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Z³ote Gody siedmiu
ma³¿eñstw
WÊGIEL BRUNATNY
Z BOGATYNI
KÊSY I ORZECH.
Mo¿liwy transport.

Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.
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Z drugiej strony

Jak zniechêciæ do kultury

Magdalena Mucha
Po co jest £DK
Niedawno w skrzynce na listy
znalaz³am zaproszenie do £obeskiego Domu Kultury. Nigdy nie
dostawa³am zaproszeñ prywatnie z
tej instytucji. Przez u³amek sekundy
serce zaczê³o biæ mi mocniej – czy¿by sta³ siê cud i £DK zorganizowa³
coœ dla nas maluczkich? Wszystko
do czasu, gdy przeczyta³am, ¿e zaproszenie jest na... kiermasz dywanów. Czar prys³, to tylko szara rzeczywistoœæ.

Jak zniechêæ do kultury

VAT – 439,20 z³ brutto, cena za 1
godz. - 54,9 (netto – 45 z³, ale ju¿
przy wynajmie od 10 godz. do 12
godz. kwota netto wynosi 450 z³
plus 22 proc. podatek VAT – 549 z³
brutto – co daje za jedn¹ godzinê
œrednio – 45,75 z³ brutto (netto –
37,50 z³).
- Za wynajem sal na I i II piêtrze
na mniejsze uroczystoœci rodzinne,
spotkania okolicznoœciowe: (do 8
godzin) kwota netto 150 z³ plus 22
proc. podatek VAT – 183 z³ brutto,
co daje œrednio za godzinê 22,88 z³
brutto (18,75 z³ netto).
- Za wynajem pomieszczeñ na
cele kulturalne (sala na parterze): do
8 godzin – kwota netto 320 z³ –
zwolniona z podatku. Nie wynajmuje siê pomieszczeñ na cele kulturalne w niedziele i dni œwi¹teczne –
cena za jedn¹ godzinê 40 z³ (netto).
Jak obrazuje wykres – najdro¿sza w £obeskim Domu Kultury jest... kultura.

1 - wynajem pomieszczeñ na bale
2 - najem pomieszczeñ na mniejsze uroczystoœci rodzinne
3 - najem pomieszczeñ na cele handlowe i reklamowe (45 z³), ale wystarczy wynaj¹æ na 9 godzin, aby zap³aciæ ju¿ tylko 37,50 netto),
4 - wynajem sal na I i II piêtrze na mniejsze uroczystoœci rodzinne
5 - wynajem pomieszczeñ na cele kulturalne
Zgodnie z cennikiem us³ug
£obeskiego Domu Kultury:
- Za wynajem pomieszczeñ na
bale (sala na parterze): do 24 godzin
- kwota netto 656 z³ plus 22 proc.
podatek VAT – 800,32 z³ brutto –
dziel¹c kwotê przez 24 godziny,
cena za jedn¹ godzinê wynosi 33,35
z³ brutto (netto – 27,33).
- Za najem pomieszczeñ na
mniejsze uroczystoœci rodzinne
(m.in. komunia), spotkania okolicznoœciowe, itp. (sala na parterze):
jedna sala do 8 godzin - kwota netto
250 z³ plus 22 proc. podatek VAT 305 z³ brutto, cena za jedn¹ godzinê
– 38,12 z³ brutto (netto – 31,25 z³).
- Za najem pomieszczeñ na cele
handlowe i reklamowe (sala na parterze):
od 6 godz. do 8 godz. kwota
netto 360 z³ plus 22 proc. podatku

Dodatkowo £DK proponuje
takie us³ugi jak:
- oprawa muzyczna, koncert,
przemarsz, show
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
£DK, mar¿onetki,
grupa „Sprint-Band”
- oprawa muzyczna, koncert, korowód
Kapela Ludowa „£obuziacy”,
Powiatowy Zespó³ Tañca Ludowego
- oprawa muzyczna, koncert
kapela podwórkowa „Smoki”
Odp³atnoœæ wg cennika £DK
Wszelkich informacji udziela
sekretariat £DK.
Pozostaje pytanie, czy Urz¹d
Miejski (który przekazuje milionow¹ dotacjê na £DK z naszych po-

datków) podczas np. uroczystoœci
listopadowych zap³aci³ dla £DK za
wynajem sali na parterze i za oprawê
muzyczn¹, koncert, przemarsz, mar¿onetek, show M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej £DK.

tym mieœcie. W minion¹ œrodê w
barze Omega w £obzie zorganizowano dzieñ z Johnem Lennonem,
przygotowano lokal, by³a muzyka,
tylko... nie by³o ludzi.

A na koniec pytanie zasadnicze
– co to znaczy „Oprócz podstawowej dzia³alnoœci kulturalnej i merytorycznej, £DK œwiadczy inne, dodatkowe, p³atne us³ugi dla firm, oraz
osób prywatnych”, skoro za naukê
gry na instrumentach trzeba p³aciæ,
za wynajem sal na cele kulturalne
trzeba p³aciæ, za oprawê muzyczn¹
trzeba p³aciæ, to jaka jest podstawowa dzia³alnoœæ?

Œnieg sypie za oknem. O ile na
nartach biegówkach jest gdzie pobiegaæ, to gorzej z innymi dyscyplinami. I tak sobie myœlê, ¿e s¹ tu
doskona³e tereny do biathlonu, tylko szko³y sportowej nie ma, ani takiej sekcji.
Jest te¿ kilka miejsc, gdzie mog³yby powstaæ wyci¹gi narciarskie
(na mniejszych pagórkach ludzie
stawiaj¹ na zasadzie partnerstwa
publiczno-prywatnego). Ale to te¿
spore koszty. Ale, ¿eby nie zrobiæ
dzieciom toru saneczkowego? W
sumie wystarczy³oby oczyœciæ i naprawiæ ten, co by³. Dla niewtajemniczonych – w parku – za cmentarzem.
Nie wspomnê nawet o profesjonalnym torze saneczkowym – do
wykorzystania nawet latem... No nie
wspomnê i ju¿...
Zawsze jednak pozostaje œlizganie siê na butach – na chodnikach np.

Kultura i sztuka
Drodzy nauczyciele! Nie
uczcie dzieci malowaæ, rysowaæ,
pisaæ wierszy i opowiadañ, nie
uczcie wystêpowaæ na scenie, ¿adnych deklamacji wierszy, przedstawieñ, skeczy - w ogóle nie zara¿ajcie sztuk¹ i nie wywo³ujcie w
nich jakiœ g³upich pasji artystycznych. Lekcje z historii prowadŸcie
tak, aby ¿aden pasjonat Wam nie
wyszed³, który nie daj Bo¿e bêdzie
chcia³ podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹
i odkryciami. Lekcje maj¹ byæ
nudne albo jeszcze nudniejsze. Co
te dzieci potem zrobi¹? Gdzie siê
wystawi¹? Kto obejrzy ich prace?
Nic nie róbcie. Mo¿ecie co najwy¿ej uczyæ graæ na instrumentach
muzycznych – te dzieci bêd¹ mia³y jak¹œ szansê.

Ju¿ nikt z domów
nie wychodzi
Najwiêkszym sukcesem, ale i
najbardziej trudnym do zrealizowania, bo niemierzalnym spektakularnymi sukcesami jest zainicjowanie
w spo³eczeñstwie nie tylko udzia³,
ale i tworzenie kultury. To poletko
zaniedbywane latami, dziœ mo¿na
nazwaæ ugorem. Nie chodzi o to, ¿e
nie ma ludzi, potencja³ jest ogromny. Przez lata nie by³o jednak odpowiedniego klimatu, ludzi, którzy nie
tylko pomogliby pasjonatom, ale nie przeszkadzali im, nie k³adli k³ód
pod nogami, nie likwidowali tego,
co by³o dobre. Kiedyœ by³y kawiarnie i restauracje, na które by³o staæ
ludzi, by³ czas na to, aby wyjœæ i by³a
moda spotkania siê w nich. Pozamykano kawiarnie i restauracje, wmówiono ludziom, ¿e najwy¿sz¹ wartoœci¹ jest lepszy samochód i markowe ubranie. Ludzie pozamykali
siê w swoich domach, wyobcowali.
Nie ma ju¿ kultury spotykania siê w
kawiarniach, dlatego kawiarnia, restauracja, bar – trac¹ racjê bytu w

Sporty zimowe
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Dwie kolizje
Piêcioro
na œliskich drogach
poszkodowanych
po zderzeniu
samochodów
Wypadek na trasie Starogard - Resko

W poniedzia³ek,
6 grudnia br., na
drogach powiatu
dosz³o do dwóch
kolizji drogowych.

O godz. 11.20 na drodze
Be³czna - Przemys³aw kieruj¹cy
samochodem marki Polonez
mieszkaniec £obza nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych wa-

runków i na oœnie¿onej nawierzchni wpad³ w poœlizg, zjecha³ na pobocze i uderzy³ w znak
drogowy.
Kolejne zdarzenie drogowe
mia³o miejsce o godz. 15.30 na drodze £obez - Wêgorzyno, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Renault
mieszkaniec Bytomia na ³uku drogi
nie dostosowa³ prêdkoœci na œliskiej
nawierzchni jezdni, wpad³ w poœlizg, zjecha³ z drogi i uderzy³ w
przydro¿ne drzewo.
(kp)

OHP na rynku pracy

Dzisiaj otwarcie
M³odzie¿owego Centrum
Kariery w £obzie
Dzisiaj w £obzie zostanie
otwarte M³odzie¿owe Centrum Kariery. To efekt dzia³añ Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie, która uruchamia takie centra w ramach programu
unijnego „OHP jako realizator
us³ug na rynku pracy”. Wczeœniej

powsta³y one w piêciu miastach, a
£obez jest szóstym. Centra maj¹
bezp³atnie œwiadczyæ us³ugi poradnictwa zawodowego i realizowaæ
zadania z zakresu poœrednictwa pracy. M³odzie¿owe Centrum Kariery
zostanie otwarte w ³obeskim OHP
przy ul. Krótkiej 2, o godz. 11.00. (r)

Rodzinne jase³ka
w Jedynce
Jutro, 15 bm., w Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie odbêd¹
siê jase³ka, przygotowane przez
dzieci i rodziców. Podczas imprezy sprzedawane bêd¹ cegie³ki –

ozdoby œwi¹teczne, a dochód zostanie przeznaczony na zakup
pomocy dydaktycznych dla
uczniów szko³y. Jase³ka rozpoczn¹ siê o godz. 17.00.
(r)

W poniedzia³ek, 6 grudnia, po
godzinie 14.00, na drodze Starogard – Resko, dosz³o do wypadku
drogowego. Kieruj¹cy samochodem marki Renault Trafic mieszkaniec powiatu gryfickiego na œliskiej nawierzchni prawdopodobnie nie dostosowa³ prêdkoœci do
panuj¹cych warunków na drodze
i wpad³ w poœlizg.
Kierowca uderzy³ w nadje¿d¿aj¹cy z przeciwka samochód
marki VW Passat. W wyniku tego
wypadku piêciu uczestników zdarzenia odnios³o obra¿enia. Kieruj¹cy Passatem 30-letni mieszka-

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730

niec gminy Resko ma z³aman¹
rêkê i obra¿enia klatki piersiowej. 20-letni pasa¿er, z którym
podró¿owa³, zosta³ przetransportowany do szpitala w Szczecinie.
Pasa¿erowie busa: 37-letnia
mieszkanka Gryfic ma ranê g³owy,
17-latek ogólne pot³uczenia cia³a.
Osoby te pozosta³y w szpitalu na
obserwacji. 47-letnia pasa¿erka
busa po opatrzeniu przez lekarza
zosta³a zwolniona do domu.
Wszyscy uczestnicy tego wypadku byli trzeŸwi. Policja prowadzi w
tej sprawie postêpowanie maj¹ce na
celu wyjaœnienie wszystkich okolicznoœci tego wypadku.
(kp)

Sprzedam
mieszkanie
w £obzie
I piêtro, 2 pokoje.
Œcis³e centrum miasta.
Telefon kontaktowy
509 291 595
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Nowe mieszkania, kolejne domy
(£OBEZ). Przeci¹gaj¹ siê prace zwi¹zane
z oddaniem do u¿ytkowania obiektu przy
ul. Budowlanej w tym mieœcie. Wszystko za spraw¹
wady, jak¹ wykry³ Nadzór Budowlany w £obzie.
Okaza³o siê, ¿e jeden z korytarzy jest za w¹ski,
co jest niezgodne z przepisami przeciwpo¿arowymi.
Firma wykonuj¹ca prace musia³a wiêc wyburzyæ
œciankê dzia³ow¹ i postawiæ now¹. Tym samym
klucze zostan¹ przekazane dopiero w styczniu.
Wprawdzie na miejscu by³ in¿ynier nadzoru, a tak¿e urzêdnicy
miejscy, którzy znaleŸli usterki w
budynku, które sygnalizowali firmie,ale tej usterki nie wychwycili.
Usterka ju¿ zosta³a usuniêta. W
tej chwili trwa procedura zmiany w
projekcie, jeœli zmiana zostanie naniesiona, Nadzór Budowlany wyda
decyzjê zezwalaj¹c¹ na zasiedlenie.
Dokumenty maj¹ byæ do koñca bie¿¹cego tygodnia.
Wstêpnie 10 rodzin jest ju¿
przekwaterowanych z mieszkañ
komunalnych do nowego obiektu.
Komisja mieszkaniowa mia³a ju¿
posiedzenie w zesz³ym tygodniu.
Cztery wnioski zosta³y zaopiniowane pozytywnie i cztery negatywnie. Na trzy wnioski nie wp³ynê³y dokumenty, tote¿ magistrat

przed³u¿y³ termin przed³o¿enia
dokumentów do koñca tego miesi¹ca. Przesiedlenie nast¹pi z lokali istniej¹cych, a na to miejsce
wejd¹ osoby oczekuj¹ce na lokal.
Inaczej bêdzie z osobami przesiedlonymi z obiektu przy ul. Browarnej 11. ten budynek zostanie
wy³¹czony z eksploatacji. Jest to
obiekt czterorodzinny. Docelowo
stanie w tym miejscu nowy obiekt,
przy czym front budynku bêdzie
dostosowany do charakteru ulicy.
W przysz³ym roku zostanie wykonany pod ten cel projekt, a byæ
mo¿e w 2012 roku rozpocznie siê
budowa nowego budynku mieszkalnego z tego samego projektu, z
którego korzystano przy budowie
bloku przy ul. Budowlanej. Obecnie bowiem na budowê mieszkañ

socjalnych gmina mo¿e pozyskaæ
dofinansowanie w wysokoœci 40
proc., a nie jak dotychczas – 30
proc.

Obecnie budynek ten jest w fatalnym stanie i magistrat nie chce
ryzykowaæ zdrowia i ¿ycia ludzi w
nim mieszkaj¹cych.
MM

Praca
dla rachmistrzów
(RESKO). W tej gminie
poszukuje siê dwóch
rachmistrzów, którzy
wykonaj¹ prace spisowe
na rzecz narodowego
spisu powszechnego
ludnoœci i mieszkañ.
Rachmistrze bêd¹ zadawaæ pytania z zakresu: stanu i charakterystyki demograficznej ludnoœci, edukacjê, aktywnoœæ ekonomiczn¹
osób, dojazdy do pracy, Ÿród³a
utrzymania osób, niepe³nosprawnoœæ, obywatelstwo, migracje wewnêtrzne, migracje zagraniczne,
narodowoœæ i jêzyk oraz mniejszoœci narodowe i etniczne, wyznanie
(przynale¿noœæ do koœcio³a lub
zwi¹zku wyznaniowego), gospodarstwa domowe i rodziny, stan i
charakterystyka zasobów mieszka-

niowych (mieszkania i budynki).
Za wykonane prace spisowe
rachmistrz otrzyma wynagrodzenie
na podstawie umowy-zlecenia.
Rachmistrz bêdzie wykonywa³
prace spisowe w okresie: od 1 do 17
marca 2011 r. (obchód przedspisowy) oraz od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. (spis CAPI).
Na 3 dniowym szkoleniu, które
odbêdzie siê w styczniu 2011r., kandydaci poznaj¹ metodologiê i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weŸmie udzia³u w ca³oœci
szkolenia, nie mo¿e przyst¹piæ do
egzaminu koñcz¹cego szkolenie.
Rachmistrze spisowi w trakcie
szkolenia i na czas prowadzenia
prac spisowych zostan¹ wyposa¿eni w urz¹dzenia typu hand–held.
Kandydaci na rachmistrzów
maj¹ czas na z³o¿enie swoich ofert
do 17 grudnia w sekretariacie reskiego Urzêdu Miejskiego.
MM
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Gehenna na osiedlu XXX.lecia w Wêgorzynie

Gdzie jest piec?
(WÊGORZYNO). Ju¿
niemal od miesi¹ca
niektórzy mieszkañcy
osiedla XXX.lecia PRL
maj¹ zimno w
mieszkaniach. Przyczyn¹
s¹ ci¹g³e awarie w
kot³owni osiedlowej.
Gdy w mieœcie by³y
pokazy sztucznych ogni,
w czêœci mieszkañ
temperatura zbli¿a³a siê
do zera.
Podczas sesji 10 listopada ówczesna przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska interweniowa³a w sprawie wych³odzonych
mieszkañ w osiedlu XXX lecia
PRL. Ju¿ wówczas mówi³a, ¿e trwa
awaria w kot³owni, w mieszkaniach
jest zimno, a podejmowane dzia³ania nie przynosz¹ skutków. Wów-

czas te¿ zapyta³a, gdzie jest czteroletni piec, który zosta³ wymontowany ze Szko³y Podstawowej w momencie przejœcia na ogrzewanie
gazowe w tej placówce. Piec by³
wraz z pompami. Otrzyma³a wówczas odpowiedŸ od poprzedniej
burmistrz, i¿ awarie zdarzaj¹ siê,
odnoœnie pytania gdzie jest piecodpowiedzi zabrak³o.
Pod koniec listopada ludzie w
niektórych mieszkaniach mieli
temperaturê wynosz¹c¹ – 1 st. C,
temperatury na zewn¹trz wynosi³y wówczas -16 st. C.
1 grudnia, ju¿ podczas I sesji
nowej Rady Miejskiej, radny z
tamtego okrêgu w wolnych wnioskach poruszy³ sprawê zimnych
mieszkañ na osiedlu. Ówczesna
burmistrz Gra¿yna Karpowicz odpar³a wówczas, ¿e pompa jest ju¿
zakupiona i wieczorem bêdzie zamontowana. Tak siê jednak nie
sta³o, zamontowano j¹ dopiero
oko³o 3 grudnia.
W czasie, gdy ówczesna bur-

mistrz Gra¿yna Karpowicz urz¹dzi³a miko³ajki, a niebo rozœwietla³y pokazy fajerwerków, ludzie
w osiedlu XXX.lecia marzli w
swoich mieszkaniach.
W koñcu awariê usuniêto.
Szczêœcie mieszkañców rzeczonego osiedla nie trwa³o d³ugo. W nocy
z niedzieli na poniedzia³ek obecnie
urzêduj¹ca burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska otrzyma³a telefon z kot³owni, ¿e temperatura na
piecu zbli¿a siê do stu stopni, a pracownik kot³owni nie wie, co ma robiæ. Gdy przyjecha³a na miejsce,
okaza³o siê, ¿e pan w kot³owni nie
wiedzia³, w jaki sposób obs³uguje
siê pompê. Pokaza³a mu. Przy okazji okaza³o siê, temperatura wynosi³a 75 stopni.
- Spyta³am pracownika merytorycznego, gdzie jest piec ze
Szko³y Podstawowej. To zaledwie
czteroletni piec, mo¿na by³oby go
wiêc wstawiæ do kot³owni w osiedlu. Powiedzia³, ¿e nie wie, ale
s³ysza³, ¿e prawdopodobnie piec

zosta³ pociêty. Dowiedzia³am siê
te¿, ¿e kupiono dwie pompy do
starego pieca w kot³owni – jedn¹
du¿¹ i drug¹ ma³¹, na zapas. Ta
du¿a, która by³a niedawno zamontowana, dzisiaj w nocy uleg³a awarii. Gdy na miejscu zjawi³ siê drugi
palacz, stwierdzi³, ¿e wymontowuj¹ now¹ i zamontowuj¹ tê, co
by³a – star¹. Ta stara ruszy³a. O
3.30 dosta³am informacjê, ¿e ju¿
idzie ciep³a woda do mieszkañ. Po
co by³o kupowaæ nowe pompy i co
tam siê dzieje, ¿e du¿a pompa jest
zepsuta? - zastanawia³a siê burmistrz KuŸmiñska.
Jak widaæ ju¿ przed pierwszym
dniem urzêdowania, nowa burmistrz musia³a zmierzyæ siê z problemem kot³owni. Jak jednak podejœæ do zagadnienia, skoro nikt
nic nie wie, piece znikaj¹, nowe
pompy psuj¹ siê tu¿ po zamontowaniu, stare dzia³aj¹, pracownik
kot³owni nie wie jak je obs³ugiwaæ,
a po pomoc techniczn¹ dzwoni do
burmistrz?
MM
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(WÊGORZYNO) W sobotê w
slai urzêdu miejskiego w Wêgorzynie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿enskie, nadanych przez
prezydenta RP.
Medale otrzyma³o siedem ma³¿eñstw z gminy Wêgorzyno, ale na

spotkanie dotar³o piêæ. W minion¹
sobotê wrêczy³a je jubilatom nowo
wybrana burmistrz Monika KuŸmiñska z udzia³em przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Jana Mazuro i
kierownika USC Aleksandry Paraszczak. Na uroczystoœci z³o¿y³y
¿yczenia jubilatom, wrêczy³y wi¹-

Wyrok „wadliwy”
(SZCZECIN-£OBEZ). O tym, jak ró¿ne opinie mog¹ wydawaæ
s¹dy w tej samej sprawie, przekona³a siê obecna burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska. Otó¿ jeszcze w 2007 roku A.
Cz. z Wêgorzyna pozwa³ Monikê KuŸmiñsk¹ oraz Jadwigê
Kamiñsk¹ do S¹du. Poczu³ siê zniewa¿ony za s³owa, jakie
jakoby mia³y wypowiedzieæ do dziennikarza Kuriera Szczeciñskiego Marka Osajdy, a które zosta³y przytoczone w artykule „Tu i Gulianni nie pomo¿e”.
S¹d Rejonowy w £obzie przyzna³
mu racjê. Z wyrokiem ³obeskiego S¹du
nie zgodzi³y siê zainteresowane i odwo³a³y siê do S¹du Okrêgowego w Szczecinie. Po zapoznaniu siê z aktami sêdzia
prowadz¹ca sprawê... przeprosi³a Monikê KuŸmiñsk¹ za niesprawiedliwy
wyrok ³obeskiego S¹du. Zapewni³a, ¿e
w uzasadnieniu wska¿e wytyczne dla
³obeskiego S¹du, gdzie sprawa powróci
do ponownego rozpatrzenia. Sprawy
nie bêdzie móg³ rozpatrywaæ ten sam
sêdzia, co poprzednio.
Rozprawa S¹dowa w S¹dzie Okrêgowym w Szczecinie odby³a siê 3 grudnia br.
- W sk³adzie sêdziowskim by³y trzy
sêdzie, jedna relacjonowa³a. Trzy razy
przeprasza³y za - jak to okreœli³y - „nie-

wiarygodnie wadliwy” wyrok s¹du
³obeskiego. Powiedzia³y, ¿e jest to niedopuszczalne, aby na osobê publiczn¹
mo¿na by³o powiedzieæ wszystko. Powiedzia³y, ¿e ca³y wyrok jest wadliwy,
dlatego w uzasadnieniu dadz¹ wytyczne dla ³obeskiego S¹du Rejonowego.
Jedn¹ z g³ównych kwestii, o której
mówi³a sêdzia, to fakt, i¿ ³obeski s¹d nie
przes³ucha³ autora tekstu, na bazie którego A. Cz. pozwa³ nas do s¹du. Powiedzia³a, ¿e wypowiedŸ nie by³a ujêta w
cudzys³ów, wiêc nie by³ to cytat, a trudno sobie wyobraziæ, abyœmy obie mówi³y chórem to samo – powiedzia³a M.
KuŸmiñska.
Rozprawy s¹dowe w tej sprawie
tocz¹ siê ju¿ od 2007 roku. Czy zakoñcz¹ siê w tym? Czas poka¿e. MM

zanki kwiatów i przekaza³y medale.
Otrzymali je: Helena i Piotr BUKATO z Runowa Pomorskiego,
Maria i Józef CHACHU£A z Wêgorzyna, Czes³awa i Mieczys³aw CUKIER z Cieszyna, Halina i Edward
SZATKOWSCY z Wêgorzyna (pan
Edward odebra³ sam, gdy¿ ¿ona Ha-

lina zmar³a) oraz Halina i Kazimierz
WIŒNIEWSCY z Runowa Pomorskiego. Medale trafi³y równie¿ do
nieobecnych na tym spotkaniu; Melanii i i Stefana KRUPÓW oraz Marii
i Feliksa KOLBOWICZÓW.
Redakcja sk³ada jubilatom
¿yczenia wszystkiego najlepszego.

Kanalizacja
za 3 miliony z³ mniej
(WÊGORZYNO). W miniony czwartek, dzieñ
przed zaprzysiê¿eniem nowej burmistrz, zosta³
rozstrzygniêty przetarg na budowê i przebudowê
sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej
w granicach aglomeracji Wêgorzyno Etap I.
W przetargu wystartowa³o 12
firm. Jedna oferta zosta³a odrzucona,
natomiast za najkorzystniejsz¹ zosta³a uznana ta, któr¹ z³o¿y³o Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe
EKO-WARK ze Szczecina - to samo,
które podczas poprzedniego przetargu zaoferowa³o, ¿e wykonana zadanie za oko³o 7,7 miliona z³. Tym razem zaoferowa³o, ¿e te same prace
wykona za niemal 3 miliony z³ mniej,
czyli oko³o 4,7 miliona z³.
Przypominamy, ¿e drugi przetarg na budowê kanalizacji mia³
zostaæ og³oszony pod koniec wrzeœnia. Magistrat uczyni³ to dopiero

miesi¹c póŸniej. Termin sk³adania
wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu lub ofert mia³
min¹æ 15 listopada, min¹³ 22 listopada. 8 grudnia og³oszono wynik
przetargu. Na BIP-e ukaza³y siê 9
grudnia – dzieñ przed zaprzysiê¿eniem nowej burmistrz.
Szacunkowa wartoœæ zadania
(bez VAT) wynosi 5864882,37 z³.
Zadanie bêdzie wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
MM
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Jesteœmy promieniami œwiat³a
26.letni Wojciech Michalczenia ju¿ od dziecka
fascynowa³ siê rysunkiem, widz¹c w nim nie tylko
zbiór kresek. Pocz¹tkowo narodzi³o siê pragnienie,
aby rysowaæ równie dobrze, a mo¿e i lepiej, póŸniej
zacz¹³ doszukiwaæ siê g³êbi przekazu. Nacisk na
ow¹ g³êbiê w konsekwencji sta³ siê wyznacznikiem
jego twórczoœci.
£obzianin zdecydowanie oddziela fotografiê od malarstwa. Dlatego te¿ nie podejmuje siê malowania na zasadzie odwzorowania rzeczywistoœci, ka¿dy obraz to z³o¿ona
przez niego danina z w³asnego ducha. Z tego ka¿dy z obrazów jest
osobn¹ opowieœci¹ bez s³ów, wymagaj¹c¹ zatrzymania siê, zamyœlenia,
zastanowienia zarówno nad przekazem, bij¹cymi emocjami, ale i nad
w³asn¹ œcie¿k¹ ¿yciow¹.
W swojej twórczoœci z chêci¹
siêga po archetypy, bo te mimo up³ywu czasu zawsze s¹ ¿ywe i odczytywalne przez nas. Nios¹ za sob¹ zbiór
znaczeñ, s¹ w nas, jak choæby smok,
którego niektórzy traktuj¹, jako talizman, daj¹cy si³ê, motywuj¹cy do

dalszego dzia³a, do stawienia czo³a
kolejnym wyzwaniom.
Wojciech Michalczenia nie ma
ulubionego artysty, ani kierunku w
sztuce. Byæ mo¿e w³aœnie to pozwala mu wyzwoliæ siê z gorsetu uwarunkowañ i tworzyæ w³asn¹ œcie¿kê,
któr¹ konsekwentnie pod¹¿a. Jego
nauczycielem jest samo ¿ycie i doœwiadczenie z tego ¿ycia czerpane.
To ono w³aœnie ukierunkowuje m³odego artystê. Jest to trudna droga,
czêsto niewdziêczna. Wiele osób
woli mieæ u siebie obrazy malowane
zgodnie z danym kierunkiem, z pewnym baga¿em historii. Ka¿da nowa
forma musia³a rodziæ siê w bólu, aby
przetrwaæ. Takie jest prawo natury.
– W moich obrazach przeka-

zujê odczucia, powi¹zane z fantastyk¹, g³êbszymi przemyœleniami.
Podstawowym motywatorem do
twórczoœci jest samo ¿ycie, wnioski, jakie wyci¹gam z tego, co widzê
i z tego co s³yszê. Tworzê z wewnêtrznej potrzeby. Motorem, jaki
pcha mnie do malowania, to jest
stworzenie takiego przekazu, który
bêdzie ciekawi³ ludzi, zatrzymaj¹
siê na chwilkê, pomyœl¹ a obraz da
im wewnêtrzne poczucie czegoœ
dobrego, pozytywnego – powiedzia³.
Dzisiaj Wojciech Michalczenia
maluje na p³ótnie, ale nie zawsze tak
by³o. Ju¿ w szkole podstawowej
zainteresowa³o go graffiti. Swoj¹
pierwsz¹ pracê na murze wykona³
wraz z koleg¹. Tworzyli je w obecnoœci innych osób.
– Ludzie w ró¿nym wieku zatrzymywali siê, dopytywali. By³o to
moje pierwsze wyjœcie do ludzi.
Czêsto zatrzymywa³y siê osoby starsze, by³y zainteresowane tym, co i
jak robimy. Dziêki takiemu malowaniu na ulicy pozna³em wiele ciekawych osób. Zdarzali siê te¿ lu-

dzie, którym nie podoba³o siê to;
typowi ignoranci, tacy, którzy s¹ w
jakiœ sposób zamkniêci na nowoœci,
przejawy artystyczne, twórczoœæ,
która nie jest z³a i nie robi siê tego na
z³oœæ, ale po to, aby daæ coœ od siebie, coœ pokazaæ – doda³ W. Michalczenia.
Etap zafascynowania graffiti
trwa³ od oko³o siódmej klasy szko³y
podstawowej do koñca liceum. PóŸniej ³obzianin rozpocz¹³ studia w
kierunku typowo malarskim w
Szczecinie. Tam „zarazi³” siê malarstwem na p³ótnie. Obecnie uwa¿a,
¿e jest to najlepsza forma przekazu.
Najczêœciej stosuje technikê farby olejnej, choæ nie stroni i od innych. Stosuje równie¿ aerograf,
b¹dŸ wykonuje podk³ad sprejem i na
to dopiero nak³ada farbê olejn¹.
Wszystko zale¿y od tego, co chce
przedstawiæ.
Zauwa¿a te¿, ¿e zdarza mu siê
mieæ zamys³ stworzenia czegoœ i
nagle widzi inn¹ formê przekazu np.
teledysk w telewizji, czy komputerow¹ animacjê, które nios¹ ze sob¹
te same znaczenia, które i on chcia³

tygodnik ³obeski 14.12.2010 r.
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INFORMACJE
Paczki dla 600 dzieci

Z gor¹cego serca
WÊGORZYNO. Nowo wybrani radni z komitetu „Gmina
dla Mieszkañców 2010”: postanowili swoje pierwsze diety przeznaczyæ na jakiœ szczytny cel. Okazja
nadarzy³a siê sama, albowiem na
czasie by³y miko³ajki.
Wprawdzie radni zapewne jeszcze nie pobrali swoich diet, jednak
miko³ajki maj¹ ju¿ za sob¹ ,a przy
tym oko³o 600 zadowolonych milusiñskich. Otó¿ œwie¿o upieczeni rajcy miejscy wpadli na pomys³, aby za
swoje pierwsze diety wykonaæ
paczki na Miko³aja dla dzieci z
gminy Wêgorzyno. W akcjê w³¹czy³y siê równie¿ osoby bliskie tej¿e
grupy. W sumie z diet radnych mo¿na by³oby wykonaæ oko³o 150 paczek. To by³o zbyt ma³o, tote¿ ka¿dy
grosz niezmiernie siê liczy³.
Wprawdzie miko³ajki mia³y
miejsce w trakcie kampanii wyborczej przed drug¹ tur¹ wyborów, jednak w wêgorzyñskiej hali sportowej, gdzie odbywa³a siê zabawa dla
dzieci, nie by³o ¿adnych plakatów
wyborczych, banerów ani nie by³o
wymieniane nazwisko kandydatki
na burmistrza.
Aby z zabawy mog³o skorzystaæ
ka¿de dziecko, wykonane zosta³y
plakaty informuj¹ce o miko³ajkach i
rozwiezione po ca³ej gminie, zorganizowano równie¿ dowóz dzieci ze
wszystkich miejscowoœci. Na plakatach by³y podane numery telefonów,
pod którymi nale¿a³o zg³osiæ chêæ
przybycia i problem z dojazdem.

List do redakcji

przekazaæ. Takie chwile sprawiaj¹,
¿e czuje duchow¹ wiêŸ z kimœ, kto
byæ mo¿e stworzy³ to po drugiej
pó³kuli ziemskiej, ale przecie¿ w
œwiecie samotnoœci, jaki dosiêga
niemal ka¿dego artystê, takie chwile daj¹ nie tylko poczucie wspólnoty z kimœ, kto mieszka gdzieœ daleko, ale te¿ wiarê i si³ê do tego, aby
iœæ raz wyznaczon¹ œcie¿k¹. ¯e tak
naprawdê nie jest siê samotnym w
odbiorze œwiata. Z tego wzglêdu
Wojciech Michalczenia nie ma na
swoim koncie zbyt wielu obrazów,
choæ móg³by, gdyby malowa³ zarobkowo. Móg³by malowaæ pod zamówienie martw¹ naturê, b¹dŸ krajobrazy nawet hurtowo, tylko – nie
chce. Jego obrazy musz¹ ¿yæ i przemawiaæ.
To jednak wymaga poœwiêcenia,
które z kolei owocuje oderwaniem
siê od otaczaj¹cego œwiata. Dlatego
stara siê nie malowaæ dzieñ przed
pójœciem do pracy, aby nie myœleæ o
tym co namalowa³.
- Droga malarza nie jest taka
prosta. Jest to odrêbna rzeczywistoœæ. Przez d³ugi czas nie udawa³o
mi siê tego oddzielaæ. Wtedy w obrazach dominowa³a czerñ. Dzisiaj
ju¿ nie mam z trym problemów. W
£obzie nie ma takiego miejsca,
gdzie spotykaliby siê artyœci, z którymi znajduje siê od razu wspólny
jêzyk i zrozumienie. Czasami trudno jest mi przekazaæ moje myœli w
s³owie nawet znajomym. Brak zrozumienia te¿ by³ dla mnie tematem
na obraz, który namalowa³em.
Czasami szukam sposobu na
przebicie szklanej bariery, która jest
miêdzy ludŸmi. Byæ mo¿e w niektórych obrazach uda³o mi siê to zrobiæ.
Obraz daje mo¿liwoœæ przekazu
bez s³ów, ponad s³owami, na p³aszczyŸnie emocji, wra¿eñ i czucia –
powiedzia³.
Dobry obraz mówi wiêcej ni¿
tysi¹c s³ów i takie maj¹ byæ obrazy
Wojciecha. Jak dotychczas W. Michalczenia nie mia³ porz¹dnej wystawy. W £obeskim Domu Kultury
zosta³y wystawione trzy obrazy,
pokaza³ je równie¿ w Szczecinie
przy okazji wystawy artystów z
£obza organizowanej przez Urz¹d
Miejski w £obzie. Jak twierdzi wynika³o to m.in. z faktu, i¿ uwa¿a³, ¿e
ma za ma³o obrazów, ¿e nie s¹ one
zbyt dobre.
– Twórczoœæ artysty mo¿na
porównaæ do promienia odchodz¹cego ze s³oñca, jestem jednym z
wielu takich promieni. St¹d mój
adres
strony
internetowej
www.flammalumen.pl.tl , gdzie
flamma oznacza ogieñ, a lumen –
œwiat³o – doda³.
MM

- Wynajêliœmy autokary, woziliœmy te¿ prywatnymi samochodami.
Te koszty by³y oczywiœcie poza
diet¹. Za paczki, ani dowóz rodzice
dzieci nie p³acili. Na hali zabawa
by³a przednia. W organizacjê w³¹czy³ siê radny by³ej kadencji Eugeniusz Ko³odyñski, który zaoferowa³
swoj¹ pomoc i umili³ zabawê, oczywiœcie za darmo. By³y panie, które
organizowa³y korowody i zabawê z
dzieæmi. Sporo osób pokaza³o swoje dobre serce i w³¹czy³o siê w zabawê – powiedzia³a z uœmiechem burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
W trakcie zabawy okaza³o siê, ¿e
frekwencja przeros³a najœmielsze
oczekiwania organizatorów, tote¿
paczki dokupowano na bie¿¹co, aby

wystarczy³o dla wszystkich milusiñskich. Okaza³o siê jednak, ¿e i to
by³o za ma³o. Nie pozwolono jednak
dzieciom, które nie otrzyma³y paczek, poczuæ siê pokrzywdzonymi.
Ju¿ na drugi dzieñ organizatorzy
ruszyli do dzieci, które paczek nie
otrzyma³y i dowozili im do domów.
Dzisiaj wszystkie dzieci, które przyby³y na miko³ajki, otrzyma³y ju¿
paczki.
Po miko³ajkach pojawi³ siê pomys³, aby kontynuowaæ zrodzon¹
„na gor¹co” inicjatywê. Byæ mo¿e
bêdzie ona kontynuowana. Jak zapewnia burmistrz Wêgorzyna, jeœli
ju¿ bêdzie kontynuacja, to z pewnoœci¹ nie bêdzie organizowana z funduszy gminnych, a finansowana
przez osoby prywatne.
MM

Wieczór wspomnieñ

Bar Omega w £obzie
przy ul. Kolejowej 8 grudnia
2010 r. zorganizowa³ wieczór poœwiêcony twórczoœci
Johna Lennona w 30 rocznicê œmierci.
John Lennon artysta muzyk, poeta The Beatles, ekscentryk, który wp³yn¹³ na
muzykê rozrywkow¹, masow¹ kulturê i obyczaje lat 60. i 70. minionego wieku. Zespó³ za³o¿y³ maj¹c
17.lat. Zebra³ trochê ch³opaków i
zaczêli.
To oni: George Harrison, Paul
Mc Cartney, Ringo Star.
Ca³¹ dusza zespo³u by³ John –
wra¿liwy, zakrêcony, utalentowany.
Pisa³ teksty, komponowa³, gra³,
œpiewa³, próbowa³ nakrêcaæ filmy,
te¿ malowa³ Zespó³ po raz pierwszy
zagra³ na ¿ywo w brytyjskiej telewizji w 1962 r. I potoczy³o siê. PóŸniej
by³o ró¿nie. To tak parê s³ów historii wczesnej, pierwszej.

Nie o tym jednak chcê mówiæ.
Chcê powiedzieæ do ludzi tego miasta, tej Ma³ej Ojczyzny i spo³ecznoœci.
S³yszy siê od wielu lat: tu nic siê
nie dzieje, m³odzie¿ nie ma co ro biæ,
gdzie siê podziaæ, a to nie ma tego,
nie ma tamtego, gdyby by³o, to by³oby inaczej.
S³owo „bar” w zwyczajowo
przyjêtym znaczeniu kojarzy siê z
knajp¹-spelun¹. Schodzi siê tam
ró¿ny element... i wiadomo.
Uczestniczy³em w tym wieczorze, na pocz¹tku trochê niespokojny, podminowany, niepewny.
Wszystkie moje obawy rozwia³y siê
po kilku minutach.
Bardzo dobrze przygotowana
aparatura nag³aœniaj¹ca, wystawka zdjêæ Johna i zespo³u – trochê
skromna, ale przemawiaj¹ca. I
przede wszystkim muzyka. Ciekawie i bardzo szczegó³owo przedstawiaj¹ca biografia zespo³u przepla-

tana tekstami i muzyk¹. Udzieli³a
mi siê atmosfera tamtego wieczoru: taka trochê rodzinna i kole¿eñska. Spostrzeg³em trochê ludzi
m³odych, wed³ug mnie w wieku
oko³o 20.lat.
Brawo Danusia. Brawo Mirku.
To dobry przyk³ad dla innych.
Niech te¿ siê rusz¹.
A tak prywatnie z moich myœli i
wspomnieñ, to mam pytanie: czy nie
warto powspominaæ ludzi z naszej
rodzinnej pó³ki?
Wymieniê trochê:
Anna Jantar
Krzysztof Klenczon
Czes³aw Niemen
Jaros³aw Kukulski
Tadeusz Nalepa
Agnieszka Osiecka.
Ma³o? Jest ich wiêcej. Przypomnijcie. I tyle. Trochê s³ów na koniec? Jedno ludzkie s³owo:
Dziêkujê.
Uczestnik – stary „OSA”
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Burmistrz Wêgorzyna zaprzysiê¿ona
(WÊGORZYNO). W ¿adnej
gminie wybory samorz¹dowe nie
by³y tak emocjonuj¹ce jak w tej.
Ostra walka prze³o¿y³a siê bezpoœrednio na frekwencjê mieszkañców podczas zaprzysiê¿enia nowej burmistrz. Ludzi by³o tak
du¿o, ¿e sala konferencyjna okaza³a siê zbyt ciasna. Mieszkañcy
stali na korytarzu i schodach.
Obawiano siê te¿ incydentów, dlatego o obecnoœæ podczas sesji poproszono stra¿nika miejskiego.
Ten jednak wzi¹³ w tym dniu wolne.
Zaprzysiê¿enie nowej burmistrz
Moniki KuŸmiñskiej mia³o miejsce
w miniony pi¹tek podczas II sesji
Rady Miejskiej. Na tê uroczystoœæ
przyby³o wielu mieszkañców miasta i gminy Wêgorzyno, nios¹c ze
sob¹ bogate bukiety kwiatów. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Mazuro podziêkowa³ odchodz¹cej
burmistrz Gra¿ynie Karpowicz za
wspóln¹ pracê, choæ, jak powiedzia³
nie uda³o siê dojœæ do zgody i porozumienia pomiêdzy rad¹ a burmistrzem. W sesji po raz drugi nie
uczestniczy³a Maria S³awska, tote¿
nadal n ie odebra³a zaœwiadczenia o
wyborze na radn¹. Ni z³o¿y³a te¿
œlubowania.
Jadwiga Krasnodêbska przewodnicz¹ca Gminnej Komisji Wyborczej wrêczy³a zaœwiadczenie o
wyborze na burmistrza Monice
KuŸmiñskiej.
- Odchodz¹cej pani burmistrz
¿yczê, by znalaz³a wiele okazji do
zaspokojenia swoich pasji i chêci
dzia³ania, jej dobre poczynania
same siê obroni¹. Wybranej pani
burmistrz ¿yczê, by potrafi³a sprostaæ oczekiwaniom mieszkañców.
Rzadko zdarza siê tak, by wszyscy
nas popierali. Zapewne wygrana
bêdzie dopingowaæ now¹ pani¹ burmistrz do pokazania lepszej jakoœci
zarz¹dzania gmin¹, aby przekonaæ
do swoich poczynañ wszystkich
mieszkañców, tak¿e tych g³osuj¹cych na przeciwniczkê, czy nieuczestnicz¹cych w ogóle w wyborach. ¯yczê wybranej pani burmistrz wzorowej postawy w pracy
publicznej, du¿ego samozaparcia w
dzia³aniu i podejmowania samych
rozwa¿nych i przemyœlanych decyzji. Mieszkañcom ¿yczê, by pani
burmistrz ca³¹ pracê wykorzysta³a
na poprawê jakoœci ¿ycia lokalnej
spo³ecznoœci – powiedzia³a Jadwiga Krasnodêbska.
Po tych s³owach burmistrz Monika KuŸmiñska z³o¿y³a œlubowanie.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro z³o¿y³ ¿yczenia
ustêpuj¹cej burmistrz Gra¿ynie
Karpowicz. Doda³, ¿e cztery lata

szybko minê³y, choæ wspó³praca
pomiêdzy rad¹ a burmistrz nie uk³ada³a siê dobrze. Zwróci³ te¿ uwagê
na stan konta bud¿etu gminy.
- By³o tam, 2,5 miliona z³ na
koncie, rozpoczête inwestycje,
du¿o zrobiono, bo to te¿ trzeba doceniæ. Powsta³ d³ug i tego nie ma siê
co wstydziæ. Bêdzie wynosi³ mo¿e 6
mo¿e 8 milionów z³, ale d³ugi to s¹
normaln¹ rzecz¹, to s¹ d³ugi na inwestycje. Ma³o zostanie w kasie z
tego co mamy w informacji o stanie
gminy na 30 listopada, tylko 150 tys.
z³. Mo¿e pani skarbnik starczy, by
po³ataæ te wszystkie potrzeby. Popsu³a siê nam ta wiêŸ z radnymi, nie
nawi¹zaliœmy wspó³pracy z sob¹ i
tak chodziliœmy ko³o siebie. Spo³eczeñstwo trochê siê poró¿ni³o, niepotrzebnie. Ale pani jest doœwiadczona, to pani wie, ¿e sobie i tak w
¿yciu poradzi. Jak pani pisa³a w
materia³ach – góralka to twarda
kobieta, ale za te cztery lata dziêkujê i dowidzenia – powiedzia³ przewodnicz¹cy.
G³os zabra³a równie¿ Gra¿yna
Karpowicz.
- Odchodzê z funkcji burmistrza
z satysfakcj¹, ¿e przez te cztery lata
mog³am byæ dla gminy Wêgorzyno
dobrym gospodarzem, ¿e zrealizowa³am wszystkie swoje zamierzenia, ¿e odchodzê, ciesz¹c siê du¿ym
uznaniem wœród mieszkañców, o
czym œwiadczy bardzo wysoka iloœæ
g³osów, któr¹ otrzyma³am po czterech latach rz¹dów. Zawsze trudniej
jest wygraæ, kiedy siê rz¹dzi, ³atwiej
jest zdobyæ urz¹d burmistrza. Trudniej jest obroniæ go po czterech latach ciê¿kiej pracy. Jeszcze raz
dziêkujê wszystkim mieszkañcom,
którzy g³osowali na mnie, ponownie
mi zaufali. Gratulujê mojej kontrkandydatce pani Monice KuŸmiñskiej za wygranie wyborów samorz¹dowych. ¯yczê oczywiœcie pani
burmistrz i nowej Radzie Miejskiej
pracy z pe³nym oddaniem dla mieszkañców, budowanie dobrobytu w
gminie, takich rz¹dów, aby mieszkañcy byli z burmistrza zadowoleni.
Oczywiœcie dzisiaj w godzinach
s³u¿bowych zrobi³am równie¿ po¿egnanie z urzêdem i ¿egnam siê z
mieszkañcami, by³o mi bardzo mi³o
z wielkim sercem pracowaæ dla
gminy Wêgorzyno – powiedzia³a
Gra¿yna Karpowicz.
Na rêce odchodz¹cej burmistrz
podziêkowania z³o¿y³y panie ze
Spó³dzielni Socjalnej Skwerek,
podkreœlaj¹c, ¿e to ona w³aœnie da³a
im si³ê i wiarê do tego, aby po wielu
latach bez pracy uwierzyæ w siebie i
zdobyæ siê na walkê na rynku pracy.
Jan Mazuro, gratuluj¹c Monice
KuŸmiñskiej wyboru na burmistrza

Wêgorzyna wspomnia³ jak to jemu
30 lat wczeœniej powierzono odpowiedzialne stanowisko. Podkreœli³,
¿e trzeba ludziom m³odym wierzyæ.
- Mieszkañcy powierzyli los
m³odej osobie, ale dwie kadencje
pracy w samorz¹dzie daje trochê
nadziei, ¿e bêdzie umia³a pracowaæ.
To jest ciê¿ki chleb. Jak pani zapyta
ustêpuj¹c¹ pani¹ burmistrz, to jest
niewdziêczny chleb. Im wiêcej pani
zrobi, tym wiêcej bêdzie niezrobione. Proszê robiæ mniej, dok³adniej i
nie obiecywaæ czegoœ, czego nie
zdo³amy zrobiæ. ¯yczê pani Moniko, aby otoczy³a siê pani m¹drymi
ludŸmi i s³ucha³a ludzi m¹drych i
mieszkañców, bo m¹droœæ jest u ludzi. Tu na tej sali nie wszyscy radni
pojêli tê m¹droœæ, ludzie potrafi¹
pomóc i s¹ tacy, którzy pomog¹.
¯yczê powodzenia na te cztery lata,
a te szybko min¹ i spo³eczeñstwo
znowu oceni – czy siê uda³o, czy siê
nie uda³o – powiedzia³.
G³os zabra³a równie¿ g³ówna
bohaterka tej czêœci sesji – burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, dziêkuj¹c mieszkañcom za zaufanie jakim zosta³a obdarzona przy
powierzeniu losu gminy Wêgorzyno na jej rêce.
- Zdajê sobie sprawê, ¿e jest to
bardzo odpowiedzialne zadanie, ale
do³o¿ê wszelkich starañ, aby moja

s³u¿ba dla dobra mieszkañców nie
zawiod³a pañstwa. Chcê wprowadziæ now¹ jakoœæ rz¹dzenia gmin¹,
chcê godnie i rzetelnie sprawowaæ
urz¹d burmistrza, spokojnie na zasadzie wspó³pracy, wzajemnego
poszanowania i ¿yczliwoœci, efektywnie dla rozwoju gminy i polepszenia warunków ¿ycia naszych
mieszkañców. G³êboko wierzê, ¿e
przy wspó³pracy z Rad¹ Miejsk¹,
so³tysami, dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych
oraz pracownikami urzêdu uda nam
siê razem stworzyæ lepsz¹ gminê,
rozwin¹æ j¹ i zmieniæ tak, aby nasi
mieszkañcy w koñcu byli dumni, ¿e
mieszkaj¹ w³aœnie w gminie Wêgorzyno - powiedzia³a.
Starosta ³obeski Ryszard Brodziñski przypomnia³, ¿e Monika
KuŸmiñska by³a jedn¹ z najlepszych uczennic w wêgorzyñskiej
szkole oraz laureatk¹ olimpiady
przedmiotowej. Przekaza³ równie¿
¿yczenia od marsza³ka Geblewicza.
Po przemówieniach i oficjalnych ¿yczeniach przyszed³ czas na
sk³adanie gratulacji i ¿yczeñ przez
mieszkañców miasta. O tym jak
wiele osób przysz³o w tym celu na
sesjê Rady Miejskiej, œwiadczy³
stos bukietów u³o¿ony na stole,
przy którym siedzia³a nowa burmistrz.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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MIESZKANIA
Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam sklep budowlany w Wêgorzynie w centrum miasta. Sklep z
magazynami o pow. 426 mkw.,
dzia³ka 1111 mkw. Tel. 504 162 768

Wesele z klas¹ to tylko z zespo³em
muzycznym KONTENT. Rabat na
2011r. Zadzwoñ 604 221 339.

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

Sprzedam mieszkanie w £obzie 3pokojowe, na I piêtrze, 62 mkw.,
tanie w utrzymaniu, okna pcv,
ogrzewanie gazowe. Tel. po godz.
17-tej 665 169 070.

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym, 2 pok., parter. Tel. 91 397
8730.

Region

Powiat drawski

Kupiê antyki, militaria, ró¿ne starocie. Tel. 501 126 109

Poszukujê mieszkania na wynajem
w Drawsku i okolicach. Tel. 605 036
564

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Drawsku Pomorskim lub okolicach, Tel. 605036564

¯elmowo - wieœ w gm. Radowo segment domu 3 pok. kuchnia, 65 mkw.
kawa³ek dzia³ki, mo¿na zamieszkaæ, 41.000z³. Tel. 501 307 666
Zwierzynek k/Dobrej - samodzielna
po³owa domu 60 mkw., 3 pok., kuchnia, ³azienka, dzia³ka 1000 mkw.,
wymagany remont 58.000 z³. Tel.
502 103 432
Mieszewo ziemiê roln¹ 4.20 ha w IV
kl za 12.000 z³ i 1.20 ha przy drodze
z mo¿liwoœci¹ zabudowy za 18.000
z³. Tel. 660 206 833
Tucze. Dzia³ka pod zabudowê jednorodzinn¹, pow. 2700 m2, Media w
drodze. 1000 mb od jeziora Woœwin. Cena 67 000 z³. tel. 600 265
547.
Radowo Ma³e. Nieruchomoœæ rolna
niezabudowana o ³¹cznej pow.
4,8769 ha, w tym 1,0969 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy jednrodzinnej
(1000 mb od j. G³êbokiego),1,9300
ha ³¹ki, 1,850 ha orna kl. IV. Dop³aty,
KRUS.Cena za ca³oœæ: 65 000 z³.tel.
600 265 57
£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. w budynku wolnostoj¹cym. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce
630 mkw. Standard podstawowy.
Cena 100 000 z³. Tel. 600 265 547.

Region
Sprzedam lub wynajmê kiosk handlowy na targowisku w Nowogardzie ( pr¹d, woda, wc). Tel. 91 392
1558

PRACA
Spó³ka handlu zagranicznego
przyjmie do pracy ksiêgow¹ na
1/5 etatu. Kontakt: 513 310 348

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Powiat gryficki
Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 91 384
3325

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Us³ugi foto video, tel. 502 743 646.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO

Resko, sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 2200 mkw. 3 pokoje,
145 000 z³, 888 169 572.

MOTORYZACJA
Sprzedam CITROEN C5 rok prod.
2001, Diesel, stan idealny. Cena
14.300 z³. Tel. 607 578 874
Kupiê stare motocykle, motorowery,
rowery, samochody. Tel. 501 126
109

Region

Kupiê Toyotê, Nissana, Hondê,
Mercedesa 190D; Mercedesa 124
2,5D, do 1998 roku - stan obojêtny.
Tel. 510 336 324
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Doberska Amatorska Szachowa
Liga Pi³ki 2010/11
Gimnazjada
(04.12.2010r. – 09.01.2011r.)
Termin 2 - 12.12.2010 r. (niedziela)
Farmer Dobropole - ¯ywczyk Bienice 6:2
Desperados - Ostrzyca 3:2
Dobermani - The Backers 3:4
Ostrzyca - Farmer Dobropole 3:4
The Backers - Blokersi Dobropole 3:4
D¹b Dêbice - Dobermani 2:3
¯ywczyk Bienice - Ogniwo Dzwonowo 3:9
Fenix Krzemienna - Desperados 2:6
Ogniwo Dzwonowo - D¹b Dêbice 4:6
Blokersi Dobropole - Fenix Krzemienna 3:0
Liderzy strzelców:
9 - Damian Padziñski (Desperados), Mateusz Dzierbicki (Blokersi
Dobropole)
8 - Zdzis³aw Szw¹der (Ogniwo Dzwonowo), Maciej Wiêcek (Farmer
Dobropole)
6 - Damian Grzelak (Ostrzyca), Maciej Go³dyn (Desperados), Krzysztof
Szkup (¯ywczyk Bienice)
5 - Arkadiusz Bagiñski (Farmer Dobropole), Mariusz Stachowiak
(Ostrzyca)
4 - Micha³ P³oszaj (Farmer Dobropole), Jakub Durkowski (The Backers), Maciej Garliñski (Dobermani).
Termin 3 - 19.12.2010 r. (niedziela)
12.00 ¯ywczyk Bienice - Ostrzyca
12.25 Dobermani - Ogniwo Dzwonowo
12.50 Desperados - The Backers
13.15 Ostrzyca - Ogniwo Dzwonowo
13.40 Farmer Dobropole - Fenix Krzemienna
14.05 Blokersi Dobropole - D¹b Dêbice
14.30 Fenix Krzemienna - ¯ywczyk Bienice
14.55 D¹b Dêbice – Desperados
15.20 The Backers - Farmer Dobropole
15.45 Dobermani - Blokersi Dobropole
Tabela
1. Desperados
2. Farmer Dobropole
3. Blokersi Dobropole
4. D¹b Dêbice
5. Ostrzyca
6. Ogniwo Dzwonowo
7. Dobermani
8. The Backers
9. Fenix Krzemienna
10. ¯ywczyk Bienice

4 12
4 9
4 9
4 7
4 6
4 6
4 6
4 4
4 0
4 0

23:10
23:13
16:12
15:10
17:9
19:21
8:11
11:12
4:16
9:27

Nowy prezes
MLKS Œwiatowid
(£OBEZ). Janusz Skrobiñski
ju¿ nie jest prezesem MLKS Œwiatowid £obez. Zrzek³ siê tej funkcji
jeszcze przed pierwsz¹ sesj¹ Rady
Miejskiej w £obzie, nim przyj¹³
mandat radnego. Nowym prezesem
Klubu zosta³ Marcin Pietrzyk, dotychczasowy wiceprezes.

Zgodnie ze statutem Klubu walne zgromadzenie cz³onków wybiera
zarz¹d, zarz¹d zaœ dokonuje wyboru prezesa i wiceprezesa. Dlatego
te¿ Janusz Skrobiñski móg³ zrzec siê
prezesury Klubu i mog³o dojœæ do
szybkiego wyboru nowego szefa
Klubu.
MM

W Koszalinie odby³a siê
7 grudnia Wojewódzka
Gimnazjada, która jest
traktowana jako
Oficjalne Mistrzostwa
Województwa w
Szachach szkó³
gimnazjalnych.
Dnia 7.12.2010 r. pojechaliœmy
do Koszalina. Odby³a siê tam Wojewódzka Gimnazjada, która jest traktowana jako oficjalne Mistrzostwa
Województwa w Szachach szkó³
gimnazjalnych. Na zawody przybyli uczniowie z wielu szkó³ województwa. Dru¿yna szachowa z
Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku wyst¹pi³a w sk³adzie: Anna Nowicka - kapitan,
Wiktoria Tupko, Patryk Turczyñski i Mateusz Lecz.
Po wielu doœæ mêcz¹cych meczach zajêliœmy 10-11 miejsce.
Mo¿emy siê pochwaliæ, ¿e po V
rundzie byliœmy nawet na 7 miejscu!
Radoœæ jednak na krótko zagoœci³a
w naszych sercach, bo w nastêpnej

rundzie przeciwnicy okazali siê naprawdê dobrzy i musieliœmy ulec.
Po 7. rundach, które rozegra³
ka¿dy z zawodników, wyniki indywidualne tego turnieju przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Anna Nowicka 6 zwyciêstw miejsce 5-10
Tupko Wiktoria 4,5 zwyciêstw miejsce 18
Turczyñski Patryk 1 zwyciêstwo
- miejsce 51
Lecz Mateusz 1 zwyciêstwo miejsce 52
Z turnieju wróciliœmy pe³ni
prze¿yæ i emocji, ale te¿ ze sporym
baga¿em doœwiadczeñ. Bardzo nam
¿al, ¿e 2 punkty zawa¿y³y na koñcowej klasyfikacji. Szkoda, bo ka¿dy
przecie¿ chcia³by zaj¹c lepsze miejsce. Cieszymy siê, ¿e jest osoba,
która chêtnie jeŸdzi z nami na zawody, pilnuje szkolnych rozgrywek i
ma dla nas masê cierpliwoœci. T¹
osob¹ jest p. Jacek Sêkowski. Bardzo mi³o spêdzamy czas na takich
turniejach, za co bardzo serdecznie
dziêkujemy. To nie by³ nasz pierwszy wyjazd i mamy nadziejê na dalsze sukcesy.
Anna Nowicka, IIIe,
Gimnazjum w Resku

Gmina siêga po kredyt
(RADOWO MA£E). Znany ju¿
jest bank, który udzieli gminie Radowo Ma³e kredytu d³ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu Gminy Radowo
Ma³e w kwocie 761.664 z³.
Dokonano wyboru oferty z³o¿onej przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzia³ w Szczecinie ul.
Tkacka 4. Wybrana oferta by³a najtañsza spoœród ofert, otrzyma³a naj-

wy¿sz¹ iloœæ punktów w jedynym
kryterium oceny oferty „cena” i zosta³a uznana za najkorzystniejsz¹.
£¹cznie z³o¿ono 2 oferty, Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzia³
w Szczecinie, który zaoferowa³
obs³ugê kredytu 170.616,02 z³,
Bank Spó³dzielczy w Goleniowie
Odzia³ £obez, który zaproponowa³
obs³ugê kredytu za kwotê w wysokoœci 225.914,65.
op
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Antoni Kontowicz Miko³ajkowy Turniej
Pi³ki Siatkowej
ponownie
prezesem Sarmaty
W hali konferencyjnej
zaplecza hali sportowej
w Dobrej, 9 grudnia
2010 r. odby³o siê
Walne Zebranie
SprawozdawczoWyborcze MiejskoGminnego Ludowego
Klubu Sportowego
„Sarmata” Dobra.
Zebranie otworzy³ prezes M-G
LKS Sarmata Antoni Kontowicz,
który powita³ przyby³ych cz³onków
klubu oraz Pani¹ Burmistrz Dobrej
Barbarê Wilczek. Nastêpnie prezes
zaproponowa³ na przewodnicz¹cego Walnego Zebrania Edwarda Stanis³awczyka. Wobec braku zg³oszeñ innych kandydatów osoba ta
zosta³a przyjêta przez delegatów
wiêkszoœci¹ g³osów. Prowadz¹cy
Edward Stanis³awczyk przedstawi³
sprawozdanie Zarz¹du Klubu z mijaj¹cej w³aœnie czteroletniej kadencji. W sprawozdaniu przedstawionym w ogólnej formie podane by³y
dokonania Zarz¹du Klubu w mijaj¹cej kadencji. Podkreœlony zosta³ w
nim sta³y wzrost umiejêtnoœci sportowych prezentowany przez poszczególne dru¿yny klubu, a tak¿e
dziêki bardzo dobrej wspó³pracy
Zarz¹du Klubu z Urzêdem Miejskim i Pani¹ Burmistrz Barbar¹
Wilczek coraz lepszy poziom bazy
techniczno-treningowej, jaka jest
do dyspozycji zawodników Sarmaty. W sprawozdaniu Zarz¹d Klubu

podziêkowa³ te¿ wszystkim którzy
wnieœli jakikolwiek wk³ad w obecn¹
pozycjê klubu.
Po krótkiej dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem, przyst¹piono do drugiej czêœci Zebrania, podczas której odby³ siê wybór
nowych w³adz klubu. Delegaci
przeg³osowali, ¿e przysz³y Zarz¹d
Klubu bêdzie liczy³ 5 osób. W g³osowaniu tajnym spoœród 6 kandydatów do Zarz¹du zostali wybrani:
Antoni Kontowicz - prezes, Damian Padziñski – sekretarz, Zdzis³aw Szkup – skarbnik, Andrzej
Mioduszewski i Sebastian Czapiewski – cz³onkowie Zarz¹du.
Nastêpnie spoœród 4 kandydatów
wybrano 3 osobow¹ Komisjê Rewizyjn¹, która ukonstytuowa³a siê
w sposób nastêpuj¹cy: Edward Stanis³awczyk – przewodnicz¹cy, Roman Ko³a - sekretarz i Remigiusz
Budziñski – cz³onek.
Nowo wybrany Prezes Antoni
Kontowicz podziêkowa³ zebranym
za okazane zaufanie i zapewni³, ¿e
ze swej strony do³o¿y wszelkich starañ, aby Klub utrzyma³ co najmniej
dotychczasowe pozycje, jakie uda³o siê wywalczyæ w mijaj¹cej kadencji. Pani Burmistrz Barbara Wilczek
z³o¿y³a gratulacje dla nowo wybranego Zarz¹du Klubu i zapewni³a, ¿e
Klub mo¿e dalej liczyæ na jej poparcie i kierowanego przez ni¹ Urzêdu.
Za swoje wyst¹pienie otrzyma³a
gromkie brawa od uczestników Zebrania. Po tym wyst¹pieniu prowadz¹cy podziêkowa³ wszystkim i zamkn¹³ Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. estan

VOLTARUS ŒWIATOWID
£OBEZ W LIDZE
(£OBEZ – SZCZECIN) £obeski zespó³ siatkówki w ostatnich
dwóch kolejkach odniós³ kolejne
dwa zwyciêstwa w Szczeciñskiej
Amatorskiej Lidze Pi³ki Siatkowej.
Dru¿yna Voltarus Œwiatowid
£obez pokona³a kolejno zespo³y
Liga 1000 z wynikiem 3:1, a w nastêpnej kolejce zespó³ NTwP tak¿e
wynikiem 3:1.
W kolejnej kolejce SALPS dru¿yna z £obza zmierzy siê z kolejnym
mocnym przeciwnikiem jakim jest
Energetyk Gryfino.

- Dziêkujemy za doping i kibicowanie naszej dru¿ynie, ku naszemu zaskoczeniu bardzo du¿o
ludzi na ulicach miasta zaczepi³o
naszych zawodników, aby nam pogratulowaæ sukcesów. Serdecznie
za to dziêkujemy – mówi kierownik zespo³u Szymon Kordyl. Dru¿yna wci¹¿ szuka sponsora,
który pomóg³ by jej finansowo.
Przed nami kilka meczów poza
granicami Szczecina, tak wiêc
ka¿da pomoc by nam siê przyda³a.
- doda³.
(o)

MKS OLIMP zorganizowa³
kolejne zawody pi³ki siatkowej.
Dnia 11 grudnia 2010 roku odby³
siê £obzie w piêknej hali widowiskowo-sportowej Miko³ajkowy
Turniej Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn o Puchar Burmistrza
£obza.

Do turnieju zg³osi³o siê osiem
dru¿yn z woj. zachodniopomorskiego. Zawody rozgrywane by³y w
dwóch grupach, po cztery zespo³y w
ka¿dej, grano do dwóch wygranych
setów.
Klasyfikacja koñcowa:
I miejsce CAFFE DUO £OBEZ,
II
miejsce
NOVOTERM
SZCZECIN PODJUCHY,
III miejsce GZ LZS KO£BASKOWO,
IV miejsce ALTRAD SZCZECIN,
V-VIII miejsce VOLTARUS Œ.

£OBEZ, OLIMP £OBEZ I, FLORMASTER, OLIMP £OBEZ II.
Organizator zawodów MKS
OLIMP £OBEZ w osobie Marcina
Æwik³y serdecznie dziêkuje
wszystkim uczestnikom oraz kibicom, którzy pomimo fatalnej pogody dotarli do £obza. Serdeczne podziêkowania sk³adamy burmistrzowi £obza Ryszardowi Soli, obs³udze hali, sêdziom w osobach panów
Andrzeja Jurzysty, Kazimierza Pawelca oraz Mariusza Poniewiery, dziewczêtom pomagaj¹cym w
obs³udze meczów; Ali Gêbarowskiej, Kingi Grynkiewicz, Agnieszki Moœcickiej, Klaudii Przepiórki,
Ewy i Martyny Nazarek, Eweliny
Olas oraz w³aœcicielowi restauracji Caffe Duo panu Dariuszowi
Rutkowskiemu. Zawody sta³y na
bardzo dobrym, wyrównanym poziomie. Zapraszamy wszystkich
ju¿ za miesi¹c na kolejny turniej.
Organizator Marcin Æwik³a

Sarmata trzeci
w Nowogardzie
Dru¿yna Sarmaty Dobra
wziê³a udzia³ 11 grudnia
w II Nowogardzkim
Turnieju Halowym w
Pi³ce No¿nej „PBO Cup”.
Oprócz Sarmaty udzia³ w nim
wziê³y zespo³y: Pogoni Szczecin,
Pogoni 04 Szczecin (futsal), Vineta
Wolin, Kluczevia Stargard, Kasta
Majowe Szczecin, Victoria S³upsk i
organizator turnieju Olimpia Nowogard.
Sarmata w swojej grupie zaj¹³
drugie miejsce po wygranych 4:1
z Kast¹ Majowe i 3:0 z Victori¹
S³upsk i przegranej 2:4 z Pogoni¹
Szczecin, która w grupie zajê³a I
miejsce. W pó³finale przeciwnikiem Sarmaty by³a Kluczenia, z
któr¹ przy wyniku z gry 0:0 (w
ostatniej akcji meczu Damian Padziñski wychodzi³ na pozycjê
sam na sam z bramkarzem Kluczevii, jednak nie wiadomo dlaczego sêdzia przerwa³ tê akcjê i
zakoñczy³ spotkanie), przegra³
2:3 w rzutach karnych.
W finale Pogoñ Szczecin pokona³a 2:1 Kluczeviê Stargard, a
Sarmata Dobra w meczu o III

miejsce 3:0 (v.o.) dru¿ynê Pogoni
04 Szczecin, która nie stawi³a siê
na mecz z Sarmat¹, na znak protestu po wykluczeniu we wczeœniejszym meczu jednego z jej zawodników. Postawa dru¿yny ze
Szczecina spotka³a siê z du¿¹
dezaprobat¹ pozosta³ych uczestników Turnieju. Królem strzelców Turnieju zosta³ Miko³aj Lebedyñski z Pogoni Szczecin.
Mecz fina³owy: Pogoñ Szczecin –
Kluczevia
Stargard
2:1.
Mecz o III miejsce Sarmata Dobra – Pogoñ 04 Szczecin 3:0 v.o.
Sk³ad Pogoni Szczecin: £ukasz
Kupczanko, Grzegorz Otocki,
Miko³aj Lebedyñski, Pawe³ Bielecki, Andre Gwaze, Marcin Juszczak, Adrian Chodorowski, Maciej Ropiejko i Tomasz Rydzak.
Dru¿ynê z ³awki prowadzili S³awomir Rafa³owicz i Siergiej Szypowski.
Sk³ad Sarmaty Dobra: Marcin
Kamiñski, Sebastian Marciniak,
Wojciech Bonifrowski, Krzysztof Szkup, Rados³aw Cytowicz,
Damian Dzierbicki, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz i Damian
Padziñski.
estan

Str
Str.. 14

FELIETON

tygodnik ³obeski 14.12.2010 r.

SYMBOL
Aleksander Œcios
Jeœli dostrzec, ¿e najbardziej
hañbi¹cym symbolem zniewolenia
PRL-u by³ wspó³udzia³ jego „elit”
w k³amstwie katyñskim, gdy w imiê
„przyjaŸni” ze Zwi¹zkiem Sowieckim wyparto siê prawdy o ludobójstwie dokonanym na polskich oficerach, nie sposób pomin¹æ milczeniem faktu, i¿ dzisiejsza III RP
zmierza w tym samym kierunku, a
wtórne k³amstwo katyñskie mo¿e
wkrótce staæ siê fundamentem nowego zniewolenia.
Jestem przekonany, ¿e zbli¿aj¹ca siê wizyta prezydenta Miedwiediewa zostanie wykorzystana przez
Rosjê i grupê rz¹dz¹c¹ Polsk¹ do
ostatecznego zamkniêcia kwestii
mordu katyñskiego i pogrzebania
prawdy na kolejne kilkadziesi¹t lat.
Od wielu miesiêcy jesteœmy œwiadkami fa³szowania prawdy o zbrodni
katyñskiej na niespotykan¹ wprost
skalê, ukrywania niewygodnych
faktów i karmienia Polaków k³amstwami o stosunku Rosjan do Katynia.
Polskie spo³eczeñstwo nie wie,
i¿ pañstwo rosyjskie nigdy nie
uzna³o mordu na polskich obywatelach za zbrodniê ludobójstwa, nie
ujawni³o wszystkich okolicznoœci
sprawy, nie otworzy³o archiwów, a
w oficjalnym stanowisku rz¹du rosyjskiego przekazanym do Trybuna³u w Stasburgu stwierdzono, ¿e „
nie ma dowodu na to, i¿ Polaków
zamordowano”. Ten sam rz¹d
W³adimira Putina w kwietniu
2010 roku odmówi³ jakiejkolwiek rehabilitacji ofiar, twierdz¹c, ¿e „nie uda³o siê potwierdziæ
okolicznoœci schwytania polskich
oficerów, charakteru postawionych im zarzutów i tego, czy je udowodniono”. W maju br. g³ówny
prokurator wojskowy Federacji
Rosyjskiej Siergiej Fridinski
oznajmi³, ¿e „z powodu przedawnienia” nie ma podstaw prawnych do wznowienia dochodzenia
w sprawie rozstrzelania polskich
jeñców.
W rosyjskich szko³ach, w zakresie nauczania historii XX wieku
nadal obowi¹zuj¹ wytyczne z 2008
roku wydane przez Akademiê Podwy¿szania Kwalifikacji i Zawodowego Przekwalifikowania Pracowników Oœwiaty. M³odzie¿ rosyjsk¹
uczy siê, i¿ mord w Katyniu by³
sprawiedliw¹ zemst¹ za zag³adê
wielu tysiêcy Rosjan w polskiej niewoli po wojnie 1920 roku. Naucza
siê równie¿, ¿e tamt¹ wojnê wywo³a³a Polska, a nie Zwi¹zek Radziec-

ki oraz przekonuje, ¿e ludobójstwa
Józefa Stalina, to nic innego jak
„m¹dre dzia³ania przywódcy szykuj¹cego kraj do wojny”. W tym samym duchu now¹ wersjê k³amstwa
katyñskiego powiela p³k. Putin, g³osz¹c, ¿e zbrodnia „ by³a osobist¹
zemst¹ Józefa Stalina za pora¿kê w
wojnie polsko-bolszewickiej roku
1920”.
Polskie spo³eczeñstwo ma nie
wiedzieæ, ¿e wspó³czesna Rosja
uwa¿a siê za spadkobiercê katyñskiego k³amstwa, a podtrzymywanie go uwa¿a za swoj¹ racjê stanu.
Dowodem jest treœæ odpowiedzi
w³adz rosyjskich ws. skargi katyñskiej z³o¿onej w marcu br. w Europejskim Trybunale Praw Cz³owieka, w którym Rosja negatywnie odpowiedzia³a na ¿¹danie Trybuna³u
dotycz¹ce m.in. ujawnienia akt,
umorzonego w 2004 r., œledztwa
rosyjskiej prokuratury. W 17-stronicowym piœmie strony rosyjskiej ani
razu nie u¿yto s³owa zbrodnia, czy
mord, napisano jedynie o sprawie
lub zdarzeniu katyñskim. Uzasadniaj¹c odmowê ujawnienia dokumentów rosyjskiego œledztwa, w³adze Federacji powo³uj¹ siê „na
ochronê interesów wspó³czesnej
Rosji”. Zdaniem Moskwy postanowienie o umorzeniu œledztwa katyñskiego z 2004 roku musi pozostaæ
tajne, gdy¿ „zawiera tajemnice, których ujawnienie mog³oby przynieœæ
uszczerbek bezpieczeñstwu kraju”.
To twierdzenie wskazuje
wprost, ¿e istnieje historyczna i
prawna ci¹g³oœæ pomiêdzy Zwi¹zkiem Sowieckim, a obecn¹, rzekomo demokratyczn¹ Rosj¹, zaœ ukrywanie prawdy o zbrodni ludobójstwa jest dla w³adz Federacji Rosyjskiej kwesti¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa pañstwa.
Polacy nie wiedz¹, i¿ przekazane Bronis³awowi Komorowskiemu
z propagandow¹ opraw¹ akta 67
tomów akt œledztwa katyñskiego to
rzeczy doskonale znane polskim
prokuratorom i historykom, którzy
widzieli je ju¿ przed kilkoma laty.
Tyle, ¿e wówczas Rosjanie nie pozwolili wywieŸæ ich do Polski. Ca³oœæ akt rosyjskiego œledztwa liczy
183 tomy, to zatem co „ujawniono”
stanowi zaledwie trzeci¹ czêœæ sowieckich tajemnic.
Przed polskim spo³eczeñstwem
ukrywa siê stanowisko rosyjskiego
Stowarzyszenia Memoria³, które
przed kilkoma dniami stwierdzi³o,
¿e od czasu uroczystoœci ¿a³obnych
w Katyniu, poœwiêconych 70. rocznicy zamordowania polskich oficerów, w³adze Rosji nie uczyni³y nic,

aby zamkn¹æ sprawê zbrodni.
„W ci¹gu ostatnich szeœciu miesiêcy struktury pañstwowe nie zrobi³y kompletnie niczego, a wysi³ki
spo³eczeñstwa napotyka³y demonstracyjne, nawet bezczelne przeciwdzia³anie ze strony tych struktur” – oceni³ wiceprezes Memoria³u Jan Raczyñski w artykule, opublikowanym w „Prawdzie Gu³agu”,
dodatku do opozycyjnej „Nowej
Gaziety”.
Polacy maj¹ nie wiedzieæ, i¿
oœwiadczenie Memoria³u wydano
po tym, jak 2 listopada br. moskiewski s¹d prowadz¹cy postêpowanie z
pozwu tej organizacji podj¹³ ostateczn¹ decyzjê o utajnieniu postanowienia o umorzeniu œledztwa w
sprawie mordu katyñskiego. W toku
postêpowania s¹dowego ujawniono, ¿e klauzulê tajnoœci na materia³y œledztwa na³o¿y³a Federalna
S³u¿ba Bezpieczeñstwa (FSB)
uznaj¹c, ¿e niektóre dokumenty
zawieraj¹ „tajemnice pañstwowe”.
Rosyjska prokuratura od lat odmawia³a Memoria³owi i rodzinom
ofiar zbrodni katyñskiej dostêpu do
akt œledztwa, twierdz¹c, ¿e zosta³y
utajnione przez komisjê miêdzyresortow¹. W czerwcu br. komisja
przes³a³a do s¹du pismo, w którym
zaprzeczy³a jakoby utajnia³a materia³y. Zdaniem Memoria³u na jaw
wysz³y wówczas nieprawdziwe argumenty rosyjskiej prokuratury,
które powtarzano od lat. – „Teraz
wiemy, ¿e to FSB podjê³a decyzjê o
utajnieniu. A to oznacza, ¿e oszukane zosta³y polskie w³adze, a tak¿e
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu, do którego z³o¿yliœmy skargê przeciwko Federacji
Rosyjskiej w imieniu rodzin katyñskich” – stwierdzi³ Ireneusz Kamiñski, adwokat rodzin katyñskich.
Memoria³ chcia³, aby FSB zosta³a
uznana za stronê w postêpowaniu.
S¹d odrzuci³ równie¿ ten wniosek,
nie uzasadniaj¹c swojej decyzji.
Polskie spo³eczeñstwo nic nie
wie o tocz¹cym siê przed Trybuna³em w Strasburgu procesie, w którym 13 rodzin katyñskich domaga
siê od Rosji ujawnienia materia³ów
zamykaj¹cych rosyjskie œledztwo
katyñskie z wrzeœnia 2004 r. W lipcu br. rodziny katyñskie zaproponowa³y stronie rosyjskiej, ¿e w zamian
za odtajnienie ca³ego œledztwa w
sprawie zbrodni oraz pe³n¹ prawn¹
rehabilitacjê ofiar, wycofaj¹ sprawê z Trybuna³u w Strasburgu.
„Propozycja ugody by³a wyci¹gniêciem rêki do Rosjan, którzy j¹
odrzucili” – stwierdzi³a wczoraj
Witomi³a Wo³k-Jezierska – córka

jednego z oficerów zamordowanych przez NKWD.
„To, co ostatnio w³adze Rosji
przes³a³y strasburskim sêdziom,
jest policzkiem wymierzonym nie
tylko nam, ale wszystkim tym, którym zale¿y na pe³nym wyjaœnieniu
zbrodni katyñskiej– powiedzia³a.
W przes³anym obecnie do Strasburga piœmie Rosjanie stwierdzili,
¿e nie maj¹ obowi¹zku wyjaœniaæ
losu zamordowanych polskich oficerów, zaginionych - jak to okreœlili
- w wyniku „wydarzeñ katyñskich”.
Pod pismem podpisa³ siê wiceminister sprawiedliwoœci FR Georgij
Matiuszkin.
„To jest wypieranie siê zbrodni
katyñskiej. To ubli¿a nam - rodzinom ofiar zbrodni - i pamiêci zamordowanych Polaków” - podkreœli³a Wo³k-Jezierska.
Wed³ug politologa i sowietologa prof. W³odzimierza Marciniaka,
w ocenie dzia³añ w³adz Rosji w
sprawie zbrodni katyñskiej nale¿y
odró¿niaæ deklaracje polityczne od
dzia³añ o charakterze prawnym. –
„To istotna ró¿nica. Czym innym s¹
gesty i pojednawcze s³owa rosyjskich polityków, którzy deklaruj¹,
¿e coœ w tej sprawie bêd¹ robiæ, a
czym innym by³yby konkretne dzia³ania, zmierzaj¹ce do pe³nego wyjaœnienia tej zbrodni. Rozdzielenie
tych dwóch wymiarów jest bardzo
wa¿ne. Tymczasem problem w ogóle nie zosta³ rozwi¹zany, poniewa¿
do tej pory nie ma ¿adnych konkretów formalno-prawnych - stwierdzi³ Marciniak, przypominaj¹c, ¿e
w dotychczasowym orzecznictwie
Rosji zbrodnia katyñska nadal jest
przestêpstwem pospolitym, które
uleg³o przedawnieniu.
W œwietle informacji dotycz¹cych stanowiska Rosji w Strasburgu i utajnienia akt œledztwa katyñskiego za ponur¹ drwinê nale¿y
uznaæ s³owa Michai³a Fiedotowa
szefa rady przy urzêdzie prezydenta
Dumy Pañstwowej Rosji do spraw
sprzyjania rozwojowi instytucji
spo³eczeñstwa obywatelskiego i
praw cz³owieka. Cz³owiek ten w
dzisiejszym wywiadzie dla agencji
„Interfaks” stwierdzi³: „Rosja powinna udostêpniæ jak najwiêcej
dokumentów w tak zwanej „sprawie katyñskiej. Odnoœnie tragedii
katyñskiej powinniœmy uczyniæ
wszystko, aby nie by³o ¿adnych podejrzeñ, nawet najmniejszych, co
do tego, ¿e usi³ujemy rzekomo coœ
ukrywaæ”.
Wskazane powy¿ej fakty nie s¹
nag³aœniane przez polskojêzyczne
media i nie doczeka³y siê komenta-
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rzy czo³owych polityków grupy rz¹dz¹cej. Nietrudno dostrzec, ¿e istnieje ogromny, ra¿¹cy fa³szem dysonans: miêdzy wspólnymi, oficjalnymi gestami i deklaracjami w³adz
pañstwowych, a rzeczywistym zachowaniem Rosji wobec sprawy
Katynia. Polskie spo³eczeñstwo
jest utrzymywane w przeœwiadczeniu, jakoby Rosjanie d¹¿yli do wyjaœnienia mordu katyñskiego i wykazywali w tej sprawie dobr¹ wolê.
Ukrywa siê lub marginalizuje fakty
nieprzystaj¹ce do propagandowej
wizji „pojednania” oraz dezinformuje Polaków przy pomocy pustych gestów i frazesów.
Nie ma najmniejszych w¹tpliwoœci, jaki cel stawia sobie dzisiejsza Rosja. Przed kilkunastoma dniami wyraŸnie zakomunikowa³ to
rzecznik MSZ Federacji Rosyjskiej
Andrieja Niestierienko: „Rosja liczy
na ostateczne rozstrzygniêcie kwestii katyñskiej z Polsk¹. Jesteœmy
szczerze zainteresowani w skreœleniu tej sprawy z porz¹dku dziennego
oraz w rezygnacji z jej politykowania” - oœwiadczy³ Niestierienko podczas brifingu w Moskwie.
„Rosyjsko-polskim aktem pojednania” nazywa polskojêzyczna
propaganda zapowiadan¹ przed wizyt¹ rosyjskiego prezydenta w Warszawie rezolucjê Dumy Pañstwowej Rosji „W sprawie tragedii katyñskiej i jej ofiar”. Znajdziemy w
niej m.in. nastêpuj¹ce stwierdzenia: „Duma Pañstwowa Rosji wyra¿a g³êbokie wspó³czucie wobec
wszystkim ofiarom nie uzasadnionych represji, ich rodzinom i krewnym”, „potêpiaj¹c terror i masowe
przeœladowania obywateli swego
kraju oraz obywateli pañstw obcych,
jako koliduj¹ce z ide¹ nadrzêdnoœci
prawa i sprawiedliwoœci” oraz
k³amliwe tezy uw³aczaj¹ce pamiêci
pomordowanych, w których zrównuje siê ofiary z katami: „Narody
rosyjski i polski zap³aci³y olbrzymi¹
cenê za zbrodnie totalitaryzmu”.
Istot¹ tej rosyjskiej farsy ze
zbrodni katyñskiej jest twierdzenie
koñcz¹ce ow¹ rezolucjê:
„Potêpiaj¹c zdecydowanie re¿im, który gardzi³ prawami i ¿yciem
ludzi, deputowani Dumy Pañstwowej Rosji w imieniu narodu rosyjskiego wyci¹gaj¹ rêkê przyjaŸni do
narodu polskiego i wyra¿aj¹ nadziejê na pocz¹tek nowego etapu w
stosunkach miêdzy naszymi krajami, które rozwijaæ siê bêd¹ na gruncie wartoœci demokratycznych,”
Entuzjastyczna reakcja Tomasza Na³êcza, doradcy Bronis³awa
Komorowskiego nie pozostawia

INFORMACJE

w¹tpliwoœci, ¿e to pustos³owie ma
byæ uznane za „znacz¹cy krok” w
sprawie zbrodni katyñskiej. Na³êcz uzna³ dokument za „daleko
id¹cy”, „pozytywny sygna³ i zwyciêstwo zdrowego rozs¹dku” oraz
podkreœli³, ¿e „do zwrotu w stosunkach polsko-rosyjskich przyczyni³a siê dzia³alnoœæ rz¹du Donalda
Tuska, który zabiega³ o zmianê jêzyka, jakim Rosja mówi o sprawie
Katynia”.
Poniewa¿ dla Rosjan sprawa
mordu katyñskiego nadal stanowi
przedmiot cynicznych gier, mo¿na
spodziewaæ siê spektakularnych
gestów w czasie wizyty Miedwiediewa, a nawet przekazania Polsce
kolejnych, znanych ju¿ dokumentów. W najbli¿szych dniach nale¿y
te¿ oczekiwaæ ofensywy propagandowej, maj¹cej przekonaæ Polaków
o dobrej woli w³adz rosyjskich oraz
wspólnych – putinowsko-tuskowych zapewnieñ o zakoñczeniu
„kwestii katyñskiej”.
Kart¹ katyñskiego ludobójstwa
Rosjanie zaczêli graæ niemal natychmiast po tragedii smoleñskiej.
To na pocz¹tku maja br. przewodnicz¹cy wy¿szej izby rosyjskiego parlamentu, Siergiej Mironow oœwiadczy³, ¿e „Katyñ mo¿e i powinien staæ
siê symbolem rosyjsko-polskiego
pojednania historycznego. Katyñ to nasz wspólny ból i nasza wspólna
tragedia” - podkreœli³.
Na przyk³adzie realnych zachowañ w³adz Rosji nie mo¿na mieæ
w¹tpliwoœci, jak bêdzie wygl¹da³o
owo „historyczne pojednanie”,
wsparte na cynicznym k³amstwie,
arogancji i odrzuceniu odpowiedzialnoœci za zbrodnie.
Choæ w III RP nikt ju¿ nie usi³uje fa³szowaæ historycznych faktów,
to wiêkszoœæ tzw. elit obecnego
pañstwa uwa¿a przecie¿, ¿e sprawê
katyñsk¹ nale¿y zamkn¹æ w imiê
przysz³oœci i u³o¿enia dobrych stosunków z rosyjskim s¹siadem. Historia, która ma „nie dzieliæ” - winna staæ siê kart¹ zamkniêt¹, zd³awion¹ nakazem kazuistycznej moralistyki i mêtnych interesów. Sposób, w jaki chc¹ to uczyniæ w³adze
Rosji i Polski sprawia, ¿e ta, nierozliczona i nienazwana historia stanie siê
ponownie symbolem zniewolenia.
Dlatego w zgie³ku spraw bie¿¹cej polityki nie mo¿emy straciæ z
oczu prawdy o zbrodni katyñskiej,
nie mo¿emy zapomnieæ o rzeczywistych intencjach i zachowaniach
w³adz Rosji oraz pomin¹æ milczeniem tchórzliwego przyzwolenia
polskich „elit”.
Aleksander Œcios
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Profilaktyka
w ³obeskich
podstawówkach
Zespó³ ds. nieletnich ³obeskiej Komendy w ostatnich
dniach przeprowadzi³ dzia³ania
profilaktyczne skierowane do
dzieci i ich nauczycieli.
Policjanci na pocz¹tku odwiedzili pierwszaków z Szko³y
Podstawowej nr 2 w £obzie. Zawitali do tej szko³y, nie sami.
Pomaga³ im Gryfuœ – policyjna
maskotka przypominaj¹ca o zasadach bezpieczeñstwa w ró¿nych miejscach i sytuacjach.
Mundurowi zwrócili szczególn¹
uwagê na bezpieczne zachowania
na drodze, zabawy na œniegu. Du¿o
uwagi poœwiêcili tak¿e na omówienie zasad zwi¹zanych z zachowaniem w szkole, na podwórku i w
domu. Ka¿dy pierwszoklasista
otrzyma³ Elementarz z zasadami
bezpieczeñstwa i wizerunkiem
przyjaciela Gryfusia.
Mundurowi byli tak¿e w Szkole
Podstawowej nr 1 w £obzie. Tym
razem spotkali siê z uczniami klas II,
aby w oparciu o realizowany wspólnie program profilaktyczny „Alfred
radzi” omówiæ z dzieæmi zasady
kontaktu z obc¹ osob¹. Uczniowie
obejrzeli film pt. „Powiedz nie –
nigdzie nie idŸ ”, który ukazuje, co
mo¿e siê wydarzyæ, gdy dziecko nie
pos³ucha doros³ego i wpuœci obce-

go. Uczniowie wspólnie z policjantem wypracowali metody radzenia
sobie w takich sytuacjach. Nale¿y
pamiêtaæ o kilku zasadach: „powiedz nie, uciekaj, g³oœno krzycz,
powiedz o tym komuœ doros³emu”.
Po po³udniu policjanci spotkali
siê z gronem pedagogicznym w
Szkole Podstawowej nr 1. Podczas
tego spotkania przypomnieli o obowi¹zuj¹cych procedurach dotycz¹cych interwencji w sprawach nieletnich. Zwrócili szczególn¹ uwagê na
problem przemocy wobec dziecka
w ró¿nych aspektach, takich jak
przemoc w szkole, przemoc domowa. Przedstawili tak¿e obowi¹zuj¹ce przepisy prawne w tym zakresie
oraz procedury postêpowania w
przypadku ujawnienia dziecka w
takiej sytuacji kryzysowej.
(kp)

Lodowisko na ulicach

(POWIAT). W powiecie zabieli³o siê, œnieg uroczo wygl¹da w parku. Trudno jednak podziwiaæ uroki
zimy, bêd¹c kierowc¹ nara¿onym na
niespodzianki zwi¹zane z wyje¿d¿onymi na tzw. „szklankê” drogami.
„Szklanki” owe najczêœciej

znajduj¹ siê przy skrzy¿owaniach w
miejscach, w których samochody
w³¹czaj¹ siê do ruchu. Czasami,
nawet najostro¿niejszy kierowca na
takim lodowisku nie jest w stanie
zachowaæ nale¿ytego bezpieczeñstwa. Co pozostaje? Mo¿e trochê
piachu albo solanki?
MM
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Po¿egnanie ustêpuj¹cej burmistrz

Kwiaty dla nowej burmistrz

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 48 brzmia³o:

„Dobre dziatki to skarb matki”
Nagrodê wylosowa³a pani Teresa Syjczak z £obza.

Gratulujemy.
Mieszkañcy licznie przybyli przywitaæ now¹ burmistrz

