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Oœwiadczenia
maj¹tkowe,
czy kamuflowanie
dochodów
(POWIAT). W zale¿noœci od gminy ró¿nie wpisywane s¹
oœwiadczenia maj¹tkowe. Niektórzy wpisuj¹ zgodnie z wyznacznikami izb skarbowych, rzetelnie i jasno wyjaœniaj¹c
Ÿród³a swoich dochodów. Niektórzy jednak robi¹ wszystko,
aby te dochody jak najbardziej utajniæ, wpisuj¹c ³¹czn¹ kwotê dochodów.
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Kazimierz Rynkiewicz
Wyst¹pienie by³ego starosty
Antoniego Gutkowskiego, na sesji Rady Powiatu, warto skomentowaæ, w œwietle opisu wynagrodzeñ z projektów, jaki przedstawia na stronach 8 i 9 Magdalena
Mucha oraz problemów z poprawnym wype³nieniem oœwiadczeñ maj¹tkowych, jakie pojawi³y siê, równie¿ w zwi¹zku z projektami unijnymi. To nie tylko
problemy z amnezj¹, jaka nagle
dotknê³a urzêdników, którzy do
tej pory potrafili wype³niæ takie
oœwiadczenie, a teraz „zapomnieli” jak to siê robi, ale tak¿e spór o
przysz³oœæ powiatu.
Zacznijmy od oœwiadczeñ i
projektów. Gdy przeœledzimy
oœwiadczenia maj¹tkowe, w niejednym
dostrze¿emy
nag³y
wzrost zasobów pieniê¿nych, i to
pokaŸny, rzêdu nawet 20 – 30
tysiêcy z³otych, oprócz normalnych pensji. To efekt nag³ego
wzrostu mi³oœci do ludzi, gdyby
dobrze zrozumieæ s³owa dyrektor
PCPR Katarzyny B³aszczyk
sprzed kilku lat, która w filmie o
CIS powiedzia³a, ¿e trzeba spojrzeæ na uczestnika tego przybytku „z czysto ludzkiego punktu
widzenia”. Prawie siê wzruszy³em. Wzruszy³ siê równie¿ cz³onek Zarz¹du Powiatu Micha³ Kar³owski, i pospieszy³ podnieœæ
pensjê pani Kasi o tysi¹c z³otych
miesiêcznie. Wybuch³a ma³a
awantura, ale nie z tego powodu,
¿e pan cz³onek rozdaje lekk¹ rêk¹
nie swoje pieni¹dze, ale z tego, ¿e
po prostu nie ma kompetencji w
tym zakresie. A ja naiwny myœla³em, ¿e dyrektor PCPR pracuje za
3 tysi¹ce z³otych miesiêcznie, a
nie za ponad 9., bo przecie¿ jest to
instytucja pomocowa, a jak cz³owiek pomaga, czyli kocha ludzi,
to przecie¿ nie ¿¹da nic w zamian.
Ale to w koñcu instytucja, wiêc
zarabiaæ „odpowiednio” trzeba, a
kochaæ ju¿ niekoniecznie. Wystarczy solidnie wype³niaæ swoje
obowi¹zki, co przecie¿ te¿ jest
jakimœ skromnym wyrazem mi³oœci do ludzi. Po takich afektach,
wyra¿onych kilka lat temu, na
powiat rozla³a siê pandemia mi³o-
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Mi³oœæ do cz³owieka,
czy pieniêdzy
œci i pomagania. Do boju ruszyli
nauczyciele, którzy zapragnêli
dodatkowymi zajêciami, w ramach programów europejskich,
nadrobiæ zaleg³oœci spowodowane „obiektywn¹” zapaœci¹ edukacyjn¹ ich w³asnych szkó³, czyli
mówi¹c krótko – okazaæ mi³oœæ
dzieciom i ponieœæ w lud kaganek
oœwiaty. Za nimi ruszy³a rzesza
urzêdników, którzy œlêcz¹c po
nocach pisali i s³ali do centrali
projekty unijne, które by podnios³y poziom kulturalny i ekonomiczny gminu. Za nimi posz³a ju¿
fala profesjonalistów, bo im cz³ek
m¹drzejszy, tym jego wiedza jest
cenniejsza; a wiêc pojawili siê
wszelkiej maœci liderzy, edukatorzy, doradcy, trenerzy itp. itd. A ¿e
gmin biedny i g³upi, wiêc pracy
jest po ³okcie. Wszyscy dwoj¹ siê
i troj¹, i jakby powiedzia³a zas³u¿ona poetka – spiesz¹ siê kochaæ
ludzi, bo tak szybko wyje¿d¿aj¹. A
przecie¿ gmin zaniedbany na ka¿dym odcinku ¿ycia rodzinnego i
spo³ecznego, wiêc i tematów
multum; a to naucz¹ jak oszczêdzaæ do pierwszego z zasi³ku bezrobotnego, a to podpowiedz¹
cz³owiekowi jak szukaæ pracy, a
to poradz¹ jak gotowaæ lub lepiæ z
gliny anio³ki, a to doradz¹ mu psychologicznie, jak ma sobie radziæ
ze stresem, a to zrobi¹ mu warsztaty wiza¿u lub wyœl¹ do fryzjera
na makija¿, a nawet tañca poducz¹. Mi³oœæ do ludzi tak tu rozkwit³a, ¿e nawet dostrzeg³y to
wysokie czynniki z ministerstw i
ni¿sze z województwa i œl¹ tu
zwiady – a jak wy to robicie, ¿e
wszyscy znajduj¹ po takiej terapii
pracê, a przecie¿ tu pracy do tej
pory nie by³o. Wiêc jakiœ cud musi
byæ! Siedz¹, ogl¹daj¹ filmy, slajdy, wykresy – no, istny cud.
Pandemia dotar³a nawet do
warszawki, bo nawet sam premier, gdy obejmowa³ urz¹d, rzuci³ has³o o mi³oœci, i doda³ ciep³¹
wodê w kranie, by mi³oœæ by³a
czystsza. Jaka¿ duma, ¿e to my
byliœmy prekursorami. Czekamy
na sygna³ od premiera, któremu
bezrobocie wzros³o do 14,5 procent, bo przecie¿ nie nam, by dostrzeg³, zw³aszcza teraz, po przegranej w Elbl¹gu, naszych fachowców od tego cudu i wykorzysta³ dla wiêkszego mi³owania
swoich poddanych. Czekamy na
sygna³ z Ministerstwa Mi³oœci.
Przecie¿ mo¿emy wyeksporto-

waæ z £obza z dziesiêciu (na pocz¹tek) liderów; doradców zawodowych, psychologów od
stresu i trenerów od psychoedukacji, by ruszyli w kraj i pokazali
innym, jak robi siê te cuda. Na
przyk³ad taki, ¿e cz³owiek obszed³
20 firm i pracy nie znalaz³, a poszed³ do CIS-u i po kursie pracê
dosta³. No, sami powiedŸcie – czy
to nie jest cud.
Ale jest i ³y¿ka dziegciu w tym
miodzie, a jest, nie myœlcie sobie.
Zawsze znajdzie siê jakaœ czarna
owca, jak to kiedyœ œpiewa³ zespó³ WC, czyli ktoœ wyindywidualizowany z rozentuzjazmowanego t³umu. Niech bêdê to ja. Ale
do³¹czy³ niespodziewanie starosta Ryszard Brodziñski, który
pewnego razu zabroni³ dyrektorowi PUP i dyrektorce PCPR,
którzy na zmianê byli jednoczeœnie dyrektorami CIS, kochaæ ludzi! Da³ im wybór; albo PCPR
albo CIS, albo PUP albo CIS. Jak¿e¿ to musia³y byæ dramatyczne
chwilê, jaki stres; wybór miêdzy
mi³oœci¹ do ludzi a proz¹ obowi¹zków urzêdniczych. Obstawia³em mi³oœæ, ale przegra³em z
kretesem. I wtedy na salê wkroczy³ by³y starosta Antoni Gutkowski, który na takie rz¹dy zakrzykn¹³ – no pasaran, czyli - nie
przejd¹, i poszed³ sobie.
Tak sobie siedzê i myœlê, o co
mu chodzi³o. Przecie¿ nikt nie likwiduje CIS-u, wiêc mo¿e przekazywaæ mu po³owê swojej pensji, w ramach wspierania polityki
mi³oœci do ludzi. Bo nie wiem, czy
pan Antoni i spó³ka wiedz¹, ¿e
mi³oœæ, to dawanie, a nie branie.
CIS jest stowarzyszeniem, a
wiêkszoœæ stowarzyszeñ powstaje, by dawaæ coœ innym.
Taka jest idea. Ludzie w nich pracuj¹ spo³ecznie, wk³adaj¹ swój
czas, pracê i pieni¹dze. Wiêc proponujê, by ci wszyscy, którzy
glêdz¹ o pomaganiu, zamiast braæ
z CIS-u, zaczêli do niego wk³adaæ. Nie bierzcie pieniêdzy Józka,
który ciê¿ko pracuje w lesie by
utrzymaæ czwórkê dzieci, nie
bierzcie pieniêdzy Marysi, która
stoi w sklepie ca³y dzieñ za lad¹,
nie bierzcie pieniêdzy Jurka, który siedzi w ciê¿arówce ca³y miesi¹c, ale zrzuæcie siê z w³asnych
pensji i za³ó¿cie stowarzyszenie,
które bêdzie robi³o to co robi CIS,
ale na normalnych, zdrowych zasadach pomocowych. Pani ksiê-

gowa przyjdzie po godzinach i
zrobi papiery, pan Jarek spo³ecznie po godzinach pouczy tañczyæ,
pani Halina doradzi, jak sobie radziæ w ¿yciu, pani Elwira – jak
lepiæ garnki z gliny, pani Kasia
pocieszy strapionych, a pan Antoni mo¿e zarz¹dzaæ, jak ju¿ chce
rz¹dziæ. Do tego sk³adki miesiêczne po tysi¹c z³otych z waszych wysokich pensji, zbiórki i
akcje, i jazda z pomoc¹ na ca³ego.
Zrobicie prawdziwy cud i zadziwicie œwiat, „z czysto ludzkiego
punktu widzenia”.
Teraz cudu nie ma. Ci wszyscy, którzy obsiedli CIS ci¹gn¹
pieni¹dze podatników i buduj¹
powiat socjalny. To, ¿e pañstwo
stwarza takie mo¿liwoœci, nie
znaczy, ¿e trzeba z takich okazji
korzystaæ. Te wszystkie pieni¹dze w³adowane w ten eksperyment, przy braku rynku pracy, s¹
kpin¹ z ciê¿ko pracuj¹cych ludzi,
którzy musz¹ te zabawy finansowaæ ze swoich podatków.
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Wandale zniszczyli
fontannê
(£OBEZ). Zaledwie w ubieg³ym
tygodniu cytowaliœmy wypowiedŸ
radnej Heleny Szwemmer na temat
braku bezpieczeñstwa na placu
przy fontannie, a ju¿ w miniony pi¹tek wandale zniszczyli fontannê i
teren wokó³ niej. Jej naprawa potrwa najmniej kilka dni.
Z pi¹tku na sobotê grupa osób
postanowi³a wy¿yæ siê na ³obeskiej
fontannie oraz znajduj¹cych siê w
pobli¿u skrzynkach energetycznych i koszu na œmieci. Wandale
szaleli na ca³ego, niszcz¹c miejsce

wypoczynku mieszkañców £obza.
Teraz fontanna jest nieczynna z powodu braku zasilania. Pracownicy
urzêdu w wolny dzieñ od pracy zostali œci¹gniêci, aby po wandalach
posprz¹taæ. Teraz z naszych podatków za wandali musimy zap³aciæ za
naprawy, a pieni¹dze mog³yby byæ
przeznaczone na inny cel, a tych
przecie¿ w gminie nie brakuje. To ju¿
drugi akt wandalizmu w tym miejscu
w ci¹gu dwóch tygodni. Ponownie
pojawia siê pytanie – gdzie w takich
chwilach s¹ s³u¿by, które powo³ane
s¹ do ochrony bezpieczeñstwa
mieszkañców i czy £obez nadal mo¿na nazwaæ bezpiecznym miastem,
skoro na naszych oczach tworzy siê
grupa osób niszcz¹cych to, na co
wszyscy ciê¿ko pracujemy. MM
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£atano dziury w drodze,
ale zabrak³o... porozumienia
(RO¯NOWO).Burmistrzowie
zapewnili, ¿e w nastêpnym tygodniu
wyznaczeni pracownicy magistratu
spotkaj¹ siê z przedstawicielami
starostwa w sprawie wymiany dróg
pomiêdzy gmin¹ a powiatem. Wielkich nadziei jednak dla Ro¿nowa
nie daj¹, wszystko zale¿y od rozstrzygniêcia s¹du w Warszawie.
W³aœcicielem drogi do Ro¿nowa
jest skarb pañstwa, natomiast zarz¹dc¹ starostwo w £obzie. So³tys
tej wsi Waldemar Lisik ponownie
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej dopytywa³, czy by³y prowadzone rozmowy.
- By³a teraz ³atana droga do Ro¿nowa, ale piachu i smo³y zabrak³o na
odcinek drogi prowadz¹cej przez
wieœ. Jest to kwestia dogadania siê.
Nie wiem ile tego piachu i smo³y trzeba by³oby dorzuciæ i sprawa by³aby

za³atwiona. Jest okres letni, m³odzi
ludzie spaceruj¹, nie ma ¿adnych
zabezpieczeñ, a ka¿dy wie, jak jest –
jeden jedzie normalnie, a drugi jedzie
jak wariat – powiedzia³.
Inna rzecz, ¿e droga do Ro¿nowa
nie jest drog¹ koñcz¹c¹ siê we wsi.
Wiedzie dalej, np. na przepiêkne jeziora w Nêtnie. Najgorsza jest jednak
trasa przez sam¹ wieœ, w lepszym
stanie jest droga szutrowa wiod¹ca
przez pola.
MM

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Starosta £obeski ma przyjemnoœæ zaprosiæ wszystkich
zainteresowanych rolników z terenu Powiatu £obeskiego,
na spotkanie dotycz¹ce aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Sk³ad Opa³u
£obez ul. Pó³nocna 10
Jerzy Spurek Tel. 698 676 984

Letnia obni¿ka
cen wêgla
mia³, ekogroszek, ekogroszek
czeski, orzech
Obowi¹zuje do koñca lipca.

Wynajmê plac po by³ym
skupie z³omu w £obzie
ul. Podgórna 4D, w³aœciciel Stanis³aw Barsul.
Plac wybetonowany, ogrodzony, pow. 700 mkw., biuro, wiata,
magazyn + waga 25 ton, energia. Tel. 606 76 25 27.

Na spotkanie zostali zaproszeni:
- Wicewojewoda Zachodniopomorski - Pan Ryszard Miæko,
- Cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jaros³aw Rzepa,
- Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej - Pan Julian
Sierpiñski,
- p.o. Dyrektora Wydzia³u Rolnictwa i Rybactwa Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Pan Dominik Gronet,
- Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddzia³u Terenowego
w Szczecinie - Pan Marek Jakubiak,
- Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddzia³u Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pan
Jaros³aw £ojko,
- p.o. Dyrektora Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³u
Terenowego w Szczecinie - Pan Jacek Malicki,
- Kierownik Terenowego Zespo³u Doradców w £obzie
Zachodniopomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach - Pan Krzysztof Joñca,
- Dyrektor ds. handlu i marketingu firmy „Al-Samer” Sp. z o.o. Pan Haydar Al-Zubaidi,
- Prezes Zarz¹du Szczeciñskiej Centrali Nasiennej GR
Prusinowo Sp. z o.o.- Pan Krzysztof Stepka,
- Prezes Przedsiêbiorstwa Przemys³u Ziemniaczanego
„NOWAMYL” S.A. z siedzib¹ w £obzie - Pan Leszek Kaczmarek,
- W³aœciciel Przedsiêbiorstwa Produkcyjno - Handlowo Us³ugowego „AGROMARKET” Sp. z o.o. - Pan Jan Mac,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii - Pan Andrzej Blachura,
- Wiceprezes firmy WIB Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie Pan Ryszard Dynarski,
- Kierownik Oddzia³u w £obzie Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Koszalinie - Pan Krzysztof
K³os.
Powy¿sze spotkanie odbêdzie siê w dniu 17 lipca 2013 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 12 lipca
2013r. do godz. 13. 00 pod nr tel. 91 3976113 (osoba do kontaktu - Iwona
Witczak-P³uciennik).
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Oœwiadczenia maj¹tkowe,
czy kamuflowanie dochodów
(POWIAT). W zale¿noœci od
gminy ró¿nie wpisywane s¹ oœwiadczenia maj¹tkowe. Niektórzy wpisuj¹ zgodnie z wyznacznikami izb
skarbowych, rzetelnie i jasno wyjaœniaj¹c Ÿród³a swoich dochodów.
Niektórzy jednak robi¹ wszystko,
aby te dochody jak najbardziej utajniæ, wpisuj¹c ³¹czn¹ kwotê dochodów.
Za prawid³owoœci odpowiedzialni s¹ w³odarze i sekretarze, co
jednak, jeœli w ich oœwiadczeniach
nastêpuj¹ takie „zaciemnienia”? Jak
to wygl¹da na terenie powiatu ³obeskiego?
Ryszard Sola burmistrz £obza
w ubieg³ym roku zgromadzi³ w walucie polskiej 48 tys. z³. Domu ani
mieszkania nie posiada, posiada
natomiast na wspólnoœæ maj¹tkow¹
dzia³kê na polepszenie warunków
zagospodarowania o powierzchni
747 m.kw. o wartoœci 8 tys. z³.
Dochód z tytu³u zatrudnienia w
roku ubieg³ym wyniós³ 171.458,73
z³. Posiada samochód osobowy
marki Renault „Thalia” z 2006 roku
oraz Seat Altea z 2006 roku.
Burmistrzowi £obza Rada Miejska
od lat nie przyzna³a podwy¿ki za wynagrodzenie. W roku 2011 burmistrz z
tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim otrzyma³ wynagrodzenie w wysokoœci 129.360,32 z³, z dzia³alnoœci
wykonywanej osobiœcie – 4 tys. z³, z
innych Ÿróde³ – 420 z³.
W 2010 roku dochód ze stosunku pracy wyniós³ 129.986,15 z³, z innych Ÿróde³ – 178,74 z³. Ró¿nica w
dochodach w tym roku i w roku ubieg³ym wynosi 42.098,41 z³.
Ireneusz Kabat wiceburmistrz
£obza w ubieg³ym roku zgromadzi³
150 tys. z³, papiery wartoœciowe
Fundusze Inwestycyjne - 3 tys. z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni 30,88 m.kw o wartoœci 90
tys. z³ oraz mieszkanie o powierzchni
56,83 m.kw. o wartoœci 175 tys. z³.
W ubieg³ym roku ze stosunku
pracy otrzyma³ wynagrodzenie w
wysokoœci 142.784,62 z³, w tym nagroda jubileuszowa w wysokoœci
9.820 z³. Jako cz³onek Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie otrzyma³ wynagrodzenie w wysokoœci 2.076,25 z³.
W Banku PKO BP S.A. posiada
kredyt gotówkowy w wysokoœci 31
tys. z³, okres kredytowania – 59 miesiêcy. I rata maj 2010 r. - ostatnia
kwiecieñ 2015 – cel mieszkaniowy,
pozosta³o do sp³aty 16.800 z³.
W roku 2011 wiceburmistrz Ire-

neusz Kabat z tytu³u pracy w Urzêdzie Miejskim osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 135.771,80 z³, z tytu³u
diety radnego powiatu - 2.640 z³,
cz³onek Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w
£obzie - 994,50 z³.
Monika Jarzêbska sekretarz
gminy posiada na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni
57,80 m.kw. o wartoœci 140 tys. z³,
tytu³ prawny spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu, mieszkanie
o powierzchni 29 m.kw. o wartoœci
130 tys. z³, tytu³ prawny - spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
(wspólnoœæ maj¹tkowa), inne nieruchomoœci – gara¿ o powierzchni 19
m.kw. o wartoœci 10 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ). W 2012 roku uzyska³a
dochód w wysokoœci 117.691,91 z³,
jednak nie wyszczególni³a „ka¿dego” Ÿród³a dochodu. Posiada samochód marki Citren C8 z 2005 roku.
Kredyt hipoteczny na zakup
mieszkania udzielony przez Bank
Polska Kasa Opieki Spó³ka Akcyjna
z siedzib¹ w Warszawie, I Oddzia³ w
£obzie. Kwota kredytu 61.200 z³,
okres sp³aty od 12.12.2011 do
15.04.2015, kwota sp³aty na
31.12.2012r. - 30.775,55 z³.
W 2011 roku poda³a ogólny dochód - 101.965,94 z³, z czego wynagrodzenie ze stosunku pracy w
Urzêdzie Miejskim w £obzie wynosi³o 89.575,66 z³, dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie – 12.390,28 z³.
Barbara Wilczek - burmistrz
gminy Dobra w ubieg³ym roku zgromadzi³a na koncie 6.305,23 z³ jako
maj¹tek odrêbny, 200 euro objêty
wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.
Posiada dom o powierzchni 130
m.kw. o wartoœci 400 tys. z³ jako maj¹tek wspólny. Równie¿ jako maj¹tek
wspólny posiada dzia³ki rolne o powierzchni 0,1399 ha o wartoœci 1 tys.
z³, i 0,0305 o wartoœci 1 tys. z³.
W roku ubieg³ym ze stosunku
pracy w Urzêdzie Miejskim w Dobrej
osi¹gnê³a dochód - 119.330,67 z³
brutto, z tytu³u pracy w Radzie Stowarzyszenia CIW w £obzie 157,50 z³
netto - maj¹tek odrêbny.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ samochód Volkswagen Passat z 2002 r. o wartoœci 25 tys. z³ oraz
samochód Volkswagen Golf z 2002 r.
o wartoœci 15 tys. z³.
Posiada kredyt hipoteczny na
budowê domu w wysokoœci
200.333,70 CHF zaci¹gniêty w Getin
banku S.A. w Katowicach – Dom
Bank Oddzia³ £ódŸ; sp³ata w 360

miesiêcznych ratach pocz¹wszy od
paŸdziernika 2007 r. - zobowi¹zanie
wspólne, stan zad³u¿enia na
31.12.2012 r. 162.789,67 CHF.
Arkadiusz Czerwiñski w roku
ubieg³ym zgromadzi³ gotówk¹ 800 z³,
na rachunku ROR 6.602,76 z³, RO –
260 z³. Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 80,31 m. kw. o
wartoœci 120 tys. z³ oraz mieszkanie
o powierzchni 73,20 m. kw. o wartoœci 290 tys. z³. Posiada na w³asnoœæ
dzia³ki budowlane o powierzchni 235
m. kw. o wartoœci 20 tys. z³ i o powierzchni 309 m. kw. o wartoœci 35
tys. z³ oraz udzia³ 36/1976x4661 m. kw
o wartoœci 3 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w Resku
w roku ubieg³ym zarobi³ 133.827,99
z³, z tytu³u posiedzeñ rady w LGD
CIW £obez – 210 z³, z tytu³u nagrody
dla gminnego komisarza spisowego
4.137,10 z³ (ale¿ tu siê nagradzaj¹!).
Danuta Mielcarek - sekretarz
gminy, posiada dom o powierzchni
180 m. kw. o wartoœci 180 tys. z³ – akt
notarialny. W spó³kach handlowych: Zak³ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dobra jest cz³onkiem
Rady Nadzorczej od 2006 r., Wodoci¹gi i Kanalizacje sp. z o.o. - Resko
jest cz³onkiem Rady Nadzorczej od
2005 r. Z tego tytu³u nie osi¹gnê³a
dochodów.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Resku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 107.178,34 z³, z
innej dzia³alnoœci 2.061 z³.
Monika KuŸmiñska burmistrz
Wêgorzyna w Funduszu Inwestycyjnym Prosperita zgromadzi³a –
352,47 z³, Funduszu Kapita³owym
Strategia Lwa o wartoœci wykupu
7.118,48 z³, œrodki na rachunku bankowym 13.757,60 z³, (minus zobowi¹zania z kart kredytowych) oraz
wk³ad w PKZP 560 z³ – w³asnoœæ
odrêbna. Œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie obcej – 6.800 euro.
Posiada mieszkanie o powierzchni 61,70 m.kw. z przynale¿n¹
piwnic¹ o wartoœci 140 tys. z³ – w³asnoœæ odrêbna.
Posiada dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 580 m.kw. o wartoœci 20
tys. z³, 6/336 udzia³u w gruncie pod
budynkami gara¿y o powierzchni
61,16 m.kw. i 6/336 udzia³u w budynkach gara¿y o powierzchni 18 m.kw.
o wartoœci 5 tys. z³ – w³asnoœæ odrêbna, 360/10000 udzia³u w gruncie pod
blokiem mieszkalnym wliczona w
wartoœæ mieszkania – wieczyste
u¿ytkowanie.

Wynagrodzenie ze stosunku
pracy – 116.538,85 z³, inne Ÿród³a
zwi¹zane z zatrudnieniem – 1.608 z³.
Posiada Umowê o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny zawart¹ w
2009 r. z ING Bank Œl¹ski S.A. na kredyt w wysokoœci 91.440 z³ plus odsetki, okres kredytowania 15 lat tj. do
2025 r., hipoteka kaucyjna do kwoty
137.160 z³, na dzieñ 31.12.2012 r. pozosta³o do sp³aty 67.453,87 z³ – w³asnoœæ odrêbna.
Marta Banasik sekretarz gminy
w roku ubieg³ym zgromadzi³a 29.300
z³ lokata – ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa, rachunek bankowy –
16.493,47 z³, ma³¿eñska wspólnoœæ,
15 tys. z³ – lokata – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa. Posiada mieszkanie o pow. 66,60 m.kw. o wartoœci 90
tys. z³ – maj¹tek wspólny. Inne nieruchomoœci 25/100 udzia³u w gruncie – 8 tys. z³ (wspólnoœæ).
Z tytu³u pracy w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie zarobi³a
98.260,68 z³, z innych Ÿróde³ –
1.295,35 z³.
Posiada samochód osobowy
Volkswagen Golf IVz 2002 roku.
Gmina Radowo Ma³e nie opublikowa³a jeszcze oœwiadczeñ maj¹tkowych.

Ukrywaj¹ to,
co ma byæ
jawne
Burmistrzowie oraz sekretarze
gmin zobowi¹zani s¹ do weryfikacji
sk³adanych przez pracowników
oœwiadczeñ maj¹tkowych. Trudno
jednak spodziewaæ siê prawid³owej
weryfikacji i prawid³owo z³o¿onych
oœwiadczeñ, gdy oni sami zatajaj¹ w
oœwiadczeniach Ÿród³a dochodów.
Doskona³ym przyk³adem jest gmina
£obez.
Miesiêczny dochód burmistrza
ze stosunku pracy wynosi 9.860 z³
brutto, w oœwiadczeniu maj¹tkowym jest jednak roczna kwota
171.458,73 z³, przewy¿szaj¹ca o ponad 40 tys. z³ roczn¹ pensjê. Nie s¹
wyszczególnione tytu³y dochodów.
W ubieg³ym roku burmistrz £obza
otrzyma³ nagrodê jubileuszow¹ w
wysokoœci 150 proc. dochodów (30
lat pracy) czyli 14.790 z³ – tego jednak nie dowiadujemy siê z oœwiadczenia maj¹tkowego. Jakby nie by³o
roczny dochód z tytu³u zatrudnienia, wraz z nagroda jubileuszow¹,
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nie daje kwoty 171.458,73 z³, brakuje
jeszcze oko³o 30 tys. z³. Co to za dochody - tego w oœwiadczeniu maj¹tkowym nie ma, a niewykazanie ich
mo¿e budziæ wiele w¹tpliwoœci.
Podobnie jest przy dochodach
sekretarz gminy £obez, które od
2010 roku wzros³y o 34 tys. z³. Podczas jednej z sesji zosta³o wyjaœnione, ¿e dodatkowa kwota to dochód
uzyskany z koordynowania projektów unijnych, tego jednak w
oœwiadczeniu nie ma. Prawid³owo i
czytelnie oœwiadczenie wype³ni³ natomiast wiceburmistrz £obza, wskazuj¹c wysokoœæ dochodów z poszczególnych Ÿróde³ oraz wysokoœæ
nagrody jubileuszowej, która de facto jest obligatoryjna dla pracowników samorz¹dowych. Tutaj nie ma
¿adnych w¹tpliwoœci i sprawa jest
przejrzysta.
Wyjaœnienia izb skarbowych w
tej kwestii s¹ jednoznaczne i nie
nasuwaj¹ najmniejszych w¹tpliwoœci, ca³kowicie sprzeczne z odpowiedzi¹ urzêdnika miejskiego w £obzie,
¿e dodatkowe dochody s¹ spraw¹
prywatn¹ i nie trzeba siê z nich t³umaczyæ. Nie s¹ – zgodnie z ustaw¹ o
samorz¹dzie gminnym s¹ jawne i
zgodnie z Izb¹ Skarbow¹ choæby w
Szczecinie nale¿y podaæ szczegó³owo poszczególne Ÿród³a dochodów.
Izba Skarbowa w Szczecinie wyjaœnia na swoich stronach, w jaki
sposób prawid³owo wype³niæ
oœwiadczenie maj¹tkowe. Wyjaœnia
równie¿, ¿e informacje zawarte w
oœwiadczeniu maj¹tkowym s³u¿¹
ukazaniu spo³eczeñstwu, z jakich
Ÿróde³ utrzymuje siê osoba publiczna i na jakim poziomie egzystuje. Informacje s¹ jawne z wy³¹czeniem
informacji o adresie zamieszkania
sk³adaj¹cego oœwiadczenie oraz o
miejscach po³o¿enia nieruchomoœci
wskazanych w oœwiadczeniu.
Cytat: „W pkt VIII oœwiadczenia,
winny byæ wskazane wszystkie dochody uzyskane w danym roku
(wa¿ne jest, aby zosta³y wyodrêbnione poszczególne Ÿród³a i kwoty
dochodów – nie zaœ wy³¹cznie ich
sumy). Podaæ nale¿y dochody uzyskane w ci¹gu ca³ego okresu, za jaki
sk³adane jest oœwiadczenie (nie nale¿y podawaæ miesiêcznej kwoty dochodu).
Osoba sk³adaj¹ca oœwiadczenie,
winna w tym punkcie wskazaæ w
szczególnoœci dochody osi¹gane z
tytu³u: pe³nienia obowi¹zków obywatelskich i spo³ecznych, emerytur/
rent, wygranych, sprzeda¿y nieruchomoœci lub rzeczy ruchomych,
spadków/darowizn, najmu/dzier¿awy, oprocentowania kapita³ów pieniê¿nych, ró¿nic kursowych, itp.”
Ÿród³o: (http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl).
Przy okazji warto zwróciæ uwagê,
¿e jeœli ktoœ nie podaje rzeczowo i
zgodnie z zaleceniem izby skarbowej
Ÿróde³ dochodów, to i zaufanie do
takiej osoby si³¹ rzeczy musi maleæ,
bo tam gdzie budz¹ siê w¹tpliwoœci
tam rodzi siê brak zaufania.
MM
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Burmistrz Wêgorzyna
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Wêgorzyno, stanowi¹cej:

Przetarg odbêdzie siê w dniu 9 sierpnia 2013 r. w sali konferencyjnej (I piêtro) Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie ul. Rynek 1 o godz. 9.00
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto depozytowe Gminy Wêgorzyno nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020
w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie Oddzia³ Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu
5 sierpnia 2013 r. Dowód wp³acenia wadium nale¿y okazaæ komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego
usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia
umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie podlega³o zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy sobie okazania granic jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7 dni
od daty rozstrzygniêcia przetargu na konto Gminy Wêgorzyno kwoty wskazanej przez tut. Urz¹d.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci oraz w okreœlonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazaæ komisji przetargowej
aktualny odpis z KRS.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o
odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacjê w sprawie przetargu i nieruchomoœci udzielane s¹ na II piêtrze w pok. nr 26 lub telefonicznie 91/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy
i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub telefonicznie 91/ 39 71 483.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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Bonin - moja ma³a ojczyzna
Szeœædziesi¹t osiem lat temu do
Bonina dotar³a pierwsza grupa polskich osadników. Obok Warszawiaków byli Kielczanie i mieszkañcy
Kresów Wschodnich; dotarli tu
Wielkopolanie i osadnicy wojskowi
oraz zes³añcy z Syberii. Kilka osób to
byli robotnicy przymusowi, którzy w
czasie wojny tutaj pracowali. Pionierzy tej ziemi pracowali na roli, byli
robotnikami leœnymi i zarabiali w
stadninach koni. Nieliczni doje¿d¿ali do zak³adów produkcyjnych w
£obzie.
Przez ponad 60 lat ci ludzie tworzyli nowe zwyczaje, zaciera³y siê
ró¿nice kulturowe. W tym okresie
powstawa³y stereotypy za cich¹
aprobat¹ ówczesnych w³adz. Rany
wojenne i spadek po specyficznym
okresie polskiego totalitaryzmu
musz¹ ulec zabliŸnieniu. Ta zmiana
spojrzenia na czasy trudnej przesz³oœci widoczna jest w obserwowaniu zachowañ dzieci, szczególnie
patrz¹c na zabawy ch³opców. My
wychowywaliœmy siê bawi¹c siê
drewnianymi karabinami, maj¹c za
wzór „czterech pancernych”, psa nie
wspomnê. To czwarte, powojenne
pokolenie, inaczej siê bawi, ma inne
potrzeby spo³eczne, ma innych idoli. I to jest bardzo wartoœciowe, a
zarazem trudne do zaakceptowania
przez starsze pokolenie.
Historia Polski i w³asnych rodzin
wymaga szczególnego pietyzmu w
jej odkrywaniu. Jesteœmy mieszkañcami Europy i ca³ego œwiata, musimy
znaleŸæ swoje miejsce we wspó³czesnym œwiecie. Niech nasi nastêpcy
wychowuj¹ kolejne pokolenia w
duchu tolerancji i akceptacji oraz
wzajemnego poszanowania, zarówno na patriotów jak równie¿ na Europejczyków. Kto tego nie zrozumie…
Kilka miesiêcy temu spotkali siê
Bronis³aw i Dawid Zwierzchowscy z
Henrykiem Musia³em. Opowiedzieli
o swoich fascynacjach histori¹ nie
tylko Polski. Za dwa lata bêdzie siedemdziesi¹ta rocznica objêcia Pomorza Zachodniego administracj¹
polsk¹, a w 2016 roku 600-lecie objêcia Bonina przez ród von Borcke.
Wspólnie postanowili przez kilka lat
organizowaæ spotkania historyczno-kulturalne zwi¹zane z Boninem. Z
tymi przemyœleniami udali siê do
Pana Adama Szulca, so³tysa Bonina.
Sta³ siê gor¹cym zwolennikiem takich spotkañ. Jednoczeœnie kierowa³ spotkaniami wiejskimi, na których utworzy³a siê grupa mieszkañców wioski, która zorganizowa³a i
przeprowadzi³a 12 czerwca 2013 r.
spotkanie obecnych mieszkañców
Bonina z by³ymi, którzy tutaj przebywali zarówno przed 1945 rokiem i
z okresu powojennego.

Bardzo mocno wspar³ organizatorów proboszcz Parafii Zajezierze
ksi¹dz Jerzy Tyrpa. To on wprowadzi³ do niedzielnych mszy zamiast
typowych kazañ wyst¹pienia lokalnych mi³oœników historii. I nadszed³
d³ugo oczekiwany dzieñ spotkania.
Odby³o siê w koœciele pod wezwaniem Œwiêtego Józefa Modlitw¹
S³owa, poprowadzon¹ przez ksiêdza
Jerzego Tyrpê przy udziale pastora
Ewangelicznych Chrzeœcijan Hartmuta Joecks. Przewodnicz¹cy
Zwi¹zku by³ych Mieszkañców Gminy £obez Dieter Froebel opowiedzia³ o kontaktach mieszkañców
£obza i Bonina. To spotkanie zakoñczy³o ¿ywio³owe wyst¹pienie Czes³awa Szawiela o skarbach archeologicznych odkrytych w okolicach
Bonina. Po wyjœciu z koœcio³a wszyscy obejrzeli wystawê „£obez na
starych pocztówkach”, przygotowan¹ przez Pañstwa Szawielów.
W budynku dawnej szko³y kilku
mieszkañców wsi przynios³o sprzêt
u¿ywany przez ich poprzedników. Po
do³¹czeniu czterech starych ³awek
szkolnych (jedna z nich pamiêta czasy przedwojenne), by³a to namiastka izby regionalnej. Rodzina Pani
Gra¿yny So³tysiak przygotowa³a
ciasto i ciep³e napoje dla wszystkich
uczestników. W mi³ej atmosferze
rozmawiano o sprawach ciekawych.
Pani Gra¿yna Tyl, z domu Basiak,
i Pan Bronis³aw Zwierzchowski z
du¿¹ doz¹ humoru opowiadali o
swojej nauce w tej szkole (by³y to
czasy klas ³¹czonych - nikt z m³odych nie wyobra¿a sobie tak prowadzonych lekcji). Byli uczniowie wrêczyli piêkny bukiet kwiatów ostatniej nauczycielce Pani Teresie Kurdel.
Kolejnym punktem programu
by³o spotkanie na by³ym cmentarzu,
na którym powstaje lapidarium pod
has³em: „Tym, którzy ¿yli na Tej ziemi”. Po krótkiej modlitwie za zmar³ych zakoñczy³a siê czêœæ oficjalna
spotkania w Boninie. Wszyscy przeszliœmy na plac gminny, gdzie spo¿ywaliœmy grillowane kie³baski. Rodzina Pañstwa Zwierzchowskich
poczêstowa³a wszystkich wêdzonymi karpiami z w³asnej hodowli. Tutaj
od trzech godzin w grach i zabawach
harcerskich brali udzia³ ³obescy harcerze. Oprócz nich w spotkaniu
uczestniczyli uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2, którzy interesuj¹ siê
histori¹ regionaln¹ pod opiek¹ Pani
Zofii Malinowskiej i Pani Œwirskiej.
Do domu wrócili rowerami. Bardzo
radosn¹ grup¹ by³y ¯abki - 20.
przedszkolaków z Przedszkola im.
Krasnala Ha³aba³y pod opiek¹ Moniki Wargockiej i Izabeli Kaczmarczyk. Ponad trzydzieœci osób liczy³a

grupa mi³oœników lokalnej historii i
kultury z £obza, Krotoszyna i Szczecina. Do Bonina dotarli harcerze ze
Szczepu ZHP „Czarna Jedynka” pod
kierownictwem druhny Ma³gorzaty
Zieniuk i druha Jakuba Zieniuka. Na
spotkaniu byli potomkowie mieszkañców domu nr 17 z Niemiec, rodzina Kiessig.
Uroczystoœci uda³y siê dziêki
wysi³kowi niedu¿ej grupy mieszkañców Bonina.
Pracami organizacyjnymi kierowali cz³onkowie Rady So³eckiej
Monika Zwierzchowska i Sylwia
Kaczmarek na czele z Adamem Szulcem, so³tysem Bonina. Pan Szulc
przygotowa³ tak¿e materia³ na pogadanki z dzieæmi i m³odzie¿¹ o w³aœciwym zachowaniu siê, nie tylko w lesie.
Przy pracach zaanga¿owali siê:
Miros³aw Iskra, Krystyna i Jan Kubiakowie, Teresa Kurdel, Henryk
Musia³, Ma³gorzata Rasiñska, Gra¿yna So³tysiak, Gra¿yna Tyl, ks. Jerzy Tyrpa, Bronis³aw i Dawid Zwierzchowscy. Pomagali tak¿e £obzianie
Lidia Lalak-Szawiel, Czes³aw Szawiel, bardzo dobrze t³umaczy³a rozmowy Pani Gabrysia Rutkowska.
Wszelkie koszty ponieœli organizatorzy w ró¿nych zakresach. Do Bonina przyjecha³o ponad 150 osób, któ-

re by³y zawiedzene bardzo ma³¹
liczb¹ tutejszej ludnoœci. Organizatorzy oraz mi³oœnicy historii pragn¹
uczuliæ wszystkich na spisywanie
powojennych zdarzeñ we wsi; gromadzenie dokumentów, zdjêæ, zabytkowego sprzêtu i urz¹dzeñ.
Myœl¹ tak¿e o wydaniu publikacji w siedemdziesi¹t¹ rocznicê objêcia Bonina przez administracjê
polsk¹. Dzieñ 12 czerwca zapocz¹tkowa³ ciekawe spotkania, szczególnie wa¿ne, bo organizowane dla m³odzie¿y szkolnej, któr¹ by³a grupa
uczniów ze Szko³y Podstawowej w
Starogardzie pod kierownictwem
Pana Czes³awa Szawiela. Proboszcz
parafii zajezierskiej ksi¹dz Jerzy Tyrpa zaprosi³ na niedzieln¹ mszê Chór
Parafialny Dominanta z £obza. Zamiast kazania mieszkañcy wsi wys³uchali informacji o architekturze koœcio³a i historii Bonina. Bardzo
ciekawie zaprezentowali te tematy
Pañstwo Szawielowie. Obie grupy
zakoñczy³y swój pobyt na terenach
przy ³owisku ryb. Tam w³aœciciele
bezp³atnie udostêpniaj¹ miejsca dla
chêtnych, z mo¿liwoœci¹ grillowania, biwakowania i rekreacji.
Czerwcowe spotkania w Boninie
bêd¹ kontynuowane w latach nastêpnych. Do zobaczenia w trzeci¹
sobotê czerwca w roku 2014. hjm
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Panie starosto, Wysoka Rado –
(POWIAT). Kuriozalnym
wyst¹pieniem podczas
sesji Rady Powiatu zadziwi³
by³y starosta Antoni
Gutkowski. W swoim
wyst¹pieniu zwróci³ siê
bezpoœrednio do starosty
³obeskiego, by nie
twierdzi³, ¿e kontynuuje
jego politykê, a zarz¹dowi
i radnym ¿yczy³ satysfakcji
z tego, co robi¹, przy czym
zauwa¿y³, ¿e do wyborów
ju¿ niedaleko, sugeruj¹c
zmiany. A co posz³o?
O pieni¹dze dla dyrektor
PCPR.
Podczas przedwakacyjnych obrad Rady Powiatu, tu¿ przed zakoñczeniem sesji by³y starosta ³obeski
Antoni Gutkowski poprosi³ o g³os.
- Mam proœbê do pana starosty
Brodziñskiego. Proszê go, by nigdy
wiêcej nie twierdzi³, ¿e postêpuje tak,
jak ja postêpowa³em. Proszê równie¿
pana starostê, by nigdy wiêcej nie
mówi³, ¿e kontynuuje to, co ja robi³em. Takie stwierdzenia w bardzo
wielu przypadkach mijaj¹ siê z
prawd¹. Mam nadziejê, ¿e zrobi³ to
pan nieœwiadomie. Zadam panu jedno pytanie, na które nie oczekujê
odpowiedzi teraz – czemu pan uwa¿a, ¿e ludzie cenieni przez w³adze
gmin, starostów i rady powiatu poprzednich kadencji oraz w³adze wojewódzkie i centralne s¹ bezwartoœciowi i robi pan wszystko, by zrezygnowa³y z pracy? Zachêcam te osoby, by tego nie zrobi³y, bo do koñca
kadencji jest niedaleko i szkoda by³oby tych ludzi straciæ. ¯yczê pañstwu owocnych obrad i satysfakcji
z tego co robicie – powiedzia³ i po
odczytaniu wyszed³.
A o co chodzi³o? Zapewne o
tekst, który ukaza³ siê na ³amach
naszego tygodnika na temat 15 tys.
z³ z programu „Pomó¿ sobie – od
biernoœci do aktywnoœci” realizowanego przez oœrodki pomocy spo³eczne i PCPR. Przypomnijmy, ¿e o tê
kwotê z programu p³atny cz³onek
zarz¹du walczy³ dla dyrektor PCPR
K. B³aszczyk, podczas gdy starosta
chcia³ przeznaczyæ je dla wszystkich, którzy program prowadzili.
Czyli nie dla dyrektora, bo nigdy nie
jest tak, ¿e to tylko dyrektor pracuje,
ale dla wszystkich pracowników
zwi¹zanych z programem albo na
cele PCPR. Czy to jest twierdzenie, ¿e
dana osoba jest bezwartoœciowa,
trudno powiedzieæ. Zagadkowe jest
te¿ stwierdzenie by³ego starosty:
„ludzie cenieni przez w³adze gmin,

starostów i rady powiatu poprzednich kadencji oraz w³adze wojewódzkie i centralne”, tym bardziej, ¿e
nigdy na ¿adnym forum ani dyrektor
K. B³aszczyk, ani - w domyœle - J.
Namaczyñski, dyrektor PUP, nie byli
chwaleni przez w³adze centralne za
pracê w PCPR czy PUP, ale za pracê
w CiS, czyli w stowarzyszeniu. Warto by³oby w koñcu rozgraniczyæ te
dwie odrêbne kwestie i przestaæ je
³¹czyæ.
Skoro ju¿ walka o 15 tys. z³ obiera
taki obrót, to mo¿e warto przytoczyæ
zas³ugi na polu PCPR? Starosta w
wywiadzie udzielonym nam zaznaczy³, ¿e za pracê w jednostce dyrektorzy otrzymuj¹ nie tylko wysokie,
jak na warunki powiatu, wynagrodzenie, ale i nagrody. To mo¿e warto
przyjrzeæ siê, ile powstaje rodzin
zastêpczych, ile jest szkoleñ na rodziny zastêpcze w powiecie, jak¹
pomoc otrzymuj¹ rodziny zastêpcze.
Program, z którego mia³y iœæ pieni¹dze na wynagrodzenie zak³ada pracê
w niewydolnych rodzinach. Czy prace tê wykonuje pani dyrektor czy
pracownicy? I jaki w konsekwencji
jest efekt pracy w tych rodzinach?
Czy zmniejsza siê liczba dzieci w
domu dziecka? Czy praca przynosi
wymierne korzyœci spo³eczne, czy
tylko finansowe dla prowadz¹cych
szkolenia? I apel do starosty Ryszarda Brodziñskiego – proszê nie mówiæ, ¿e kontynuuje pan politykê
by³ego starosty, bo pan zauwa¿y³
ogromne dysproporcje pomiêdzy
uposa¿eniem niektórych dyrektorów, z uwzglêdnieniem ciê¿aru obowi¹zków i odpowiedzialnoœci.
Wczeœniej bowiem ró¿nice w wynagrodzeniach by³y znacz¹ce i bez logicznego wyt³umaczenia. Trudno
bowiem przyznaæ racjê, ¿e dyrektor
PCPR ma wiêcej obowi¹zków i odpowiedzialnoœci ni¿ dla przyk³adu dyrektor Domu Dziecka czy dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatowych.
Dla przypomnienia, zgodnie z
oœwiadczeniem maj¹tkowym, Katarzyna B³aszczyk w roku ubieg³ym z
tytu³u umowy o prace osi¹gnê³a
dochód 110.776,27 z³ brutto, dochód
z dzia³alnoœci osobistej – umowy
zlecenie, umowy o dzie³o – 34.271,19
z³ brutto i z tytu³u prawa autorskie i
inne prawa 3000 brutto. £¹cznie
148.047,46 z³.
O co wiêc tak naprawdê chodzi?
Czy rzeczywiœcie tylko o pieni¹dze z
programu dla dyrektor, czy mo¿e o
coœ wiêcej? Jak by³y starosta zauwa¿y³, do wyborów ju¿ niedaleko. Czy
zatem wynagrodzenie dla dyrektor
nie jest jedynie przykrywk¹ pod rozgrywaj¹c¹ siê walkê polityczn¹ i
chêæ przejêcia w³adzy przez tych,
którzy sami nauczyli urzêdników, ¿e

najlepsze biznesy niektórzy robi¹ na
bazie pracy w jednostkach samorz¹dowych? Dla przypomnienia, to w³aœnie by³y starosta by³ dyrektorem
szko³y w gimnazjum i jednoczeœnie
wynajmowa³ pomieszczenia dla prywatnej szko³y, której równie¿ by³
dyrektorem. Czyli wynajmowa³ pomieszczenia sam sobie i sam ze sob¹
podpisywa³ porozumienia. Trudno
siê dziwiæ, ¿e nie widzia³ niczego nieprzyzwoitego w tym, ¿e dyrektor
PUP podpisywa³ sam ze sob¹ porozumienia, bêd¹c jednoczeœnie dyrektorem CiS. Nie widzia³ te¿ niczego
zdro¿nego w pracy na dwóch etatach w tych samych godzinach swoich dyrektorów ani w zawy¿onych
uposa¿eniach wybranych pracowników. Gdy teraz starosta stara siê
wprowadziæ normalnoœæ, nagle pojawiaj¹ siê obroñcy starego – ale czy
w tym wypadku stare oznacza dobre
i uczciwe, niech Czytelnicy sami
oceni¹.
Poni¿ej przedstawiamy tylko
ostatnie oferty przetargowe z programu „Pomó¿ sobie od biernoœci do
aktywnoœci”. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e do ka¿dego programu konieczny jest wk³ad w³asny, a ten
pochodzi z naszych podatków, warto te¿ pamiêtaæ, ¿e Unia niczego za
darmo nie daje, jak to lubi¹ mówiæ
urzêdnicy, to s¹ te¿ nasze podatki.
Ile mo¿na zarobiæ na programie
Dla zobrazowania, ile mog¹ zarobiæ osoby szkol¹ce niewydolne rodziny z programu „Pomó¿ sobie od
biernoœci do aktywnoœci”, przedstawiamy poni¿ej tylko ostatnie zamówienia przetargowe z tego progra-

mu. Czêœæ z nich jest ju¿ rozstrzygniêta, czêœæ czeka na rozstrzygniêcie, jednak podane s¹ maksymalne
kwoty przeznaczone na realizacjê zamówieñ.
Pe³nienie funkcji trenera pracy
z osob¹ niepe³nosprawn¹ i jej rodzin¹ na terenie powiatu ³obeskiego
dla 5 niepe³nosprawnych uczestników projektu „Pomó¿ sobie - od biernoœci do aktywnoœci”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego przez 40 godzin
miesiêcznie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 roku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, og³aszaj¹cy Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w
£obzie, wykonawca Maria Sola
£obez. Szacunkowa wartoœæ zamówienia (bez VAT): 17.168 z³.
Cena
wybranej
oferty:
13.972,80 z³ netto.
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji finansowej dla 10 osób. Termin
realizacji zamówienia: lipiec, 5 spotkañ po 6 godzin zegarowych,
³¹cznie 30 godzin zegarowych z
uwzglêdnieniem przerw kawowych.
Na ten cel przewidziano 6 tys. z³ za 30
godzin, co daje 200 z³ za godzinê.
Aktywizacja spo³eczna osoby
niepe³nosprawnej, ³¹czna liczba
uczestników warsztatów: 15 osób.
Termin realizacji zamówienia: lipiec,
5 spotkañ po 6 godzin zegarowych,
³¹cznie 30 godzin zegarowych z
uwzglêdnieniem przerw kawowych.
Kwota przewidziana na zadanie 7000 z³, czyli 233 z³ za godzinê.
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nie idŸcie t¹ drog¹ Leœna kawiarenka
Warsztaty: Komunikacja i
umiejêtnoœci spo³eczne dla 10
osób, wymiar czasowy: 5 spotkañ po
6 godzin zegarowych, ³¹cznie 30
godzin zegarowych z uwzglêdnieniem przerw kawowych. Cena szacunkowa: 6000 z³, czyli 200 z³ za
godzinê.
Us³ugi wsparcia psychologicznego w domach klientów z terenu
powiatu ³obeskiego w okresie od
dnia podpisania umowy do
31.12.2013 roku. Indywidualne
wsparcie psychologiczne dla osób i
rodzin z miejscowoœci powiatu ³obeskiego œwiadczonych w domach
klientów zwi¹zanych z interwencj¹
kryzysow¹, uzale¿nieniem alkoholowym i stosowaniem przemocy oraz w
siedzibie PCPR w iloœci 60 godzin od
dnia podpisania umowy do
31.12.2013 roku. Wartoœæ szacunkowa zamówienia 6000z³, czyli 100 z³
za godzinê.
Przeprowadzanie mediacji rodzinnych oraz rozmów indywidualnych dla klientów zagro¿onych ró¿nego rodzaju problemami rodzinnymi, opiekuñczo-wychowawczymi i
spo³ecznymi w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 roku,
w iloœci 50 godzin. Wartoœæ szacunkowa zamówienia 4000 z³, czyli 80 z³
za godzinê.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie zamówienia na indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników
projektu z terenu powiatu ³obeskiego w okresie od dnia podpisania
umowy do 31.12.2013 roku. Zosta³y
z³o¿one 4 oferty niepodlegaj¹ce odrzuceniu:
Gniewek Marzena „Open’er”
Oœrodek Szkoleñ i Psychoterapii
„Wa¿ka” – Us³ugi, Handel Wa³brzych na kwotê 10.399,20 z³; Elwira W³odarz, £obez na kwotê 11.200
z³, Ewa Wronka, Brody, na kwotê
5.572 z³ oraz FIRMA „TRANS
POL”, Z. Stolarczyk - Waszczuk & A.
Waszczuk, S.C., Gryfice na kwotê
11.000 z³. Dokonano wyboru nastêpuj¹cej oferty: Ewa Wronka zam.
Brody, czyli 39,8 z³ za godzinê, przy
szacunkowej wartoœci zamówienia
80 z³ za godzinê.
Wymiar czasowy: 140 godzin zegarowych przez ca³y okres zatrudnienia (oferty dopuszczone do postêpowania nie mog³y przekroczyæ
wartoœci, jak¹ zamawiaj¹cy móg³
przeznaczyæ na wykonanie us³ugi:
11.200 z³). Na cztery oferty trzy by³y
zbli¿one b¹dŸ równe maksymalnej
kwocie, jaka by³a przeznaczon¹ na
ten cel. Jedynie Pani Ewa Wronka

wy³ama³a siê, daj¹c ofertê o ponad
po³owê ni¿sz¹.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie zamówienia na wsparcie pedagogiczne uczestników projektu w gminach powiatu ³obeskiego w okresie
od dnia podpisania umowy do
31.12.2013 roku: Marzena Raniewicz
zam. Resko na kwotê 11.900 z³,
Wsparcie psychologiczne œwiadczenie us³ug psychologicznych w œrodowisku uczestnika, w
miejscowoœciach powiatu ³obeskiego w wymiarze 290 godzin zegarowych od dnia podpisania umowy do
31.12.2013 roku. Wygra³ Gabinet
Psychologiczny mgr Dorota Jagie³ka £obez za cenê brutto 31.900 z³,
czyli 110 z³ za godzinê.
Pe³nienie funkcji asystenta osoby niepe³nosprawnej w gminach
powiatu ³obeskiego w okresie od
podpisania umowy do 31.12.2013
roku zosta³o z³o¿onych 7 (s³ownie:
siedem) ofert niepodlegaj¹cych odrzuceniu: Wioletta Tomza, Œwiêtoborzec za kwotê 22.240 z³; Janina Kowalczyk, Wêgorzyno za kwotê
21.600 z³; Ewa Krzywiñska zam. Resko za kwotê 20.800 z³; Kamila Korbutowicz-Ochnio zam. £obez za
kwotê 21.520 z³; Miros³awa Szymczyk zam. £obez, za kwotê 21.840 z³.
Dla porównania OPS Resko
Przedmiot zamówienia sk³ada siê
z 6 czêœci: Realizacja wyjazdu integracyjno-kulturoznawczego dla 21
osób, wartoœæ szacunkowa zamówienia: 5.600 z³ brutto, Realizacja
warsztatów edukacji finansowej
ABC zarz¹dzania bud¿etem domowym w wymiarze 100 godzin dydaktycznych dla 19 osób (11 kobiet, 8
mê¿czyzn) – wartoœæ szacunkowa
zamówienia – 5.000 z³ brutto, czyli
50 z³ brutto za godzinê. Realizacja
warsztatów Nasze M w wymiarze
260 godzin dla 11 osób (7 kobiet, 4
mê¿czyzn), wartoœæ szacunkowa zamówienia 27.500 z³, czyli 105,8 brutto z³ za godzinê. Realizacja warsztatów Autoprezentacja z elementami
wiza¿u w wymiarze 38 godzin dydaktycznych dla 19 osób (11 kobiet, 8
mê¿czyzn) – wartoœæ szacunkowa
zamówienia 5.500 z³ brutto, czyli
144,7 brutto za godzinê (289,5 z³ za
osobê), Realizacja kursu Kurs prawa jazdy kat. B dla 8 osób (4 kobiety,
4 mê¿czyzn) 14.400 z³ brutto, Realizacja szkolenia Radzenie sobie ze stresem w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 19 osób (11 kobiet, 8
mê¿czyzn) – 5.000 z³, czyli 83 z³ za
godzinê (263 od osoby).

(RESKO) Spotkanie w Kawiarence Artystycznej Centrum Kultury odby³o siê pod has³em „Lasy to
¿ycie, wiêc je chroñmy”. Tego dnia
by³a to wiêc kawiarenka „leœna”.
Wprowadzeniem by³ wiersz Jaros³awa Iwaszkiewicza „Pogoda lasu
niechaj bêdzie z tob¹...”
Program rozpocz¹³ zastêpca nadleœniczego Bogdan Kostecki opowieœci¹ o dzia³aniach tej cennej instytucji, jak¹ jest Nadleœnictwo Resko.
Podkreœliæ nale¿y wk³ad Nadleœnictwa w organizacjê „leœnej” kawiarenki, bowiem instytucja zasponsorowa³a ciasta i kawê, którymi
czêstowa³a siê publicznoœæ. Pyszne
ciasta upiek³a Aniela Muszyñska.
Na chwilê opuœciliœmy klimat leœny, bo zacz¹³ siê krótki koncert:
Katarzyna Metza przedstawi³a grupê œpiewaj¹cych uczennic z Reska w
nowym repertuarze.
Powrót do tematu leœnego by³
bardzo interesuj¹cy, bowiem Ewa
Simonowicz-WoŸniewicz, pracownica Nadleœnictwa, przygotowa³a
prelekcjê ilustrowan¹ przeŸroczami.

Widzowie dowiedzieli siê wiele o
codziennej pracy leœników, sposobach zabezpieczania drzew przed
szkodnikami, leœnych uprawach,
zwierzêtach i strategii, która mimo
wszelkich trudnoœci i szkodliwoœci
pozwala lasom trwaæ.
Do zmiany nastroju przyczyni³
siê wystêp uczniów klasy III b Szko³y Podstawowej w Resku prowadzonych przez wychowawczyniê, Barbarê Wronowsk¹. Dzieci wyst¹pi³y
w zabawnym spektaklu pt.: „Zielony
kapturek”, po czym zebra³y zas³u¿one brawa.
Ca³y ten program przeplatany
by³ wierszami o lesie, które wybra³a
prowadz¹ca ca³oœæ Joanna Jakuszyk, dodaj¹c na koniec ¿artobliwy
wiersz Jacka Kurnatowskiego o
wyprawie zapracowanego mieszczucha do lasu w poszukiwaniu
piêkna przyrody i ciszy.
Opuszczaj¹c goœcinn¹ kawiarenkê, publicznoœæ mog³a obejrzeæ wystawê fotografii leœnych obrazuj¹c¹
nie tylko piêkno przyrody, ale i efekty jej dewastacji. Termin kolejnej
kawiarenki przewidujemy na wrzesieñ.
Joanna Jakuszyk

KOLOROWE
WAKACJE
(RESKO) Centrum Kultury w
Resku zaprasza dzieci i m³odzie¿ do
udzia³u w zajêciach od 1 do
31.07.2013 r. Zajêcia od poniedzia³ku do pi¹tku, w dwóch grupach
wiekowych.
I Grupa m³odsza (od 7 lat) godz.
10.00 – 12.00
Warsztaty plastyczne poznawanie ró¿nych technik plastycznych:
pastele, farby plakatowe, akwarele,
lepienie z plasteliny, modeliny, wydzieranki, wyklejanki, witra¿e zajêcia
manualne z wykorzystaniem masy
solnej.

Zajêcia rekreacyjno-sportowe
gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu
zabawy przy muzyce zajêcia teatralne.
II Grupa starsza godz. 12.30 –
14.00
Zajêcia plastyczne poznawanie
ró¿nych technik plastycznych pastele, farby plakatowe, malowanie
na szkle, papieroplastyka, robienie
bi¿uterii z modeliny zajêcia manualne z wykorzystaniem masy solnej
zajêcia teatralne.
Prosimy, aby uczestnicy zajêæ
obowi¹zkowo przynosili ze sob¹
napoje oraz nakrycia g³owy.
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WO£YÑ „NADAL” WO£A O PAMIÊÆ!
P

an Bogus³aw Szarwi³o, redaktor internetowego portalu Wo³yñ
opublikowa³ 18 lutego 2011 roku poni¿szy tekst z tak¹ oto
adnotacj¹: „W Tygodniku œwidwiñskim nr 32 (74) z dn. 07.08.2003
redaktor Kazimierz Rynkiewicz napisa³ ni¿ej przedstawiony artyku³,
nie tylko o tragedii Wo³ynia, ale i o procesie okaleczania naszej
narodowej historii Polski. Powiecie stary artyku³, co tu po nim, ano
w³aœnie proszê go przeczytaæ i stwierdziæ, na ile jego treœæ, na chwilê
obecn¹, straci³a swoj¹ aktualnoœæ. Ja osobiœcie z przykroœci¹
stwierdzam, ¿e owszem mamy inny rz¹d, premiera i prezydenta, a
amnezja w sprawach wo³yñskich pozosta³a. Jestem przekonany, ¿e
zniknê³a w Œwidwinie ulica gen. Zawadzkiego wspomniana w
artykule autora, nie sadzê aby nazwano j¹ ulic¹ „Ofiar OUN-UPA”.
Dlatego jako syn Wo³yniaka, ze smutkiem i gorycz¹, muszê dodaæ do
tytu³u tylko jedno s³owo; (to w cudzys³owie) WO£YÑ „NADAL” WO£A O
PAMIÊÆ!”
Ten wpis spowodowa³, ¿e postanowi³em ów tekst, sprzed dziesiêciu
lat, przypomnieæ. Tak¿e z tego powodu, ¿e 11 lipca 2013 roku
przypada 70 rocznica tragicznych wydarzeñ a Wo³yniu.
KAR

WO£YÑ WO£AO PAMIÊÆ!
- Przez piêædziesi¹t lat o tym nikomu nie mówi³em. Pan jest pierwszy. mówi Edward Kaczmarczyk i rozpoczyna swoj¹ opowieœæ o ¿yciu i
œmierci. ¯yciu swoim i œmierci najbli¿szych; matki, babci, dziadka, rodzeñstwa; Polaków na Wo³yniu.
Œmierci domu, w którym mieszka³,
osady, gdzie sta³ dom, œcie¿ek, po
których chodzi³, krajobrazu, który
zapamiêta³. - By³em tam dziesiêæ lat
temu z córk¹ i absolutnie nie ma tam
nic. Jest tylko las. - mówi rozpoczynaj¹c swoj¹ opowieœæ.
O rzezi Polaków na Wo³yniu
przez ponad piêædziesi¹t lat nie mówi³o siê wcale. Krótkie wzmianki historyczne nie pokazywa³y obrazu
tragedii, jaka siê tam rozegra³a. Historia Polski by³a okaleczona, jak
okaleczeni byli ci, którzy rzeŸ prze¿yli, jak okaleczona by³a pamiêæ nastêpnych pokoleñ Polaków, którzy
wiedzieæ powinni. Ze wstydem muszê przyznaæ, ¿e i ja prawie nic o tamtych wydarzeniach nie wiedzia³em.
Zadaj¹c sobie pytanie - dlaczego? uderzy³ mnie ogrom milczenia, jakie
zapad³o nad losem Polaków z Wo³ynia. Spotyka³em przecie¿ ludzi, którzy prze¿yli Golgotê Wschodu, a i
bia³e plamy historii po dziewiêædziesi¹tym roku szybko przecie¿ zaczêliœmy - jako naród - wype³niaæ. Spotyka³em wiêc i rozmawia³em z Sybirakami, dzieæmi oficerów pomordowanych w Katyniu i Miednoje, Akowców wywiezionych po wojnie do
ZSRR, ¿o³nierzami Andersa, którzy
po wojnie powrócili do kraju, ¿o³nierzami podziemia, przeœladowanymi
przez stalinowski re¿im.
Pojawia³y siê ksi¹¿ki, wspomnienia, artyku³y, filmy, zaczêto obchodziæ rocznice poszczególnych wydarzeñ, upamiêtniaæ je w nazwach
ulic, placów i szkó³. O Wo³yniu milczano. - Ale ci ludzie gdzieœ musz¹

byæ - pomyœla³em sobie z okazji
mocno nag³oœnionych, oficjalnych
obchodów tragedii. Na pewno mijam
ich na chodniku, spotykam w sklepie, mo¿e mieszkaj¹ gdzieœ przy ulicy, któr¹ czêsto chodzê. Gdzieœ przecie¿ musz¹ byæ... Ajakby ich nie by³o.
Przy pierwszej okazji zapyta³em o
to pana Franciszka Paszela. Musi
coœ wiedzieæ, mieszka w Œwidwinie
„od pocz¹tku”, te¿ z Kresów, wiêc
powinien byæ wyczulony na „tych”
ludzi, na te tematy. Pan Franek zaskoczony pytaniem d³u¿sz¹ chwilê
„grzeba³” w pamiêci. - Zaraz, zaraz...
Kaczmarczyk... Edward Kaczmarczyk. Chodzi³em z nim do szko³y, ale
o Wo³yniu to on nigdy nie chcia³
mówiæ. Zawsze by³ ma³omówny. Nie
wiem, czy bêdzie chcia³ z dziennikarzem rozmawiaæ. Mieszka chyba na
Zawadzkiego. Zawiozê pana, to
mo¿e mi siê uda go przekonaæ - mówi
i za chwilê wsiadamy do samochodu.
OFIARY
Z ULIC OPRAWCÓW
Z ulicy Armii Krajowej skrêcamy
w Genera³a Zawadzkiego. Z których
to Zawadzkich? - zastanawiam siê
przez chwilê. Je¿eli genera³, to chyba
nie Aleksander, powojenny aparatczyk komunistyczny, za³o¿yciel - o
ironio - Zwi¹zku Patriotów Polskich.
Wiêc chyba Stanis³aw, równie¿
utrwalacz w³adzy komunistycznej,
osta³ siê jako bohater zas³uguj¹cy
na pozostawienie mu ulicy. Czy
zwalcza³ Armiê Krajow¹? Bardzo
prawdopodobne.
Skrzy¿owanie takich ulic jest
polsk¹ odmian¹ ironii, jaka przenika
historiê. Przypominam sobie tych
wszystkich ludzi, których spotyka³em wczeœniej, prawdziwych bohaterów i patriotów, którym po wojnie
zgotowano piek³o.
W normalnym kraju byliby otaczani czci¹ i szacunkiem; w Polsce
ludowej mieszkali w zatêch³ych

mieszkaniach czynszowych kamienic, w suterynach, klitkach ze œlepymi kuchniami, w pegeerowskich
czworakach, jakich wiele wybudowano na wsiach. ¯o³nierze Wrzeœnia, Monte Cassino, bitew morskich i Powstania Warszawskiego,
cywile obozów i zes³añ, zaszczuci i
sponiewierani musieli nieraz ca³e
¿ycie mieszkaæ na ulicach swoich
oprawców; Stalinów, Bierutów, Zawadzkich...
W¥TPLIWY ŒWIADEK
HISTORII
W dzielnicy du¿ych domów jednorodzinnych, wybudowanych ca³kiem niedawno, musi zaskakiwaæ
widok domku poniemieckiego, przypominaj¹cego chatkê, przycupniêt¹
tutaj, pozostawion¹ jakby przez roztargnienie architekta lub planisty
miejskiego. Domek nale¿y do miasta,
czyli komunalny. Wiêc i tym razem
nie jestem zaskoczony.
Pan Edward nie jest bohaterem
¿adnych wielkich wydarzeñ. Nie jest
nawet stra¿nikiem historii. Nie ma
czego pilnowaæ i dogl¹daæ; gdyby
chocia¿ skrawek grobu... Nawet jako
œwiadek móg³by byæ w¹tpliwy, bo
gdy „tamto” siê wydarzy³o, by³
dzieckiem. Mia³ zaledwie szeœæ lat,
jak wymkn¹³ siê œmierci. Wyskoczy³
z wozu, którym ucieka³a jego ca³a
rodzina. Wszyscy zginêli. Nie ma
¿adnych zdjêæ, dokumentów, pami¹tek, niczego. Oprócz pamiêci.
BRAKJAKICHKOLWIEK
INFORMACJI
Rodzina Kaczmarczyków mieszka³a na koloni Siniaków, w gminie
Poddêbce[1], w powiecie £uckim.
Edward urodzi³ siê w Berestianach i
by³ synem Stanis³awy, córki Wac³awa i Weroniki Kaczmarczyków. Matka mia³a jeszcze szeœciu braci: Józefa, Jana, Stanis³awa, Kazimierza, Tadeusza i Mieczys³awa. Dla szeœcioletniego wówczas Edwarda byli oni
wujkami, chocia¿ Mieczys³aw by³
prawie jego rówieœnikiem; mia³ zaledwie dziewiêæ lat, Tadeusz - trzynaœcie a Kazimierz oko³o piêtnastu.
Dziadek z babci¹ prowadzili gospodarstwo rolne. Pan Edward wyci¹ga
kartkê i dok³adnie rysuje uk³ad zabudowañ gospodarstwa, drogi, domy
s¹siadów, którzy mieszkali w pobli¿u; Ojciusia, Poliszuka i Kamiñskiego. Zapamiêta³ Belweder. - Tak nazywaliœmy maj¹tek, do którego chodziliœmy - mówi, ale nie potrafi powiedzieæ, czy to by³a w³aœciwa nazwa,
czy okreœlenie potoczne.
Ju¿ póŸniej, po powrocie do redakcji, odnajdujê wzmiankê o Sinia-

kowie i Belwederze w dwutomowym
wydaniu W³adys³awa i Ewy Siemaszków pt. „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiñskich na ludnoœci polskiej Wo³ynia
1939-1945”[2]. Mo¿na siê z niej dowiedzieæ, ¿e Belweder by³ polsk¹
osad¹ wojskow¹, licz¹c¹ 29 gospodarstw. Powsta³a ona z parcelacji
maj¹tku Siniaków Stanis³awa hr. Jezierskiego.
Ksi¹¿ka Siemaszków to jedyne w
tej chwili dzie³o w tak ogromny i rzetelny zarazem sposób dokumentuj¹ce zbrodnie dokonane na Polakach
na Wo³yniu. Autorzy opisali historiê
opieraj¹c siê na ponad dwu i pó³
tysi¹ca dokumentów i relacji, do których dotarli i które uda³o im siê samym zgromadziæ. O Belwederze s¹
zaledwie dwie wzmianki oznaczone
numerami 536 i 2274; pierwsza pochodzi z Instytutu Hoovera w Stanfordzie, druga z londyñskiego wydania
„Z Kresów Wschodnich R.P. Wspomnienia z osad wojskowych 19211940”. Sam maj¹tek Siniaków figuruje
pod has³em: „Brak jakichkolwiek informacji o losach Polaków ¿yj¹cych w
1943 r.”
Mo¿e relacja pana Edwarda pierwsza? jedyna? - wyma¿e chocia¿
plamkê w tej zapomnianej historii.
RZE•
- To by³o w lipcu 1943 roku - zaczyna opowieœæ. - W tym czasie ju¿
by³o s³ychaæ, ¿e Ukraiñcy morduj¹
Polaków. To tam rodzinê wymordowali, to gdzie indziej. Przed nami
wymordowali jedenastoosobow¹
rodzinê.
On nazywa³ siê Wagner. Chyba
by³ Czechem, a ona chyba Polk¹;
uratowa³ siê tylko szeœcioletni
ch³opczyk, w moim wieku. Gdy rozmawiali o tym w domu ju¿ by³a mowa,
¿eby uciekaæ do wiêkszych skupisk
Polaków. Pod koniec czerwca zostaliœmy doszczêtnie obrabowani przez
bandê ukraiñsk¹. Dziadek i moi wujkowie zostali strasznie pobici.
Mieszka³a u nas pani Paciejewska z
szesnastoletni¹ córk¹, któr¹ gwa³cono na moim ³ó¿ku.
Mieszkanie obrabowano i zdemolowano, wszystko pot³ukli. Dziadek postanowi³, ¿e mamy uciekaæ.
Dobytek za³adowali na wóz.
Wszystko siê nie zmieœci³o, wiêc
mieli drugi raz przyjechaæ. Niedaleko
od budynku spotkaliœmy siê z druga
rodzin¹, z któr¹ razem mieliœmy jechaæ do £ucka. Nie dotarliœmy daleko. Gdy wjechaliœmy w w¹wóz, w
takie zag³êbienie terenu, po obu
stronach drogi ros³y krzaki tarniny,
us³ysza³em krzyki. Ukraiñcy napadli
na nas i czym mieli r¿nêli. Pad³y te¿
strza³y. Ja z tego strachu zeskoczy-
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³em z wozu i uciek³em w krzaki, a z
krzaków w zbo¿e. Pojawili siê Ukraiñcy na koniach z karabinami maszynowymi i zaczêli szukaæ uciekinierów. Nie wiem, czy mnie zauwa¿yli,
ale strasznie strzelali; zbo¿e a¿ sycza³o od kul. Ja przywar³em do ziemi
i jak odjechali, wróci³em do gospodarstwa. Nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e tam wszystkich wymordowali. Myœla³em, ¿e ktoœ wróci³, wiêc
wo³a³em - mamo, babciu, ale nikogo
nie by³o.
TU£ACZKA
Zacz¹³em siê tu³aæ i to trwa³o
oko³o dwa tygodnie. Spotka³em
Wagnera, tego szeœciolatka, o którym wspomina³em wczeœniej i tu³aliœmy siê razem. Od¿ywialiœmy siê
tym, co zosta³o w piwnicy, która by³a
wykopana ko³o domu, do którego co
rusz wracaliœmy. W koñcu postanowiliœmy, ¿e trzeba dok¹dœ pójœæ, w
kierunku placówki, gdzie s³yszeliœmy, ¿e Polacy gromadzili siê chroni¹c siê przed napadami. Po drodze
znaleŸliœmy dwa muce, tak mówiliœmy na kucyki, którymi wo¿ono mleko, i na nich ruszyliœmy dalej. Pod
lasem natknêliœmy siê na Ukraiñców,
ale uda³o siê nam uciec i w koñcu
dotarliœmy do placówki. By³y tam
trudne warunki. W nocy tak nas
oblaz³y pch³y, ¿e nie mo¿na by³o
spaæ. Po dwóch dniach poszliœmy
dalej szukaæ swoich rodzin. Czy on
znalaz³, to nie wiem, ale prawdopodobnie nie. Ja poszed³em w kierunku
maj¹tku Siniaków. Po drodze napotka³em kilku ludzi, którzy kopali dó³,
gdzieœ dwa na dwa i pó³ metra. Gdy
podszed³em do nich, jeden po ukraiñsku powiedzia³: Edek, uciekaj, bo
ciebie zar¿n¹. Kaza³ mi iœæ do swego
domu, gdzie by³a swego czasu
ochronka, czyli przedszkole. Tam
kobieta da³a mi mleka i jak siê napi³em, wróci³em do domu.
Nikogo ci¹gle nie by³o, wiêc postanowi³em pójœæ do s¹siadów, pañstwa Kamiñskich. Musia³em przejœæ
przez gospodarstwo Ukraiñca, nazywa³ siê Ojciuœ i mia³ trzech synów:
Stiopê, Kolê i Aloszê. U Kamiñskich
puka³em, ale nikt nie otwiera³. Gdy
mia³em odchodziæ, uchyli³y siê drzwi
i starsza pani Kamiñska powiedzia³a: Edziu, nie wchodŸ, bo mo¿e Ukraiñcy s¹ na was Ÿli, to i nas wymorduj¹. Da³a mi w chustkê kawa³ek
chleb i butelkê mleka i kaza³a iœæ w
stronê £ucka. Zaledwie min¹³em
stodo³ê, patrzê, a tu Niemiec stoi.
Zaskoczony stan¹³em i nie wiedzia³em co zrobiæ. W koñcu rzuci³em siê
do ucieczki, a on zacz¹³ wo³aæ - Edek,
Edek, stój. Okaza³o siê, ¿e to mój
wujek Józek, brat mamy, który by³ w
partyzantce. Prze¿y³ rzeŸ, wraz z bratem Janem, bo pracowa³ w £ucku i
nie by³o ich na furmance podczas
napadu. Poszliœmy wiêc razem w
stronê wioski Chara¿d¿e, do £ucka.

70. ROCZNICA MORDÓW NA WO£YNIU
Tam ulokowa³ mnie u pani Leokadii Andre. To by³a ¿ona przedwojennego majora. Mia³a córkê Wandê. Po
zajêciu £ucka przez Rosjan, dostaliœmy nakaz opuszczenia miasta. Zostaliœmy ewakuowani transportem
do Che³ma Lubelskiego. Wanda zosta³a, by³a aktork¹ i zwi¹za³a siê z
jakimœ oficerem radzieckim.
Staliœmy na stacji dwa tygodnie
i póŸniej przewieziono nas do Lublina, gdzie przydzielono nam pó³ pokoiku. Trzeba by³o z czegoœ ¿yæ,
wiêc pani Andre wys³a³a mnie do
sprzeda¿y gazet. - Gazeta Lubelska,
ciekawa, dzisiejsza. - tak siê krzycza³o ca³y czas. By³o ciê¿ko, ca³y dzieñ
pracowa³em o kawa³u chleba. Po
pewnym czasie znowu spotka³em
wujka Józka, w kolumnie samochodowej, która przeje¿d¿a³a przez miasto. Zabra³ mnie ze sob¹ do Warszawy. Jak go zdemobilizowali, zacz¹³
szukaæ na ziemiach zachodnich
punktu zaczepienia.
Trafiliœmy do Œwidwina, na ul.
Zduñsk¹. Byli jeszcze Niemcy, ale
póŸniej zostali wysiedleni. By³o dobrze, dopóki wujek siê nie o¿eni³.
Zamieszka³em wiêc z wujkiem Jankiem, który przeszed³ ca³y front, do
Berlina. Odszuka³ Józka i te¿ zamieszka³ w Œwidwinie.
PRZYSTANEK ŒWIDWIN
Pan Edward musi podj¹æ pracê,
chocia¿ skoñczy³ dopiero piêtnaœcie lat. Pracuje przy rozbiórce budynków. - Rêce to by³a jedna wielka
rana od cegie³. - wspomina. Rzucaj¹
go do pracy w Polskê, pod Olsztyn,
na ¯u³awy.
Wreszcie wraca na sta³e do Œwidwina. Podejmuje pracê magazyniera w Pañstwowym Oœrodku Maszynowym (POM). Dzisiaj praca magazyniera wydaje siê byæ lekk¹, ³atw¹
i przyjemn¹, ale wtedy... - Jako magazynier paliw musia³em wszystko
rêcznie pompowaæ, bo nie by³o maszyn. Paliwo zaci¹ga³o siê ustami.
Trzeb by³o wtaczaæ na wozy beczki
dwustu i piêæsetlitrowe, a by³em
sam. Dopiero póŸniej doszed³ pomocnik, pan WlaŸlik.
Przy takiej pracy doœæ czêste
by³y zatrucia o³owiem. Pan Edward
musia³ wiêc zmieniæ pracê, bo zaczê³o mu szwankowaæ zdrowie. Znalaz³
now¹ w mleczarni. Doczeka³ emerytury. ¯yje skromnie z ¿on¹, której
¿ycie równie¿ nie oszczêdza³o. Jej
matkê Rosjanie wywieŸli na Syberiê.
By³a w jedenastu ³agrach. Do Polski
nie powróci³a. Nieletnia wówczas
dziewczyna zosta³a sama. Wychowali dwóch synów i córkê. Jeden z
nich mieszka w Resku. Córka od
czterech lat nie mo¿e znaleŸæ pracy.
Ot, polskie losy w pigu³ce.
PRZEBACZYÆ?
Nie nam przebaczaæ za tych,

których zdradzono o œwicie - mówi
poeta. Dzisiaj w proces wybaczania wtargnê³a polityka i przy ró¿nych okazjach ustawiaj¹ siê kolejki polityków, skorych wybaczaæ w
czyimœ imieniu, biæ siê w piersi,
mówiæ o pojednaniu w duchu politycznego konformizmu zabiegaj¹c o polityczne punkty w rankingach popularnoœci. Jak robi to prezydent Aleksander Kwaœniewski,
którego przecie¿ formacja na pó³
wieku zamrozi³a proces pojednania, a dzisiaj s¹ na pierwszej linii
wybaczaj¹cych i prosz¹cych o
wybaczenie. By proces wybaczania win móg³ dobiec koñca, musz¹
byæ spe³nione ró¿ne warunki. Podstawowym jest wiedza o faktach,
na podstawie których trzeba dyskutowaæ, oraz wolnoœæ wypowiedzi. Krzywda, strach, ¿al, nienawiœæ, tamowane w sercach i duszach, bez mo¿liwoœci ich wypowiedzenia, nazwania, wyp³akania i
op³akania, nie mog¹ przemieniæ siê
w wybaczenie. Zalegaj¹c w umys³ach i sercach zatruwaj¹ je. Wypowiedziane i wy¿alone, ocenione
i os¹dzone, mog¹ przekszta³ciæ siê
w wybaczenie, bo cz³owiek nie
urodzi³ siê, by nienawidziæ.
Wo³yniakom nie dano jednak
szansy na to. Prezydent Kwaœniewski w imieniu swojej formacji powinien wiêc najpierw do nich zwróciæ
siê o przebaczenie, za odebranie tej
szansy, za tajenie faktów i manipulowanie nimi, za to, ¿e Kresowiacy
zostali sami ze swoim bólem pamiêci,
zignorowani, zaszczuci, sponiewierani k³amstwami.
- Chcia³em o tym mówiæ, ale nie
pozwalano. Sk³ada³em ¿yciorys do
POM-u, to mi odrzucili, bo napisa³em, ¿e mi rodzinê wymordowali
Ukraiñcy. Pan Berkowski, wtedy by³
sekretarzem komitetu zak³adowego,
powiedzia³, bym napisa³, ¿e zginêli w
czasie dzia³añ wojennych. Tak napisa³em i przyjêli. - mówi pan Edward.
WO£YÑ WO£A O PAMIÊÆ
Z otch³ani naszej, polskiej historii, wci¹¿ wydobywaj¹ siê krzyki
pomordowanych i pokrzywdzonych. To pokolenia naszych ojców i
dziadów wo³aj¹ o pamiêæ. Wo³yñ
szczególnie domaga siê pamiêci. Z
badañ CBOS przeprowadzonych w
dniach 4-7 lipca br. wynika, ¿e 44
proc. Polaków nic nie wie o wydarzeniach na Wo³yniu.
Pokolenia wychowane w PRL-u
zosta³y ustawione plecami do w³asnej historii. St¹d dzisiaj chêtniej
czcimy Sydoniê i Puchsteina w
£obzie, Feiningera w Trzebiatowie,
Virchowa w Œwidwinie i wielu innych znanych Niemców na Pomorzu, œlêczymy nad niemieckimi starodrukami, przepisuj¹c nie swoj¹ historiê, stawiamy pami¹tkowe kamienie niemieckim przodkom, oczysz-
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czamy niemieckie cmentarze zgorszeni wandalizmem ludzkiego zapomnienia i nietaktu. Wzruszeni swoim humanitaryzmem nie s³yszymy
krzyku za plecami. Nie dopuszczamy
myœli o zdradzie, jakiej dokonaliœmy
na naszych przodkach, odsy³aj¹c
ich w niebyt, morduj¹c ich po raz
wtóry - naszym zapomnieniem. Odp³ac¹ nam wzgardliwym œmiechem
swoich wnuków i prawnuków, którzy za nic bêd¹ mieæ nasze dokonania; cmentarze bêd¹ dobre na
schadzki i picie wina, a czciæ bêd¹
Ozziego Osbourna, Madonnê i Micha³a Wiœniewskiego z Ich Troje, bo
dlaczego nie, gdy sami nauczyliœmy
ich, jak uniewa¿niaæ historiê...
IDÊ DO LASU, ZAPALAM
ŒWIECZKÊ I P£ACZÊ
- Nad moim ¿yciem wisi jakieœ
fatum - próbuje sobie wyt³umaczyæ
swój los Edward Kaczmarczyk. - Do
dziœ jestem z³y, ¿e znalaz³em siê na
ziemiach, gdzie jest pe³no Ukraiñców. Bo czy to nie fatum, ¿e ofiary
osiedlono razem z oprawcami? Nigdy nie wiem, z kim rozmawiam, czy
mogê szczerze rozmawiaæ, czy nie.
PóŸniej to oni robili kariery w PRL-u,
w partii. Pisa³em do G³ównej Komisji
Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, opisa³em, kto i
gdzie zgin¹³. Opowiedzieli w ten
sposób, ¿e nie wiedz¹, o co mi siê
rozchodzi. Jeszcze w dodatku podpis z nazwiskiem czysto ukraiñskim.
To mnie jeszcze gorzej dobi³o. PóŸniej dosta³em pismo, ¿e moj¹ sprawê
przekazano do prokuratury. To by³o
po 1992 roku. I na tym koniec. - Pyta
pan, czego oczekiwa³em? Chcia³em
pojechaæ i wskazaæ ten dó³, gdzie
prawdopodobnie le¿y pomordowana rodzina. ZnaleŸæ grób. Przez te
piêædziesi¹t lat nie mia³em nawet
gdzie zapaliæ œwieczki. W Zaduszki,
we Wszystkich Œwiêtych wszyscy
id¹ na groby i zapalaj¹ znicze. Ja idê
do lasu, zapalam œwieczkê i p³aczê.
¯ona to rozumie. Wci¹¿ s³yszê te
krzyki, gdy ich mordowano. Bojê siê
ludzi, uciekam od nich.
Kazimierz Rynkiewicz
P.S. Z badañ CBOS przeprowadzonych w dniach 4-7 lipca wynika,
¿e 44 proc. Polaków nic nie wie o
wydarzeniach na Wo³yniu.
[1] Wieœ PODDÊBCE. Upowcy
zamordowali, przez przybicie do ziemi zaciosanym ko³kiem, Halinê Dmochowsk¹, d³ugoletni¹ kierowniczkê
szko³y i dzia³aczkê spo³eczn¹ wœród
ludnoœci ukraiñskiej.
[2] „Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraiñskich na
ludnoœci polskiej Wo³ynia 1939 1945”, W³adys³aw i Ewa Siemaszko;
Wydawnictwo von borowiecky,
Warszawa 2000.
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Koniec roku szkolnego i... wakacje
(£OBEZ). W ostatni pi¹tek
czerwca uczniowie Zespo³u Szkó³ w
£obzie zakoñczyli rok szkolny. Nie
wszyscy otrzymali promocje do nastêpnej klasy, niektórych czekaj¹
poprawki w okresie wakacyjnym.
Najlepsi z kolei otrzymali nagrody
i stypendia.
Zespó³ Szkó³ w tym roku ukoñczy³o131 absolwentów, w tym LO –
75, TZ – 23, ZSZ – 33, w sumie o 2
wiêcej ni¿ w ub. roku. Promocjê uzyska³o 239 uczniów w tym 126 – LO, 84
– TZ, 29 – ZSZ na 262 uczniów klas
I–II i III TZ. 16 osób ma prawo do
zdawania egzaminu poprawkowego
w sierpniu, 7 nie zda³o (razem 23
osoby). Warto zaznaczyæ, ¿e najlepsze wyniki uzyska³a klasa 1a LO uzyskawszy œredni¹ ocen 3,93 oraz najwy¿szy procent frekwencji rocznej,
wynosz¹cej a¿ 91,2.
Œwiadectwo z wyró¿nieniem
odebra³o 13 uczniów, z czego 4 otrzyma³y stypendium za naukê.
Stypendium za osi¹gniêcia sportowe otrzyma³o a¿16 osób. Nagrodê
Starosty otrzyma³o 3 uczniów LO.
Kandydatami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Aleksandra Romej z LO, która uzyska³a œredni¹ 5,13
i And¿elika Lewicka z TZ, która uzyska³a œredni¹ ocen wynosz¹c¹ 4,94.
Kandydatk¹ do Stypendium
MEN jest Justyna Romej - tegoroczna absolwentka.
Nagrody Starosty za wysokie
wyniki w nauce otrzymali: Aleksandra Romej z kl.1a ze œrednia ocen
5,13, Rados³aw Kosiñski z kl.1b i
œredni¹ ocen wynosz¹c¹ 5,0, Ma³gorzata Matys z kl.1a i œredni¹ ocen 5,0
– wszyscy uczniowie maj¹ zachowania wzorowe.
Za dobre wyniki w nauce w ZSZ
zosta³a nagrodzona Patrycja Dylon
z klasy 1A, która uzyska³a œredni¹
ocen wynosz¹c¹ 4,53.
Frekwencja roczna 100 proc. uzyska³a Karolina Rosiñska z kl. II TZ.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ wyró¿niali siê nie tylko nauk¹, mieli sporo
sukcesów w ró¿nych konkursach, w
których chêtnie brali udzia³.
Za dzia³alnoœæ wokaln¹ i artystyczn¹ zostali nagrodzeni: Kornelia
Mierzwiak z kl. 1 TZ, Aleksandra
Tarnicka a kl. 1 TZ, Wojciech Wierzbowski z kl. 1 TZ, Dawid Bielarski z
kl. 1 TZ, Patrycja Kiarszys z kl. 2a LO.
W ogólnopolskich konkursach
polonistycznych brali udzia³: Justyna Muszyñska z kl. 2c – finalistka
konkursu „Z poprawn¹ polszczyzn¹
na co dzieñ”, Piotr Jarzêbski kl. 1b –
finalista konkursu „Z poprawn¹ polszczyzn¹ na co dzieñ”, Agnieszka
Maciejewska z kl. 2c – wyró¿nienie w
konkursie „Z poprawn¹ polszczyzn¹

na co dzieñ, Ewelina Pituch kl. 2c
wyró¿nienie w konkursie „Z poprawn¹ polszczyzn¹ na co dzieñ”,
Agata Pastwa kl. 2b – finalistka konkursu „Z poprawn¹ ortografi¹ na co
dzieñ”, Aleksandra Ch³opik kl. 1b –
wyró¿nienie konkursu „Z poprawn¹
ortografi¹ na co dzieñ.
W dziedzinie ekologii ZS równie¿
ma uczniów, którymi mo¿e siê pochwaliæ: Paulina Nakonieczna kl. 2c
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Mój las”, Katarzyna Piepiora kl. 2b – II m. w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym
„Mój las”. Prace obu uczennic bêd¹
reprezentowa³y województwo w
konkursie centralnym.
Jêzyk niemiecki okaza³ siê nie byæ
jêzykiem obcym dla uczniów, którzy
reprezentowali szko³ê w ogólnopolskich konkursach z j. niemieckiego i
osi¹gnêli wysokie wyniki: Aleksandra Ch³opik kl. 1b – m.in. Deutschfreund i Sprachdoktor, Gabriela Piskorz kl. 2b – m.in. Deutschfreund
Magdalena Rokosz kl. 1a – m.in.
Sprachdoktor i Poka¿ nam jêzyk.
Ubieg³y rok obfitowa³ w wiele
sukcesów sportowych wystarczy
podaæ: I miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady Szkolnej Ligi
Lekkoatletycznej – Stargard Szczeciñski, 22 maja 2013 r.
I miejsce w Finale Wojewódzkiej
Licealiady Sztafety Szwedzkiej –
Police, 24 maja 2013 r.
V miejsca w Finale Ogólnopolskim Szkó³ Ponadgimnazjalnych
Sztafety Szwedzkiej - £ódŸ, 19
czerwca 2013 r.: Marta Lisik klasa II
c, Ewelina £owkiet klasa II c, Aleksandra Romej klasa I a, Justyna Romej klasa III a, Michalina Kulczewska klasa II b.
I miejsce w Finale Wojewódzkiej
Licealiady Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej – Stargard Szczeciñski, 22
maja 2013 r.: Agnieszka Makarowska
klasa III TZ, And¿elika Lewicka klasa III TZ, Agnieszka Sira klasa III b,

Ilona Mitura klasa I TZ, Marcela
Pietruszczyk klasa I a, Maria Pietrzykowska klasa III TZ.
II miejsce w Finale Wojewódzkiej
Licealiady w Biegach Rozstawnych
- Police, 24 maja 2013 r.: Bart³omiej
Sygnowski klasa III TZ, Igor Kuligowski klasa III TZ, Mateusz Maziarz klasa II a, Norbert Jêdrzejczak
klasa III TZ, Damian Krz¹czkowski
klasa I a.
Po tak wspania³ych osi¹gniê-

ciach uczniów Zespo³u Szkó³ pozostaje przy³¹czyæ siê do ¿yczeñ dyrektor szko³y Jolanty Manowiec.
- ¯yczê wszystkim s³onecznych i
bezpiecznych wakacji oraz pozyskania w ci¹gu tych dwóch miesiêcy dop³ywu nowej energii do aktywnoœci
w nowym roku szkolnym. Niech dla
wszystkich bêd¹ bezpieczne, obfite
w ciekawe spotkania i okraszone
piêkn¹ pogod¹ - powiedzia³a dyrektor Jolanta Manowiec.
MM

tygodnik ³obeski 9.7.2013 r.
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ZAKOÑCZENIE ROKU SZKONEGO 2012/2013
(WÊGORZYNO). 28 czerwca
2013 r. w Szkole Podstawowej w
Wêgorzynie odby³ siê uroczysty
apel z okazji zakoñczenia roku
szkolnego 2012/2013. W uroczystoœci wziêli udzia³ zaproszeni goœcie, rodzice oraz uczniowie i nauczyciele.
Czêœæ oficjalna rozpoczê³a siê od
wprowadzenia do hali pocztu sztandarowego i flagowego szko³y i zaœpiewania hymnu pañstwowego.
Uczennica klasy 6b, A. Lewandowska, odczyta³a protokó³ wyborów do
Samorz¹du Uczniowskiego. Przewodnicz¹cym SU zosta³ wybrany
uczeñ kl. 5a - A. Szczykulski. Dyrektor L. Wolska przekaza³a „klucz do
szko³y” nowemu przewodnicz¹cemu i nast¹pi³ uroczysty moment
zmiany sk³adów pocztów flagowego
i sztandarowego.
Po œlubowaniu uczniów klas 6,
dyrektor wraz z wychowawcami,
wrêczy³a najlepszym uczniom œwiadectwa z wyró¿nieniem, nagrody a
rodzicom listy pochwalne. Uczniowie, którzy w bie¿¹cym roku szkolnym uzyskali najwiêksze sukcesy
otrzymali Nagrody Burmistrza.
Czêœæ oficjalna zakoñczy³a siê
przemówieniem przewodnicz¹cego

Zamiast
pokrywy
studzienki
- dziura

(£OBEZ). Komuœ kiedyœ przyda³a siê pokrywa studzienki gazowej, znajduj¹cej siê w ul. S³owackiego. Nikt nie czuje siê w obowi¹zku do jej zabezpieczenia.
- Nikomu to nie przeszkadza –
przede wszystkim gazownikom, my
za to nie czujemy siê bezpiecznie.
Zg³aszaliœmy to wiele razy, bez reakcji - powiedzieli u¿ytkownicy tej drogi.
£obzianie nie s¹ pewni, czy tak
pozostawiona studzienka jest bezpieczna. Z pewnoœci¹ nie. Pytanie
tylko - kogo to obchodzi?
MM

Rady Miejskiej pana Jana Mazuro.
Kolejnym punktem programu
by³y ¿yczenia od uczniów klas pi¹tych, którzy wrêczyli szóstoklasistom symboliczne bukiety kwiatów,
¿ycz¹c im powodzenie w dalszym
¿yciu.
Uczniowie klas 6 zaprezentowali
widowisko satyryczno-ironicznokrytyczne pod tytu³em „ Alboœmy to
tacy cacy”. Podczas czêœci arty-

stycznej uczniowie podziêkowali
swoim wychowawcom, nauczycielom, pracownikom szko³y oraz rodzicom za wsparcie, jakie od nich otrzymali. Tê niezwyk³¹ chwilê urozmaici³y wystêpy solistów, którzy zaprezentowali piosenki nawi¹zuj¹ce do
tematyki przedstawienia.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê polonezem, w wykonaniu uczniów klas
szóstych.

Naszym absolwentom ¿yczymy
radoœci i samych sukcesów w odkrywaniu nowych tajemnic, a do
wymarzonej przysz³oœci niech
wiod¹ Was same proste drogi.
Zachêcamy Pañstwa do odwiedzenia strony internetowej naszej
szko³y - spwegorzyno.superszkolna.pl, gdzie mo¿na zobaczyæ zdjêcia
z uroczystoœci.
A. W.

Wyniki gimnazjalistów
(POWIAT). Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej rok szkolny 2012/2013 w porównaniu z wynikami egzaminu gimnazjalnego w pozosta³ych gminach.
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O sybirakach raz jeszcze

Józefa Blina dwa razy wywieŸli
na Sybir, wiêc przyjecha³ do £obza
Gehennê Polaków z kresów w latach 1940-1946 opisano na ³amach
„T£” ju¿ wielokrotnie; dziœ przedstawiamy ³obeskich sybiraków,
którym pozwolono powróciæ do Polski dopiero 10 lat póŸniej. Powoli
zabliŸnia³y siê wojenne rany narodu, w rodzinie Blinów - j¹trzy³y.
Rzeczpospolita wielonarodowa
zara¿a³a polskoœci¹, gdy uszlachca³y siê rody kresowe, gdy katolicyzm
szlachetnoœci¹, ³aciñskim wykszta³ceniem, zacnoœci¹ bra³ górê nad bizantyjskim prawos³awiem, gdy orê¿em Rzeczypospolita broni³a przed
nawa³nic¹ barbarii. Wojsko Polskie
w 1920 roku zdoby³o Dyneburg, w
dawnych Inflantach. Odda³o go niepodleg³ej £otwie.
Na piêknym Pojezierzu Bras³awskim Polak, Rusin, Litwin, £otysz,
Bia³orusin, prawos³awny, katolik,
grekokatolik, karaim, luteranin, starowier lub ¿yd mniej lub bardziej rozumia³, ¿e przysz³o im ¿yæ razem w
carstwie, a potem w II Rzeczypospolitej. Bywa³o, ¿e miesza³y siê ma³¿eñstwa, zdarza³y siê konwersje na inn¹
wiarê… Ludzie znajdowali w sobie i
innych coœ dobrego. Polskie marzenie o wolnoœci w 1863 roku broczy³o
krwi¹ zgniecionego powstania,
zsy³kami na rosyjski Sybir, I wojna
œwiatowa znów ¿ywi³a antagonizmy,
pokój miêdzywojnia - ponownie
zniszczy³a II wojna. Ideologie rzuci³y siê sobie do garde³. A bezsilnych
ludzi wkrêci³a historia w swoje tryby.

Rodzice Józefa Blina z Inowa pod
Bras³awiem (woj. wileñskie) - Stanis³aw i El¿bieta - urodzili siê tam za
cara (1875 i 1879). Ich najm³odszy
syn, Józef, przyszed³ na œwiat w
1908 roku w³aœnie w Dyneburgu, a
rodzina przenios³a siê do polskiego
Inowa. On zaœ mia³ zgodnie z tamt¹
tradycj¹ otoczyæ opiek¹ starzej¹cych siê rodziców. O¿eni³ siê z Emili¹, córk¹ Piotra Pietuszko,
m³odsz¹ o cztery lata. Zamieszkali w
ich starym domu, wspólnym wysi³kiem wznieœli nowy dom w 1939
roku. Zanim ukoñczyli budowê, o
Józefa upomnia³a siê historia Europy. Powo³ali go do 33 Pu³ku Artylerii
Lekkiej w Wilnie.
Po¿egnanie z tat¹ pierwsza z córek Blinów, El¿bieta (teraz Bryczkowska), ledwie dwuletnia, zapamiêta³a w swoim serduszku jako lêk,
¿eby nie spaœæ z legaru niedokoñczonej pod³ogi do podkuchennej
piwnicy. A on nosi³ na sercu jej zdjêcie (wci¹¿ dwuletniej) przez ca³¹
wojnê. Jadwiga (dziœ Krzywañska)
urodzi³a siê w 1939 r., kiedy tata poszed³ na front.

Walczy³ pod Lwowem. Po 17
wrzeœnia 1939 r. przysz³o stawaæ
przeciw „nowemu” wrogowi - Sowietom. 22 wrzeœnia dosta³ siê do sowieckiej niewoli: obóz Równe Lwów (budowa drogi). Z kolegami
uciek³ z niewoli, a ujêty przez wrogich Ukraiñców, trafia do aresztu we
Lwowie. Jako internowany jeniec wojenny,
dobrze pilnowany, jedzie na bia³e niedŸwiedzie w okolice Morza
Bia³ego. Znów u¿yto
ich do niewolniczej
wyniszczaj¹cej pracy.
Oddzieleni oficerowie
wkrótce zgin¹ w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Kiedy upomnia³ siê
o nich premier rz¹du
londyñskiego Rzeczpospolitej na uchodŸstwie W³. Sikorski móg³ z szeregowców i
podoficerów gen. Anders zrobiæ Korpus
Polski. Rosja, napadniêta przez Hitlera, gotowa
by³a
do
ustêpstw: amnestii i
zgody na stworzenie
Rok ok. 1915. Józef z rodzicami i rodzeñstwem. polskich dywizji. Ludo-

we Wojsko Polskie organizowa³o siê
potem w ZSRR g³ównie na podstawie powo³añ do armii, ¿o³nierze Andersa zg³aszali siê na ochotnika. Jechali tam odkrytym wagonem, dla
ciep³a siedz¹c jeden drugiemu miêdzy nogami. Coraz to pierwszy w
szeregu szed³ na koniec. Do os³ony
marzn¹cego cia³a ka¿dy mia³ poduszeczkê wypchan¹ sianem.
We wrzeœniu 1941 r. jest ju¿ bombardier Józef Blin w 6 Pu³ku Artylerii
Lekkiej. Wyg³odzeni i choruj¹cy w
klimacie polarnym, na po³udniu Rosji zapadaj¹ na nowe choroby (np.
malariê) w klimacie znacznie cieplejszego Uzbekistanu i Kirgizji. Armia
Andersa opuszcza Stalina, przegrywaj¹cego wojnê, i wspiera brytyjskiego sojusznika, tworz¹c obronê
pól naftowych Iranu i Iraku, na które
ma chêtkê Hitler. Znacz¹c wêdrówkê
polskiego ¿o³nierza grobami zmar³ych, ale te¿ przyjaznymi wspomnieniami krajowców, dochodz¹ do Palestyny. Czêœæ sprzêtu, trochê ¿o³nierzy ¿ydowskiego pochodzenia zostaje tam, tworz¹c podwaliny pañstwa Izrael.
El¿bieta Bryczkowska, podczas
pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej st¹pa³a
po œladach Chrystusa i swego ojca,
ze wzruszeniem w jerozolimskim
Koœciele „Ojcze Nasz” patrzy³a na
polski tekst modlitwy, ufundowany
przez ¿o³nierzy Andersa w ceramicznej mozaice.
Tymczasem nowy dom rodziny
Blinów w Inowie na piêknym nadjeziornym klifie dziadkowie wykoñczyli. Zaraz Sowieci zrobili tam sztab
wojskowy, przegnani przez Niemców - im jakby ust¹pili miejsca. Ci¹gle dom nawiedzali ¿o³nierze, partyzanci, a ka¿dy grabi³ i zuba¿a³ rodzinê Blinów. Babcia tak by³a przywi¹zana do domu, ¿e nawet podczas
ostrza³u artyleryjskiego nie da³a siê
zaci¹gn¹æ do schronu, który wykopali w stromym stoku jeziora. Uda³o
im siê uchroniæ jedyny skarb, dobrze
zakonserwowan¹ i ukryt¹ maszynê
do szycia: ¿ywicielkê w rêkach zdolnych kobiet na Sybirze. Tak zbiednieli, ¿e partyzanci oddali im jedn¹
krowê. Tylko trochê ziemi im zostawili, kiedy wcielili rodzinê do ko³chozu. Dziewczyny podros³y, II wojna
œwiatowa siê skoñczy³a, one posz³y
do szko³y. Jêzyk, literatura, szko³a
s³u¿y³y indoktrynacji, sowietyzacji.
Sens mia³a nauka matematyki, fizyki.
I wiara w Boga jako oparcie, nadzie-

Józef Blin na zes³aniu

ja, ufnoœæ. Pewnie rodzina Blinów
nie odebra³aby Bia³orusinom domu,
bo przeniós³szy go w inne miejsce
wsi, zrobili w nim szko³ê, dopiero
niedawno zast¹pion¹ obiektem murowanym. Odwiedzaj¹c Inowo przywozili stamt¹d k³¹cza tataraku i zasadzali potem tê ulubion¹ wonn¹ roœlinê w swych ogrodach.
Dla Józefa Blina ziemi¹ obiecan¹
by³a Polska, ale droga do niej - daleka. Wiod³a jeszcze przez Egipt, Morze Œródziemne do W³och, które
gotowe ju¿ by³y siê poddaæ, ale opór
stawiali Niemcy. Przeszed³ ca³¹ kampaniê w³osk¹ w 5 Kresowej Dywizji
Piechoty, z heroicznym zdobywaniem Monte Cassino, Ancony i Bolonii. Kierowca J. Blin na czas, czêsto pod ostrza³em, zapewnia³ kolegom dostawy amunicji, ¿ywnoœci,
wody nawet. Z W³och pojechali do
Anglii. Europa cieszy³a siê ju¿ wolnoœci¹, Inowo - nie.
To by³ dylemat: zostaæ na wolnym Zachodzie, czy jechaæ tam,
gdzie groby przodków i têskni¹ca,
osierocona przez lata rodzina? W listach od rodziny nie by³o ¿¹dañ.
Wiedzia³ wiêc, co go czeka. Przyp³yn¹³ w czerwcu 1947 r. do Gdañska, tej nowej Polski z Ziemiami Odzyskanymi. Najpierw zamieszka³
tymczasowo w S³awnie, liczy³, ¿e oni
przyjad¹. Ale jak¿e by³o zostawiæ ten
nowy dom w Inowie, ten kawa³ek
ziemi? Si³owali siê jakby, ale têsknota przewa¿y³a. Pojecha³ na radzieck¹
Bia³oruœ. D³ugo siê sob¹ nie nacieszyli. Choæ dzieci wspominaj¹ przesmaczny tort upieczony przez tatê,
który pozna³ tajniki kuchni pilotów
w Anglii i bluzeczki uszyte z przywiezionego z Anglii jedwabiu spadochronowego. Macki donosów, inwi-
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Od lewej: Józef Blin, ojciec Stanis³aw, ¿ona Emilia, z ty³u córki: El¿bieta, Jadwiga i Longina

gilacji siê zaciska³y. Bez ostrze¿enia
1 kwietnia 1951 r. zdemobilizowanego ¿o³nierza koalicji antyhitlerowskiej wywo¿¹ na Sybir. Odby³o siê
tak, jak by³o w 1940 roku. Ojciec siedzia³ pod karabinami NKWD/
MWD, rewidowali dom, kazali siê
pakowaæ. Dziadkowie - te¿ wyznaczeni do wywózki (co za humanizm nie rozdzielaæ rodzin) - byli w tê powielkanocn¹ niedzielê u rodziny. Ca³y
poci¹g czeka³ prawie dobê na nich.
Wagonów (wszyscy wiemy jakich)
by³o 18. Ich ostatni - z 74 osobami.
Jechali miesi¹c do zony zakluczonych (strefa wiêzienna) w mieœcie
Usole Syberyjskie, w obwodzie irkuckim.
Ostatni wagon od³¹czyli jako
pierwszy i tych 74 pasa¿erów umieœcili w opuszczonej przez wiêŸniów
okr¹g³ej jurcie, z ogniskiem w œrodku, opalanym czêsto lepikiem (!), co
komary odgania³. Œciany by³y z
dwóch warstw dykty wype³nionych
trocinami i niestety drobnymi insektami. Tam siê rodzi³y dzieci i umierali
chorzy. Przeklinali z ruska i siê modlili. Ojciec zacz¹³ pracê w fabryce chemicznej, która produkowa³a proch i
dynamit. Ca³a rodzina musia³a co
dzieñ meldowaæ siê na milicji, czy
czasem nie uciekli. Historia i wolnoœæ siê nie spieszy³y. Jeszcze tam
urodzi³a siê Longina (dziœ Makawczyk), w 1952 r., tyle lat po wojnie a jednak sybiraczka na zes³aniu.
Babcia nie mog³a znieœæ tych upo-
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korzeñ, g³odu i gnêbi¹cych chorób
(choæ Sowieci nazwali Usole uzdrowiskiem) i zmar³a w 1953 roku. Starsze córki chodzi³y do szko³y. I tak dobrze, bo wiele polskich dzieci musia³o iœæ do pracy. Prawdê powiedziawszy, to El¿bieta te¿ wspiera³a rodzinê
harówk¹ w betoniarni. Nie wszystkie
zawody i zajêcia by³y dla zes³añców
dostêpne! Ponoæ pozosta³ych 17
wagonów z bras³awiczanami powieŸli do tajgi, gdzie wznosili podwaliny nowego osiedla, od zr¹bania
sosen i po³¹czenia ich w œciany
pierwszych baraków. Alei du¿e miasto Usole zaopatrywano tylko dwa
razy w roku: na 1 Maja i rocznicê
rewolucji paŸdziernikowej w listopadzie. Okaza³o siê, ¿e Chiñczycy zawojowali handel na Dalekim
Wschodzie (chiñskie rêczniki), bo
Mongo³owie tylko dostarczali minimum bia³ka w postaci owczych raciczek. Jakie¿ by³y po nie kolejki!
Rosja p³aka³a, kiedy umar³ Stalin
(1953), oni cieszyli siê skrycie, oczekuj¹c jakiejœ odmiany losu, amnestii,
uznania ich polskoœci, prawa powrotu do ojczyzny. Warto by³o mieæ
Boga w polskim sercu.
To w Usolu przebywa³ na zes³aniu Rafa³ Kalinowski, in¿ynier, powstaniec styczniowy. Kopa³ sól,
potem bada³ zasoby mineralne Syberii. Wróciwszy do ojczyzny, poœwiêci³ siê kamedu³om bosym. Jan
Pawe³ II og³osi³ ojca Rafa³a œwiêtym,
a sybiracy obrali go swym patronem.

Józef Blin w armii gen. Andersa

Przyjechali do Polski pod koniec
1955 r. Na œwiêta Bo¿ego Narodzenia
s¹siedzi obdarowali ich s³oikiem wêdzonki. Ju¿ £obez by³ zasiedlony.
Ojciec dosta³ pracê w pegeerze i pó³
domku na ul. Rolnej. Tam, na rosyjskim Sybirze, byli obcy - bo Polacy,
tak jak z dziesiêæ innych nacji zes³añców. Tu, w Polsce, znów obcy. Bywa³o, ¿e mówili na nich: Ruscy. Gorzkie by³y te pierwsze miesi¹ce, lata. A
mia³o byæ tak piêknie. Ubo¿uchny
dobytek stanowi³a wci¹¿ ta sama
maszyna do szycia. W 1965 roku
zmar³ dziadek. Pracowici i serdeczni
Blinowie szybko zjednali s¹siadów,
nie bez znaczenia by³a uroda dziewcz¹t. Pojawiali siê adoratorzy, a
wkrótce narzeczeni. Wsi¹kali w
£obez. Ju¿ tu urodzi³a siê najm³odsza z córek - Romualda, a niewiele lat
póŸniej zaczê³y siê rodziæ wnuki.
Ostatnie lata ¿ycia Józefa Blina
znaczy³a choroba. Kiedyœ prosi³
¿onê, ¿eby mu ugotowa³a tak¹ zupê,
jak na Syberii: we wspomnieniach bosko smaczn¹. Okaza³a siê niejadaln¹ wodziank¹. To by³o wprost
obraŸliwe wobec jej wyœmienitego
roso³u z ko³dunami. Niedobre dla
jego sko³atanego serca by³y wydarzenia lat osiemdziesi¹tych. Niewielu by³o gor¹cych patriotów, którzy
a¿ tak emocjonalnie prze¿ywali zwyciêstwo Solidarnoœci - zwyciêstwo
jego d¹¿eñ i marzeñ. W stanie wojennym - jak wszyscy opozycjoniœci -

zapuœci³ brodê. Siedzia³ lub le¿a³ w
³ó¿ku z radyjkiem przy uchu, czekaj¹c na pocieszaj¹ce wieœci. Umar³
niestety w 1987 roku. Bóg, ojczyzna
i rodzina to by³y jego imponderabilia. Dalej ogniwem skupiaj¹cym rodzinê by³a jego ¿ona Emilia - równie¿
nieprzeciêtna matka - która do¿y³a
do 1991 roku. W ma³ym domku przy
ulicy Rolnej w œwiêta gromadzi³a siê
ca³a rodzina, wszyscy troszczyli siê
o jej zdrowie i nie chcieli niczym
uchybiæ jej dumie z dzieci i wnuków.
Niedawno spotkali siê (jak i my
wszyscy w £obzie) z zacn¹ osob¹ w
rodzie - biskupem, stryjecznym kuzynem przez dziadka, W³adys³awem
Blinem. Ksi¹dz Blin urodzi³ siê na
Ziemiach Odzyskanych, ukoñczy³
seminarium we W³oc³awku, a kiedy
wyjecha³ w rodzinne strony dziadków na niepodleg³¹ Bia³oruœ, by
wspieraæ tamtejszych nielicznych
ksiê¿y, w 1999 roku zosta³ powo³any
przez Jana Paw³a II na biskupa nowej
katolickiej diecezji witebskiej na pó³nocy republiki. Kiedy za jego spraw¹
koronowany by³ papieskimi koronami (Benedykta XVI) obraz Matki Boskiej Królowej Jezior w Bras³awiu, na
bezchmurnym niebie ukaza³a siê têcza nad polowym o³tarzem tamtej gromadnej mszy. Pobo¿ny lud zareagowa³ na to jak na cud. Dziœ biskup - ze
wzglêdu na stan zdrowia - przeszed³
na koœcieln¹ emeryturê, lecz na miarê
si³ s³u¿y swemu koœcio³owi.
Ludwik Cwynar
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Ju¿ 26 lipca startuje Jarmark Doberski!
Ju¿ 26 lipca w pi¹tek po raz kolejny bêdziemy mieli szansê na super zabawê. Mowa oczywiœcie o XIV
Jarmarku Doberskim, który to w³aœnie w tym dniu, równo o godz. 17.00
zostanie otwarty przez Burmistrz
Dobrej p. Barbarê Wilczek.
Jak ju¿ utar³o siê w poprzednich
latach, pierwszy dzieñ imprezy skierowany jest do osób, które s¹ i czuj¹
siê m³odo. Pierwsz¹ okazj¹ do zabawy i rywalizacji o tytu³ mistrza dostaniemy ju¿ o godz. 19.00, kiedy to po
raz drugi bêd¹ odbywa³y siê Mistrzostwa Europy w Piciu Soku
Grejpfrutowego. Konkurencja mo¿e
wydawaæ siê b³aha, ale nic bardziej
mylnego. Emocje i zabawa gwarantowane! Radzimy trenowaæ ju¿ od
dziœ, a w czasie Jarmarku pilnowaæ
godziny, aby nie przegapiæ mo¿liwoœci udzia³u. Zaraz po zakoñczeniu
zmagañ doberska scena eksploduje
kolejny raz. Tym razem za spraw¹
gor¹cych dziewcz¹t z zespo³u Heaven, które to rozruszaj¹ nasz rynek
na dobre. Zespó³ Heaven przeniesie
publicznoœæ do muzycznego nieba!
Zaraz po nich, tak jak i w poprzednich latach, gor¹c¹ atmosferê przed
gwiazd¹ wieczoru podtrzyma DJ
Radia ESKA, który to zabawi nas
najlepsz¹ muzyk¹. Wisienk¹ na pi¹tkowym torcie XIV Jarmarku Doberskiego jest wystêp zespo³u, który
wzbudzi³ najwiêksze zainteresowanie wœród publicznoœci ostatniego
Sylwestra z Polsatem. O godz. 22.30
na scenie Rynku w Dobrej wyst¹pi
zespó³ MIRAMI. Ponad godzinna
zabawa zagwarantowana przez 3
piêkne kobiety, na pewno nie pozwoli nam staæ obojêtnie w tym czasie. Na zakoñczenie pierwszego
dnia, ju¿ po wystêpie Mirami, na naszych deskach pojawi siê kolejny
goœæ, a mianowicie Dj Maiqel.
Otwarcie drugiego dnia XIV JD
przewidziane jest na godz. 10.30. Sobota szczególnie polecana jest dla

osób lubi¹cych i interesuj¹cych siê
sztuk¹ ludow¹, bo w tym dniu jej nie
zabraknie. Nie mo¿na tak¿e zapomnieæ o rycerzach, którzy tego dnia
odwiedz¹ nasz¹ piêkn¹ miejscowoœæ.
Œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e ranek zaczniemy z „kopyta”, bo ju¿
kilka minut po otwarciu bêdziemy
mogli kibicowaæ biegaczom. W
szranki stan¹ zarówno ci najm³odsi
jak i starsi. Niezale¿nie od wieku,
ka¿dy kto czuje siê na si³ach, bêdzie
móg³ wystartowaæ w biegu OPEN,
który rozpocznie siê o godz. 12.00, a
wiêc gor¹co zapraszamy do udzia³u
w celu podtrzymania kondycji. O tej
samej godzinie mamy równie¿ coœ
dla osób, które wol¹ swoj¹ energiê
wy³adowaæ w póŸniejszym czasie, a
mianowicie otwarcie Jarmarku Sztuki Ludowej. Kto przyjedzie i co zaprezentuje - to tajemnica, któr¹ Pañstwo musz¹ osobiœcie sprawdziæ, a
naprawdê warto.
Od godz. 12.00 równolegle do zabawy na scenie g³ównej, atrakcje
czekaj¹ równie¿ na nas pod zamkiem,
gdzie goœcinnie zostaniemy przyjêci
przez damy i rycerzy prosto ze œredniowiecza. Ju¿ od 12.30 bêdziemy
mogli podziwiaæ orê¿, mêstwo i piêkno wybranek wszystkich przyby³ych wojów, którzy to przemaszeruj¹
przez Dobr¹. Nastêpnie rozpocznie
siê gra KUBB, której nazwa niczego
nie sugeruje, wiêc zapraszamy ka¿dego z osobna do odkrycia jej tajników. Zaraz po tym wydarzeniu rozpoczyna siê kolejna konkurencja dla
sportowców. Pierwszy raz w Dobrej
bêdziemy mogli wzi¹æ udzia³ w turnieju Ulicznej Pi³ki No¿nej. Ka¿dego,
kto jest sympatykiem tej konkurencji ju¿ teraz gor¹co zapraszamy.
Nie zabraknie równie¿ wydarzeñ
zwi¹zanych z Kultur¹ i Kulinariami
przez du¿e „K”!
Na ulicyArmii Krajowej bêd¹ prezentowa³y siê stoiska wype³nione
tradycyjnymi potrawami, a to w

piêknej scenerii wystawy malarskiej
i rzeŸbiarskiej. Wszyscy uczestnicy
bêd¹ mogli równie¿ zdobyæ przepisy
na pyszne posi³ki prosto ze œredniowiecza. O to zadbaj¹ bractwa rycerskie, które przygotowanymi na
¿ywym ogniu potrawami bêd¹ czêstowaæ pod Scen¹ Œredniowieczn¹.
O godz. 14.00 na scenie g³ównej
odegrana zostanie sztuka teatralna
przedstawiona przez Teatr ART-RE.
„Turniej bojowy o pas Szeœciopalczastego Rycerza”, czyli kolejna
atrakcja zagwarantowana nam przez
rycerzy, bêdzie trwa³a przez dwie godziny pod malowniczymi ruinami doberskiego zamczyska. Zmagania
bractw rycerskich, czêsto przyprawionych szczypt¹ humoru przyci¹ga³y zawsze rzesze widzów.
W miêdzyczasie na rynku odbywaæ siê bêd¹ walki sumo jak i pokazy
kulturystyczne. Jeœli ktoœ dba o
swoj¹ sylwetkê i pragnie poznaæ tajniki od najlepszych to nie mo¿e go
tam zabrakn¹æ. Jednak có¿ to by³by
za smutny Jarmark, gdyby zabrak³o
na scenie najbardziej popularnego w
regionie, prezentuj¹cego skoczny i
weso³y gatunek muzyczny zespó³ Weso³e Gospodynie? Nasze drogie
Panie i Weso³e Ch³opaki zaprezentuj¹ swoj¹ twórczoœæ o godzinie
16.00.
Po wystêpie pozwolimy sobie
przywitaæ i zapoznaæ Pañstwa z zaproszonymi goœæmi i sponsorami.
Godzina 17.00 to czas konkursów,
zabaw i rywalizacji. Dzieci bêd¹ mog³y sprawdziæ swoj¹ wiedzê na temat
selektywnej zbiórki odpadów. Jeœli
ktoœ chce siê przenieœæ w klimaty
œredniowieczne, to Biegi Rycerskie
dla dam, rycerzy i mieszczan bêd¹
strza³em w dziesi¹tkê. Scena Œredniowieczna gwarantuje nam rozrywkê prosto z odleg³ych czasów.
Na przestrzeni ostatnich lat zostaliœmy przyzwyczajeni do licznych
przedstawieñ teatralnych prezento-

wanych podczas Jarmarku. Tak
samo bêdzie w tym roku, gdzie
oprócz opisanej wczeœniej sztuki,
zostaniemy „poczêstowani” przedstawieniem wykonanym przez rycerzy i ich damy o tajemniczej nazwie:
„Ca³kiem niedawno, czyli mroki œredniowiecza”. Czego mo¿emy siê
spodziewaæ? To trzeba sprawdziæ
osobiœcie. Po wystêpie nast¹pi fina³
gry w KUBB i rozdanie nagród.
Pod koniec dnia, ostatnim wydarzeniem na Scenie Œredniowiecznej,
bêdzie „Bitwa pod zamkiem”, która to
przeniesie nas na pole walki i przyprawi o mi³e mrowienie na plecach.
Po po¿egnaniu siê z dzielnymi wojownikami, publicznoœæ przeniesie
siê na scenê g³ówn¹, gdzie odbêdzie
siê kolejna edycja „Mistrzostw Europy w Jedzeniu Kie³basy Doberskiej”. Tego wydarzenia nie trzeba
nikomu opisywaæ, co potwierdza
fakt o iloœci zgromadzonych osób na
Rynku, który praktycznie „pêka” w
szwach podczas zmagañ 10 œmia³ków, w tym trzykrotnego obroñcy
tytu³u Pana Bogus³awa Tabora.
Kilka minut póŸniej, bo ju¿ o
godz. 21.00 na scenie g³ównej Rynku
w Dobrej bêdziemy goœciæ jedn¹ z
dwóch sobotnich gwiazd wieczoru.
Koncert zespo³u UKEJE, na pewno
pozostanie nie jednemu z Pañstwa w
g³owie przez d³ugi czas i jesteœmy
pewni, ¿e bêdzie kojarzony bardzo
pozytywnie. Wystêp grupy nie jest
ostatnim jaki zosta³ przewidziany na
sobotni wieczór. Drug¹ gwiazd¹
wieczoru bêdzie zespó³ Redlin. Zabawê do póŸnych godzin nocnych
zagwarantuje nam DJ Mrozik.
„Ma³a miejscowoœæ - wielka impreza” - s³owa przyby³ej na poprzedni Jarmark turystki z Warszawy najlepiej opisuj¹ to, co czeka nas na XIV
Jarmarku Doberskim.
Zapraszamy serdecznie
Wiêcej na:
www.jarmarkdoberski.pl
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Wynajmê mieszkanie w £obzie, 2
pokojowe, kuchnia, ³azienka. Tel.
607 129 519

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

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 42,3 mkw w
centrum £obza. Cena 100.000 z³.
Tel. 664 927 727 lub 602 722 172

Powiat ³obeski

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli
u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679
Przyczepê kempingow¹ typu HOBBY sprzedam, £obez tel. 721 766
576

Region
Kupiê antyki oraz ró¿ne starocie.
Tel. 501-126-109.

MOTORYZACJA
Kupiê stare motory, motorowery,
samochody. Tel. 501-126-109.

Sprzedam
ekologiczn¹
porzeczkê
czerwon¹
i czarn¹
tel. 697 588 566

Sprzedam 3 dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512 584
156.

Powiat ³obeski

Piêkne mieszkanie 45 mkw. w centrum £obza, pierwsze piêtro, 2 pokoje, 1 min. od g³ównej ulicy, wyremontowane, plastikowe okna, balkon, piwnica, Cena 120 000 z³ do
negocjacji. Tel. 790 476 083
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê.
Idealny pod biuro, gabinet itp.
Wszystkie media + internet. Tel.
501894828.
Wynajmê plac na ul. Podgórna 4D
w £obzie (by³y skup z³omu). Tel. 606
762 527

Powiat drawski
Do wynajêcia pawilon handlowy 27
mkw. na targowisku w Drawsku
Pomorskim. Tel. 728 399 105
Sprzedam ³adnie po³o¿on¹ dzia³kê
budowlan¹ o pow. 0,1589 ha, na
Osiedlu Pomorskim w Z³ocieñcu.
Tel. 888 815 285

Sprzedam lub wynajmê 4 pokojowe mieszkanie w £obzie. Tel. 91
397 5088.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865

PRACA
Powiat ³obeski
Plantacja borówki w Siwkowicach k/£osoœnicy zatrudni zbieraczy. Zapisy w terminie od 1 lipca do 10 lipca 2013r. Tel. 515
144 186. Organizujemy dowóz.

Region

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

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.

ROLNICTWO

Zatrudniê kierowcê kat. C+E z doœwiadczeniem, transporty liniowe.
Tel. 609 49 39 89

Reklama
Tel./fax
91 3973730

DOMY NA SPRZEDA¯
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez ul.Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617mkw
£obez - stan surowy otwarty, wolnostoj¹cy o pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty, dzia³ka 999 mkw
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez - bli¿niak 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 157 mkw, dzia³ka 1231 mkw
£obez - 7 pokoi, pow. 220 mkw, dzia³ka 1140 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 220 mkw, dzia³ka 662 mkw
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 97,04 mkw, dzia³ka 1998 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 1000 mkw
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
Stara Dobrzyca - 3 pokoje, bliŸniak o pow. 71 mkw, dzia³ka 271 mkw

- CENA 200.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 288.000 z³
- CENA 265.000 z³
- CENA 325.000 z³
- 329.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 165.000 z³
- CENA 185.000 z³
- CENA 170.000 z³
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Beztroscy jak dzieci, doœwiadczeni jak
starcy, opuszczacie nasz¹ szko³ê,
gotowi roczpocz¹æ nowy etap w ¿yciu

Dnia 27 czerwca 2013 r.
w Gimnazjum im.
K. Górskiego odby³o siê
po¿egnanie
absolwentów szko³y.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê pokazem poloneza w wykonaniu trzecioklasistów. Po przywitaniu przyby³ych goœci nast¹pi³ uroczysty
moment przekazania sztandaru.
Uczniowie klas trzecich: Micha³
Marcinkowski, Rafa³ Myszak
(chor¹¿owie), Kornelia Zieliñska,
Sandra Leszczyñska, Monika Bia³y i Patrycja Wójtowicz (asysta)
przestali pe³niæ zaszczytn¹ funkcjê,
a rozpoczêli drugoklasiœci: Dominik
Domañski, Wojciech Kurszewski,
Sylwia Gr¹dek, Marta Jarosz, Stella Litwin i Karolina Bartnicka.
Nastêpnie g³os zabra³ dyrektor
Dariusz Siemasz, który podkreœli³
zas³ugi uczniów opuszczaj¹cych
mury szko³y.
By³ to wstêp do kolejnego wyst¹pienia - burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski uhonorowa³ finalistów ogólnopolskich konkursów
przedmiotowych: Sandrê Leszczyñsk¹ (finalistka konkursów z jêzyka polskiego i chemii), Micha³a
Marcinkowskiego (finalista konkursu z jêzyka polskiego) i Daniela
Brodowskiego (finalista konkursu
geograficznego). Nagrodzeni przez
burmistrza zostali tak¿e gimnazjali-

œci, którzy osi¹gnêli najwy¿szy wynik egzaminu gimnazjalnego - Micha³ Marcinkowski, Sandra Leszczyñska i Daniel Brodowski.
Dyrektor Siemasz wyró¿ni³ absolwentów, którzy osi¹gnêli wysoki
wynik egzaminu gimnazjalnego Mariê Kusiewicz, Norberta Lisa,
Monikê Bia³y, Zuzannê Powchowicz, Katarzynê Mieczaniec, Jagodê Zieliñsk¹ i Norberta Balasiñskiego.
To nie by³ koniec pochwa³, zaszczytów i gratulacji. Dum¹ szko³y i
rodziców s¹ uczniowie, którzy ukoñczyli gimnazjum z wyró¿nieniem, tzn.
uzyskali œredni¹ 4,75 i wy¿sz¹ z
przedmiotów obowi¹zkowych. W
roku szkolnym 2012/2013 piêtnaœcioro absolwentów otrzyma³o
œwiadectwo z wyró¿nieniem, a trzynaœcioro z nich zosta³o wpisanych
do Z³otej Ksiêgi Absolwentów, czyli
otrzymali œwiadectwo ukoñczenia
szko³y z wyró¿nieniem, œredni¹ ocen
4,80 i wy¿sz¹ oraz wzorowe zachowanie. Tak wysokie wyniki uczniowie zdobyli potêg¹ swojego umys³u,
talentem oraz ciê¿k¹, systematyczn¹
prac¹. Jednak szczególne gratulacje
nale¿a³y siê tak¿e rodzicom za w³o¿ony trud, cierpliwoœæ w wychowanie
i edukacjê swoich dzieci - otrzymali
oni z r¹k dyrektora Dariusza Siemasza i burmistrza Arkadiusza Czerwiñskiego Listy Gratulacyjne.
W dalszej czêœci uroczystoœci
zosta³y wrêczone uczniom tak¿e zaœwiadczenia o przyznanym sty-

pendium naukowym i sportowym.
Nastêpnie wychowawcy klas
wrêczyli nagrody uczniom za wysokie wyniki w nauce, za aktywny
udzia³ w ¿yciu szko³y oraz œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej
rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna.
Pierwszym jej elementem by³a prezentacja multimedialna zawieraj¹ca
zdjêcia dokumentuj¹ce trzyletni¹
obecnoœæ absolwentów w murach
szko³y.
Swoim wystêpem zachwyci³ Filip Czura, uczeñ klasy drugiej, który
w imieniu swoich rówieœników
chcia³ po¿egnaæ swoich starszych
kolegów. By³ perfekcyjny jako Ma-

riolka z kabaretu Paranienormalni.
Nie jednemu ³za siê zakrêci³a w
oku, kiedy z gimnazjum zaczêli
¿egnaæ siê trzecioklasiœci. Ich po¿egnanie by³o muzyczne, bo wykonali
dwie piosenki: „Ale to ju¿ by³o” Maryli Rodowicz i „Ostatni raz z moj¹
klas¹” grupy Manchester.
Ostatnim symbolicznym gestem
wykonanym przez absolwentów
by³o podrzucenie biretów.
Jeszcze po zakoñczeniu uroczystoœci po¿egnaniom i ³zom nie by³o
koñca. M³odzie¿ ¿egna³a siê z przyjació³mi, wychowawcami, nauczycielami... „i choæ tyle siê zdarzy³o, to
do przodu wci¹¿ wyrywa g³upie serce”.
(sz)
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£obeska Dziesi¹tka

Mistrzostwa Powiatu w Biegach Ulicznych
Mistrzowie Powiatu w Biegach
Ulicznych: Szko³y podstawowe:
Anna Turzyñska i Dawid Buka³a
oboje SP Siedlice, Gimnazja: Milena
Sadowska UKS Arbod Dobra i Kacper Ga³an ZSG £obez.
Bieg G³ówny: El¿bieta Romej i
Robert Ga³an oboje Trucht £obez.
W biegu g³ównym biegali i ukoñczyli bieg dwaj burmistrzowie: Burmistrz Reska Akadiusz Czerwiñski,
który uzyska³ czas 55:01oraz Zastêpca Burmistrza Trzebiatowa Bogus³aw Barañski 37:55. Ponadto
bieg g³ówny na 10 km ukoñczy³o
jeszcze trzynastu reprezentantów
Ziemi £obeskiej:
6m/Robert Ga³an 36,00, 22m/
Marcin Horbacz 37,50, 33m/Lubczyñski Marek 39.37, 58m/2 wœród
kobiet El¿bieta Romej 43,40, 60m/
Robert Olejnik 44,20, 61m/ Maciej
Bober 44,20, 62m/Dariusz Pietrowski 44,27, 63m/Tadeusz Szuba 44,37,
65m/Robert Mas³o 44,44, 88m/Damian Urbañski 48,09, 93m/Zygmunt
Draczyñski 49,54, 99m/Andrzej
Wierny 51,59, 112m/Joanna JanickaLont 60,31.
Najm³odsza uczestniczka Magda Praczyk (4 lata) przebieg³a dystans 800 m. Najstarszy zawodnik na
mecie Florian Kropid³owski z Polic
(78 lat) przebieg³ £obesk¹ Dziesi¹tkê.
Bieg g³ówny 10 km mê¿czyŸni: 1.
Filipak Konrad LKS Pomorze Stargard,
2.
Maciejski
£ukasz
Politolog Team Szczecin, 3. Kulczyk
Jerzy Tychowo Stra¿ak PSP, 4.
Waszczuk Tomasz BBL Szczecin, 5.
Piwowarski Rados³aw Hermes Gryfino, 6. Ga³an Robert £KB Trucht
£obez.

Bieg g³ówny 10km Kobiety: 1.
Borek Monika Z³ocieniec, 2. Romej
El¿bieta £KB Trucht £obez, 3.
Waszczuk Magdalena BBL Szczecin, 4. Puchalska Jolanta Gryfino, 5.
Szostek Aneta KB Bryza Postomino,
6. Ga³an Joanna Z³ocieniec.
Szko³y podstawowe dziewczêta
2000 i m³odsze - 800 m: 1. Turzyñska Anna SP Siedlice /£KB Trucht
£obez, 2. £u¿yñska Patrycja SP1
Police, 3. Bakalarczyk Wiktoria UKS
Arbod Dobra, 4. Popiela Julia SP2
£obez /£KB Trucht £obez, 5. Urbañska Klaudia SP1 £obez /£KB Trucht
£obez, 6. Kasprzak Klaudia SP2
£obez /£KB Trucht £obez.
Szko³y podstawowe ch³opcy
2000 i m³odsi - 800 m: 1. Ostapko
Mateusz Wysoka Kamieñska, 2.
Dziêcio³ Dawid Barlinek, 3. Buka³a
Dawid SP Siedlice / £KB Trucht
£obez, 4. M³ynarczyk Arkadiusz
Szczecin, 5. Weidebach Denis SP2
£obez, 6. Zykubek Marcel SP2
£obez.
Gimnazja dziewczêta 1997/99 –
800 m: 1. Sadowska Milena UKS Arbod Dobra, 2. Borysiak Kinga UKS
Arbod Dobra, 3. Stefañska Ma³gorzata UKS Arbod Dobra, 4. Florczak
Patrycja UKS Arbod Dobra, 5. Dziêcio³ Dominika Barlinek, 6. Kowalczyk Sylwia Gimnazjum Wêgorzyno.
Gimnazja ch³opcy 1997/99 –
800 m: 1. Rzepecki Ryszard UKS Arbod Dobra, 2. Ga³an Kacper ZSG
£obez /£KB Trucht £obez, 3.
£achañski Marcin Gimnazjum Wêgorzyno, 4. £atawiec Kamil ZSG
£obez 5. Mordka Kamil ZSG £obez.

To Mistrzowie Powiatu w Biegach Ulicznych: od lewej Z. Bogdanowicz,
Anna Turzyñska, Dawid Buka³a, Milena Sadowska, Ryszard Rzepecki, El¿bieta Romej, Robert Ga³an, Starosta Ryszard Brodziñski i Justyna Romej.

Karolinka z SP w Resku najlepsz¹ lekkoatletk¹
w województwie

Z³oty medal w Koszalinie

Na stadionie KKS Ba³tyk w Koszalinie przeprowadzono Fina³y Wojewódzkie w Trójboju Lekkoatletycznym dla uczniów szkó³ podstawowych.
Zawody wielobojowe maj¹ w swoim programie obowi¹zkowe trzy konkurencje - bieg na 60 m, skok w dal i rzut
pi³eczk¹ palantow¹. Dopiero przeliczenie wyników wg tabel punktowych
pozwala oceniæ wartoœæ sportowca.
Zawodnicy musz¹ prezentowaæ
oprócz wysokiej formy sportowej tak¿e umiejêtnoœci w biegu, skoku i rzucie.
W konfrontacji z najlepszymi lekkoatletami z wszystkich powiatów
wystartowali medaliœci mistrzostw
Powiatu £obeskiego, wœród dziewcz¹t:
Karolina Puch (SP Resko), Natalia Nicewicz (SP Runowo Pom.), Daria Parada (SP Runowo Pom.), wœród ch³opców: Robert Leszczyñski (SP Resko),
Grzegorz Latocha (SP Be³czna), Natan
Koliñski (SP Resko).
W klasyfikacji indywidualnej I
miejsce i tytu³ Mistrza Województwa
w Trójboju Lekkoatletycznym zdoby³a uczennica klasy V Szko³y Podstawo-

wej w Resku - Karolina PUCH. £¹cznie
uzyska³a 238 punktów, uzyskuj¹c nastêpuj¹ce wyniki: 60 m - 9,02 s, skok w
dal - 4,43 m, rzut pi³eczk¹ - 44,5 m).
Karolinka w rywalizacji na bie¿ni
skoczni i rzutni pokona³a 58 pozosta³ych startuj¹cych rówieœniczek z ca³ego
województwa. Wykaza³a swój nieprzeciêtny talent i bardzo wysoki poziom
wyszkolenia sportowego.
Sukces w Koszalinie to nie jedyny
udany start w zawodach lekkoatletycznych uczennicy z Reska, a mieszkanki
wsi Iglice. Karolina Puch w ubieg³ym
roku zajê³a II miejsce Fina³ach Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w £odzi w skoku w dal (4,70 m),
a tym sezonie zdoby³a srebrny medal
Mistrzostw Województwa w Sztafecie
4x100 m, oraz 7. miejsce ponownie w
Czwartkach Lekkoatletycznych w
£odzi.
Gratulacje sk³adamy liderce szkolnej lekkiej atletyki, a tak¿e pani
Agnieszce Kmieæ - nauczycielce wychowania fizycznego Szko³y Podstawowej w Resku.
ZB
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Zapiski z pamiêci
Nenufary z Nocy i dni
Ca³¹ paczk¹ wybieramy siê na
biwak na G³êbokie. Jest kilka dziewczyn i ch³opaków. Nie jesteœmy jeszcze parami, ale ju¿ zawi¹zuj¹ siê
pierwsze sympatie. Oficjalnie mamy
osobne namioty i sk³adany kajak.
Biwakujemy na ma³ej pla¿y, przy ujœciu strumyka. Przy wieczornym
ognisku S³awek ze Zdzichem brzd¹kaj¹ na gitarach, a my drzemy japy.
Przy œwietle latarek ³apiemy raki.
Ch³opaki strasz¹ dziewczyny. A one
udaj¹ ¿e siê boj¹. W nocy ktoœ siê
drze, aby Wiesiek przesta³ chrapaæ. A
chrapaæ potrafi jak nikt inny. Rano
sk³adamy kajak. Konstrukcja lekka,
skrêcana na ma³e œruby 5 mm. Czy to
wytrzyma? Kajak mieœci dwie doros³e osoby bez problemu. Jest nawet
zwrotny i szybki. Kolejno po dwie
osoby wyp³ywaj¹ na wycieczkê po
jeziorze. Po powrocie opisuj¹ swoje
wra¿enia. Wyp³ywa kolejna para.
P³yn¹ na koniec jeziora, tam gdzie
widaæ na wodzie liœcie i kwiaty nenufarów. Kawaler cierpliwie zrywa ca³e
ich narêcze. Panna myœli tylko o jednym. Aby szczêœliwie dop³yn¹æ do
brzegu.

Hamak
Mamy z sob¹ solidny hamak.
Ca³y czas jest okupowany przez co
najmniej jedn¹ osobê. Najlepiej jest
le¿eæ w nim pojedyñczo, ale dwie
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osoby te¿ swobodnie w nim siê
mieszcz¹. Jedyn¹ jego wad¹ jest wywrotnoœæ. Wystarczy aby Ÿle siê poruszyæ, a kontakt z gleb¹ zapewniony.
Kolega po znacznym spo¿yciu mocnych trunków postanowi³ siê trochê
zdrzemn¹æ. Najlepiej w hamaku. Cieñ
i œwie¿e powietrze gwarantuj¹ mi³y
wypoczynek. Naraz podczas moszczenia siê w hamaku us³yszeliœmy
g³oœne oj i g³uchy ³omot.

Bielik
Od kilku lat w Dobieszewie
gnie¿d¿¹ siê or³y bieliki. Ich terytorium ³owieckie musi byæ spore, skoro widuje siê je w sporej nieraz odleg³oœci od miejsca gniazdowania.
Bêd¹c niedawno nad jeziorem G³êbokim wypatrzy³em wysoko na niebie kr¹¿¹cego du¿ego ptaka. Z tak
du¿ej odleg³oœci trudno by³o mi oceniæ, co to za gatunek. Najwiêcej widuje siê u nas jastrzêbi. Tym razem
okaza³o siê ¿e to jednak orze³. A by³o
to tak. Po jakimœ czasie z ma³ego
punkcika na niebie urós³ du¿y ptak,
który zacz¹³ lotem kosz¹cym przemieszczaæ siê nad wod¹. W pewnym
momencie zachybota³ i usiad³ na
wodzie, by po niewielkiej chwili poderwaæ siê ciê¿ko nad wodê. W
szponach widoczna by³a spora ryba.
Z t¹ ryb¹ oddali³ siê ponad las, po
drugiej stronie jeziora i straci³em go
z oczu.
WP

Galeria naszych mieszkañców

Oliwia

Foto galeria: zakoñczenie roku szkolnego w Zespole Szkó³ w £obzie

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

