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Z DRUGIEJ STRONY

Na chwilê prze³ama³ siê obraz
Polski i Polaków. Okaza³o siê, ¿e
¿yliœmy w mediokreacji – obrazie
Polski wykreowanym przez media,
które brutalnie uprawiaj¹ politykê
dla w³asnych korzyœci i obcych nam
interesów. Polska dla nich to teren,
na którym rozgrywa siê ró¿ne gry.
Teren do zagospodarowania. Chce
go zagospodarowaæ Wschód i Zachód. Ró¿ne mafie i polityki, wywiady i cywilizacje. Znajduj¹ w
Polsce swoich wyznawców i popleczników. Za pieni¹dze i splendor na salonach. Za poklepanie po
plecach. St¹d w polityce polskiej
stronnictwa rosyjskie i niemieckie.
St¹d tyle tytu³ów prasowych z polskimi tytu³ami z zagranicznymi
w³aœcicielami. Mówi¹ nam, co
mamy robiæ, jak myœleæ.
I nagle to poruszenie, przebicie
siê przez ten obraz medialny i polityczny g³osu zwyk³ych ludzi. I jak¿e okazuje siê on niezwyk³y. Szczery, zatroskany sprawami ojczyzny,
wra¿liwy, pe³en solidarnoœci z rodakami, wspó³czuj¹cy. Ludzie daj¹
coœ od siebie, bo chc¹ daæ, wyraziæ,
nieprzymuszani. Nikt im za to nie
zap³aci, nic z tego mieæ nie bêd¹, ot,
tak, po ludzku, po polsku w³aœnie.
Za chwilê ten g³os zniknie w
tumulcie, jazgocie, interesach.
One tylko na chwilê przycich³y, ale
s¹. W stronnictwach rosyjskich i
niemieckich, w korzeniach komuny, których nie wyrwano, a to w
Polsce wielkie stronnictwo, rosyjskie, dzisiaj mo¿e ju¿ tylko kosmopolityczne w robieniu i zabezpieczaniu interesów, które zrobili ojcowie i dziadkowie na krwi polskich patriotów. Przecie¿ ¿yj¹ i
maj¹ siê dobrze ci, którzy wprowadzali tu komunizm i z niego ¿yli.
Ci, którzy wyrzucali ludzi z pracy
za s³owo Katyñ, którzy awansowali najwiêkszych nieudaczników,
byle byli partyjni, którzy donosili
w zak³adach pracy, szko³ach, na
ulicach, za srebrniki i awanse.
Przecie¿ nie wyparowali, s¹ wœród

nas. Dla nich prof. Lech Kaczyñski, najlepiej wykszta³cony z dotychczasowych prezydentów, zawsze by³ g³upi i œmieszny. Albo
przeszkadza³, bo wtr¹ca³ siê w te
ich geszefty. Albo chcia³ pamiêtaæ
o tym, o czym oni chcieli zapomnieæ. To przypominanie tak dra¿ni³o.
Jak choæby o Katyniu gdy mia³
tam powiedzieæ: „Œwiat mia³ siê
nigdy nie dowiedzieæ. Rodzinom
ofiar odebrano prawo do publicznej
¿a³oby, do op³akania i godnego
upamiêtnienia najbli¿szych.
Po stronie k³amstwa stoi potêga
totalitarnego imperium, stoi aparat
w³adzy polskich komunistów. Ludzie mówi¹cy prawdê o Katyniu
p³ac¹ za to wysok¹ cenê. Tak¿e
uczniowie. W roku 1949 za wykrzyczan¹ na lekcji prawdê o Katyniu
dwudziestoletni uczeñ z Che³ma
Józef Ba³ka wyrokiem wojskowego
s¹du trafia na trzy lata do wiêzienia.
S¹ jednak tak¿e „nieugiêci ludzie” i – po czterech dekadach –
totalitarny Goliat zostaje pokonany. Prawda – ta ostateczna broñ
przeciw przemocy – zwyciê¿a. Tak
jak k³amstwo katyñskie by³o fundamentem PRL, tak prawda o Katyniu
jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. To wielka zas³uga Rodzin
Katyñskich. Ich walki o pamiêæ o
swoich bliskich, a wiêc tak¿e – o
pamiêæ i to¿samoœæ Polski. Zas³uga
m³odzie¿y. Uczniów takich jak Józef Ba³ka. Zas³uga tych nauczycieli, którzy – mimo zakazów – mówili
dzieciom prawdê. Zas³uga ksiê¿y,
w tym ksiêdza pra³ata Zdzis³awa
Peszkowskiego i zamordowanego
w styczniu roku 1989 ksiêdza Stefana Niedzielaka – inicjatora
wzniesienia krzy¿a katyñskiego na
cmentarzu pow¹zkowskim. Zas³uga drukarzy nielegalnych wydawnictw. Zas³uga wielu niezale¿nych
inicjatyw i „Solidarnoœci”. Milionów rodziców opowiadaj¹cych
swoim dzieciom prawdziw¹ historiê Polski”.

Z drugiej strony
Tymi s³owami prezydent Lech
Kaczyñski koñczy³ swoje napisane
przemówienie, które mia³ wyg³osiæ
w Katyniu. Nie wyg³osi³. Zgin¹³
wraz z rodz¹c¹ siê elit¹ wolnej Polski pod Smoleñskiem.

Wybraæ
wolnoœæ
i obroniæ
prawdê

Kazimierz Rynkiewicz

Gdzie s¹ ci wojskowi, którzy
skazali Józefa Ba³ka na trzy lata
wiêzienia? Co robi¹ wojskowi, którzy wprowadzali stan wojenny w
Polsce, by utrzymaæ tu podleg³oœæ
ZSRR? Ilu nauczycieli mówi³o
prawdê o Katyniu, o AK, o ¯o³nierzach Wyklêtych? Ilu mówi? Dlaczego w £obzie, Gryficach, Drawsku nie ma nawet ulicy Ofiar Katynia? Dlaczego w Kaliszu Pomorskim liceum nazwano imieniem
ofiar zamachu 11 wrzeœnia w Nowym Jorku, a nie imieniem ofiar
Katynia? Zapewne wymyœlili to nauczyciele. Polska inteligencja wychowana na „Szkle kontaktowym”?
„Tragedia Katynia i walka z
k³amstwem katyñskim to doœwiadczenie wa¿ne dla kolejnych pokoleñ Polaków. To czêœæ naszej historii. Naszej pamiêci i naszej to¿samoœci. To jednak tak¿e czêœæ historii ca³ej Europy, œwiata. To przes³anie dotycz¹ce ka¿dego cz³owieka i
wszystkich narodów. Dotycz¹ce i
przesz³oœci, i przysz³oœci ludzkiej
cywilizacji.
Zbrodnia Katyñska ju¿ zawsze
bêdzie przypominaæ o groŸbie
zniewolenia i zniszczenia ludzi i
narodów. O sile k³amstwa. Bêdzie
jednak tak¿e œwiadectwem tego, ¿e
ludzie i narody potrafi¹ – nawet w
czasach najtrudniejszych – wybraæ
wolnoœæ i obroniæ prawdê”. - mia³
powiedzieæ prezydent Lech Kaczyñski w Katyniu. Nie powiedzia³.
P³acz nad ofiarami Smoleñska
jest lamentem nad stanem Polski.
Coœmy zrobili z nasz¹ wolnoœci¹? A
có¿ to jest wolnoœæ i prawda – zapyta wielu z tych, którzy do niedawna
tê wolnoœæ i prawdê zamykali w
wiêzieniach, skazywali na banicjê.
Wtedy wiedzieli. Myœlê, ¿e i dzisiaj
wiedz¹, ale tak jak wtedy, tak i dzisiaj, boj¹ siê i prawdy i wolnoœci. Ot,
parszywa lokajska mentalnoœæ.
Mam nadziejê, ¿e powoli odchodz¹ca na w³aœciwe miejsce – margines.
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Czy ktoœ
nadzoruje
wycinkê
drzew
w pasie
drogi?
List do redakcji
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Wzd³u¿ drogi wojewódzkiej
£obez – Œwidwin ruszy³a wycinka
drzew z poboczy. Z punktu widzenia kierowcy uwa¿am to za s³uszne.
Bulwersuj¹cy jest jednak sposób
postêpowania firmy, której zlecono
t¹ wycinkê, z ga³êziami œciêtych
drzew. W œrodê 14 kwietnia kierowcy przeje¿d¿aj¹cy t¹ drog¹ w okolicach Byszewa, czyli na terenie
gminy £obez, wje¿d¿ali w chmurê
dymu. Dym pochodzi³ ze spalanych
na poboczu drogi ga³êzi œciêtych
drzew. Uwa¿am takie zachowanie
za niedopuszczalne i stwarzaj¹ce
zagro¿enie dla przeje¿d¿aj¹cych
tam samochodów. Proszê o reakcjê
pracowników Gminy £obez, odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska oraz o reakcjê ³obeskiej policji.
Czytelnik
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45 wypaleñ
w ci¹gu tygodnia

(POWIAT) W minionym tygodniu ³obeska stra¿ po¿arna
mia³a rêce pe³ne roboty. Mimo i¿
ka¿dego roku apeluje siê do spo³ecznoœci, aby bezmyœlnie nie
wypalaæ traw, to i tak wraz z
przyjœciem wiosny nasilaj¹ siê
po¿ary nieu¿ytków rolnych.
Tylko w zesz³ym tygodniu stra¿
wyje¿d¿a³a a¿ 45 razy. Powód- niekontrolowane wypalanie traw. Najczêœciej stra¿acy wyje¿d¿aj¹ w rejon Wêgorzyna, £obza, Po³chowa,
Reska i Runowa Pomorskiego. Najczêœciej pal¹ siê obszary o powierzchni 0,5- 3 hektarów. Du¿ym
uproszczeniem dla stra¿y jest informacja od mieszkañców, ¿e maj¹
zamiar wypalaæ np. ga³êzie oraz
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INFORMACJE - REKLAMA
Kolejne samobójstwo w £obzie

Co siê dzieje?
(£OBEZ). W minion¹ œrodê
kolejny m³ody mieszkaniec
£obza targn¹³ siê na swoje ¿ycie.
17.letni Jacek K., uczeñ ³obeskiego Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych, pope³ni³ samobójstwo w klatce schodowej w domu, w którym
mieszka³ - poda³a rzecznik policji
A. Gembala. Powód - jak zawsze
nieznany.

W szkole, do której jeszcze
niedawno uczêszcza³ nastolatek,
przeprowadzono rozmowy na temat makabrycznego wydarzenia
sprzed
tygodnia.
Ponadto
uczniom zapewniono pomoc psychologa i pedagoga. W pi¹tek
odby³ siê pogrzeb. Oprócz rodziny pojawili siê szkolni przyjaciele i znajomi rodziny.
GD

pozostawiaj¹ kontakt do siebie. To
znacznie upraszcza sytuacje, kiedy
jest zg³oszenie o widocznym na
horyzoncie dymie. Dy¿urny oddzwania wówczas do takiej osoby
celem potwierdzenia, ¿e dym pochodzi z jego posesji, a nie jest to
po¿ar.
GD

Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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REKLAMA
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NASI MIESZKAÑCY

Zginê³a pod Smoleñskiem razem
z wnuczkiem. Mieszkali kiedyœ
w Rynowie
(RYNOWO-gmina £obez).
To tutaj przez kilkanaœcie
lat mieszka³a Anna Maria
Borowska, która wraz ze
swoim wnukiem
Bartoszem zginê³a pod
Smoleñskiem.
Wiceprezes Gorzowskiej Rodziny Katyñskiej Anna Maria Borowska w dniu œmierci mia³a 82 lata,
wnuk Bartosz 32.
Anna Maria Borowska urodzi³a
siê 20 lipca 1928 roku. Jej ojciec
ppor. Franciszek Pop³awski by³ legionist¹, s³u¿¹cym pod Józefem Pi³sudskim, uczestnik wojny z 1920 r.
Do 1924 r. s³u¿y³ w 69. Pu³ku w
GnieŸnie. PóŸniej zosta³ przeniesiony do £u¿ek na ziemi wileñskiej,
gdzie s³u¿y³ w Korpusie Ochrony
Pogranicza. Otrzyma³ ziemiê i wybudowa³ dom. Tam na œwiat przysz³a Anna. Zosta³ aresztowany przez
NKWD 17 wrzeœnia 1939 r. i osadzony w Kozielsku. W kwietniu
1940 r. zamordowano go w Lesie
Katyñskim.
Gdy pani Anna mia³a 12 lat,
wywieziono j¹ wraz z pozosta³¹ rodzin¹ do Kazachstanu. Pracowali w
cegielni. Z Syberii wrócili w 1946
roku. Przyjechali do Rynowa w
gminie £obez. Mieszkali tu 14 lat.
PóŸniej ca³a rodzina wyjecha³a.
Pani Anna osiedli³a siê w Gorzowie
i pracowa³a m.in. w Zak³adzie Urz¹dzania Lasów.
Do Rodziny Katyñskiej nale¿a³a
od 1990 roku, zosta³a wiceprzewodnicz¹c¹ w Gorzowie, by³a równie¿
aktywna w oddziale Zwi¹zku Sybiraków i Apostolacie Maryjnym. W
Lesie Katyñskim by³a w 60. rocznicê zbrodni. Wówczas na miejsce
kaŸni pojecha³a poci¹giem.
82-letnia Anna Borowska chcia³a jeszcze raz pojechaæ na miejsce
kaŸni. Mia³a jechaæ poci¹giem, zdecydowano jednak, ¿e skoro jest okazja, by lecieæ prezydenckim samolotem, to warto skorzystaæ. W tê
ostatni¹ podró¿ wybra³a siê z wnukiem...
Pop³awscy w Rynowie
Rodzinê Pop³awskich, pamiêta
z Rynowa W³adys³aw Majewicz.
Gdy zorientowa³ siê, ¿e to w³aœnie
Hanka, jak j¹ w Rynowie nazywano,

zginê³a w katastrofie, postanowi³
podzieliæ siê t¹ informacj¹. Wszak z
pewnoœci¹ wielu ludzi st¹d pamiêta
tê rodzinê.
- Najstarsza by³a chyba Anna
Maria – nazywaliœmy j¹ Hanka.
Nie pamiêtam dok³adnie czy pracowa³a, czy nie. PóŸniej, gdy wysz³a za m¹¿ i mieli dziecko, z pewnoœci¹ nie pracowa³a. Jej m¹¿ pracowa³ w PGR w Rynowie. Jej brat
Heniek pracowa³ w wojsku w Œwidwinie, by³ w stopniu porucznika,
Janek by³ zootechnikiem, pracowa³
w Grabowie, tu mieszka³ i o¿eni³ siê,
póŸniej wyjecha³ w okolice
Choszczna i tam by³ kierownikiem
PGR-u. M³odsza siostra Renia, po
ukoñczeniu ogólniaka w £obzie,
by³a ksiêgow¹ w PGR w Rynowie.
Najm³odsza Teresa urodzi³a siê w
1945 roku, tutaj chodzi³a do szko³y
– klasy 1-3, potem do £abêdzi i do
£obza. Hanka wysz³a za m¹¿ za Borowskiego; mieli syna Franciszka.
Tutaj chodzi³ do pierwszej klasy.
Ca³a rodzina wyjecha³a st¹d pod
koniec 1960 roku.
Z kolei rodzina Borowskich
przyjecha³a do Rynowa w 1947
roku. Oni nie byli na Syberii. Borowscy zostali, póŸniej jednak rozjechali siê po Polsce.
Ojciec Hanki zgin¹³ w Katyniu.
Oni wszyscy byli pi³sudczykami.
Nie utrzymywali kontaktów z innymi ludŸmi. Byli bardzo skryci.
Moja siostra tylko raz by³a u
nich. Wtedy zobaczy³a, ¿e na g³ównym, honorowym miejscu, sta³ portret Pi³sudskiego. Tam nikt nie
wchodzi³, oni byli bardzo zamkniêci w sobie. Mo¿e bali siê, ukrywali
to. To by³y inne lata, nie mo¿na by³o
siê z tym afiszowaæ, byæ mo¿e dlatego nikogo do siebie nie zapraszali.
Ich matka nie pracowa³a, zajmowa³a siê domem. Mieszkali tu w
barakach. PóŸniej rodzinê utrzymywa³ Heniek, Renia. Wtedy nie by³o
jeszcze renty sybirackiej. Gdy Renia pracowa³a w PGR, to nale¿a³a
siê ju¿ dzia³ka, ogródek, mleko za
darmo. Z rodzin sybirackich wszyscy przyje¿d¿ali bez ojców, ¿adna
matka nie pracowa³a w PGR. Zajmowa³y siê domem. Ich dzieci by³y
ju¿ niemal doros³e i one pracowa³y.
Wtedy te¿ ludzie m³odo zaczynali
pracowaæ, w wieku 16 - 17 lat.
Hanka by³a domatork¹. PrzyjaŸ-

Anna Maria Borowska
ni³a siê z Daniel¹ Mienczuk z domu
Stanejko. Razem siê kolegowa³y.
Pani Mienczuk te¿ mieszka³a w
Rynowie, a obecnie w £obzie.

Chcieliœmy wys³aæ im kondolencje, ale nie mogliœmy znaleŸæ do
nich kontaktu – powiedzia³ W³adys³aw Majewicz z Rynowa.
MM

W³adys³aw Majewicz wspomina „Hankê”
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Duñczyk ¿eruje na polskiej
Niniejszy artyku³ ma na celu
ostrzec pañstwa przed nieuczciwymi pracodawcami obiecuj¹cymi gruszki na wierzbie, a rzeczywiœcie zadaj¹cymi ból i upokorzenie. O swoim doœwiadczeniu opowiada m.in. Bogus³awa Mójta z
Przemyslawia.
Pani Bogus³awa Mójta, mieszkanka Przemys³awia w listopadzie
zesz³ego roku odpowiedzia³a na
og³oszenie o pracê w Danii znalezione w lokalnej prasie. Oferta by³a
nad wyraz obiecuj¹ca, a wysokie zarobki zadzia³a³y jak magnes. Do
naszej redakcji przysz³a w celu
ostrze¿enia innych osób, aby nie
wierzy³y w uczciwoœæ zagranicznych pracodawców. Og³oszenia o
pracê ukaza³y siê w lokalnych czasopismach na terenie ca³ej Polski
oraz na stronie internetowej info-ludek. Poszukiwano panie do sprz¹tania mieszkañ i biur. W³aœcicielem
firmy by³ Duñczyk. Dostaæ siê do
niej nie by³o trudno. Wystarczy³o na
wskazany telefon wys³aæ smsa, a poœrednik w ci¹gu kilku godzin oddzwania³ i przedstawia³ warunki
pracy. Ku zaskoczeniu, mimo i¿
miejscem pracy by³a Dania znajomoœæ jêzyka nie by³a potrzebna. Od
tego momentu zaczyna³y siê ma³e
k³amstewka, które wychodzi³y na
œwiat³o dzienne dopiero po dotarciu
na miejsce.
- Do pracy werbowa³a nas AnnaPolka, mieszkanka Szczecina. Na
wstêpie oferowa³a bardzo wysokie
zarobki, bo 3-4 tysi¹ce miesiêcznie,
darmowy dowóz i powrót, odzie¿ do
pracy, umowê o pracê, zameldowanie i ubezpieczenie. Poinformowa³a
te¿ o dojeŸdzie do klienta rowerem.
Nawet jeœli komuœ praca by nie odpowiada³a, móg³ wróciæ na ich koszt
- opowiada pani Bogusia.
Spotkanie zainteresowanych
prac¹ z p. Ann¹ odbywa³o siê przed
wyjazdem pod Galaxy w Szczecinie. PrzewoŸnikiem by³ m¹¿ p.
Anny. Duñczyk wysy³a³ mu pieni¹dze na umieszczanie og³oszeñ w
mediach. Po dotarciu na miejsce na
kobiety czeka³o wielkie rozczarowanie. Nocleg co prawda by³ za
darmo w kamienicy Duñczyka, ale
warunki bytowe by³y zró¿nicowane.
Umowy o pracê ¿adna z pañ nie
dosta³a. Pracê zaczyna³y od rozniesienia na wyznaczonym obszarze
ulotek reklamuj¹cych firmê, dla
której pracowa³y. Dopiero kiedy
potencjalny klient odpowiada³, kobiety mog³y zacz¹æ w³aœciw¹ pracê.
Dojazd do klienta przewidziany by³
rowerem; w rozumieniu szefa, darmowym œrodkiem lokomocji. Jed-

nak nikt nie poinformowa³ pracownic, o dystansie, jaki bêd¹ musia³y
przebyæ. Odleg³oœci oscylowa³y od
kilku do kilkudziesiêciu kilometrów. Pani Bogusia do pracy mia³a
30 km. Przywilejem nowych pracownic by³ rower z GPS-em. Ale ju¿
po kilkakrotnym objechaniu trasy
szef uznawa³, ¿e œmia³o mog¹ poruszaæ siê bez niego. W zamian dosta³y mapy. Z rowerów szybko zrezygnowano, gdy¿ pogoda pogarsza³a
siê i panie notorycznie spóŸnia³y siê
do klientów.
Takich nonsensów i oszustw ze
strony szefa i Anny by³o wiêcej.
- Sama praca by³a ciê¿ka, ale
odpowiada³a mi. U klientów nie
robi³yœmy przerw, wiêc zdarza³o
siê, ¿e ci¹giem pracowa³am 5 godzin. W tym czasie my³am okna,
odkurza³am, zmywa³am. Najgorsze
by³o to, jak Anna nas traktowa³a.
Przecie¿ te¿ by³a Polk¹, ale mia³a
nas za nic. My nie mia³yœmy prawa
g³osu. Wypiera³a siê te¿ tego, o
czym rozmawia³yœmy. Proponowa³yœmy jej, ¿eby nagrywa³a rozmowy
z nami, bo o wszystkim zapomina.
Na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³am w domu i pod namow¹ szefa
wróci³am. Na Wielkanoc ostatecznie zjecha³am i ju¿ tam nie wrócê.
Potrzebujê psychicznie odpocz¹æ
od Anny - opowiada.
Od momentu, kiedy pani Bogusia zaczê³a walczyæ o dogodniejsze
warunki pracy i nale¿ne wynagrodzenie, sta³a siê wrogiem nr jeden p.
Anny.
- Nigdy nie da³am jej odczuæ, ¿e
ona nade mn¹ góruje. Nigdy przy
niej nie p³aka³am. I to j¹ bardzo z³oœci³o. Próbowa³a sk³óciæ nas z
dziewczynami, ale my siê nie da³yœmy. Annie zale¿a³o, ¿eby na sta³e
zostaæ w Danii, dlatego po trupach
d¹¿y³a do celu. Nami pomiata³a, a
przed szefem gra³a potuln¹ osobê.
Chcia³a siê przypodobaæ - mówi.
Wœród pracuj¹cych pañ by³y
dwie dziewczyny, które w mrozie
roznosi³y ulotki po innych miastach.
Anna powiedzia³a szefowi, ¿e one
nie by³y w pracy i nie dosta³y pieniêdzy za ciê¿ki tydzieñ pracy. Ku zdziwieniu nied³ugo potem by³y telefony z tamtych regionów. Potwierdzi³o to fakt, ¿e one musia³y tam byæ, bo
nikt inny nie zostawi³by ulotek.
Kobiety zosta³y wyrzucone z pracy,
bez wyp³aty, bez jednej z³otówki.
Pani Bogusia z innymi kole¿ankami
zrzuci³y siê po kilka z³otych dla nich
na jedzenie, ¿eby mia³y co jeœæ tu¿
po przyjeŸdzie do Polski. Szefa nie
obchodzi³o, ¿e wyje¿d¿aj¹ z niczym.

Po nowym roku zasady w firmie
uleg³y zmianom. Mimo i¿ w og³oszeniu nadal widnia³a informacja o
darmowym transporcie, po przyjeŸdzie na miejsce kobiety mia³y to
potr¹cane z pensji. Za godzinê
sprz¹tania klient p³aci³ firmie 160
koron, z czego tylko 30 zarabia³y
kobiety. Ca³¹ chemiê do sprz¹tania
musia³yœmy mieæ swoj¹.
- Szmatki mia³yœmy ju¿ takie
stare, ¿e wstyd by³o wyci¹gaæ przy
kliencie - mówi poszkodowana.
W³aœciciel rozlicza³ siê z nimi co
dwa tygodnie. Kiedy chcia³y, aby do
rêki wyp³aca³ im polskie pieni¹dze,
odmawia³ zas³aniaj¹c siê systemem,
nakazuj¹cym wp³acanie wynagrodzeñ na konto.
- Czêsto zapomina³ wp³aciæ nam
pieni¹dze do banku. Musia³yœmy
mu przypominaæ. Polka wpiera³a, ¿e
pieni¹dze by³y wysy³ane, ale nie
by³o ich na koncie w Polsce - mówi
pani Bogusia.
- Kiedy zrezygnowa³am z dojazdu rowerem szef wykupi³ mi bilety
na poci¹g. Dostawa³am tylko bilet w
jedn¹ stronê. Kioski z biletami by³y
czynne do 16. Jeœli siê spóŸni³am i
nie kupi³am biletu na powrót, ba³am
siê wsiadaæ do poci¹gu, ¿eby nie
mieæ problemów. Na szczêœcie pozna³am pewn¹ Polkê, by³a konduktork¹. Zawsze, kiedy mia³am problemy, mog³am do niej zadzwoniæ i
ona przedstawia³a moj¹ sytuacjê
konduktorom. Kiedyœ szef zapyta³
czy mogê wróciæ rowerem. Powie-

dzia³am, ¿e nie. Bêdê gdzieœ spaæ
pod krzakiem, ale nie wrócê rowerem - opowiada.
Wœród Polek by³a kobieta, która
razem z pani¹ Bogusi¹ wróci³a do
Polski. W Szczecinie na kolanach
b³aga³a Duñczyka, ¿eby zap³aci³
jej pieni¹dze, które zarobi³a. A on
wyci¹gn¹³ z portfela 50 z³ i jej da³.
W oczach innych kobiet to by³o
upokarzaj¹ce. Panie da³y jej ze
swoich pieniêdzy jeszcze po 100
z³, które otrzyma³y w ramach premii.
Takich smutnych historii jest
wiêcej
- Dziewczyny, które przyje¿d¿a³y by³y za³amane. Zostawi³y w Polsce swoje firmy, które im
podupada³y i liczy³y na zastrzyk
finansowy. By³a z nami pani z
Mazur, która mia³a zajêcie komornicze i zapo¿yczy³a siê na przyjazd. Ona musia³a zjechaæ. Mówi³a, ¿e do Szczecina dojedzie, ale
co dalej? Nie mia³a ¿adnych polskich pieniêdzy. W Danii by³a trzy
dni i wróci³a z niczym, bo nie zap³acili jej za pracê. By³a te¿ kole¿anka z okolic Reska, która przerwa³a pobieranie zasi³ku dla bezrobotnych. Kiedyœ kole¿anka mia³a ponad 40 stopni gor¹czki.
Dzwoni³yœmy kilka razy do Anny
po pomoc, ale ona wykrêca³a siê i
nie chcia³a nam pomóc. Szef mia³
kupiæ leki, ale przez trzy tygodnie
nie mia³ czasu tego zrobiæ.
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biedzie
Wa³czy³am o swoje wiêc by³am
niedobra
- Polka mœci³a siê i zabiera³a mi
czêœæ klientów, tylko dlatego, ¿e zaczê³am siê upominaæ o swoje. Nie
puszcza³a mnie przez miesi¹c na reklamy, ¿ebym mog³a sobie dorobiæ.
Pozosta³e dziewczyny ba³y siê odezwaæ. Ogólnie mia³am bardzo dobrych klientów. Byli wyrozumiali i
czasem puszczali mnie szybciej do
domu, ¿ebym zd¹¿y³a kupiæ bilet na
poci¹g. Skarg na mnie nie by³o. Zawsze czekali na mnie z kaw¹, ciastkami czy lunchem. Szef chcia³ wiedzieæ, jakie dostajemy napiwki. Ale
my nie mówi³yœmy, bo wówczas zabiera³ nam tych klientów.
Co dalej?
- Dziewczyny chcia³y tam wróciæ, ¿eby walczyæ o swoje, ale ja odmówi³am. Zapyta³am, gdzie bêdê
spaæ? On mnie przecie¿ nie wpuœci
do domu. Jedzenie jest tam bardzo
drogie. Bochenek ciemnego chleba
kosztuje dwadzieœcia koron. Na to
prawie godzinê musia³am pracowaæ.
Nie wiem czy skórka by³aby warta
wyprawki. Wiem, ¿e nie odzyskam
ju¿ tych pieniêdzy, ale mo¿e jak ktoœ
przeczyta ten artyku³, to zastanowi
siê.
Halina z Krosna Odrzañskiego
- Na og³oszenie odpowiedzia³am
bez wahania. Anna nie poinformowa³a mnie, ¿e klientów bêdê musia³a
sama szukaæ i ¿e dojazd do nich bêdzie rowerem. Mam dwójkê ma³ych
dzieci, które zostawi³am z jedn¹ z
sióstr. Z drug¹ pojecha³am do Danii.
Na wyjazd po¿yczy³am 500 z³ i dodatkowo musia³am zap³aciæ za œwiadectwo o niekaralnoœci. Dopiero na
miejscu okaza³o siê, w jakich faktycznie warunkach bêdziemy pracowaæ mówi kobieta.
Pierwszego dnia sprz¹ta³y z
siostr¹ kamienice po remoncie. Drugiego roznosi³y ulotki. Kiedy zg³asza³yœmy szefowi, ¿e w og³oszeniach nie
by³o wzmianki o dojeŸdzie rowerami,
Anna przekonywa³a szefa, ¿e to nie
prawda.
- Podczas drogi do Danii Anna
odbiera³a bardzo du¿o telefonów w
sprawie pracy. Ani razu nie s³ysza³am,
¿eby wspomnia³a o dojazdach rowerem. Dowiedzia³yœmy siê równie¿, ¿e
jeœli Duñczyk chce kogoœ zameldowaæ, to musi z t¹ osob¹ osobiœcie udaæ
siê o urzêdu. A on z nami nigdzie nie
by³. Potem próbowali wpieraæ nam, ¿e
pracujemy legalnie - ¿ali siê.
Oburzone zachowaniem szefa po
dwóch dniach za¿¹da³y, aby zabukowaæ im bilety na prom do Polski. Po-

Str
Str.. 7

POWIAT - GMINA WÊGORZYNO

cz¹tkowo odmówi³.
- Zadzwoni³yœmy do ambasady
po pomoc. Powiedziano nam, ¿e
mamy dotrzeæ do Kopenhagi i oni
nam po¿ycz¹ pieni¹dze na powrót do
Polski. Ale to by³o bardzo drogie rozwi¹zanie. Przelot samolotem do Berlina a póŸniej do Polski oszacowano
na 1000 z³. Kiedy postraszy³yœmy
szefa ambasad¹, od raz zabukowa³
bilety i wróci³yœmy do domów - koñczy kobieta.
Marzena z Zielonej Góry
- Zapo¿yczy³am siê na wyjazd
oko³o 700 z³. Mówi³am tej kobiecie,
¿e mam dwójkê ma³ych dzieci. Ona
uspakaja³a mnie, ¿ebym siê nie martwi³a, bo przyjadê tu i zarobiê na sp³atê wszystkich d³ugów. Nawet zaliczki proponowali, jeœli siê nie ma pieniêdzy na kupno jedzenia. Dzieci zostawi³am z mam¹, która przez to nie
posz³a do pracy. Jej te¿ musia³am
zostawiæ trochê pieniêdzy na ¿ycie.
Pojecha³am tam, ¿eby zarobiæ. Gdyby sytuacja mnie nie zmusza³a, nie
pojecha³abym. Do Danii dotar³yœmy
w sobotê. Na weekend nikt siê nami
nie zaj¹³. Dopiero w poniedzia³ek
powiedziano nam o charakterze tej
pracy. Obiecywali nam pe³n¹ odzie¿.
Dostaliœmy tylko ortalionowe dresy.
Buty przys³ugiwa³y dopiero po roku.
Nie dostawa³yœmy te¿ na drogê obiecanego picia. Musia³yœmy z siostr¹
jeœæ œnieg, ¿eby choæ trochê wody
dostarczyæ do organizmu. Z terenu
nie mog³yœmy zejœæ, zanim nie roznios³yœmy 1000 ulotek. GPSy w rowerach wy³¹cza³y siê przy ni¿szych temperaturach. Jedna z pañ wyjecha³a
przez GPS 40 km za celem. Zadzwoni³a po pomoc do Anny, a ta j¹ wyzwa³a. Nie mia³yœmy ¿adnego wsparcia i
nikt siê nami nie przejmowa³. Buty,
które przywioz³am ze sob¹ by³y ci¹gle mokre i do Polski wróci³am bardzo
chora. Po dwóch dniach chcia³yœmy
ju¿ wracaæ, bo zapewniali, ¿e za darmo nas odwioz¹. Anna odpowiedzia³a na to, ¿e na powrót trzeba sobie
zarobiæ. Wróci³am do domu bez nale¿nych mi pieniêdzy za trzy dni pracy. Wpad³am w straszne d³ugi. Cz³owiek uczy siê b³êdach - opowiada
poszkodowana.
Na pytanie co zrobiæ, kiedy znajdziemy siê w takiej sytuacji, odpowiedzia³a sier¿ant Miros³awa Rudziñska
z Komendy Wojewódzkiej Policji.
- Ten czyn kwalifikuje siê jako
przestêpstwo gospodarcze. Nale¿y
wówczas powiadomiæ najbli¿sz¹ jednostkê policji. Zbli¿aj¹ siê wakacje i
trzeba byæ ostro¿nym. Letnia pora
sprzyja nasilaniu siê tego typu
oszustw - mówi sier¿ant.
GD

Konieczne nowe
przedszkole?
(WÊGORZYNO). Czy w tym
mieœcie powinno powstaæ nowe
przedszkole, zbudowane od podstaw? Z tak¹ inicjatyw¹ wyszed³
radny Tomasz Mielcarek podczas
marcowej sesji Rady Miejskiej.
Radny Tomasz Mielcarek
przedstawi³ wniosek, aby w tym
mieœcie powsta³o nowe przedszkole. Jak powiedzia³, jest to
pomys³ zarówno dyrekcji, jak i

rodziców.
– Przy ul. Koœciuszki jest fajne przedszkole, sympatyczne,
mi³e. Tam moglibyœmy zrobiæ
mieszkania, ale ju¿ nie w tej kadencji. Jest to pomys³ do zastanowienia siê na przysz³oœæ – powiedzia³.
Pomys³ wart zastanowienia mo¿e
nie tylko przez radnych, ale i wszystkich
mieszkañców grodu.
MM

Regulamin placów zabaw czyli

Jak wysokie ma byæ
ognisko
(WÊGORZYNO). Sporo
problemów mieli radni
podczas uchwalania
regulaminu korzystania z
placów zabaw na terenie
gminy. Nie mog¹c dojœæ do
porozumienia w tej sprawie,
kwestiê regulaminu
od³o¿ono na nastêpn¹ sesjê,
wszak placów zabaw jeszcze
nie ma.
Przedstawiona propozycja regulaminu placów zabaw charakteryzowa³a siê punktami zaczynaj¹cymi od „zabrania siê”. I tak zabrania siê: palenia ognisk, bez
nadzoru doros³ych, jazdy na rowerach, rolkach - jak wyjaœni³a burmistrz – dla bezpieczeñstwa, bo na
rolkach i wrotkach jeŸdzi siê po

wyznaczonych trasach. Na placach zabaw zabrania siê te¿ korzystania z urz¹dzeñ po ukoñczeniu
15 roku ¿ycia. Tutaj mo¿e nale¿a³oby wyjaœniæ, ¿e ³awki nie s¹ w to
wliczone. Przy kolejnych „zabrania siê” so³tys Gardna Waldemar
Wojciechowicz spyta³ ¿artobliwie
– jaka ma byæ wysokoœæ ogniska.
Byæ mo¿e to ostudzi³o nieco zapa³
w wyznaczaniu zakazów w miejscu, w którym z za³o¿enia dzieci
maj¹ siê bawiæ.
Radna Jadwiga Kamiñska zasugerowa³a, aby zgodnie z tym, co
by³o mówione podczas komisji, regulamin placów zabaw by³ uzgodniony z so³tysami i dostosowany do
tego, co znajduje siê w danej miejscowoœci. Na wniosek J. Kamiñskiej radni jeszcze raz podejd¹ do
tego tematu.
MM

Serdeczne wyrazy wspó³czucia
naszemu koledze
Romualdowi Dubickiemu
z powodu œmierci
syna

Macieja Dubickiego
sk³adaj¹ koledzy z WK£ „Cyranka”.
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Radowo Ma³e uczci³o pamiêæ ofiar
Smoleñska
(RADOWO MA£E). 15 kwietnia radowianie uroczyœcie uczcili
pamiêæ ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleñskiem. W tym celu
zorganizowano nadzwyczajn¹,
otwart¹ Sesjê Rady Gminy.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê na
hali gimnastycznej gimnazjum.
Posiedzenie otworzy³ przewodnicz¹cy rady Zygmunt B³awzdziewicz. Mowê rozpocz¹³ od przywitania przyby³ych mieszkañców
gminy, dyrektorów szkó³, w³adz i
radnych.
- Witam wszystkich obecnych.
Ka¿dy z pañstwa prze¿ywa wypadek w Smoleñsku na swój sposób.
Moje s³owa niczego nowego nie
wnios¹. Wypadek, który siê zdarzy³,
jest kuriozum na skalê œwiatow¹ powiedzia³.
Przy dŸwiêkach hymnu szkolnego wprowadzono poczet sztandaro-

wy. Oko³o 60. przyby³ych uczestników uroczystoœci odœpiewa³o treœæ
Mazurka D¹browskiego. Œpiewaj¹cym akompaniowa³ szkolny zespó³
w sk³adzie Maciej Kosmala - opiekun, Agata Brzózka, Dagmar Ciechanowski, Jakub Ga³ka, Pawe³
Hlib i Pawe³ Kamiñski.
Nastêpnie wszyscy wys³uchali
¿yciorysu prezydenta Lecha Kaczyñskiego, przedstawionego przez
jedn¹ z uczennic gimnazjum. Us³yszeliœmy m. in. „Lech Aleksander
Kaczyñski urodzi³ siê18 czerwca
1949 roku w Warszawie. Zgin¹³ 10
kwietnia 2010 roku w wyniku katastrofy samolotu w Smoleñsku... By³
prezydentem Polski w latach 20052010”. Dla godnego upamiêtnienia
tragicznych wydarzeñ zosta³a odczytana pe³na lista ofiar feralnego
lotu. Ich nazwiska uczczono minut¹
ciszy.
Zespó³ zagra³ piosenkê „Bia³y

krzy¿” Krzysztofa Klenczona.
Braw nie us³yszeliœmy...
Na zakoñczenie czêœci oficjalnej ksi¹dz dziekan Grzegorz Kalamarz podziêkowa³ Bogu, ¿e ¿yjemy
w kraju, w którym naszym tragicznie zmar³ym braciom i siostrom,
mo¿emy daæ coœ wiêcej ni¿ tylko
minutê ciszy. W ich intencji wspól-

nie odmówiliœmy modlitwê.
Po przejœciu na placu imienia
Jana Paw³a II przedstawiciele szkó³,
urzêdu, uczniowie oraz mieszkañcy
gminy z³o¿yli kwiaty i zapalili znicze. Wspólna modlitwa za zmar³ych
rodaków odby³a siê na wieczornej
mszy w miejscowym koœciele parafialnym p. w. MB Szkaplerznej. GD

Odciêci od œwiata

Provimi nie ma, w Centrali - syndyk

Kto jeszcze skupuje zbo¿e
(RADOWO MA£E). Podczas
sesji Rady Gminy w tej miejscowoœci wiceprzewodnicz¹cy Stefan Remiœko dopytywa³ przedstawiciela RODR w Barzkowicach
Krzysztofa Joñcê, gdzie rolnicy
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ sprzeda¿y
swoich p³odów po ¿niwach.
- Ze skupem na razie nikt nie
poda³ informacji. Provimi nie ma,
przej¹³ czêœæ Al-Samer z Drawska,
na pewno bêdzie oferowa³ skup, ale
w jakich cenach na pewno dziœ nikt
nie poda. Czy Borkowo bêdzie skupowaæ, na dziœ nie wiem. W Centrali
Nasiennej jest syndyk masy upad³oœciowej, trwaj¹ procedury.

Optymistyczn¹ wiadomoœci¹
jest to, ¿e grupa producencka zaczyna prê¿nie dzia³aæ. Na dzisiaj jest to
43 rolników, ich potencja³, to oko³o
7 tys. hektarów i zbierali ju¿ zapotrzebowanie na g³ówne zbo¿a pod
k¹tem sprzeda¿y bezpoœredniej, a
wiêc pomijaj¹c poœredników. Ceny
powinny byæ w miarê korzystne, tak
jak ceny ¿yta zaraz po ¿niwach.
Grupa chce sobie stworzyæ bazê, ale
to powoli. Dzia³ania s¹ ju¿ rozpoczête. Jêczmieñ, str¹czki i ³ubiny i to
nie tylko od cz³onków grupy, ale
zapowiedzieli, ¿e bêd¹ prowadziæ
skup od pozosta³ych rolników –
powiedzia³ K. Joñca.
MM

(WO£KOWO). Podczas deszczu miejscowoœæ ta jest w³aœciwie
odciêta od œwiata, bo droga staje
siê nieprzejezdna. Dodatkowo
jedna z posesji w tej miejscowoœci
jest notorycznie zalewana podczas ulew.
Czasami, aby wzbudziæ jakiekolwiek dzia³ania w³adz, konieczne
jest zaproszenie ich przedstawicieli
do siebie. Tak zrobi³ niegdyœ wójt
gminy, gdy chcia³, aby Wojewódzki
Zarz¹d Dróg wykona³ now¹ nawierzchniê drogi w tej gminie.
Gdy przewodnicz¹cy Rady
Gminy Zygmunt B³awzdziewicz
przyby³ z wizyt¹ do Wo³kowa, zobaczy³ na w³asne oczy, jak wygl¹da
sytuacja, gdy spadnie tam deszcz.
Kwestiê tê poruszy³ tê kwestiê na
posiedzeniu Rady.
– W marcu by³em w Wo³kowie
u jednego z mieszkañców, który
mieszka w najni¿szym miejscu
Wo³kowa. Podczas ulew woda sp³ywaj¹ca z czêœci Wo³kowa zalewa
jego posesjê. Rozmawia³em o tym
problemie z wójtem. Czêœciowo
zosta³ wykonany garb, który przeszkadza wodzie p³yn¹c do posesji-

mieszkañca. Problem polega na
tym, ¿e wokó³ s¹ dzia³ki Agencyjne.
Wiadomo jaka jest wspó³praca z
Agencj¹. Trzeba by by³o puœciæ drena¿, który odprowadza³by wodê
poza obrêb posesji. Akurat by³em w
tym momencie, kiedy by³y roztopy,
by³o bardzo mokro. Jeœli chodzi o
drogi dojazdowe do Wo³kowa, to s¹
bardzo tragiczne. S¹ to drogi Agencyjne, a Agencja tego typu dróg nie
³ata. Nie wiem, w jaki sposób w
przysz³oœci tê sprawê rozwi¹zaæ.
Trzeba by³oby przej¹æ te drogi od
Agencji, wtedy ewentualnie mo¿na
by by³o coœ tam zrobiæ. Tam jest tragedia. Zawsze jeŸdzi³em, gdy by³o
sucho, przez drogê przejecha³o siê
bez problemu. Natomiast wtedy
trudno by³o wyjechaæ z Wo³kowa –
powiedzia³ przewodnicz¹cy.
W takich wypadkach gminy
przewa¿nie przejmuj¹ mienia
Agencyjne w takiej iloœci, aby zapewniæ godny byt mieszkañcom,
którzy podatki p³ac¹ do kasy gminy. Agencja przekazuje swoje
mienie nieodp³atnie, tylko pod
uwarunkowaniami, których nale¿y przestrzegaæ.
MM

GMINA DOBRA
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Ju¿ wkrótce doberski
Orlik 2012
(DOBRA) Ju¿ w tym
roku rusza trzecia
edycja Orlika 2010.
W naszym województwie bêdzie
budowanych oko³o
55 takich obiektów
sportowych.
Wniosek o dofinansowanie
projektu zosta³ z³o¿ony do Urzêdu Marsza³kowskiego, gdzie pozytywnie go zaopiniowano. Marsza³ek naszego województwa
Witold Jab³oñski podpisa³ ju¿
dokument. Urz¹d Marsza³kowski
przeka¿e po zakoñczeniu realizacji inwestycji dofinansowanie w
kwocie 333 tys. z³. Tak¹ sam¹
kwot¹ wspomo¿e gminê Ministerstwo Sportu. Pozosta³a czêœæ zostanie pokryta z bud¿etu gminy.
- Przygotowywaliœmy siê do
budowy kompleksu boisk Orlik
2012 ju¿ w 2008 roku. Wczeœniej
z ró¿nych wzglêdów nie docho-

dzi³o do realizacji. W tej chwili
otrzymaliœmy ju¿ finalny produkt
dziêki, któremu mo¿emy budowaæ kompleks zgodnie z projektem budowlanym i sztuk¹ budowlan¹. Orliki, które powsta³y w
2008 roku maj¹ du¿o wad konstrukcyjnych i technicznych. Nie
przewiduj¹ na przyk³ad wyposa¿enia, zaplecza technicznego dla
osób niepe³nosprawnych. To by³
jeden z mankamentów.- powiedzia³ Sebastian Kuran, pracownik
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska,
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Na prze³omie stycznia i lutego
br. wprowadzono zmiany w projekcie. W tej chwili dokumentacja projektowa jest w Starostwie
Powiatowym, w celu uzyskania
pozwolenia na budowê. Z jednej
strony chodzi o zakwalifikowanie
wniosku do realizacji, a z drugiej
strony odbywa siê tam wstêpna
weryfikacja, która polega na tym,
¿e Ministerstwo Sportu przy
wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskiego bêdzie sprawowa³o
nadzór nad przetargami. Warun-

kiem realizacji wniosku jest nie
tylko samo z³o¿enie wniosku, ale
tak¿e og³oszenie przetargu do 30
czerwca br.
- Na dzisiaj, po przeanalizowaniu rynku, jeœli chodzi o wykonawstwo i spadki cen za materia³y, koszty wynosz¹ oko³o 1.118
tys. z³ - powiedzia³.
Burmistrz Dobrej Barbara
Wilczek doda³a, ¿e niektóre szko³y odstêpowa³y od wykonania zaplecza, jeœli boisko znajdowa³o
siê blisko szko³y. Wówczas by³a
mo¿liwoœæ skorzystania z szatni
czy toalet. Jednak to nie okazywa³o siê najlepszym rozwi¹zaniem.
Natomiast jeœli zaplecze techniczne znajduje siê na terenie
kompleksu, to odpowiedzialnym
jest wówczas instruktor.
Zaplanowana ju¿ na ten rok inwestycja przewiduje budowê boiska pi³karskiego oraz wielofunkcyjnego tj. do pi³ki koszykowej,
siatkowej oraz tenisa ziemnego.
Ponadto zamontowane zostanie
odpowiednie oœwietlenie boiska
oraz ogrodzenie z pi³kochwytami.
GD
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Zgin¹³ 16.letni
mieszkaniec gminy Dobra

Tragiczny
wypadek
na drodze
W sobotê 17 kwietnia o godz.
23.15 na drodze Dobra Tucze dosz³o do œmiertelnego
wypadku drogowego.
Kieruj¹cy samochodem marki
Renault Clio 27. letni Micha³ A.,
mieszkaniec województwa ³ódzkiego, posiadaj¹cy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów, straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w
drzewo. W wyniku udarzenia dwóch
m³odych pasa¿erów ponios³o
œmieræ na miejscu: 16.letni mieszkaniec Tuczy oraz 21.letni mieszkaniec Stargardu Szczeciñskiego. Na
miejsce zdarzenia przyby³y wszystkie s³u¿by ratownicze oraz prokurator z £obza, który nadzorowa³ czynnoœci. Pomimo meldunków dwóch
osób poza gmin¹ Dobra, przebywali
oni tutaj u rodzin. Prawdopodobn¹
przyczyn¹ tego tragicznego wypadku mog³a byæ nadmierna prêdkoœæ.
Kierowca z obra¿eniami cia³a zosta³
przewieziony do szpitala.
MM

To jeszcze nie wszystko

Sukcesów Dobrej na Babie
Wielkanocnej ci¹g dalszy
(DOBRA) Na minionej sesji
miejskiej w Dobrej gromkie brawa zebra³a so³tys B³¹dkowa Anna
Jarczewska i Andrzej Cieœlak z
Dobrej. Wymienieni specjalnie na
konkurs Baby Wielkanocnej
przygotowali nalewki, nagrodzone pierwszym miejscem w kategorii „potrawy wielkanocne”. Burmistrz Dobrej ma pomys³ co z tym
fantem dalej zrobiæ.
- Jestem pod wielkim wra¿eniem
ogromnej mobilizacji so³tysów.
Bardzo dziêkuje so³ectwom
Grzêzno, B³¹dkowo, Dobropole i
Wojtaszyce. W³aœnie te cztery so³ectwa wykaza³y siê ogromn¹ inicjatyw¹ i wol¹ godnego prezentowania naszej gminy w tegorocznym konkursie. Nasz punkt by³
oblegany przez odwiedzaj¹cych,
czego efektem by³o zajêcie
pierwszego miejsca za najlepsze
stoisko. Cieszy to tym bardziej,
¿e w tym roku nie by³o komisji,

która by chodzi³a i ocenia³a, ale to
odwiedzaj¹cy oddawali g³osy.mówi burmistrz.
Wczeœniej wspomniane trunki
dla doros³ych ju¿ drugi rok z rzêdu
odnios³y sukces. Jak powiedzia³a
burmistrz, wszystko jest na dobrej
drodze, aby te nalewki sta³y siê regionalnym produktem Dobrej.
- Bêdziemy to skwapliwie wykorzystywaæ podczas wszystkich imprez promocyjnych gminy.- powiedzia³a.
Kolejnym nag³oœnionym podczas sesji sukcesem by³ wystêp
„Weso³ych Gospodyñ” w przegl¹dzie zespo³ów folklorystycznych.
Pokonuj¹c prawie 20 konkurencyjnych formacji, „Weso³e Gospodynie” uhonorowano statuetk¹ Baby
Wielkanocnej za najlepszy debiut.
Warto wspomnieæ, ¿e po kilku latach przerwy zwyciêska grupa reaktywowa³a siê. Muzykami w zespole
s¹ zaœ wnukowie pañ, które œpiewaj¹.

- Cz³onkowie zespo³u osi¹gnêli
taki stopieñ mobilizacji, który pozwoli³ im zaistnieæ na konkursie.doda³a burmistrz.

Tradycyjnie ju¿, wszystkim aktywnie dzia³aj¹cym na rzecz promocji gminy Dobra gratulujemy.
GD
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Wszyscy ³¹czymy siê w bólu z ofiarami tragicznego lotu do Katynia oraz ich rodzinami

Dobra godnie uczci³a pamiêæ ofiar
katastrofy lotniczej w Smoleñsku
(DOBRA). W ubieg³y wtorek
burmistrz Dobrej z pomoc¹ spo³ecznoœci zorganizowa³a uroczystoœæ upamiêtniaj¹c¹ tragicznie
zmar³ych Polaków. Wielu emocji
dostarczy³o odczytanie fragmentu przemówienia, które mia³ wyg³osiæ prezydent Lech Kaczyñski
w Katyniu.
Na uroczystoœæ przybyli licznie
mieszkañcy Gminy Dobra, radni
miejscy, nauczyciele i uczniowie
Gimnazjum im. Unii Europejskiej
oraz Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach i Dobrej, pracownicy Urzêdu Miejskiego, stra¿acy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, policjanci,
pracownicy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Administracji Mienia Komunalnego, Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Biblioteki Publicznej
w Dobrej, kombatanci, delegacja
Klubu Sportowego „Sarmata” Dobra oraz przedsiêbiorcy. Nie zabrak³o równie¿ pocztów sztandarowych Kombatantów, OSP, Gimnazjum w Dobrej i Szko³y Podstawowej w Dobrej. Iloœæ uczestników
uroczystoœci oszacowano na oko³o
1000 osób.
Przy czterech koñcach krzy¿a
ustawionego na rynku wartê pe³nili
gimnazjaliœci, póŸniej zast¹pieni
przez stra¿aków z OSP. Po lewej i
prawej stronie schodów do urzêdu
przygotowano miejsca do z³o¿enia
kwiatów. Tam wartê pe³nili uczniowie z gimnazjum.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od
chwili skupienia, przy przenikliwych
dŸwiêkach syren stra¿ackich. Podziêkowania dla licznie przyby³ych
mieszkañców Gminy Dobra wyg³osi³a burmistrza Barbara Wilczek.
- Ju¿ teraz dziêkujê Wam gor¹co, ¿e zechcieliœcie skorzystaæ z
mojego zaproszenia. Wasza obecnoœæ œwiadczy o tym, ¿e narodowy

dramat, jaki rozegra³ siê trzy dni
temu, nie jest Wam obojêtny - powiedzia³a.
Powo³uj¹c siê na s³owa Jana Englerta „Uczmy siê pamiêtaæ”, przybli¿y³a pocz¹tek nowej, tragicznie
otwartej karty historii Polski.
- By³ sobotni poranek 10 kwietnia. Tu¿ przed godzin¹ dziewi¹t¹
rz¹dowy samolot Tu- 154 z prezydentem RP na pok³adzie rozbi³ siê
podczas l¹dowania na lotnisku w
Smoleñsku w Rosji. W katastrofie
zginêli prezydent Lech Kaczyñski i
jego ¿ona Maria. Wœród ofiar s¹
czo³owi polscy politycy, wysocy
rang¹ dowódcy wojskowi, urzêdnicy, przedstawiciele rodzin katyñskich, duchowni i za³oga samolotu.
Wszyscy lecieli na obchody 70- tej
rocznicy mordu na polskich oficerach w Katyniu. D³ugo i starannie
przygotowywali siê do tej uroczystoœci. To w³aœnie tam, na polskim
obszarze wojennym prezydent Lech
Kaczyñski mia³ wyg³osiæ przemówienie. Nie zd¹¿y³ tego uczyniæ powiedzia³a burmistrz.

Niewyg³oszone
przemówienie
- (…) Katyñ sta³ siê bolesn¹ ran¹
w polskiej historii, to w Katyniu
zg³adzono bez procesu i wyroków
polskich oficerów, duchowych,
urzêdników, policjantów, funkcjonariuszy s³u¿by granicznej i s³u¿by
wiêziennej. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwa³ceniem praw i konwencji cywilizowanego œwiata.
Zdeptano ich godnoœæ jako ¿o³nierzy, Polaków i ludzi. Do³y œmierci na
zawsze mia³y ukryæ cia³a zamordowanych i prawdê o zbrodni. Œwiat
mia³ siê nigdy nie dowiedzieæ. Rodzinom ofiar odebrano prawo do
publicznej ¿a³oby, do op³akania i

godnego upamiêtnienia najbli¿szych. Ziemia przykry³a œlady
zbrodni, a k³amstwo mia³o wymazaæ j¹ z ludzkiej pamiêci. Ukrywanie prawdy o Katyniu sta³o siê jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce. By³ to
czas, kiedy za pamiêæ i prawdê o
Katyniu p³aci³o siê wielk¹ cenê. Jednak bliscy pomordowanych i inni
odwa¿ni ludzie trwali wiernie w tej
pamiêci. Bronili jej i przekazywali
kolejnym pokoleniom Polaków.
Przenieœli j¹ przez ca³y czas komunistycznych rz¹dów i powierzyli
rodakom w wolnej i niepodleg³ej
Polsce. Dlatego im wszystkim, a
zw³aszcza Rodzinom Katyñskim
jesteœmy winni szacunek i byt - miêdzy innymi te s³owa mia³ wypowiedzieæ prezydent Lech Kaczyñski
podczas uroczystoœci w Katyniu.
Dziœ, przytoczony przez burmistrz fragment nabra³ pe³niejszego
znaczenia. S³owa sta³y siê wymown¹ informacj¹ o krwawej
zbrodni sprzed 70. lat, s¹ jakby bardziej zrozumiale i przystêpne w
obliczu tragedii sprzed kilkunastu
dni. Dziœ, tylko w sferze wyobra¿eñ
pozostaje prawdopodobne wyst¹pienie naszego prezydenta, to jak on
przeczyta³by s³owa nios¹ce brutaln¹ prawdê. Byæ mo¿e dlatego
w³aœnie zebrani mieszkañcy przez
ca³y czas trwania uroczystoœci zachowali nale¿yt¹ i niewymuszon¹,
ale z czystych uczuæ p³yn¹c¹ powagê. W³aœnie ta postawa zas³uguje na
szczególne miejsce w artykule, bowiem moje oczy jeszcze nie widzia³y takiego skupienia wœród najm³odszych uczestników uroczystoœci - uczniów szkó³ podstawowych.

Zginê³o 96 osób
Katastrofa lotnicza w Smoleñsku zebra³a obfite ¿niwa. To jedna z

najwiêkszych tragedii w historii
naszego kraju. Trudno oceniaæ jak
wielka to strata dla naszej Ojczyzny.
S³owa s¹ zbyt ma³e, by wyraziæ bezmiar bólu i ciê¿ar ³ez. Na usta cisn¹
siê pytania, na które trudno znaleŸæ
odpowiedŸ. Dlaczego dzisiaj, kiedy
mieliœmy wspólnie prze¿ywaæ donios³e wydarzenia w Katyniu, kiedy
ca³a Polska jednoczy³a siê wokó³
tego miejsca; dlaczego w tym momencie, kiedy choæ na chwilê ustawa³y wszelkie spory polityczne,
dosz³a kolejna, trudna karta w polskich dziejach. Dzisiaj nasz kraj
pogr¹¿y³ siê w ¿a³obie. Z ró¿nych
stron œwiata p³yn¹³ kondolencjê.
Wiele pañstw solidaryzuj¹c siê z
Polsk¹, og³osi³o ¿a³obê narodow¹.
My równie¿, wstrz¹œniêci dog³êbnie rozmiarem tej tragedii chcemy
oddaæ ho³d wszystkim ofiarom.
Niech odpoczywaj¹ w spokoju!
Czeœæ ich pamiêci!
Wspólnie z ksiêdzem proboszczem miejscowej parafii, Markiem
Prusiewiczem odœpiewano modlitwê za zmar³ych „Zdrowaœ Maryjo”.
Uczennica gimnazjum przeczyta³a
wiersz ksiêdza Jana Twardowskiego „Œpieszmy siê kochaæ ludzi”.
- Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak
szybko odchodz¹. Zostan¹ po nich
buty i telefon g³uchy...Zwieñczeniem uroczystoœci
by³o z³o¿enie wi¹zanek od delegacji z ca³ej gminy, a mieszkañcy
mogli wpisywaæ siê do wystawionej
ksiêgi kondolencyjnej.
W pi¹tek w koœciele parafialnym
w Dobrej zosta³a odprawiona msza
œwiêta w intencji ofiar katastrofy
samolotu prezydenckiego.
Miejmy nadziejê, ¿e o postawie,
jak¹ wspólnie przyjêliœmy podczas
tej smutnej, ale i cennej lekcji historii, bêdziemy zawsze pamiêtaæ. GD
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Aby Bóg umieœci³ tragicznie zmar³ych w tym miejscu, gdzie odpoczywaj¹ wszyscy sprawiedliwi

Modlili siê w intencji ofiar katastrofy
pod Smoleñskiem
(£OBEZ). W miniony
pi¹tek ³obzianie zebrali
siê pod pomnikiem
Wdziêcznoœci, by
podczas polowej mszy
ekumenicznej pomodliæ
siê w intencji ofiar
katastrofy lotniczej
pod Smoleñskiem.
Przygotowania do ³obeskiej
mszy ¿a³obnej za ofiary katastrofy
lotniczej w Smoleñsku rozpoczê³y
siê na pocz¹tku ubieg³ego tygodnia.
W tym celu proboszcz ³obeskiej
parafii zaprosi³ do siebie na spotkanie zastêpcê burmistrza Ireneusza
Kabata, komendanta policji Roberta Gaja, podinspektora do spraw
promocji Joannê Pietrzyk oraz dyrektora £DK Dariusza Ledziona.
W pi¹tek, o godzinie 18.00, pod
pomnikiem odprawiono mszê
¿a³obn¹ z udzia³em w³adz lokalnych
oraz licznie przyby³ych mieszkañców powiatu. Mszê poprowadzi³
proboszcz Józef Cyrulik.
- By³a to msza patriotyczna,
podczas której modlono siê za ofiary, które na czele z panem prezydentem zosta³y wpisane w przedziwn¹
tajemnicê Katynia. Poruszenie
ludzkich serc w Polsce jest olbrzymie. Byæ mo¿e Bóg oczekuje od nas,
¿ebyœmy siê zjednoczyli i byli bardziej konsekwentni w tradycji religijnej - powiedzia³ proboszcz.
Pi¹tkowe uroczystoœci rozpoczê³y siê od przemarszu sprzed koœcio³a wszystkich zaproszonych
goœci, delegacji, pocztów sztanda-

rowych oraz mieszkañców. Kondukt prowadzi³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta £obeskiego Domu Kultury. Po dotarciu na miejsce rozbrzmia³y syreny stra¿ackie. O³tarz
znajdowa³ siê na podwy¿szeniu, po
prawej stronie ustawi³y siê poczty
sztandarowe m. in. ze szkó³, policji,
i stra¿y po¿arnej, po lewej zaœ orkiestra oraz chór.
Proboszcz rozpocz¹³ mszê od
przytoczenia s³ów papie¿a Benedykta XVI wyg³oszonych 11 kwietnia
podczas mszy w Watykanie.
- Wczoraj dosz³o do tragicznego wypadku w Smoleñsku, w którym zginêli prezydent Polski Lech
Kaczyñski i jego ¿ona, przedstawiciele ró¿nych w³adz pañstwa polskiego oraz towarzysz¹ce osoby,
w³¹cznie z arcybiskupem polowym. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Z wielkim trudem przyj¹³em
wiadomoœæ o tragicznej œmierci
prezydenta. Wszystkich w modli-

twie polecam Bogu - powiedzia³
proboszcz.
Kolejna przytoczona przez ksiêdza wypowiedŸ nale¿a³a do Marka
Jurka.
- Przekonaliœmy siê raz jeszcze,
jak kruche jest ludzkie ¿ycie. Przekonaliœmy siê równie¿, jak kruche jest
ludzkie k³amstwo. Módlmy siê za
duszê ofiar katastrofy w Smoleñsku,
o wsparcie dla ich bliskich i Polskê.
Musimy byæ razem. Raz jeszcze zobaczyliœmy siebie jako naród duchowo zjednoczony w koœcio³ach i na
placach. Skoro Bóg opuœci³ na nas to
doœwiadczenie, spróbujmy wyprowadziæ z niego sens - powiedzia³.
Podczas mszy modlono siê w intencji nie tylko zmar³ych, ale równie¿ ich rodzin: ¿on i mê¿ów, którzy
stracili wspó³ma³¿onków; osierocone dzieci oraz rodziców, którzy stracili dzieci.
Janusz Zarecki, pracownik £DK
odczyta³ zgromadzonym wiersz na-

pisany przez córkê sybiraka Barbarê
Jarosik Barañsk¹ z Opola.
Po mszy ¿a³obnej - Panichidê
(nabo¿eñstwo za zmar³ych) odmówi³
ksi¹dz proboszcz parafii prawos³awnej pw. œw. Jerzego w £obzie Jaros³aw Maksimiuk. Ksi¹dz, wraz z
matuszk¹ Katarzyn¹, swoj¹ modlitw¹ objêli wszystkich, którzy zginêli w katastrofie pod Smoleñskiem.
- Naszym zadaniem jest teraz
prosiæ Boga, aby umieœci³ tragicznie
zmar³ych w tym miejscu, gdzie odpoczywaj¹ wszyscy sprawiedliwi. I o to
w³aœnie prosiliœmy Boga - powiedzia³.
Przyszed³ czas na uroczyste z³o¿enie kwiatów i zniczy. Pod oœwietlon¹ tablic¹ ze zdjêciami wszystkich
ofiar katastrofy, swój ho³d i szacunek
z³o¿y³o kilkanaœcie delegacji z terenu powiatu. Byli to przedstawiciele
urzêdów, szkolnictwa, s³u¿b mundurowych oraz przedsiêbiorcy. Mieszkañcy zapalili znicze, które pal¹ siê
do dzisiaj.
Podczas mszy by³a mo¿liwoœæ
z³o¿enia wyrazów wspó³czucia w
ksiêdze kondolencyjnej wystawionej pod pomnikiem na czas trwania
uroczystoœci. Ju¿ od po³udnia wartê
przy niej pe³nili harcerze.
Na zakoñczenie kilka s³ów do
zgromadzonych na mszy mieszkañców skierowa³ ³obeski proboszcz Józef Cyrulik.
- Daliœmy piêkne œwiadectwo naszej wiary, zaufania Bogu i nadziei,
któr¹ czerpiemy z tajemnicy paschalnej Chrystusa. Dziêkujê przyby³ym
pocztom sztandarowym, dostojnym
przedstawicielom ¿ycia publicznego, s³u¿bom mundurowym, m³odzie¿y, chórowi i orkiestrze - powiedzia³.
Poniewa¿ uroczystoœæ by³a tak
piêkna i wznios³a, wszyscy obecni
ksiê¿a pob³ogos³awili zebranych. GD
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„Katyñ - miejsce przeklête”.

M³odzie¿ reska o zbrodni w lesie
katyñskim
Na co dzieñ pe³ni entuzjazmu,
ha³aœliwi, beztroscy. W dniu tragedii smoleñskiej, tak jak wszyscy
Polacy, uczniowie naszej szko³y ze
smutkiem pochylili siê nad wspólnym grobem katyñskim, ¿eby op³akiwaæ, wspominaæ ofiary lotniczej
katastrofy.
W Zespole Szkó³ w Resku, od
poniedzia³ku czu³o siê podnios³¹
atmosferê. M³odzie¿ wykona³a okolicznoœciowy plakat, przez ca³y tydzieñ pali³y siê znicze, w ramach
lekcji historii i wos-u, prowadziliœmy rozmowy na trudne tematy dotycz¹ce ostatnich wydarzeñ: pamiêci, szacunku, tolerancji wobec Rosjan, wybaczenia.
M³odzie¿ powtarza³a wiele razy
przez te dni: Ludzie powinni wiedzieæ, ¿e my te¿ martwimy siê tym,
co siê sta³o. Chcemy rozmawiaæ o
katastrofie pod Smoleñskiem, o
Katyniu. Bardzo to prze¿ywamy,
mo¿e na w³asny sposób, niekoniecznie obnosimy siê ze swoim
bólem i smutkiem. Czu³am smutek i
próbowa³am tym ludziom wspó³czuæ. Nie mog³am w to uwierzyæ, ¿e
tylu ludzi w jednym czasie, i w jednym miejscu zginê³o. I znowu ziemia katyñska dosta³a nowe ofiary.
S³owa nie s¹ w stanie wyraziæ tego,
co czujemy. „Tak nagle odeszli ….”
– zginêli lec¹c na uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 70. rocznicê tragedii
katyñskiej. To niektóre fragmenty
wypowiedzi m³odzie¿y.
Podczas rozmów pojawia³o siê
pytanie: Dlaczego dopiero po
œmierci prezydenta i jego ¿ony, widzimy ich „ludzkie” zdjêcia? Czy
potrzeba a¿ takich tragedii, by politycy zaczêli ze sob¹ normalnie rozmawiaæ? Dlaczego œwiat mediów

jest taki ob³udny,
w jednej chwili
wyœmiewa, opluwa, wyszydza
Prezydenta, by
nastêpnie opiewaæ go jak bohatera? Mówili o
nieobiektywnym
i zamierzonym
przedstawianiu
go w niekorzystnym œwietle w
mediach. Nagle,
po jego œmierci,
okaza³o siê, ¿e te
same media dysponuj¹ materia³ami, gdzie Prezydent siê uœmiecha, jest wyluzowany i ciep³y w
kontaktach
z
ludzmi. Co za hipokryzja i ob³uda.
Emocje nie
opadaj¹, widaæ je
by³o wœród wszystkich uczniów,
którzy nie bali siê wyra¿aæ swoich
opinii, choæby takich, ¿e nie zgadzaj¹ siê z porównaniem tej tragedii
ze zbrodni¹ katyñsk¹, czy ¿e dostaliœmy od Rosji to, na co czekaliœmy
od dawna: prawdê o Katyniu.
Na koniec tygodnia zada³am m³odzie¿y kilka pytañ w anonimowej
ankiecie „Twoja wiedza na temat
Katynia sprzed tragedii smoleñskiej”. Ankiet¹ zostali objêci
uczniowie klas pierwszej i drugiej
liceum, którzy nie omawiali jeszcze
na historii tych zagadnieñ.
W pierwszym pytaniu zostali
zapytani o to, czy wiedzieli, kiedy

Wygrzebane i pozostawione
(£OBEZ) Ju¿ dobry
tydzieñ min¹³ od czasu,
kiedy ekipy sprz¹taj¹ce
oczyœci³y studzienki œciekowe na ulicy Koœciuszki.
Wydobyte, sk³adnie zagrabione kupki œmieci,
wci¹¿ zalegaj¹ w s¹siedztwie sp³ywów. Na ów problem zwróci³ uwagê mieszkaniec tej ulicy. Jaki jest sens
sprz¹tania ulic, skoro zostawiamy na nich œmieci, które
trafi¹ do Ÿród³a wraz z
pierwszym deszczem? GD

wydarzy³a siê zbrodnia katyñska.
57% ankietowanych odpowiedzia³o
twierdz¹co, ¿e posiada³o tak¹ wiedzê. Na pytanie, czy wiedzia³eœ,
gdzie znajduje siê Katyñ, 89% osób
odpowiedzia³o, ¿e tak; 82% zna³o
odpowiedzialnych za mord katyñski, wskazywa³o Rosjan, NKWD.
Pytanie czwarte dotyczy³o
Ÿróde³ wiedzy temat wydarzeñ
sprzed 70 lat. M³odzie¿ czerpa³a
wiedzê przede wszystkim z mediów

(Internet, prasa, TV) - 53%, z domu,
od rodziców - 21%; wiedza ze szko³y - 32%; wiele osób obejrza³o film
Wajdy „Katyñ” - 35%. Wbrew powszechnym opiniom, Katyñ, jako
miejsce stalinowskiej zbrodni, jest
nieobce m³odym ludziom. Pytanie
ostatnie dotyczy³o wp³ywu tragedii
w lesie smoleñskim na aktualny stan
wiedzy ankietowanych. 25%
uczniów wskazywa³o, ¿e wskutek
katastrofy wzros³o ich zainteresowanie tamtymi wydarzeniami; 53%
respondentów podkreœli³o znaczny
przyrost wiedzy na temat zbrodni
katyñskiej.
M³odzie¿ dostrzeg³a równie¿
wp³yw tej tragedii na koniec „k³amstwa katyñskiego”, 25% uczniów
napisa³o, ¿e skutkiem wydarzeñ jest
zainteresowanie œwiata Katyniem,
dziêki temu byæ mo¿e zostan¹ wyjaœnione tajemnice tej zbrodni. Niestety, 14% ankietowanych stwierdzi³o, ¿e to nie ich problem, ¿e nie s¹
tymi wydarzeniami zainteresowani.
To smutne.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e tragedia w lesie smoleñskim wp³ynê³a na
m³odzie¿, na ich postawy, sposób
myœlenia o przemijaniu, relacjach z
innymi. WyraŸnie widaæ, ¿e przynios³a now¹ wiedzê na temat mordu
w Katyniu, zainteresowanie wydarzeniami sprzed 70 lat.
Oby ta refleksja pozosta³a w ich
pamiêci jak najd³u¿ej, ale to ju¿
zale¿y du¿ej mierze od œwiata doros³ych.
A. Popielarz

Dzieñ otwarty Poradni Pedagogiczno Psychologicznej z £obza w Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
13.04.2010r. od godziny 1400 do
17 00 w Gimnazjum w Wêgorzynie
odby³ siê tzw. „ dzieñ otwarty” Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej z £obza. W ramach tego
dnia pracownicy poradni udzielali
porad pedagogicznych, psychologicznych i zawodowych.
Z porady specjalistów korzystali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Pracownicy przeprowadzili
szkolenie Rady Pedagogicznej.
Pani Dyrektor Poradni
Pedagogiczno - Psychologicznej w £obzie udzieli³a rodzicom
klas I i II porad z zakresu profilak-

tyki domowej. Odby³y siê tak¿e indywidualne spotkania z uczniami i
rodzicami.
W „dniu otwartym” brali udzia³
nastêpuj¹cy specjaliœci:
· Pani Violetta Plenzler – Ciebiera - dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, pedagog
· Pani Henryka Pilecka – Wiœniewska - pedagog
· Pani Dorota Zaj¹c - pedagog
· Pani Agnieszka Kopañskapsycholog
Organizatorem „ dnia otwartego
” by³ pedagog szkolny : Pani Dorot
Stankowska – Adamów oraz Pani
Marta Makarec.
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Trzy rocznice pod trzema krzy¿ami

Potomkowie Katynia

(£OBEZ). Pod krzy¿em Sybirackim na cmentarzu w £obzie, jak
co roku spotkali siê sybiracy, ³obeska m³odzie¿ szkolna, kap³ani i burmistrz miasta, by oddaæ pamiêæ
tych, którzy zostali wywiezieni na
Syberiê w II transporcie 13 kwietnia. Tegoroczne obchody po³¹czone
zosta³y z tragedi¹, jaka wydarzy³a
siê pod Smoleñskiem. Ten dzieñ,
poœwiêcono trzem tragicznym
kwietniowym wydarzeniom, które
znacz¹co wp³ynê³y i wp³yn¹ na los
naszego Narodu.
„Ojczyzna, to ziemia i groby.
Narody trac¹c pamiêæ, trac¹ ¿ycie”
- tymi s³owami, wypisanymi na
drewnianej tabliczce na terenie Starego Cmentarza na Pêksowym
Brzyzku w Zakopanem rozpoczê³a
uroczystoœci prezes Ko³a Sybiraków w £obzie Zofia Majchrowicz.
- 10 kwietnia 1940 roku Ojczyzna nasza straci³a nasz kwiat. Wtedy
wiernych OjczyŸnie oficerów, ¿o³nierzy, którzy nie takiej œmierci siê
spodziewali. Po 70 latach, ci którzy polecieli,
by oddaæ im ho³d, zapaliæ znicze, po³o¿yæ kwiaty, uczciæ ich trud, z³o¿ony na ziemi katyñskiej nie dolecieli.
£¹cz¹c siê w bólu i
¿alu z ca³¹ Polsk¹ i z
Polakami rozsianymi po
ca³ym œwiecie ³¹czymy
siê w trudnych dla nas
dniach, które zapisz¹ siê
w historii jeszcze wiêkszymi literami - powiedzia³a Z. Majchrowicz
zapraszaj¹c do wspólnej
modlitwy wraz z ks. proboszczem kanonikiem
Józefem Cyrulikiem.
– Chcia³bym zachêciæ, abyœmy kontynu-

owali, nasze piêkne polskie tradycje. 10 kwietnia tego roku w katedrze w Szczecinie, gdy przygotowywaliœmy siê do mszy œw., podczas
której ks. arcybiskup metropolita
udzieli³ œwiêceñ kap³añskich 10 diakonom naszej archidiecezji, obieg³a
nas tragiczna wiadomoœæ o katastrofie pod Smoleñskiem. Tak sobie
pomyœla³em, jaki jest symbol tej
ofiary, jak¹ z³o¿yli wybitni przedstawiciele ¿ycia publicznego, wojskowego na czele z prezydentem i
swoj¹ ma³¿onka, biskup polowy ze
swoimi wspó³pracownikami. Z³o¿yli ofiarê, która nie wiemy, jakie
wyda jeszcze owoce, ale wiemy, ¿e
Pan Bóg jest ³askaw wyprowadziæ
nawet z najwiêkszych nieszczêœæ –
dobro. Chcia³bym nawi¹zaæ do
tego, ¿e w 2007 roku Sejm RP
uchwali³ 13 kwietnia dniem Pamiêci o Katyniu. Dlatego jesteœmy tutaj.
Bardzo dobrze, ¿e m³ode pokolenie
przejmuje piêkne tradycje naszego
Narodu, aczkolwiek bardzo prze-

pe³nione cierpieniem, tzw. martyrologii naszej Ojczyzny – naszego
Narodu i bardzo zachêcam, abyœmy
to kontynuowali. Gazeta Nasz
Dziennik przytoczy³a homiliê, któr¹
mia³ wyg³osiæ biskup polowy gen.
P³oski w Katyniu. Bardzo piêknie
zaakcentowane jest to, aby wspominaj¹c ofiary Katynia i cierpienia
Sybiraków, potrafiæ zaufaæ Panu
Bogu. To jest bardzo nam potrzebne. Panem ¿ycia i œmierci jest Bóg –
powiedzia³.
Ze œciœniêtym gard³em kilka
s³ów wypowiedzia³ równie¿ burmistrz miasta Ryszard Sola. Podziêkowa³ m.in. za liczn¹ obecnoœæ
przedstawicieli ró¿nych œrodowisk,
w szczególnoœci szkó³.
- Trudno mi dzisiaj znaleŸæ s³owa, ¿eby wypowiedzieæ ten ból i ¿al,
jaki targn¹³ nasz¹ Ojczyzn¹. 70 lat
temu nasza Ojczyzna zosta³a dotkliwie naznaczona tragedi¹ katyñsk¹.
Zginê³y tysi¹ce naszych ¿o³nierzy,
naszych rodaków. Historia zatoczy-

³a tragiczne ko³o. W sobotê wydarzy³a siê kolejna tragedia. Niew¹tpliwie jest to olbrzymia strata dla
naszego kraju, dla naszej Ojczyzny.
Uwa¿am, ¿e w takiej sytuacji wszelkie przejawy wspólnoty narodowej,
solidarnoœci, dobrego wzajemnego
s³owa i schowanie g³êboko wszelkich sporów, urazów i animozji na
wszelkich szczeblach jest jak najbardziej wskazane i potrzebne. OjczyŸnie jest potrzebny spokój, ³ad i
mam nadziejê, ¿e ten spokój bêdzie
trwa³ wiele lat – powiedzia³ w³odarz.
Po tych wypowiedziach Zofia
Majchrowicz przypomnia³a jeszcze
jedn¹ datê – 13 kwietnia.
– 13 kwiecieñ, którego jesteœmy potomkami, to dzieñ wywózki
rodzin tych, którzy byli osadzeni w
obozach w Kozielsku, Starobielsku,
Ostaszkowie a zamordowani w Katyniu. To byli nasi ojcowie, bracia,
wujkowie. My jesteœmy ich potomkami. I dzisiaj ta rocznica, to jest
nasza osobista rocznica. 70 rocznica wywózek na Sybir. ¯ywi
œwiadkowie tych historycznych dni i tragedii poma³u odchodz¹. U nas w Zwi¹zku ponad 50 proc. nas ju¿ nie ma. Ja
mówi¹ca do was, wtedy, gdy
jecha³am pod sercem mojej
mamy, w maju skoñczê 70 lat.
To by³o dziecko, a teraz stare
dziecko powiedzia³a p. Zofia.
Po z³o¿eniu kwiatów, zapaleniu zniczy, czêœæ m³odzie¿y, uczestnicz¹ca w obchodach spontanicznie uklêk³a przed krzy¿em, by pomodliæ siê za tych, których zabra³a katyñska ziemia. Doroœli w
milczeniu i skupieniu jeszcze
d³ugo stali pod krzy¿em, prze¿ywaj¹c w zadumie tragedie,
jakie dotknê³y Naród. MM
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WSPOMNIENIE

Przypominamy wizytê prezydenta w Œwidwinie i Trzebiatowie

Lech Kaczyñski prezydentem
polskich miasteczek
W tak tragicznej dla Polski chwili, ale zarazem pe³ni dumy z naszych
rodaków, którzy w niebywa³y sposób wyra¿aj¹ szacunek dla prezydenta œp. Lecha Kaczyñskiego i
wszystkich tragicznie zmar³ych w
katastrofie pod Smoleñskiem, chcemy przypomnieæ, ¿e by³ tak¿e wœród
nas. 1 czerwca 2009 roku odwiedzi³
Trzebiatów, Rewal i Œwidwin. Zastanawiaj¹c siê nad fenomenem wybuchu obywatelskiego – nie bojê siê
u¿yæ tych s³ów – ¿alu i uwielbienia
zarazem, dla prezydenta Kaczyñskiego, powtórnie odczyta³em s³owa, jakie wypowiedzia³ na rynku w
Trzebiatowie. I wszystko sta³o siê
jasne. Taki by³ w³aœnie Lech Kaczyñski. Przypominamy to przemówienie, bo mo¿e wtedy zbyt s³abo
wybrzmia³o, a dzisiaj odczytane na
nowo, t³umaczy ów ¿al, rozpacz i zarazem nadziejê na zmiany - uczucia,
jakie ogarnê³y w tych dniach Polaków. Poni¿ej relacja zamieszczona
w wydawanej przez nasze Wydawnictwo „Gazecie Gryfickiej” nr 22 z
dnia 3 czerwca 2009 r.
KAR
***
Prezydent z Warszawy na lotnisko w Œwidwinie przylecia³ w samo
po³udnie. Podczas wizyty z okazji
Dnia Dziecka towarzysza mu rodzina: Renata i Arkadiusz Kaczyñscy z
synami bliŸniakami Jakubem i Aleksandrem (5 lat).
Swoj¹ wizytê rozpocz¹³ od Trzebiatowa, gdzie na rynku spotka³ siê z
mieszkañcami. PóŸniej pojecha³ do
Trzêsacza, gdzie przy ruinach koœcio³a na klifie spotka³ siê z mieszkañcami gminy Rewal. Jak przysta³o
na Dzieñ Dziecka, odby³ krótki przejazd kolejk¹ w¹skotorow¹ wœród
dzieci przebywaj¹cych w Zielonej
Szkole w Rewalu. Zjad³ obiad w
„Sandrze” w Pogorzelicy i póŸnym
popo³udniem wróci³ do Œwidwina,
gdzie z³o¿y³ kwiaty pod Pomnikiem
Pamiêci Ofiar Katastrofy Lotniczej,
jaka wydarzy³a siê w dniu 23 stycznia
2008 r. pod Miros³awcem oraz spotka³ siê z mieszkañcami miasta. Z
tutejszego lotniska odlecia³ do Warszawy.
Spotkanie prezydenta z mieszkañcami Trzebiatowa opisuje Maria
Jakubowska.
Byliœmy mile zaskoczeni bardzo
liczn¹ grup¹ mieszkañców zbieraj¹cych siê na ulicach przyleg³ych do
trzebiatowskiego rynku na d³ugo
przed jego przyjazdem. Na placu
przy ratuszu by³o gwarno i radoœnie,
trwa³a zabawa dla dzieci z okazji
dnia dziecka. Prezydent przyjecha³

kilka minut po godzinie 13. Przywita³ go burmistrz Trzebiatowa S³awomir Ruszkowski. Oto co prezydent
Lech Kaczyñski powiedzia³ mieszkañcom zgromadzonym na rynku.
- Przyjecha³em tutaj jak do wielu
innych miejsc naszego kraju. Mówiê
– miejsc, bo to wsie i miasta i mniejsze i wiêksze. Od paŸdziernika zesz³ego roku, to 40 któraœ moja wyprawa. Myœlê, ¿e to po prostu mój
obowi¹zek, ¿e powinienem bywaæ w
ca³ym kraju, bo jestem prezydentem
zgodnie z Konstytucj¹ najwy¿szym
przedstawicielem ca³ej Rzeczypospolitej. Tej tutaj w Trzebiatowie i
tej daleko na po³udniowym wschodzie w Ustrzykach Górnych czy Dolnych, w Przemyœlu. Jestem dla ca³ej
Polski. Moim obowi¹zkiem jest s³u¿yæ wszêdzie i staram siê to realizowaæ, oczywiœcie w ramach tych
kompetencji, które daje mi konstytucja. Tutaj jesteœmy na ziemiach zwanymi kiedyœ Odzyskanymi, ale myœlê, ¿e z tej nazwy mo¿na by ju¿ zrezygnowaæ. To ju¿ 64 lata. To prawie
3 pokolenia jak Trzebiatów i ca³a
okolica, dalej jeszcze, a¿ po Œwinoujœcie, jest w Polsce. I to jest ta sama
Polska, jak Mazowsze, na którym
by³em przed kilkoma dniami, ale
tak¿e taka sama, jak Brzeg czy £aba
na po³udnie st¹d. Polska bowiem jest
jedna i nikt tego nie mo¿e kwestionowaæ. Nikt nie mo¿e i nie powinien.
Ja nie chcia³bym zaostrzaæ stosunków z którymkolwiek naszym s¹siadem, ale chcia³em mocno podkreœliæ, tu w Trzebiatowie, ¿e jestem w
Polsce i gospodarzami tej ziemi s¹
Polacy (gromkie brawa mieszkañców Trzebiatowa) i bêd¹ Polacy.
Byli, s¹, byli od 60-kilku lat, s¹ i
bêd¹. Tak jest i tak byæ musi. I to

pierwszy mój przekaz do was, drodzy mieszkañcy Trzebiatowa.
Ale jest jeszcze kilka innych
spraw, o których chcia³bym mówiæ.
Sprawa wojska. Tu, w tym mieœcie,
tak jak ono do Polski nale¿y, by³a to
zawsze sprawa wa¿na. Tutaj by³o
przecie¿ dowództwo brygady. Tutaj
dziœ pozosta³ jedynie batalion, ale
przynajmniej on musi pozostaæ.
Zdajê sobie sprawê, ¿e to dla takiego
miasta jak Trzebiatów sprawa wa¿na. To sprawa pracy zawsze najwa¿niejsza, to sprawa rynku zbytu, ale to
tak¿e sprawa Polski jako ca³oœci.
Polskie si³y zbrojne nie mog¹ siê bez
przerwy kurczyæ. Polska jest du¿ym
europejskim krajem i armia Polska
powinna tej sytuacji w³aœnie odpowiadaæ. Nasi ¿o³nierze dzielnie pe³ni¹ s³u¿by w Afganistanie, na Wzgórzach Golan, w krajach, które kiedyœ
nale¿a³y do Jugos³awii i w innych
miejscach na ziemi. To bardzo dobrze. To teraz wyraz naszej solidarnoœci w walce o pokój, walce z terroryzmem, to nasz sojuszniczy obowi¹zek. Ale si³y zbrojne s¹ tak¿e po
to, ¿eby móc broniæ w³asnego kraju,
a do tego musz¹ byæ i odpowiednio
wyposa¿one i odpowiednio uzbrojone i odpowiednio liczne. Zawsze siê
za tym opowiada³em i zawsze za tym
bêdê siê opowiada³, wszystko jedno
czy to bêdzie armia czysto zawodowa czy nie.
Sam Trzebiatów nie le¿y nad morzem, ale gmina œciœle jest zwi¹zana
z morzem, turystyk¹. Plan, aby
zwiêkszyæ dochody ca³ej Polski, ¿eby
pomóc ¿yæ obywatelom, potrzebna
jest przede wszystkim praca nad infrastruktur¹. Ja tutaj przyjecha³em
troszeczkê póŸniej, ni¿ mia³em, ze
Œwidwina. Dlaczego? No bo drogi s¹
takie jakie s¹. To wysi³ek, który nas
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czeka, ale musimy o tym pamiêtaæ, ¿e
nawet trudny czas gospodarczy, trudny, bo jest trudny, a mo¿e byæ nawet
trudniejszy, nie mo¿e powstrzymaæ
przed tym, abyœmy zmienili to, co
zadecyduje o naszej przysz³oœci,
¿ebyœmy budowali infrastrukturê
drogow¹ czy tak¿e kolejow¹. Jest
nam bardzo potrzebna, ale przede
wszystkim musimy dbaæ te¿ o to,
¿eby ta zaraza – mówiê o tym chyba
po raz 28 - która niszczy³a ponad pó³
pokolenia Polaków, zaraza bezrobocia, nie wróci³a na wielk¹ skalê. Ju¿
w tym roku ponad 300 tysiêcy ludzi
straci³o pracê. Mogê powiedzieæ, ¿e
jako prezydent nie prowadzê bezpoœrednio ani polityki gospodarczej,
ani tym bardziej finansowej pañstwa. To robi rz¹d, ale bêdê dalej
namawia³, dalej perswadowa³, bêdê,
jeœli potrzeba, krytykowa³, je¿eli odpowiednie dzia³ania tutaj nie bêd¹
podejmowane. Ja nie chcê przyjechaæ tutaj za kilka miesiêcy czy pó³
roku i powiedzieæ, ¿e bezrobocie
wynosi ju¿ 2 miliony. Myœmy to
prze¿yli, nie mo¿emy tego prze¿ywaæ drugi raz i to te¿ jest moje przes³anie do was. Pamiêtajcie, ¿e prezydent Rzeczypospolitej jest za rozwojem takim, który by w jak najwiêkszym stopniu zapobiega³ bezrobociu. Myœmy ju¿ pod tym wzglêdem
byli na dobrej drodze i pamiêtajcie o
tym, ¿e jestem za tym, ¿eby Polska
Trzebiatowa, Polska Garwolina,
Ma³kini rozwija³a siê tak samo szybko, jak Polska Warszawy, Trójmiasta, Szczecina czy Poznania. Polska
bowiem jest jedna i popieranie jej
rozwoju w kilku tylko metropoliach
da coœ czêœci Polaków. A nasz rozwój, mam nadziejê, ¿e do niego wrócimy, jeœli polityka bêdzie odpowiednio odwa¿na, powinien dawaæ
polepszenie ¿ycia wszystkim. Nie
mo¿e byæ tych, którzy zyskali bardzo
wiele i tych, którzy stracili bardzo
wiele. W ci¹gu ostatnich kilku lat tak
w³aœnie by³o. Tak¹ polityk¹, takim
trendem politycznym przed ponad
trzema laty wygra³em wybory na
prezydenta i jej pozostajê wierny.
Chcê ¿ebyœcie pañstwo o tym wiedzieli. A wiêc po pierwsze – to jest
ziemia polska, jedynymi jej gospodarzami s¹ Polacy. Po drugie – si³y
zbrojne s¹ nam potrzebne tak¿e, tu w
Trzebiatowie. I w koñcu po trzecie –
wy panie i panowie macie tutaj takie
samo prawo do rozwoju, korzystania
z jego owoców jak ca³a Polska. - powiedzia³ prezydent Kaczyñski.
Mieszkañcy Trzebiatowa odpowiedzieli brawami. Po przemówieniu
prezydent d³u¿sz¹ chwilê goœci³
wœród dzieci, nastêpnie przeszed³ do
zgromadzonych za barierkami
mieszkañców Trzebiatowa. Wymieniano serdeczne uœciski d³oni, byli i
tacy, którzy prosili o autograf. Przyznaæ trzeba, ¿e mieszkañcy Trzebiatowa do samej wizyty i prezydenta
odnieœli siê z szacunkiem i ¿yczliwoœci¹ nale¿n¹ g³owie pañstwa.
M
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£obeska s³u¿ba zdrowia?

Gryfice alternatyw¹

W œwi¹tecznym wydaniu
Tygodnika £obeskiego, z
dnia 7 kwietnia 2010 r., red.
Kazimierz Rynkiewicz zamieœci³ felieton pod doœæ dramatycznie brzmi¹cym tytu³em: „S³u¿ba zdrowia – ratowaæ co
siê da”. W artykule tym autor odnosi
siê do decyzji (lub ich braku) podejmowanych w minionych latach w
sprawie ³obeskiego ZZOZ-u w likwidacji i szpitala w Resku. W mojej wypowiedzi nie zamierzam jednak odnosiæ siê do historii. Nie chcê
wracaæ do wydarzeñ sprzed lat, ani
te¿ oceniaæ w³aœciwoœci podejmowanych wówczas decyzji, ani te¿
szukaæ winnych zaistnia³ej sytuacji.
Nie rzecz w tym by za wszelk¹ cenê
szukaæ sensacji, szczególnie teraz,
kiedy wa¿y siê przysz³oœæ s³u¿by
zdrowia w zakresie zadañ realizowanych dawniej przez ³obeski
ZZOZ. Po prostu sta³o siê.
Dziœ autor felietonu pisze:
(…)Dyskusje na temat s³u¿by zdrowia w powiecie wybuchaj¹ co jakiœ
czas na sesjach, od powiatowej,
poprzez miejskie w £obzie i Resku.
Temat budzi emocje, bo konkretów
brakuje, a jak s¹ rozwi¹zania, to
coraz gorsze. W tym sensie, ¿e dzieje
siê coraz gorzej.(…). I trudno tej
konkluzji odmówiæ racji. Jednak¿e
w ocenie zaistnia³ego stanu rzeczy
uwzglêdniæ nale¿y mo¿liwoœci, jakimi starosta ³obeski obecnie dysponuje. Mam tu na myœli mo¿liwoœci finansowe, a przede wszystkim
decyzyjne. S¹dzê, ¿e jak dot¹d wykorzystuje je w stopniu optymalnym, systematycznie tworz¹c konkretne fakty w kierunku zorganizowania powiatowej s³u¿by zdrowia
na zadowalaj¹cym mieszkañców
poziomie. W drodze tej najtrudniejsz¹ spraw¹ jest pokonanie przeciwników rozwi¹zañ proponowanych przez starostê, w tym najpierw
kupna szpitala w Resku, a nastêpnie
wyboru najlepszego dla spo³ecznoœci powiatu podmiotu do jego prowadzenia. Tylko zaufanie wiêkszoœci radnych powiatu sprawia, ¿e
dotychczasowe dzia³ania starosty
przynosz¹ postêp na drodze do wytyczonego celu. W tym kontekœcie
nie sposób nie zgodziæ siê z red.
Rynkiewiczem, który stwierdza:
„(…)Tak jak budownictwo jest miastotwórcze, tak szpital powiatowy
jest s³u¿botwórczy. To on daje pracê
lekarzom miejscowym lub œci¹ga
lekarzy, którzy wi¹¿¹ siê z nim na
sta³e. Œci¹ga specjalistów, którzy w
pobli¿u otwieraj¹ gabinety, obs³uguj¹ce mieszkañców w szerszym zakresie us³ug. Ze szpitalem zwi¹zane

s¹ us³ugi specjalistyczne; laboratorium, rentgen, rezonans, inne badania. Wokó³ szpitala powstaj¹ poradnie i jednostki z nim kooperuj¹ce
oraz œwiadcz¹ce us³ugi na jego
rzecz. Po latach wyrasta kadra i
wytwarza siê infrastruktura s³u¿by
zdrowia, która promieniuje na ca³y
powiat. To oczywiœcie trwa latami i
wymaga stymulacji samorz¹du, ale
przynosi efekt w postaci normalnie
funkcjonuj¹cej s³u¿by zdrowia. Takie procesy zasz³y w Gryficach…(…)”.
Faktem jest, ¿e nawet je¿eli leczeniem ludzi zajmuj¹ siê samodzielne podmioty w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem
Zdrowia, to nie podlega ¿adnej dyskusji, ¿e samorz¹d powiatowy ma w
swoich kompetencjach ochronê
zdrowia swoich obywateli. Uwa¿am, ¿e samorz¹d powiatu ³obeskiego winien takiemu wyzwaniu sprostaæ, tym bardziej, ¿e w naszym
przypadku te funkcje zosta³y powa¿nie ograniczone i zachwiane. W
moim g³êbokim przekonaniu – o
czym ju¿ wy¿ej wspomnia³em – starosta i radni powiatu ³obeskiego
wobec takiej rzeczywistoœci wykazali siê determinacj¹ i zdecydowan¹
wol¹ rozwi¹zania nabrzmia³ego
problemu. Drogi by³y dwie: budowaæ s³u¿bê zdrowia od podstaw
(wraz z obiektami i utworzeniem
nowego SPZZOZ) lub znaleŸæ drogê do porozumienia z powiatem
stargardzkim, organem prowadz¹cym stary, bêd¹cy w likwidacji SPZZOZ w £obzie. Porozumienie w
sprawie przejêcia tego Zak³adu nie
wchodzi³o w grê z powodu jego zad³u¿enia, które dziœ siêga 20mln z³,
a tak¿e jego szcz¹tkowych ju¿ wymiarów. Jedyn¹ drog¹ pozosta³ wykup nieruchomoœci, by na ich bazie
zapewniæ mieszkañcom powiatu
nale¿yt¹ ofertê us³ug medycznych.
Po czêœci to ju¿ siê uda³o, budynek
szpitala w Resku jest w³asnoœci¹
powiatu ³obeskiego. Pozosta³ do
rozwi¹zania znacznie trudniejszy
problem, a mianowicie, kto ma prowadziæ ten szpital. Mimo moich
przekonañ o koniecznoœci prywatyzowania us³ug publicznych, to prywatyzacji szpitali nie uwa¿am jednak za dobre rozwi¹zanie. Ochrona
zdrowia to sfera niezwykle wa¿nego zadania publicznego, a zatem
maj¹tek s³u¿¹cy do realizacji tych
zadañ winien pozostaæ w³asnoœci¹
publiczn¹. W ¿adnym razie nie podwa¿am zasadnoœci istnienia prywatnych szpitali i klinik, ale to nie jest
nasz dylemat powiatowy. Problemem powiatu jest wybór podmiotu,

który w jego obiekcie bêdzie prowadzi³ szpital. W celu wy³onienia takiego podmiotu powiat ³obeski obwieœci³ ju¿ zamiar og³oszenia przetargu. Jego rozstrzygniêcie najprawdopodobniej nast¹pi w czerwcu. Zwyciêzc¹ przetargu mo¿e okazaæ siê równie dobrze podmiot prywatny jak i publiczny. Przetarg bêdzie nieograniczony.
Moim marzeniem jest, by do
przetargu przyst¹pi³ i zwyciê¿y³
marsza³kowski SPZZOZ w Gryficach. Uwa¿am i jestem g³êboko
przekonany, ¿e by³oby to najkorzystniejsze rozstrzygniêcie dla
mieszkañców. To nie jest moje widzimisie i chêæ forsowania czyichœ
niecnych interesów. A je¿eli ju¿, to
forsowania interesów pacjentów
powiatu ³obeskiego. Swoje przekonanie i preferencje uzasadniam tym,
¿e Gryfice to publiczna s³u¿ba zdrowia, zale¿na od samorz¹dów powiatu i województwa, które za swoje
decyzje ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
wobec spo³eczeñstwa, wobec wyborców. Natomiast szpital prywatny
musi kierowaæ siê rachunkiem ekonomicznym i mo¿e byæ alternatyw¹
tylko wówczas, kiedy nie ma lepszych i bezpieczniejszych rozwi¹zañ. Po drugie, Gryfice z ca³¹ pewnoœci¹ zapewni³by pacjentom us³ugi szpitalne i poradnie specjalistyczne na wysokim poziomie. Sk¹d
ta pewnoœæ? Otó¿ st¹d, ¿e ju¿ dzisiaj
SPZZOZ w Gryficach prowadzi,
doskonale wyposa¿ony 19-oddzia³owy szpital (jeden z najlepszych w
kraju), prowadzi 25 poradni specjalistycznych, wprowadza najnowoczeœniejsz¹ dziœ na œwiecie dziedzinê leczenia jak¹ jest telemedycyna
(patrz: www.medicam.pl). Niech w
koñcu dowodem bêdzie fakt, i¿ rz¹d
polski, dowództwo polskich si³
zbrojnych, wys³a³o na leczenie w³aœnie do Gryfic ciê¿ko rannego w
Iraku genera³a broni, ambasadora
Edwarda Pietrzyka. Jestem przekonany, ¿e lepszych rekomendacji nie
ma. Prowadz¹c kilkuoddzia³owy
szpital w Resku w ka¿dej trudniejszej sytuacji pacjent mia³by gwarancjê zabezpieczenia medycznego
w szpitalu gryfickim. Ponadto z ca³¹
pewnoœci¹ powsta³yby w £obzie
wszelkie niezbêdne poradnie specjalistyczne, bowiem taka jest logika funkcjonowania ZOZ-u. Poradnie specjalistyczne s¹ niezbêdne
szpitalowi do dobrego funkcjonowania. Jak pisze red. Rynkiewicz:
zadzia³a³by czynnik s³u¿botwórczy.
Kilka miesiêcy temu z upowa¿nienia zarz¹du powiatu zabiega³em
u marsza³ka województwa, u dyrek-
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tora SPZZOZ Gryfice, o zainteresowanie powiatem ³obeskim, mo¿liwoœci¹ prowadzenia szpitala w Resku. Pomimo tego, ¿e rozmowy
przebiega³y bardzo konstruktywnie, to niestety z tzw. ró¿nych powodów nie uda³o siê ich sfinalizowaæ.
G³ówn¹ przyczyn¹ tamtych zabiegów by³y powa¿ne problemy w
funkcjonowaniu szpitala. NFZ grozi³ zerwaniem kontraktu. Niestety,
nie uda³o siê uzyskaæ wówczas dobrych rozwi¹zañ, a zarz¹d powiatu
zobowi¹zany zosta³ do przed³u¿enia istniej¹cych umów dzier¿awy na
rok 2010. Wówczas na przyk³ad,
symboliczn¹ z³otówkê, któr¹ jakoby mia³ p³aciæ marsza³ek za dzier¿awê szpitala, podniesiono do rangi
niegospodarnoœci, mimo, ¿e to nie
do koñca tak mia³o byæ. Nie rzecz w
tym, by dziœ i do tej sprawy wracaæ,
ale problem nie znikn¹³. On istnieje.
Samorz¹dy terytorialne, w tym
przypadku powiatu i województwa,
mog¹ zawieraæ porozumienia o
wzajemnym przekazywaniu zadañ.
Doskona³ym tego przyk³adem jest
przekazanie przez powiat ³obeski
gminie Resko zadania prowadzenia
szko³y œredniej. Gmina nie tylko nie
zap³aci powiatowi symbolicznej
z³otówki, a odwrotnie, to powiat
gminie do³o¿y do tego zadania ok. 1
miliona z³otych. A wiêc mo¿na. Tylko wa¿ny jest cel oraz spo³eczna
korzyœæ z podjêtych decyzji. Powstaje wiêc pytanie: skoro tak jest,
to dlaczego powiat szuka dochodu z
dzier¿awy szpitala. Myœlê, ¿e powiat musi przynajmniej próbowaæ
szukaæ dochodów, aby znaleŸæ
œrodki na zorganizowanie nie tylko
us³ug szpitalnych, ale tak¿e – chyba
bardziej spo³ecznie oczekiwanych
– mo¿liwie najlepszych poradni
specjalistycznych.
Cieszê siê, ¿e red. Rynkiewicz
podj¹³ debatê publiczn¹ w tej jak¿e
wa¿nej sprawie i chocia¿ polemizowa³bym z nim co do interpretacji
faktów historycznych, to jednak s¹dzê, ¿e dziœ w tej sprawie najwa¿niejsza jest przysz³oœæ. S¹ te¿ inne
koncepcje, ale nie zawsze one siê
przebijaj¹. O tym mówi³em na ostatniej sesji Rady Powiatu w wyst¹pieniu, które zamieœci³a w swojej relacji red. MM w tym samym wydaniu
Tygodnika. Dziœ sprowokowany
treœci¹ felietonu wyra¿am swoje
osobiste przemyœlenia i preferencje
w sprawie istniej¹cych i realnych
mo¿liwoœci rozwi¹zania problemu.
Wed³ug mojej oceny najlepszych
dla spo³ecznoœci powiatu.
Ryszard Brodziñski
Ps.
Napisa³em tu jedynie o czêœci
problemu, a przecie¿ jest jeszcze sfera ratownictwa medycznego oraz
opieki nocnej i œwi¹tecznej. Ale to
jest temat na inn¹ okazjê.
RB
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

W Sosnowie gm. Resko sprzedam
dom do remontu. Tel. 91 3950075

Sprzedam mieszkanie w Dalnie gm.
£obez, 51 mkw. wraz z pomieszczeniem gospodarczym 18 mkw. Cena
98 tys.z³. Tel. 669 947 364.

Meble u¿ywane tanio sprzedam.
Zdjêcia przeœlê na maila. Tel. 501
894 828

Dzia³kê budowlan¹ ko³o LIDLA w
£obzie sprzedam lub wynajmê np.
na plac pod reklamê itp. Tel. 501 894
828

Powiat ³obeski

Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

PRACA
Powiat ³obeski
Zlecê u³o¿enie kostki granitowej
400 m kwadratowych w Resku. Tel.
604 408 999.

Powiat gryficki
Zatrudniê stolarza. Tel. 691 841
376.

Region
Murarza zatrudniê. Tel.
668 415 077.

Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 160.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.

Dom jednorodzinny typu bliŸniaczego, parter plus piêtro, strych, piwnica oraz pomieszczenia gospodarcze z przeznaczeniem na Zak³ad.
Powierzchnia ca³kowita 20 mkw.
Powierzchnia u¿ytkowa 110 kmw.,
w tym: parter – salon z aneksem kuchennym, jadalnia, wc; piêtro – trzy
pokoje + ³azienka. Powierzchnia
dzia³ki 460 mkw. Ogrzewanie centralne gazowe plus kominek tradycyjny. Dom ocieplony, ca³e podwórko w polbruku. Cena 400 tys. Wiadomoœæ £obez ul. S³owackiego 46,
tel. 695 985 673.

Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. Tel. 661 374 570.

Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

W Siennie Dolnym sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe, 48 mkw.
Tel. 697 612 774.
Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe w
Radowie Ma³ym na dom wolno stoj¹cy w okolicy z dop³at¹. Tel. 693
547 576
Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 50
mkw. Tel. 508 263 104

Sprzedam mieszkanie 2 – pokojowe, w³asnoœciowe, 45 mkw. I piêtro,
gara¿, Smorawina ko³o £obza. Tel.
609 307 135
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157.

Powiat drawski

Powiat gryficki

Lokal u¿ytkowy pod dzia³alnoœæ
us³ugow¹ w centrum Drawska
Pom. wynajmê ( wysoki standard, 45 mkw.). Tel. 602 460 233

Sprzedam mieszkanie w Prusinowie k/Gryfic 50 mkw. w bloku, II p.,
2 pokoje, kuchnia£oazienka z WC.
Piwnica przynale¿na oraz pomieszczenie gospodarcze mo¿e byæ
gara¿. Tel. 501 377 158

Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do jeziora, stare budownictwo. Budynek
2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek.
Parter o powierzchni 37 mkw. - 2
pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni ok.
30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793 549
551, email: krosden@wp.pl

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w £obzie w
centrum 54 mkw., 3 pokoje , IV piêtro. Tel. 790 402 429.

Sprzedam dom w BrzeŸniaku 260
mkw z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów.
Tel. 662 657 982.

Region

US£UGI

Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

Wynajmê lokal u¿ytkowy centrum
Z³ocieñca o powierzchni 42 mkw.,
cena 1000 PLN. Tel. 792 075 998

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Sprzedam mieszkanie 2 poziomowe nad bankiem w £obzie. Ogrzewanie w³asne, niski czynsz. Tel. 600
931 891

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na
Osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich o pow.
600 mkw., uzbrojon¹, z dojazdem.
Telefon kontaktowy 511 691 881.

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
Dorowie 112 mkw, cena 215 tys. z³
do negocjacji. Tel. 663 036 912 665
497 211.

tygodnik ³obeski 20.4.2010 r.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki Prusim k/ Reska. Tel. 91 3951994, 504 209 551.

Region
Elektroinstalacje, systemy wideofonowe. Tel. 600 571 844
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat œwidwiñski
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Felgi stalowe 13”, 14” i 15” oraz
ko³paki oryginalne od Toyoty tanio
sprzedam. Tel. 501 894 828.
Sprzedam Ford Fiesta 1997 rok.
Tel. 607 310 591 po 18.00.

Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

tygodnik ³obeski 20.4.2010 r.
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SPORT

Jedna kolejka Sarmaty do przodu
DRAWA Drawsko Pom. - SARMATA Dobra 2:2 (0:0)

i... bramkê. Jeden punkt nie zmienia
miejsc obu dru¿yn w tabeli.

Sarmata na proœbê Drawy rozegra³a mecz kolejki z 23 czerwca. Do
przerwy bez bramek, chocia¿ obie
dru¿yny mia³y okazjê do ich strzelenia. Lekka przewaga Drawy. W drugiej po³owie bramka za bramkê i
remis. W doliczonym czasie Damian Padziñski móg³ zagraæ na trzy
punkty, ale przelobowa³ bramkarza

Drawa: Libiszewski M. - Wyrzykowski T. (Walkiewicz), Skrzypek
P., Ptaszyñski D., Kapeliñski A.,
Kwiatkowski M., Wêglowski Z.,
Kibitlewski P. (Porczak), Korczyñski D., Nowik M. (Witoñ), Kaczorowski
M.
Sarmata: Kamiñski - Garliñski,
Jaszczuk, Mêdrek, Dorsz (80 Pa-

celt), Cytowicz (61 Olechnowicz),
Grochulski, Szkup (58 Bonifrowski), Kamiñski E., Kliœ (66 GuŸniczak), Padziñski. Trener Tomasz
Surma.
Bramki: 47' Kaczorowski, 56'
Wêglowski dla Drawy; 48' Padziñski, 65” Klis dla Sarmaty.
Kartki: ¿ó³te - Kwiatkowski i Ptaszyñski z Drawy; Emil Kamiñski z
Sarmaty (2 ¿ó³te, czyli czerwona w
64 min.).

Granie w planie

„Czwartki Lekkoatletyczne” to
najpopularniejsza impreza sportowa skierowana do najm³odszych
dzieci. W ci¹gu roku na stadionach
85 miast ca³ego kraju startuje ponad
300 000 dziewcz¹t i ch³opców. Jest
to pierwszy krok sportowy w ¿yciu
m³odego cz³owieka.
Miêdzyszkolny Klub Sportowy
OLIMP zaprasza uczniów szkó³
podstawowych z terenu ca³ego powiatu do udzia³u w Powiatowych
„Czwartkach Lekkoatletycznych”.
„CZWARTKI
LEKKOATLETYCZNE”
ZAWODY OTWARTE DLA
WSZYSTKICH DZIECI KLAS
IV, V, VI NA STADIONIE MIEJSKIM W £OBZIE.
KONKURENCJE:
60 m, 300 m, 600 m, 1000 m,
skok w dal, rzut pi³k¹ palantow¹
ZAPRASZAMY DZIEWCZÊTA I CH£OPCÓW W KA¯DY
CZWARTEK O GODZINIE 15.15.
Najlepsi uczniowie w czerwcu
2010 roku wyjad¹ na Fina³ Krajowy
„CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH” do Warszawy. ZB

Dach za
90 tys. z³
(£OBEZ). Pod koniec marca
odby³ siê przetarg nieograniczony
na zadanie pn. Wymiana pokrycia
stropodachu w czêœci biurowo-socjalnej hali sportowo-widowiskowej w £obzie przy ul. Orzeszkowej
7. Wybrano ofertê z³o¿on¹ przez
Zak³ad Produkcyjno Us³ugowy
„BLACH-DACH” z Goleniowa na
kwotê: 88.156 z³ brutto.
op

IV liga 24.04 (sobota)
21 kolejka
Leœnik Rossa Manowo – S³awa S³awno
Vineta Wolin – Sokó³ Pyrzyce
Victoria Przec³aw – Wybrze¿e Rewalskie Rewal
Piast Chociwel – Piast Drzonowo
11.00 Stal Szczecin – Hutnik Szczecin
16.00 Drawa Drawsko Pom. - Gwardia Koszalin
16.00 Sarmata Dobra – Ina Goleniów
25.04 (niedziela)
15.00 Gryf Kamieñ Pom. - Pogoñ Barlinek
V liga 24.04 (sobota)
21 kolejka
Sparta Gryfice – Kluczevia Stargard
Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Zorza Dobrzany
Odra Chojna – Iskierka Szczecin
Woda Piast II Rzecko – GKS Mierzyn
Sparta Wêgorzyno – Arkonia Szczecin
15.00 Pomorzanin Nowogard – K³os Pe³czyce
16.00 Osadnik Myœlibórz – Stal Lipiany
17.00 Polonia P³oty – Œwit Szczecin
Klasa okrêgowa 24.04 (sobota)
21 kolejka
Promieñ Mosty – Pogoñ II Szczecin

Wicher Brojce – Ehrle Dobra Szczeciñska
15.00 Mewa Resko – Flota II Œwinoujœcie
15.00 Ina Iñsko – Jeziorak Szczecin
16.00 Masovia Maszewo – Œwiatowid £obez
16.00 Orze³ £o¿nica – Fagus Ko³bacz
25.04 (niedziela)
13.30 Chemik II Police – Korona Stuchowo
15.00 Wicher Reptowo – D¹brovia Stara D¹browa
Klasa A 24.04 (sobota)
18 kolejka
Sowianka Sowno – Fala Miêdzyzdroje
Rega II Trzebiatów – Orze³ Prusinowo
Jantar Dziwnów – Ba³tyk Gostyñ
Olimpia Nowogard – Bizon Cerkwica
14.30 Pionier ¯arnowo – Znicz Wysoka Kamieñska
16.00 Radovia Radowo Ma³e – Iskra Golczewo
25.04 (niedziela)
16.30 B³êkitni Trzyg³ów – Ba³tyk Miêdzywodzie
Klasa B 24.04 (sobota)
12 kolejka
15.00 Sokó³ Sokoliniec – Œwiatowid II £obez
Piast Kolin – Ogniwo Dzwonowo
Sparta Lubieniów – Orkan II Suchañ
Saturn Szadzko – Znicz Sulibórz

Milena oraz Dagmara
Mistrzyniami Powiatu
(RADOWO) 9 kwietnia odby³y siê w Radowie mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach
prze³ajowych. W trakcie zawodów rozgrywano biegi na dystansach od 800 do 2000 m w kategorii
szkó³ podstawowych oraz gimnazjów.
Zawody dla zawodników trenuj¹cych lekk¹ atletykê w klubie UKS
„ARBOD” by³y bardzo udane. Milena Sadowska - uczennica SP Dobra, startuj¹ca na dystansie 800 m
oraz Dagmara Szymanek - uczennica Gimnazjum, startuj¹ca na dystansie 1200 m, zosta³y mistrzyniami
powiatu i zakwalifikowa³y siê na fina³y wojewódzkie. Awans do fina³ów wojewódzkich uzyska³ równie¿
Ryszard Rzepecki - uczeñ SP Dobra,
który zaj¹³ III miejsce w biegu
na dystansie 1000 m. ¯yczymy udanych startów w Policach, na zawodach wojewódzkich.
UKS „ARBOD”
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GMINA RESKO

Resko dzia³a
charytatywnie

(RESKO). O Klubie Kobiet
Aktywnych Ka- 60 ju¿ s³yszeliœmy. Dojrza³e, zdeterminowane
kobiety z terenu Reska, wspólnie
z Centrum Kultury przy³¹czy³y
siê do ogólnopolskiej charytatywno- ekologicznej akcji zbierania
plastikowych nakrêtek od butelek
pod has³em „Pomagamy nie tylko
przyrodzie”.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej cz³onkini klubu Maria Sêkowska przybli¿y³a obecnym radnym, so³tysom i goœciom cele akcji
oraz zachêca³a do wspó³pracy.
- Chcia³am prosiæ pañstwa o
pomoc w rozpropagowaniu akcji.
Bêdzie to o tyle ³atwiejsze, ¿e w
rozmowach kuluarowych dowiedzia³am siê, ¿e bardzo wiele osób
ju¿ dzia³a w tej sprawie. Dzieci
pañstwa, z którymi rozmawia³am,
zbieraj¹ nakrêtki i wywo¿¹ je do
Stargardu i Szczecina. Niestety
niektórzy nadal nie wiedz¹ co z

tym zrobiæ - mówi Maria Sêkowska.
Cel akcji jest bardzo szczytny.
Pieni¹dze za zebrane nakrêtki przekazywane bêd¹ na subkonto fundacji zbieraj¹cej œrodki na zakup wózków inwalidzkich i kosztownej rehabilitacji chorych dzieci.
- Okazuje siê, ¿e Szczecin jest
czarn¹ plam¹ na mapie Polski w
organizowaniu takich akcji. W
Szczecinie jest dwoje m³odych ludzi pochodz¹cych z Gryfic, którzy
w tej chwili opracowuj¹ stronê internetow¹ i podjêli dzia³ania w tym
temacie na terenie Szczecina. Sk³adam g³êboki uk³on w stronê dyrektorów szkó³, ¿eby pomogli w rozpropagowaniu tej akcji- koñczy
Maria Sêkowska.
Zakrêtki przyjmowane bêd¹
przez Reskie Centrum Kultury,
Przedszkole Miejskie, œwietlice
wiejskie oraz szko³y z terenu Reska
i gminy.
GD
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Nowa przystañ dla
kajakarzy

(RESKO) Na ten rok zaplanowano budowê œcie¿ki spacerowej
³¹cz¹cej obecn¹ przystañ kajakow¹ nr 2 na Redze z trzeci¹, która równie¿ ma powstaæ w ramach
projektu. Beneficjentem przedsiêwziêcia jest gmina. Realizacja
mo¿liwa bêdzie dziêki sporemu
dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Podczas drugiego etapu inwestycji przeprowadzonego w latach
2005-2006 wybudowano dwie

przystanie kajakowe - po dwóch
stronach mostu, wraz z elementami
ma³ej architektury, oœwietleniem
parkowym oraz parkingiem dla samochodów. Na ten rok zaplanowano budowê przystani nr 3. Na odcinku ³¹cz¹cym dwie ostatnie przystanie, wy³o¿ona zostanie brukowa
œcie¿ka spacerowa o d³ugoœci oko³o
520 metrów oraz zamontowane
oœwietlenie. Koszty ca³ej inwestycji
wynios¹ 750 tys. z³, z czego ponad
60 procent pokryj¹ œrodki z dofinansowania.
GD

Grubszy remont œwietlicy
w Lubieniu Dolnym
(LUBIEÑ DOLNY- gmina Resko). Beneficjentem remontu
œwietlicy wiejskiej w Lubieniu
Dolnym, wartego ponad 500 tys.
z³ jest Reskie Centrum Kultury.
Ju¿ nied³ugo i w tej placówce dzieci bêd¹ mog³y przyjemniej spêdzaæ wolny czas.
Zaplanowano zast¹piæ obecne
piece kaflowe ogrzewaniem cen-

tralnym, wymianê dachu, pod³¹czenie kanalizacji oraz przebudowê
pomieszczeñ wewn¹trz. W chwili
obecnej œwietlica dzia³a, a remont
ma na celu usprawnienie jej funkcjonowania i dostosowania do
norm. Na tê inwestycjê gmina przeka¿e dotacjê celow¹ w wysokoœci
208 tys. z³, reszta pokryta zostanie
z dofinansowania.
GD
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Spotkanie autorskie z Januszem W³adys³awem
Szymañskim

Gdy czarny kot
przejdzie drogê
(£OBEZ). W czwartek w
Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbêdzie siê spotkanie z Januszem W³adys³awem Szymañskim
na temat zwyczajów i obyczajów
pogañskich wci¹¿ ¿ywych w naszej kulturze.
Osoby zainteresowane tym,
sk¹d wziê³y siê przes¹dy np. o czarnym kocie, który przejdzie nam
drogê, maj¹ okazjê dowiedzieæ siê
tego ju¿ w czwartek o godzinie
10.00. Janusz W³adys³aw Szymañski, poeta, prozaik, historyk wojskowoœci, popularyzator wiedzy
regionalnej i historycznej, mieszkaj¹cy w Goleniowie za sw¹ dzia³alnoœæ otrzyma³ liczne odznaczenia regionalne i pañstwowe ze Z³otym Krzy¿em Zas³ugi w³¹cznie.
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego odznaczy³ go Odznak¹ Zas³u¿ony Dla Kultury Polskiej. Jest cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich.
Do £obza przyjedzie w przeddzieñ Œwiatowego dnia Ksi¹¿ki w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w
£obzie. Planowane spotkanie odbêdzie siê z m³odzie¿¹ Zespo³u
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki,
jednak jak zapewnia dyrektor Biblioteki Eugeniusz Szymoniak,
mo¿e przyjœæ na nie ka¿dy, kto ma
ochotê dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej na temat „Zwyczajów i obycza-

jów pogañskich zachowanych w
kulturze Narodu”.
Drugie spotkanie autorskie z
najm³odszymi czytelnikami i p.
Aleksandr¹ Petrusewicz odbêdzie
siê w bibliotece w dniu 27 kwietnia 2010 r.
23 kwietnia, to Œwiatowy
Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich
ustanowiony w 1995 roku przez
UNESCO. Jest to doroczne œwiêto
maj¹ce na celu promocjê czytelnictwa, edytorstwa i ochronê w³asnoœci intelektualnej prawem autorskim.
Pomys³ organizacji œwiêta zrodzi³ siê w Katalonii. W 1926 roku
wyst¹pi³ z nim wydawca, Vicente
Clavel Andrés. 23 kwietnia jest
tam hucznie obchodzonym œwiêtem narodowym, jako dzieñ jej
patrona – Œwiêtego Jerzego. Zgodnie
z d³ug¹ tradycj¹ w Katalonii obdarowywano w ten dzieñ kobiety czerwonymi ró¿ami, maj¹cymi symbolizowaæ krew pokonanego przez Œw. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczê³y odwzajemniaæ siê mê¿czyznom podarunkami w postaci ksi¹¿ek.
Obecnie Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich celebrowany
jest na ca³ym globie – od Nowej
Zelandii po Kanadê. W roku 2010, po
raz czwarty, bêdziemy go obchodziæ równie¿ w Polsce.
MM

Karolina Pude³ko ponownie
najlepsza
(GRYFICE). 10 kwietnia w
sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 3 w Gryficach odby³y siê
Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”.
W turnieju uczestniczyli zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w
ka¿dej kategorii wiekowej ze
wszystkich powiatów naszego województwa. G³ównymi zagadnieniami turnieju by³y m. in. historia i
tradycja ruchu stra¿ackiego, znajomoœæ techniki po¿arniczej oraz
obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy z
zakresu ochrony przeciwpo¿arowej. Pi¹te miejsce z terenu naszego
powiatu zaj¹³ Jonatan Piotrowski
(grupa wiekowa szko³y podstawowe), w grupie wiekowej szko³y gim-

nazjalne niepokonana by³a Karolina
Pude³ko, która jako jedyna bêdzie
reprezentowaæ powiat ³obeski w eliminacjach na szczeblu ogólnopolskim. W grupie wiekowej szko³y
ponadgimnazjalne czwarte miejsce
zaj¹³ Marek Ciechañski. Gratulujemy.
MM

Poszukiwani zatrzymani
W pi¹tek 16. kwietnia policjanci
zatrzymali dwie osoby poszukiwane na podstawie nakazu doprowadzenia do zak³adu Karnego:
Krzysztofa T. z £obza i Grzegorza
K. z gm. Wêgorzyno. Mê¿czyŸni
zostali przewiezieni do zak³adu
Karnego w Nowogardzie.

Zderzenie z sarn¹
16 kwietnia 2010 r. oko³o godz.
20.45 na drodze £obez - Wêgorzyno kieruj¹cy samochodem marki

Audi mieszkaniec Koszalina uderzy³ w sarnê, która wybieg³a z pobocza. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

W³amania do aut
W okresie od 17 do 18 kwietnia
2010 r. w £obzie przy ul. Szosa
Œwidwiñska na terenie cegielni nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca
w³ama³ siê do zaparkowanych tam
samochodów: marki Scania i Iveco,
ukrêcaj¹c korek wlewu paliwa.
Sprawca skrad³ olej napêdowy w
iloœci 400 i 500 litrów.
£¹czna suma strat wynosi ponad 3.000 z³.

Pstr¹g Regi przesuniêty
(£OBEZ). W zwi¹zku z ¿a³ob¹
narodow¹, zawody wêdkarskie spiningowe „Pstr¹g Regi” o Puchar

Burmistrz £obza, które mia³y odbyæ
siê w sobotê 18 kwietnia, zosta³y
przesuniête na 9 maja.
MM

Wyrok
wy

Sad Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu dnia 24.03.2010r. spra-

Barbary £aszczuk

z d. Azarkiewicz, c. Wies³awa i Teresy z d. Moœciñska, ur. 4 grudnia 1975r. W Szczecinie, oskar¿onej o to, ¿e w okresie od nieustalonej
daty do 16 grudnia 2009r. W Dobrej na ogródku dzia³kowym przy ul.
Ogrodowej znêca³a siê na suka maœci rudobr¹zowej o imieniu Bela
w ten sposób, œwiadomie utrzymywa³a j¹ w niew³aœciwych warunkach, w tym trzyma³a na zbyt krótkim ³añcuchu krêpuj¹cym swobodê
ruchów zwierzêcia w zakresie mo¿liwoœci przemieszczania siê ponad ustalony zakres, pozbywaj¹c wyg³odzone zwierzê sta³ego dostêpu do po¿ywienia i mo¿liwoœci opieki nad szeœcioma szczeniêtami,
przy jednoczesnym trzymaniu zwierzêcia na kolczatce skierowane
kolcami do jej szyi, czym œwiadomie dopuœci³a do bólu i cierpienia
trzymanego zwierzêcia, tj. o czyn z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t.
Oskar¿on¹ Barbarê £aszczuk uznaje za winn¹ pope³nienia zarzucanego jej przestêpstwa i za to na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierz¹t w zw. z art. 34 par. 1 i par.
2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza jej karê piêciu miesiêcy ograniczenia
wolnoœci, zobowi¹zuj¹c j¹ do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Dobrej w wymiarze dwudziestu godzin w stosunku miesiêcznym.
Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O
ochronie zwierz¹t orzeka od oskar¿onej na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Polsce Oddzia³ w Szczecinie nawi¹zkê w
kwocie 400 z³otych.
Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez jednorazowe og³oszenie w Tygodniku £obeskim.
Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿on¹ od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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Reklama
Tel./fax

91 3973730
Krzy¿ówka nr 16

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 14 brzmia³o:

„Europa po Ja³cie”
Nagrodê wylosowa³ pan Bogdan Pokomeda z £obza.
Gratulujemy.
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Dobra by³a z ofiarami tragedii

