Chcieli utajniæ dyskusjê o wodzie
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Dziecko jest
ju¿ z matk¹
Po naszym artykule „Oddajcie mi
moje dziecko...” Wiktorek wróci³ do
matki.

LIKWIDACJA SKLEPU
BUDOWLANEGO TIP
w Wêgorzynie przy ul. Koœciuszki 2 tel. 504-162-767

Wszystkie ceny minus 30-50%
Oferta wyprzeda¿y:
- Elektro-narzêdzia
- Farby dekoral i inne
- M³otki
- Rury miedziane i kszta³tki
- Silikony i kleje
- Ocynk
- Rozpuszczalniki
- Rury kanalizacyjne
- Uwywalki
- Tece system do centralnego
- Fugi
- Zawory grzejnikowe i wodne
- GwoŸdzie
- Œruby
- Bojlery
- Poziomice
- Plandeki
- Kszta³tki hudrauliczne
- Ko³ki i wkrêty
- Kielnie
- Okna dachowe
- Pêdzle
- Baterie i w³¹czniki
- Rêkawice
- Drzwi PORTA
- Pigmenty

Zapraszamy !!!

Z drugiej strony
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Dobro mieszkañców gminy jest jej racj¹ stanu

Kazimierz Rynkiewicz
Warto uwa¿nie przeczytaæ relacjê ze spotkania, jakie odby³o siê w
urzêdzie miejskim w £obzie, na temat
przysz³oœci zarz¹dzania sieci¹ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ w gminie
£obez. Dlaczego dyskusjê o tak
wa¿nej dla mieszkañców sprawie
zorganizowano w œrodku wakacji?
Chyba mo¿na domyœliæ siê, czytaj¹
niektóre wypowiedzi, a i sporo informacji jest miêdzy wierszami.

Przewodnicz¹cy rady Kazimierz
Chojnacki, przy wsparciu wiceburmistrza Ireneusza Kabata, chcia³
utajniæ czêœæ obrad. Swój wniosek
popar³... on sam. Wiêkszoœæ by³a
przeciwna i to najdobitniej œwiadczy
o dojrza³oœci wiêkszoœci radnych w
tej radzie. Przewodnicz¹cy zwyczajnie wyg³upi³ siê, i jest to o tyle dziwne, ¿e zasiada w radzie ju¿ któr¹œ
kadencjê i zwyczajnie nie zna ustawy o samorz¹dzie, jej zapisów o utajnianiu czegokolwiek. Trzeba wiêc
zadaæ pytanie - jakim sposobem zosta³ przewodnicz¹cym rady? Przez
zasiedzenie? Zawsze wydawa³o mi
siê, ¿e im cz³owiek d³u¿ej pracuje w
samorz¹dzie, tym ma wiêksz¹ wiedzê
i doœwiadczenie, a jawnoœæ debat i
dzia³añ publicznych z czasem staje

siê aksjomatem, bo w tym kierunku
samorz¹dnoœæ zmierza od 20. lat.A tu
taki regres. Szkoda.
Spór toczy siê o to, ile bêdziemy
p³aciæ za wodê i œcieki. Wodê pobieraj¹ i œcieki odprowadzaj¹ wszyscy,
wiêc sprawa wszystkich dotyczy.
Tym bardziej debata powinna byæ
prowadzona publicznie, przy zasiêgniêciu opinii jak najszerszych krêgów spo³ecznoœci. Rozumiem radnego Chojnackiego, ¿e staæ go na
wodê, ale powinien zdaæ sobie sprawê, ¿e ju¿ dieta radnego, któr¹ otrzymuje siê nawet za pieprzenie g³upot,
zapewne przewy¿sza dochody niejednej rodziny, wiêc móg³by nawi¹zaæ kontakt z rzeczywistoœci¹ i popytaæ, za jakie pensje pracuj¹ ludzie
w wielu zak³adach i firmach w £obzie.

LGD z wizyt¹ u s¹siadów
(£OBEZ-ŒWIDWIN) Lokalna
Grupa Dzia³ania w £obzie wybra³a
siê w miniony pi¹tek na wyjazd studyjny po powiecie œwidwiñskim do
miejsc, w których wykonano inwestycje z udzia³em funduszy unijnych. Tydzieñ wczeœniej wizytowa³a gospodarstwa agroturystyczne w
powiecie ³obeskim; w Be³cznej i Tarnowie. Teraz odwiedzi³a wioski œwidwiñskie: S³onowice, Pêczerzyno,
Wilczkowo, Cieszeniewo, Bierzwnicê, £êgi i Oparzno.
Grupa zwiedzi³a w tych wioskach
nowe place zabaw i œwietlice wiejskie, a tak¿e koœció³ w Bierzwnicy, na
remont którego mieszkañcy pozyskali czêœæ funduszy, a czêœæ usk³adali sami. Z kolei w Oparznie w gminie Œwidwin goœciliœmy, gdy¿ mia³em przyjemnoœæ wzi¹æ udzia³ w tej
wyprawie, w gospodarstwie agroturystycznym „Albinia” pani Krystyny Balickiej, która skorzysta³a z funduszy PROW, udzielanych w ramach programu „Ró¿nicowanie w
kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”.
Przebudowa³a kupiony stary dom,
który teraz wygl¹da imponuj¹co.

I chce im siê, bo nie maj¹ wyjœcia. A
ilu bezrobotnych szuka pracy, nawet za tê pensjê minimaln¹.
Tworzyæ spó³kê komunaln¹ do
zarz¹dzania sieci¹ wodno-kanalizacyjn¹, czy zostawiæ po staremu, czyli by zarz¹dza³o ni¹ Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w
£obzie, z prezesem Józefem Misiunem? Jak s³ucham przez lata, jak
wszelkie informacje o kosztach
wody i œcieków radni wyci¹gaj¹
spó³ce na si³ê i wyk³ócaj¹ siê o swoje, to cz³owiek ma ju¿ doœæ. To nieustanna zabawa w kotka i myszkê –
co mi zrobisz, jak mnie z³apiesz?
Goniæ za w³asn¹ wod¹? Komuœ pomyli³y siê czasy.
Nie s³uchaæ urzêdników, bo to co
gadaj¹, przyprawia o zawrót g³owy.
Oderwaæ PWiK od tego cyca samorz¹dowego i niech idzie na wolny
rynek, powalczyæ tak jak inni. Jakby
nie wiedzieli jak siê to robi, to burmistrz Ryszard Sola podpowie,
wszak reprezentuje partiê wolnorynkow¹. Nie poddawaæ siê lobbingowi, liczyæ, dyskutowaæ, a podejmuj¹c decyzje kierowaæ siê dobrem
mieszkañców, bo radni wy³¹cznie ich
reprezentuj¹ i przed nimi odpowiadaj¹.

Gazeta Powiatowa
Przed œwietlic¹ w £êgach, gm. Po³czyn-Zdrój
Jakie refleksje z wyjazdu? Je¿eli
chodzi o dzia³ania urzedów i programów unijnych, to ³atwiej na wsi zrobiæ œwietlicê, ni¿ zaktywizowaæ ludzi. Trochê to jest tak, ¿e robi siê dla
nich, bo jest okazja pozykania pieniêdzy, i to jest dobre, bo bez nich
wiele budynków gminy nie by³yby w
stanie wyremontowaæ, a wiêc nieraz
ocaliæ od dewastacji, ale z drugiej
robi siê to trochê jakby obok tych
ludzi. Niestety, ró¿nimy siê doœæ
mocno od krajów Europy zachodniej

Gospodarstwo agroturystyczne w Oparznie

i mamy inne pilniejsze potrzeby, jak
choæby drogi, bodowa mieszkañ
komualnych i socjalnych, a przede
wszystkim rozwój firm, czyli miejsc
pracy, na co brakuje pieniêdzy, a tu
proponuje nam siê budowê œwietlic
i placów zabaw. Stoj¹ wiêc one, nad
wyraz eleganckie, poœród doœæ biednego otoczenia. Zdarzaj¹ siê œwietlice nowe - a jak mówili uczestnicy
tego studyjnego wyjazdu - ju¿ zamkniête, bo brakuje gminom pieniêdzy na zatrudnienie w nich ludzi i
koszty utrzymnia. Mo¿e te¿ brakuje
jakiegoœ pomys³u, który by poprawi³ tê sytuacjê. A jak widaæ na przyk³adzie pani Krystyny Balickiej,
najlepiej pieni¹dze s¹ wykorzystane, gdy trafiaj¹ do r¹k prywatnych.
Wtedy jest ci¹g dalszy - zarabiaj¹
wszyscy; urzêdy dostaj¹ podatki,
firmy obs³uguj¹ce – op³aty, s¹ miejsca pracy, jest obrót ¿ywnoœci¹,
wszelkimi materia³ami itd. Trzeba
tylko uproœciæ procedury i rozszerzyæ listê beneficjentów, by takie
formy pomocy sta³y siê bardziej
dostêpne dla ogó³u.
KAR
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Informujemy...

W obrêbie miasta maj¹ byæ
stawy rybne o powierzchni
3,6 hektara
Burmistrz £obza wyda³
obwieszczenie o budowie
stawów rybnych w £obzie.
Informujemy o tym, gdy¿
urzêdnicy nie byli skorzy
poinformowaæ o tym naszych
czytelników, a byæ mo¿e oni
te¿ bêd¹ chcieli powêdkowaæ.
Niestety, po³o¿enie obrêbu 2
m. £obza czytelnicy musz¹
ustaliæ sobie sami, ale to
chyba za oczyszczalni¹.
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o
udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z póŸn. zm.) Burmistrz £obza
zawiadamia o wydaniu decyzji o
œrodowiskowych uwarunkowa-

niach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia dla inwestycji:
„Wykonanie trzech stawów rybnych, ³¹cznie o pow. 3,65 ha wraz z
poborem wody oraz budowa grobli
o ³¹cznej d³ugoœci 970 m i wysokoœci
od 1,2 do 1,9 m, szeœciu mnichów
piêtrz¹co-spustowych, kana³u pomiêdzy groblami i rzek¹ Reg¹ o d³ugoœci 565 m, dwóch rowów w dnie
stawów, doprowadzalnika wraz ze
studzienk¹ piêtrz¹co-rozdzielcz¹ o
d³ugoœci ok. 440 m oraz drenów melioracyjnych o ³¹cznej d³ugoœci 750
m, na dzia³kach o nr ewid. 106/11,
106/15 i 211, obrêb 2 m. £obez.”
Mo¿liwoœæ sk³adania uwag i
wniosków w terminie 14 dni od daty
podania obwieszczenia do publicznej wiadomoœci.
Uwagi i wnioski nale¿y sk³adaæ w
siedzibie Urzêdu Miejskiego w
£obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13 w
pokoju nr 8. Obwieszczenie wywieszono dnia 14.07.2011 r.
(r)

To siê narobi³o; lecz¹, a teraz i ¿ywi¹?

Dzieci w Resku
do¿ywi gryficki szpital
Do¿ywianiem dzieci w szko³ach
na terenie gminy Resko w latach
2011-2013 zajmie siê Samodzielny
Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki
Zdrowotnej w Gryficach (zapewne
oddzia³ w Resku) - taki jest wynik
przetargu, do którego przyst¹pi³y

cztery podmioty. Nie wykluczono
¿adnego wykonawcy. Pozosta³e firmy pochodzi³y ze Stargardu Szczeciñskiego, Koszalina i Œwidwina.
SPZZOZ zaoferowa³ za ¿ywienie
dzieci 384 tys. z³ brutto, czyli 4,80 z³
za posi³ek.
(r)

Zderzyli
siê
czo³owo
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Firma Kurierska Siódemka S.A.

poszukuje
kandydatów
na Kurierów,
do œwiadczenia us³ug
kurierskich.
Zakres dzia³ania: dorêczanie
przesy³ek w poszczególnych rejonach na obszarze woj. zachodniopomorskiego.
Wymagania:
- dzia³alnoœæ gospodarcza,
- auto dostawcze,
- dobrze widziane doœwiadczenie
w firmie kurierskiej
lub spedycyjnej/transportowej.

(£OBEZ-DALNO). 21
lipca na tej drodze
zdarzy³ siê kolejny
wypadek. Tym razem
do wypadku dosz³o na
skrzy¿owaniu z drog¹
do Dalna.
Czo³owo zderzy³y siê dwa samochody: marki BMW oraz marki Opel.
S³u¿by mundurowe oraz ratunkowe
zjawi³y siê bardzo szybko i sprawnie
przyst¹pi³y do dzia³ania. Po krótkim
czasie ruch na drodze zosta³ przywrócony.
KAR

Oferujemy:
- sta³¹ i stabiln¹ pracê,
- szkolenie i materia³y
merytoryczne,
- zapoznanie z topografi¹ rejonu,
- sta³¹ obs³ugê danego rejonu,
- rzetelnoœæ i terminowoœæ
rozliczania za us³ugi.

Kontakt: tel. 507 003 100
email: bkwasna@siodemka.com

Kompletna obs³uga

firm w zakresie
BHP oraz Kadr:
szkolenie BHP
i p.po¿.,
ocena ryzyka zawodowego,
wypadki przy pracy, dozór
BHP, prowadzenie pe³nej
dokumentacji kadrowej i
BHP.
Tel. 508-070-331, 607-424-426

Reklama
Tel. 91 973730
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REKLAMA
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PPHU INTER ARIMAR
posiadamy w sprzeda¿y

wiêŸby dachowe
³aty, listwy, kontr³aty
Arkadiusz Œwirski
£obez, ul. Podgórna 23
tel. 91 397 08 12, 608 287 839

Reklama
Tel./fax 091 973730

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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LUDZIE I SPRAWY

Woda nadal leje siê z sufitu
(£OBEZ). Pa³acyk przy ul.
Niepodleg³oœci jest jedn¹
z wizytówek miasta i nie
tylko dlatego, ¿e mieœci siê
przy g³ównej ulicy. Bardzo
czêsto jego fotografie
wykorzystywane s¹ na
ró¿nego rodzaju
widokówkach i folderach.
Jednak koszt remontów
pozostaje jedynie na
barkach mieszkañców.
A jest co remontowaæ, albowiem
w obiekt przez wiele lat nie inwestowano. Dopiero w ostatnim czasie
wspólnota wymieni³a c.o. Teraz z z
kolei kolejny kredyt przeznaczony
jest na remont dachu. Obiekt, jako
jeden z nielicznych wpisany jest do
rejestru zabytków. Teoretycznie
mia³o to pomóc w pozyskiwaniu
œrodków zewnêtrznych. W praktyce
jak zawsze. Wymagania s¹, ale œrodków nikt nie kwapi siê przyznaæ. Jak
na razie. Teoretycznie te¿ gmina
£obez ma œrodki na ratowanie zabytków, ale jak to w gminach tutejszych

bywa, œrodki te zazwyczaj przeznaczane s¹ ewentualnie na koœcio³y, na
inne zabytki – ju¿ nie. Jakby swoj¹
drog¹ tych zabytków gmina £obez
mia³a nie wiadomo ile. W wiêkszoœci
niestety, pozosta³y po nich jedynie
stare zdjêcia. O tym jednak komu i ile
decyduje Rada Miejska po uprzednim wniesieniu wniosku i dokumentacji (która te¿ kosztuje). Robienie
zdjêæ i wstawianie do folderów nie
kosztuje nic.
O tym budynku piszemy ju¿ po

raz drugi. Obecnie mieszkanie pod
wie¿yczk¹, de facto – gminne, jest
notorycznie zalewane podczas opadów deszczu ze wzglêdu na, jak nam
wyjaœni³ jeden z lokatorów budynku, Ÿle zabezpieczone okienka.
Wskazuj¹c na wie¿yczkê powiedzia³, ¿e czêœæ zabezpieczenia wykonana jest prawid³owo, czêœæ ze... styropianu i to niezbyt dok³adnie dopasowanego do okienek.

Jeden z ostatnich stylowych
budynków w tym mieœcie potrzebuje gruntownego remontu. Mieszkañcom trudno i nie ma siê co dziwiæ,
samym udŸwign¹æ ten ciê¿ar. Jak na
razie uszczelnienie wie¿yczki zostanie zrobione doraŸnie. Byæ mo¿e w
tym roku jeszcze zostanie wykonana
elektryka oraz remont klatki schodowej.
Magdalena Mucha

£obez Zatorze. Zapomniany zak¹tek?
(£OBEZ). Od pewnego
czasu s³yszy siê o
inwestycji na Zatorzu,
gdzie ma byæ wykonana
inwestycja za kwotê
12 milionów z³. Ma tam
powstaæ sieæ wodnokanalizacyjna. W ramach
projektu ma byæ
odtworzona nawierzchnia
ulic.
Z tego te¿ wzglêdu wszelkie in-

westycje w tamtej czêœci miasta s¹
wstrzymywane. Wstrzymywane s¹
jednak od lat i od lat mieszkañcy
szczególnie ulic: Odnoga Wêgorzyñska i £¹kowa nie mog¹ doprosiæ
siê choæby o w miarê godne warunki
poruszania siê po czymœ, co na mapach zaznaczone jest jako drogi. Na
ul. Odnoga Wêgorzyñska jest dziura przy dziurze, efekt ostatnich ulew,
bo wyrównywana by³a ca³kiem niedawno. £¹kowa to wyje¿d¿ony
piach.
O polepszenie stanu tych¿e dróg
mieszkañcy zwracali siê do gminy ju¿

wiele lat temu. W 2004 roku otrzymali odpowiedŸ, ¿e pieniêdzy w bud¿ecie na ten cel nie ma, zadanie wykonania nawierzchnio zostanie ponownie zaproponowane do projektu
planu bud¿etu w 2005 roku. Pocieszeniem mia³a byæ informacja, ¿e w
ramach remontów cz¹stkowych nawierzchni gruntowo-¿u¿lowych zostan¹ uzupe³nione i wyrównane nierównoœci. Mieszkañcy zwracali siê
wiêc z proœb¹, by podobnie jak na
drogach do niektórych wsi w naszym regionie u³o¿yæ dwa pasy z trylinki, gdy ta le¿a³a na placu obok mar-

ketów, póki nie zniknê³a stamt¹d. Nie
by³o odzewu, podobnie jak nie by³o
przy proœbie, by wykorzystaæ w tym
celu p³yty jumbo. Obecnie jakiekolwiek zadania wstrzymywane s¹ ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ budowy sieci
wodno-kanalizacyjnej. Oby sta³o siê
to szybko. Teren jest atrakcyjny, ludzie buduj¹ siê, je¿d¿¹ ciê¿kie samochody, tylko drogi jakieœ takie dziurawe, od których siadaj¹ resory. Nikt
odszkodowania za to nie p³aci. Kawa³ek chodnika, jaki siê tu znajduje,
te¿ jest niebezpieczny, a o wypadek
nietrudno.
MM
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Z ¯YCIA POWIATU

So³tysi naszego powiatu – Anna Sulejewska, so³tys Grabowa, Byszewa i Polakowa

Mamy problem z „meliniarzami”...
Kontynuujemy nasz¹ seriê wywiadów z so³tysami wsi w Powiecie
£obeskim.Tym razem rozmawiamy
z Ann¹ Sulejewsk¹, so³tysem Grabowa, Byszewa i Polakowa, w gminie £obez.
- Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- Inwestycji jako takich nie prowadzimy w so³ectwie, poniewa¿ nie
mamy na to funduszy. Nasz fundusz
so³ecki to oko³o 10.000 z³. Jest przeznaczamy na doposa¿anie œwietlicy,
robimy taki k¹cik kulinarny, gdzie
mo¿na coœ ugotowaæ czy upiec.
Chcemy, aby œwietlica s³u¿y³a
wszystkim mieszkañcom. Kupiliœmy
wiêc tam ca³e wyposa¿enie kuchni;
naczynia, garnki, sprzêt elektroniczny. Dla nas to jest du¿o, kobiety mog¹
siê spotkaæ, upiec ciasto i zrobiæ inne
rzeczy na festyny. Robiliœmy we wsi
nasadzenia kwiatów. Zrobiliœmy tak¿e ogrodzenie placu zabaw. Zakupiliœmy namioty, krzese³ka, sto³y, z przeznaczeniem na imprezy czy festyny.
Niedawno mieliœmy u nas po³¹czony
dzieñ dziecka i matki. Wszyscy siê
bardzo fajnie bawili. By³a grupa
strzelnicza z £obza, prowadzili zawody strzeleckie do tarczy. MONAR
pomaga nam przy organizacji, prowadz¹ bardzo chêtnie ró¿ne konkursy i zabawy dla dzieci. Wykoszenia
na wsiach wykonuj¹ pracownicy
skierowani z Opieki Spo³ecznej,
mamy trzech takich, którzy pracuj¹
po dwie godzinny dziennie. Mamy
boisko do pi³ki no¿nej, na koñcu wsi,
razem z MONAR-em. Mniejsze dzieci korzystaj¹ te¿ z ma³ego boiska przy
koœciele. Plac zabaw robiliœmy dwa
lata temu, myœlimy o doposa¿eniu
tego placu, tylko koszty s¹ bardzo
du¿e. Pyta³am o ma³¹ karuzelê, ale
ona kosztuje 6.000 z³.

- Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, mo¿e imprezy?
- W sierpniu bêdziemy robili festyn rodzinny, terminu dok³adnego
jeszcze nie znamy, a we wrzeœniu
bêdziemy mieli odpust. Chcemy na
festyn rodzinny zaprosiæ kogoœ, kto
wyt³umaczy dzieciom o zagro¿eniach, o ró¿nych niebezpieczeñstwach. Najbardziej na tym nam zale¿y, ¿ebyœmy wspólnie urz¹dzili sobie takie pogadanki. To jest wieœ popegeerowska, kiedyœ wszystko robi³
PGR, czêœæ ludzi siê przestawi, ale
nie wszyscy. Chodzi o integrowanie
ludzi doros³ych, dzieci i m³odzie¿y.
Mamy œwietlicê wiejsk¹ w Grabowie; w planach jest budowa nowej,
bo ta nie spe³nia wymogów unijnych, ze wzglêdu na to, ¿e jest za niska. Mamy te¿ pani¹, która opiekuje siê œwietlic¹. Chcielibyœmy odtworzyæ ko³o gospodyñ, które kiedyœ ju¿ tu istnia³o. Chcielibyœmy
te¿ zrobiæ chocia¿ jednostronny
chodnik w Grabowie, ale to ju¿ nie
le¿y w naszej gestii, tylko Zarz¹du
Dróg Powiatowych. Przyda³oby
siê oœwietlenie przy placu zabaw i
starym bloku w Grabowie. Walczê
o nie ca³y czas, tam jest blok, gara¿e, plac zabaw. Na pewno jest ono
potrzebne. Jeszcze, gdy poprzednia rada by³a, to pani przewodnicz¹ca rady powiedzia³a mi, ¿e oœwietlenie na placu zabaw jest niepotrzebne. Dwie lampy by nam wystarczy³y. Niby jest to zapisane i ma byæ
wziête pod uwagê w bud¿ecie w
przysz³ym roku, ale jak bêdzie, to
zobaczymy.
- Z jakimi problemami boryka siê
obecnie wioska?
- Jakaœ tam przestêpczoœæ na wsi
jest. S¹ kradzie¿e, czy inne wybryki.
Ale staramy siê dzieci anga¿owaæ do

pracy czy do pomocy. Gdy sama
m³odzie¿ coœ zrobi, w czymœ pomo¿e,
póŸniej to szanuje. Przyk³ad mamy w
Grabowie, przy boisku stoj¹ stoliki i
³awki, stoj¹ ju¿ 2 lata. Nie s¹ zdewastowane, pomogli nam przy nich
w³aœnie tacy butni m³odzieñcy. Szanuj¹ to, trzeba to nazwaæ sukcesem.
Bardzo chêtnie m³odzi mieszkañcy
anga¿uj¹ siê w pomoc na wsi przy
imprezach, trzeba ich tylko doceniæ.
Nie mog¹ mieæ tylko nakazów i zakazów. Finansowo pomaga nam w³aœciciel kurników i pól w Byszewie.
Jest to du¿a i bardzo cenna pomoc.
Drogi u nas s¹ w miarê dobre. Naj-

gorsza jest koñcówka drogi Grabowo - Suliszewice. Najwiêcej problemów mamy, gdy wo¿¹ gnojowicê z
PRIMY w Wysiedlu. Jak ciê¿kie
beczki jad¹ przez wieœ, to na drogach
jest pe³no b³ota. One powinny jeŸdziæ jakimiœ polami. Mamy du¿y problem z „meliniarzami”, mówiê o ludziach, którzy sprzedaj¹ alkohol w
domach, bo u nas sklepu nie ma.
Zg³aszaj¹c to na policjê, dostajemy
odpowiedŸ, ¿e trzeba to udowodniæ.
Oni sprzedaj¹ alkohol nawet nieletnim, nie mam pojêcia jak mo¿na siê
dorabiaæ w ten sposób. To jest spijanie m³odych ludzi.
PJ

Niebezpieczny most kolejowy na rzece w Resku c.d.
O niebezpiecznym moœcie kolejowym na rzece w Resku pisaliœmy
tydzieñ temu. G³os w tej sprawie
zabra³ przedstawiciel Agencji Rezerw Materia³owych w Resku, do
której most nale¿y.
- Most ten jest niebezpieczny, to
prawda, ale nie mo¿emy co dwa dni
go zabezpieczaæ. By³y stawiane
ogrodzenia, druty kolczaste, czy tablice ostrzegawcze, jednak wszystko na nic. Mamy dokumentacjê i
zdjêcia potwierdzaj¹ce, ¿e tak by³o.
Nastêpnego dnia wszystko by³o
dewastowane. Dziœ jest tam przyspawana rura, oczywiœcie mo¿na

pod ni¹ przejœæ, ale cz³owiek normalny, który widzi niebezpieczeñstwo,
zwyczajnie nie wejdzie tam. Wchodzi tam tylko pewna grupa m³odzie¿y. Postaramy siê go jeszcze lepiej zabezpieczyæ, powiesiæ wy¿ej tablice –
mówi³ przedstawiciel Agencji Rezerw Materia³owych w Resku.
Jak siê dowiedzieliœmy, by³y pomys³y, aby most przejê³a Gmina Resko lub pomog³a zagospodarowaæ
go. Wiadomo jednak, ¿e na obci¹¿enie swojego bud¿etu ma³o kto siê
zgodzi. Aby dokonaæ rozbiórki mostu, trzeba wykonaæ projekt, potrzebne s¹ tak¿e zezwolenia itd.

Koszt rozbiórki jest nieznany, ale jak
mówi³ przedstawiciel Agencji Rezerw Materia³owych w Resku, mo¿e
wynieœæ oko³o 100.000 z³.
S¹ dalekosiê¿ne pomys³y, aby w
powiecie ³obeskim na bazie dawnych w¹skotorówek stworzyæ sieæ
dróg rowerowych. Wiêc mo¿e lepiej
ten most by³oby zagospodarowaæ
ni¿ demontowaæ? Koszt pewnie by³by du¿o mniejszy. Przy odpowiednim pomyœle mo¿na by by³o stworzyæ z tego miejsca faktycznie ³adne
miejsce do spacerów i przechadzek.
Ale do tego pomys³u jak i projektu
musia³aby siê przy³¹czyæ Gmina Resko.
PJ
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Dogadali siê w sprawie ulicy Kolejowej
Na ostatniej
nadzwyczajnej sesji
Rady Powiatu
£obeskiego, radni mieli
podj¹æ uchwa³ê
dotycz¹c¹ zarz¹dzania
ulic¹ Kolejow¹ w £obzie.
Ulica Kolejowa w £obzie to ulica
powiatowa; jest bezpoœrednim dojazdem do dworca kolejowego i autobusowego, a jednoczeœnie ³¹czy
ci¹gi dróg wojewódzkich nr 151 i nr
150. Gmina £obez zarz¹dza terenem
dworca PKS oraz terenami bezpoœrednio przylegaj¹cymi do dworca
PKP od strony ul. Kolejowej. Gminie
£obez zale¿y na jak najszybszym
rozpoczêciu prac. W planach gmina
ma kompleksow¹ rewitalizacjê tych
terenów, maj¹c¹ na celu poprawê
bezpieczeñstwa u¿ytkowników oraz
poprawê estetyki. Zadanie to nale¿a³oby wykonaæ równolegle z remontem ul. Kolejowej. Powiat nie chce
„hamowaæ” inwestycji gminnej i tym
samym zgodzi³ siê, aby to Gmina

£obez zarz¹dza³a ul. Kolejow¹. Bêdzie to tym samym tañsze wykonanie robót. Gdyby dwa podmioty mia³y wykonaæ prace budowlane, czyli
Gmina i Powiat, to nale¿a³oby zrobiæ
dwie dokumentacje.
- Podjêliœmy decyzjê, aby Gmina
realizowa³a to zadanie w naszym
imieniu. Gmina zleca, ale za nasze pieni¹dze, wykonanie projektu, który
bêdzie kosztowa³ 20 tys. z³. Gmina
bêdzie realizowa³a to zadanie pod
warunkiem otrzymania 50 proc. dofinansowania. Nie chcemy blokowaæ
te¿ swojego planu zadañ – mówi³ starosta Ryszard Brodziñski.
- Szacujemy, ¿e prace remontowe
na ul. Kolejowej wynios¹ oko³o 840
tys. z³. Naszym zadaniem bêdzie dofinansowanie tej kwoty w 50 proc. stwierdzi³ dyrektor Zarz¹du Dróg
Powiatowych Wies³aw Bernacki.
Koszty wykonania prac ze strony gminy zostan¹ poznane dopiero
po przygotowaniu projektu. Istnieje
niebezpieczeñstwo, i¿ dofinansowanie mo¿e wynieœæ, nie 50 proc., jak
siê obecnie zak³ada, a 30., poniewa¿
trwaj¹ prace nad „schetynówkami”.
Piotr Jachym

ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE
Starosta £obeski ma przyjemnoœæ zaprosiæ wszystkich zainteresowanych rolników z terenu Powiatu £obeskiego, na spotkanie dotycz¹ce
aktualnej sytuacji w rolnictwie.
Na spotkanie zostali zaproszeni: Wicewojewoda Zachodniopomorski,
Prezesi, Dyrektorzy, nastêpuj¹cych instytucji i podmiotów gospodarczych:
- Wicewojewoda Zachodniopomorski - Pan Ryszard Miæko,
- Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej - Prezes Julian Sierpiñski,
- Urzêdu Marsza³kowskiego Wydzia³ Rolnictwa i Rybactwa - Dyrektor Jaros³aw Rzepa,
- Agencji Rynku Rolnego Oddzia³ Terenowy w Szczecinie - Dyrektor
Marek Jakubiak,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dyrektor Jaros³aw
£ojko,
- Agencji Nieruchomoœci Rolnych - Dyrektor Adam Poniewski, Z-ca
dyrektora Andrzej Matyjaszek,
- Zachodniopomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - Terenowy Zespó³ Doradców w £obzie - Kierownik Krzysztof
Joñca,
- Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ „Al-Samer” - dyrektor Ryszard Dynarski,
- Szczeciñskiej Centrali Nasiennej Gospodarstwo Rolne Prusinowo Sp.
z o.o. - dyrektor Krzysztof Stepka,
- Przedsiêbiorstwa Przemys³u Ziemniaczanego „Nowamyl” S.A. w
£obzie - Dyrektor Leszek Kaczmarek,
- Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ PPHU Agromarket - Prezes
Jan Mac,
- Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Blachura.
Powy¿sze spotkanie odbêdzie siê w dniu 28 lipca 2011 r. o godz. 11.00 w
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w £obzie, ul. Konopnickiej 41.
Osoby zainteresowane udzia³em w spotkaniu, uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa, w terminie do dnia 27 lipca 2011 r.
do godz. 13.00 pod nr tel. 91 3976113 (osoba do kontaktu - Iwona WitczakP³uciennik).
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Woda w kranie - ze spó³ki
komunalnej, czy prywatnej?
(£OBEZ). W miniony
pi¹tek mia³o miejsce
kolejne spotkanie
robocze w sprawie
dalszej koncepcji
zarz¹dzania wodoci¹gami oraz
oczyszczalni¹.
Kierownik wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska zwróci³a uwagê (nie do nas
bezpoœrednio niestety), ¿e nie jest to
¿adne kombinowanie wokó³ wody
(odnosz¹c siê do tytu³u z poprzedniego tygodnia), tylko rozpatrywanie ró¿nych mo¿liwoœci.

Radny Chojnacki
za utajnieniem
Posiedzenie robocze rozpoczêto
wiêc rozpatrzeniem mo¿liwoœci utajnienia posiedzenia. Z takim wnioskiem i doœæ szerok¹ argumentacj¹
wyst¹pi³ przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Kazimierz Chojnacki. Optowa³ za utajnieniem przynajmniej drugiej czêœci spotkania, w której mia³
uczestniczyæ Józef Misiun, prezes
spó³ki Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w £obzie.
- Niektóre rzeczy powinny byæ
poufne ze wzglêdu na kontrahentów,
którzy do nas mog¹ zg³osiæ siê, je¿eli
wybierzemy jakiœ wariant w sprawie
dzier¿awy, przetargu itd., dlatego te¿
proponujê, abyœmy te dzisiejsze
obrady objêli klauzul¹ poufnoœci –
stwierdzi³ Chojnacki.
Podobnego zdania by³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat, który powiedzia³, ¿e s¹ to spotkania robocze. A
jeœli bêd¹ ju¿ wypracowane jakieœ
koncepcje, to wtedy oficjalnie mo¿na je prezentowaæ.
Radny Henryk Stankiewicz przypomnia³, ¿e gdy na jedno ze spotkañ
zaproszona by³a firma z Koszalina,
wówczas ¿adnej tajnoœci nie by³o.
- Powiedzieli oficjalnie, co ile ma
kosztowaæ. Wszystko by³o legalnie,
na g³os powiedziane, ¿eby nie by³o
jakiegoœ oszukañstwa. A teraz my
zaczniemy coœ tu utajniaæ. Wszystko ma byæ jawne, póki nie zosta³a
wybrana ¿adna propozycja – powiedzia³.
Na pytanie przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej kto jest za utajnieniem czêœci spotkania, tylko jedna

rêka unios³a siê do góry - by³a to rêka
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Kazimierza Chojnackiego. Szansa na
utajnienie pozostawa³a jeszcze,
gdyby wszyscy radni wstrzymali siê
od g³osu. Wstrzymali siê jednak jedynie radny Antoni Ku¿el oraz Bogdan Górecki. Zdecydowana wiêkszoœæ, czyli szeœciu radnych by³a za
ujawnieniem i poinformowaniem
mieszkañców o tym, jakie koncepcje
brane s¹ pod uwagê.

Naliczyli 28 etatów
Grupa radnych opowiedzia³a siê
za powo³aniem samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego, który nastêpnie mia³by byæ przekszta³cony w
spó³kê komunaln¹. W zwi¹zku z tym
magistrat przygotowa³ wyliczenia
dotycz¹ce kosztów powo³ania i
utrzymania zak³adu.
Z wyliczeñ tych wynika³o, ¿e w
takim zak³adzie musia³oby byæ 28
etatów. Pensje zosta³y wyliczone na
bazie funkcjonuj¹cych jednostek
organizacyjnych. Brutto wiêc pracownicy mieliby otrzymywaæ œrednio oko³o 3.300 z³ ³¹cznie z tzw. trzynastk¹ i pochodnymi p³atnika. Na
rêkê pracownik otrzymywa³by 1.500
z³ (ten najni¿ej zarabiaj¹cy). Czêœæ
radnych zauwa¿y³a, ¿e taka kwota
jest zbyt wysoka, szczególnie dla
pracowników niewykwalifikowanych i bez doœwiadczenia. Wówczas
przewodnicz¹cy rady oraz wiceburmistrz I. Kabat zwrócili uwagê, ¿e to
wcale nie jest wysoka pensja. Przewodnicz¹cy Chojnacki wprost spyta³ radnego Stankiewicza, czy
chcia³by za tak¹ pensjê w ogóle pracowaæ. B. Górecki doda³, ¿e to jest
niezwykle œmierdz¹ca praca i wymaga codziennego prania odzie¿y oraz

u¿ywania ró¿nych œrodków dezynfekuj¹cych itd. Nie by³o zastrze¿eñ
odnoœnie pracowników doœwiadczonych i znaj¹cych siê na tej pracy.

Pensja 2100 z³.
Kto chcia³by pracowaæ
za ni¿sz¹?
- Co zrobiæ z jednostkow¹ pensj¹
jednostkowej osoby, np. operatora
oczyszczalni œcieków. Czy daæ mu
2.100 z³, czy 1386 z³ (pensja minimalna - przyp. red.)? Trzeba znaleŸæ tu
jakiœ kompromis. Przyjêto zasadê, ¿e
to jest 2.100 z³. Heniu chcia³byœ pracowaæ za ni¿sz¹ pensjê? - pyta³ K.
Chojnacki.
Wywo³any do tablicy radny spostrzeg³, ¿e wyliczenia zosta³y zrobione nie od tej strony, co trzeba. Nie
by³o schematu organizacyjnego, na
bazie którego mo¿na by³oby je dokonaæ ani regulaminu wynagrodzeñ.
Czêœæ radnych t³umaczy³a, ¿e
nowi pracownicy bez wykszta³cenia
nie mog¹ dostaæ takiej samej pensji
jak pracownicy doœwiadczeni. Przy
takim za³o¿eniu znaleziono ju¿ 20
tys. z³ oszczêdnoœci. A poszukiwano
ich, albowiem z wyliczeñ magistratu
wynika³o, ¿e nie op³aca siê powo³ywaæ samorz¹dnego zak³adu bud¿etowego. Radny Stankiewicz ponownie nawi¹za³ do schematu organizacyjnego. Wyjaœni³, ¿e rozmawia³ z
fachowcami, którzy siê na tym znaj¹
i podwa¿aj¹ zasadnoœæ powstawania a¿ 28 etatów. W wyliczeniu zosta³y równie¿ uwzglêdnione jednorazowe koszty konieczne do powstania
zak³adu bud¿etowego. Jest to kwota
oko³o 500 tys. z³ na zakup wyposa¿enia, typu: komputery, programy,
meble itp.

Radny Bogdan Górecki zadeklarowa³, ¿e bêdzie wspiera³ rozwi¹zanie, jakie obecnie funkcjonuje, to
znaczy dzier¿awê sieci przez PWiK,
bo jak wyzna³, to nieŸle funkcjonuje,
„nale¿a³oby tylko w niektórych miejscach posmarowaæ parê œrubek i to
wszystko by bardzo dobrze sz³o”.
Doda³, ¿e jego najbardziej interesuje, ile zap³aci za m. szeœc. dostawy
wody i odbioru œcieków.
- Powinniœmy siê ukierunkowaæ
na PWiK w tym sensie, w jakim pracuje. Ustaliæ priorytety. Jestem za
tym, by nasze firmy ³obeskie mog³y
siê w naszym mieœcie rozwijaæ, nie
Nowogard itd., bo wszyscy nas tak
wyczyszcz¹ ze œrodków, ¿e my siê nie
pozbieramy - stwierdzi³ B. Górecki.
Radny Lech Urbañski wyrazi³
przekonanie, ¿e na wodzie nigdy nie
bêdzie strat. Poda³ przyk³ad Œwidwina, miasta, w którym wod¹ zarz¹dza
spó³ka komunalna. Poparli go pozostali radni, którzy wybrali siê w odwiedziny do s¹siedniego miasta i
tam rozmawiali z prezesem spó³ki,
dopytuj¹c o zasady dzia³ania. Okaza³o siê, ¿e spó³ka ta zarz¹dza sieci¹
bardzo sprawnie, zyski s¹ kierowane
w rozwój sieci. Tym samym obecnie
œwidwinianie maj¹ 97 proc. nowej
sieci, gdy £obez ma niemal wszystko stare. Urzêdnicy ze swojej strony
zauwa¿yli, ¿e nie mo¿na przek³adaæ
przyk³adów jednego miasta na inne,
tym bardziej, ¿e Œwidwin podzielony
jest na miasto i gminê. Prezes wiêc, u
którego byli, zarz¹dza tylko miastem,
a straty przynosz¹ wioski i tu podali
przyk³ad innej gminy – mniejszej od
£obza.

Dwie opcje
Radni proponowali dwie opcje –
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Chcieli utajniæ dyskusjê!
100 proc. udzia³ gminy w spó³ce lub
mniejszoœciowy udzia³ firmy, która
chcia³aby wejœæ w spó³kê. Nie wykluczano firmy PWiK. Wiceburmistrz pow¹tpiewa³, by jakakolwiek
firma chcia³aby wejœæ w spó³kê z
mniejszoœciowym udzia³em. Poda³
te¿ kolejny przyk³ad na to, ¿e u nas
spó³ki nie da siê stworzyæ – inwestycja, jaka ma powstaæ na Zatorzu.
- Ze spó³k¹ komunaln¹ jest tutaj
problem. Jest z³o¿ony du¿y wniosek
wodno-kanalizacyjny. Trzeba by³oby przekazaæ to póŸniej do spó³ki,
nie by³oby w³asnoœci¹ gminy, a to
nie jest mo¿liwe przy pozyskiwaniu
œrodków unijnych. Jest obawa, ¿e
jeœli nast¹pi przekazanie spó³ce, to
mo¿e okazaæ siê, ¿e gmina nie otrzyma dofinansowania. Wtedy bêdziemy musieli wykonaæ to zadanie z
w³asnych pieniêdzy – powiedzia³.
Po krótkiej dyskusji okaza³o siê, ¿e
by³aby jednak mo¿liwoœæ dzier¿awy.

Radna Bogucka za
spó³k¹ komunaln¹
Radna Krystyna Bogucka uzna³a,
¿e ta forma, w jakiej jest obecnie maj¹tek gminy, nie ma dalszej racji bytu.
- Jestem za tym, by powsta³a
spó³ka komunalna. Niech wchodz¹ z
ca³ym swoim maj¹tkiem do spó³ki,
ale ¿ebyœmy mieli wiêkszoœæ, ¿ebyœmy nie musieli siê k³óciæ na ka¿dej
sesji o to, ¿e tu nie tak, tam nie tak.
Dziwiê siê panu, ¿e pan musi dawaæ
pracownika, ¿eby chodzi³ na kontrolê, i tak nikogo nie skontroluje w ten
sposób. Jestem szeœæ lat w radzie i
pierwsze czym siê zajê³am, to przeanalizowanie sprawozdania i by³o 20
proc. kosztów ogólnozak³adowych i
nasi mieszkañcy p³acili wiêc znacz¹co wiêcej, ani¿eli wynika³oby to z
rozliczeñ – powiedzia³a.
Z tym zdaniem nie zgodzi³ siê
wiceburmistrz Kabat, który wyzna³,
¿e przez 12 lat pracy w magistracie
wie, jak by³o i jak jest. Zapewni³, ¿e
gdyby gmina w 100 proc. prowadzi³a
zak³ad, koszty by³yby wy¿sze.

Co z zyskiem?
Radni zaczêli dopytywaæ o to, co
dzieje siê z zyskiem. T³umaczono
urzêdnikom, tutaj pe³na cierpliwoœci
by³a radna M. Pokomeda, która powtórzy³a to kilkakrotnie, ¿e spó³ka
komunalna wypracowuj¹c zysk, inwestowa³aby w sieæ, a nie w prywatn¹ kieszeñ. Wówczas by³oby to
z korzyœci¹ dla miasta. Obecnie bowiem jest tak, ¿e ¿adnych wiêkszych
inwestycji nie robi siê w mieœcie.
Obecnie administruje siê sieci¹, ale
nie inwestuje w ni¹.
Mniej wiêcej w po³owie spotkania radni dowiedzieli siê, ¿e nie trze-

ba powo³ywaæ samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego, ale od razu
mo¿na stworzyæ spó³kê komunaln¹,
któr¹ by³a zainteresowana wiêksza
czêœæ radnych uczestnicz¹cych w
zebraniu. Wiceburmistrz jednak nadal stara³ siê ostudziæ zapa³ radnych.
Uœwiadomia³ ich, ¿e gmina nie mo¿e
porêczaæ kredytów w³asnym maj¹tkiem, bo zad³u¿enie jest bliskie 60
proc., tym bardziej, jeœli wejdzie w
projekt budowy sieci na Zatorzu.
Radny Stankiewicz wyjaœni³, ¿e banki udziel¹ kredytu na bazie wartoœci
maj¹tku oraz 600 tys. podatku, który
obecnie wp³ywa do gminy.
W dyskusji g³os zabra³a kierownik Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Ewa
Ciechañska.
- Wszystko opiera siê na cenie
wody i œcieków. Je¿eli my w cenie
wody i w cenie œcieków ujmiemy
remonty i wymianê sieci, to ta cena
pójdzie w górê. Za to wszystko
musz¹ zap³aciæ mieszkañcy. O jakim
zysku my mówimy? Mówimy o zysku, który jest we wniosku taryfowym. Za ubieg³y rok, tam by³o 15 tys.
z³ zysku dla przedsiêbiorstwa na
wodzie i œciekach. W tym roku, jeszcze tego nie weryfikowa³am, jest 56
tys. z³ – powiedzia³a.

Czemu prezes Misiun
tak siê upiera dla 15 tys.
z³ zysku rocznie?
Ta informacja wzbudzi³a zdziwienie i niedowierzanie wœród radnych.
Radna M. Pokomeda spyta³a
wprost, czy kierownik „chce powiedzieæ, ¿e dla 15 tys. z³ zysku pan
Misiun tak bardzo siê upiera?” Kierownik z pe³nym przekonaniem odpar³a, ¿e tak. To wzbudzi³o jeszcze
wiêksze niedowierzanie wœród radnych.
Kierownik wyjaœni³a, ¿e taka
dzia³alnoœæ daje spó³ce pewn¹ gwarancjê funkcjonowania, p³ynnoœæ
finansow¹. Pod k¹tem zarz¹dzania
sieci¹, maj¹ zakupiony sprzêt za w³asne œrodki. Wiceburmistrz doda³, ¿e
wprawdzie firma prowadzi dzia³alnoœæ na obiektach gminnych, ale
przecie¿ maj¹ te¿ swoj¹ dzia³alnoœæ,
prowadz¹ inwestycje, na których
zarabiaj¹.
Tych wyjaœnieñ nie mog³a przyj¹æ radna Krystyna Bogucka.
- Naprawdê ju¿ nie mogê. 2 miliony700 tysiêcy z³otych przychodów
z wody daje 15 tys. z³ zysku, a 500 tys.
z³ przychodów z pozosta³ej dzia³alnoœci daje tyle zysku, ¿e mo¿na kupiæ nowe koparki, sprzêty, nieruchomoœci. To ja nie wiem jak prowadzone s¹ te koszty. Dla mnie jest niepojête, ¿e kupiony w tamtym roku ze-

staw komputerowy, wliczony do taryf, wrzucony w koszty – ponad 13
tys. z³ i dziœ my nie mamy zestawu i
praw do tego. Tylko o to mi chodzi o
zdrowe myœlenie, zaanga¿owanie,
naliczania poszczególnych sk³adników kosztowych. Skoro przez tyle lat
niep³acony by³ podatek, dlatego, ¿e
by³o 27 etatów bezpoœrednio w taryfach, by³a realizowana cena polityczna wody. Wprowadziliœmy
zmniejszenie zatrudnienia i to za
weryfikacj¹ radnych wprowadzony
zosta³ podatek. Teraz jak s¹ pieni¹dze - 600 tys. z³ - to po to radni w ten
sposób zrobili, ¿eby inwestowaæ
prost¹ lini¹, nie naliczaj¹c ¿adnych
dodatkowych sk³adników w tej
strukturze taryf, to jasne – jest 600
tys. z³, to robimy kawa³ek linii, albo
odk³adamy na konto. Chodzi mi o
zdrowe zasady, bez ¿adnych tajemnic. By³ komputer kupiony, szalunki,
kosiarki – nie mamy nic. Dlatego
optujê za ca³kiem inn¹ form¹ zarz¹dzania ca³oœci¹ infrastruktury – t³umaczy³a.
G³os w dyskusji zabra³ te¿ radny
Bogdan Górecki.
- Oczekiwa³bym, ¿e pan burmistrz
przedstawi w³asn¹ koncepcjê.
Chcia³bym wiedzieæ, czy pan burmistrz jest za dzier¿aw¹, czy za
spó³k¹. Wydaje mi siê, ¿e pana zdanie, czy pana burmistrza Soli, jako
burmistrzów, by³oby dla mnie bardzo du¿ym u³atwieniem przy podjêciu decyzji, choæ te¿ mam swoje spostrze¿enie i od dawna je wyg³aszam.
Za nikim i nad nikim nie u¿alam siê i
nie lobbujê. Wierzê, ¿e wiele mo¿na
poprawiæ - powiedzia³ B. Górecki

Wiceburmistrz Kabat
- po staremu
Wiceburmistrz uzna³, ¿e dzier¿awa, czyli stan obecny, to dobry kierunek, tym bardziej, gdyby firma zaoferowa³a, ¿e robi³aby etapami modernizacjê oczyszczalni z w³asnych
œrodków. Przypomnia³, ¿e przy inwestycji na Zatorzu gmina nie bêdzie
mia³a zdolnoœci kredytowej. By³
przeciwny spó³ce komunalnej.
- Myœlê o spó³ce komunalnej,
która nie bêdzie mia³a ¿adnego zapasowego kapita³u. Wszystko bêdzie
musia³a porêczaæ gmina, to bêdzie
wchodzi³o w d³ug. Mo¿e byæ tak, ¿e
nic spó³ka nie zrobi, bo nie bêdzie
mia³a mo¿liwoœci wziêcia kredytu.
Jeœli spó³ka, która teraz jest dzier¿awc¹, zrobi to, to jest ich ryzyko,
oni to bior¹ i nam do d³ugu to nie
wchodzi.
Utworzenie spó³ki to nie tak
szybko, przynajmniej rok. To s¹ du¿e
pieni¹dze na du¿¹ analizê finansow¹,
wycenê maj¹tku, analizê stanu sieci
itd. Nasze stanowisko to przed³u¿e-

nie umowy dzier¿awy, bo wtedy nie
stracimy dotacji, a jak stracimy, to
wszystko musimy z w³asnych œrodków robiæ. 2015 rok jest rokiem granicznym. Jeœli bêdzie spó³ka komunalna, to gmina musi porêczyæ kredyt, a zdolnoœci gmina mieæ nie bêdzie. Spó³ka nic naprawdê nie bêdzie
mog³a zrobiæ. Uwa¿am na dzisiaj, ¿e
umowa dzier¿awy dzia³a prawid³owo, to dobry kierunek. Przy spó³ce
nie mamy wszystkich kosztów,
choæby rady nadzorczej. Jeszcze do
tego dochodzi trzynastka. - argumentowa³ wiceburmistrz.
Nie wspomnia³ wiceburmistrz o
tym, ¿e firma dotychczas chyba nie
bra³a kredytu na inwestycje, a modernizacja oczyszczalni zaplanowana jest na 2014 rok. Radni przypomnieli po raz kolejny wiceburmistrzowi, ¿e w spó³ce obligatoryjnie
¿adnych trzynastek nie wyp³aca siê.
W drugiej czêœci nie uczestniczyliœmy, choæ g³osowanie radnych
dawa³o takie przyzwolenie.
***
Siêgnêliœmy jednak po opiniê do
gminy Trzebiatów. W tej gminie bowiem, podobnym do gminy £obez
pod wzglêdem liczby mieszkañców i
so³ectw, zbiorowym zaopatrzeniem
w wodê i odprowadzaniem œcieków
zajmuje siê Zak³ad Wodoci¹gów i
Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.,
który w 2007 r. przekszta³cono z zak³adu bud¿etowego w spó³kê komunaln¹. Spó³ka obs³uguje miasto oraz
wioski i... wykazuje zyski.
Jak nam wyjaœni³ Henryk Bogusz, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoœciami i Rolnictwa w
Urzêdzie Miejskim w Trzebiatowie,
pewne zadania, jak np. uzbrojenie
terenu pod sprzeda¿ dzia³ek gmina
zleca spó³ce. Gmina nie porêcza kredytów, albowiem spó³ka dzia³a tak,
jak ka¿da inna spó³ka prawa handlowego. Jeœli dana inwestycja jest inwestycj¹ spó³ki, wówczas to ona
wystêpuje po œrodki, b¹dŸ bierze
kredyt. Jeœli z kolei oka¿e siê, ¿e to
gminie jest ³atwiej pozyskaæ dofinansowanie, wówczas inwestorem
jest gmina. Po zakoñczonym zadaniu
oddaje spó³ce now¹ sieæ w dzier¿awê. Nadmieniæ nale¿y bowiem, ¿e
spó³ka dzier¿awi maj¹tek gminy, a
nie otrzymuje go w u¿yczenie. Przy
u¿yczeniu bowiem, jak wyjaœni³ kierownik, nie ma zwrotu podatku VAT.
I nie ma innej mo¿liwoœci jak w³aœnie
dzier¿awa. Przy takim uk³adzie gmina
mo¿e zawsze wyst¹piæ o œrodki zewnêtrzne. Nie mo¿e jednak dawaæ
spó³ce pieniêdzy na dzia³alnoœæ w
formie dokapitalizowania. I tutaj
op³aca siê, inwestuje, buduje sieæ,
ceny wody i œcieków nie s¹ pora¿aj¹co wysokie, a gmina niczego porêczaæ nie musi. I mo¿na...
MM
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Dziecko jest ju¿ z matk¹
(£OBEZ -gmina). W
minionym tygodniu
pisaliœmy o Ewie
Trynkoœ i jej walce o
odzyskanie syna. Dziœ
Wiktor jest ju¿ z mam¹.
Poni¿ej przedstawiamy
historiê oczami babci
i ojca dziecka.
Oddajcie mi moje
dziecko – z drugiej
strony
W minionym tygodniu przedstawiliœmy historiê przedstawion¹ z
punktu widzenia Ewy Trynkoœ. Tym
razem te same sytuacje – oczami
babci dziecka i jego ojca.

Przeprowadzka
- Mama by³a wraz z Wiktorem w
szpitalu przez trzy dni. Pawe³ do niej
dzwoni³ i poinformowa³, ¿e j¹ przeprowadza. Wszystko by³o piêknie. A
tu co zrobi³a?
Jak przyjecha³ ze szpitala, ona
chcia³a od razu iœæ z nim do matki.
Powiedzia³am, ¿e jest dopiero po
szpitalu. Zaproponowa³am, ¿eby
pojecha³a z Paw³em i przywioz³a
swoj¹ mamê do nas. Gdy syn j¹ zawióz³, poprosi³a, aby zaczeka³ na
ni¹. W tym czasie pobieg³a na policjê. Powiedzia³a, ¿e ukrad³am jej
syna. Jak mog³a tak zrobiæ? Jakby
Pawe³ nie zareagowa³, to co?
Wje¿d¿a policja, babcia opiekuje
siê wnukiem. Nie ukrad³a? Ukrad³a.
Mia³a syna w £obzie. Pojecha³a
od rana, to nie patrzy³a na to, ¿e z
Suliszewic do £obza dziecko jej p³aka³o ca³¹ drogê. Sama mi o tym powiedzia³a. Nie wróci³a do Suliszewic
od razu. Ma³y by³ tak zastraszony, ¿e
nie mog³am sobie poradziæ. Jakby
spa³ i go budzi³y. Tragedia. ¯eby ona
opiekowa³a siê dobrze...
Gdy syn wyjecha³ do Belgii, to
wytrzyma³a tylko 10 dni. I wtedy
zaczê³o siê. Zabra³a siê i pojecha³a.
Gdybym ja nie mog³a tego dziecka wychowywaæ, to wola³abym,
¿eby faktycznie by³o w Domu Dziecka – zaczê³a wypowiedŸ babcia
dziecka Dorota Ró¿añska.
- Zrobi³a ze mnie alkoholiczkê.
Raz zdarzy³o siê, podczas uroczystoœci rodzinnej, ¿e wypi³am jedno
piwo. Mia³am we krwi 0,21 prom.,
gdy w mieszkaniu by³y dwie trzeŸwe
osoby, które w ogóle nie pi³y. Gdyby
dwa razy zastano mnie pod wp³ywem alkoholu, odebrano by mi
dziecko.

Przewróci³a wszystko do góry
nogami, ale dlaczego ona walczy, jak
nie dba³a niego? Po co walczy? To
mnie zastanawia, bo gdyby nie ja, on
dzisiaj by³by na cmentarzu, ale na to
nikt nie patrzy.
Ju¿ po sprawie, gdy wygra³a,
powiedzia³am jej, ¿e Wiktor jest ponownie w szpitalu w Drawsku. Pojecha³am do niej, powiedzia³am:
„Ewa bêdziemy s¹dziæ siê do koñca.
Mo¿e zaprzestaniemy to.” Powiedzia³a, ¿e kocha mojego Paw³a. M¹¿
nagra³ tê rozmowê w telefonie. Zgodzi³a siê. Powiedzia³am: „To nie bêdziemy czekali, a¿ ten wyrok uprawomocni siê, tylko jak przyjedzie
Pawe³, przyjedziesz do mnie na parê
dni. Poka¿ê ci, co ma³y je, ¿ebyœ
wiedzia³a, ¿eby nie odczu³ braku u
babci.” Nie chcia³am ci¹gn¹æ tej
sprawy. Nie zd¹¿y³am wyjechaæ, a
Pawe³ wys³a³ mi sms, którego do
niego napisa³a, ¿e nie chce go znaæ.
Pisa³a: „bardzo dobrze, ¿e tak siê
sta³o, podziêkuj swojej rodzince, ¿e
tak siê sta³o, ¿e pozbawili ciê praw”
i znowu na mnie.
Nie pojecha³a do Drawska. Dlatego, gdy trafi³ do szpitala do Szczecina, ju¿ jej nie mówi³am.
Pani doktor ze Szczecina wszystko mi napisa³a. USG czaszki. By³o
podejrzenie wodniaka, a oni tu wodog³owie wcisnêli.
Na wypisie ze szpitala czytamy „Ch³opiec przebywa³ w szpitalu od
24 do 28 czerwca 2011 roku. Przywioz³a go Dorota Ró¿añska babcia

dziecka. W ci¹gu pobytu w oddziale
nie odwiedza³a go.”

Nie zabra³a dziecka
- Ona by³a z nami. Chcia³am j¹ zameldowaæ. Mam œwiadka - syna.
Powiedzia³a, ¿e na razie nie. Zameldowaliœmy wiêc tylko Wiktora. Sama
nie chcia³a, a potem mnie obsmarowa³a. Gdy syn wyjecha³ do Belgii,
Ewa powiedzia³a rano, ¿e idzie do
Opieki. Nie poprosi³a mnie, ¿ebym
pilnowa³a wnuka. O 16.00 przychodzi. Ja trzyma³am ma³ego na rêkach i
za¿artowa³am, spyta³am siê: „Gdzie
mamusia tak d³ugo by³a, czy Opieka
tak d³ugo pracuje?” Patrzê na ni¹ i
pytam: „Ty p³aka³aœ Ewa?” Nie wiedzia³am, ¿e one przyjecha³y samochodem. Niby chcia³a wzi¹æ go na
weekend, a wszystkie ciuchy mu
pakowa³a. Zaraz wesz³a jej matka i
zrobi³a mi awanturê. Dlatego ta policja by³a, nie dla Ewy. M³odszy syn
zadzwoni³ po policjê, by wyprowadziæ jej matkê z domu. Nie Ewê. One
sobie wysz³y, pogada³y, zabra³a ciuchy, nie przysz³a do mnie do pokoju,
by mi dziecko odebraæ. Nie wysz³am
do nich, bo jak wyjdê z dzieckiem na
rêku? Mamusia tak siê spakowa³a, ¿e
nawet nie wiedzia³am, kiedy wyjecha³a. Bo inna spakowa³aby siê,
wesz³a do pokoju – powiedzia³a –
oddaj dziecko, bo to moje, zabieram,
dziêkujê. Tak? Tak powinna zrobiæ,
ja tak uwa¿am. To nieprawda, ¿e
policja nie pozwoli³a jej zabraæ dziecka. Nie pozwoli³abym sobie, ¿eby

teœciowa chowa³a mi dziecko. W
¿yciu. Gdyby ona przysz³a i zabra³a
mi z rêki to dziecko, to przecie¿ ja nie
szarpa³abym siê z ni¹.
W s¹dzie zrobi³a ze mnie pijaczkê, oczerni³a, nawet kurator s¹dowy
by³ u nas. Nie potrafi³ siê okreœliæ.
Jakby wszystko posz³o na jej stronê,
odda³abym jej to dziecko. Dla mnie
nie ma problemu, aby je chowa³a, ale
niech dba o niego. Dziecko trafi³o do
szpitala do Drawska dziêki mnie, bo
dziœ by³oby na cmentarzu. Zag³odzi³a go. Co 6 godzin dawa³a mu jeœæ.
Cukier na smoczku podawa³a. Powiedzia³am, ¿eby nie robi³a tego,
odpar³a, ¿e jej mama te¿ jej dawa³a.
Co uszy³am do wózka, to wywali³y
wszystko. Syn jest œwiadkiem. On
tam by³.
Pawe³ opowiada³ mi, ¿e u siebie w
domu, gdy Wiktor p³aka³, agresywnie po³o¿y³a go do ³ó¿ka, zamknê³a
drzwi i wysz³a na dwór, ¿eby siê dar³.
Posz³a do lekarza, po dwóch miesi¹cach. W ksi¹¿eczce jest wpisana
pierwsza wizyta dziecka. Dlatego
zareagowa³am, dla jej syna, ¿eby
pomóc. A zrobi³a ze mnie co? Poœmiewisko. Chcia³am pomóc. Wziê³am j¹ razem z tym dzieckiem. Nie
zabra³am jej tego dziecka.
Dmucha³am, chucha³am, jak tylko mog³am. Gdyby przysz³a, przeprosi³a, powiedzia³a: „przepraszam
pani Doroto, nie powinnam tak pani
oczerniæ, nie zawini³a pani. Kocham
tego ma³ego.” Mog³aby przyjœæ jak
kobieta i porozmawiaæ? Ona mnie

obsmarowa³a gdzie tylko. Teraz powiedzia³am – bêdê walczyæ do koñca. Nie chodzi do lekarza, nie pyta siê
o zdrowie syna, nie interesuje siê
tym. Wiktor jest u mnie nie od trzeciego miesi¹ca, ale od drugiego. Od
tamtego czasu dwa razy tylko by³a,
syn jej nie poznaje ju¿.

Kwestia pozbawienia
ojcostwa
- Chcia³am, ¿eby syn wzi¹³ to na
siebie, wycofa³ siê jednak. To jest
tylko mê¿czyzna, ba³ siê, ¿e nie da
rady. I tak siê nim opiekuje itd., ale ju¿
po lekarzach ja z nim chodzê. Powiedzia³ do mnie: „nie mamo, ja nie mogê
tak Ewy krzywdziæ.” Bardzo j¹ kocha³. Nie chcia³am ich rozdzielaæ, ale
z jej matk¹ i z ni¹ nie bêdê walczyæ.
Uwa¿am, ¿e matce dziecka trzeba
pomóc.

Opiekun rodziny
- Przyjecha³a z pani¹, która by³a
opiekunem rodziny. Nie mia³a ¿adnego dokumentu potwierdzaj¹cego.
Ewa chodzi³a z dzieckiem i asystentem na spacer. Posz³am z nimi. Pani
asystent dyktowa³a co Ewa ma robiæ
z ma³ym. To jak siê matka opiekuje?
Wziê³a go na rêce, ma³y jej p³aka³ a
asystent pyta siê: „Ewuniu, czy ci
dziecko p³acze? Po³ó¿ go dowózka”.
To tak siê opiekuje, jak asystentka
pokazuje jej palcem, co ma zrobiæ?
Coœ jest chyba nie tak.
By³a kwestia kuratora, który ma
wskazywaæ, w jaki sposób radziæ
sobie podczas opieki nad dzieckiem.
A kurator przyjdzie raz na pó³
roku. Niestety u nas wszystko tak to
dzia³a.

Opuœci³a dziecko
Dziecko jest bardzo nerwowe.
Twierdzê, ¿e teraz s¹d przyzna³, jak
przyzna³, ona nie mia³a kontaktu z
tym dzieckiem, bo by³a jedynie dwa
razy, po dwie godziny, to on jej nie
zna. Po wyjeŸdzie Paw³a do Belgii
by³a u mnie 10 dni, potem opuœci³a
dziecko na 12 dni. Po 12 dniach przysz³a i potrzyma³a 2 godziny, gdzie
nawet nie umia³a siê nim zaj¹æ. Ja siê
z mê¿em tak umêczy³am. Dostawa³
kolki, na zmianê nosiliœmy go na rêkach. Tyle poœwiêciliœmy dla tego
dziecka czasu i cierpliwoœci, a gdzie
by³a matka?

Pozbawienie praw
rodzicielskich
Rozmawia³am o pozbawieniu jej
praw rodzicielskich, ale nie z prawnikiem. Mówi³am u siebie w domu do
swojego m³odszego syna. Powiedzia³am, ¿e muszê powiedzieæ Ewie,
bo widzia³am, jak siê opiekuje i ona to
us³ysza³a. Powiedzia³am, ¿e za³o¿ê
sprawê o pozbawienie ich praw. Zerwa³a siê szybko, jak spa³a, bo spa³a
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u mnie jak ksiê¿niczka do 12.00 w
dzieñ. Ja wstawa³am rano, bo ona
nawet nie s³ysza³a, jak rano p³aka³,
sz³am po niego, bo wiedzia³am, jak
jest umêczona po nocy. O 12.00 jak
wsta³a, mia³a obiadek ugotowany,
ma³y by³ oprany, by³ przygotowany.
Ona nic u mnie nie robi³a, nic kompletnie. Nieprawda, ¿e na nic jej nie
pozwala³am

Trzeba jej pomóc
- Zanim nie by³o Wiktorka, to
Pawe³ chcia³ od niej odejœæ, ja przy
tym by³am. Powiedzia³a, ¿e otruje siê
jak on wyjdzie. Dlatego trzeba jej
pomóc. Zanim Pawe³ wyjecha³ do
Belgii, grozi³a, ¿e sobie coœ zrobi, a
póŸniej, jak ju¿ policja przyjecha³a,
powiedzia³a, ¿e ona chce iœæ siê powiesiæ. Ja mówiê do niej – chcesz, to
mogê daæ ci sznur, bo co mogê powiedzieæ? Czemu tego nie powiedzieli? Czemu nigdzie nie jest to
wykryte, ¿e próbowa³a sobie ¿ycie
odebraæ. Mówi³am to jej kuratorce.
Nie dokoñczy³a sprawy.

Kamera
- Nagraliœmy j¹, owszem. Kamera
sta³a na wierzchu. Chcia³am tylko
nagraæ przez ten okres jak u nas by³a,
jak opiekuje siê synem. Jak u nas
spa³a, a nie by³o syna, ma³y w nocy
krzycza³. Sz³am zobaczyæ, co robi z
dzieckiem. Ca³ego przebiera³a z
ubrañ, ze wszystkiego, robi³a mu
rewolucjê, jak on spa³. Zamiast go
tylko nakarmiæ i jak mu nie przeszkadza, ¿e jest zsiusiany, to po³o¿yæ
dalej spaæ. Ja tak robi³am i mi nie
p³aka³. A potem m¹¿ wstaje za parê
dni do pracy, zagl¹da do nich do
pokoiku, patrzy, a on le¿y nó¿kami w
stronê œciany, a g³ówkê ma pod
ko³dr¹. To jak ona z nim spa³a? Mia³
³ó¿eczko, a ona bra³a go na tapczan.
Nie udusi³aby? Spyta³am mê¿a, dlaczego nie zrobi³ zdjêcia, odpar³, ¿e
jego aparat jest za g³oœny. Ale nagraliœmy, ¿ebyœmy wiedzieli, jak siê nim
opiekuje. Po kryjomu robi³a mu zdjêcia. Nigdzie nie da³am tego nagrania.
Po co po kryjomu? Normalna matka
tak siê nie zachowuje. Nie przywioz³a mu nic, przywioz³a mu tylko te
rzeczy, które zabra³a mu przedtem.
Powiedzia³am wtedy, niech sobie je
zabierze z powrotem, bo jeœli faktycznie coœ tam dolali, jak siê odgra¿a³a to dziecko dostanie jakieœ wysypki, bêdê lataæ z nim po szpitalach?

Ju¿ siê nie poddam
- Odwo³a³am siê do Szczecina.
Dosta³am uzasadnienie, czekam teraz dalej. Z³o¿ê apelacjê i bêdê dalej
walczyæ. Ju¿ siê nie poddam. Bo
gdyby by³a normaln¹ dziewczyn¹
przeprosi³aby, przysz³a, porozmawia³aby normalnie. Nie powinna
obgadywaæ, bo sama jest nie lepsza,

to po co na kogoœ gadaæ i rzucaæ w
kogoœ kamieniem, gdy od tego czasu
ja opiekujê siê jej synem? Nie patrzy³a, zgnoi³a jak szmatê do pod³ogi –
zrelacjonowa³a Dorota Ró¿añska.
Tak babcia Wiktorka mówi³a w
miniony czwartek. W pi¹tek podjêta
zosta³a jednak zgo³a odmienna decyzja – o dobrowolnym oddaniu
dziecka matce. Ewa Trynkoœ mia³a
czas od godziny 10.00 do 14.00.
Obecnie Wiktor jest ju¿ pod opiek¹
matki. Ojciec dziecka Pawe³ Rudnicki zapowiada jednak, ¿e bêdzie mia³
kontrolê nad tym, co dzieje siê u jego
syna. Poprosi³ matkê Wiktora o mo¿liwoœæ zabierania dziecka na weekend. Ewa Trynkoœ jednak odpar³a, ¿e
o tym zdecyduje s¹d. Przypominamy, ¿e Pawe³ Rudnicki zosta³ jedynie
czêœciowo pozbawiony praw rodzicielskich i nie mo¿e decydowaæ o
takich kwestiach jak wybór szko³y,
lekarza itp. W innych kwestiach ma
pe³ne prawa ojca. Ma prawo wiêc do
widywania siê z synem, zabierania
na spacer, zakupy itd. S¹d nie wyrazi³ siê odnoœnie ograniczenia widywania dziecka przez babciê, dziadka
i pozosta³ych cz³onków rodziny
pana Paw³a. Tym samym i oni maj¹
pe³ne prawa do spotkañ z Wiktorkiem. Na razie tak siê nie dzieje. Pozostaje nadzieja, ¿e mimo wszystkich
nieporozumieñ miêdzy doros³ymi,
Wiktorowi nie bêdzie ograniczany
kontakt z najbli¿szymi i zostanie mu
dany normalny zdrowy rozwój.
Kurator bêdzie bywa³ z wizyt¹ u
pani Ewy raz w miesi¹cu. Jak wyzna³,
ma nadziejê, ¿e asystent rodziny
bêdzie czêœciej.

Od redakcji
W tej historii nasuwa siê smutny wniosek. M³odym ludziom, obdarzonym szczêœciem posiadania
dziecka zabrak³o mentora, który poprowadzi³by ich przez pierwsze miesi¹ce macierzyñstwa i ojcostwa.
Nie mo¿na mieæ ¿alu do m³odych rodziców, kochaj¹cych swoje dziecko, ¿e nie potrafi¹ zaopiekowaæ siê
nim profesjonalnie, skoro nie mieli
wczeœniej mo¿liwoœci nauczenia siê
tego. Starsi cz³onkowie rodzin, widz¹c, ¿e m³odzi nie radz¹ sobie z
opiek¹, t³umacz¹, wskazuj¹, pokazuj¹. W innym wypadku niejedna
m³oda matka i m³ody ojciec mieliby
zarzuty, ¿e nie potrafi¹ opiekowaæ
siê dzieckiem.
Nie sztuk¹ jest bowiem udowodniæ, ¿e siê potrafi, maj¹c doœwiadczenia, sztuk¹ jest przekazaæ swoj¹ m¹droœæ i wiedzê, jak czyniono to przez
pokolenia. Uczymy siê wszyscy
wszak przez ca³e ¿ycie. Oby z tej
trudnej lekcji wyci¹gniêto prawid³owe wnioski, a owoce b³êdnych decyzji, podejmowanych czêsto pod
wp³ywem emocji nie zawa¿y³y na
dalszym kszta³towaniu siê sfery
emocjonalnej i psychicznej najm³odszego cz³onka rodziny.
MM

Przeprosiny
W artykule pt. „Oddajcie mi moje
dziecko”, który ukaza³ siê 12 lipca
2011 roku, pojawi³a siê wzmianka na
temat siostry babci Wiktora. Ze swojej strony przepraszam za jej ukazanie siê.
MM
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Trzy akty zgonu - wspomnienia
pani Wandy Bezoñ
Czasami od lat
mieszkamy w tym
samym mieœcie, mijamy
na ulicach te same
osoby, czasem mówimy:
dzieñ dobry, ale nie
mamy pojêcia
o tym, jakimi drogami
trafili do miasta ich
rodzice lub oni sami.
Dzisiaj przedstawiamy
mieszkankê niedalekich
Gryfic i jej drogê.
Opowiada o niej pani Wanda
Bezoñ, która w Gryficach mieszka od
1953 roku.
- Do Gryfic mia³am skierowanie z
nakazem pracy, bo w tamtym czasie
by³y takie nakazy. Liceum Pedagogiczne ukoñczy³am w 1955 w Krotoszynie, dlatego, ¿e moi rodzice poprzednio mieszkali w Kotlinie w powiecie Jarocin. Poniewa¿ mój tatuœ
nie nale¿a³ do partii, zosta³ zdjêty ze
stanowiska kierownika technicznego, podobnie jak jego dyrektor, który te¿ by³ bezpartyjny – w zak³adach
przetwórstwa warzywnego. Rodzice
osiedlili siê w Pile, a póŸniej przyjechali tutaj, do Gryfic. Ja natomiast
by³am w drugiej klasie liceum w Krotoszynie. Po up³ywie pó³rocza tatuœ
przyjecha³, ¿eby mnie zabraæ.
Mówi³, ¿e na „Zachodzie” te¿ s¹ licea
np. w Szczecinie. Ale mój wychowawca nie zgodzi³ siê na mój wyjazd.
Powiedzia³, ¿e tu zaczê³am i tu skoñczê naukê i sam przypilnuje, ¿ebym
uczy³a siê pilnie.
Odleg³oœæ miêdzy Krotoszynem
a Gryficami to oko³o 400 kilometrów,
wiêc do domu przyje¿d¿a³am tylko
na ferie i wakacje. Pozosta³y okres to
internat. Moj¹ pierwsz¹ pracê podjê³am w placówce w Górzycy, w powiecie gryfickim. Tam przepracowa³am 3 lata i póŸniej 10 lat pracowa³am
w szkole podstawowej nr 2 w Rzêskowie, w jednoklasówce – 5 lat.
PóŸniej by³am prezesem Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego przez
dwie kadencje. Na koniec przenios³am siê do SP nr 4 na stanowisko
zastêpcy dyrektora, ale odpowiada³
mi etat nauczycielki, chcia³am byæ
bli¿ej dzieci, bo to dawa³o wiêcej
satysfakcji. Tam te¿ dotrwa³am do
emerytury.
Red. - Mo¿e wrócimy do lat okupacji. Jak Pani i rodzina prze¿yliœcie
II wojnê œwiatow¹? Jak Pani osobiœcie tamten czas zapamiêta³a?

- Mój tatuœ przed wojn¹ by³ wychowawc¹ w szkole ma³oletnich w
Œremie, by³ w stopniu starszego sier¿anta. Do sierpnia 1939 r. ta szko³a
dzia³a³a. Z chwil¹, kiedy zbli¿a³a siê
wojna, ma³oletni zostali przydzieleni
na front razem z moim tat¹. Wszystkie rodziny wojskowe otrzyma³y rozkaz ewakuacji ze Œremu. Nie by³o
dyskusji. Mama z trójk¹ ma³ych
dzieci i babci¹ byli przewo¿eni odkrytymi wagonami. Z tym, ¿e przed
wyjazdem ojciec razem z ¿o³nierzami
bardzo prowizorycznie nas zabezpieczy³. Transport prawdopodobnie mia³ trafiæ do Rumunii. Tak mi siê
wydawa³o i rodzicom moim. Ale niestety, by³y naloty, transport wielokrotnie by³ atakowany. Wiele osób
zginê³o po drodze. Transport w koñcu dotar³ do Dubna na Bia³orusi.
Tam pozyskaliœmy ¿ywnoœæ, bo
przecie¿ to trwa³o kilkanaœcie dni,
by³y dzieci i wszyscy byliœmy g³odni. Za ¿ywnoœæ Bia³orusinom p³acono z³otem, haftowanymi chustami,
serwetami, obrusami. W zamian by³
ser, chleb, mleko. Z Dubna transport
zosta³ cofniêty do ³odzi, a w³aœciwie
na jej przedmieœcie – Konstantynów. W tej chwili jest to dzielnica
£odzi.
W Konstantynowie by³ tzw.
obóz przejœciowy, przebywaliœmy
tam kilka miesiêcy. Prze¿y³am tylko
dlatego, ¿e zachorowa³am na dyfteryt uszu. Niemcy obawiali siê chorób zakaŸnych i skierowali mnie do
szpitala prowadzonego przez siostry zakonne w £odzi. Moje rodzeñstwo: Krystyna i Jerzy mieli mniej
szczêœcia. Pierwsza zachorowa³a
Krystyna. Zabrano j¹. Wystarczy³o,
¿e dziecko mia³o katar, zosta³o izolowane z tej olbrzymiej hali fabrycznej,
w której nas „zakwaterowano”. No
trudno, ¿eby dzieci nie chorowa³y.
Zima 1940 rok by³a, jak pisz¹ w ró¿nych Ÿród³ach, mroŸna i dzieci przeziêbia³y siê.
Spaliœmy na zlodowacia³ych
siennikach, wypchanych s³om¹. Jedzenie by³o bardzo sk¹pe. PóŸniej
zachorowa³ brat. Babcia nie chcia³a
brata oddaæ, bo ju¿ nie by³o wiadomo, co siê dzieje z siostr¹. Za to, ¿e
stawia³a opór, babcia zosta³a wpêdzona do piwnicy wype³nionej
wod¹. Mia³a 65 lat. No, d³ugo nie
posta³a w tej wodzie. W tej wodzie
zmar³a.
Ja po zachorowaniu – to ju¿ mówi³am – trafi³am do ³odzi do szpitala.
Mama nie wiedzia³a co siê ze mn¹
dzieje. Bardzo prze¿ywa³a ca³¹ tê tragediê. Wreszcie jakoœ uprosi³a kapo
czy komendanta obozu, dok³adnie
nie wiem, jak to wszystko wygl¹da-

³o, ¿eby uspokoiæ j¹ i pokazaæ, ¿e ja
jednak ¿yjê w szpitalu.
Przy pierwszych odwiedzinach
w szpitalu nie pozna³am mamy, ani
mama mnie. By³am owiniêta, ca³a
obanda¿owana. W szpitalu by³am
szeœæ miesiêcy i w nim przechorowa³am wszystkie choroby wieku dzieciêcego. Prze¿y³am. PóŸniej wróci³ z
wojny ojciec. By³ ranny. Po powrocie ze szpitala odnalaz³ wujka w Warszawie. I z wujkiem razem odszukali
nas w Konstantynowie. Ojciec mój
doskonale w³ada³ jêzykiem niemieckim w mowie i piœmie. By³ poznaniakiem, st¹d dla niego nie by³o trudnoœci w dogadaniu siê z okupantem.
Nie wiem, jak to siê sta³o, ¿e nas
zwolnili z tego obozu. Prawdopodobnie posz³o tam trochê pieni¹¿ków, albo z³ota. Rozmawia³am z kole¿ank¹ na tym spotkaniu poniedzia³kowym „Dzieci Potuliñca”. Jej mama
te¿ przebywa³a z dziadkiem przez
trzy tygodnie w Konstantynowie.
Uratowa³o ich to, ¿e dziadek mia³
przy sobie sporo pieniêdzy i za tê
³apówkê byli zwolnieni. Podobnie
mog³o wygl¹daæ i u nas. Nie ma w
¿adnych rejestrach, nigdzie ani
mnie, ani mamy, s¹ tylko akty zgonu.
Tatuœ razem z wujkiem zabrali nas do
Warszawy. Okres okupacji spêdzi³am w Warszawie. Ten pobyt w czasie okupacji nie by³ dla nas przykry.
Dlatego, ¿e tatuœ pracowa³ w zak³adach zbo¿owych niemieckich na
Pradze. Mia³ kenkartê wa¿n¹ na 24
godziny, móg³ siê swobodnie poruszaæ po mieœcie. No i tam by³a kantyna dobrze zaopatrzona. Tak¿e trochê tam zarabiali (w zak³adach zbo¿owych) i nie odczuwaliœmy g³odu
czy nêdzy. Przy tym, mo¿e to by³o dla
nas trochê niebezpieczne, a nawet
bardzo niebezpieczne, bo mój tato
szybko zwi¹za³ siê z Armi¹ Krajow¹.
Nawi¹za³ kontakty i zacz¹³ szkoliæ
¿o³nierzy. Pamiêtam jako dziecko,
kiedy mieszkaliœmy na Grochowie,
mieliœmy jedn¹ izbê, jak wraca³ w
nocy zab³ocony. Wprawdzie zachowywali siê z mam¹ bardzo po cichu,
ale czêsto siê budzi³am i s³ysza³am
skrawki rozmów. Trwa³o to do wybuchu powstania. Mama nie chcia³a,
aby tato bra³ udzia³ w powstaniu,
absolutnie nie zgodzi³a siê. I wywieŸli nas pod Sochaczew, to by³a
miejscowoœæ letniskowa jednego z
lekarzy. Nazywa³a siê Wiœniowa
Góra. Rzeczywiœcie tam by³y piaskowe góry poroœniête wiœniami. Tam
spêdzaliœmy bardzo przyjemnie
czas, dopóki nie zacz¹³ zbli¿aæ siê
front. To by³o dla nas bardzo tragiczne. Dlatego, ¿e wokó³ by³y lasy, na
podwórzu tej Wiœniowej Góry prak-

Pani Wanda Bezoñ na spotkaniu o „Dzieciach Potulic”.

tycznie rós³ las. Tam pokopali bunkry, ale ojciec, jako wojskowy, wiedzia³ jak zabezpieczyæ ten bunkier.
Jednego dnia byli Niemcy, póŸniej
Niemcy wycofali siê i przyszli Rosjanie. Jak zaczê³y t³uc „katiusze” to
ojciec nas powi¹za³ dos³ownie, w
uszy nam powk³ada³ watê, bo to nie
by³o do prze¿ycia – 24 uderzenia na
minutê. Musieliœmy opuœciæ tê Wiœniow¹ Górê, poszliœmy do Anina.
To ju¿ pamiêtam, bo ju¿ by³am starszym dzieckiem. Pamiêtam d³ug¹
¿erdŸ z bia³ym p³ótnem, któr¹ trzyma³
tato i przeprowadza³ du¿¹ grupê
dzieci, kobiet i ludzi starszych do
Anina. Z Anina znowu do innej miejscowoœci i tak b³¹kaliœmy siê, a¿
zgarnêli nas do Pruszkowa.
W Pruszkowie nie byliœmy d³ugo. Stamt¹d pamiêtam jedynie wkopany w ziemiê kocio³, a w nim krupnik. Krupnik mia³ taki dziwny fioletowy odcieñ. Dlaczego? Nie mam pojêcia. Czy smakowa³? G³odni byliœmy, to by³o bez znaczenia. I znowu
by³y sienniki wypchane s³om¹ i wielka hala fabryczna. Z Pruszkowa pozabierali nas ch³opi i furmankami
rozwieŸli po okolicznych wsiach.
Kilka miesiêcy spêdziliœmy we wsi
Stare Budy pod Sochaczewem. I
znowu by³ siennik ze s³om¹ w kuchni
roz³o¿ony, a z nami babcia, która
mieszka³a na Grochowie przy ul.
Zamienieckiej. Mama handlowa³a
bimbrem. Chodzi³a do Sochaczewa.
Tam nawi¹za³a kontakt z kolejarzami.
W pobli¿u krêcili siê „Jêdrusie” partyzanci, którzy ogarnêli niemal¿e
ca³¹ okolicê. Tam nam siê ¿y³o w
miarê bezpiecznie.
Jak mama siê dowiedzia³a, ¿e
Warszawa jest wyzwolona, to nas
spakowa³a i mostem pontonowym
przeszliœmy przez Wis³ê.
Cdn.
Maria Jakubowska Gazeta Gryficka
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Rady Gminy w Radowie Ma³ym
Ma³gorzata Budzyñska, przewodnicz¹ca Rady Gminy w Radowie
Ma³ym.
Zgromadzi³a w ubieg³ym roku
7.500 z³ oszczêdnoœci . Posiada tak¿e
papiery wartoœciowe: Fundusz Inwestycyjny Pioneer – 948,53 z³. Posiada dom o powierzchni 170 m kw. i
wartoœci 340.000 z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). Posiada tak¿e grunty
orne o powierzchni 1,90 ha i wartoœci
26.600 z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Zespole
Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym na stanowisku nauczyciela zarobi³a w roku ubieg³ym 64.591,75 z³;
dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie
w tym umowy o dzie³o – 1.800 z³; PITR – 4.140 z³. Posiada Hyundai i30CW
style 2009 r (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1)
kredyt hipoteczno – budowlany w
banku PEKAO SA w kwocie 80.000 z³
(sp³ata do 2015 r. pozosta³o –
39.835,87 z³); 2) kredyt na zakup samochodu w PEKAO SA w kwocie
15.000 z³, do sp³aty pozosta³o –
13.264 z³.
Zbigniew Drozdowski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy w Radowie Ma³ym.
Zgromadzi³ w ubieg³ym roku
3.500 z³ oszczêdnoœci. Jest zatrudniony w Nadleœnictwie Resko, na
stanowisku podleœniczego, z tego
tytu³u w ubieg³ym roku zarobi³
50.764,11 z³; diety radnego – 600 z³.
Andrzej Kusyk, wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy w Radowie
Ma³ym.
Zgromadzi³ w ubieg³ym roku
20.000 z³ oszczêdnoœci na swoim
koncie. Jest w³aœcicielem domu o
wartoœci 200.000 z³ i powierzchni 120
m kw. Posiada gospodarstwo rolne –
uprawa, o powierzchni 35 ha, budynki gospodarcze – dzier¿awa, z tego
tytu³u osi¹gn¹³ w roku ubieg³ym
przychód i dochód w wysokoœci
20.000 z³. Z pe³nienia obowi¹zków
spo³ecznych i obywatelskich – 1.100
z³, dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie – 209,60 z³; renty – 9.294,08 z³.
Dawid Adamski, doradca rolniczy w ZODR Barzkowice, zgromadzi³
w ubieg³ym roku 2.500 z³ oszczêdnoœci. Dochód z tytu³u zatrudnienia –
29.260 z³; diety radnego – 660 z³.
Posiada samochód osobowy Opel
Astra II rok produkcji 1999, o wartoœci 14.000 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: 1) kredyt gotówkowy na cele
konsumpcyjne w GE Money Bank

S.A – do sp³acenia pozosta³o 7.955
z³; 2) na rachunku bankowym
oszczêdnoœciowo – rozliczeniowym
w BS Goleniów oddzia³ £obez na
zakup samochodu osobowego, do
sp³aty pozosta³o 9.000 z³.
Zygmunt B³awzdziewicz zgromadzi³ w ubieg³ym roku 42.000 z³
oszczêdnoœci. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o wartoœci 325.000 z³
i powierzchni 160 m kw. (wraz z
dzia³k¹ o powierzchni 2.200 m kw).
Posiada tak¿e dzia³kê rolna o powierzchni 8,19 ha i wartoœci 50.000
z³ oraz gara¿ o powierzchni 18 m kw.
i wartoœci 4.500 z³.
Dochody za ubieg³y rok: Emerytura – 22.682,32 z³; nale¿noœci ze
stosunku pracy – 20.270,02 z³; dieta
przewodnicz¹cego rady – 10.020 z³;
dieta cz³onka zarz¹du w CIW £obez
– 735 z³. Emerytura ¿ony – 23.911,34
z³; nale¿noœæ ze stosunku pracy
¿ony – 28.193,28 z³. Radny posiada
na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy Opel Vectra, rok produkcji
2000, wartoœæ poni¿ej 10.000 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny zaci¹gniêty na remont domu
w PKO s¹, oddzia³ w Nowogardzie,
w 2004 roku, na okres 10 lat w kwocie 66.000 z³. Do sp³aty pozosta³o
30.000 z³.
Krzysztof Borkowski nie zgromadzi³ w roku ubieg³ym oszczêdnoœci. Posiada dom o wartoœci 150.000
z³ i powierzchni 96 m kw. (akt notarialny – wspólnoœæ). Posiada tak¿e
gospodarstwo rolne o powierzchni
15,24 ha i wartoœci 200.000 z³, zabudowane tak¿e budynkami gospodarczymi. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ w
roku ubieg³ym dochód w wysokoœci
90.000 z³; dieta radnego - 1.000 z³.
Posiada ci¹gnik Zetor 1987 r, ci¹gnik
C-360 i kombajn zbo¿owy. Zaci¹gn¹³
kredyt klêskowy w wysokoœci
15.000 z³ w B.S Goleniów, oddzia³
£obez.
W³adys³aw Kamola zgromadzi³
w ubieg³ym roku 70.000 z³ oszczêdnoœci. Posiada dom o powierzchni
160 m kw. i wartoœci 400.000 z³. Posiada tak¿e drugi dom o powierzchni
420 m kw. i wartoœci 700.000 z³ ( akt
notarialny, wspólnoœæ ? czêœci). Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 37,05 m kw. (w czêœci) o
wartoœci 400.000 z³, rodzaj zabudowy – budynki gospodarcze. Z tytu³u
tego osi¹gn¹³ dochód i przychód w
wysokoœci 147.488 z³. Posiada tak¿e
inne nieruchomoœci: budynki go-

spodarcze o powierzchni 1400 m kw.
Dzier¿awa gruntów rolnych – 58,787
ha, nieu¿ytek - 0,15 ha. Wartoœci
800.000 z³ (brak aktualnej wyceny).
Diety radnego – 600 z³. Posiada ci¹gnik Fiat 1994; samochód Volkswagen Passat z 2001 roku; samochód
ciê¿arowy Mercedes z 1997 roku;
kombajn zbo¿owy Class z 1986 roku.
Bo¿ena Kipisz, nie zgromadzi³a
w roku ubieg³ym oszczêdnoœci. Posiada dom o wartoœci 100.000 z³ i powierzchni 130 m kw. Prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha i wartoœci 100.000 z³,
rodzaj zabudowy – obora, stodo³a,
wiata. Z tego tytu³u p. Bo¿ena Kipisz
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
130.000 z³. Dochód z tytu³u prowizji
– 797,60 (so³tys), za udzia³ w sesji
jako radna dochód – 1.200 z³. Radna
zaci¹gnê³a kredyt preferencyjny,
klêskowy w Banku Spó³dzielczym
Goleniów, oddzia³ Wêgorzyno, na
kwotê 14.000 z³.
Józef Lewandowski, kierownik
Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w
£obzie. Nie zgromadzi³ w roku ubieg³ym oszczêdnoœci na swoim koncie.
Z tytu³u zatrudnienia zarobi³ w roku
ubieg³ym 56.91148 z³; umowa zlecenie w Oœrodku Rzeczoznawców
SITR Szczecin – 320 z³; pe³nienie
funkcji spo³ecznej – radny – 600 z³.
Zobowi¹zania: zobowi¹zania powsta³y w wyniku zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej w rolnictwie,
nabywca udzia³ów w spó³ce nie
wywi¹za³ siê z obowi¹zku zap³aty za
udzia³y i za maj¹tek ruchomy, trwa
dochodzenie nale¿noœci na drodze
prawnej. Powsta³e z tego tytu³u zobowi¹zania: 80.000 z³ + odsetki – U.G
Radowo Ma³e; 35.000 z³ + odsetki –
Rolmix Koszalin.
Boles³aw £êcki zgromadzi³ 600 z³
oszczêdnoœci. Posiada na w³asnoœæ
dom o wartoœci 100.000 z³ i powierzchni 118 m kw. Prowadzi gospodarstwo rolne – produkcyjno roœlinne, o powierzchni 19,24 ha (w³asnoœæ) i 11,24 ha (dzier¿awa) o wartoœci 200.000 z³, rodzaj zabudowy –
budynek gospodarczy, stodo³a,
wiata. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 30 tys. z³. Gradobicie straty – 40.316,41 z³. Posiada
tak¿e na wspó³w³asnoœæ drugi dom
o powierzchni 120 m kw. i wartoœci
350.000 z³. Dochody: us³ugi rolnicze
dla ko³a ³owieckiego „Jeleñ” - 3.280
z³; renta chorobowa – 7.445 z³. Posia-

da samochód Seat Alhambra z 1999
r; ci¹gnik Case-1594 z 1986 roku; ci¹gnik Zetor-6718 i kombajn Dronningborg D-7000 z 1987 roku. Radny
zaci¹gn¹³ kredyt klêskowy na kwotê
25 tys. z³ i kredyt na zakup ziemi 4,76
ha na kwotê 30 tys. z³.
Janina Pawluk nie zgromadzi³a
oszczêdnoœci w roku ubieg³y. Dochód brutto z tytu³u zatrudnienia w
Szkole Podstawowej w Siedlicach na
stanowisku nauczyciela – 47.499,45
z³; dieta radnej – 3.660 z³.
Stefan Remiœko zgromadzi³ w
ubieg³ym roku 45.000 z³ oszczêdnoœci. Posiada mieszkanie o wartoœci
150.000 z³ i powierzchni 74 m kw.
(wspólnoœæ ma³¿eñska). Dochody
za 2010 rok: emerytura – 27.170,30 z³;
PIT-R – 3.480 z³; emerytura ¿ony –
25.086,12 z³. Radny posiada samochód Opel Astra Classic z 2006 roku
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Miros³aw Szreder zatrudniony
na stanowisku konserwatora w Wodoci¹gach Zachodniopomorskich.
Zgromadzi³ 12.000 z³ oszczêdnoœci w
roku ubieg³ym. Radny w swoim
oœwiadczeniu maj¹tkowym za rok
2010 poda³ tylko te informacje, we
wszystkich pozosta³ych rubrykach
napisa³ „nie dotyczy”.
Andrzej Szubert zgromadzi³ w
roku ubieg³ym 500 z³ oszczêdnoœci.
Jest w³aœcicielem mieszkania o
wartoœci 50.000 z³ i powierzchni
73,70 m kw. Prowadzi gospodarstwo rolne 3,12 + 0,1687 ha (dzier¿awa, w³asnoœæ) o wartoœci 40.000
z³. Z tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 3.326,79 z³. Posiada tak¿e na w³asnoœæ inne nieruchomoœci o powierzchni 69 m kw. i wartoœci 15.000 z³.
Marzanna Taborska nie zgromadzi³a w roku ubieg³ym ¿adnych
oszczêdnoœci. Posiada mieszkanie o
wartoœci 50.000 z³ i powierzchni 54 m
kw. Prowadzi sklep spo¿ywczo –
przemys³owy w Orlu, z tego tytu³u
pani Taborska w roku ubieg³ym uzyska³a dochód – 9.033,43 z³; dochód
z tytu³u diety radnej gminy – 3.450 z³.
Posiada samochód Opel Vectra C z
2003 roku.

Reklama

Tel. 91 39 73 730
e-mail wppp1@wp.pl
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Lato (deszczowe) z Wêgorzem
„Lato z Wêgorzem”
jest cykliczn¹ imprez¹
rekreacyjno - sportow¹,
organizowan¹ od kilkunastu
lat w Wêgorzynie.
Plenerowy piknik jest
wa¿nym wydarzeniem
dla mieszkañców
Wêgorzyna i okazj¹ do
budowy to¿samoœci lokalnej
i regionalnej. Podczas
dwudniowej imprezy
zaplanowano bardzo
wiele atrakcji dla
uczestników zabawy.

Podobnie jak podczas Dni
£obza, nie dopisa³a pogoda. W sobotê 23 lipca, od rana solidnie pada³
deszcz. Jednak nie przeszkadza³o to
organizatorom i prowadz¹cym imprezê. O godzinie 10 odby³y siê pokazy quadów. Potê¿ne maszyny
przemierza³y Stadion Miejski w
Wêgorzynie. Nawet p. Burmistrz
skorzysta³a z przeja¿d¿ki quadem,
nie ba³a siê ubrudziæ, pokazuj¹c
mieszkañcom, ¿e nawet w tak z³¹
pogodê mo¿na siê œwietnie bawiæ.
Z czasem przybywa³o coraz wiêcej
ludzi na stadion. Od godziny 12.15
mogliœmy ogl¹daæ strongmanów w
akcji. Odby³ siê Puchar Polski
Strongmanów. Si³aczy do Wêgorzyna przyjecha³o szeœciu. Byli to
Leszek Mocek, Marcin Wliz³o, Mateusz Ostaszewski, Krzysztof Schabowski (Vice Mistrz Europy z 2010
roku), S³awomir Orze³ i Tyberiusz
Kowalczyk. Rywalizowali oni w kilku konkurencjach np. w „spacerze
farmera”, „spacerze buszmena” czy
„zegarze”. Nie brakowa³o te¿ konkurencji i nagród dla publicznoœci.
Prowadz¹cy zachêca³ wszystkich
do g³oœnego dopingu, dla najg³oœniej dopinguj¹cych by³y przewidziane równie¿ nagrody. Koszulki,
smycze i inne upominki. Dzieci
chêtnie zbieg³y z trybun na stadion
i g³oœno dopingowa³y si³aczy. Zabawa siê rozkrêca³a. Na stadionie

siê przejaœnia³o i zza chmur zaczê³o
wychodziæ s³oñce. Po mocnych
opadach deszczu murawa by³a
grz¹ska i zdarza³y siê wywrotki si³aczy nios¹cych ciê¿ar. Tak samo
by³o podczas konkursów dla publicznoœci. Œmia³kowie miêli przenieœæ 120 kg „walizki”. Dwóch z
nich siê poœliznê³o i wywróci³o.
Wygra³ ch³opak z czasem 9 sekund.
Ale udzia³ w konkurencjach brali
nie tylko mê¿czyŸni. Prowadz¹cy
zaprosi³ do konkurencji cztery m³ode dziewczyny, które mia³y utrzymaæ ciê¿ar jak najd³u¿ej w górze.
Przy tym nie zabrak³o œmiechu i mi³ej zabawy. Wszyscy mogli tak¿e
wzi¹æ autografy od znanych
strongmanów czy zrobiæ sobie z
nimi zdjêcie.
Na stadionie by³o wiele atrakcji
dla dzieci m³odzie¿y, ale i te¿ starszych. Dzieci mog³y skorzystaæ ze
œciany wspinaczkowej, niektórym
udawa³o siê wdrapaæ nawet na
sam¹ górê, odby³y siê pokazy paralotniarzy, pojedynki w dmuchanych strojach, by³y tak¿e zabawy w
dmuchanej kuli. Mo¿na by³o tak¿e
przejechaæ siê na Segway - dwuko³owy pojazd elektryczny, mog¹cy
rozwin¹æ prêdkoœæ do 20 km/h. Segway kieruje siê poprzez odpowiednie pochylenie tu³owia kierowcy, co powoduje hamowanie
lub przyœpieszanie.
Na Dniach Wêgorza miêliœmy
us³yszeæ zespo³y: V.I.N.O, Blue
Ties, Yagooar i £zy, które by³y
gwiazd¹ imprezy i to najbardziej
na nich wyczekiwali wszyscy
uczestnicy. Wieczorem na stadionie by³o ju¿ mnóstwo ludzi. Oko³o
23.00 na scenie zobaczyliœmy zespó³ £zy (najlepszy zespó³ 2009
roku). Pod scen¹ zjawi³o siê bardzo du¿o ludzi. Mo¿na by³o us³yszeæ takie hity jak „Agnieszka”,
ale tak¿e utwory z nowej p³yty zespo³u. Zaznaczyæ trzeba, ¿e by³o
bardzo kulturalnie i bezpiecznie,
ochroniarze nie dopuszczali do

picia alkoholu pod scen¹. Koncert
bardzo siê uda³. Tañczono i œpiewano razem z zespo³em. Potem do
póŸnych godzin nocnych odby³a siê
zabawa - dyskoteka na stadionie
miejskim. Bawi¹cych siê nie brakowa³o.
Zabawê w niedzielê zaczêto w
godzinach popo³udniowych. Wyst¹piæ mia³y zespo³y: Arktica Blues,
Semi Dry, Charlie Monroe. Wieczorem natomiast stadion zamieni³ siê w
kino plenerowe.

Zabawê nale¿y uznaæ za bardzo
udan¹.
PJ
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OG£OSZENIA DROBNE

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

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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza, I piêtro, 30 mkw., stan bardzo dobry, kuchnia widna, cena 110
tys. do negocjacji. Tel. 883-950105.
Sprzedam kawalerkê w Resku 28
mkw., okna PCV, ogrzewanie gazowe. Cena 60 tys. z³. Tel. 608 727 083
Mieszkanie bez czynszowe, 43
mkw. + piwnica i pomieszczenie
gospodarcze po³o¿one w Dobrej
przy ul. Traugutta 1/6 sprzedam.
Tel. 693 283 566
Sprzedam mieszkanie 3 - pokojowe
w £obzie, IV piêtro, 52 mkw.. Cena do
uzgodnienia. Tel. 502 582 112
Wynajmê mieszkanie 3 - pokojowe
w £obzie od zaraz. Tel. 502 582 112
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017

Powiat gryficki
Gryfice Osiedle XXX-lecia - sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 46
mkw., po remoncie. Cena do negocjacji. Tel. 665 805 930

Region
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 2 pokoje 53 mkw. Pilnie. Tel.
691-054-010.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudniê fachowców do wykonania oko³o 200 mkw. tynków wewnêtrznych maszynowych, zapraw¹ piaskowo-wapienn¹ (nie
cementow¹!) firmy Baumit (Kalkin
RK 38) lub firmy Quick-Mix (HKL lekki tynk wapienny) na obiekcie ok.
4 km od Gryfic. Tylko powa¿ne propozycje proszê kierowaæ pod nr tel.
608-297-416.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam: 1/ Ci¹gnik Zetor 6911
stan dobry; 2/ Presa roluj¹ca na
pasy Ryyveri Kasali; 3/ Kombajn
zbo¿owy MaszFerguson" ze œcinaczem; 4/ Kombajn zbo¿owy Volvo800 ze œcinaczem. Tel. 660 010
540.
Sprzedam 1,9 hektara ziemi w okolicy Runowa Pom. Tel. 723 006 757

Sprzedam dzia³kê budowlana 16
arów, £obez ul. Strumykowa. Tel.
Kontaktowy 664 861 934
Sprzedam lokal us³ugowo-handlowy w Wêgorzynie œwie¿o wyremontowany (nowe centralne, elektryka,
pod³ogi, œciany, dach); w parterze
ok. 200 mkw. z parkingiem, kot³owni¹, wiat¹, pomieszczenia gosp.
itd. Tel. 504-162-767.
Sprzedam lokal w Wêgorzynie
us³ugowo-handlowy z funkcj¹
mieszkaln¹ do 30 % na pierwszym
piêtrze ok. 120 mkw. oraz pomieszczenia gosp. CENTRUM Tel. 504162-767.
Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Sprzedam dom okolice Gryfic 150
mkw., dzia³ka 0,5 ha, pomieszczenia gosp.250 mkw. Cena do negocjacji. Tel. 508-070-331.
Wynajmê pomieszczenia na gara¿owanie samochodów ul. Trzyg³owska. Tel. 501 305 767.

Powiat drawski
DOM SPRZEDAM
w Drawsku Pom.
tel. 943632176

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
£obez - oddam za darmo szlakê.
Tel. 609 478 327.
Sprzedam przês³a ogrodzeniowe
160x2, cena 140 z³/szt. Tel.787 132
567
Sprzedam piec CAMINO na czêœci.
Tel. 880 085 176
Jesteœ przedsiêbiorc¹ i p³acisz ZUS
890 z³ miesiêcznie? Mam rozwi¹zanie! Mo¿na go legalnie w Polsce nie
p³aciæ. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
wspó³pracy. Tel. 501 894 828.

Powiat gryficki
Sprzedam rega³y sklepowe, ladê
ch³odnicz¹ i wagê elektroniczn¹.
Cena do uzgodnienia. Tel. 663 983
782. Gryfice ul. Akacjowa 4

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. TEL.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej.
Ginekolog tel. 508 557 836
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele,
regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat gryficki
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880
400 739.

Powiat drawski
Us³ugi zacierania i wylewania betonu na po³ysk pod gara¿e, altany,
tarasy, w kolorach. Docieplanie budynków, adaptacja poddaszy. Tel.
791 074 833

Region
KDF-podatki.pl
Zwrot podatków zagranicznych równie¿ korespondencyjnie. Odzyskujemy Jaaropgave. Z³otów ul.
Norwida 6. Tel. 67 265 12 70, tel.
Kom. 502 846 635

Powiat œwidwiñski
Po³czyn-Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw. mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821 461.

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka - poprawki. Tel. 516
166 301

MOTORYZACJA
Powiat drawski
Sprzedam samochód VOLKSWAGEN T4. Samochód po remoncie.
Silnik w bardzo dobrym stanie -diesel. Automatyczna skrzynia biegów
niesprawna. Rok prod. 1993. Dop.
³adownoœæ 965 kg, hak.
Tel. kontaktowy 507735056.

Polecamy nieruchomoœci
Dzia³ki na sprzeda¿
£obez - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
£obez - dzia³ka o pow. 6042 mkw
£obez - dzia³ka o pow 10000 mkw
Resko (okolica) - mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
Resko - dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
Wêgorzyno - dzia³ka o pow. 1150 mkw
Radowo Ma³e - dzia³ka o pow. 15400 mkw
Radowo Ma³e (okolica) - dzia³ka o pow. 3484 mkw
Nowogard - warunki zabudowy, pow. 1000 mkw
Nowogard (okolica) - pow. 3800 mkw
Nowogard (okolica) - pow.4300 mkw
Wyszomierz gm Nowogard - pow. 31600 mkw
Wyszomierz gm Nowogard - pow. 2500 mkw
Koœciuszki gm Osina - pow. 3312 mkw
Koœciuszki gm Osina - z lini¹ brzegow¹, pow. 3000 mkw
Mieszkania na sprzeda¿
£obez ul. H. Sawickiej - kawalerka, 38,5 mkw
£obez ul. Obroñców staliningradu - 3 pokoje, pow. 53,37 mkw
£obez - 2 pokoje, pow. 48 mkw
£obez - 3 pokoje, pow. 51,19 mkw
£obez - 2 pokoje, pow. 42,7 mkw
OKAZJA!!!
Resko (okolica) - 2 pokoje, 90 mkw
Resko- 3 pokoje, pow. 93 mkw
Resko - kawalerka, pow 28 mkw
Resko - 2 pokoje, pow. 46 mkw
Resko- - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw
Resko - dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
Resko (okolica) - 3 pokoje, pow. 69 mkw
Bezp³atna pomoc w uzyskaniu kredytu

- cena 78.000 z³
- cena 181.000 z³
- cena 70.000 z³
- cena 33.000 z³
- cena 70.000 z³
- cena 28.000 z³
- cena 28.000 z³
- cena 48.000 z³
- cena 60.000 z³
- cena 120.000 z³
- cena 54.000 z³
- cena 158.000 z³
- cena 32.500 z³
- cena 133.000 z³
- cena 150.000 z³
- cena 116.000 z³
- cena 190.000 z³
- cena 144.000 z³
- cena 158.000 z³
- cena 125.000 z³
- cena 153.000 z³
- cena 139.000 z³
- cena 60.000 z³
- cena 95.000 z³
- cena 180.000 z³
- cena 130.000 z³
- cena 115.000 z³
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Warto sobie pomóc
(£OBEZ-gmina). Mieszkañcy
gminy, poszukuj¹cy pomocy mog¹
znaleŸæ j¹ w Punkcie Poradnictwa
Rodzinnego mieszcz¹cego siê w
£obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13.
Zespó³ interdyscyplinarny
Zarz¹dzeniem Burmistrza £obza
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r. powo³any zosta³ Zespó³ Interdyscyplinarny w £obzie do spraw przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie i
ochrony ofiar przemocy z siedzib¹
przy ul. Niepodleg³oœci 13 w £obzie,
tel. 91 397 50 82.
Zespó³ interdyscyplinarny oferuje nastêpuj¹ce rodzaje poradnictwa: poradnictwo prawne, socjalne,
rodzinne, psychologiczne i wychowawcze oraz z zakresu prewencji
policyjnej i przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.
Adresatami dzia³añ podejmowanych przez zespó³ interdyscyplinarny s¹: rodziny, w których zdarzaj¹ siê
przypadki stosowania przemocy
wobec dziecka lub wspó³ma³¿onka,
rodziny, w których dzieci s¹ zaniedbywane i pozbawione nale¿ytej
opieki itp., rodziny, w których nadu¿ywa siê alkohol lub inne u¿ywki,
rodziny, w których wystêpuj¹ konflikty pomiêdzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci
na tle takich konfliktów, ucieczki z
domów itd.
Uruchomienie pracy Zespo³u
mo¿e nast¹piæ w wyniku reakcji na:
proœbê rodzica lub innych doros³ych cz³onków rodziny, proœbê
dziecka, informacje uzyskane od
cz³onków spo³ecznoœci lokalnej,
informacje uzyskane z placówek
oœwiatowych, informacje innych
s³u¿b (biura poœrednictwa pracy,
pomocy spo³ecznej, policji, Koœcio³a, organizacji pozarz¹dowych).
Cz³onkowie Zespo³u Interdyscyplinarnego pe³ni¹ dy¿ury w
punkcie konsultacyjnym przy Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul.
Niepodleg³oœci 50 w £obzie tel.
091 397 57 01 w ka¿dy czwartek od
godziny 1800 do 1900. Telefoniczne
informacje o przemocy w rodzinie
nale¿y kierowaæ bezpoœrednio podczas dy¿urów.

Mediator rodzinny
Mediacja rodzinna jest to metoda rozwi¹zywania konfliktów, w którym niezale¿ny i bezstronny specjalista, za zgod¹ stron i przy zachowaniu poufnoœci, pomaga stronom
poradziæ sobie z problemem. Mediacja pozwala okreœliæ kwestie sporne,
zmniejszyæ bariery komunikacyjne,
opracowaæ propozycje rozwi¹zañ i,
jeœli taka jest ich wola, zawrzeæ wzajemnie satysfakcjonuj¹ce porozumienie. Mediator pomaga sk³óconym
osobom w poszukiwaniu wzajemnie
akceptowanego rozwi¹zania. Udzia³
w mediacjach jest ca³kowicie dobrowolny, a ca³y proces jest poufny.
Mediator nie udziela uczestnikom porad terapeutycznych i nie dostarcza gotowych rozwi¹zañ, lecz
jest ekspertem od procedury pomocnej w dochodzeniu do nich. Rol¹ mediatora jest dba³oœæ o takie zorganizowanie mediacji, by strony mog³y
same podj¹æ decyzjê i by by³a to
decyzja œwiadoma, poprzedzona
analiz¹ ich potrzeb i rozwa¿eniem
dostêpnych rozwi¹zañ. Mediator
dba, aby komunikacja miêdzy stronami w trakcie negocjowania porozumienia przebiega³a sprawnie i w
poprawnej atmosferze. Mediacja,
jako procedura poufna, pozwala na
unikniêcie publicznego roztrz¹sania
kwestii osobistych, intymnych, dotycz¹cych tak delikatnej materii, jak
relacje miêdzy ma³¿onkami oraz rodzicami i dzieæmi. Mediator pomaga
stronom w przyjrzeniu siê i g³êbszej
analizie ich potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu, na ile to mo¿liwe,
prywatnoœci sporu.
Decyzja o podjêciu mediacji zale¿y tylko i wy³¹cznie od zainteresowanych osób.
Mediator Rodzinny wpisany na
listê sta³ych mediatorów S¹du Okrêgowego w Szczecinie pe³ni dy¿ury w
punkcie konsultacyjnym przy Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Niepodleg³oœci 50 w £obzie tel. 091 397
57 01 w ka¿dy czwartek od godziny
16.00 do 18.00.
Zapraszamy mieszkañców gminy £obez do korzystania z nieodp³atnego poradnictwa.

Punkt przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
ul. Niepodleg³oœci 50, £obez tel. 91 397 57 01.
POMOCWZAKRESIEUZALE¯NIEÑ
psycholog
wtorek
terapeuta
wtorek
punk konsultacyjny
wtorek
Klub Abstynenta FRAL
œroda, niedziela
POMOCRODZINIE
mediator rodzinny
Zespó³ Interdyscyplinarny
ds. przemocy w rodzinie

800 - 1000
1400 - 1800
1800 - 2000
1730 – 2000

czwartek

1600-1800

czwartek

1800-1900
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DALP 2011 zakoñczona
(25.06.2011r. - 24.07.2011r.)
Wyniki kolejki 5. - 24.07.2011 r. Koniec.
¯ywczyk Bienice
Bród
Desperados
Farmer Dobropole
Fenix Krzemienna

-

Tabela koñcowa
1. Blokersi Dobropole
2. Dobermani
3. Desperados
4. Farmer Dobropole
5. Bród
6. ¯ywczyk Bienice
7. Fenix Krzemienna
8. Flap Jack
9. Promil Tucze
10. Rysiu Team

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Dobermani
Flap Jack
Promil Tucze
Blokersi Dobropole
Rysiu Team
25
23
21
14
13
10
10
8
6
0

2:3
4:1
5:3
4:6
3:2

54/14
31/8
43/13
27/19
24/17
27/26
24/25
17/28
24/46
7/82

Król strzelców: 29 bramek - Zdzis³aw Szw¹der (Blokersi Dobropole);
najlepszy bramkarz: Mariusz Dorsz (Dobermani).
(o)

Szeœæ weekendowych
kolizji
W ten weekend na drogach powiatu dosz³o a¿ do szeœciu kolizji.
W pi¹tek, 22 lipca, o godz. 9.00,
na drodze Wêgorzyno - Gardno, kieruj¹cy samochodem marki Ford
mieszkaniec powiatu drawskiego
nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków atmosferycznych
i na mokrej nawierzchni wpad³ w
poœlizg, straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na przeciwny pas
ruchu i zderzy³ siê z samochodem
marki Mercedes, kierowanym przez
mieszkañca Stargardu Szczeciñskiego.
W sobotê, 23 lipca, takich zdarzeñ by³o a¿ cztery. Na drodze £obez
- Zajezierze kieruj¹cy samochodem
marki Nissan nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego
samochodu Opel Corsa i dosz³o do
zderzenia pojazdów.
Po godzinie 8.00, w Dobrej, na ul.
Parkowej, kieruj¹ca samochodem
marki Opel Corsa mieszkanka Chojnowa w wyniku wtargniêcia na jezdniê sarny wpad³a w poœlizg i uderzy³a w drzewo.
Natomiast przez godzin¹ 12.00 na
drodze Resko - Starogard z przyczepy samochodu ci¹gniêtego przez samochód Volvo odkrêci³o siê ko³o i
uderzy³o w samochód marki Fiat CC,
nale¿¹cy do mieszkanki Wielunia.
W Wêgorzynie na ul. Runowskiej kieruj¹cy samochodem marki
Hundai w trakcie manewru wyprzedzania uderzy³ w prawid³owo skrêcaj¹c¹ koparkê.

Ostatnia z kolizji mia³a miejsce w
Resku, gdzie kieruj¹cy samochodem
marki Opel Corsa wyjecha³ w wyrwê
uszkadzaj¹c ko³o.

Przestêpstwo i
wykroczenia przeciwko
mieniu
W czasie weekendu dosz³o do
kilku zdarzeñ zwi¹zanych z mieniem.
W £obzie z dzia³ki na ogrodzie
Dalno I nieustalony sprawca skrad³
warzywa o ³¹cznej wartoœci 200 z³.
Równie¿ w £obzie, na ul. Szkolnej,
sprawca wykorzystuj¹c otwarte
okno z mieszkania skrad³ dwa telefony komórkowe, zegarek i klucze.
Straty to 80 z³.
Na ulicy Okopowej nieustalony
sprawca w³ama³ siê do samochodu
marki Audi, uszkadzaj¹c wczeœniej
zamek. Ze œrodka skrad³ radioodtwarzacz marki Blaupunkt i pieni¹dze
w kwocie 15 z³.
Natomiast w Po³chowie sprawca
przeci¹³ trzy opony w samochodzie
marki Lancia.
W niedzielê w £abuniu nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca z
otwartego pomieszczenia gospodarczego skrad³ szeœæ sztuk broilerów o wartoœci 180 z³.
Na terenie gminy Resko, w Starogardzie, nieustalony sprawca skrad³
rower typu damka, który sta³ przed
klatk¹ schodow¹.
POLICJA ponownie apeluje, aby
dbaæ o w³asne mienie, zamykaæ drzwi
i okna oraz pomieszczenia gospodarcze, nie zostawiaæ wartoœciowych rzeczy bez nadzoru!
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V Edycja Doberskiej Ligi Pla¿owej
W sobotê 9 lipca 2011 roku ruszy³a V edycja Doberskiej Ligi Pla¿owej, w której ramach grano w siatkówkê pla¿ow¹. W pierwszej rundzie udzia³ wziê³y 3 zespo³y : Orien,
Maæki i Dzikie Koty. Mecze rozgrywano systemem, „ka¿dy z ka¿dym”,
grano do dwóch wygranych setów.
Jeden set grano do 21 pkt a tai brek
do 15 pkt. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwa³ nauczyciel
wychowania fizycznego Gimnazjum
im. Unii Europejskiej w Dobrej, sêdzia pi³ki siatkowej - Tomasz Gajda.

3. Dzikie Koty - 6 pkt.
15 lipca 2011 rozegrano II rundê
Doberskiej Ligi Pla¿owej. W tej rundzie udzia³ wziê³y 4 zespo³y : Bracia
- zespó³ z Dobrej oraz 3 zespo³y z
Nowogardu : Orien, Maæki oraz Dzikie Koty. Mecze rozgrywano systemem, „ka¿dy z ka¿dym”, grano do
dwóch wygranych setów. Jeden set
grano do 21 pkt a tai brek do 15 pkt.

Wyniki spotkañ I rundy:
1. Dzikie Koty – Orien 0 : 2
2. Maæki – Dzikie Koty 2 : 1
3. Orien – Maæki 2 : 1

Wyniki spotkañ II rundy :
1. Orien – Bracia 2 : 0
2. Dzikie Koty – Maæki 0 : 2
3. Orien – Dzikie Koty 2 : 0
4. Bracia – Maæki 2 : 0
5. Orien – Maæki 2 : 0
6. Bracia – Dzikie Koty 2 : 0

Klasyfikacja I rundy zawodów:
1. Orien - 10 pkt.
2. Maæki - 8 pkt.

Klasyfikacja II rundy zawodów:
1. Orien – 10 pkt.
2. Bracia – 8 pkt.

3. Maæki – 6 pkt.
4. Dzikie Koty – 5 pkt.
Klasyfikacja generalna po II
rundzie:

1. Orien – 20 pkt.
2. Maæki – 14 pkt.
3. Dzikie Koty – 11 pkt.
4. Bracia – 8 pkt.
Tomasz Gajda

Wêdkarskie Mistrzostwa Powiatu Stra¿ników Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej

Tadeusz Kowalewski „karpiowym” królem
powiatu

Dziêki uprzejmoœci w³aœciciela
Gospodarstwa Rybackiego w Iñsku
Pana Micha³a Czerepaniaka stra¿nicy powiatu ³obeskiego mogli poczuæ
olbrzymie ryby na swoich wêdkach,
podczas rozgrywanych zawodów o
Mistrzostwo Powiatu Stra¿ników
SSR £obez.
Do zawodów przyst¹pi³o 22
stra¿ników, którzy rywalizowali o
Puchar ufundowany przez Burmistrza £obza. W okresie czterech
godzin wêdkowania najlepszy ze
stra¿ników z³owi³ 33 kg karpi, a najwiêksz¹ ryb¹ zawodów by³ karp o
masie 6,48 kg. Dziêki hojnoœci sponsorów ka¿dy z uczestników zawodów otrzyma³ nagrodê, natomiast
pyszne przek¹ski z dzikiem, jako daniem g³ównym, serwowa³ Czarek

Skrzypczak.
Klasyfikacja zawodów by³a nastêpuj¹ca:
I miejsce - Tadeusz Kowalewski,
£obez
II miejsce - Mateusz Wiktor, Resko
III miejsce - Jan Klimek, £obez
Najwiêksza ryba: Lech Walczak,
Wêgorzyno.
Szczególne podziêkowania sk³adam sponsorom zawodów: Burmistrzowi £obza, Micha³owi Czerepaniakowi - GR Iñsko, Ko³o Wêdkarskie £osoœ Resko, Ko³o Wêdkarskie
Sumik Radowo Ma³e, Firma Jaxon Andrzej Podeszwa, Agencja AP Andrzej Paruzel, Sklep Wêdkarski
Ara £obez Andrzej i Ewa Marsza³ek,
Sklep Wêdkarski Jan Ro¿ko Radowo
Ma³e.

Z szeœciu najlepszych zawodników stworzona zostanie dru¿yna na
zawody wojewódzkie stra¿ników

SSR. Jeszcze raz serdeczne podziêkowania sponsorom zawodów.
Andrzej Laszuk

Sparta prowadzi nabór do sekcji
trampkarzy
Ludowy Klub Sportowy "SPARTA" Wêgorzyno prowadzi nabór zawodników do sekcji trampkarzy (roczniki 1997-2000). Wszystkich chêtnych
zapraszamy w okresie wakacji w ka¿d¹ œrodê i pi¹tek od godziny 18. Zajêcia
odbywaj¹ siê Stadionie Miejskim w Wêgorzynie.
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Przes³anie Micha³a Falzmanna
s³u¿b kontroli finansowej: czy s¹
one kompetentne i czy s¹ w stanie
wykrywaæ spekulacyjne przekrêty
finansowe na du¿¹ skalê.

Prof. Jerzy Przystawa

P

rzesz³o, minê³o ca³e poko
lenie, kto jeszcze wie co
oznacza nazwisko Falzmann i w ogóle o co chodzi? Czy
warto wracaæ do tych przebrzmia³ych spraw i czy maj¹ one jakieœ odniesienie do dzisiejszej rzeczywistoœci?
Nazwisko Micha³a Falzmanna
wi¹¿e siê na ogó³ z tajemnicz¹ spraw¹
FOZZ, a co ten akronim oznacza na
pró¿no by pytaæ dzisiejszych studentów elitarnych uczelni. Sam Falzmann, prowadz¹cy, na pocz¹tku
roku 1991, kontrolê FOZZ z ramienia
Najwy¿szej Izby Kontroli, mia³ pe³n¹
œwiadomoœæ, ¿e FOZZ to istotny, ale
jednak tylko fragment wiêkszej ca³oœci. Notatka s³u¿bowa dla Naczelnika Izby Skarbowej, jak¹ sporz¹dzi³ jesieni¹ 1989, jak w ³upince orzecha,
ujmuje istotê sprawy.
Donosi³ w niej, ¿e PHZ „Universal”, najwiêksza w owym czasie firma zajmuj¹ca siê handlem zagranicznym, udzieli³a kredytu w wysokoœci 5 milionów dolarów nieznanej
nikomu firmie „Altex”, za³o¿onej
bez grosza, na dalekich Wyspach
Dziewiczych, któr¹ zarz¹dza³ jednoosobowo niejaki Krzysztof P., pracownik „Universalu”. Gwarantem
kredytu okaza³ siê byæ FOZZ. Celem
mia³ byæ zakup nowoczesnej w³oskiej linii produkcyjnej do produkcji w³ókna sztucznego, które to
w³ókno produkowaæ mia³a jakaœ
inna firma w dalekim Szczecinie,
nazwê pomiñmy. A potem zespo³y
bieg³ych kontrolerów Izby Skarbowej zgromadzi³y stosy dokumentów, a z tych dokumentów wynika³o
na pewno tylko tyle, ¿e ¿adna linia
produkcyjna kupiona nie zosta³a, a
firmy, które poœredniczy³y w tej
operacji gdzieœ siê pozapada³y. Na
tej podstawie Falzmann sugerowa³
Naczelnikowi Izby Skarbowej, ¿e w
ca³ej tej sprawie nie chodzi³o nigdy
o ¿adn¹ liniê produkcyjn¹, tylko o
spekulacjê finansow¹ i wytransferowanie z Polski grubych pieniêdzy. I nie chodzi³o tu o g³upie 5 milionów dolarów, tylko o znacznie
wiêksze kwoty, a dodatkowo Falzmann podejrzewa³, ¿e kontrola,
któr¹ mu zlecono by³a tylko pewnym testem sprawnoœci polskich

Micha³ Falzmann okaza³ siê
cz³owiekiem
kompetentnym,
sprawnym i gotowym do odpowiedniego dzia³ania. Wobec tego
zosta³ od razu usuniêty z pracy w
Izbie Skarbowej, a jak nam w swoich notatkach zapoda³, sta³o siê na
podstawie polecenia zastêpcy
Leszka Balcerowicza, wiceministra
Finansów , g³ównego negocjatora
polskiego zad³u¿enia, przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej FOZZ,
przypadkowo równie¿ pu³kownika
WSI. Jakoœ tak siê u³o¿y³o, ¿e dyrektorem generalnym FOZZ by³
inny wysoki oficer WSI, a szef
„Universalu”, potem pierwszej
polskiej spó³ki gie³dowej, zaprzysiêga³ siê na procesie, jaki wytoczy³ autorom ksi¹zki „Via bank i
FOZZ”, ¿e nic nigdy z ¿adnymi
s³u¿bami specjalnymi nie mia³, a
nawet mieæ nie móg³, bo w KC jakikolwiek kontakt ze s³u¿bami specjalnymi by³ surowo zabroniony.
Dzisiaj, naturalnie, akronim KC nikomu nic nie mówi, nawet prowadz¹ca sprawê sêdzia S¹du Okrêgowego nie wiedzia³a o co chodzi.
Zmuszony do wynurzeñ Dariusz
Przywieczerski wyjaœni³ wtedy, ¿e
chodzi o Komitet Centralny PZPR,
gdzie wczeœniej pracowa³. W dalszej fazie procesu wyjaœni³o siê
tak¿e, ze nie mówi³ „do koñca prawdy”, bo Instytut Pamiêci Narodowej wykry³, ¿e jednak mia³, a nawet
poda³ s¹dowi jego s³u¿bowy pseudonim i zaszeregowanie.
Wspomniany
w
notatce
Krzysztof P. te¿ okaza³ siê byæ nie
od macochy. Przypadkiem jego ziêciem by³ inny polski Przywieczerski, szef innego wielkiego przedsiêbiorstwa handlu zagranicznego, a kiedy uda³o siê dziennikarzom
wytropiæ jego telefon, to trop prowadzi³ wprost do Ambasady
Zwi¹zku Sowieckiego w Warszawie. Po latach jego nazwisko pojawia³o siê tu i tam, zawsze przy okazji jakichœ niewa¿nych setek milionów dolarów, które raptem gdzieœ
przepada³y, niczym pieni¹dze
FOZZ-u, a gdzie by siê mia³y podziaæ, tego s³u¿by prokuratorskie
ustaliæ nie by³y w stanie, wobec
czego œledztwa koñczy³y siê niczym.
Kontrola, jak¹ prowadzi³ Falzmann w Izbie Skarbowej zakoñczy³a siê wyrzuceniem go z pracy,
co powinien by³ traktowaæ jako

ostatni¹ powa¿n¹ przestrogê
Opatrznoœci, bo ju¿ kontrola
FOZZ, jak¹ nieopatrznie zlecono
mu w NIK, zakoñczy³a siê jego
œmierci¹, po zaledwie trzech miesi¹cach dochodzenia, w dniu 18
lipca 1991.
Nazwisko Dariusza Przywieczerskiego, który przez 14 lat trzyma³ nas pod s¹dem, jeszcze nie jeden raz wyp³ynie, bo to postaæ
szczególnie zas³u¿ona. Kiedyœ by³
og³aszany „herosem biznesu i
transformacji ustrojowej”, wymieniany bez przerwy na czo³ówce
rankingu najbogatszych Polaków.
Chwali³ siê publicznie, ¿e wszystkie partie polityczne zwraca³y siê
do niego o pomoc materialn¹, a on
pomaga³ tyle ile móg³. Jedyn¹ parti¹, jaka od niego pomocy nie
chcia³a by³ Sojusz Lewicy Demokratycznej i chyba tylko z tego powodu w jego pa³acu w G³odowie
balowali prawie wszyscy eseldowscy twórcy III RP, z Aleksandrem
Kwaœniewskim, Józefem Oleksym,
Leszkiem Millerem na czele. Potem,
na procesie karnym FOZZ, okaza³o
siê, ¿e to bidula, skromny emerycina, mieszkaj¹cy w mieszkaniu o powierzchni zaledwie przekraczaj¹cym 40 metrów kwadratowych, na
utrzymaniu ¿ony - zawodowej t³umaczki, którego nawet nie bardzo
staæ na adwokata. Dzisiaj, kiedy
przepad³ bez wieœci, a œcigaj¹ go
po œwiecie s¹dowe listy goñcze,
nadal figuruje w Krajowym Rejestrze S¹dowym we w³adzach ponad 50 firm. W tych spó³kach pojawia siê tak¿e i nazwisko jego ¿ony
- t³umaczki.
Wielkim zaskoczeniem dla wielu prostodusznych Polaków by³o
pojawienie siê na liœcie tej politycznej dobroczynnoœci Przywieczerskiego osoby Jacka Kuronia. Poœrednikiem w tym zbo¿nym dziele
by³a niejaka Anna Turska, w owym
czasie dziennikarka „Gazety Wyborczej” i przyjació³ka Wielkiego
Jacka. Mo¿e ten sympatyczny
sponsoring polityczny przeszed³
by niezauwa¿ony, gdyby Pani
Anna nie wykpiwa³a w „GW” ludzi
zajmuj¹cych siê „afer¹ FOZZ”, a
osobliwie œledczych i prokuratorów, którzy przez lata molestowali
ten Fundusz. Zeznaj¹c przed s¹dem zaprzeczy³a ona jakimœ specjalnym zwi¹zkom z Dariuszem
Przywieczerskim - ot, po prostu Jacek poprosi³ j¹, ¿eby po drodze
wst¹pi³a do kasy - ale potem siê
okaza³o, ¿e zbyt skromnie oceni³a
swoje koligacje, bo w wywiadzie
prasowym wyzna³a nieoczekiwa-

nie, ¿e Przywieczerski to dla niej
osoba bardzo bliska, tyle co „szwagier”. Co nie dziwi, poniewa¿ Przywieczerski za³o¿y³ razem z ni¹ spó³kê „Ad Novum” (a wiêc ku nowym,
piêknym czasom!), która to spó³ka
wydawa³a pamiêtn¹ „Trybunê”
(ju¿ nie „Ludu”), a w drodze ewolucji Anna Turska dosta³a od „szwagra” tê firmê na w³asnoœæ i objê³a
funkcjê redaktora naczelnego. Co
chyba „Trybunie” najlepiej na
zdrowie nie wysz³o, skoro do dzisiaj œlad po niej zagin¹³. Ale nazwisko "szwagierki i przyjació³ki" nadal, bez k³opotu, znaleŸæ mo¿na
wœród zarz¹dzaj¹cych i w³aœcicieli
ok. 40 ró¿nych spó³ek opisanych w
KRS.
Przywieczerski, Pochrzêst, Turska, Kuroñ, Sawicki to wszystko
rybki, wiêksze i mniejsze, p³ywaj¹ce w brudnej wodzie transformacji
ustrojowej, a co s³u¿y³o im za karmê, to wyjaœni³ w swoim œledztwie
Micha³ Tadeusz Falzmann. By³y to
rozliczne „umowy kredytowe”,
gdzie ró¿ni ¯emkowie i Przywieczerscy udzielali kredytów ró¿nym
Pochrzêstom, a ci spekulowali uzyskanymi pieniêdzmi, korzystaj¹c z
dobrodziejstw polityki finansowej
Leszka Balcerowicza. Albowiem
zniesienie prawa parytetu stóp
procentowych poprzez zamro¿enie kursu dolara na dziesi¹tki miesiêcy, umo¿liwia³o zysk bez ryzyka,
wielokrotnie przewy¿szaj¹cy kwoty udzielonych kredytów. W tej
mêtnej wodzie powsta³y rozliczne
„rekiny finansjery” i „imperatorowie III RP”. Wielu z nich, po 20 latach, ju¿ gdzieœ odesz³o, jak i sam
Przywieczerski, pochowali siê za
plecami dzieci, wnuków, szwagrów
i szwagierek. Brudna woda jednak
nie oczyœci³a siê specjalnie i nadal
wielu wêdkarzy mo¿e w niej ³owiæ
z³ote rybki.
Œmieræ Micha³a Falzmanna i
procesy, jakie po jego œmierci mia³y miejsce, ciê¿arówki akt œledczych i kompanie prokuratorów i
sêdziów, dowodnie pokaza³y, ¿e w
konstrukcji ustrojowej III RP tkwi
zasadniczy b³¹d, który oczyszczenie tej wody uniemo¿liwia. Nad
grobem Micha³a Falzmanna powsta³ Ruch Obywatelski, który
wskazuje, jak tego oczyszczenia
trzeba dokonaæ: konieczna jest reforma systemu wyborczego do
Sejmu i wprowadzenie na wzór brytyjski jednomandatowych okrêgów wyborczych. I to jest nasze zobowi¹zanie wobec tego niezwyk³ego cz³owieka, który 20 lat temu
poleg³ w s³u¿bie publicznej.

ROZMAITOŒCI
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Wakacyjny Patrol
- na niepogodê

FOTO-VIDEO. RESKO, ul. Œrodkowa 8; www.fotoklif.pl tel. 508285242.

Krzy¿ówka nr 30
Wakacyjny Patrol z £obza odwiedzi³ œwietlice wiejskie na terenie gmin £obez i Resko. Patrol
wyje¿d¿a do dzieci i m³odzie¿y wypoczywaj¹cych na terenie powiatu
nawet wtedy, gdy za oknami brzydka
pogoda, wieje i pada deszcz.
Tak by³o i tym razem. Policjant,
stra¿ak i przedstawiciele Sanepidu
zawitali do œwietlic wiejskich w
Worowie, Prusinowie, Zagórzycach, Gardzinie oraz Przemys³awiu.
Mimo z³ej aury w œwietlicach by³y
dzieci, które chêtnie uczestniczy³y w
pogadance dotycz¹cej bezpiecz-

nych wakacji. Bezpieczeñstwo nad
wod¹, w miejscu zamieszkania i na
drodze - to g³ówne tematy tych spotkañ. M³odsze dzieci bra³y udzia³ w
konkursach plastycznych, starsze w konkursach wiedzy prewencyjnej.
W Przemys³awiu patrol oznakowa³
engrawerm ponad 20 rowerów.
Ka¿dy uczestnik spotkania z
Wakacyjnym patrolem otrzyma³
upominki od przedstawicieli Sanepidu oraz ksi¹¿eczki "Policja - nie tylko
dzieciom", odblaski od mundurowych. Kolejne spotkania z Wakacyjnym Patrolem odbêd¹ siê w gminie
Wêgorzyno. Do zobaczenia! (kp)

Rozstrzygniêto przetarg

Orlik w Radowie
Ma³ym za prawie
milion trzysta
RADOWO MA£E)
Rozstrzygniêty zosta³
przetarg na budowê
Orlika w Radowie Ma³ym.
W przetargu odrzucono trzy firmy,
które nie spe³nia³y warunków i rozpa-

trzono oferty trzech innych. Jedynym
kryterium by³a cena. Wygra³a firma
KASZUB Dariusz Kaszuba 83-307
Kie³pino-Leszno, ul. Rzemieœlnicza 3,
która chce zbudowaæ boisko za
1.291.500 z³ brutto. Kolejna zaoferowa³ 1.398 tys. z³, a nadro¿sza cena
wynosi³a ponad milion czterysta z³otych.
(r)

Znaleziono rower górski
Komenda Powiatowa policji
w £obzie informuje, ¿e w dniu 18
lipca 2011 r. w £obzie na ul.
Bema, w okolicy sklepu miêsnego, znaleziono rower górski ko-

loru czarnego wraz z torb¹ na
zakupy. W³aœciciel zguby proszony jest o kontakt z dzielnicow¹ m³. asp. Monik¹ Ratajsk¹,
tel. 91 56 15 522.
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Galeria tygodnika
Zuzia z rodzeñstwem.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl
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