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Bili go kilka dni, by
wybiæ mu niepodleg³oœæ
z g³owy

DEMOTYWATOR TYGODNIKA

III Biegi
Or³ów
Górskiego
w Resku

Gdy obchodzimy Œwiêto Niepodleg³oœci, odwo³ujemy siê zazwyczaj do historii
i symboli, a przecie¿ ¿yj¹ wci¹¿ wœród nas ludzie, którzy o tê niepodleg³oœæ
walczyli i zap³acili za to wysok¹ cenê. Jedn¹ z takich osób jest pan Wiktor
Sumiñski, ¿yj¹cy skromnie, prawie w zapomnieniu, w ma³ym Prusimiu
w gminie Resko.

UWAGA ROLNICY!
PPZ Nowamyl S.A. prowadzi

SKUP
niekontraktowanych ziemniaków odmian przemys³owych i jadalnych
(powy¿ej 13% skrobi) w cenie ziemniaków kontraktowanych.
Zapraszamy wszystkich rolników do wspó³pracy.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych warunków skupu udziela
Dzia³ Kontraktacji tel. 91 881 86 24

CMYK

ZAPRASZAM do nowo otwartego
Salonu Kosmetycznego MALWA
Malwina Wiœniewska

- nowoczesny, szeroki zakres us³ug
- w listopadzie 15% promocja na wszystkie us³ugi
£obez, ul. Obr. Stalingradu 22 C (naprzeciwko NETTO)

Tel. 730-133-335
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Apelujemy - postawmy naszym
mieszkañcom tablicê pamiêci!
(£OBEZ). Na niektórych
grobach na ³obeskim
cmentarzu pojawi³y siê
karteczki. Informuj¹
one o planowanej
likwidacji grobów.
Nie zagrzebujmy w
niepamiêci pierwszych
mieszkañców miasta
i Pomorza Zachodniego.
Likwidacja ma wygl¹daæ w ten
sposób, ¿e istniej¹ce miejsca bêd¹
wykorzystane do nowych pochówków. Koœci maj¹ pozostaæ w tym
samym miejscu, tylko z³o¿one ni¿ej.
Tak stanie siê, jeœli za groby, na których s¹ karteczki, nie zostanie uiszczona op³ata na kolejny okres.
W grobach tych czêsto le¿¹ ludzie, którzy jako pierwsi przyjechali
do tego miasta, odbudowywali je z
gruzów, budowali nowe domy.
Czêœæ z nich by³o samotnych, niektórzy ich cz³onkowie rodzin mieszkaj¹ w ró¿nych czêœciach Polski, niektórzy zagranic¹. S¹ te¿ sytuacje, ¿e
¿yje tylko jedna osoba, której nie
staæ na op³acenie kilku grobów.
Myœlimy o by³ych mieszkañcach
tych ziem i wykonujemy dla nich lapidarium, aby mieli gdzie wspominaæ, zapaliæ znicz. O swoich by³ych
mieszkañcach nie chcemy pamiêtaæ,
pozostawiaj¹c po nich œlad jedynie
w ksiêgach. A mo¿e obecni ojcowie
tego miasta pomyœleliby o zmar³ych
³obzianach, swoich s¹siadach, i dla
nich znaleŸli jakiœ postument lub
postawili mur. A gdy likwidowane
bêd¹ groby, tam w³aœnie przytwierdzane by³yby niewielkie tabliczki z
imieniem nazwiskiem, dat¹ urodzenia i œmierci. Ich koœci mo¿na pocho-
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waæ w jednej wspólnej mogile – prawo tego nie zabrania. Bo zdarzyæ siê
mo¿e, ¿e ktoœ kiedyœ przyjedzie i
bêdzie ich szukaæ na cmentarzu i pod

Mieszkania
podzielone
(£OBEZ). MGOPS w £obzie w
sierpniu i wrzeœniu wyda³ 213 decyzji przyznaj¹cych dodatek mieszkaniowy dla najemców lokali komunalnych i socjalnych.

o najem mieszkania (9 wniosków
rozpatrzono pozytywnie, 4 wnioski
rozpatrzono negatywnie,7 wniosków skierowano do uzupe³nienia
celem ponownego rozpatrzenia).

Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a w sierpniu i wrzeœniu
weryfikacji 20 wniosków o przydzia³
mieszkania oraz przed³u¿enia umów

Zawarto 2 kolejne ugody na sp³atê zad³u¿enia czynszowego oraz
umorzono najemcy zaleg³y czynsz
za lokal mieszkalny.
op

tym murem w³aœnie bêdzie móg³ zapaliæ symboliczny znicz, pochyliæ
siê, powspominaæ. Przecie¿ nie na
niemieckim lapidarium. Wœród pochowanych na cmentarzu jest wiele
osób, o których niewiele wiemy, a
wiedzieæ powinniœmy o wiele wiêcej.
To czêsto zwykli ludzie, którzy
odeszli samotnie, jak choæby Karolina Z³ota z Dalna, która swoj¹ m³odoœæ spêdzi³a na Syberii. Nie mia³a
nikogo, kto móg³by op³aciæ jej grób.
Byæ mo¿e znajdzie siê kiedyœ ktoœ,
kto bêdzie chcia³ spisaæ polsk¹ historiê tych ziem, a nie tylko odtwarzaæ niemieck¹ – wtedy byæ mo¿e i
jemu „tablica pamiêci” oka¿e siê
pomocna. Wci¹¿ odkrywamy nowych mieszkañców, którzy mieli ciekawe biografie – nie niszczmy pamiêci o nich. To nie jest a¿ tak kosztowne, aby nas, jako spo³eczeñstwa,
nie by³o staæ – na pamiêæ. MM
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INFORMACJE - REKLAMA

Uchwalili podatek
rolny
(£OBEZ). W minionym tygodniu radni uchwalili wysokoœæ podatku rolnego.
Podstaw¹ do naliczania podatku
od gruntów rolnych p³aconych
przez osoby fizyczne i prawne od 1
ha przeliczeniowego za rok podatkowy jest œrednia cena skupu ¿yta i
wynosi równowartoœæ pieniê¿n¹ 2,5
dt. W roku bie¿¹cym œredni¹ cena
skupu ¿yta za okres jedenastu kwarta³ów poprzedzaj¹cych kwarta³ poprzedzaj¹cy rok podatkowy 2014,
przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego okreœlona w
komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego wynosi
75,86 z³.
Obni¿ony podatek rolny w gminie £obez na ten rok obowi¹zuje w
wysokoœci 57 z³. Zgodnie z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego z dnia 18 paŸdziernika 2013r stawka GUS na rok przysz³y wynosi 69,28 z³ za 1 dt.

OPS do remontu
(RESKO). Ju¿ niebawem rozpoczn¹ siê prace remontowe w budynku OPS w Resku. Prace wykonywaæ bêdzie Zak³ad Us³ug Budowlanych i Komunalnych Sp z o.o. w
Resku za kwotê 121.931,71 z³
brutto.
W zakres prac wchodz¹ roboty

budowlane zwi¹zane z modernizacj¹
pomieszczeñ OPS w Resku, w pokojach: 203, 204, 205, WC 1, WC 2 oraz
korytarza. Dodatkowo firma wykona
roboty budowlane zwi¹zane z termomodernizacj¹ stropodachu. Ca³oœæ ma byæ wykonana jeszcze w tym
roku.
MM

Dobra
z Moto
Miko³ajem

Uroczysta
sesja wspólna

(DOBRA). Gmina Dobra w³¹czy³a siê do akcji „MotoMiko³ajów”.
Dla najm³odszych pacjentów, którzy w tym czasie bêd¹ przebywaæ w
szpitalu, gmina pragnie przekazaæ
zabawki, gry, puzzle.

Mimo ni¿szych cen ¿yta w tym
roku radni przyjêli stawkê podatkow¹ w wysokoœci 63 z³ za 1 dt, czyli
o 6 z³ wiêcej ni¿ w tym roku. MM
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A gmina to mieszkañcy i do nich
skierowany jest apel, aby przekazali
na ten cel zabawki lub gry, które nadaj¹ siê na prezent dla dzieci przebywaj¹cych w szpitalu. Prezenty mo¿na sk³adaæ w biurze Promocji i Kultury w Urzêdzie Miejskim w Dobrej (pok.
nr. 13). Akcja trwa do 24 listopada.

(WÊGORZYNO) Uroczysta sesja Rady Powiatu w £obzie i Rady
Miejskiej w Wêgorzynie odbêdzie
siê 8 listopada 2013 r. o godz. 17.15
w Gimnazjum w Wêgorzynie.
W programie: powitanie goœci,
wyst¹pienie Starosty £obeskiego,
wyst¹pienie Longina Ko³omowskiego, wicepremiera Rz¹du RP w
latach 1999-2001, inscenizacja „Dziœ
zmartwychwsta³aœ, Polsko odrodzona” w wykonaniu uczniów Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie,
zamkniêcie obrad.
(r)

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750
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£OBEZ

Nie mo¿na tak dyskryminowaæ

Mieszkañcy lepsi i gorsi
(£OBEZ). Sporo czasu
zajê³o radnej Krystynie
Boguckiej znalezienie
argumentów, aby nie
dyskryminowaæ czêœci
mieszkañców.
Czy uda³o siê jej?
- Pan burmistrz zdecydowa³ jednym mieszkañcom montowaæ studzienki na dwa liczniki, w tym jeden
na wodê bezpoœrednio zu¿yt¹, innym studzienki na jeden licznik.
Taka decyzja zapad³a wobec mieszkañców mieszkaj¹cych przy ulicach
Pomorskiej i Kamiennej. Bêdê sk³ada³a wniosek, aby poszukaæ pieniêdzy na dop³atê do studzienek na
dwa liczniki, ¿eby wreszcie zakoñczyæ sprawê. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
jeœli ktoœ bêdzie chcia³ podpisaæ
umowê na wodê bezpoœrednio zu¿yt¹, to bêdzie musia³ wykopaæ na
swojej posesji studzienkê po to, by
móc tam zamontowaæ licznik. Uwa¿am, ¿e jest to zadanie gminy i nie
mo¿na tak dyskryminowaæ – jednemu zak³adaæ tak¹ studzienk¹, a
komuœ innemu inn¹, tylko dlatego,
¿e mia³ umowê na wodê bezpowrotnie zu¿yt¹. Je¿eli ktoœ mia³ umowê
podpisan¹ na wywóz szamba, to
wiadome, ¿e nie by³a mu potrzebna
taka umowa. Zg³aszam wniosek,
aby z tych pieniêdzy, które s¹ na
oœwiatê, przenieœæ czêœæ pieniêdzy
na gospodarkê wodno-œciekow¹,
¿eby mieszkañcy nie musieli dop³acaæ do studzienek. Czêœæ mieszkañców jest dyskryminowana – powiedzia³a podczas sesji Rady Miejskiej
Krystyna Bogucka.
Obecnie na ul. Pomorskiej i Kamiennej jest wymiana sieci wodnej i
kanalizacyjnej. Siec kanalizacyjna
wykonywana jest ze wsparciem
œrodków unijnych, sieæ wodoci¹gowa w pe³ni ze œrodków gminnych.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
nie zgodzi³ siê jednak na wykorzystanie w tym celu œrodków przeznaczonych na oœwiatê.
- Subwencja by³a projektowana
do bud¿etu w wysokoœci ponad 8
milionów z³otych, w marcu pomniejszona by³a o 400 tys. z³. 56 tys. z³
posz³o z rezerwy oœwiatowej, 350
tys. z³ z bud¿etu szkó³ wprost z wynagrodzeñ. Je¿eli my nie oddamy
tego szko³om, staniemy przed takim
dylematem, ¿e nie zap³acimy wynagrodzeñ. Gmina nie mo¿e pozwoliæ
sobie na zobowi¹zania wymagalne.
Uwa¿am, ¿e z oœwiaty jest to nieza-

sadne, tym bardziej, ¿e nie wiemy
dzisiaj, o jakiej kwocie mówimy –
argumentowa³ wiceburmistrz.
Radna Krystyna Bogucka nie
dawa³a jednak za wygran¹, uzasadniaj¹c, ¿e pieni¹dze na oœwiatê
znajd¹ siê z rozliczenia mediów, które nie s¹ rozliczone za szeœæ lat. Przypomnia³a, ¿e wiceburmistrz obieca³,
¿e bêdzie to rozliczone do koñca listopada.
- W jaki sposób pan, jako burmistrz, rozwi¹zuje sprawy mieszkañców, ¿e jednemu montuje studzienkê
na dwa liczniki, za pieni¹dze gminy,
drugiemu jak chce - studzienkê tylko
na wodomierz na jeden licznik i jak
chce, to studzienkê mo¿e sobie dokupiæ albo dop³aciæ. Czym ró¿ni siê
Iksiñski od Kowalskiego? To g³ówne pytanie – doda³a radna K. Bogucka.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Kazimierz Chojnacki chc¹c przerwaæ
dyskusjê zaznaczy³, ¿e powinna ona
znaleŸæ siê w innym punkcie obrad,
a rada musi zapewniæ œrodki na funkcjonowanie szkó³. Radna wyjaœni³a,
¿e to w punkcie, w którym mowa o
zmianach do bud¿etu nale¿y rozmawiaæ o 2 czy 5 tys. z³ na wydatki
zwi¹zane ze studzienkami.
Wiceburmistrz wyjaœni³, ¿e trzeba mieæ konkretn¹ kwotê. Doda³, ¿e
w gospodarce œciekowej burmistrz
mo¿e przenieœæ œrodki zarz¹dzeniem
– nie potrzeba do tego rady.
Radna nadal nie poddawa³a siê,
przypominaj¹c, ¿e burmistrz zrobi³
rozeznanie i wie o jakich kwota
mowa.
- Da³ pan zlecenie do PWiK, ile
studzienek montowaæ na dwa, a ile
na jeden licznik i pan doskonale wie,
ile tych studzienek na jeden licznik
potrzeba. Dzisiaj poœwiêci³am godzinê na to. Przeliczy³am ile tych studzienek jest na ulicach. Pan doskonale wie, co pan sk³ada³ dla firmy
Wodoci¹gi. Pan doskonale wie i ma
pan doskonale zrobion¹ inwentaryzacjê. Chodzi o to, ¿e teraz stawiaj¹
studzienki, s¹ w trakcie pracy - panie
przewodnicz¹cy. S¹ w trakcie pracy.
Ludzie mnie zaczepiaj¹ i pytaj¹ - dlaczego ja muszê p³aciæ, a tamten nie
musi p³aciæ, bo mu postawili na dwa
liczniki – o to chodzi. O równe traktowanie mieszkañców - stara³a siê
wyjaœniæ radna.
W odpowiedzi us³ysza³a, ¿e gmina robi tylko wymianê sieci, ma podpisane umowy z odbiorcami i robi¹

tylko wymianê. Ten, kto mia³ podpisan¹ umowê na wodê bezpowrotnie
zu¿yt¹ to ma dwa liczniki, ten kto nie
– ma na jeden, czyli powrócono do
punktu wyjœcia.
Przewodnicz¹cy Kazimierz Chojnacki stwierdzi³, ¿e konkretni zainteresowani mieszkañcy tych ulic powinni sami zwróciæ siê do burmistrza
na piœmie, ¿e chc¹ zawrzeæ umowê na
drugi licznik na wodê bezpowrotnie
zu¿yt¹ i wtedy burmistrz podejmie
decyzjê, ¿e zakopie studzienkê nieodp³atnie.
Zgodzi³ siê z tym burmistrz Ryszard Sola informuj¹c równoczeœnie, ¿e na tê chwilê nie wp³yn¹³
formalny wniosek.
- Czy ja powiedzia³em, ¿e nie? Jeœli bêdê mia³ uzasadniony wniosek,
jesteœmy w trakcie prac, bêd¹ pieni¹dze, mo¿emy zainteresowanym pañ-

stwu – na ich wniosek zrobiæ studzienkê z dwoma licznikami i nie ma
najmniejszego problemu – powiedzia³.
***
A jednak jest problem. Przytoczona, skrócona dyskusja pokazuje,
jak trudno znaleŸæ argumenty na
równe traktowanie mieszkañców i
kilka tysiêcy z³otych na ten cel. Jakie
przy tym wymyœla siê kontrargumenty, aby jednak postawiæ na swoim. Jak trudno przekonaæ, ¿e przy³¹cza i studzienki powinno montowaæ
siê od razu do obiektów, bo obiekty
czêsto zmieniaj¹ w³aœcicieli. I jak
trudno wyzbyæ siê niepotrzebnej
biurokracji ze stosem podañ, uzasadnieñ, wniosków. Panowie – papier kosztuje, oszczêdŸmy drzewa
na niepotrzebn¹ biurokracjê. Czy¿by w tak b³ahej sprawie jedyny g³os
rozs¹dku by³ g³osem radnej Boguckiej?
MM

Wszystkim, którzy
uczestniczyli w ostatniej drodze

Naszej Mamy, Babci
i Prababci
œp. Marii Brzóski
najserdeczniejsze podziêkowania
sk³adaj¹
dzieci z wnukami
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Odnajmê mieszkanie w Dalnie, 70
mkw., bez czynszowe, w³asne o.c.,
gara¿, podwórko. Tel. 726 041 197

Glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy itp. Tel.
690 989 273

Sprzedam mieszkanie M2 w
£obzie, ul. Koœciuszki 12/1, z osobnym wejœciem. Tel. 501 343 040.

Sprzedam dom w £obzie przy ul.
Chrobrego, pow. u¿ytkowa 120
mkw., dzia³ka pow. 480 mkw., 4
pokoje, kuchnia, ³azienka, garderoba. Dom ocieplony, c.o. tradycyjne i gazowe. Gara¿. Cena 460 tys.
z³. Tel. 516 078 456.

£obez – centrum sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 48 mkw., IV piêtro, okna PCV, panele. Cena 116
tys. z³. Tel. 532 563 549.

Wynajmê jeden z dwóch lokali u¿ytkowych przy ul. Obroñców Stalingradu w £obzie o pow. 83 mkw. i 62
mkw. Tel. 696 371 082

BIZNES

ROLNICTWO

Powiat gryficki
Sprzedam sklep spo¿ywczy w P³otach (Jagiellonów 30), w pe³ni wyposa¿ony. Atrakcyjna cena 15.000
z³. Tel. 669 060 659.

MOTORYZACJA
Kupiê skuter marki ZUMICO OS z
2008 r. Tel. 601-583-788.

Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.

Kompleksowe
wykañczanie
wnêtrz, du¿e doœwiadczenie, tanio
i solidnie, tel. 500-860-076.

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

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

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

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

Region
Praca w Niemczech – Opiekunki
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz, pe³na organizacja wyjazdu,
atrakcyjne zarobki. Tel. 666 096
761, 666 096 774
Opiekunki do osób starszych w
Niemczech, legalne zarobki do
1350 euro na miesi¹c, mile widziana znajomoœæ niemieckiego. Tel.
799-30-11-77
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Radny Janusz Skrobiñski napisa³ list
do burmistrza i radnych w sprawie
interwencji stra¿nika miejskiego
Skarga na stra¿nika miejskiego Arkadiusza Baryluka.
W dniu 25 paŸdziernika wraca³em
w towarzystwie znajomego z gara¿y
miejskich przy nadleœnictwie. Nie
zwraca³em uwagi na porê, ale by³o
ju¿ ciemno. Znajomy przy wejœciu
schodkami od Regi w stronê koœcio³a wszed³ w krzaki i siê wysika³. Cz³owiek ma prawie 70 lat i jest po 3 zawa³ach, co powoduje, ¿e ma problem z
trzymaniem moczu. Na parkingu przy
Redze sta³ na zgaszonych œwiat³ach
radiowóz. Pomyœla³em, ¿e znajomy
zap³aci mandat. Radiowóz jednak za
chwilkê zosta³ uruchomiony i odjecha³ w kierunku ksiêgarni. Cz³owiek
ten nawet nie zauwa¿y³, ¿e to by³
samochód policyjny. Ja mu o tym nie
wspomnia³em. Gdy weszliœmy po
schodkach na górê i znaleŸliœmy siê
przy koœciele na sygna³ach nadjecha³ radiowóz. Wysiad³ z niego policjant i stra¿nik miejski Arkadiusz
Baryluk. Policjant wypisywa³ mandat dla znajomego, który nie protestowa³. Stra¿nik miejski zwróci³ siê
do mnie: „Panie Skrobiñski poproszê
dowód osobisty”. Odpowiedzia³em, ¿e nie mam przy sobie. Zapyta³
czy mam inny dokument. Poniewa¿
nie posiada³em, otworzy³ drzwi radiowozu i kaza³ mi wsi¹œæ do œrodka.
Zapyta³em o co chodzi. Dowiedzia³em siê, ¿e trzeba ustaliæ moj¹ to¿samoœæ.
Celowo zacytowa³em pytanie
stra¿nika, bo ju¿ wtedy ustali³ moj¹
to¿samoœæ zwracaj¹c siê do mnie po
nazwisku.
Gdy panowie na zewn¹trz skoñczyli rozmawiaæ z moim znajomym i
wrócili do radiowozu, stra¿nik miejski za¿¹da³ po raz kolejny moich

dokumentów. Po raz kolejny odpowiedzia³em, ¿e nie mam i zapyta³em,
gdzie mam taki obowi¹zek, aby dokumenty przy sobie nosiæ. Stra¿nik
stwierdzi³, ¿e odpowiemy sobie na
komendzie.
Zosta³ uruchomiony silnik i na
sygna³ach zosta³em przewieziony
na komendê. Tam zosta³em umieszczony w celi. Od tego momentu
stra¿nik wyraŸnie mnie prowokowa³,
mówi³ do mnie na ty, u¿ywaj¹c ró¿nych niecenzuralnych epitetów,
których nie chcê tu przytaczaæ, z
szacunku do Pañstwa.
W pewnym momencie powiedzia³, ¿e mnie rozbierze i znajdzie
dowód. Ca³e zamieszanie trwa³o d³ugo. Na koniec policjant, który pe³ni³
s³u¿bê z Arkadiuszem Barylukiem
powiedzia³ mi, ¿e to on siê na mnie
upar³ i dlatego jest to ca³e zamieszanie. Poda³em mu swoje dane i zosta³em wypuszczony.
Od dawna wiadomo, ¿e jestem
zwolennikiem rozwi¹zania stra¿y
miejskiej. Moje g³oœno wypowiadane przekonania s¹ g³osem wielu
wyborców, którzy na mnie g³osowali. Za to, ¿e œmiem g³oœno o tym
mówiæ, czujê siê dyskryminowany
przez s³u¿by powo³ane przez Radê.
Jednym z elementów zastraszenia mnie by³a próba namówienia
moich s¹siadów na robienie mi zdjêæ,
poœwiadczaj¹cych, ¿e ³amiemy przepisy - ja i moja rodzina. Na interwencje Pana Burmistrza i Pana Przewodnicz¹cego, stra¿nicy przestali namawiaæ moich s¹siadów do robienia mi
„s¹siedzkiej kartoteki wykroczeñ”. Z
oœmiu stron akt w prokuraturze ze
stra¿y miejskiej dowiedzia³em siê, ¿e
chcia³em pobiæ sprz¹taczkê w SP 2.
By³o to przy okazji dochodzenia na

OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
£OBEZ - hala magazynowa o pow. 994 mkw, dzia³ka 3051 mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 42 mkw, parter
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - lokal w atrakcyjnej lokalizacji o pow. 111,80 mkw, I piêtro
- CENA 559.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹ o pow. 800 mkw,
dzia³ka 1776 mkw
- CENA 700.000 z³
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami, centrum miasta, pow. 3545 mkw-CENA 850.000 z³
£OBEZ - budynek produkcyjno-us³ugowo-handlowy o pow. 560,65 mkw
- CENA 890.000 z³
£OBEZ - gospodarstwo z budynkiem mieszkalnym i stajni¹, dzia³ka 9,6 ha - CENA 1.015.000 z³
£OBEZ - budynek biurowo-administracyjny w zabudowie szeregowej,
pow. 227,8 mkw
- CENA 1.100.000 z³
£OBEZ- teren inwestycyjny sk³adaj¹cy siê z 5 dzia³ek wraz z zabudowaniami- CENA 2.400.000 z³
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 42 mkw, parter
- CZYNSZ 800 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 140 mkw, parter
- CZYNSZ 3.500 z³
£OBEZ - budynek magazynowy 908 mkw + budynek gara¿owy 229 mkw - CZYNSZ 7.000 z³

wniosek policji. Zosta³em uniewinniony.
Wygra³em tak¿e kolejn¹ sprawê
w s¹dzie przeciwko mnie, gdzie
stra¿nicy podali fa³szywych œwiadków. Do dzisiaj jestem zbulwersowany, ¿e nie wyci¹gniêto ¿adnych konsekwencji w stosunku do stra¿ników w zwi¹zku ze sk³adaniem fa³szywych zeznañ i powo³ywaniem podstawionych œwiadków.
Kolejna sprawa - przeciwko mojej ¿onie, równie¿ przez ni¹ wygrana,
to nastêpna z wielu, które prze¿yliœmy. Dowiedzia³em siê równie¿, ¿e
gdy jeden ze stra¿ników zostanie
komendantem, to ja tu w £obzie nie
bêdê mia³ ³atwego ¿ycia.
Panie Burmistrzu i Pañstwo Radni, czujê siê poni¿ony, a pe³niona
przeze mnie funkcja traci swoj¹ po-

wagê. To my radni uchwalamy bud¿et i powo³aliœmy Stra¿ Miejsk¹.
Dzisiaj brak szacunku dla mnie, jutro
w celi zasi¹dzie inny obywatel, przewodnicz¹cy albo burmistrz. Moja
skarga ma wywo³aæ refleksjê nad
postêpowaniem Pana Baryluka - zarówno wœród Radnych, jak i u samego zainteresowanego. £obez to malutkie œrodowisko i wiele spraw dociera od ludzi. Pan Baryluk ma ksywê
PITBUL, co o czymœ œwiadczy. Ludzie obserwuj¹ i opowiadaj¹. Mam
nadziejê, ¿e by³ to incydent. Nie jestem poza prawem i gdy je z³amiê to
jestem œwiadomy, ¿e poniosê konsekwencje. W tym wypadku zosta³em
jedynie po raz kolejny poni¿ony.
Janusz Skrobiñski, £obez
29 paŸdziernika 2013 r.
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Czy stra¿nik nêka radnego?

„Panie Skrobiñski - poproszê
dowód osobisty”
Opublikowany obok list bulwersuje podanymi faktami. Nie tylko w
sprawie zatrzymania radnego, ale
te¿ iloœci¹ wnoszonych i przegranych przez stra¿ miejsk¹ spraw
przeciwko radnemu. O wyjaœnienie
zajœcia poprosiliœmy Policjê w
£obzie.
OdpowiedŸ Policji
W dniu 25 paŸdziernika 2013r w
£obzie patrol, w sk³ad którego
wchodzi³ policjant Wydzia³u Prewencji oraz Stra¿nik Miejski, podj¹³
interwencjê wobec dwóch mê¿czyzn
w zwi¹zku z pope³nionym wykroczeniem.
Nastêpnie (30 paŸdziernika –
przyp. red.) do Komendy Powiatowej Policji w £obzie wp³ynê³y materia³y ze Stra¿y Miejskiej w £obzie z
wnioskiem o wszczêcie postêpowania przygotowawczego z art. 224 kk.
Z uwagi na fakt, i¿ w interwencji tej
udzia³ bra³ tak¿e funkcjonariusz naszej Komendy, ca³oœæ materia³ów
przekazano do Prokuratury Rejonowej w £obzie, celem podjêcia decyzji
odnoœnie wszczêcia postêpowania i
ewentualnego jego prowadzenia.
***
W zwi¹zku z lakoniczn¹ odpowiedzi¹ Policji, z której niewiele wynika³o, zadaliœmy dodatkowe pytania: - w zwi¹zku z jakim wykroczeniem i przez kogo dokonanym dwóch mê¿czyzn, 70. letniego cz³owieka czy J. Skrobiñskiego?
- Jak ma siê do tego wykroczenia (zastosowany) art. 224 wobec J.
Skrobiñskiego?
I co nas najbardziej interesuje na jakiej podstawie J. Skrobiñski trafi³ do celi i zosta³ pozbawiony wolnoœci? W zwi¹zku z tym, ¿e pan Skrobiñski twierdzi, ¿e z czynnoœci zatrzymania i osadzenia w celi nie zosta³ sporz¹dzony protokó³ zatrzymania, czy zosta³y podjête przez Policjê czynnoœci celem wyjaœnienia
czy nie dosz³o do przekroczenia
uprawnieñ i pope³nienia przestêpstwa pozbawienia wolnoœci Janusza
Skrobiñskiego?
Otrzymaliœmy odpowiedŸ:
W toku wykonywanych czynnoœci wobec obu mê¿czyzn tj. legitymowania w zwi¹zku z pope³nieniem
wykroczenia w ci¹gu trwania tej interwencji jeden z mê¿czyzn mia³ dopuœciæ siê przestêpstwa z art 224 kk.
Z informacji jakie posiadam, mê¿czyzna ten nie by³ zatrzymywany, dlatego te¿ nie zosta³ sporz¹dzony protokó³ jego zatrzymania.

Od Redakcji.
Wyjaœniamy, ¿e art. 224 (Wymuszanie czynnoœci urzêdowych)
mówi:
§ 1. Kto przemoc¹ lub groŸb¹
bezprawn¹ wywiera wp³yw na czynnoœci urzêdowe organu administracji rz¹dowej, innego organu pañstwowego lub samorz¹du terytorialnego,podlega karze pozbawienia
wolnoœci do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto
stosuje przemoc lub groŸbê bezprawn¹ w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do
pomocy mu przybranej do przedsiêwziêcia lub zaniechania prawnej
czynnoœci s³u¿bowej. Par. 3 nie ma tu
zastosowania.
Ze s³ów radnego wynika, ¿e interwencja zosta³a podjêta nie podczas dokonywania wykroczenia
przez mê¿czyznê (na ul. Bocznej), ale
po fakcie – na ulicy Browarnej. Zapewnia równie¿, ¿e podczas, gdy
policjant wypisywa³ mandat, on nie
odzywa³ siê. W tym czasie stra¿nik
miejski, pytaj¹c go po nazwisku,
prosi³ o dowód to¿samoœci. Zgodnie z ROZPORZ¥DZENIE RADY
MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2005 r.
w sprawie sposobu postêpowania
przy wykonywaniu niektórych
uprawnieñ policjantów Rozdzia³ 2 §
6. Policjant mo¿e odst¹piæ od legitymowania osoby, która jest mu znana
osobiœcie. Stra¿nik miejski doskonale wiedzia³ z kim rozmawia i jak¹ J.
Skrobiñski pe³ni funkcjê spo³eczn¹.
Trzymaj¹c siê wersji radnego,
stra¿nik te¿ nie mia³ wiêkszych podstaw do legitymowania, bo prewencja nie oznacza legitymowania ka¿dego, kogo popadnie. Na stronach
policyjnych mo¿emy dowiedzieæ
siê, ¿e „policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich to¿samoœci jest niezbêdne do wykonania czynnoœci s³u¿bowych, a w szczególnoœci w celu: identyfikacji osoby
podejrzanej o pope³nienie przestêpstwa lub wykroczenia, ustalenia
œwiadków zdarzenia powoduj¹cego
naruszenie bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, wykonania polecenia wydanego przez s¹d, prokuratora, organy administracji rz¹dowej
i samorz¹du terytorialnego, identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestêpstw lub wykroczeñ, poszukiwania osób zaginionych lub ukrywaj¹cych siê przed organami œcigania
albo wymiarem sprawiedliwoœci”.
70.latek przyj¹³ mandat, wiêc nie

by³ potrzebny œwiadek zdarzenia.
Radny nie wspó³uczestniczy³ w
wykroczeniu, ale widocznie stra¿nik
mia³ w¹tpliwoœci. Choæ nie powinien, bowiem zgodnie z tym co twierdzi radny – patrol w trakcie wykonywania przez mê¿czyznê wykroczenia
sta³ na parkingu obok i nie interweniowa³. Interweniowa³ po czasie,
gdy mê¿czyŸni byli ju¿ na ul. Browarnej.
Przed wylegitymowaniem stra¿nik powinien podaæ przyczynê legitymowania. Swoj¹ drog¹ w naszym
kraju nie ma obowi¹zku noszenia
przy sobie dowodu osobistego ani
jakiegokolwiek dokumentu to¿samoœci. Nasz¹ to¿samoœæ mog¹ potwierdziæ osoby trzecie. Móg³ to zrobiæ 70.latek, który mandat przyj¹³.
Z wyjaœnieñ policji nie wynika, o
jakie wykroczenie i przez kogo dokonane chodzi – czy przez dwóch
mê¿czyzn, 70.letniego cz³owieka czy
J. Skrobiñskiego. Nie ma te¿ odpowiedzi na pytanie - jak ma siê do tego
wykroczenia art. 224 wobec J. Skrobiñskiego.
Nie wiadomo te¿ na jakiej podstawie J. Skrobiñski trafi³ do celi i zosta³
pozbawiony wolnoœci. Z czynnoœci
zatrzymania i osadzenia w celi nie
zosta³ sporz¹dzony protokó³ zatrzymania. W tej sprawie ma zostaæ
sprawdzony monitoring, wiêc do
sprawy wrócimy.
I co istotne - materia³y ze Stra¿y
Miejskiej w £obzie z wnioskiem o
wszczêcie postêpowania przygotowawczego z art. 224 kk wp³ynê³y 30
paŸdziernika, czyli w dniu sesji Rady
Miejskiej, podczas której radny mia³
przedstawiæ Radzie drukowany
przez nas list. Nie uczyni³ tego, maj¹c niebezpodstawn¹ nadziejê, ¿e
sprawa zostanie polubownie zakoñczona w Urzêdzie Miejskim. Tak siê
jednak nie sta³o.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e radny
Janusz Skrobiñski z³o¿y³ niegdyœ
wniosek o likwidacjê stra¿y miejskiej
w £obzie. Pozostaje mieæ jedynie
nadziejê, ¿e ten wniosek nie wp³ywa
na postêpowanie przedstawicieli
prawa wobec radnego – przedstawiciela spo³eczeñstwa. Ci¹gle te¿ zostaje nierozstrzygniêta sprawa – za
co radny mia³ zostaæ wylegitymowany, dlaczego zosta³ przewieziony na
policjê i osadzony w celi. Bo chyba
nie za brak dowodu osobistego – za
to ponosi³o siê konsekwencjê w czasach terroru np. podczas II wojny
œwiatowej pod okupacj¹ i podczas
okresu stalinizmu. W Konstytucji
RP jest coœ na temat wolnoœci obywatelskich i demokracji.
MM
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PODSUMOWANIE AKCJI
ZNICZ 2013
Tegoroczna akcja ZNICZ
trwa³a a¿ 4 dni. Rozpoczê³a siê
w dniu 31 paŸdziernika i trwa³a
do dnia 3 listopada br. W tych
dniach na drogach naszego powiatu trwa³y wzmo¿one dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie
bezpieczeñstwa pieszym i zmotoryzowanym uczestnikom ruchu, którzy odwiedzali groby
swoich najbli¿szych.
W rejonie cmentarzy na ternie
naszego powiatu s³u¿bê pe³nili policjanci pionu prewencji oraz pionu
kryminalnego, aby ka¿dy móg³ czuæ
siê bezpiecznie.
Towarzysz¹cy d³ugi weekend nie
przyniós³ powa¿niejszych zdarzeñ
na terenie dzia³ania ³obeskiej Komendy.
W trakcie trwaj¹ce d³ugiego
weekendu dosz³o do dwóch kolizji
drogowych. Pierwsza z nich mia³a
miejsce w miejscowoœci Dobra w
dniu 1 listopada br. oko³o godz.
12:00 – 12:30 kieruj¹cy samochodem
marki Ford w trakcie manewru cofania, nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci, w wyniku czego uderzy³ w prawid³owo zaparkowany pojazd marki
Audi, powoduj¹c jego uszkodzenie,
po czym oddali³ siê z miejsca kolizji,
natomiast druga mia³a miejsce w
dniu 2 listopada o godz. 9.10 na drodze £obez- Zajezierze, gdzie z naczepy samochodu ciê¿arowego spadaj¹ca deska doprowadzi³a do przebicia przednie szyby samochodu Opel
kierowanego przez mieszkañca Bydgoszczy.
Ponadto policjanci Ruchu Drogowego ukarali mandatami karnymi
grupê kierowców, którzy nie przestrzegali przepisów i zasad ruchu
drogowego.
Podobnie jak w ubieg³ym roku
tak i w tym nie odnotowaliœmy na
terenie naszego powiatu wypadków
drogowych.
Tegoroczny dzieñ Wszystkich
Œwiêtych i towarzysz¹cy mu d³ugi
weekend mo¿na uznaæ za bezpieczny na drogach naszego powiatu.

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl
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11 listopada - Œwiêto Niepodleg³oœci

Bili go kilka dni, by wybiæ mu
G

dy obchodzimy Œwiêto
Niepodleg³oœci, odwo³ujemy siê zazwyczaj do historii i symboli, a przecie¿ ¿yj¹ wci¹¿ wœród
nas ludzie, którzy o tê niepodleg³oœæ walczyli i zap³acili za to wysok¹ cenê. Jedn¹ z takich osób jest
pan Wiktor Sumiñski, ¿yj¹cy
skromnie, prawie w zapomnieniu,
w Prusimiu w gminie Resko.
- Jak siê rzucili na mnie, t³ukli jak
wœciekli. Prawdopodobnie uderzy³
mnie któryœ magazynkiem od automatu. Chlusnê³a krew i szef tej bandy kaza³ zaprzestaæ. - opowiada pan
Wiktor o biciu w Urzêdzie Bezpieczeñstwa i pokazuje spor¹ bliznê na
policzku.
Ma 92 lata. S³abo s³yszy, pos³uguje siê aparatem. ¯ona Zyta równie¿ schorowana, prawie g³ucha.
Poznali siê póŸno. D³ugo by³ kawalerem, póŸniej odsiedzia³ 10 lat za
udzia³ w Ruchu Oporu Armii Krajowej. Pozna³ ¿onê po przyjeŸdzie na
Ziemie Odzyskane, w Resku, w latach 60., gdy ju¿ pracowa³ w Prusimiu. ¯ona pochodzi ze Stanis³awowskiego. O Kresowianach
mówi, ¿e to dobrzy ludzie, bo pomagaj¹ innym. Mu te¿ pomogli. Tak jak
Adam Borzobohty z Nowogródzkiego, który œci¹gn¹³ go na te ziemie. Wczeœniej razem siedzieli w
wiêzieniu. To kolejna barwna postaæ w historii Ziemi Reskiej, a wiêc
i £obeskiej i Pomorskiej. Kompletnie tu nieznana, wiêc i tê postaæ
przypominam.
Nauczyciele byli patriotami
Pan Wiktor Sumiñski urodzi³ siê
w 1921 r. w Koszelówce, w gminie
£¹ck, powiat Gostynin (ob. P³ock),
wtedy by³o to województwo warszawskie, póŸniej p³ockie, obecnie
mazowieckie. Ojciec by³ bednarzem,
mieli dziewiêcioro dzieci, Wiktor by³
najm³odszym. Ojciec kupi³ ziemiê i
sam postawi³ dom. Wiktor ukoñczy³
cztery klasy, bo jak mówi – w pobli¿u
nie by³o szkó³. To efekt siêgaj¹cego
tu zaboru rosyjskiego, w którym likwidowano polskie szko³y i polsk¹
mowê. Urodzi³ siê w 1921 roku, a wiêc
w raczkuj¹cej dopiero Niepodleg³ej.
Wspomina, ¿e nauczyciele byli wielkimi patriotami i w takim duchu ich
uczyli. Rodzice równie¿. Pamiêta
pogrzeb Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Dla jednych wojna siê
skoñczy³a, dla nas nie
Gdy wybuch³a wojna, bracia ju¿
w paŸdzierniku 1939 roku zaanga¿owali siê w konspiracjê. Nie robili

akcji, ale utrzymywali kontakty,
przekazywali bibu³ê, byli w gotowoœci.
- Ch³opaki jak wrócili po wojnie,
to nie z³o¿yli broni i nie ujawnili siê,
bo wojna dla jednych siê skoñczy³a,
ale nie dla wszystkich, bo dla nas nie,
trzeba by³o walczyæ z bolszewikami
– mówi.
By³y nadzieje, pojawi³ siê terror
Z biuletynu IPN. Wkraczaj¹ce na
teren powiatu gostyniñskiego, w
styczniu 1945 r., wojska sowieckie
witane by³y przez mieszkañców z
nadziej¹ na spokojne ¿ycie i niepokojem o przysz³oœæ, w nowej sowieckiej rzeczywistoœci. Pierwsze dni
pod now¹ w³adz¹ nie zapowiada³y
zbli¿aj¹cego siê dramatu. Powstaj¹ce spontanicznie samorz¹dowe w³adze polskie próbowa³y organizowaæ
¿ycie miasteczek i wiosek w powiecie. W terenie nie odnotowano specjalnej dzia³alnoœci NKWD, a byli
partyzanci bez wiêkszych przeszkód
organizowali struktury porz¹dkowe, z czasem przemianowane na
Milicjê Obywatelsk¹. Sytuacja zaczê³a siê zmieniaæ na prze³omie lutego i marca 1945 r., w Komendzie Powiatowej MO w Gostyninie pojawili
siê „ludzie z Lublina” zastêpuj¹c na
wielu stanowiskach miejscowych,
którzy przenoszeni byli do gminnych placówek lub zwalniani z MO.
Utworzony zosta³ „pluton specjalny” do walki z bandytyzmem. Coraz
czêœciej w gospodarstwach by³ych
¿o³nierzy AK przeprowadzano rewizje, innych zaœ wzywano do UB na
wielogodzinne przes³uchania, po
których nie wszyscy wracali do
domu.
Bezprzyk³adny terror stosowany
przez UB wobec by³ych ¿o³nierzy
Armii Krajowej i osób podejrzanych
o kontakty z polskim podziemiem
niepodleg³oœciowym w czasie okupacji niemieckiej, nie pozosta³ bez
odzewu ze strony niedawnych partyzantów. Wzrastaj¹cy terror komunistyczny, zagro¿enie aresztowaniem i torturami oraz ca³kowita bezkarnoœæ funkcjonariuszy resortu
bezpieczeñstwa, by³y wystarczaj¹cym powodem budowania podziemnych struktur Ruchu Oporu Armii
Krajowej w powiecie. (IPN, Jacek
Paw³owicz, ROAK w powiecie gostyniñskim 1945-1947 )
„Kropid³o” wchodzi do akcji
Na terenie powiatu gostyniñskiego powstaje na prze³omie 1945 i
1946 r. oddzia³ ROAK, dowodzony
przez W³adys³awa Dubielaka „Myœliwego”. Inicjatorem jest Henryk

JóŸwiak „GroŸny”, który w grudniu
1945 r. wyda³ rozkaz „Myœliwemu”,
aby ponownie powo³a³ swoich podkomendnych „do walki o wolnoœæ
Ojczyzny”. W ci¹gu dwóch miesiêcy W³adys³aw Dubielak stworzy³ licz¹cy blisko 30 ¿o³nierzy oddzia³
podzielony na 3 plutony.
Oddzia³ wchodzi³ w sk³ad obwodu ROAK o kryptonimie „Rybitwa”,
obejmuj¹cego m.in. powiaty: sochaczewski, gostyniñski i ³owicki. Przeprowadzi³ w sumie 27 akcji zbrojnych
wymierzonych w komunistyczn¹
administracjê i aparat represji. Rozbroi³ 6 placówek UB i MO m.in. w
G¹binie, Dobrzykowie, Radziwiu,
Pacynie i £¹cku. Wœród ¿o³nierzy
jest Wiktor Sumiñski, pseudonim
„Kropid³o”.
- W P³ocku weszliœmy wieczorem
na posterunek milicji. - opowiada o
jednej z akcji. - Mieliœmy informacjê,
¿e jest tam ktoœ, kto jest w kontakcie
z Urzêdem Bezpieczeñstwa w Gostyninie. ¯eœmy go trochê poskromili.
Dosta³ baty i to wszystko. Wisia³y
tam portrety Cyrankiewicza i chyba
¯ymierskiego, to je pozrywa³em i
rzuci³em na ulicê. Nast¹pi³y aresztowania. Pozostali chc¹ odbiæ kolegów z wiêzienia.

- Ko³o wsi Zofiówka, w lesie, zatrzymywaliœmy samochody, ¿eby
zdobyæ pojazd, by dostaæ siê do
Gostynina. By³o nas 15 osób. Ciê¿arówkê ze zbo¿em przepuœciliœmy, bo
nie by³a dla nas odpowiednia. Nadjecha³ drugi, osobowy. Jeden z naszych go zatrzyma³, a gdy otworzy³
drzwi, ktoœ strzeli³. Dosta³ w czo³o,
bo póŸniej widzia³em œlad po kuli. To
jecha³ szef UB z obstaw¹. Wywi¹za³a
siê strzelanina. Jeden z nich zgin¹³,
szef UB uciek³, a dwóch podda³o siê.
Rozbroiliœmy ich i puœciliœmy. Zabitego kolegê pochowaliœmy w lesie. Pan Wiktor pamiêta, ¿e zabity by³
w randze podporucznika, przyjecha³
z Lubelskiego, nazywa³ siê JóŸwiak.
Chodzi wiêc zapewne o Henryka
JóŸwiaka „GroŸnego”. Pamiêta, ¿e
JóŸwiak by³ po wojnie komendantem
milicji w pobliskim Dobrzykowie, ale
jak siê okaza³o, ¿e by³ w AK, to go
nowa w³adza wyrzuci³a.
Kara œmierci
Wiktor Sumiñski zostaje aresztowany przez UB 11 stycznia 1947 roku
wraz z 14 kolegami z lasu. Œledztwo
trwa pó³ roku. Wojskowy S¹d Rejonowy w Warszawie, na wyjazdowym
posiedzeniu w P³ocku, skazuje go 1
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ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI

Adam Borzobohaty

niepodleg³oœæ z g³owy
wrzeœnia 1947 roku z 8 artyku³ów, z
trzech kodeksów – KK, KKWP i
Dekretu. Lista jest d³uga: 6 lat – po
amnestii na 3 lata; cztery razy po 10
lat – po amnestii cztery razy na 5 lat;
4 lata na 2 lata i z art. 1 par. 3 Dekretu
z dnia 13.VI.46 – kara œmierci, po
amnestii zamieniona na 15 lat wiêzienia. Kara ³¹czna – 15 lat. Gdy pytam
za co ta kara œmierci, pan Wiktor
mówi, ¿e chyba za tê akcjê pod Zofiówk¹.
Pamiêta niektórych kolegów,
których z nim s¹dzono: Janusz Puternicki z G¹bina (do¿ywocie - po
amnestii na lat 15), Tadeusz Leliñski
(tak samo), Leonard Kopy³owicz z
G¹bina (kara œmierci – na 15 lat),
Feliks Gajewski z Dobrzyków (10 lat),
W³adys³aw Zalewski.
Bili jak wœciekli
Zanim trafi³ do s¹du, UB rozpoczê³o rutynowe – jak na tamte czasy
– œledztwo.
- Przy aresztowaniu w domu, od
godziny drugiej po po³udniu do
zmroku by³o bicie. Do aresztowania
przyjecha³a grupa wojskowych z
KBW. Wieczorem podjecha³a ciê¿arówka i zabrali mnie, brata i siostrê do
G¹bina. Tam znów by³o „przywitanie”. Stamt¹d przewieŸli nas do Gostynina. Tam ju¿ czekali na nas. W
korytarzu sta³o dwóch z naszej grupy, a w pokoju grupa ubowców t³uk³a trzeciego. To ju¿ nie by³o bicie, ale
m³ocka, czym kto móg³. Jak mnie
zobaczy³ szef, to krzykn¹³, bym
wszed³. Jak siê rzucili na mnie, t³ukli
jak wœciekli. Prawdopodobnie któryœ uderzy³ mnie magazynkiem od
automatu. Chlusnê³a krew i szef tej
bandy kaza³ zaprzestaæ. Zosta³a
spora blizna na policzku. Za parê dni
znów mnie zawo³ali; to ju¿ by³o przygotowane – sta³ taborem, a na nim
ksi¹¿ki. Musia³em po³o¿yæ siê brzuchem na ksi¹¿kach i le¿eæ w powietrzu krzy¿em. Chcia³em wytrzymaæ,
ale rêce i nogi opada³y, a wtedy te
zbiry t³ukli. To katowanie trwa³o ze
dwie godziny. Ju¿ potem prawie tego
bicia nie czu³em. Jeden w G¹binie
przystawia³ mi pistolet do nosa, bym
pow¹cha³, czym to pachnie. Mia³
granat i uderzy³ mnie w g³owê. Krew
sp³ynê³a i poczu³em wir w g³owie.
Jemu to by³o za ma³o, kaza³, bym
sprz¹tn¹³ t¹ krew. Wzi¹³em czapkê i
chcia³em zetrzeæ. Nie da³ czapk¹ –
masz zlizaæ. Musia³em byæ pos³uszny i to zrobi³em. Wszystko trzeba
by³o przyj¹æ... - mówi.
10 lat za kratami
Przebywa dwa lata w wiêzieniu w
P³ocku. PóŸniej przewo¿¹ go do

Wronek. Tu siedzi 5 lat. Po œmierci
Stalina trafia do wiêzienia w Sieradzu, o l¿ejszym rygorze. W maju 1956
r. jest amnestia i zmniejszaj¹ mu wyrok do 10 lat. „Odwil¿” paŸdziernikowa stwarza nadziejê na szybsze
opuszczenie celi, ale on musi odsiedzieæ do koñca jeszcze osiem miesiêcy.
- T³umaczyli, ¿e zmieni³ siê system w kraju, ale ustrój pozosta³ ten
sam. A my byliœmy os¹dzeni za walkê
z ustrojem – mówi. Odsiedzia³ równo
10 lat, od aresztowania 11 stycznia
1947 do 11 stycznia 1957 r. Potwierdzaj¹ to dokumenty - zaœwiadczenie
otrzymane w 1991 r. z S¹du Wojewódzkiego w Warszawie o wyroku
s¹du z 1947 oraz Postanowienie
S¹du Wojewódzkiego w P³ocku z
1994 r., uniewa¿niaj¹ce wyrok s¹du
komunistycznego, z powodu uznania, ¿e Wiktor Sumiñski dzia³a³ w
organizacji, która „mia³a na celu walkê o niepodleg³y byt Pañstwa Polskiego”.

je¿d¿a³, bo tu ludzie zewsz¹d przyje¿d¿aj¹ na roboty sezonowe, wiêc i
on tu znajdzie pracê.
- Zawierzy³em jemu, bo to by³
cz³owiek dobry i pojecha³em – mówi
pan Adam.
Jedzie i przez dziewiêæ miesiêcy
pracuje w Barzkowicach. Borzobohaty, cz³owiek wykszta³cony, z
przedwojennym dyplomem in¿yniera rolnika, od 1 kwietnia 1958 r. zostaje dyrektorem Stacji Oceny Odmian
w Prusimiu ko³o Reska. Zabiera ze
sob¹ Sumiñskiego, który osiada tu
ju¿ na sta³e. Zostaje magazynierem.
Dyrektor Borzobohaty po oœmiu latach rezygnuje i wyje¿d¿a do Bydgoszczy. Znaj¹c jego ¿yciorys, mo¿na siê domyœlaæ, dlaczego.

Po co im ta zabawa?
Gdy pan Wiktor siedzia³ we
Wronkach, emigracyjny poeta Hemar pisa³ w 1953 roku z Londynu:
Nie mogê siê domyœleæ,
po co im ta zabawa,
w jakieœ wybory do sejmu,
w jakieœ wyborcze prawa.
Pe³noletni bandyci,
oprawcy i z³odzieje
bawi¹ siê w demokracjê,
w prawa i przywileje.
Ca³y kraj maj¹ w garœci,
ukradli i dzier¿¹ w ³apie,
jak siê ¿ywnie spodoba
bolszewickiemu satrapie.
Ju¿ twoj¹ dusz¹ zgubion¹
diab³y z bezpieki kupcz¹.
Ju¿ oni ciebie zgomu³cz¹!
Ju¿ oni ciebie zosubcz¹!
I naraz te diabelskie syny,
kuzyny i szwagry,
po zabawach w procesy,
w rewizje, czystki, ³agry,
w egzekucje i zsy³ki,
w œmieræ ludzk¹ i ludzki lament,
bawi¹ siê. W co?
W demokracjê, w narodowy
parlament!

Niepodleg³y do koñca,
zapomniany doszczêtnie
Pytam, czy nale¿a³ do ZBOWiDu.
Mówi, ¿e nie, bo to by³a zbieranina
pod wodz¹ s³ynnego Moczara. Po
1990 roku wst¹pi³ do Stowarzyszenia
By³ych WiêŸniów Politycznych.
Otrzyma³ kilka odznaczeñ.
- Wiedzia³em, ¿e jestem pod
okiem partii, wiêc trzyma³em siê od
tego z daleka. Pod koniec lat siedemdziesi¹tych namawiali mnie, bym
wst¹pi³ do partii. Odpowiedzia³em
kategorycznie, ¿e nie. Dyrektorów
zmieniali czêsto. Jak byli niepartyjni,
to jeszcze jakoœ siê ¿y³o. Po tym, jak
odmówi³em wst¹pienia do partii, to
zrobili nagonkê, bym ust¹pi³ z magazyniera. Nie opiera³em siê, bo wiedzia³em, ¿e z nimi nie wygram. Odszed³em z magazyniera i 13 lat przepracowa³em jako stró¿ nocny – mówi.
Nawet w ten sposób potrafili cz³owieka upokorzyæ.
Pytam, czy nowe w³adze, po 90.
roku, zaprasza³y go, jako kombatanta, na uroczystoœci niepodleg³oœciowe. Mówi ¿e nie.
- Ca³e Resko by³o komunistyczne i do dzisiaj jest. Jeszcze ten duch
tu panuje. Nie chcê oskar¿aæ, ale tak
to widzê – streszcza w tych trzech
krótkich zdaniach obecn¹ sytuacjê.
A¿ chce siê sparafrazowaæ wczeœniejsze s³owa pana Adama – mo¿e
i zmieni³ siê ustrój, ale nie system.

Na Ziemiach Odzyskanych
Po wyjœciu z wiêzienia pan Wiktor jedzie do domu, ale tu sytuacja
jest trudna. W 1940 roku umiera ojciec. Trzy lata póŸniej spali³ siê dom.
Pisze list do wspó³wiêŸnia z celi,
Adama Borzobohatego, który wyszed³ dwa lata wczeœniej. Ten akurat
znalaz³ pracê w Rolniczym Zak³adzie
Doœwiadczalnym w Barzkowicach.
Odpisuje Sumiñskiemu, by przy-

Gdy ju¿ wychodzê, wraca do tortur, jakie przeszed³, jakby to wci¹¿ w
nim tkwi³o i musia³ o tym mi powiedzieæ. – Prawie z ka¿dym tak robili. Ci
ludzie co to prze¿yli, to nie tak spokojnie, jakby siê wydawa³o. Niektórzy o tym nie wiedz¹ nawet, ale dobrze, ¿eby wiedzieli. Powinni pisaæ o
tym w podrêcznikach szkolnych, by
ludzie wiedzieli, co to jest komuna.
Kazimierz Rynkiewicz

Dyrektor
Stacji Oceny Odmian w Prusimiu,
w gminie Resko,
w latach 1958 1966. In¿ynier
rolnictwa, ppor.
¿o³nierz WP i AK.
Urodzi³ siê w
1909 r. w Wilnie.
Uczy³ siê w Pañstwowym Gimnazjum
im. œw. Kazimierza w Nowej Wilejce,
studiowa³ rolnictwo na Uniwersytecie
Poznañskim. Skoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii we W³odzimierzu Wo³yñskim. W 1935 przeniós³
siê do maj¹tku rodzinnego Weso³y
Dwór k. Zdziêcio³a w woj. nowogródzkim, gdzie pe³ni³ obowi¹zki agronoma
rejonowego.
Wojnê Obronn¹ 1939 r. odby³ w 19
Pu³ku Artylerii Lekkiej 19 Dywizji Piechoty w sk³adzie Armii „Prusy”. W latach okupacji sowieckiej by³ w konspiracji. Nawi¹za³ kontakt z kpt. dypl.
Antonim Olechnowiczem. Po wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej wróci³ z
rodzin¹ do Weso³ego Dworu, gdzie kontynuowa³ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹
oraz ukrywa³ ¯ydów z Wilna, Zdziêcio³a i Warszawy (m. in. Ludwika Frydego, znanego krytyka literackiego). W
1942 r. uciek³ przed aresztowaniem
przez gestapo i pod zmienionym nazwiskiem pracowa³ w maj¹tku Szumsk,
nastêpnie w Urzêdzie Repatryjacyjnym w Ignalinie, u³atwiaj¹c wyjazd do
Polski wielu poszukiwanym przez
NKWD. Zagro¿ony aresztowaniem
wyjecha³ do Polski poci¹giem „repatryjacyjnym”.
W kraju osiedli³ siê w Miêdzyrzeczu Wlkp., gdzie pracowa³ w Urzêdzie
Ziemskim, póŸniej w gospodarstwie
Uniwersytetu Poznañskiego. Tutaj te¿
podj¹³ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, m.in.
przekazuje zasi³ki pieniê¿ne dla rodzin
akowców represjonowanych przez
NKWD. W 1948 r. aresztowany przez
UB i przewieziony do wiêzienia przy
Rakowieckiej w Warszawie. W trakcie
pierwszej rozprawy w 1949 r. otrzyma³
wyrok 6 lat wiêzienia, w drugiej podwy¿szono go do 8 lat. Siedzia³ we
Wronkach, sk¹d przewieziono go do
Warszawy na proces pp³k. A. Olechnowicza i cz³onków Komendy Okrêgu. W
wiêzieniu na Rakowieckiej, spotka³ siê
po 13 latach z bratem gen. bryg. Wojciechem Borzobohatym (póŸniejszym
prezesem Zarz¹du G³ównego Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK ). W 1953
r. przewieziony do Potulic; po rewizji
wyroku w grudniu 1954 r. wyszed³ na
wolnoœæ.
W latach 1957-58 pracowa³ w
PWRN Wydzia³ Rolny Rej. Rolniczy
Zak³ad Doœwiadczalny w Barzkowicach. Od 1 kwietnia 1958 do 31 lipca
1966 r. PWRN Szczecin Stacja Oceny
Odmian w Prusimiu, gm. Resko, jako
dyrektor. Wyje¿d¿a do Bydgoszczy. W
1974 przechodzi na emeryturê. Zmar³
w 1992 r. w Bydgoszczy.
By³ wspó³za³o¿ycielem Duszpasterstwa by³ych Mieszkañców Kresów
Wschodnich Wileñsko-Nowogrodzkiego Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK
przy parafii pw. œw. Polskich Braci
Mêczenników w Bydgoszczy. (WIKI)
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Pan burmistrz mo¿e odda³ w ajencjê panu Kabatowi tê gminê

Nie s³uchali, podnieœli podatki
(£OBEZ). Kolejna burzliwa
dyskusja dotycz¹ca podniesienia
podatków od nieruchomoœci mia³a
miejsce podczas sesji Rady Miejskiej. Tym razem w obradach wziêli
udzia³ ³obescy przedsiêbiorcy. Czy
radni wziêli pod uwagê ich argumenty?
Najwiêcej przedsiêbiorcom
Zgodnie z projektem uchwa³y
najwiêcej, bo a¿ 1,10 z³ za 1 m.kw.
mia³y wzrosn¹æ podatki od obiektów, w których wykonuje siê dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Podwy¿ki planowano równie¿ od gruntów dla przedsiêbiorców. W kuluarach niektórzy
przedstawiciele rady zdawali siê nie
odró¿niaæ podatków za lokale mieszkalne od lokali gospodarczych,
twierdz¹c, ¿e za mieszkania tez p³ac¹
i nic nie mówi¹. Jakby zapomnieli, ¿e
przedsiêbiorcy prócz firm równie¿
maj¹ mieszkania, za które równie¿
p³ac¹.
Coraz wiêcej „na zeszyt”
Przedsiêbiorcy podnosili przede
wszystkim to, ¿e jeszcze nie by³o
takiego roku, aby w tak du¿ej liczbie
mieszkañcy prosili o sprzedaæ na
tzw. zeszyt. Ubóstwo, jakie dotknê³o
mieszkañców wci¹¿ pog³êbia siê i
ludzie nie maj¹ nawet na chleb. W³aœcicielka hurtowni z kolei zwróci³a
uwagê ¿e ma grunty w u¿ytkowaniu
wieczystym w wielkoœci, które nie s¹
jej potrzebne, ale gmina ni4e da³a jej
innej mo¿liwoœci. P³aci od nich bardzo du¿y podatek – ³¹cznie 35 tys. z³
rocznie. To tyle co dwa stanowiska
pracy. Przedsiêbiorcy zwracali uwagê, ¿e podatek zap³ac¹, ale ludzie
strac¹ pracê, albo czêœæ etatu. Nie
bêd¹ w stanie wszystkiego op³aciæ.
Nie prosili przy tym o obni¿enie podatków, ale o zachowanie na poziomie tegorocznych.
Z podobnymi apelami zwracali
siê so³tysi odnoœnie podatków od
szopek, pomieszczeñ gospodarczych itp., przypominaj¹c, ¿e po
zmianie kwalifikacji gruntów ludzie
p³ac¹ od kilkuset do kilku tysiêcy z³
podatku rocznie. W tym samym tonie wypowiadali siê radni Lech
Urbañski i Antoni Ku¿el. Wskazywano na dochody ludzi mieszkaj¹cych na wsi – w przewa¿aj¹cej czêœci
emerytów, rencistów, osób bezrobotnych.
Nie u ludzi, a w urzêdzie
D³ugie wyst¹pienie mia³a równie¿ radna Helena Szwemmer, która
zwraca³a uwagê, aby nie szukaæ pieniêdzy u ludzi, a w urzêdzie, w którym
jej zdaniem marnotrawione s¹ pie-

ni¹dze podatników. Podda³a równie¿ w w¹tpliwoœæ, czy podniesione
podatki bêd¹ przeznaczone na inwestycje – czy na pensje urzêdników.
Wprawdzie przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Kazimierz Chojnacki nie
chcia³ dyskusji, jednak radna zwróci³a uwagê, ze ta jest przewidziana w
porz¹dku obrad. W trakcie wypowiedzi radnej, gdy wskazywa³a,
gdzie s¹ zaprzepaszczane pieni¹dze
przewodnicz¹cy przerwa³ twierdz¹c,
¿e to kwestia do poruszenia w wolnych wnioskach. Radna jednak i tym
razem nie pozwoli³a sobie na odebranie g³osu, uzasadniaj¹c, ze w³aœnie
wskazuje dlaczego nie powinno ponosiæ siê podatków. W konsekwencji wypowiedzi kolejnych radnych
pada³y wnioski i argumentacje o niepodnoszenie stawek w ró¿nych
punktach.
Poni¿ej przedstawiamy wypowiedŸ radnej Heleny Szwemmer, która zg³osi³a wniosek formalny, aby nie
podnosiæ podatków od gruntów
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i pozostawiæ w wysokoœci 82
gr./m.kw., od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej w wysokoœci i pozostawiæ w wysokoœci
18,90 z³ od 1 m.kw. powierzchni i trzeci wniosek formalny - by pozostawiæ
na dotychczasowym poziomie podatek od gruntów pozosta³ych –
szopki i komórki pozosta³e na terenie wiejskim na dotychczasowym
poziomie, czyli 5,98 z³/m.wk. powierzchni.
- Gdybyœmy wprowadzili te
wszystkie zmiany, które zaproponowa³am, to da³oby to kwotowo 216
tys. z³. Podwy¿ka, która jest zaproponowana przez urz¹d, wynosi 104,5
proc. w stosunku do kwoty obowi¹zuj¹cej na koniec ubieg³ego roku.
Gdybyœmy uchwalili wzrost podatków bez tych wymienionych, to
podwy¿ka wynios³aby 101,41 proc.
przy za³o¿eniach bud¿etowych 0,9
proc. inflacji. Czyli i tak zdecydowanie wiêcej ni¿ to, co zak³ada Ministerstwo Finansów. Chcia³am siê
koniecznie odnieœæ do uzasadnienia, które nam dorêczono w sprawie
okreœlenia stawek podatkowych.
Przeczytam to, co najbardziej mnie
bulwersuje: „Pozostawienie stawek
podatku od nieruchomoœci na kolejny rok podatkowy, na poziomie 2013
r., przy jednoczesnym wzroœciestawek maksymalnych spowoduje ró¿nicê z tytu³u niezastosowania stawek maksymalnych w kwocie 1,1
mln z³ i wywo³a ujemny skutek dla
bud¿etu gminy”. Jest to dla mnie
absolutny paradoks. Mo¿na to po-

Radni g³osuj¹ za podniesieniem podatków
równaæ tylko i wy³¹cznie do tego, ¿e
ktoœ zdecydowa³, ¿e dzia³alnoœæ,
jak¹ prowadzi nie jest do koñca rentowna, to mo¿e podpalimy tê dzia³alnoœæ, dostaniemy odszkodowanie z
firmy ubezpieczeniowej, które bêdzie zdecydowanie wy¿sze od tego
jak¹ ten maj¹tek stanowi wartoœæ.
Takich rzeczy robiæ nie mo¿na: ¿e
przewidujemy dochody, które mia³yby ewentualnie byæ w postaci 1,1
miliona. Naszych mieszkañców
z³upiæ tym podatkiem do samego
koñca, bo wówczas dostaniemy wy¿sz¹ subwencjê. Dla mnie jest to
rozumowanie zupe³nie nielogiczne i
niespójne.
To uzasadnienie, które mówi
jeszcze, ¿e „w przypadku przedsiêbiorców podatek od nieruchomoœci
stanowi koszty uzyskania przychodu, a zatem obni¿a dochód podatnika.” Jestem takim sformu³owaniem
wrêcz oburzona – tu siê sugeruje, ¿e
ludzie mieszkaj¹cy na tym terenie s¹
zasobni finansowo, ci w³aœnie
przedsiêbiorcy, bo wykazuj¹ takie
wysokie dochody, odlicz¹ sobie
ten podatek i o tyle mniej zap³ac¹
podatku do urzêdu skarbowego, bo
i tak ten podatek do urzêdu skarbowego trzeba. Tak nie jest. Bardzo
czêsto jest taka sytuacja, ¿e pani,
która prowadzi jakiœ sklepik, czy
zak³ad fryzjerski mówi do mnie, ¿e
chcia³aby tylko 1 tysi¹c z³ zarobiæ
na czysto, nic ponadto. ¯eby zap³aciæ koszty i ¿eby tylko tyle zosta³o
na ¿ycie. Wydaje mi siê, ¿e w tym
momencie nale¿y mieæ wiêcej empatii do tych naszych mieszkañców,
przedsiêbiorców i zastanowiæ siê
nad takim faktem, ¿e oni przede
wszystkim musz¹ mieæ w³asne pomieszczenie, grunt pod pomieszczeniem, musz¹ sobie to zagwaran-

towaæ, potem zagwarantowaæ miejsce do pracy np. wyposa¿enie,
potem trzeba zap³aciæ ró¿ne œwiadczenia w postaci wody, œwiat³a,
ZUS, a potem na koniec zostanie,
czyli oko³o w po³owie wrzeœnia zaczynaj¹ zarabiaæ na siebie. Do tej
pory tylko do tego dok³adaj¹. Wiêc
uzasadnienie tego typu, ¿e tutaj
jesteœmy tacy bardzo zamo¿ni...
Myœlê, ¿e ci wszyscy, którzy chocia¿ odrobinê znaj¹ siê na ekonomii,
to takie uzasadnienie obra¿a czêœæ
tych osób, które zrobi³y jakieœ
szko³y, które od pocz¹tku do koñca
to znaj¹, które potrafi¹ po jednej
stronie w³o¿yæ koszt po drugiej dochody.
Gdyby gmina by³a zasobna, to
wszystkie inne sprawy nie wniknê³yby w sposób taki drastyczny. Poniewa¿ jest, jak jest i wszyscy o tym
wiemy, to myœlê, ¿e trzeba zdaæ sobie
sprawê, ¿e wszystkie te rzeczy, które
wynikaj¹ – k³ótnie o kilka groszy, to
wynika z frustracji spo³eczeñstwa.
Poniewa¿ nie wszyscy zdaj¹ sobie z
tego sprawê, ¿e taki problem na tym
terenie istnieje, chcia³am panu wiceburmistrzowi Kabatowi, bo on ostatnio stwierdzi³, ¿e bezrobocia u nas
nie ma, przekazaæ dokumenty Ÿród³owe o bezrobociu. Proszê przeanalizowaæ i zmieniæ zdanie. Oœwiadczam, ¿e bezrobocie jest ukryte.
Wiem, ¿e ludzie pracuj¹ zagranic¹, a
tutaj ¿yj¹, ale ta statystyka nie dotyczy tylko £obza, ale ca³ego województwa i ca³ej Polski. Ukryte bezrobocie nie jest inne ani w £obzie, ani
w Œwidwinie, ani w Drawsku, ani w
£owiczu. W ca³ej Polsce jest mniej
wiêcej jednakowe i trzeba zdawaæ
sobie z tego sprawê, ¿e to nie dotyczy tylko i wy³¹cznie mieszkañców
tego miasta. Nadal uwa¿am, ¿e nale-
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¿y pochwaliæ gminê za to, co siê zrobi³o, ale nie zamykajmy oczu na problemy, bo w taki samozachwyt
wpadniemy nad tymi wszystkimi
chodnikami, ogrodzeniami, ¿e zupe³nie zapominamy o cz³owieku, a to
nie jest takie istotne czy zrobimy
100 m wiêcej chodnika czy ogrodzenia 150 m wiêcej, trzeba za tym
wszystkim widzieæ cz³owieka, bo to
dla niego tutaj jesteœmy i dla niego
pracujemy. Uwa¿am, ¿eby ¿y³o nam
siê trochê lepiej, trochê godniej, to
nale¿a³oby daæ jakieœ wsparcie dla
tych osób, które maj¹ inicjatywy,
które potrafi¹ coœ zrobiæ, które maj¹
chêci do tego, by wyrêczyæ urzêdy i
zapewniæ prace sobie, swoim rodzinom, swoim bliskim. W zwi¹zku z tym
myœlê, ¿e w tym miejscu dobrze by
by³o, by te podatki, o których mówi³am na wstêpie, nie obni¿aæ, bo takiego wniosku nawet nie ma, ale uwa¿am, ¿eby nie podwy¿szaæ. To dla
przedsiêbiorcy mo¿e byæ 1 tysi¹c z³,
ale te tysi¹c z³otych to dla niektórych ludzi bardzo wiele. Ci, którzy
otrzymuj¹ pieni¹dze z ró¿nych instytucji pañstwowych z bud¿etu
pañstwa, to oni nie musz¹ siê martwiæ, ¿eby ich dzieci mia³y co w³o¿yæ
do garnka i by³y najedzone. Myœlê,
¿e najbardziej rozs¹dnie by³oby poszukaæ oszczêdnoœci w wydawaniu
przez urz¹d pieniêdzy publicznych.
Dlaczego nie zag³osowa³am nad
poprzednimi uchwa³ami? Dlatego,
¿e nie godzê siê z nimi, poniewa¿ dla
mnie s¹ to sprawy absolutnie niezrozumia³e, ¿e nad tym WPI coœ siê
manipuluje. Jak tylko jakaœ wolna
kwota siê pojawia to trzeba j¹ zaraz w
jakiœ sposób bezmyœlny wydaæ.
Mamy bardzo wa¿ne zadania, zwi¹zane z inwestycjami takimi, które
dadz¹ miejsca pracy a za tym lepszy
standard ¿ycia – tak jak na zatorzu.
Pieni¹dze rozwalane na drobne rzeczy to moim zdaniem ca³kowita niegospodarnoœæ i zaspakajane... nie
chcê u¿yæ z³ego s³owa, kto ostatni
wychodzi to potem dzieje siê coœ
bardzo dziwnego, jakieœ nowego
zadanie wyrasta, jakieœ nowe problemy siê pojawiaj¹. Nieustaj¹ce
zmiany w planie inwestycyjnym –
np. na poprzednim posiedzeniu komisji rady by³o mówione, ¿e na ten
rok s¹ inwestycje na 8 milionów z³, na
2014 - 22 miliony. Jak tak mo¿e byæ,
¿e nie ma tej p³ynnoœci? W tym roku
8 a w nastêpnym 22 – a kto to sfinansuje? Z dokumentów w zamierzeniach z wrzeœnia wynika wysokoœæ
inwestycji 19,930 tys. z³. Z czego w
przysz³ym roku bêdziemy p³aciæ te
inwestycje? Odniosê siê do WPI,
które jest œwiêtym dokumentem
sporz¹dzonym w grudniu roku ubieg³ego – jak do uchwa³y, który by³a
przedk³adana we wrzeœniu jak ma siê
do WPI- na 2013 – 10,994 tys. z³ na
rok 2014 – 12.975 tys. z³ – co siê dzieje, ¿e tu siê zmniejsza, a tam siê dok³a-
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da? Ja rozumiem, ¿e s¹ potrzeby inwestycyjne, s¹ potrzebne pieni¹dze
trzeba jakoœ racjonalnie do tego
podchodziæ. Co siê koñczy, ¿e w
przysz³ym roku musimy tak du¿o
pieniêdzy przeznaczyæ na rok przysz³y, a w roku bie¿¹cym kwota nie
wydana na inwestycje bêdzie wydawana w taki sposób?? Odnoszê wra¿enie, ¿e nad tym nikt nie panuje. ¯e
to robi siê z doskoku przymiarki, zastawia jakieœ dziury, a nie ma ustalonej polityki. Przepraszam, ¿e tak
odnoszê siê do pana Kabata, ale na
ostatnich czterech posiedzeniach
to we wszystkich sprawach, o których mówiê, to tylko i wy³¹cznie pan
Kabat zabiera³ g³os. Pan burmistrz
nie wiem, mo¿e odda³ w ajencjê panu
Kabatowi tê gminê. Nie s³ysza³am
na poprzednich posiedzeniach od
pana burmistrza ¿adnego stwierdzenia na ten temat, w zwi¹zku z tym
odnoszê siê do pana Kabata w dalszym ci¹gu.
Ze sprawozdania rocznego na
2012 rok zrealizowano nastêpuj¹ce
przedsiêwziêcia: zwiêksza siê atrakcyjnoœæ terenów inwestycyjnych,
wg uchwa³y bud¿etowej zaplanowano 386 tys. z³. Zrobiliœmy projekt
strefy ekonomicznej. Wydaliœmy na
niego w roku ubieg³ym 270.284 z³.
Wydaliœmy i co dalej? Przez ca³y ten
rok co zrobiliœmy? Dwa wyjazdy –
jeden do S³ubic, drugi to S³ubice
przyjecha³y do nas. Czy mia³o to jakikolwiek sens? By³am na pierwszym, poniewa¿ stwierdzi³am, ¿e nie
ma to ¿adnego sensu, to na drugim
nie by³am. Dlaczego? Nie bêdê tego
g³oœno mówiæ. Podczas komisji sta³ych pan Kabat oœwiadczy³, ¿e w tym
roku nie jesteœmy w stanie wygospodarowaæ pieniêdzy i planujemy
na strefê w przysz³ym roku 500 tysiêcy z³otych. To jak to ma siê jedno do
drugiego? Czemu to ma s³u¿yæ?
Temu, ¿eby dokument by³ opracowany i ¿eby le¿a³? Dla mnie jest to absolutnie niegospodarny sposób postêpowania.
Z zamierzeñ inwestycyjnych na
2014 rok wynika, ¿e przeznaczamy
50 tys. z³ na wykonanie ogrodzenia
nowej kwatery na cmentarzu komunalnym 230 mb. Co jest z dokumentacj¹, która zosta³a zrobiona na
ogrodzenie w 2008 r na czêœæ od
ulicy Wojska Polskiego? Na dokumentacjê wydaliœmy ponad 30 tys.
z³, co siê z tym dzieje? Gdzie s¹ te
pieni¹dze? Komu one maj¹ s³u¿yæ?
Komu ta dokumentacja ma s³u¿yæ?
Jeœli ktoœ podj¹³ tak¹ decyzjê to mo¿e
niech siê sukcesywnie trzyma kierunku dzia³ania, a skoro podejmuje
tê decyzjê, to mo¿e nale¿a³oby siê
zastanowiæ nad tym, czy s¹ to decyzje s³uszne. I co z tego? Jakie s¹ z
tego, tytu³u konsekwencje, bo jak
dot¹d to tylko konsekwencje dla
bud¿etu gminy – wydane niepotrzebnie pieni¹dze.

Z dokumentów, które dostaliœmy
– wynika, ¿e tylko za ostatni rok na
wykonanie wspólnot mieszkaniowych w paragrafie media na 65 pozycji nierozliczone pozosta³y 42. Pozycje, które s¹ nierozliczone, dotycz¹
tylko i wy³¹cznie jednej firmy – Administrator. Z 23 pozycji rozliczonych wynika, ¿e gmina nadp³aci³a w
roku ubieg³ym poszczególnym administruj¹cym budynkami 10 tys. z³.
2/ 3 zaliczek nie zosta³o rozliczonych. Nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e
nadp³ata, licz¹c œredni¹, siêga oko³o 20 tys. z³ za rok ubieg³y. Dlaczego
nikt do tej pory tego nie za³atwi³? Ja
ju¿ w poprzedniej kadencji to przerabia³am i wiem, jak to wygl¹da. To siê
ci¹gnê³o, potem przyjecha³ pan, który by³ powo³any jako bieg³y, zap³aciliœmy pieni¹dze i z tego nic nie wysz³o, trzeba by³o skierowaæ sprawê
do s¹du, któr¹ zreszt¹ wygraliœmy.
Chodzi³o o kwotê 35 tys. z³ i dotyczy³a tej samej firmy.
Koszty utrzymania pomieszczeñ
po by³ych kot³owniach, które obecnie s¹ nieczynne, nikomu do niczego
niepotrzebne. Z dokumentów wynika, ¿e za rok 2008-13 za 8 miesiêcy
wydano 76.342 z³. Myœlê, ¿e to jest
absolutna niegospodarnoœæ, nikt
siê za to nie zabra³ przez szereg lat,
tym bardziej, ¿e w 2008 roku zap³aciliœmy z tego tytu³u ju¿ 40 tys. z³.
Mimo kontroli prowadzonych w
2008 i 09 nie zrobi³o siê z tego tytu³u
nic.
Skoro pan burmistrz Kabat mówi,
¿e od 2001 roku ten stan zaistnia³ i nic
siê nie da z tym zrobiæ, to ja osobiœcie
uwa¿am, ¿e nie ma takiej sytuacji,
¿eby nie by³o mo¿liwe nic zrobiæ. S¹
dwie drogi – albo sprawê za³atwiæ
przez sad, albo przez notariusza.
I bêdziemy p³aciæ tylko i wy³¹cznie po to, aby administrator mia³
dodatkowe pieni¹dze? Bo tylko taki
cel widzê, a skoro chcemy dop³acaæ
do centralnego ogrzewania w tych
budynkach mieszkañcom, to mo¿e
dop³acajmy wszystkim w takim razie.
Prosi³am o œrednia p³acê, bo
chcia³am udowodniæ, ¿e te podwy¿ki w podatkach nie pójd¹ w ogóle na
cele inwestycyjne, tylko zostan¹
skonsumowane. W zwi¹zku z tym, ¿e
nie otrzyma³am odpowiedzi o p³acach, poprosi³am o œrednie p³ace.
Otrzyma³am informacjê na posiedzeniu komisji, ¿e w urzêdzie miasta pracuj¹ urzêdnicy wysokiej klasy i maj¹ mieæ wysokie wynagrodzenia. Zgadzam siê z tym - najwy¿szej klasy niech maj¹ najwy¿sze
wynagrodzenia - tylko chcia³abym,
¿eby z tego coœ wynika³o, jakiœ rozs¹dek w podejmowaniu decyzji –
mówi³a radna Helena Szwemmer
podczas sesji Rady Miejskiej.
Jednak ani jej argumenty, ani
przedsiêbiorców, niektórych radnych i so³tysów nie zmieni³a posta-
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wy radnych, którzy ju¿ podczas
komisji byli za podwy¿kami.
Wprawdzie za wnioskiem radnej, aby utrzymaæ wysokoœæ podatków za grunty od dzia³alnoœci gospodarczej na poziomie 82 gr g³osowa³o 7 radnych, jednak przeciw
równie¿ by³o 7, a tym samym wniosek nie przeszed³. Podobnie jak pozosta³e dwa wnioski z wynikiem
g³osowania 6 do 7.
Jednak w g³osowaniu nad ca³oœci¹ uchwa³y 9 radnych by³o za podniesieniem podatków, radny Zbigniewe Pude³ko wstrzyma³ siê od
g³osu, przeciw podwy¿kom byli radni: Krystyna Bogucka, Helena
Szwemmer, Lech Urbañski i Antoni
Ku¿el.
Wysokoœæ podatków
w przysz³ym roku
Podatki od nieruchomoœci: od
gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
wed³ug projektu uchwa³y od 1 m.kw.
powierzchni maj¹ wynosiæ 0,87z³ (5
gr wiêcej ni¿ obecnie).
Podatek od gruntu pod jeziorami,
a tak¿e od gruntów zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni maj¹ wynosiæ 4,56z³ (4 gr. wiêcej),
pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego –
od 1m.kw. powierzchni w kwocie
0,39z³ (3 gr. wiêcej), od budynków
lub ich czêœci mieszkalnych od
1m.kw. powierzchni u¿ytkowej w
kwocie 0,72z³ (3 gr. wiêcej), zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - od 1m.kw. powierzchni
u¿ytkowej w kwocie 20z³ (1,10 z³ wiêcej), zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym – od 1m.kw powierzchni
u¿ytkowej w kwocie 10,75z³ (98 gr
wiêcej), zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ – od 1m.kw
powierzchni u¿ytkowej w kwocie
4,68z³ (5 gr wiêcej), pozosta³ych, w
tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego, (m.in. komórki, szopki – jeœli s¹ budynkami w
rozumieniu prawa budowlanego) –
od 1m.kw. powierzchni u¿ytkowej w
kwocie 6,22z³ (24 gr. wiêcej), z wyj¹tkiem wykorzystywanych jako budynki transportu i ³¹cznoœci (gara¿e)
– od 1m.kw powierzchni u¿ytkowej
w kwocie 6,47z³ (31 gr wiêcej). MM
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Razem w trosce o bezpieczeñstwo
najm³odszych
(£OBEZ) Wczoraj w Szkole
Podstawowej nr 1 w £obzie pierwszoklasiœci otrzymali odblaskowe
kamizelki ufundowane przezAgencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby mogli bezpiecznie poruszaæ siê podczas podró¿y do
szko³y oraz ze szko³y do domu.
Towarzysz¹ca nam pora roku
sprawia, ¿e na dworze szybko zapada zmrok. W tym okresie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a
wiêc piesi czêsto nara¿eni s¹ na
udzia³ w zdarzeniach drogowych.
Aby takich zdarzeñ unikn¹æ dzisiaj w
Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie
uczniowie klas pierwszych z r¹k kierownika £obeskiego Biura Powiatowego ARiMR – Paw³a Marek otrzymali odblaskowe kamizelki, aby na
drodze byli widoczni. Policjantka
omówi³a z dzieæmi zasady bezpieczeñstwa oraz wyt³umaczy³a dlaczego tak wa¿ne jest noszenie elementów odblaskowych, gdy na dworze
zapada zmrok, wystêpuj¹ opady
deszczu b¹dŸ œniegu. Ponadto w
trakcie krótkiej prelekcji wyjaœni³a
dzieciom, ¿e posiadaj¹c na sobie
ró¿nego rodzaju elementy odblaskowe daj¹ znak kierowcy ju¿ z odle-

g³oœci oko³o 150 metrów aby zachowa³ ostro¿noœæ. W przypadku braku
takich elementów kieruj¹cy pojazdem podczas zapadaj¹cego zmroku
czy te¿ opadów jest w stanie zoba-

czyæ pieszego dopiero z odleg³oœci
20-30 metrów i wtedy nie ma zbyt
wiele czasu na podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do unikniêcia zdarzenia
drogowego.

Kamizelki odblaskowe sprawi³y
pierwszakom wiele radoœci. Dzieci
jednog³oœnie oœwiadczy³y, ¿e bêd¹ z
nich korzysta³y nie tylko jako piesi,
ale tak¿e jako rowerzyœci.
(o)

Niemal 10 milionów zobowi¹zañ
(WÊGORZYNO). Podczas sesji
Rady Miejskiej w Wêgorzynie radnym zosta³a przedstawiona informacja na temat wykonania bud¿etu
do 30 wrzeœnia 2013 r.

Na 2013 rok zaplanowano deficyt
bud¿etowy w wysokoœci prawie 3
milionów z³, a za III kwarta³y 2013
roku wykonano nadwy¿kê w wysokoœci 2 milionów z³otych.

Dochody gminy zaplanowano
ogó³em w wysokoœci niewiele ponad 27 milionów z³. Do 30 wrzeœnia
wykonanie prawie 21 milionów z³ co
stanowi 77,44 planu, z tego: dochody bie¿¹ce zaplanowano w wysokoœci niemal 22 milionów z³, wykonano
w wysokoœci niewiele ponad 17 milionów z³, tj. 78,01 proc. Dochody
maj¹tkowe zaplanowano z kolei na
niewiele ponad 5 milionów z³, wykonano w wysokoœci niemal 4 milionów z³, tj.75,02 proc. planu.

Zobowi¹zania Gminy na 30 wrzeœnia wynosz¹ – 9,8 milionów z³otych, w tym z tytu³u: zaci¹gniêtych
kredytów – 9.8 z³otych w tym: kredytu na pokrycie deficytu zaci¹gniêtego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1,9 miliona z³ na
realizacjê inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni œcieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Wêgorzynie”, kredytu
zaci¹gniêtego w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie i Gospodarczym
Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu jako konsorcjum na pokrycie
deficytu w wysokoœci 4.7 milionów
z³, kredytu zaci¹gniêtego w Banku
Ochrony Œrodowiska w Szczecinie –
373 tys. z³ na realizacjê „Termomodernizacji obiektów u¿ytecznoœci
publicznej w gminach powiatu ³obeskiego - œwietlica wiejska w Sielsku,
Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim”, po¿yczki zaci¹gniêtej w

Wydatki ogó³em zaplanowano w
wysokoœci niemal 30 milionów z³, do
koñca wrzeœnia wykonano prawie 19
milionów z³ tj. 63,71 proc. Z tego:
wydatki bie¿¹ce wynios³y prawie 21
milionów z³, wykonano 15 milionów
z³, tj. 72,15 proc. Wydatki maj¹tkowe
zaplanowano z kolei na prawie 9 milionów z³, wykonano w wysokoœci
prawie 4 milionów z³, tj. 44,06 proc.

Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w kwocie ok. 662 tys. z³ na
„Modernizacjê kot³owni (przejœcie z
paliwa sta³ego na gaz ziemny) wraz z
monta¿em kolektorów s³onecznych
i modernizacj¹ sieci ciep³owniczej na
Osiedlu 40 LECIA PRL w Wêgorzynie”, kredytu zaci¹gniêtego w Banku Gospodarstwa Krajowego na po-

krycie deficytu bud¿etowego 2013
roku z przeznaczeniem na realizacjê
inwestycji pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i
Gminy Wêgorzyno – 2 miliony z³.
Umorzenie niepodatkowych nale¿noœci bud¿etowych, o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach
publicznych - 2.500 z³.
op
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Co z t¹ m³odzie¿¹ – co z tymi radnymi
(£OBEZ). Podczas debaty o bezpieczeñstwie, jaka mia³a miejsce w
£obzie, uczestnicz¹cy w niej radni
na gor¹co zastanawiali siê nad alternatyw¹ dla m³odzie¿y. Gotowe
rozwi¹zania przygotowa³o ju¿ dwa
lata temu starostwo powiatowe w
£obzie. Dzisiaj je publikujemy.
Sport
Podczas debaty radny Zbigniew
Pude³ko narzeka³, ¿e teraz m³odzie¿
nie interesuje siê pi³k¹ no¿n¹. Po
pierwsze nigdy 100 proc. m³odzie¿y
nie interesowa³a siê pi³k¹ no¿n¹. Po
drugie, wœród m³odzie¿y s¹ równie¿
dziewczêta, czego niektórzy radni
chyba nie zauwa¿aj¹. Ale tak to statystycznie wychodzi od wielu lat, ¿e
dziewcz¹t jest nawet wiêcej. To ta
czêœæ m³odzie¿y chodz¹ca w spódnicach – ta sama, z której zrezygnowano w Œwiadowidzie z powodu braku
funduszów, bo zamiast kopaæ pi³kê,
chcia³y byæ czirliderkami.
Po drugie czasy siê zmieni³y i
warto to zauwa¿yæ, a nie realizowaæ
na si³ê ch³opiêcych marzeñ. Ci, którzy s¹ zainteresowani kopaniem pi³ki
- s¹ w Œwiatowidzie i s¹ finansowani
z bud¿etu gminy. Ci, którzy interesuj¹ siê innymi sportami, musz¹ p³a-

ciæ z w³asnej kieszeni, a ci, których
nie staæ – siedz¹ w domu.
S¹ jeszcze ci, którzy nie interesuj¹ i nie bêd¹ interesowaæ siê sportem.
Nie wystarczy postawiæ pomnik,
aby ludzie zaczêli p³ywaæ kajakami –
trzeba pomóc, wesprzeæ, nauczyæ,
zainteresowaæ. Nie wystarczy chwaliæ siê, ¿e s¹ konie – skoro nie uczy
siê dzieci jazdy konnej, nie finansuje, ani nie wspó³finansuje, jak to jest
w przypadku pi³ki no¿nej. Mo¿na
wymieniaæ jeszcze du¿o przyk³adów,
tylko po co?
M³odzi sami mówili,
nikt nie s³ucha³
M³odzi ludzie sami wskazali, co
chc¹ robiæ. By³y czirliderki - to wyrzucono je ze Œwiatowida. Tak samo,
jak zostali wyrzuceni m³odzi ludzie z
oœrodka kultury, którzy chcieli tañczyæ, wyrzucono równie¿ teatr. A
gdzie wyrzucono? - na promenadê,
do parku, na ulicê. Co oni maj¹ robiæ?
Jeœli ktoœ mia³ szczêœcie urodziæ siê
ch³opcem, to mo¿e pograæ w pi³kê,
ale jeœli mia³ nieszczêœcie urodziæ siê
dziewczynk¹ w tym mieœcie – to koniec. Nie ma nic.
M³odzi ludzie nie chc¹ tylko

sportu – chc¹ rozrywki, tak samo, jak
chcieli jej ci, którzy dzisiaj wprowadzaj¹ na wszystko zakazy, zgodnie z
przys³owiem: „zapomnia³ wó³, jak
cielêciem by³”. Gdy byli m³odzi mieli
przynajmniej 7 knajp w mieœcie – ktoœ
w koñcu do nich chodzi³, skoro prosperowa³y; dzisiaj nie ma ani jednej.
Czym interesuje siê m³odzie¿?
Starostwo ³obeskie zrobi³o ankietê (i opracowa³o j¹) zarówno
wœród dzieci, m³odzie¿y, jak i doros³ych, na temat tego, co chcieliby
robiæ, jakie s¹ ich zainteresowania.
W ankiecie dla m³odzie¿y wziê³y
udzia³ 503 osoby z £obza, Reska,
Dobrej oraz Wêgorzyna.
W ankiecie m³odzie¿ wykaza³a, ¿e
najwiêcej osób interesuje siê sportem, muzyk¹ (ale niekoniecznie chodzi tu o ludow¹), tañcem, komputerami/grafik¹, motoryzacj¹, filmem,
ksi¹¿kami.
Na pytanie, w jakich sekcjach/
warsztatach m³odzie¿ chcia³aby
uczestniczyæ - a¿ 40 proc. wskaza³o,
¿e w warsztatach fotograficznych,
ponad 30 proc – w zajêciach tañca
wspó³czesnego, w nastêpnej kolejnoœci by³y gry na instrumentach i
sekcja filmowa. Na podobnym po-

ziomie by³y zajêcia wokalne, tañca
towarzyskiego, z grafiki komputerowej, zajêcia dziennikarskie, nastêpne - plastyczne, teatralne, modelarskie, a dalej dyskusyjny klub filmowy i rêkodzie³o.
Sekcja sportowa uzyska³a niewiele ponad 5 proc, przy wiêkszym
udziale ch³opców.
A jak wygl¹daj¹ wyniki
w gminie £obez?
W gminie £obez uczniowie gimnazjum i szko³y œredniej w najwiêkszej liczbie uczestnicz¹ w zajêciach
sportowych, tanecznych i gry na
instrumentach (czyli dostêpnych).
Interesuj¹ siê sportem (ok. 50
proc.), muzyk¹, tañcem, komputerami/grafik¹, fotografi¹, œpiewem i gr¹
na instrumentach (nieca³e 10 proc.).
Najwiêcej spoœród m³odych
chcia³oby uczestniczyæ w warsztatach fotograficznych, bo a¿ niemal
40 proc., gry na instrumentach (nieca³e 35 proc.), tañca towarzyskiego
(30 proc.), tañca wspó³czesnego
(nieca³e 30 proc.), w warsztatach filmowych i dziennikarskich (po 25
proc.), grafiki komputerowej, w zajêciach teatralnych, wokalnych, modelarskich i plastycznych.
MM

Swoje ¿ycie mo¿na zmieniæ
(£OBEZ). W powiecie ³obeskim
powsta³a grupa, jako inicjatywa
spo³eczna, która zamierza utworzyæ spó³dzielniê socjaln¹.
Wszystkich chêtnych zainteresowanych utworzeniem i przyst¹pieniem do spó³dzielni socjalnej zachêcamy do wype³nienia ankiety i
odes³ania jej na adres redakcji, sk¹d
zostan¹ odebrane przez inicjatorów.
Ankieta konieczna jest do powiadomienia zainteresowanych o miejscu
i terminie spotkania. Dane osób pozostan¹ do wiadomoœci organizatorów.
Pomys³ utworzenia spó³dzielni
socjalnej zrodzi³ siê po to, aby przywróciæ normalnoœæ w naszym powiecie, wyeliminowaæ choæ w czêœci
szar¹ strefê, zlikwidowaæ umowy
œmieciowe. Zamierzeniem spó³dzielni jest zatrudnianie na etat, aby zapewniæ chêtnym do pracy godne
¿ycie, powrót do uregulowanego
¿ycia spo³ecznego i aktywnoœci na
rynku pracy. Dodatkowym celem
stowarzyszenia jest pomoc rozpoczêcia w przysz³oœci w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Spó³dzielnia socjalna daje szansê, na to by stan¹æ na w³asne nogi,

wspó³decydowaæ o swoim losie nie
licz¹c jedynie na niewielk¹ pomoc ze
strony pañstwa. To równie¿ mo¿li-

woœæ stworzenia sobie i innym
miejsc pracy.
Do utworzenia spó³dzielni so-

cjalnej zapraszamy zarówno przedstawicieli firm, jak i osoby bezrobotne, razem mo¿emy wiele zmieniæ.
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III Biegi Or³ów Górskiego w Resku
£obeska Liga Biegowa
obejmuje w tym roku piêæ
imprez biegowych
na terenie powiatu
³obeskiego. Ka¿da z gmin
organizuje po jednych
zawodach biegowych.
We wrzeœniu odby³y siê biegi w
Dobrej, na pocz¹tku paŸdziernika w
Wêgorzynie, wiêc biegi w Resku
by³y ju¿ trzeci¹ imprez¹. Piêkna pogoda, œwietnie przygotowana trasa,
goœcinne przyjêcie przez gospodarzy Gimnazjum w Resku na czele z
burmistrzem Arkadiuszem Czerwiñskim by³y du¿ym atutem zawodów.
Blisko 250 osób, które ukoñczy³y biegi by³y z pewnoœci¹ usatysfakcjonowane z przyjazdu do Reska.
Oprócz SP1 £obez i SP w Wêgorzynie w biegach uczestniczy³y wszystkie szko³y naszego powiatu. Usytuowana na stadionie meta pozwa³a
kibicom obserwowaæ finiszowe metry ka¿dego biegu. A wiele biegów
dostarczy³o niezwyk³ych emocji, bo
walka o pozycje na podium trwa³a do

ostatniego kroku. W wiêkszoœci biegów zwyciê¿yli faworyci. „Stare nazwiska” te¿ nie zawodzi³y, ale pokaza³y siê nowe biegowe talenty, którym z pewnoœci¹ bêdziemy siê przygl¹daæ.
(o)

Szko³y Podstawowe
Dziewczêta - klasy I-II SP (2005 i m³):
1. Kondratiuk Zuzanna
2005 SP Dobra
2. Drozda £ucja
2006 SP2 £obez
3. Siwiecka Hanna
2006 SP2 £obez
4. Walukiewicz Kinga
2006
5. Urban Magda
2007 SP Starogard
6. Perzyñska Klaudia
2005 SP Runowo Pomorskie
Dziewczêta - klasy III-IV (2004-2003):
1. Cichosz Natalia
2003 SP2 £obez
2. Probola Marika
2003 SP Siedlice
3. Keller Nikola
2003 SP Runowo Pomorskie
4. Lewoñ Patrycja
2003 SP Siedlice
5. Machalska Nikola
2003 SP Siedlice
6. Kurek Ewelina
2004 ZSP Radowo Ma³e
Dziewczêta - klasy V-VI (2002-2001):
1. Matera Ma³gorzata
2001 SP Dobra
2. Jarz¹bek Joanna
2002 SP Dobra
3. Rosiñska Magda
2002 SP2 £obez
4. Kaliñska Natalia
2002 ZSP Radowo Ma³e
5. Puch Karolina
2001 SP Resko
6. Wawrzyniak Natalia
2001 SP Resko
Ch³opcy - klasy I-II (2005 i m³):
1. Odzioba Hubert
2005
2. Lenkiewicz Jakub
2005
3. Stawinoga Krzysztof
2005
4. Myszczyszn Michal
2005
5. Pobere¿ko Dawid
2005
6. Czereñkiewicz Filip
2006

ZSP Radowo Ma³e
SP Runowo Pomorskie
SP Starogard
SP Runowo Pomorskie
SP2 £obez
SP Runowo Pomorskie

Ch³opcy - klasy III-IV (2003-2004):
1. Lenkiewicz Bartosz
2003
2. Roœczak Jakub
2003
3. Dul Kacper
2003
4. Nadzieja Martin
2003
5. Wejdebach Denis
2003
6. Skrilec Kacper
2003

SP Runowo Pomorskie
SP Resko
SP Starogard
SP Resko
SP2 £obez
SP Resko

Ch³opcy - klasy V-VI (2002-2001):
1. Leszczyñski Robert
2001 SP Resko
2. Solis Bartosz
2002 SP Runowo Pomorskie
3. Lenkiewicz Michal
2001 SP Runowo Pomorskie
4. Piesiak Lukasz
2001 SP2 £obez
5. Kowalicki Miko³aj
2001 SP Resko
6. Nadzieja Adrian
2002 ZSP Radowo Male
W szko³ach podstawowych ukoñczy³o biegi 180 osób.
Gimnazja
Dziewczêta - klasy I-III (1998-2000):
1. Sadowska Milena
1999
2. Borysiak Kinga
1998
3. Popiela Julia
2000
4. Janowska Wiktoria
1999
5. Ziêba Karolina
2000
6. Frej Zuzanna
2000

Gimnazjum Dobra
Gimnazjum Dobra
ZSG £obez
ZS Resko
Gimnazjum Wêgorzyno
ZS Resko

Ch³opcy - klasy I-III(2000-1998):
1. Ga³an Kacper
1998 ZSG £obez
2. £achañski Marcin
1998 Gimnazjum Wêgorzyno
3. Rozpêdowski Filip
1998 ZSG £obez
4. Krohn Marcin
2000 Gimnazjum Wêgorzyno
5. Mitura Mateusz
1998 ZSP Radowo Ma³e
6. Antonowicz Patryk
2000 Gimnazjum Wêgorzyno
W gimnazjach ukoñczy³o biegi 67 osób.
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Mog¹ potrenowaæ
z Mistrzem Europy
Dwie zawodniczki
£obeskiego Klubu
Biegacza Trucht Justynê Romej i Aniê
Turzyñsk¹ - spotka³o
du¿e wyró¿nienie.
Obie zosta³y zaproszone przez
aktualnie czwartego na œwiecie biegacza na 800 m i Mistrza Europy
Marcina Lewandowskiego oraz jego

WYNIKI I TABELE
IV liga
Rasel Dygowo - Stal Szczecin 1:0,
Wielim Szczecinek - Odrzanka Radziszewo 0:1, Gryf Kamieñ Pom. - Œwit
Szczecin 3:0, Ina Goleniów - Vineta
Wolin 1:0, Arkonia Szczecin - D¹b
Dêbno 2:1, Astra Ustronie Morskie
- Kluczevia Stargard 2:0, K³os Pe³czyce - Darzbór Szczecinek 2:2, Hutnik Szczecin - Sarmata Dobra 1:0.

trenera brata Tomasza Lewandowskiego na cykl wspólnych treningów lekkoatletycznych.
Dla przypomnienia; Justyna to
mistrzyni i br¹zowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach
Prze³ajowych oraz szeœciokrotna finalistka Mistrzostw Polski Juniorek
na dystansach 800,1500 i 3000 m na
bie¿ni. Wszystkie tytu³y zdoby³a
reprezentuj¹c £obez. Od czterech lat
Justyna to œcis³a czo³ówka najlepszych biegaczek w Polsce w biegach
œrednich. Od wrzeœnia studiuje w
Szczecinie i nadal reprezentowaæ
bêdzie £obez. Podjê³a jednoczeœnie
kolejne wyzwanie sportowe, by tak¿e w najbli¿szych latach, ju¿ w gronie
seniorek, walczyæ o kolejne sportowe tytu³y dla naszego klubu i miasta.
Ania Turzyñska jest na pocz¹tku
swojej sportowej drogi. Absolwentka Szko³y Podstawowej w Siedlicach
trenuje od kilku miesiêcy. W czerwcu
w £odzi, zdoby³a srebrny medal na
Ogólnopolskich Fina³ach Czwartków LA w biegu na 600 m. W trakcie
sezonu ustanowi³a kilka rekordów
powiatu i województwa. Posiada
najlepsze wyniki w województwie na

IV liga

Granie w planie

09.11.13 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - Sarmata Dobra
12.00 Kluczevia Stargard - Ina Goleniów
12.30 Œwit Szczecin - Astra Ustronie Morskie
13.00 Darzbór Szczecinek - Hutnik Szczecin
13.00 Odrzanka Radziszewo - Gryf Kamieñ Pom.
13.00 D¹b Dêbno - Wielim Szczecinek
13.00 Rasel Dygowo - Arkonia Szczecin
13.30 Vineta Wolin - K³os Pe³czyce

Klasa okrêgowa regionalna
09.11.13 (sobota)
13.30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Sparta Wêgorzyno
14.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - GKS Mierzyn
14.00 Mewa Resko - B³êkitni II Stargard
14.00 Iskra Golczewo - Tanowia Tanowo
14.00 Jeziorak Szczecin - Wicher Brojce
15.30 Promieñ Mosty - Œwiatowid £obez
10.11.13 (niedziela)
11.00 Rega Trzebiatów - Chemik II Police
14.00 Rolpol Chlebowo - Kasta Szczecin

Klasa A
09.11.13 (sobota)
13.00 Orze³ £o¿nica - Pionier ¯arnowo
13.00 Jantar Dziwnów - Radowia Radowo Ma³e
14.00 Orze³ Prusinowo - Ba³tyk Gostyñ
14.00 Korona Stuchowo - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Sowianka Sowno
10.11.13 (niedziela)
14.00 B³êkitni Trzyg³ów - Sparta Gryfice

dystansach od 100 do 1000 m, które
s¹ jednoczeœnie jednymi z najlepszych w kraju. To du¿y talent, dla
rozwoju którego potrzeba wiele
uczyniæ, a przede wszystkim pracy i
zaanga¿owania samej zawodniczki.
Jeœli bêd¹ podobne jak Justyny, nie
wspominaj¹c ju¿ o samym Marcinie
Lewandowskim, to o sukcesy nawet
europejskie lub œwiatowe mo¿emy
byœ spokojni.
Wspólne zajêcia obejmowa³y
by; treningi biegowe, æwiczenia
podstawowych cech motorycznych, pomiary stopnia wysi³ku fizjologicznego (popularnego zakwaszenia), kszta³towanie sprawnoœci
ogólnej i specjalnej, kszta³towanie
techniki biegu.
(o)

WYNIKI I TABELE
Klasa A
Pionier ¯arnowo - Orze³ Prusinowo
4:3, Sparta Gryfice - Fala Miêdzyzdroje 5:1, Ba³tyk Gostyñ - B³êkitni
Trzyg³ów 2:5, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Orze³ £o¿nica 5:1, Sowianka
Sowno - Jantar Dziwnów 2:1, Radowia Radowo Ma³e - Korona Stuchowo 1:2.
1. Sparta Gryfice
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Korona Stuchowo
4. Jantar Dziwnów
5. B³êkitni Trzyg³ów
6. Prawobrze¿e Œwin.
7. Sowianka Sowno
8. Radowia Radowo M.
9. Orze³ £o¿nica
10. Ba³tyk Gostyñ
11. Pionier ¯arnowo
12. Orze³ Prusinowo

30 43:9
21 23:15
20 23:14
18 33:15
17 41:25
15 17:16
12 17:17
11 18:17
9 12:25
8 15:26
8 10:29
0 7:51

1. Rasel Dygowo
2. Astra Ustronie M.
3. Gryf Kamieñ Pom.
4. Stal Szczecin
5. Kluczevia Stargard
6. Arkonia Szczecin
7. Ina Goleniów
8. Vineta Wolin
9. Œwit Szczecin
10. Hutnik Szczecin
11. D¹b Dêbno
12. Wielim Szczecinek
13. Sarmata Dobra
14. Odrzanka Radz.
15. Darzbór Szczecinek
16. K³os Pe³czyce

28 31:12
27 28:11
26 37:19
26 25:13
25 31:17
23 26:22
22 20:19
21 30:15
21 27:19
20 24:26
17 21:21
13 17:22
13 11:31
11 12:31
1 9:49
1 5:27

Klasa okrêgowa
regionalna gr. 1
Tanowia Tanowo - Rolpol Chlebowo 3:2, Œwiatowid £obez - Jeziorak
Szczecin 3:2, Wicher Brojce - Iskra
Golczewo 1:4, Sparta Wêgorzyno Mewa Resko 5:1, Kasta Szczecin Ehrle Dobra Szczeciñska 3:5, Promieñ Mosty - Wybrze¿e Rewalskie
8:2, B³êkitni II Stargard - Rega Trzebiatów 6:0, Chemik II Police - GKS
Mierzyn 3:3.
1. Sparta Wêgorzyno 30 35:15
2. Iskra Golczewo
28 44:21
3. B³êkitni II Stargard 25 47:21
4. Promieñ Mosty
25 46:32
5. Jeziorak Szczecin
24 40:16
6. Tanowia Tanowo
24 24:22
7. Mewa Resko
22 37:36
8. Œwiatowid £obez
21 27:20
9. Ehrle Dobra Szcz.
17 23:27
10. Wicher Brojce
16 24:26
11. Wybrze¿e Rewalskie 16 24:40
12. Kasta Szczecin
13 29:39
13. Rega Trzebiatów
13 14:31
14. GKS Mierzyn
13 22:33
15. Rolpol Chlebowo 6 12:39
16. Chemik II Police
4 14:44

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730
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Zapiski z pamiêci
Bajka o dobrobycie

Zaproszenie
na „Dziady”

Aneta Lipska z Grup¹ teatraln¹ Monar Grabowo zaprasza na widowisko
„Dziady” wed³ug Adama Mickiewicza. Przedstawienie odbêdzie siê w kaplicy cmentarnej w £obzie, w pi¹tek, o godzinie 19.00. Serdecznie zapraszamy.

Galeria tygodnika
Œlub Magdaleny i Piotra

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

Po wielu latach dominacji komuny mamy wreszcie transformacjê.
Wszelki lud wyzwolony z przemocy
i biedy cieszy siê z zapowiedzi, jakich udzieli³ najwiêkszy guru transformacji. A by³o to tak. Wieczorem w
by³ym re¿imowym dzienniku wieczornym uroczystym g³osem nieomylny guru zapowiedzia³ po wieczne czasy dobrobyt. Zapowiedzia³
nawet od kiedy dosiêgnie nas jego
³askawa rêka. Zapowiedzia³ ¿e za 9,
najwy¿ej 11 lat, wszyscy, którzy go
s³uchaj¹ i nie s³uchaj¹ bêd¹ odczuwaæ jego dobre skutki. Tak jak wczeœniej uwierzyliœmy Gierkowi, tak i
tym razem gremialnie uwierzyliœmy
Balcerowiczowi. Ca³y naród popad³
w euforiê. Rz¹d pod przewodnictwem Si³y Spokoju i Cienkiego Bolka przyst¹pi³ do naprawiania tego,
co z takim mozo³em przez ponad 40
lat psu³a komuna. Naród siê cieszy³
i bawi³, a rz¹d w tym czasie ciê¿ko
pracowa³ nad napraw¹ Rzeczpospolitej. A czas w tym czasie lecia³ jak
g³upi. Minê³o 9, a potem 11 lat, i nic.
Lecia³y kolejne lata i nic. Zapomniano nawet o guru naszej ekonomii, a
pozostali bohaterzy tylko od czasu
do czasu skromnie o sobie przypominaj¹ og³upia³emu przed laty narodowi. Przez te lata napraw zniknê³y
wielkie stocznie, pomimo niemrawych protestów nielicznej i rozbitej
na ma³e grupki klasy robotniczej. W
obce rêce przesz³y prawie wszystkie
wiêksze sk³adniki gospodarki polskiej. Miliony pracuj¹cych z miast i
wsi za chlebem wyemigrowa³o na
zachód, czêsto pracuj¹c tam na czarno. Pozostali uw³aszczyli siê na
komunie, pracuj¹ w administracji lub
dostali mo¿liwoœæ dorobiæ do swojej biedy na œmieciowych umowach
lub na czarno. Niestety jak w ka¿dej
bajce znajd¹ siê w spo³eczeñstwie
zaka³y, którym ta forma dobrobytu i
formacji nie odpowiada. Ci zrzeszaj¹
siê w ruchu oburzonych. Sami nie
wiedz¹ czego chc¹. Mówi¹, ¿e 25
miliardów dolarów amerykañskich
d³ugu Gierka to nic, w porównaniu z
obecnymi prawie 400 miliardami innych dolarów amerykañskich.
Mówi¹, ¿e coraz wiêcej dzieci
g³oduje. A to przecie¿ nieprawda.
Polska jest w œwietnej kondycji gospodarczej, jest nawet tygrysem
Europy. Œrodki masowego przekazu
wci¹¿ tr¹bi¹ o nadmiernej oty³oœci
naszego spo³eczeñstwa. Przypominaj¹ nam od czasu do czasu o szarym spo³eczeñstwie. A to te¿ nie
prawda. Polska jak d³uga i szeroka
jest kolorowa. Wszak ciuchlandy
spe³niaj¹ najskrytsze marzenia, o jakich za przebrzyd³ej komuny nikomu
siê nie œni³o. Mo¿na za niewielkie
pieni¹dze kupiæ tani ciuch marki
Armani, wystarczy mieæ trochê rozeznania i szczêœcia oraz kilka z³otych

(cz. 57)

w kieszeni. Pamiêtam czasy, kiedy
s³owo Armani kojarzy³o mi siê z komunistyczn¹ propagand¹ o zgni³ym
zachodzie. Wszak od ponad 20 lat
ka¿dy Polak mo¿e sobie kupiæ jaki
tylko chce przechodzony samochód. Kto kiedyœ widzia³ na oczy
Alfa Romeo, BMW, Chewroleta,
Toyotê itp. rarytasy. Teraz nie ma z
tym ¿adnego problemu. Nawet czêœci do tych aut przywioz¹ na zamówienie w ci¹gu kilku dni, o ile ich
niemiecka policja wczeœniej nie z³apie. A dlaczego przechodzony? Bo
nie warto wydawaæ kupê pieniêdzy
na samochód, który po roku traci
ponad 10 % swojej wartoœci, pomimo, ¿e przez ten rok sta³ nieu¿ywany
w salonie i jeszcze przez ten czas
trzeba by³o go ci¹gle odkurzaæ.
Mamy teraz taki dobrobyt, ¿e ka¿de
warzywo i owoc z najdalszych zak¹tków œwiata mo¿na kupiæ w markecie
za pieni¹dze lub w osiedlowym sklepiku na krechê. Dziêki temu mo¿na
ju¿ zlikwidowaæ ogrody dzia³kowców. Tylko psuj¹ koloryt miast i
osiedli. Na wsiach ju¿ dawno poszli
do g³owy po rozum i nie uœwiadczysz
prawie ogrodu, kurki, œwinki. Jedynie koza siê trafi, ale to chyba te¿
sanacyjny prze¿ytek. Wystarczy, ¿e
zapanuje kozia grypa, to i kozy
znikn¹. Wystarczy jedna decyzja
g³ównego machera od sanepidu lub
weterynarii i po k³opocie. Niech kto
mówi co chce, spo³eczeñstwo ma siê
dobrze. Gdyby to nie by³o prawd¹,
to druga Solidarnoœæ przywróci³aby
szybko porz¹dek. ¯yjmy d³ugo i
szczêœliwie. Niech ¿yje propaganda!

Œwierszcz
Gdy otwieram maskê malucha
s³yszê cykanie. Cyk, cyk, cyk.... Nie
wiem co to jest. Zwyczajowo jadê do
warsztatu s¹siada. S¹siad obejrza³,
os³ucha³, pokrêci³ g³ow¹ i mówi:
uszczelka pod g³owic¹. Ile? Wyci¹gniêcie silnika ze skrzyni¹ biegów,
wymiana uszczelki, coœ ok. 600 z³.
Dobra. Przyjadê pojutrze, na razie
samochód mi jest potrzebny. No nie
wiem, czy nie bêdzie za póŸno, mo¿e
wygwizdaæ uszczelkê do koñca i
trzeba bêdzie jeszcze planowaæ g³owicê silnika. Ryzyk -fizyk. Co bêdzie
to bêdzie. Nie mam wyjœcia. Jestem
pojutrze. Samochód odbieram nazajutrz, nawet nie sprawdzam. Jedynie
s³yszê, ¿e uszczelka chyba nie by³a
wygwizdana i po co j¹ kaza³em wymieniaæ? Z wra¿enia oniemia³em. W
domu otworzy³em klapê i s³ucham.
Moje cyk, cyk, cyk s³ychaæ nadal.
Robili tê g³owicê, czy nie? Ponownie
jadê do warsztatu, tym razem z ¿on¹,
najwy¿ej mnie zabierze swoim maluchem. Majster ka¿e zostawiæ malucha. Mam go odebraæ jutro po po³udniu. Przed odebraniem os³uchujê
pracê silnika. Œwierszcz znikn¹³. Co
by³o, pytam? Dziurka w kolektorze.

