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Zablokowany rozwój firm
i miasta przez brak
hydrantów?
(£OBEZ). £obez nie
posiada sieci zaopatruj¹cej w wodê
do celów gaœniczych. Teoretycznie
nie ma to wiêkszego
znaczenia, w praktyce mo¿e blokowaæ
rozwój miasta.
Niektórzy radni
uwa¿aj¹ jednak,
¿e to nie ich
problem.
Str. 3

Na kanalizacjê najlepiej
z kieszeni mieszkañców
(£OBEZ). W³adza ³obeska
swoim mieszkañcom szykuje
kolejne drastyczne podwy¿ki.
Tym razem na wodzie i œciekach
– po 1 z³ od metra szeœciennego
na zakup mieszad³a do oczyszczalni, prócz tego wejd¹ coroczne podwy¿ki w taryfach. Przy
nowych cenach za œmieci nie
jest to wiadomoœæ optymistyczna. Czy musi tak byæ?
CMYK

Emil Chodañ
propaguje
ludowoœæ

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
S³uchaj¹c dyskusji o ustawie o
zwi¹zkach partnerskich oraz rekomendowaniu Anny Grodzkiej na
wicemarsza³ka sejmu, przypomnia³
mi siê tekst prof. Zdzis³awa Krasnodêbskiego, jaki czyta³em kilka lat
temu na temat polskich modernizacji lub modernizowaniu Polaków.
Chyba ma³o kto zdaje sobie sprawê,
¿e Polska w ci¹gu stu lat przechodzi
ju¿ trzeci¹ gwa³town¹ modernizacjê.
Pierwsz¹ podjê³a samodzielnie, po
uzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 r.,
druga zosta³a nam narzucona w 1945
r. i by³a zwi¹zana z komunizmem, a
trzeci¹ przechodzimy od 1989 r. i o
tej powiedzieæ mo¿emy niewiele, bo
ci¹gle trwa i jej kulisy nie s¹ jeszcze
do koñca ods³oniête. Fragment korzeni ujawni³ choæby prof. Witold
Kie¿un, w publikowanym wywiadzie „Polska neokoloni¹”, w której
wskazuje, ¿e i ta modernizacja, jak w
przypadku komunistycznej, robiona
by³a obcymi rêkami (Sachs, Soros
itd.), przez uciekaj¹ce przed rozliczeniem, za miniony okres, pokomunistyczne elity (Jaruzelski, Geremek, Balcerowicz by³ w PZPR itd.)
i ich dzieci (Kuroñ, Michnik, Tuleya,
Olejnik itd.). To zasadnicze rozró¿nienie dla nas - czy jesteœmy podmiotem (II RP), czy przedmiotem
modernizacji (PRL i III RP). Bo je¿eli jesteœmy przedmiotem tych zabiegów, to trzeba zapytaæ - kto nas
modernizuje, jak i po co. Oto fragmenty artyku³u prof. Zdzis³awa Krasnodêbskiego.
Pierwsza modernizacja
Transformacja po 1989 roku by³a
trzeci¹ prób¹ modernizacji Polski w
wieku XX. Pierwsz¹ Polacy podjêli
po odzyskaniu niepodleg³oœci w
1918 roku. Celem naczelnym ówczesnej strategii rozwojowej by³a
obrona i wzmacnianie suwerennoœci. Chodzi³o nie tylko o si³ê militarn¹ i odpowiedni¹ politykê zagraniczn¹, lecz tak¿e o integracjê kulturow¹ i narodow¹, niezwykle trudn¹
w pañstwie, w którym istnia³y tak
du¿e mniejszoœci narodowe, i to takie, które - jak na przyk³ad mniejszoœæ ukraiñska lub niemiecka polsk¹ pañstwowoœæ kontestowa³y
lub podwa¿a³y. W ówczesnej strategii modernizacyjnej polityka gospodarcza podporz¹dkowana by³a celom politycznym, zarazem stanowi³a jednak niezmiernie istotny obszar
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Trzy modernizacje Polski
realizacji tych celów. Suwerennoœæ
wydawa³a siê niepe³na bez niezale¿noœci gospodarczej. Ta zaœ oznacza³a budowê kapitalizmu polskiego.
Aby tego dokonaæ, prowadzono politykê gospodarcz¹. U¿ywano takich
metod jak protekcjonizm, przejmowanie maj¹tku obcego kapita³u, bezpoœrednie inwestycje pañstwa itd. II
RP by³a pañstwem prowadz¹cym
aktywn¹ politykê prorozwojow¹,
politykê uprzemys³owienia, choæ
nie zastêpowano rynku.
Mimo niew¹tpliwych osi¹gniêæ
gospodarczych - takich jak COP czy
budowa portu w Gdyni - Polska pozosta³a krajem biednym, pozostaj¹cym daleko w tyle za najbardziej
rozwiniêtymi pañstwami Europy.
Na pewno sukcesem by³o wychowanie nowej elity, II Rzeczpospolita
okaza³a siê bowiem niezwykle produktywna kulturowo. Wystarczy
porównaæ osi¹gniêcia literatury, filozofii czy socjologii II RP z tym,
czego uda³o siê dokonaæ w Polsce po
1989 roku.
Druga modernizacja
Drug¹ prób¹ by³a modernizacja
komunistyczna, rozumiana jako odwrotnoœæ strategii przedwojennej.
Wskazywanie na zacofanie Polski
przedwojennej, rzekomo przezwyciê¿onej lub przezwyciê¿anej przez
PRL, by³o jednym z najwa¿niejszych sposobów legitymizacji w³adzy komunistycznej w Polsce Ludowej. Wiara w modernizacyjn¹ strategiê komunizmu sk³ania³a tak¿e wielu ludzi o innych pogl¹dach politycznych do wspó³pracy z now¹ w³adz¹.
Jeden z najwiêkszych problemów II RP przesta³ istnieæ, gdy¿
mniejszoœci narodowe zniknê³y prawie zupe³nie w wyniku tragicznych
wydarzeñ II wojny œwiatowej i przesuniêcia granic. Problemem by³o
natomiast zasiedlenie i wch³oniêcie
nabytków terytorialnych na zachodzie (a przedtem wysiedlenie ludnoœci niemieckiej). Polska nie sta³a siê
jednak pañstwem narodowym, gdy¿
de facto utraci³a suwerennoœæ jako
peryferia imperium sowieckiego.
Innym wa¿nym celem modernizacji komunistycznej by³o usuniêcie
rozwarstwienia spo³ecznego, eliminacja przedwojennej elity, stworzenie spo³eczeñstwa egalitarnego, odblokowanie dróg awansu. Jak wiemy, w rzeczywistoœci wprowadzono
podzia³ klasowy oparty na kryterium
dostêpu do w³adzy. Kod kulturowy
komunizmu by³ niew¹tpliwie nowoczesny, a nawet hipernowoczesny doprowadza³ do skrajnoœci oœwieceniowe w¹tki kultury europejskiej.
Racjonalnoœæ rozumiana by³a
jako racjonalnoœæ spójnego systemu
myœlowego - marksizmu-leninizmu

- prawdziwie naukowej teorii historii i œwiata. Oznacza³a ona tak¿e laicyzacjê, bo religia uto¿samiana
by³a z irracjonalizmem i zabobonem. Ten kod kulturowy zderza³ siê
z tradycyjnymi polskimi wzorami
oraz nowymi ideami i wzorami p³yn¹cymi z Zachodu. Kulturowo komunizm po pocz¹tkowych sukcesach okaza³ siê zupe³nie bezproduktywny.
Trzecia modernizacja
- imitacyjna
Po 1989 roku „modernizacja” rozumiana by³a jako „powrót” do Europy, do „normalnoœci”. Przyjmowano, ¿e istnieje jeden powszechnie
obowi¹zuj¹cy model demokracji i
gospodarki rynkowej. Problemem
by³o tylko to, jak wcielaæ w ¿ycie ów
model. Priorytet stanowi³a nie polityka, lecz gospodarka, bo demokracja wydawa³a siê ³atwiejsza do zbudowania ni¿ kapitalizm. Polska by³a
krajem kapitalizmu zniszczonego
przez komunizm. Trzeba go by³o
odbudowaæ - zadanie paradoksalne,
wszak w przeciwieñstwie do socjalizmu mia³ on byæ „naturalnym produktem” historii. Zak³adano, ¿e
osi¹gniêcie tego celu umo¿liwi siê
samo przez siê, automatycznie, sprawi, ¿e Polska zacznie doganiaæ najbardziej rozwiniête kraje. Nie by³o
szerszej dyskusji o modelu gospodarki rynkowej, o typie kapitalizmu,
jaki mia³ powstaæ w Polsce, o polityce przemys³owej pañstwa.
Prawdziwym wyrazem racjonalnoœci wydawa³y siê prawa ekonomii,
a polityka zosta³a uznana za mo¿liwe Ÿród³o irracjonalizmu. Jedynie
dzia³ania wed³ug niezmiennych i w
pe³ni racjonalnych praw ekonomii,
na których stra¿y mieli staæ ekonomiœci, mog³y zagwarantowaæ powodzenie transformacji. W tej ocenie
polityki nie chodzi³o tylko o walki
partyjne, lecz w ogóle o istotê pañstwa, które przesta³o byæ traktowane
jako mo¿liwy aktor na rynku, dzia³aj¹cy w imiê d³ugofalowych celów
narodowych, a zosta³o uznane za
mo¿liw¹ przeszkodê w modernizacji
gospodarki.
W rezultacie, jak dzisiaj dostrzega Aleksander Smolar - niegdyœ niew¹tpliwie jeden z najwa¿niejszych
autorów tej strategii modernizacyjnej - nast¹pi³a depolityzacja dzia³añ
pañstwowych, i w ogóle ca³ego procesu transformacyjnej modernizacji: „Kolejnym elementem ochraniaj¹cym proces g³êbokich zmian
by³a depolityzacja procesu decyzyjnego, niedorozwój domeny polityki.
Projekt reform nie by³ wynikiem
szerokiego dialogu spo³ecznego,
uzgadniania interesów ró¿nych grup
spo³ecznych, konfrontacji si³ poli-

tycznych. By³ on skutkiem woluntarystycznej polityki w¹skich elit modernizacyjnych, którym doradzali
zachodni specjaliœci. Mimo demokratycznego formalnie charakteru
instytucji rz¹dy mog³y w istocie podejmowaæ decyzje poza kontrol¹
opinii publicznej i si³ politycznych.
Depolityzacja decyzji fundamentalnie politycznych wyra¿a³a siê równie¿ w systematycznym przedstawianiu dokonywanych wyborów w
jêzyku koniecznoœci ekonomicznych, ¿elaznej „logiki rozwoju” albo
warunków stawianych przez naszych zachodnich partnerów”.
Nie znaczy to jednak, ¿e sam
proces przebudowy gospodarki nie
mia³ charakteru politycznego.
Wrêcz przeciwnie. - dopowiada
prof. Krasnodêbski.
Jak widaæ, trzecia modernizacja
mówi czêsto jêzykiem drugiej; dogmat marksizmu-leninizmu zast¹piony zosta³ przez dogmat wolnego
rynku, a ¿elazna logika rewolucji
œwiatowej przez ¿elazn¹ logikê nieustannej modernizacji. Czasami
warto zapytaæ, kto i po co chce nas
modernizowaæ i jak po tej modernizacji bêdziemy wygl¹daæ. A siebie czy aby tego potrzebujemy.
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Zablokowany rozwój firm i miasta
przez brak hydrantów?
(£OBEZ). £obez nie
posiada sieci
zaopatruj¹cej w wodê
do celów gaœniczych.
Teoretycznie nie ma to
wiêkszego znaczenia, w
praktyce mo¿e blokowaæ
rozwój miasta. Niektórzy
radni uwa¿aj¹ jednak,
¿e to nie ich problem.
Goœciem po³¹czonych komisji
sta³ych Rady Miejskiej w £obzie
by³ pe³ni¹cy obowi¹zki komendanta Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie m³.
bryg. Marek Bukato (na zdjêciu).
- Kwestia cen remontów kanalizacji jest dra¿liwym tematem dla
wszystkich. Chcia³bym zaznaczyæ
nasz problem, który dotyczy zaopatrzenia w wodê do celów gaœniczych. Je¿eli pañstwo planujecie
rozwój sieci wodoci¹gowej w okreœlonych rejonach miasta i chcecie,
¿eby to miasto rozwija³o siê, a wszyscy chcemy ¿eby tak by³o i ¿eby
powstawa³y zak³ady pracy, to musimy te¿ powiedzieæ o zaopatrzeniu w
wodê do celów gaœniczych. Niestety czêœæ sieci, która siê tutaj znajduje, na terenie miasta, nie odpowiada
tym warunkom. Problem narasta,
poniewa¿ my musimy wprowadziæ
ograniczenia, nie wydawaæ zgody
na rozbudowê zak³adów, z tego
wzglêdu, ¿e ni¹ maj¹ wody do celów
gaœniczych. W tym momencie zak³ad musi sam zaopatrzyæ siê w
wodê i musi ponieœæ dodatkowe,

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
KIEROWCÊ KAT. C+E
KIEROWCÊ CI¥GNIKA
ROLNICZEGO ORAZ
INNYCH PRACOWNIKÓW

tel. 91/3971951,
509288386, 509288387

niema³e koszty zwi¹zane z budow¹
zbiorników zewnêtrznych do celów
gaœniczych. Przy niema³ych op³atach dzier¿awy za grunt s¹ to du¿e
pieni¹dze. Wydaje mi siê, ¿e takie
zak³ady powinny mieæ mo¿liwoœæ
korzystania z sieci hydrantowej –
powiedzia³.
W dalszych s³owach wyjaœni³, ¿e
przy inwestycjach wodoci¹gowych
wszêdzie planuje siê po³o¿enie rur o
œrednicy 100 mm, podczas gdy spe³niaj¹ca normy do celów gaœniczych
wynosi 125 mm.
- Podejrzewam, ¿e jak tego nie
zrobicie, to inwestorzy, którzy bêd¹
chcieli zainwestowaæ tutaj, te¿ przelicz¹ koszty budowy zbiorników
dodatkowych i wybior¹ miejsca
tam, gdzie jest to wszystko zapewnione. Chodzi o nitkê, która jest
projektowana na Œwiêtoborzec.
Nitka zosta³a zaprojektowana 100
mm. Przy linii promienistej nie wystarcza, przy obwodowej wystarczy³oby, oczywiœcie przy odpowiednim ciœnieniu. Nie wiem, jaka
jest wydajnoœæ stacji pomp, w tym
momencie trzeba pomyœleæ o inwestycji w ni¹, by by³a w stanie podaæ
tyle wody, ile jest niezbêdne do sieci
wodnej, spe³niaj¹cej warunki sieci
p.po¿. Nad tym pañstwo te¿ podyskutujcie – doda³ komendant.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
potwierdzi³, ¿e gmina obecnie nie
jest w stanie podaæ takiej iloœci
wody, nawet jeœli zostanie zastosowana wiêksza rura.
- Mo¿na po³o¿yæ wiêksz¹, ale to
nic nie da, bo nie podamy wody. Nie
jesteœmy w stanie na dzisiaj. Dlate-

REM-BUD

Remonty domów,
mieszkañ
klatek schodowych.
Szybko, tanio i solidnie
Tel. 791-278-411

go w strefie bêdziemy budowali
zbiornik p.po¿. po to, aby zak³ady
mia³y zabezpieczenie w wodê do
celów gaœniczych. Rzeczywiœcie
jest taka sytuacja, gdzie przedsiêbiorstwo chce siê rozbudowaæ i bêdzie musia³o wybudowaæ zbiornik
p.po¿. - wyjaœni³ wiceburmistrz.
Wiceburmistrz doda³, ¿e ciœnienie jest w tej chwili za ma³e i wszêdzie nale¿a³oby zrobiæ kapitalny remont. Radny Tadeusz Sikora, po
wyjœciu komendanta z sali obrad,
równie¿ wyrazi³ swoje stanowisko
w tej sprawie.

- Komendant zwróci³ siê do nas,
abyœmy podyskutowali na temat
przekroju rury. To nie jest nasza sprawa. Absolutnie. Od spraw technicznych nie s¹ radni. Co my mo¿emy na
ten temat dyskutowaæ, jak od tego s¹
fachowcy? - rzuci³ pytanie radny.
Problem postawiony przez komendanta pozostawiono fachowcom.
Tym samym zostan¹ zapewne
po³o¿one rury o mniejszej œrednicy,
ni¿ ta wymagana do zadañ p.po¿. i na
d³ugi czas ca³kowicie zamknie siê
mo¿liwoœæ wykonania sieci hydrantowej.
MM

„Smoki” ju¿ w pi¹tek
(£OBEZ) Wszyscy chêtni, którzy chcieliby uczestniczyæ w Gali
Smoków Powiatu, czyli ceremonii
wrêczania nagród specjalnych starosty ³obeskiego za 2012 rok, mog¹

wybraæ siê w pi¹tek, 8 lutego, do
Oœrodka Agroturystycznego „M³yn
nad Star¹ Reg¹” w Tarnowie (gm.
£obez). Pocz¹tek imprezy o godz.
18. Wstêp wolny.
(r)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Zatrudniê mechanika maszyn rolniczych. Wymagane doœwiadczenie,
prawo jazdy kat. B i T. Tel. 667 612
010.

Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.

Uk³adanie polbruku, kamienia,
obrze¿y i krawê¿ników. Prace wykonywane solidnie, fachowo i tanio. Tel. 669 589 863
Malowanie, tapeta natryskowa. Tanio. Tel. 726 689 074
Glazura, terakota, wykoñczenia
wnêtrz. Tanio i profesjonalnie.
Tel. 507-827-130.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat œwidwiñski
Przyjmê pracownika do gospodarstwa rolnego z doœwiadczeniem
przy obs³udze nowoczesnego
sprzêtu rolniczego i prawem jazdy
kat. T. Powiat œwidwiñski. Tel. 887
101 209.

Region

Powiat gryficki

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, Polska - Szwecja. Tel. 887 647 435

Drzewo opa³owe i kominkowe ³upane. Tel. 667-612-010.

INNE

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

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£obeskiego
uka¿e siê ono w tej
samej cenie tak¿e
w trzech innych
gazetach:
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i
Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez,
ul. S³owackiego 6.

Powiat ³obeski
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Zapraszamy Tel. 721 766
576.

Region

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy
w Gryficach przy ul. Sportowej
5A; na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
– zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514 786 715
po godz. 16-tej.

Wynajmê domek jednorodzinny 75
mkw. w Trzebiatowie, umeblowany,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc,
czynsz + media. Tel. 505 389 183

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152

Powiat ³obeski
Do wynajêcia kawalerka w £obzie.
Tel. 880 301 179
Do wynajêcia kawalerka w £obzie
Tel. 889 072 373

Powiat gryficki
Sprzedam jasne, parterowe, 2–pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883

Kupiê spawarkê wirow¹ lub transformatorow¹. Tel. 531 090 643

Powiat gryficki
Kursy ochrony w Trzebiatowie.
Rozpoczêcie 07.02.2013r.
Tel. 668 151 221

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.

DOMY NA SPRZEDA¯
OFERTY BEZPOŒREDNIE - BEZ PROWIZJI OD KUPUJ¥CEGO
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Drawsko Pom. (okolica) - dworek o pow. 280 mkw, dzia³ka 6700 mkw
- CENA 610.000 z³
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
- CENA 200.000 z³
£obez, ul. Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617 mkw
- CENA 299.000 z³
P³oty - 6 pokoi, pow. 100mkw, dzia³ka 1523 mkw
- CENA 310.000 z³
Resko (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 180 mkw, dzia³ka 3534 mkw
- CENA 152.000 z³
Sielsko - bliŸniak o pow. 60 mkw, dzia³ka 1198 mkw
- CENA 65.000 z³
Stara Dobrzyca - 3 pokoje, bliŸniak o pow. 71 mkw, dzia³ka 271 mkw
- CENA 200.000 z³
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48 mkw, 2 pokoje, dzia³ka 979 mkw
- CENA 155.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
- CENA 90.000 z³
POZOSTA£E
B³¹dkowo - 2 pokoje, pow. 110 mkw, dzia³ka 1000 mkw
- CENA 159.000 z³
Brze¿no - bliŸniak o pow. 127,7 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 1031 mkw
- CENA 400.000 z³
Drawsko Pomorskie - bliŸniak o pow. 125 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 451 mkw
- CENA 195.000 z³
Drawsko Pomorskie - dom z lokalem u¿ytkowym o pow. 204,9 mkw
- CENA 650.000 z³
Drawsko Pomorskie (okolica) - bliŸniak o pow. 37,07 mkw, dzia³ka 2212 mkw
- CENA 45.000 z³
Drawsko Pomorskie (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 400 mkw
- CENA 143.000 z³
Iñsko - wolno stoj¹cy o pow. 267 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 2466 mkw
- CENA 1.300.000 z³
£obez -wolno stoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty, dzia³ka 999 mkw
- CENA 288.000 z³
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
- CENA 265.000 z³
£obez - 6 pokoi, pow. 107 mkw, dzia³ka 370 mkw
- CENA 275.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
- 329.000 z³
£obez - 7 pokoi, pow. 220 mkw, dzia³ka 1140 mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 220 mkw, dzia³ka 662 mkw
- CENA 550.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 97,04 mkw, dzia³ka 1998 mkw
- CENA 145.000 z³
£obez (okolica) - bliŸniak o pow. 96 mkw, dzia³ka 7300 mkw
- CENA 220.000 z³
Stargard Szczeciñski - szeregowiec o pow. 180 mkw, 4 pokoje, dzia³ka 222 mkw
- CENA 640.000 z³
Szczecin - wolno stoj¹cy o pow. 167,7 mkw, dzielnica Œródmieœcie, 5 pokoi
- CENA 1.100.000 z³
Œwidwin - wolno stoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
- CENA 450.000 z³
Œwidwin - wolno stoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 650.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW
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„Nie dlatego, ¿e kraj jest z³y, czy Ÿle rz¹dzony...”

Nie bêdzie inwestycji, bêdzie ³atanie
(WÊGORZYNO). W tym
roku Zarz¹d Dróg
Powiatowych w £obzie
nie ma pieniêdzy na
inwestycje. Szaleñstw
drogowych nie bêdzie.
Oszczêdnoœci s¹ te¿
na akcji zima.
Podczas sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie dyrektor Zarz¹du Dróg
Powiatowych w £obzie Wies³aw
Bernacki wyjaœni³, ¿e tamten rok by³
rokiem spokojniejszym, jeœli chodzi o inwestycje budowlane. Wówczas to ZDP dosta³ du¿o dotacji na
remont drogi Siedlice - Wêgorzyno
oraz na remont mostu w Runowie
Pomorskim. Te inwestycje zosta³y
zakoñczone i prawie rozliczone.
- Mamy problem z mostem w
Runowie Pomorskim. Podczas kontroli stwierdzono, ¿e u¿yliœmy s³owa „przebudowa” schodków, którymi schodzi siê pod most - zamiast
„prze³o¿enie”. W zwi¹zku z tym
inspektor budowlany chce nam za tê
przebudowê pieni¹¿ki zabraæ. Nie
by³a to du¿a kwota – 10 tys. z³, ale
mówiê to, aby pokazaæ, jakie s¹
wbrew pozorom utrudnienia w kwestii takich drobnych spraw. Nie dlatego, ¿e kraj jest z³y, czy Ÿle rz¹dzony, tylko dlatego, ¿e ludzie s¹ tacy.
Przyje¿d¿a taki cz³owiek i zamiast
wspomagaæ nas w wydatkowaniu
pieniêdzy unijnych, to takie rzeczy
wypisuje. Jeœli chodzi o rok poprzedni, uda³o nam siê zrobiæ pobocza. Tak jak obiecywa³em, skoro nie
mamy pieniêdzy na inwestycje, to
robimy rzeczy, na które nie trzeba
du¿ych œrodków, prócz na zakup
paliwa i op³acenie ludzi. Robiliœmy
pobocza do K¹kolewic od drogi

powiatowej, czêœæ pobocza utwardziliœmy. W tym roku chcemy to
poprowadziæ, gdy siê ju¿ u³o¿y³o,
dosypiemy warstwê dodatkow¹ i
wykonamy jeszcze pobocza w Mielnie. Robiliœmy pobocza w Sielsku,
do miejscowoœci Podlipce. W tym
roku planujemy zrobiæ pobocze do
miejscowoœci D³usko i spróbowaæ
zacz¹æ robiæ pobocza na drodze Siedlice – Mieszewo. Nasadziliœmy
140 drzew, a w tym roku planujemy
nasadzenie 440 drzew, po wycince
445 drzew. Wycinki planujemy
m.in. na drogach Runowo - Lesiêcin, Wêgorzyno - Podlipce, Winniki
- Wêgorzyno – powiedzia³ dyrektor
ZDP w £obzie.
W planach na rok 2013. jest jeszcze wykonanie poboczy w miejscowoœci D³usko, chodnika w Mielnie,
planowane jest równie¿ podkrzesanie drzew. Podkrzesane zosta³y ju¿
drzewa na drogach Przytoñ - BrzeŸniak, Sielsko - Mielno oraz Runowo
Pomorskie - Po³chowo. Zosta³y wymienione znaki i wykonane ³atanie
dziur.
- Staraliœmy siê utrzymywaæ
drogi przejezdne zim¹, oczywiœcie,
jeœli chodzi o zimê, od razu powiem,
¿e staramy siê oszczêdzaæ. Na pewno drogi nie s¹ utrzymane w takim
stanie jak w latach poprzednich, ale
tu proszê o wyrozumia³oœæ. To nie s¹
tylko nasze pieni¹dze, ale nasze
wspólne i tyle ile utopimy w b³ocie
poœniegowym, tyle mniej jest remontów i inwestycji. Niestety nie
mamy jakiegoœ innego funduszu.
Pañstwo p³acicie podatki, one wracaj¹ do samorz¹du, samorz¹d je rozdziela. Jeœli wydamy wszystko na
zimê, to potem bêdziemy tylko
sprz¹taæ ten piasek. Nic po tym nie
zostanie, pieniêdzy równie¿ – doda³
dyrektor.

Radna Barbara Górniak, widz¹c
¿e w planach na ten rok nie zosta³a
uwzglêdniona ani przebudowa
skrzy¿owania w Sielsku, ani budowa chodnika, argumentowa³a koniecznoœæ wykonania tych zadañ ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo, szczególnie dzieci, które poruszaj¹ siê
œrodkiem drogi. Jej argumentacje
nie przynios³y rezultatu w zderzeniu
z argumentem finansowym ze strony dyrektora. Odnoœnie poruszania
siê dzieci pasem jezdni inni so³tysi
zwrócili uwagê, ¿e wszêdzie tak
jest.
Radna zwróci³a równie¿ uwagê,
¿e zosta³a uszkodzona aleja lipowa
podczas poszerzania poboczy.
Ciê¿kim sprzêtem uszkodzono podstawy pnia. Dyrektor wyjaœni³, ¿e
czasami tak trzeba, aby zabezpieczyæ przed wypadkami i uszkodzeniami pojazdów, a o drzewa nie ma
siê co martwiæ, albowiem lipa jest
drzewem bardzo ¿ywotnym i nic jej
nie bêdzie. Potwierdzi³ to wiceprze-

wodnicz¹cy Rady Miejskiej an
Szymko, który doda³, ¿e lipa lubi
silne ciêcia.
Uczestnicy sesji zwrócili równie¿ uwagê, na fatalne utrzymanie
niektórych dróg w czasie zimy, w
szczególnoœci mieli zastrze¿enia do
drogi Runowo – Resko, która nie
by³a posypywana i odœnie¿ana d³ugi
czas, a¿ porobi³y siê na niej lodowe
koleiny. Dyrektor przyzna³, ¿e drogowcy nie mogli póŸniej tego zwalczyæ. Jeszcze gorsza sytuacja by³a
na drodze Po³chowo - Winniki. Dyrektor wyjaœni³, ¿e droga ta jest odœnie¿ana tylko na wniosek i tak naprawdê nie ma jej w planach akcji
zima. Mieszkañcy wyjaœnili, ¿e korzystaj¹ z tej drogi ze wzglêdów
bezpieczeñstwa i poprosili, aby nie
zamykaæ jej na okres zimowy. Dla
zobrazowania sytuacji ZDP dyrektor W. Bernacki poda³, ¿e Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich na 1 km dróg
ma do dyspozycji 50 tys. z³, gdy
ZDP w £obzie - 2 tys. z³.
MM

Gmina £obez chce wypuœciæ obligacje na 3,6 miliona
z³otych, ze sp³at¹ w przysz³ej kadencji
(£OBEZ). W œrodê,
6 lutego, o godz. 11.00,
odbêdzie siê sesja Rady
Miejskiej w £obzie.
Podczas sesji uczestnicy zostan¹ zapoznani ze sprawozdanie z
dzia³alnoœci Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej za 2012 rok.
Radni podejm¹ uchwa³y w sprawie: zmian bud¿etu Gminy £obez
na rok 2013, zmiany wieloletniej

prognozy finansowej Gminy £obez
na lata 2013-2020, wyemitowania
obligacji przez Gminê £obez oraz
okreœlenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Gmina zamierza wyemitowaæ
obligacje o wartoœci 3,6 miliona z³,
aby m.in. wykupiæ poprzednie obligacje, które wyemitowa³a na niekorzystnych warunkach. Ich wykup
ma rozpocz¹æ siê w nastêpnej kadencji, a nawet na pocz¹tku kolejnej
nastêpnej, czyli nast¹pi w latach
2016-19.

Kolejne projekty uchwa³ dotycz¹: Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta £obez, przyjêcia
rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych w Gminie £obez na rok
2013, wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie w bud¿ecie gminy œrodków
stanowi¹cych fundusz so³ecki, ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminê £obez, wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ

wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Radni podejm¹ równie¿ uchwa³ê o zmianie Uchwa³y Nr XXIV/
185/12 Rady Miejskiej w £obzie z
dnia 28 listopada 2012r. w sprawie
przyjêcia Regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy £obez oraz w sprawie szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i zagospodarowania tych odpadów.
op

Str
Str.. 6

INFORMACJE - REKLAMA

tygodnik ³obeski 5.2.2013 r.

Czy 25. letnia
Dostali na koœció³
remiza zawali siê? 5,5 tys. z³
(SIELSKO). Wprawdzie remiza w tej
miejscowoœci zosta³a wybudowana zaledwie oko³o 25 lat
temu, ale ju¿ grozi jej
katastrofa budowlana. Dlaczego?
Podczas sesji Rady Miejskiej
radna Barbara Górniak z³o¿y³a interpelacjê w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny stanu technicznego budynku stra¿y po¿arnej
w Sielsku i podjêcia stosownych
dzia³añ. Na proœbê pana Tadeusza
S³omiñskiego radna Górniak przeprowadzi³a wizje lokaln¹ na miejscu, udokumentowan¹ zdjêciami,
które zaprezentowa³a podczas sesji.
Budynek ju¿ od dawna jest spêkany.
Zosta³y wykonane na nim zabezpieczenia, które mia³y przeciwdzia³aæ
dalszemu rozchodzenia siê murów i
powstawaniu nowych pêkniêæ. Zabezpieczenia jednak nie spe³niaj¹
swojego zadania.
– Z informacji mieszkañców
Sielska dowiedzia³am siê, ¿e budynek ten powsta³ prawie 25 lat temu
i do budowy œcian budynku u¿yto o
po³owê mniej cementu ni¿ zalecano
i do tego gorszej jakoœci. Wed³ug
informacji uzyskanej od pana Miros³awa Starucha dowiedzia³am siê,

CMYK

Foto: www.diecezja.szczecin.pl

¿e zabezpieczenie œcian zosta³o zrobione w paŸdzierniku 2011 roku i ¿e
wyst¹pi³ on o ujêcie w bud¿ecie
gminy Wêgorzyno na rok 2013 odpowiedniej kwoty na zabezpieczenie budynku Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Sielsku. Bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ kontrola stanu technicznego budynku mia³a miejsce
oko³o 15 miesiêcy temu. Proszê o
ponown¹ ocenê technicznego stanu
budynku OSP w Sielsku oraz pisemn¹ opiniê na temat czy stan budynku pozwala na jego u¿ytkowanie
i nie zagra¿a uszkodzeniu znajduj¹cego siê tam sprzêtu oraz bezpieczeñstwu stra¿aków – odczyta³a
radna z proœb¹, aby interpelacjê
potraktowaæ jako piln¹.
MM

(RUNOWO POMORSKIE).
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
MB Królowej Polski w Runowie
Pomorskim otrzyma³a dotacjê na
dofinansowanie robót budowlanych polegaj¹cych na uszczelnieniu i pomalowaniu blaszanego
pokrycia dachowego nawy i iglicy
wie¿y koœcio³a filialnego p.w. œw.
Karola Boromeusza w m. Winniki.
Parafia Rzymskokatolicka w
Runowie Pomorskim w 2012 roku

przeprowadzi³a remont koœcio³a filialnego w Winnikach, wykonuj¹c
min. uszczelnienie i pomalowanie
blaszanego pokrycia dachowego
nawy i iglicy wie¿y koœcio³a.
Obecnie z³o¿y³a wniosek o
udzielenie dotacji z bud¿etu gminy
w kwocie 5.500 z³ na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie
wniosku.
Radni uchwa³ê podjêli jednog³oœnie.
MM
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£OBEZ

Na kanalizacjê najlepiej z kieszeni
mieszkañców
(£OBEZ). W³adza ³obeska
swoim mieszkañcom szykuje kolejne drastyczne podwy¿ki. Tym
razem na wodzie i œciekach – po 1
z³ od metra szeœciennego na zakup
mieszad³a do oczyszczalni, prócz
tego wejd¹ coroczne podwy¿ki w
taryfach. Przy nowych cenach za
œmieci nie jest to wiadomoœæ optymistyczna. Czy musi tak byæ?
Podczas posiedzenia wspólnych
komisji sta³ych Rady Miejskiej 30
stycznia br. du¿o czasu poœwiêcono
koniecznoœci kupna mieszad³a na
oczyszczalniê œcieków. G³ównie
dyskusja dotyczy³a tego czy podnieœæ mieszkañcom gminy 1,08 z³ od
metra szeœciennego wody i œcieków
z inwestycji czy z czynszu dzier¿awczego. Dla zwyk³ego mieszkañca,
który otrzymuje rachunek nie ma to
znaczenia. Ma natomiast znaczenie
to – kto bêdzie w³aœcicielem zakupionego mieszad³a – firma prywatna
czy gmina, czyli mieszkañcy. Radni
zgodnie stwierdzili, ¿e musz¹ w koñcu znaleŸæ siê pieni¹dze na zadania
inwestycyjne i modernizacjê. W tym
celu najlepiej siêgn¹æ do kieszeni
mieszkañców. Nieliczne i s³abe g³osy w obronie mieszkañców wypowiadali najczêœciej ci, którzy g³osowali wczeœniej za spó³k¹ prywatn¹.
Byæ mo¿e przy innym rozwi¹zaniu,
dzisiaj gmina nie sta³aby przed tego
typu dylematem.
Tym samym radni, ³¹cznie z burmistrzami, zgodzili siê, ¿e na zakup
mieszad³a, które kosztuje 30 tys. z³,
koniecznie trzeba ludziom podnieœæ
po 1,08 z³ w rachunkach za wodê i
œcieki, najlepiej w czynszu dzier¿awnym, bo ten ju¿ pozostanie i choæ
mieszad³o zostanie zakupione, to i
tak pieni¹dze bêd¹ potrzebne na
kolejne inwestycje i zadania, zarówno w oczyszczalni jak w sieci, bo
sporo jeszcze takich miejsc w
£obzie, gdzie kanalizacji nie ma, a
œcieki p³yn¹ wprost do Regi. Za tak¹
gospodarkê za 2 lata zap³acimy
ogromne kary.
Problem jednak w tym, ¿e do
takiego samego wniosku doszli radni poprzedniej kadencji i ju¿ wnieœli
w ceny taryf op³aty z tytu³u podatku,
który p³ac¹ mieszkañcy, na rachunek
przedsiêbiorstwa, a to nastêpnie
przelewa na konto gminy. W sumie
jest to kwota w wysokoœci oko³o
400-500 tys. z³. Te pieni¹dze mia³y
byæ przeznaczane na inwestycje. I
id¹. Czêœæ pieniêdzy zosta³a przeznaczona na Zatorze, czêœæ na przydomowe oczyszczalnie œcieków...

Drug¹ op³at¹, jak¹ mieszkañcy
p³ac¹ w cenie wody, to w³aœnie
czynsz dzier¿awny, który obecnie
wynosi oko³o 50 tys. z³ rocznie. Jest
jeszcze jedna pozycja w cenie taryf,
która przy spó³ce komunalnej przeznaczana by³aby na inwestycje i zakup urz¹dzeñ – okreœlony w wysokoœci 3 proc od obrotu spó³ki zysk,
który teoretycznie przy 3 milionowych obrotach powinien wynieœæ 90
tys. z³. Problem w tym, ¿e ten zysk
gwarantowany jak œnieg w zimie jest
do dyspozycji spó³ki prywatnej.
Burmistrz teraz, po podpisaniu
umowy na 15 lat ze spó³k¹, wnioskuje do niej, aby zysk gwarantowany
obni¿yæ o 1 proc. Prezes nie zgadza
siê, twierdzi bowiem, ¿e to pieni¹dze na nieprzewidziane wydatki i
awarie, a nieprzewidzianych z samej definicji zaplanowaæ siê nie da.
Dziœ wiêc szuka siê kolejnych
pieniêdzy, a nowa stawka sprawi, ¿e
do bud¿etu z tego tytu³u wp³ynie
oko³o 300 tys. z³. W sumie z samego
czynszu na ten cel zap³acimy ponad
300 tys. z³ dodatkowo z podatku
kolejne 400 tys. z³ i byæ mo¿e tym
sposobem uporamy siê do 2015
roku z problemem kanalizacji i œcieków. Pytanie tylko czy mieszkañcy
uporaj¹ siê przy tym z bud¿etami
domowymi. Radny B. Górecki apelowa³, aby przy inwestycjach, jakie
wykonuje gmina £obez zatrudniaæ
³obeskie firmy, ale o to apeluj¹ radni
od lat i zazwyczaj firmy prywatne
nie powi¹zane z bud¿etem, z pieniêdzy gminnych nie korzystaj¹. Korzystaj¹ za to zewnêtrzne, przenosz¹c wp³ywy podatkowe do innych
gmin.
Radni jeszcze apelowali, aby
wprawdzie podnieœæ stawki za wodê
na ten cel, ale nie w takiej wysokoœci. Burmistrzowie t³umacz¹, ¿e bud¿et jest ju¿ zbyt napiêty i nie ma z
czego ci¹æ. Niektórzy wskazuj¹, ¿e
mo¿na uci¹æ z zadañ, które mog¹
poczekaæ, np. z monitoringu, czy
promenady, b¹dŸ cmentarza.
Radny Henryk Stankiewicz
zwróci³ uwagê na b³êdne myœlenie
magistratu, polegaj¹ce na tym, ¿e
przenoszone s¹ zasady dzia³ania
spó³ek komunalnych na spó³kê prywatn¹, co oczywiœcie w praktyce nie
mo¿e zdaæ egzaminu, bo to dwie
ró¿ne formy dzia³ania.
W spó³ce komunalnej ca³y zysk
idzie na inwestycje. Natomiast zysk
w spó³ce prywatnej, w tym wypadku
3 proc. od oko³o 3 milionów z obrotu – na to, na co zdecyduje zarz¹d.
W spó³ce komunalnej wniosek
taryfowy zatwierdza burmistrz, jeœli

coœ kupuj¹, to jest to póŸniej w³asnoœci¹ gminy. Radni obawiaj¹ siê zapisu umowy z firm¹, który ma przyznawaæ spó³ce w³asnoœæ wszystkich
urz¹dzeñ i budowli wykonanych
przez firmê, nie wa¿ne, ¿e zostan¹
one sp³acone w taryfach. Dlatego

radni s¹ za tym, aby wszystko by³o
kupowane z czynszu dzier¿awnego.
O tym, ile zostanie podniesiona
pierwsza cena (poza taryfami) zadecyduj¹ radni ju¿ podczas sesji Rady
Miejskiej w œrodê.
MM

„Wilk” za wyciêcie drzew
– posadzi drzewka

£OBEZ. Klub Motorowy Wilk
za wyciêcie drzew za osiedlem H.
Sawickiej mia³ zap³aciæ karê w
wysokoœci 340 tys. z³. Zakoñczy siê
na posadzeniu drzewek.
Podczas sesji Rady Miejskiej o
karê dla Klubu Wilk za wyciêcie
drzew dopytywa³a radna Maria Pokomeda. W odpowiedzi burmistrz
£obza Ryszard Sola odpar³, ¿e bêdzie chcia³ na³o¿yæ minimaln¹ karê.
- Chcia³bym, aby œrodki z naliczonej kary zosta³y przeznaczone na
odtworzenie. Czyli za te pieni¹dze
zostan¹ zakupione krzewy i drzewka, a Klub dokona nasadzeñ w miejscach wskazanych przeze mnie lub
moich podw³adnych – powiedzia³

burmistrz. Radny W³adys³aw Tabaka popar³ burmistrza, przyznaj¹c, ¿e
podoba mu siê takie podejœcie.
- W tym momencie Sejm pracuje nad ustaw¹ i myœlê, ¿e bêdzie nowelizacja. Praca zmierza w takim
kierunku, aby zmniejszyæ i zmieniæ
zapisy dotychczas obowi¹zuj¹cej
ustawy, ³agodz¹c sankcje i kary oraz
sposób ich naliczania, tak, aby by³y
mniej drastyczne – doda³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Radny Henryk Stankiewicz
zwróci³ uwagê, ¿e jeœli bêdzie za
g³oœno na torze, to mieszkañcy osiedla bêd¹ pisaæ protesty, albowiem
miejsce wyznaczone do tego typu
celów jest za blisko osiedla. MM
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Arcybiskup Andrzej Dziêga
w Dobieszewie
(DOBIESZEWO, gm.
£obez) Koœció³ jako
œwi¹tynia jest
poœwiêcony, ale jest
nowy dach, wiêc trzeba
go poœwiêciæ – tak
arcybiskup Andrzej
Dziêga mówi³ o
przyczynach swojej
wizyty duszpasterskiej
w Dobieszewie.
Koœció³ek w Dobieszewie to
piêkna œwi¹tynia, z drewnian¹
dzwonnic¹ obok. Co prawda jest
niewielki, ale zadbany, z piêknym
starym o³tarzykiem i ambon¹. Wymianê dachu przeprowadzono jesieni¹ 2012 roku. Gdy przeje¿d¿aliœmy
wtedy przez wioskê, trwa³y prace na
dachu. Koœció³ nale¿y do parafii w
£obzie, a korzystaj¹ z niego wierni
z Dobieszewa i Unimia, gdy¿ ta druga wioska nie posiada koœcio³a.
St¹d, gdy so³tys Dobieszewa Stanis³aw Polny sk³ada³ podziêkowania
za pomoc przy remoncie, dziêkowa³
równie¿ mieszkañcom Unimia, a
so³tys Zdzis³aw Zielonka by³ obecny na uroczystej mszy, któr¹ celebrowa³ arcybiskup Dziêga.
Jednak zanim rozpoczê³a siê
msza, proboszcz parafii w £obzie
ks. Józef Cyrulik opowiedzia³ o pracach przy remoncie dachu i wspomnia³ o zaanga¿owaniu wiernych w
tê inwestycjê. Nastêpnie arcybiskup
Andrzej Dziêga obszed³ œwi¹tyniê i
poœwiêci³ nowy dach. Proboszcz
Cyrulik podziêkowa³ wszystkim,
którzy przyczynili siê nie tylko do

tej inwestycji, ale te¿ do stworzenia
tej ma³ej, ale aktywnej wspólnoty
religijnej. Jednak – jak da³o siê zauwa¿yæ na mszy – tak¿e tutaj zachodz¹ procesy starzenia siê spo³ecznoœci wiejskich, a tym samym i
wiernych, gdy¿ widoczny by³ tu
brak ludzi m³odych.
Po mszy so³tys Stanis³aw Polny
zaprosi³ wszystkich do pobliskiej
œwietlicy, gdzie mieszkañcy przygotowali poczêstunek i gdzie jeszcze przez d³u¿szy czas trwa³y rozmowy o sprawach wiernych, zarówno Dobieszewa i Unimia, jak i ca³ej
parafii ³obeskiej. KAR
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Gmina powiêksza
swój maj¹tek

(RUNOWO POM.). Gmina
Wêgorzyno sukcesywnie przejmuje grunty od PKP za d³ugi.
Radni jednog³oœnie wyrazili
zgodê na nabycie od Polskich Kolei
Pañstwowych S.A. w Warszawie
prawa u¿ytkowania wieczystego
trzech dzia³ek w Runowie Pomorskim.
Proces komunalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie
Koleje Pañstwowe” skutkuje czêœciowym wyzbywaniem siê maj¹tku

na rzecz jednostek samorz¹du terytorialnego.
„Nieruchomoœci w miejscowoœci Runowo Pomorskie stanowi¹
dzia³ki niezabudowane i mog¹ byæ
w przysz³oœci przeznaczone do
sprzeda¿y na cele budowlane.” czytamy w uzasadnieniu do uchwa³y. Nieruchomoœci zostan¹ nabyte
od PKP S.A. w zamian za zaleg³oœci
podatkowe. Zad³u¿enie PKP S.A na
dzieñ 23.01.2013 r. wynosi³o
³¹cznie z odsetkami 33.312 z³, natomiast ³¹czna wartoœæ dzia³ek –
31.960 z³.
MM

Z okazji 80 urodzin

kochanej Mamie
Cecylii Pokomeda
serdeczne ¿yczenia
wielu setek lat ¿ycia
w zdrowiu
¿ycz¹ synowie
z rodzinami
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Przymiarki
do rozbudowy
szpitala w Resku

(RESKO). Z uzyskanych
przez nas informacji wynika, ¿e
gryficki szpital planuje rozbudowê swojego oddzia³u w Resku.
W Urzêdzie Miejskim w Resku
wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na dzia³ce nr 310 w
Resku, na której po³o¿ony jest szpital.
Zgodnie z treœci¹ wniosku z³o¿onego przez SPZZOZ w Gryficach
inwestycja polegaæ ma na „rozbudowie oœrodka opieki d³ugoterminowej i leczenia osób przewlekle
chorych w podesz³ym wieku w Resku, w celu dostosowania opieki
zdrowotnej do zidentyfikowanych
potrzeb, Resko, ul. Szpitalna 8”.
Pytamy wicestarostê Jana Zdanowicza, o co w tym chodzi.
- Jest to zupe³nie nowy temat,
zg³oszony przez SPZZOZ w Gryficach i w chwili obecnej Zarz¹d Powiatu nie posiada szczegó³owych
informacji dotycz¹cych tej koncepcji rozbudowy. 22 stycznia Zarz¹d
Powiatu otrzyma³ z SPZZOZ w Gryficach wniosek dotycz¹cy wyra¿enia zgody na inwestycje w szpitalu
w Resku. Zgodnie z za³o¿eniem
wnioskodawcy w nowym obiekcie
powstanie od 55 do 80 nowych
miejsc dla pacjentów. Wartoœæ inwestycji ma wynieœæ oko³o 4,5 mln
euro. Inwestycja ma byæ zrealizo-

wana w latach 2014- 2015 r., o ile
SPZOZ uzyska dotacjê z funduszy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Informacje zawarte we wniosku
s¹ zbyt lakoniczne, aby na ich podstawie podejmowaæ jakiekolwiek
decyzje, dlatego w dniu 30 stycznia
wyst¹pi³em do dyrektora J. Pietryki
o udzielenie szczegó³owych informacji dotycz¹cych planowanej inwestycji, które zostan¹ niezw³ocznie przedstawione na posiedzeniu
Zarz¹du.
Na tym etapie interesuje nas
przede wszystkim: ogólny koszt inwestycji, udzia³ œrodków zewnêtrznych w inwestycji, wp³yw inwestycji na bie¿¹ce funkcjonowanie szpitala, dok³adna lokalizacja nowego
obiektu i jego parametry techniczne, sposób zagospodarowania czêœci obiektu szpitala obecnie zajmowanego przez ZOL, po zakoñczeniu
inwestycji oraz wp³yw inwestycji na
powstanie nowych miejsc pracy.
Po uzyskaniu pe³nej informacji
na temat zamierzeñ dzier¿awcy Zarz¹d podejmie stosowne decyzje. Ze
wzglêdu na wagê problemu przeprowadzimy w sprawie szerokie
konsultacje.
O wszelkich nowych okolicznoœciach bêdziemy równie¿ niezw³ocznie informowaæ opiniê publiczn¹ za poœrednictwem prasy powiedzia³ wicestarosta Jan Zdanowicz.
MM
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Nie traæcie nadziei – wrócimy w 1946 roku...

Zes³anie Marii Grygiel (3)
Maria Grygiel z domu Sienkiewicz, obecnie mieszka w Smólsku w
gminie Resko. Córka Heleny i Damiana oraz siostra Józefa, Ksawerego, Stanis³awa i Jana urodzi³a siê w
1925 roku w województwie wileñskim, w powiecie Postawy, gminie
Duni³owicze we wsi Huta odleg³ej
od miasteczka o siedem kilometrów.
Trzyma³a nas nadzieja
Na Syberii wierzyliœmy, ¿e wrócimy. G³upie dziewczyny by³yœmy.
Zbiera³yœmy siê i wró¿y³yœmy. Wywo³ywaliœmy ducha Pi³sudskiego i
zawsze wychodzi³o nam, ¿e wrócimy w 1946 roku. Mieliœmy nadziejê, ale matki œmia³y siê z nas. A my
mówi³yœmy – nie traæcie nadziei –
wrócimy w 1946 roku.
Tam, jak by³a ruska wioska, to
nie powiem, jak siê posz³o to dali,
oni nie byli tak ciêci na Polaków.
PóŸniej widzia³am w telewizji i pisali, ¿e na Sybirze to bogaty kraj. Pokazywali stosy zbo¿a nasypywane
na pole. Tam mi mówili przed wyjazdem do Polski – Marysia nie
jedŸ, przed wojn¹ u nas by³ bogaty
kraj, a zobaczysz po wojnie, te¿
bêdzie u nas lepiej, tak jak u was.
Jednak bez przerwy Polacy b³agaj¹,
¿eby ich tu sprowadziæ, to chyba nie
by³o dobrze.
Czy rodzi³y siê dzieci? Nie, nie
rodzi³y siê dzieci. ¯adna z nas nie
wychodzi³a tam za m¹¿, chyba bali
siê. Ka¿dy mia³ nadziejê, ¿e wróci
do domu. Moja kole¿anka zza Buga
pisa³a do mnie – pamiêtaj, tylko nie
wychodŸ za m¹¿, bo ch³opak na ciebie czeka w domu. A to wszystko
partyzantka w naszej wiosce, z fabryki. W swoim w³asnym lesie
wszyscy ch³opcy zginêli. Gdy po
wojnie tam pojecha³am, to ju¿ ¿adnego ch³opaka nie by³o. Moi bracia
te¿ nale¿eli do partyzantki.
Do Polski
Gdy wracaliœmy, poci¹g zatrzyma³ siê przed granic¹. Spytali siê
nas, gdzie kto chce jechaæ. Sta³y
dwa poci¹gi. Jeden jecha³ na zachód, a drugi do Bia³orusi, tam gdzie
mieszka³am przed wojn¹. Bratowa z
dzieæmi posz³a do poci¹gu, który
jecha³ na zachód, a ja do drugiego.
Chcia³am jechaæ do domu. Jeszcze
mówi³am do niej, gdzie ona g³upia
jedzie na niemieck¹ ziemiê. Powiedzia³a, ¿e jeœli pojadê do domu, to
znowu Ruscy mnie wywioz¹. Wystraszy³am siê i wróci³am do nich.
PrzywieŸli nas do £obza jesieni¹

1946 roku. Tu jeszcze poci¹g sta³ z
ziemniakami. Jak wszyscy siê rzucili na te ziemniaki...
Tutaj na pocz¹tku baliœmy siê, ¿e
Niemcy wróc¹. Jak nas zawieŸli do
Zelmowa, to w jednym mieszkaniu
w trzy rodziny mieszkaliœmy, bo siê
baliœmy, ¿e Niemcy przyjd¹ i nas
zadusz¹. PóŸniej ju¿, jak dyrektor
mówi³: „nie bójcie siê, Niemcy nie
wróc¹”, kaza³ wybieraæ sobie
mieszkanie i zasiedlaæ. A my baliœmy siê. Mogliœmy w £obzie zaj¹æ
mieszkanie. Dawali nam. Posz³am
obejrzeæ. W mieszkaniu by³y pierzyny i poduszki, wszystkiego pe³no, tak jak Niemcy wyszli, tak zosta³o. Powiedzieli, ¿e mogê zaj¹æ. Spyta³am - „Tu? Wszystko niemieckie”.
Ba³am siê zostaæ, bo Niemcy mnie
zadusz¹. Nie zosta³am w £obzie, to
powieŸli do PGR. Ba³am siê. Niemcy te¿ byli za ostre. Ruskie te¿ nie
by³y lepsze.
Z £obza rozwozili nas do Zelmowa, do PGR, gdzie pracowaliœmy od razu przy wykopkach i wyrywaniu buraków.
W Zelmowie jeszcze Niemców
wywozili. Dostaliœmy mieszkanie
w pa³acu. Tam mieliœmy chyba siedem pokojów. Mieszka³o w nim kilka rodzin. Pa³ac by³ du¿y, ka¿da
rodzina mia³a po kilka pokojów.
11 maja 1947 roku bra³am œlub
w Zelmowie.
M¹¿, jako wojskowy, dosta³ gospodarkê w Siwkowicach jako osadnik wojskowy. Wtedy nazywa³o siê
Zwanowo. Na gospodarce mieszka³am 15 lat. M¹¿ by³ w I Armii Wojska Polskiego, walczy³ pod Lenino.
Jak byliœmy w Siwkowicach, to
Niemcy jeszcze mieszkali, ale nied³ugo te¿ ich wywieŸli, ¿eby zasiedliæ Polakami. Nie wiem, gdzie ich
wywozili, zabierali samochody, furmanki. W Siwkowicach nie by³

PGR, tylko ko³choz. W ko³chozie
chyba dwa lata pracowaliœmy. Szybko jednak rozlecia³ siê i pobraliœmy
znowu gospodarkê.
Mój m¹¿ by³ so³tysem. Przyje¿d¿ali do niego partyjni i namawiali go, ¿eby budowa³ siê, to
mówi³: „Co? Na niemieckiej ziemi?” Mówi³am, ¿e ja mam dom,
pytali dlaczego do niego nie jadê,
odpowiada³am, ¿e przyjdzie czas.
Mówili, ¿e s¹ przyjació³mi, ale ja
Ruskich nie liczê za przyjació³, bo
oni mi ca³¹ rodzinê wymordowali.
Niemcy nic mi nie zrobili.
Nie chcia³am gospodarki. Wyruszyliœmy do PGR za Szczecin, gdzie
by³a Tekla – moja bratowa, do Skarbimierzyc. Tam w PGRze by³am 10
lat. W 1972 roku przysz³am do
Smólska. Akurat ten blok, w którym
mieszkam, nie by³ jeszcze wykoñczony. Tu przyszliœmy i te¿ pracowaliœmy w PGRze. Gdy zmar³ m¹¿,
zosta³am sama. Mieszkam tu od
1972 roku. Ju¿ nie zmieniê korzeni,
ju¿ wystarczy.
Bracia
Jednego brata odnalaz³am w
Anglii, przez Czerwony Krzy¿.
Zmar³ tam w 1980 roku. Mia³am z
nim kontakt, pisa³, przysy³a³ paczki.
O¿eni³ siê, mia³ syna. Przez Czerwony Krzy¿ poszukiwa³am równie¿
drugiego brata w ZSRR. Czerwony
Krzy¿ odpisywa³ mi, ¿e nie ma takiego. Odnalaz³ go brat mieszkaj¹cy w Anglii. Pamiêtam jak dzisiaj.
Rano posz³am do pracy, s¹siadka
przybieg³a do mnie i powiedzia³a,
¿e nadawali informacjê, ¿e odnaleŸli mojego brata w ZSRR. Po trzech
dniach dosta³am list od brata z Anglii, ¿e odnalaz³ Janka.
Gdy Janek ods³u¿y³, to pojecha³
do domu, do obecnej Bia³orusi, za
Bug. I tam umar³. JeŸdzi³am do niego chyba trzy razy. Pierwszy raz
by³am u niego w 1967 roku. Janek
nie móg³ tu przyjechaæ.
Ile mój najm³odszy brat by³
bity... Gdy pojecha³am do niego za
Bóg, jak on p³aka³... Mówi³: „Marysia, ile ja by³ bity, ale ja krad³, ¿eby
tobie daæ chocia¿ kawa³eczek, a teraz ty masz dobrze, a ja Ÿle. Tam po
wojnie te¿ nie by³o dobrze, za Bugiem. Ciê¿ko by³o, ciê¿kie ¿ycie. Po
wojnie tam nic nie by³o. Pojecha³ do
domu, bo myœla³, ¿e ja tam jestem, a
przecie¿ tam nic nie by³o... Wszystko zosta³o zniszczone po wojnie.
Fabryka by³a na nowo odbudowana.
Na naszym placu wujek wybudowa³
sobie dom. Naszego mieszkania ju¿
nie by³o. Do czego brat pojecha³?
Dobrze, ¿e wujek by³ i pomogli

jemu. Postawi³ sobie dom. Ale nie
mia³ ¿ycia. Strasznie p³aka³. Jak
odje¿d¿a³am, to pod poci¹g rzuca³
siê. On nie móg³ przyjechaæ, tutaj
przyjecha³a tylko jego córka Janina,
w 1982 roku. Gdy umar³, nie dali mi
znaæ, pojecha³abym na pogrzeb.
Po rodzicach nawet nie mam
¿adnej pami¹tki, ¿adnego zdjêcia,
bo wszystko siê w Rosji potopi³o.
Bie¿eñcy
Opowiadaj¹c nam swoj¹ historiê, Pani Maria wielokrotnie powtarza³a, ¿e nie potrafi zrozumieæ, nie
wie, dlaczego wywieziono ich na
Sybir. Teoretycznie bowiem nie nale¿eli do ¿adnej z grup, które jako
pierwsze zosta³y wywiezione za
Ural, bo ani wojskowi, ani leœnicy,
urzêdnicy, czy nawet bogaci ch³opi.
Wspomina³a jednak o ucieczce jej
rodziny do Polski, gdy pani Maria
mia³a 5 lat. To wszystko wyjaœnia.
Byli bie¿eñcami. Z opowieœci Pani
Marii wynika, ¿e jej rodzina mieszka³a wczeœniej w tej czêœci Wileñszczyzny, któr¹ Józef Stalin ofiarowa³
Litwie. Mieszka³o tam niemal 70
proc. Polaków. Po tamtej stronie
byli ku³akami. Gdy w 1930 roku
Józef Stalin wprowadza³ kolektywizacjê wsi i programow¹ „likwidacjê
ku³aków jako klasy spo³ecznej”,
rozpoczê³y siê masowe ucieczki do
Polski.
Ucieczka do Polski
Miñsk to by³a prawdziwa Rosja.
W 1930 roku zamknêli granicê, mia³am piêæ lat. Rosja by³a bardzo bogata, tam nazywali nas „ku³aki”. W
1930 roku zaczê³y zawi¹zywaæ siê
ko³chozy. Ka¿dy mia³ ³adny dom,
gospodarstwo. Nam dom piorun
spali³, to zbudowali nowy – du¿y i
³adny. Zaczêli nas namawiaæ do
ko³chozu. Mieliœmy dwa ³adne konie, œwinie, krowy - wszystko. Jak
zaczêli zawi¹zywaæ ko³chozy, to
tato powiedzia³, ¿e tam nie pójdzie.
Granica z Polsk¹ by³a niedaleko, za
niewielkim laskiem sta³y ju¿ bia³oczerwone s³upy. Granic¹ by³a rzeka.
Zanim nie zamknêli granicy, jeden z
moich braci by³ tam co tydzieñ.
Chodzi³ z koleg¹ i jeszcze jedn¹
dziewczyn¹. Ich tam potrzymali w
wiêzieniu i wypuszczali, nakupili
chustek batystowych, jedwaby, Polacy im nadawali, bo to by³o w Polsce i mówili: „powiedzcie swoim
rodzicom, ¿eby przyszli, ¿e u nas w
Polsce tak dobrze”.
Ojciec powiedzia³, ¿e nie pójdzie do ko³chozu. We wsi by³a kolejka krowy paœæ. Gdy nadesz³a nasza kolej, ojciec powiedzia³ do ch³o-
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paków, aby ca³e stado przepêdzili za
granicê z Polsk¹, bo to by³o blisko.
Tato domówi³ siê ju¿ z Polakami, bo
z naszej wioski ju¿ chyba cztery
rodziny uciek³y. Powiedzia³, ¿e ci
Polacy wska¿¹, gdzie jest p³ytka
rzeka i kaza³ przepêdziæ wszystkie
krowy, z ca³ej wioski. Powiedzia³,
¿e wszystko naszykuje. Brat, który
by³ ju¿ ¿onaty, wzi¹³ konie, beczkê,
w której wo¿ono ¿ywicê z lasu,
wzi¹³ najm³odszego brata Janka,
wsadzi³ do tej beczki, na³o¿y³ 2-3
grube swetry, owin¹³ kocami, aby
nie poturbowa³ siê w niej i pojecha³.
Tato zosta³, a my wziêliœmy kosze i
poszliœmy niby na grzyby, czy na
jagody. Przyszliœmy do s³upów i
zobaczyliœmy, ¿e bracia przegnali
ju¿ przez rzekê i krowy i owce, a na
brzegu po drugiej stronie sta³o pe³no ludzi i wo³ali do nas – „chodŸcie,
chodŸcie tu do nas, prêdzej, bo tu
jest p³ytka woda!” Przeszliœmy
przez wodê, ale mama zobaczy³a, ¿e
taty nie ma. Wróci³a i dobieg³a do
s³upów, gdy zobaczy³a tatê. Bieg³ w
nasz¹ stronê, ale nie mia³ ju¿ si³y, nie
móg³ ju¿ s³owa powiedzieæ. Mama
zaczê³a go ponaglaæ i wo³aæ: „Uciekajmy, bo ¿o³nierze goni¹!” Mia³ z
nami iœæ s¹siad. Zamiast tego poszed³ na posterunek i zameldowa³,
¿e chcemy uciekaæ. Mama zd¹¿y³a
tylko przejœæ przez rzekê z tat¹, a po
drugiej stronie stanê³o trzech ¿o³nierzy na koniach. Ale oni ju¿ nie
mieli prawa strzelaæ. Mama powiedzia³a do nich – a teraz poca³ujcie
mnie... Oni powiedzieli: „i tak do
nas przyjdziecie”. Po stronie polskiej wszystkich zamknêli do wiêzienia, tylko my dzieci zostaliœmy.
Tam mieszka³a nasza ciotka, przyjecha³a po nas, ale krzycza³a, p³aka³a,
to my nie chcieliœmy do niej iœæ.
¯ona komendanta powiedzia³a,
abyœmy zostali u niej i bêdzie nas
codziennie zaprowadzaæ do wiêzienia, do rodziców. Posiedzieli miesi¹c, po tym czasie przysz³o, ¿e s¹
wolni, nieuwik³ani w ¿adn¹ politykê, nikogo nie zamordowali, uciekli
z powodu ko³chozu. Musieli ich
sprawdziæ. Otworzyli drzwi i powiedzieli – „Proszê wyjœæ, u nas ko³chozów nie ma. Gdzie chcecie, tam
was odwieziemy.”
Gdy Ruscy póŸniej po nas przyszli, powiedzieli: „Szto? Ubi¿ali ad
nas i my was zdies naszli”.
Chyba tylko przez to wywieŸli
nas, no bo przez co?
Jak przeszliœmy granicê, to ile
my tam byliœmy? 9 lat tylko w Polsce? A tam by³a Rosja, ale by³a bogata.
Wys³ucha³a MM

List do redakcji
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OdpowiedŸ na artyku³
„Sieæ jak uk³ad krwionoœny
bez serca”

W zwi¹zku z publikacj¹
artyku³u „Sieæ jak uk³ad krwionoœny bez serca”, który ukaza³ siê w
T£ z dnia 29 stycznia 2013 roku,
proszê o zamieszczenie mojej odpowiedzi w ramach prawa do sprostowania wiadomoœci nieprawdziwych lub nieœcis³ych, jakie w artykule poda³a Burmistrz Wêgorzyna,
Monika KuŸmiñska.
1. Na pocz¹tek wyjaœniê, ¿e
artyku³ dotyczy inwestycji pod
nazw¹ Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami w aglomeracji Wêgorzyno (Wêgorzyno - Runowo Pomorskie - Po³chowo). Zakres inwestycji obejmowa³ równie¿ budowê zbiornika wyrównawczego oraz kanalizacji deszczowej. Jest to najwiêksza inwestycja w historii samorz¹du, bo realizowana przez trzy kadencjê rad
i trzech burmistrzów; Konarskiego, Karpowicz i obecnego.
2. Inwestycjê rozpoczêto za
burmistrza Stanis³awa Konarskiego, kiedy to og³oszono przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowej. W wyniku przetargu, w lipcu 2006 roku podpisano umowê z
biurem projektowym „Progaz”.
3. W 2007 roku kiedy objê³am
urz¹d burmistrza, okaza³o siê, ¿e
projektant nie rozpocz¹³ jeszcze
prac. T³umaczy³ siê, ¿e nie otrzyma³ z urzêdu podk³adów geodezyjnych do projektowania. I zacz¹³ siê
spór; urzêdnicy twierdzili, ¿e
otrzyma³ (jednak w urzêdzie nie
by³o ¿adnych pokwitowañ), a projektant twierdzi³, ¿e nie otrzyma³.
W koñcu zagrozi³, ¿e zrywa umowê z gmin¹. By³am zmuszona zleciæ wykonanie podk³adów geodezyjnych dla projektanta. Teraz
mnie obci¹¿a siê odpowiedzialnoœci¹ za opóŸnienia, natomiast za
Burmistrza Konarskiego, po podpisaniu umowy nawet nie rozpoczêto zadania.
4. Kiedy zorientowa³am jak
wielki jest zakres zadania i opóŸnienia w projektowaniu, postanowi³am podzieliæ zadanie na etapy.
Tym bardziej, ¿e zbli¿a³y siê terminy aplikowania po œrodki unijne.
Podzieli³am na I etap miasto Wê-

gorzyno oraz II etap Runowo - Po³chowo. Moja decyzja okaza³a siê
s³uszna, bo projektant zd¹¿y³ zrobiæ I etap (zaprojektowa³ 10 km
sieci wraz z przepompowniami) i
gmina otrzyma³a pozwolenie na
budowê. Zd¹¿y³am z³o¿yæ wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego i
gmina otrzyma³a dofinansowanie
(75% kosztów inwestycji). W
zwi¹zku z tym, opinie burmistrz
KuŸmiñskiej, zawarte w artykule
cytujê: „z ró¿nych przyczyn i ustaleñ z poprzedni¹ burmistrz projekt
wci¹¿ jest niedokoñczony. Zakres
prac by³ zmieniany ustnie…” s¹
nieprawdziwe. Wszelkie zmiany
umowy zosta³y dokonane aneksami do umowy (jest ich kilka). Gdyby nie by³o tych aneksów, to dzisiaj
nie by³oby wybudowanej kanalizacji dla po³owy Wêgorzyna. Takie
opinie œwiadcz¹ o ma³ej wiedzy
burmistrza, jeœli chodzi o procesy
planowania inwestycji (podk³ady
geodezyjne, decyzje œrodowiskowe, uzgodnienia z w³aœcicielami
dzia³ek, monta¿ finansowy). To
wszystko trwa 2-3 lata. Ja doprowadzi³am do zakoñczenia I etapu,
pozyska³am pieni¹dze i wybra³am
wykonawcê. Zakoñczy³am równie¿ postêpowanie w sprawie wydania decyzji œrodowiskowej dla
projektowania II etapu. Kolejny
burmistrz odpowiada ju¿ za kolejne etapy inwestycji, takie s¹ regu³y
kadencyjnoœci. I najlepiej jakby
nie zajmowa³ siê ja³ow¹ krytyk¹, a
konkretn¹ prac¹. Wykonanie kanalizacji w ramach Aglomeracji jest
priorytetem dla wszystkich gmin,
aby nie p³aciæ kar od 2015 roku.
5. Z wyjaœnieñ burmistrz KuŸmiñskiej wynika, ¿e wybudowa³a
sieæ kanalizacyjn¹, ale nie zmodernizowa³a przepompowni w ulicy
£¹kowej i teraz jest problem z
„przerzuceniem” œcieków na
oczyszczalniê. Jeœli faktycznie za
mojej kadencji dosz³o do pominiêcia tej przepompowni przy kolejnym kosztorysowaniu robót, to pytanie co nowy burmistrz robi³ przez
dwa lata, ¿e tego nie poprawi³!
Przepompownia to jeden z wielu
elementów inwestycji i przez dwa
lata mo¿na by³o to spokojnie
„spi¹æ”. Przypomnê tylko, ¿e w
latach 2006-2010 obejmuj¹c gminê zasta³am plac budowy gimna-

zjum. Kiedy okaza³o siê, ¿e za poprzedniego burmistrza posadowiono budynek niezgodnie z dokumentacj¹, to szybko doprowadzi³am inwestycjê do porz¹dku i po
„krzyku”. Natomiast Burmistrz
KuŸmiñska nie rozwi¹za³a przez 2
lata prostej sprawy przepompowni. Teraz informuje, ¿e „wyst¹pi³a
do operatora o ekspertyzê techniczn¹”. Jeœli wyst¹pi³a teraz o
opinie, to stanowczo za póŸno, bo
ludzie chc¹ siê ju¿ prze³¹czaæ z
szamb do sieci! Mo¿na to robiæ
stopniowo, bo przecie¿ istniej¹ca
przepompownia ma okreœlon¹
przepustowoœæ.
6. Nie s¹ równie¿ prawdziwe
twierdzenia burmistrz zawarte w
artykule lub powtarzane na sesji, ¿e
zrezygnowa³am z projektowania
sieci wodoci¹gowej dla RunowaPo³chowa w II etapie. Jest to nieprawda! Dowód; notatka z narady
w urzêdzie z dnia 07.08.2012. W
czasie narady burmistrz przypomina projektantom, ¿e cytujê: „projektowanie sieci wodoci¹gowej w
miejscowoœci Runowo Pomorskie
objête jest przedmiotem umowy nr
8/2006 i nie zosta³ sporz¹dzony
aneks, który zawiera³by wy³¹czenie tej czêœci z projektowania, tak
wiêc nale¿y realizowaæ umowê w
takim zakresie jak zosta³a zawarta”. A wiêc nie ma podstaw do g³oszenia nieprawdziwych informacji, ¿e wy³¹czy³am sieæ wodoci¹gow¹ z projektowania!
Mam nadziejê, ¿e Tygodnik
£obeski kolejny raz pisz¹c o kanalizacji bêdzie przestrzega³ ustawy
Prawo Prasowe, a szczególnie art.
12 , który zobowi¹zuje dziennikarza do zachowania szczególnej starannoœci i rzetelnoœci przy zbieraniu i wykorzystaniu materia³ów
prasowych, zw³aszcza sprawdziæ
zgodnoœæ z prawd¹ uzyskanych
wiadomoœci lub podaæ ich Ÿród³o.
Nie zdarzy³o siê jeszcze, aby T£
pisz¹c o sprawach z Wêgorzyna, a
dotycz¹cych mojej kadencji zapyta³
mnie o wyjaœnienia. Jeœli bêdzie siê
to powtarzaæ w dalszym ci¹gu, to
bêdê zmuszona wyst¹piæ na drogê
s¹dow¹ o ochronê dóbr osobistych.
Z powa¿aniem
Gra¿yna Karpowicz
Burmistrz w latach 2006-2010.
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Deutsch Wagen Tour w £obzie
24 stycznia do ³obeskiego gimnazjum zawita³ kolorowy samochód
promuj¹cy akcjê Deutsch – Wagen
– Tour.
Pani Karolina Jagodziñski, lektor
jêzyka niemieckiego, przyjecha³a do
nas w celu przeprowadzenia warsztatów jêzykowych. Pokaza³a nam, ¿e
nauka niemieckiego to nie tylko „wkuwanie” s³ówek i regu³ek gramatycznych, ale te¿ œwietne zabawy i gry, które przynosz¹ dzieciom wiele radoœci.
Zosta³y nam zaprezentowane nowatorskie metody aktywizacji
uczniów w procesie dydaktycznym.
U³atwiaj¹ one naukê i spowoduj¹, ¿e
nauka jêzyka obcego jest skuteczna i
zajmuj¹ca.
Wizyta Pani Jagodziñski zbieg³a
siê z rozstrzygniêciem konkursu na
plakat promuj¹cy Niemcy, jako miejsce atrakcyjne turystycznie. To w³aœnie naszemu goœciowi przypad³o w
udziale wy³onienie zwyciêzców i
przyznanie im atrakcyjnych nagród.
Poziom prac by³ tak wysoki, ¿e niemo¿liwym okaza³o siê wy³onienie jednej, najlepszej pracy. Pani Jagodziñski wyró¿ni³a projekty Dagmary D¹browskiej (klasa 1e), Patrycji Gonga³y (1e), Aleksandry Gêsikiewicz (3a) i
£ukasza Zieliñskiego (2a).
W warsztatach wziê³o udzia³ 46
uczniów, którzy pracowali w dwóch

grupach. Organizatorem spotkania
by³a nauczycielka jêzyka niemieckiego Beata Zwoliñska, a wspiera³y j¹
Ma³gorzata Wysocka i Sylwia Micha³owska.
Spotkanie z pani¹ Jagodziñski
rozpoczê³o siê w po³udnie. Dwa jed-

nogodzinne warsztaty okaza³y siê byæ
dla uczniów bardzo inspiruj¹ce. Tu¿
po nich entuzjastycznie dzielili siê z
nauczycielami pomys³ami na wykonanie nowych projektów jêzykowych.
Nasi uczniowie pierwszy raz mogli
pracowaæ na zajêciach z lektorem –

Nativespeakerem (osob¹, dla której
niemiecki jest jêzykiem ojczystym –
przyp. red.). Atmosfera spotkania by³a
tak przyjazna, ¿e lektorka wyrazi³a
chêæ udzia³u w kolejnych warsztatach, które bêd¹ zwi¹zane z obchodami Dnia Poligloty.
(o)

Na komunalne czeka siê d³u¿ej
(£OBEZ). Zgodnie ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej za 2012
rok okazuje siê, ¿e szybciej mo¿na
otrzymaæ mieszkanie socjalne, ni¿
komunalne. Czy gmina wybuduje
nowe mieszkania?
Na liœcie osób oczekuj¹cych na
mieszkanie s¹ i takie, które czekaj¹ na
przydzia³ lokalu gminnego od 2002
roku. Z czego to wynika? Zgodnie z
wyjaœnieniem wiceburmistrza Ireneusza Kabata s¹ dwa przypadki, w których mieszkañcy gminy oczekuj¹ na
mieszkanie tak d³ugo.
- Nie s¹ to przypadki osób, które
nie maj¹ gdzie mieszkaæ. To wynika
z ich decyzji. Nie zawsze proponowane mieszkanie dana osoba chce przyj¹æ. Po prostu nie przyjmuje tego
mieszkania, twierdzi, ¿e jeszcze nie.
Dlatego tak to jest. W tym roku jedna
z tych osób przewidziana jest do zakwaterowania, czy przyjmie ten lokal, nie wiem. Czas oczekiwania na
mieszkanie trwa czasami 2 lata czasami 5, zale¿y, jakie to jest mieszkanie. D³u¿ej czeka siê na mieszkanie
komunalne. Tych mieszkañ niestety
mamy ma³o. Krócej czeka siê na
mieszkanie socjalne. Nie mamy w tej
chwili ¿adnego wyroku eksmisyjnego spoza gminy, który czeka³by na
wykonanie. S³ychaæ z Polski, ¿e jest

kolejka, p³ac¹ gminy odszkodowania, my nie mamy ¿adnego wyroku
eksmisyjnego. Mamy we w³asnych
zasobach, ale to jest tylko przesuniêcie mieszkania. Jest lista oczekuj¹cych. Komisja mieszkaniowa j¹ weryfikuje. Czêsto po³owa to nieprawda, s¹ odwo³ania. Ludzie nie przyjmuj¹ do wiadomoœci, ¿e przekraczaj¹
metra¿ mieszkania i ju¿ to ich dyskwalifikuje – wyjaœni³ wiceburmistrz
£obza.
W marcu komisja bêdzie weryfikowa³a osoby z listy z roku ubieg³ego, a do koñca marca gmina opublikuje now¹ listê osób oczekuj¹cych na
przydzia³ lokali. Ostateczn¹ decyzjê
podejmie burmistrz.
Czêœæ mieszkañ socjalnych i komunalnych zosta³o przydzielonych w
obiektach w Worowie oraz przy ul.
Budowlanej. Czêœæ z tych umów koñczy siê i dane lokatorów równie¿ zostan¹ zweryfikowane. Jeden lokator z
Worowa dosta³ wyrok eksmisyjny za
dewastacjê mieszkania bez prawa do
lokalu.
Okazuje siê, ¿e zgodnie z nowymi
przepisami trudniej jest teraz oszukaæ urzêdników. Albowiem nale¿y
przedstawiæ dochody z ostatnich 12
miesiêcy, przy czym nie musz¹ byæ
one legalnie udokumentowane, ale
sk³adane s¹ pod odpowiedzialnoœci¹

karn¹. Wczeœniej wystarczy³y dochody z trzech ostatnich miesiêcy. By³y
przypadki, gdzie ludzie na ten okres
zwalniali siê z pracy, albo ukrywali,
¿e posiadaj¹ tytu³ do innego mieszkania, a ¿e £obez jest ma³ym miastem...
Okazuje siê te¿, ¿e podczas weryfikacji nie wszystkie osoby wesz³y z
powrotem na listê. Zapewne i tak bêdzie tym razem. Ogólnie w zasobach
gminy jest 60 lokali socjalnych i 246
lokali komunalnych.
- Na ogóln¹ liczbê lokali socjalnych oko³o 50 jest w stanie dobrym i
bardzo dobrym. Korzystamy kolejny
rok z programu remontu mieszkañ socjalnych. Na koniec tego roku odsetek mieszkañ w stanie dobrym zwiêkszy siê, poniewa¿ ekipy budowlane
ju¿ pracuj¹. Lokale bez ³azienek ju¿
mo¿na policzyæ na palcach. Na pocz¹tku kadencji wiêkszoœæ lokali
by³o z tzw. „wychodkami”, teraz je likwidujemy. Na Komuny Paryskiej
zosta³o chyba tylko jedno mieszkanie, w którym nie ma toalety w mieszkaniu. Tam jest lokal eksmisyjny, do
którego nie mogê wejœæ, mieszkanie
jest zaplombowane, mogê wejœæ dopiero w kwietniu. Zlikwidujemy tam
„wychodki” i nie bêd¹ mia³y one ju¿
miejsca. Lokal przewidziany jest w
tym roku do remontu. Jeœli chodzi o
lokale komunalne, to gros jest w stanie dobrym. Nie ma ju¿ mieszkañ, w

których stan techniczny jest z³y. Czasami zdarza siê, ¿e dajemy nowe
mieszkanie, a lokator po dwóch latach doprowadza je do tragicznego
stanu.
Czy bêd¹ budowane kolejne
mieszkania? S¹ dwa budynki – jeden
przy ul. Browarnej 11 jest zamkniêty
z chwil¹ oddania budynku przy ul.
Budowlanej. Ekspertyza budowlana
nie pozwala³a na zasiedlenie. Na budynku s¹ porobione plomby, s¹ pêkniêcia. Budynek jest zamkniêty. Czeka na pieni¹dze. Aby zg³osiæ siê jednak do narodowego programu remontu mieszkañ, to trzeba mieæ w³asne
pieni¹dze. Dzisiaj priorytetem jest
kanalizacja. Musimy zakoñczyæ jeden etap, a by móc pomyœleæ o tym.
Drugi budynek, na którym bêdziemy
musieli siê skupiæ, to znajduj¹cy siê
przy ul. Siewnej 5. Musimy zrobiæ
ekspertyzê, która stwierdzi, czy budynek nadaje siê do remontu, czy konieczna bêdzie rozbiórka. Czasami
remont jest dro¿szy, a przy eksploatacji wychodz¹ wady. Jeœli zostanie
podjêta decyzja o wyburzeniu budynku przy ul. Siewnej 5, to tam istnieje
mo¿liwoœæ postawienia wiêkszego
budynku z wiêksz¹ iloœci¹ mieszkañ.
Jest obok przy³¹cze do ciep³oci¹gu,
przy okazji uporz¹dkowalibyœmy ten
teren miasta – wyjaœni³ wiceburmistrz.
MM
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Doberskie Zapusty po raz drugi

Emil Chodañ propaguje ludowoœæ
(DOBRA) Gdy rano w sobotê
jadê do pracy, s³ucham w radio relacji z doberskich zapustów. Dobra
wypracowa³a ju¿ sobie markê na
mapie wojewódzkiej kultury Doberskim Jarmarkiem, ale nie poprzestaje na tym. Zim¹ organizuj¹
Rycerskie Zjazdy Zimowe, a teraz
do imprez cyklicznych wpisali Doberskie Zapusty.
Drugi ju¿ Festiwal muzyki ludowej „Doberskie Zapusty” odby³ siê w
dniach 26-27 stycznia 2013 r. Zapusty
- to czas zabaw i tañców. Rozpoczyna
siê najczêœciej w dniu Trzech Króli, a
koñczy we wtorek przed Œrod¹ Popielcow¹, która oznacza pocz¹tek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc.
Dawniej w zapusty jedzono du¿o
t³ustych dañ, jedzono wiele, jakby
chciano zaspokoiæ g³ód przed zbli¿aj¹cym siê postem. Zapusty to tak¿e czas kolêdowania. Dawniej zapustnicy chodzili z gwiazd¹, turoniem poprzebierani za barwne kolorowe postacie i odwiedzali wszystkie cha³upy we wsi kolêduj¹c wspólnie z gospodarzami. Za swe œpiewy
otrzymywali od gospodarza zap³atê
w formie pieniêdzy b¹dŸ, jak to czêœciej bywa³o, gospodarz p³aci³ zapustnikom gorza³k¹. Tê star¹ zapomnian¹ tradycjê przypomnia³y miejscowe Weso³e Gospodynie.

Na zaproszenie organizatorów
przyjecha³y kapele ludowe z województwa: Kapela ludowa z £êczycy,
„Weso³a Ferajna” z Nowogardu, Zespó³ „Lipka” z Kobylanki, Kapela
„£obuziacy” z £obza oraz gospodarze
zapustów – Kapela „Weso³e Gospodynie” z Dobrej.
W sobotê o godzinie 17.00 Emil
Chodañ, pomys³odawca festiwalu,
wraz z burmistrz Dobrej Barbar¹ Wilczek otworzyli imprezê, po czym kapele zaczê³y prezentacje sceniczne.
Zespo³y swoj¹ muzyk¹ rozbawi³y publicznoœæ, porywaj¹c do tañca.
Goœciem specjalnym Zapustów
by³ prof. Bogdan Mat³awski, znany etnograf, który wyg³osi³ krótk¹ pogadankê na temat tradycji zapustowych.
W niedzielê, 27 stycznia, kapele
na zaproszenie ks. proboszcza spotka³y siê w koœciele p. w. Œw. Klary w
Dobrej, aby wspólnie z mieszkañcami Dobrej uczestniczyæ we mszy œw.
oraz daæ godzinny koncert kolêd. Ta
czêœæ zapustów by³a najtrudniejsz¹
czêœci¹ dla kapel ze wzglêdu na panuj¹c¹ temperaturê, przez któr¹ instrumenty odmawia³y pos³uszeñstwa. Gor¹ce brawa, mi³a ciep³a atmosfera, z jak¹ artyœci zostali przyjêci, sprzyja³a œwietnej zabawie.
W koncercie kolêd wyst¹pi³y równie¿ m³ode organistki Klaudia Witkowska, Wiktoria Hell, Martyna Hein-

rich oraz Ewa Dudziñska. Dziewczynki zaprezentowa³y goœciom kolêdy zapomniane i rzadko œpiewane. Kapele
zosta³y po¿egnane gromkimi brawami. Organizatorzy imprezy: Kapela
„Weso³e Gospodynie”, Biblioteka Publiczna w Dobrej, Urz¹d Miejski w
Dobrej zapraszaj¹ uczestników na
kolejn¹ edycje imprezy ju¿ za rok.
To by³a relacja organizatorów. O
Emilu Chodaniu i jego kapeli pisa³em kilka lat temu, po wystêpach na
Babie Wielkanocnej w £obzie. Bardzo m³ody cz³owiek z wielk¹ pasj¹.
Podkreœla³ w radio, ¿e cieszy go, ¿e
dociera ze swoj¹ propozycj¹ do rówieœników, czyli ludzi bardzo m³o-

dych. To daje nadziejê, ¿e wci¹gnie
ich w zupe³nie inny œwiat kultury, tej
trochê ju¿ zapominanej, ¿e j¹ o¿ywi.
Mam obawê, by nie ugrz¹z³ w ja³owych imprezach robionych tuzinami
pod publiczkê na mod³ê ludow¹.
Przyk³adem mog¹ byæ Zapusty robione w sali gimnastycznej, gdzie
wprost tchnie sztucznoœci¹. By nie
ugrz¹z³, musi pilnowaæ, by nie zatraciæ autentycznoœci, co jest motorem sztuki ludowej, w odró¿nieniu
od przeró¿nych stylizacji. Czego mu
oczywiœcie ¿yczê, bo mo¿e w odkrywaniu piêkna sztuki ludowej bardzo
wiele uczyniæ. Choæ teren tu trudny,
bo wiadomo, jak tu wszystko porozrywane.
KAR

Niechronieni uczestnicy ruchu
Naruszenie zakazu
i kierowanie po spo¿yciu
alkoholu
29.01.2013 roku w £osoœniczce
Andrzej B. mieszkaniec gminy Resko kierowa³ rowerem w stanie po
spo¿yciu alkoholu wyra¿onym wynikiem 0,18 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu czym naruszy³
te¿ s¹dowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów orzeczony przez
SR.

Kolizja, kieruj¹cy
po spo¿yciu alkoholu
29.01.2013r. na drodze £osoœnica- Jarchlino kieruj¹cy samochodem marki Opel mieszkaniec Kulic,
znajduj¹c siê po spo¿yciu alkoholu
wyra¿onym wynikiem 0,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, w wyniku czego

wpad³ w poœlizg i wjecha³ do przydro¿nego rowu. Uszkodzeniu uleg³
pojazd.
30.01.2013r. w £obzie na ul.
Okopowej mieszkaniec £obza, kieruj¹c samochodem marki Opel, najprawdopodobniej nie zachowa³ nale¿ytej odleg³oœci przy wymijaniu
samochodu marki Opel kierowanego przez mieszkañca £obza, w wyniku czego pojazdy zderzy³y siê lusterkami bocznymi.
30.01.2013r. w Mieszewie Wies³aw K., mieszkaniec gminy Wêgorzyno, kierowa³ samochodem marki
Honda, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem
1.02 mg/l; alkoholu w wydychanym
powietrzu.
31.01.2013r. o godz. 19.00 w
£obzie na ul. Rapackiego Grzegorz
S., mieszkaniec powiatu œwidwiñskiego, kieruj¹c samochodem marki Ford, wjecha³ w wyrwê w jezdni
uszkadzaj¹c przednie ko³o.

Trwaj¹cy obecnie okres zimowy
jest czasem, kiedy szybciej zapada
zmrok, pojawiaj¹ siê czêste mg³y i
opady.
Na niebezpieczeñstwo w tym okresie najbardziej nara¿eni s¹ „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”,
chocia¿by z tego powodu, ¿e widocznoœæ na drodze jest znacznie ograniczona. Czêsto pieszy korzystaj¹cy z
drogi nie do koñca zdaje sobie sprawê,
¿e nieprzestrzeganie przepisów ruchu
drogowego mo¿e doprowadziæ do powa¿nego w skutkach wypadku drogowego. Zdarza siê niestety te¿ tak, ¿e to
w³aœnie osoby piesze s¹ sprawcami
tych wypadków.
Z danych statystycznych za rok
2011 wynika, ¿e na terenie dzia³ania
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie mia³y miejsce dwa wypadki
drogowe, które zaistnia³y w³aœnie z
winy pieszego. W obu przypadkach
by³y osoby ranne. Je¿eli chodzi o rok
2012 to z udzia³em pieszego mia³y
miejsce dwie kolizje oraz jeden wypadek drogowy. Najczêstszymi przyczynami zaistnienia tych zdarzeñ by³y
chodzenie nieprawid³ow¹ stron¹ drogi
oraz nieostro¿ne wejœcie na jezdniê
przed jad¹cym pojazdem
Innymi przyczynami wypadków,

do których dochodzi z winy pieszego
jest przekraczanie jezdni w miejscu
niedozwolonym.
Abyœmy mogli czuæ siê jako pieszy
bezpiecznie nale¿y przestrzegaæ podstawowych zasad:
Pieszy jest obowi¹zany korzystaæ z
chodnika lub drogi dla pieszych, a w
razie ich braku - z pobocza.
Pieszy id¹cy poboczem lub jezdni¹
jest obowi¹zany iœæ lew¹ stron¹ drogi.
Pieszych na chodnikach obowi¹zuje ruch prawostronny.
Pieszy powinien przekraczaæ drogê jedynie w miejscach do tego wyznaczonych tj. na przejœciach dla pieszych.
Nie stosowanie siê przez pieszego
do obowi¹zuj¹cych przepisów zgodnie z prawem stanowi wykroczenie. W
roku 2012 na terenie naszego powiatu
na³o¿one przez policjantów mandaty
karne na pieszych stanowi³y tylko 2,72
% wszystkich mandatów na³o¿onych
na uczestników ruchu drogowego,
natomiast pouczenia stosowane wobec pieszych to 33,18 % ogó³u stosowanych pouczeñ wobec uczestników
ruchu drogowego.
W tym miejscu jeszcze raz apelujemy do pieszych, aby dbali o swoje bezpieczeñstwo, pamiêtali o podstawowych zasad i ich przestrzegali.
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Mistrzostwa Powiatu w mini pi³ce koszykowej dziewcz¹t szkó³ podstawowych

Koszykarki z Radowa Ma³ego
mistrzyniami powiatu

(£OBEZ) W hali miejskiej w
£obzie rozegrano 21.01.2013 r.
Mistrzostwa Powiatu w mini pi³ce
koszykowej dziewcz¹t szkó³ podstawowych, rozgrywanych w ramach zawodów Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej.

W rozgrywkach wystartowa³y 4
zespo³y dziewcz¹t. Po rozegraniu
wszystkich spotkañ okaza³o siê, ¿e
najlepszym zespo³em mini koszykówki wœród dziewcz¹t jest dru¿yna reprezentuj¹ca Zespó³ Szkó³ z
Radowa Ma³ego.

Wyniki turnieju:
1. Szko³a Podstawowa Radowo
Ma³e - opiekun Miros³aw Budzyñski
2. Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
3. Szko³a Podstawowa nr Resko
4. Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
Zespó³ z Radowa Ma³ego uzy-

ska³ awans do zawodów regionalnych.
Najlepszym zawodniczkom zawodów wrêczono dyplomy, najlepsze szko³y otrzyma³y puchary oraz
dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w £obzie. (sp)

4 miliony z³ kary dla Klubu „Mewa”
(RESKO). Starostwo
Powiatowe w £obzie
wymierzy³o na rzecz
Ludowego Klubu
Sportowego „Mewa”
w Resku karê pieniê¿n¹ w wysokoœci
niemal 4 miliony z³ za
zniszczenie 24 drzew.
Równoczeœnie kara ta odroczona jest na 3 lata. Jeœli po tym terminie oka¿e siê, ¿e drzewa umr¹ albo
nie odtworz¹ koron, wówczas klub
bêdzie musia³ karê zap³aciæ. Jeœli
jednak drzewa prze¿yj¹ niezbyt
przemyœlan¹ pielêgnacjê, wówczas
kara zostanie umorzona.
W sumie przyciêto cztery klony
i 20 lip. Zabiegi pielêgnacyjne wykonano w lutym 2012 roku. O zniszczeniu drzew w wyniku niew³aœciwej pielêgnacji na stadionie miejskim w Resku starostwo zosta³o
powiadomione w czerwcu ubieg³ego roku, o czym informowaliœmy
czytelników. W lipcu starostwo w
£obzie zwróci³o siê z zapytaniem do
burmistrza Reska, czy nierucho-

moœæ, na którym rosn¹ drzewa, zosta³a przekazana innemu podmiotowi. Okaza³o siê, ¿e teren zosta³ przekazany w zarz¹d Klubowi Sportowemu „Mewa” Resko. Jeœli bowiem
nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ
gminy, wówczas spraw¹ zajmuje siê
starostwo. Tak te¿ sta³o siê w tym
przypadku. Tym samym starostwo
wszczê³o postêpowanie w sprawie
niew³aœciwie wykonanej pielêgnacji drzew.
W sierpniu przeprowadzono
oglêdziny. Tak zwana pielêgnacja to
drastyczne skrócenie konarów do
tego stopnia, ¿e przy stadionie stanê³y drzewa wygl¹daj¹ce jak s³upy.
Jednak ju¿ w dniu oglêdzin widoczne by³y odrosty, a to mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e drzewa prze¿yj¹.
Zabiegi pielêgnacyjne zosta³y
przeprowadzone na zlecenie Klubu
Mewa ze wzglêdu na bezpieczeñstwo ludzi przebywaj¹cych na terenie stadionu. Czêœæ ga³êzi by³o suchych. Inn¹ wa¿n¹ przyczyn¹ takiej
decyzji mia³y byæ wymogi, które
nale¿a³o spe³niæ zabezpieczaj¹c teren pod l¹dowisko dla helikopterów
ratunkowych.
W paŸdzierniku starostwo powo³a³o bieg³ego w zakresie dendrologii i terenów zieleni, aby ten wyda³
opiniê w celu ustalenia zasadnoœci

wykonania zabiegów w odniesieniu
do wieku i gatunków drzew.
Na miejscu bieg³y by³ w listopadzie. Ekspertyza dendrologiczna
by³a gotowa w grudniu. Okreœla³a
ona stan zdrowia, ocenê uszkodzeñ,
¿ywotnoœæ oraz mo¿liwoœæ odtworzenia koron drzew. Wynika z niej,
¿e wiek klonów pospolitych oraz lip
szerokolistnych waha siê od 43 do
48 lat. Ciêcia ca³kowicie odbiega³y
od zasad pielêgnacji, mimo tego stopieñ uszkodzenia drzew nie wyklucza ich ¿ywotnoœci z tego wzglêdu,
¿e akurat te gatunki drzew s¹ w stanie prze¿yæ radykalne ciêcia. Okazuje siê te¿, ¿e jeœli drzewa prze¿yj¹,
a wszystko na to wskazuje, w ci¹gu
kolejnych kilkunastu lat mo¿liwe
bêdzie odtworzenie ich koron, jednak bêdzie to wymaga³o systematycznych i przemyœlanych prac.
Prawid³owe przycinanie koron
drzew jest œciœle okreœlone w przepisach, a te mówi¹, ¿e mo¿na jedynie usuwaæ suche ga³êzie, nad³amane albo takie, które wchodz¹ w kolizjê z obiektami budowlanymi albo
urz¹dzeniami technicznymi. Mo¿na
równie¿ kszta³towaæ koronê drzewa, ale takiego, którego wiek, nie
przekracza 10 lat. PóŸniej przy takim drzewie mo¿na utrzymywaæ
formowany kszta³t korony. W innym

wypadku wszelkie zabiegi traktowane s¹ jako zniszczenie drzewa.
Warto o tym pamiêtaæ, bo czêsto
zwyczajnie nie zdajemy sobie z tego
sprawy, a obecne prawo w tym zakresie nak³ada kary w niewyobra¿alnie wysokich kwotach.
Karê nak³ada siê w wysokoœci
trzykrotnej op³aty za zniszczenie
drzew, op³ata zaœ zale¿na jest od
obwodu drzewa na wysokoœci 130
cm. P³aci siê za ka¿dy centymetr.
Op³atê za zniszczenie 24 drzew
wyliczono w wysokoœci 1.329.
869,40 z³. Po przemno¿eniu przez
trzy da³o to sumê 3. 989.608,20 z³.
Kwota ta by³aby jeszcze wy¿sza,
gdyby starostwo zastosowa³o stawki za 1 cm obowi¹zuj¹ce w dniu
wydania decyzji, a nie te, które obowi¹zywa³y w dniu dokonania wycinki. W tym wypadku za 1 cm obwodu p³aci siê 84,67 z³. Przy za³o¿eniu, ¿e niektóre drzewa mia³y w
obwodzie oko³o 200 cm, kara tylko
za jedno drzewo wynosi³a oko³o 100
tys. z³. Dodatkowo pomno¿ona
przez trzy ju¿ stanowi niebagateln¹
kwotê.
Klub podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do zachowania ¿ywotnoœci
drzew i odtworzenia koron. Czy
wysi³ki te oka¿¹ siê skuteczne, zobaczymy ju¿ niebawem.
MM
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Zgrupowanie Sarmaty Ku pamiêci Mateusza Koœciukiewicza
Turniej kibiców w Dobrej
w Pobierowie
Zwyciêstwem 3:2 nad Œwiatowidem £obez pi³karze IV ligowego Sarmaty Dobra rozpoczêli 2
lutego 2013 r., w Pobierowie, tygodniowe zgrupowanie w ramach
przygotowañ do rundy wiosennej
rozgrywek ligowych.
W meczu, który mia³ charakter
treningowo-szkoleniowy, bramki
dla Sarmaty zdobyli: Damian Padziñski 2 i Cezary Szkup, a dla
Œwiatowida obydwie bramki zdoby³
Rafa³ Komar. Wœród uczestników
zgrupowania pojawi³o siê kilku nowych, m³odych zawodników, wychowanków Sarmaty jak i z okolicznych miejscowoœci. W obozie nie
bierze udzia³u kilku zawodników z
szerokiej kadry, którzy w tym czasie
wykonuj¹ swoje obowi¹zki s³u¿bowe, a którzy na niektóre mecze sparingowe, gdy im czas pozwoli, bêd¹
dowo¿eni.
W zgrupowaniu uczestnicz¹:
Cezary Szkup, Kordian Sawczuk,
Filip Plewiñski, Daniel Olejniczak,
Damian Mosi¹dz, Micha³ Borowik,
Patryk Podbieg³o, Konrad W³odarczyk, Damian Dzierbicki, Mateusz
Dzierbicki, Kamil Pacelt, Andrzej
Jod³owski, Arkadiusz Paw³owski,
Marcin Kamiñski, Emilian Kamiñski, Tomasz D¿egan, Piotr Klêczar,
Damian Padziñski – graj¹cy trener

dru¿yny, Jaros³aw Jaszczuk – asystent trenera, Kazimierz Trojanowski – opiekun medyczny, Jan Zieniewicz – kierownik dru¿yny, Antoni
Kontowicz – prezes klubu.
Mecze sparingowe Sarmaty dotychczas rozegrane:
Goleniów, 23.01.2013 r.
Sarmata Dobra – Promieñ Mosty
(Kl. O) 8:4,
strzelcy bramek dla Sarmaty:
Damian Mosi¹dz 4, Damian Dzierbicki, Seweryn Wrzesieñ, Kamil
Pacelt i zawodnik testowany po 1.
Police, 26.01.2013 r.
Sarmata Dobra – Chemik Police
(III liga) 2:3,
strzelcy bramek dla Sarmaty:
Wojciech Bonifrowski i Damian
Mosi¹dz po 1,
Pobierowo, 02.02.2013,
Sarmata Dobra – Œwiatowid
£obez (Kl. O) 3:2,
strzelcy bramek: dla Sarmaty
Damian Padziñski 2, Cezary Szkup;
dla Œwiatowida Rafa³ Komar 2,
Pobierowo, 03.02.2013,
Sarmata Dobra – Wicher Brojce
(Kl. O) 4:2 (2:0),
strzelcy bramek dla Sarmaty:
Emilian Kamiñski, Damian Dzierbicki, Damian Mosi¹dz i Damian
Padziñski.
estan

(DOBRA) Po kilkuletniej
przerwie, 9 lutego 2013 roku, w
Dobrej, odbêdzie siê siódma edycja kibicowskiego turnieju o znanej ju¿ w ca³ym regionie nazwie
„100% Kibiców”.

Turniej odbêdzie siê w Dobrej,
gdy¿ zainicjowa³ go Klub Kibica
Dobermani i w tym roku podj¹³ siê
jego organizacji. Jak przypominaj¹
organizatorzy, turniej „100% Kibiców” zosta³ powo³any do ¿ycia w
2007 roku przez kibiców z Dobrej i

£obza. Jednym z nich by³ œp. Mateusz „MATI” Koœciukiewicz, który
zmar³ 28.06.2011 na kibicowskim
szlaku. Dlatego te¿ podjêli decyzjê,
by od tej edycji turniej nosi³ jego
imiê.
Ide¹ turnieju jest nauka kibicowania poprzez wspieranie lokalnej
dru¿yny, a tak¿e zabawa, propagowanie zdrowego trybu ¿ycia (kibice
czêsto o tym zapominaj¹) oraz integrowanie œrodowiska kibiców w
regionie.
Pocz¹tek o godz. 12.
(r)

Bryd¿yœci podsumowali rok
(£OBEZ) 22 stycznia 2013 dokonano podsumowania dzia³alnoœci sekcji bryd¿a sportowego
przy TKKiF „B³yskawica” za
2012 rok.
Spotkanie odby³o siê w Domu
Kultury po cyklicznym turnieju. Na
spotkanie zaproszono Pana Leszka
Kaczmarka, prezesa „Nowamyl”
£obez oraz prezesa TKKiF „B³yskawica” Pana Jerzego Rakocy. Na
wstêpie zebrani uczcili chwila ciszy
pamiêæ kolegów, którzy nas opuœcili w ub. roku tj. Kol. Romana Biernackiego oraz Kol. Jana Makowieckiego (Wêgorzyno).
Decyzj¹ cz³onków Klubu uhonorowano medalem Honorowy
przyjaciel bryd¿a sportowego Pana
Leszka Kaczmarka za ¿yczliwoœæ,
jak¹ okazuje naszemu Klubowi.
Nastêpnie przedstawiono wyniki
rywalizacji par za rok 2012. Najlepsze trzy pary to Kol.:
Czaprowski M. - Marcinkowski
K. - 6,47 p.
Szymaniak A. - Œwi¹tek A. 5,58 p.

Kutynia W³. - Woniak M. - 4,95 p.
Najlepsza para otrzyma³a puchary z r¹k prezesa TKKiF „B³yskawica”, pozosta³e dwie pary drobne
upominki. Firma „Nowamyl” ufundowa³a nagrodê w postaci parasolek
dla najlepszej pary tego¿ zak³adu –
nagrodzeni to Kol. Druch Zb. - Hruœciel A. Nagrody wrêczy³ Pan Leszek Kaczmarek. Za najwytrwalsz¹
parê uznano Kol. Kêdzierskiego E.
- Wójtowicz H. - którzy otrzymali
upominki ufundowane przez „Jubiler” Pani R. Bober.
Spotkanie up³ynê³o w mi³ej i
przyjacielskiej atmosferze – wspominano kolegów, którzy odeszli od
nas bezpowrotnie oraz tych, którzy
opuœcili nasze szeregi z przyczyn
zdrowotnych.
Ponawiamy zaproszenie dla
tych, którzy graj¹ w „Kó³ko” do
udzia³u w grze sportowej, daj¹c¹
satysfakcjê bez wzglêdu na jakoœæ
kart. Spotykamy siê raz w tygodniu
– w ka¿dy wtorek o godz. 16.30 w
£obeskim Domu Kultury.
R. Wawrzyniak

Walne „B³yskawicy”
(£OBEZ) Zarz¹d Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „B³yskawica” w £obzie
zaprasza cz³onków i sympatyków
na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbêdzie siê w pi¹tek,
15 lutego 2013 roku, o godz. 18.00,
w Pizzerii Roma, przy ul. Bocznej
w £obzie.
W porz¹dku zebrania s¹ nastêpuj¹ce punkty: wybór przewodnicz¹cego obrad, sekretarza zebrania, podziêkowania za pracê i
wspieranie Ogniska; przedstawie-

nie sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Ogniska oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.; przedstawienie protoko³u Komisji Rewizyjnej z kontroli dzia³alnoœci Zarz¹du wraz z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdañ Zarz¹du; g³osowanie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdañ; przedstawienie programu dzia³alnoœci na 2013
r.; wyst¹pienia goœci; dyskusja ocena dzia³alnoœci i osi¹gniêæ oraz
omówienie programu imprez na
2013 r.; wolne wnioski i zamkniêcie obrad.
(r)
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ZATRUDNIMY
samodzieln¹ ksiêgow¹
do prowadzenia spó³ki z o.o.
Oferty kierowaæ na adres: kadry@toyotanowogard.pl

Strasznie... œmiesznie...
Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw
Bernacki:
Wszystkie
drogi s¹ ubezpieczone. W razie czego proszê pisaæ
o odszkodowania. Wbrew pozorom nie jest to trudna procedura.
Mieszkanka gminy Wêgorzyno:
- Jeœli dojdzie na drodze albo na
chodniku, który nie jest odœnie¿any,
do jakiegoœ nieszczêœcia, to co wtedy?
Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki: – Proszê

zwracaæ siê o odszkodowanie, jesteœmy ubezpieczeni na
to.
Mieszkanka: - A
je¿eli otrzyma³abym odpowiedŸ, ¿e w zwi¹zku z
tym, ¿e s¹ takie oszczêdnoœci i ubezpieczyciel odpowiada tylko co drugi dzieñ?
Dyrektor W. Bernacki: - Takiej
odpowiedzi nie ma.
Mieszkanka: - Mam na piœmie
coœ takiego. Od waszego ubezpieczyciela. To by³ akurat ten drugi
dzieñ.

Galeria naszych mieszkañców
Adaœ

Zapiski z pamiêci (cz. 32)
Borsuk
O borsukach s³ysza³em, a najczêœciej tylko czyta³em ciekawe
opowieœci. Nawet nie wiedzia³em
¿e s¹ w naszych lasach. I dopiero w
czasie jednego ze spacerów w okolicach Hyclowskiego spotka³em
mojego pierwszego borsuka. A by³o
to tak. Id¹c drog¹ prostopad³¹ do
drogi prowadz¹cej do jeziorka, szed³em powoli pod górkê. Dochodz¹c
do jej szczytu us³ysza³em jakieœ
dziwne g³osy, jakby niezrozumia³¹
rozmowê podobn¹ do gulgotania i
brechania. Mia³em wra¿enie, ¿e
ktoœ niespe³na rozumu sam do siebie
mówi. Zrobi³em jeszcze kilka kroków i zobaczy³em w ca³ej okaza³oœci id¹cego kolein¹ w moj¹ stronê
zajêtego rozmow¹ samego z sob¹
okaza³ego borsuka. Dzieli³o go ode
mnie nieca³e 10 metrów. S³ysz¹c co
nieco o borsukach i ich determinacji
w walce, krzykn¹³em na niego. Borsuk stan¹³ jak wryty, uniós³ nieznacznie g³owê, przez moment powêszy³, odwróci³ siê do mnie ty³em
i powoli pomaszerowa³ w dó³ górki,
na której siê spotkaliœmy i po kilkunastu metrach skrêci³ w prawo, w
sosnowy m³odnik. I tyle go widzia³em.

IV Hyclowskie

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

Id¹c Strumykow¹ w stronê Bonina, za hyclem skrêcamy w prawo,
a¿ do skarpy, a potem ca³y czas a¿ do
strumienia. Przechodzimy po mostku i idziemy a¿ do koñca starego
lasu dêbowego. Co? Mówicie, ¿e
tam nie ma ¿adnej d¹browy? Przecie¿ 30 lat temu by³a. Same pomnikowe okazy. Takie, ¿e czworo m³odych ch³opaków nie da³o rady ich
obj¹æ. Potem tylko pod górkê. Myœlê ¿e górka tam jeszcze jest i nikt jej
nie wyci¹³... Z górki widaæ w dole
maleñkie urocze jeziorko, poroœniête wokó³ starym lasem. Ros³y tam
stare brzozy, œwierki, dêby, olchy i
mnóstwo innych mniejszych drzewek i krzewów. Wokó³ jeziorka na
wiszarze pokrywaj¹cym przynajmniej jego po³owê ros³a du¿ymi
kêpami ¿urawina, mech torfowiec i
jagody. Ros³y na tym wiszarze tak¿e
pojedyncze niewielkie brzózki.
Swego czasu ktoœ zgubi³ na brzegu

jeziorka samochód marki Syrena.
Rok temu zanios³o mnie w tamten
zak¹tek. Chcia³em pokazaæ moim
dzieciom miejsce, gdzie bywa³em w
m³odzieñczych latach i gdzie by³em
na randce z obecn¹ ¿on¹. Nie mog³em uwierzyæ w³asnym oczom,
nawet myœla³em, ¿e na staroœæ mam
demencjê starcz¹ i nie potrafiê trafiæ w tak dobrze znane miejsce. To
co zobaczyliœmy, to by³a dziura
wype³niona wod¹ , otoczona wokó³
nawet udan¹ upraw¹ leœn¹. Czar
prys³. Nie ma uroczego i dzikiego
zak¹tka i ju¿ nie bêdzie. Szkoda.

IV Hyclowskie, koŸlaki
i osy
Trafiliœmy tam rowerami gdzieœ
pod koniec lata. Przyjechaliœmy siê
wyk¹paæ. Z uwiêzionej w wiszarze
mchów, ¿urawin i jagód tratwy fajnie skaka³o siê do g³êbokiej wody.
Woda by³a niezbyt ciep³a, ale w takim wieku, w jakim my wtedy byliœmy, nikt siê tym faktem nie przejmowa³. Œmiechu i dowcipków by³o
co niemiara. Po k¹pieli przyst¹piliœmy do grzybobrania. Wokó³ jeziorka zbieraliœmy prawdziwki i koŸlaki. Któryœ z ch³opaków wypatrzy³ na
wiszarze bardzo jasne koŸlaki.
Ostro¿nie, zaopatrzeni w d³ugie kije
trzymane równolegle do pod³o¿a,
jako zabezpieczenie na wypadek
gdyby siê wiszar rozst¹pi³, drobnymi, ostro¿nymi krokami posuwaliœmy siê od grzyba do grzyba. W
czasie tego nietypowego grzybobrania naraz poczu³em jedno uk¹szenie osy, zaraz drugie i nastêpne.
Normalnie to bym puœci³ siê w d³ug¹
i niech mnie goni¹. A tu ka¿dy krok
mo¿e byæ ostatnim i nie ma mowy o
ucieczce. Powoli, krok za krokiem
skierowa³em siê w kierunku twardszego gruntu, a po dotarciu do niego
kilkoma skokami by³em ju¿ poza ich
zasiêgiem. Normalnie osy nie atakuj¹ bez przyczyny. I teraz te¿ tak
by³o. Osy mia³y gniazdo w kêpie
wy¿szego wiszaru, obok którego
przechodzi³em. Powoli przechodz¹c zatopi³em na kilkanaœcie sekund moje niewinne napastniczki.
Co mi da³y, to moje. Do koñca ¿ycia
je zapamiêtam, tak jak te stare dêby,
których ju¿ nie ma.
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