Bud¿et przyjêty, podwy¿ki p³ac nie bêdzie
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Ratownicy nie mogli
przetransportowaæ pacjenta,
bo brama by³a zamkniêta
Ludzie chc¹ dzia³aæ, ludzi chêtnych do dzia³ania na naszym rynku jest bardzo du¿o

Spróbujê zawalczyæ
o naszych ludzi
(£OBEZ). Podczas grudniowej sesji Rady
Miejskiej radny Janusz Skrobiñski stara³
siê przeznaczyæ na kluby sportowe wy¿sze
dotacje. Okaza³o siê, ¿e jest ju¿ za póŸno,
ale w trakcie roku szansa taka byæ mo¿e
bêdzie.

Nie chc¹ wiatraków pod samymi
domami. Co na to radni?
(£OBEZ). 8 stycznia
w Urzêdzie Miejskim
mia³a miejsce debata
publiczna w sprawie
Studium uwarunkowañ
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
£obez.
CMYK

Radowa
broniæ
bêdzie pani
Marzena
Miros³aw
Czury³o
powróci³
do Mewy
Co zosta³o z naszej waszej samorz¹dnoœci?

Chocholi
taniec nad
zdychaj¹cym
województwem
Województwo zachodniopomorskie jest jak zdychaj¹cy pies
pod p³otem. Niedawno zadzwoni³a do mnie redaktor z Financial
Times, bo znalaz³a w internecie
has³o „wieœ popegeerowska”, a
chc¹ zrobiæ materia³ na ten temat. Pyta³a, czy s¹ takie wsie i
czy jest dziedziczona bieda. S¹
takie wsie i jest dziedziczona bieda ju¿ w trzecim pokoleniu, a tak¿e zwi¹zane z ni¹ patologie. Tego
te¿ nikt nie diagnozuje. Str. 2
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Kazimierz Rynkiewicz
W dniu 1 stycznia 1999 r. wesz³a
w ¿ycie reforma administracyjna,
która wprowadzi³a trójstopniow¹
strukturê podzia³u terytorialnego
kraju. W miejsce 49 województw
powsta³o 16 samorz¹dowych regionów, ponad trzysta powiatów i kilkadziesi¹t miast na prawach powiatu.
Przypada wiêc 15. rocznica powstania samorz¹dów województw i
powiatów. Jak informuje Urz¹d Marsza³kowski, z tej okazji Marsza³ek
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wspólnie
z Przewodnicz¹cym Sejmiku oraz
Przewodnicz¹cym Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego organizuj¹ w
œrodê 15 stycznia 2014 roku uroczyst¹ galê, która odbêdzie siê w
Szczecinie w Teatrze Polskim.
W uroczystoœci weŸmie udzia³
ponad 300 samorz¹dowców zwi¹zanych z samorz¹dem województwa
zachodniopomorskiego i samorz¹dami powiatów w regionie na przestrzeni minionych 15 lat. Program
uroczystoœci obejmie m.in. wyst¹pienia okolicznoœciowe: o tym „Jak
to wszystko siê zaczê³o” opowie
Zbigniew Zychowicz - Marsza³ek
Województwa I kadencji, a „Polskê
Powiatow¹” opisze Krzysztof Lis Przewodnicz¹cy Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Bêdzie uhonorowanie zas³u¿onych samorz¹dowców i prezentacja filmowa oraz
wystawa pn. „Tak zmienia siê Pomorze Zachodnie” - projekty wsparte z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
No tak, bez PROW nic tu siê nie
da zrobiæ, nawet gali. Z niedowierzeniem wspominam czasy, gdy nie
byliœmy jeszcze w Unii i samorz¹dy
z w³asnych bud¿etów robi³y du¿e
inwestycje. Co siê sta³o od tamtego
czasu, ¿e dzisiaj nawet szaletu miejskiego nie potrafimy postawiæ bez
wsparcia œrodkami unijnymi? Mo¿e
warto siê nad tym zastanowiæ.
Gala czy diagnoza?
Wybór miêdzy gal¹ a diagnoz¹
wydaje siê oczywisty. Bêdzie gala,
na co wskazuje program imprezy.

Z DRUGIEJ STRONY
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Co zosta³o z naszej - waszej samorz¹dnoœci?

Chocholi taniec nad
zdychaj¹cym województwem
Nikt przecie¿ nie bêdzie psu³ takiego
œwiêtowania zawracaniem g³owy jakimiœ diagnozami sytuacji powiatów, a tym bardziej podwa¿a³ sens tej
reformy.
Jednak, po 15 latach, jakieœ rzetelne podsumowanie powinno nast¹piæ. Ktoœ tak¹ diagnozê powinien
zrobiæ, oceniæ reformê powiatow¹
pod wzglêdem kosztów i funkcjonowania oraz wyci¹gn¹æ wnioski. Bez
diagnozy niemo¿liwa jest prognoza,
czyli modyfikacja wad systemowych. A ¿e powiaty s¹ kosztowne,
chyba nie trzeba nikogo przekonywaæ. I do tego niewiele mog¹, bo
bud¿ety maj¹ g³ównie znaczone,
wiêc tylko rozdzielaj¹ pieni¹dze, jakie otrzymuj¹. A do tej czynnoœci nie
potrzeba przecie¿ wieloosobowych
kosztownych zarz¹dów (zarz¹d powiatu to oko³o 300-400 tys. z³ rocznie) i rzeszy urzêdników. Ale te¿ powiaty otrzymuj¹ coraz mniej, bo wg
danych GUS ich dochody spad³y
œrednio o 20 procent. Nie poradzi³y
sobie ze szpitalami. Posiadaj¹c PUPy nie maj¹ wp³ywu na bezrobocie.
Nie maj¹ pieniêdzy na drogi. Wyprzedaj¹ koñcz¹cy siê maj¹tek.
Reszt¹ zarz¹dzaj¹, bo przecie¿ nie
kreuj¹. Czy ktoœ bêdzie mówi³ o tym
na gali?
Taniec nad zdychaj¹cym
województwem
Województwo zachodniopomorskie jest jak zdychaj¹cy pies pod
p³otem. Niedawno zadzwoni³a do
mnie redaktor z Financial Times, bo
znalaz³a w internecie has³o „wieœ
popegeerowska”, a chc¹ zrobiæ materia³ na ten temat. Pyta³a, czy s¹
takie wsie i czy jest dziedziczona
bieda. S¹ takie wsie i jest dziedziczona bieda ju¿ w trzecim pokoleniu, a
tak¿e zwi¹zane z ni¹ patologie. Tego
te¿ nikt nie diagnozuje.
Trzecie pokolenie, a tu œwiêtowaæ bêdziemy - jak zapowiedzia³ prezydent Komorowski - 25 rocznicê
„odzyskania wolnoœci” (4 czerwca
2014). Trzecie pokolenie, razem z
pierwszym i drugim, stoi œwi¹tek pi¹tek i niedzielê i pije piwo pod sklepem, wiêkszoœæ w tych wsiach to
renciœci, choæ i to im zabieraj¹, ludzie
kupuj¹ na zeszyt, papierosy na sztuki. Nie tworz¹ wspólnot i nie interesuj¹ siê sprawami spo³ecznymi.

Powiedzia³em redaktor Financial
Times, ¿e najwiêksz¹ tragedi¹ dla
naszego województwa by³a likwidacja stoczni, bo ona utrzymywa³a setki kooperuj¹cych firm i dawa³a pracê
ludziom, nawet w tak odleg³ych rejonach jak powiat ³obeski.
Co samorz¹dowcy, którzy dostan¹ medale na gali, zrobili, by województwo nie by³o degradowane?
Dane s¹ bezlitosne; portal Forsal
opublikowa³ Regionalny dochód
krajowy brutto (PPS) dla województw w przeci¹gu 10 lat (20002010), w stosunku do œredniej UE-27.
Z tych danych wynika, ¿e województwo zachodniopomorskie spad³o z miejsca 5 na 7. W 2000 roku
mieliœmy 48 proc. œredniego dochodu europejskiego na mieszkañca,
dziesiêæ lat póŸniej - 54 proc. Ale to
jeszcze nie koniec; prawdziwy dramat polega na tym, ¿e nasze województwo znalaz³o siê na ostatnim
miejscu pod wzglêdem przyrostu
produktu. W ci¹gu tych 10 lat PPS
(PKB) wzrós³ zaledwie o 6 procent.
Pod tym wzglêdem wyprzedzaj¹ nas
nawet województwa tzw. œciany
wschodniej. W 10 województwach
PKB wzros³o od 10 do 28 procent. A
przecie¿ likwidacja stoczni nast¹pi³a
pod koniec badanego okresu, w
2009 roku, wiêc to mog³o tylko jeszcze bardziej spowolniæ wzrost PKB
w latach nastêpnych. To s¹ twarde
fakty. Co na to nasi samorz¹dowcy?
Odsuwanie kryzysu - na jak
d³ugo
A przecie¿ to nie koniec problemów. Znik¹d nie ma nadziei na nowe
miejsca pracy, a wrêcz odwrotnie.
Demografia to tykaj¹ca bomba.
Województwo wyludnia siê. To naczynia po³¹czone z bud¿etami gmin,
powiatów i województwa. Spadek
liczby dzieci to coraz mniejsze subwencje oœwiatowe i zarazem wy¿sze
wydatki na utrzymanie szkó³, bezrobocie to spadek z odpisów podatkowych PIT. To wszystko wp³ywa te¿
na spadek popytu, wiêc upadaj¹
sklepy i firmy (CIT), a markety wyprowadzaj¹ pieni¹dze poza województwo. To ogromna pompa ss¹ca,
której si³y i skutków jeszcze sobie
nie uœwiadamiamy.
Co siê sta³o z samorz¹dnoœci¹
(finansow¹), je¿eli dzisiaj wszyscy

wyczekuj¹ na nowe rozdanie pieniêdzy unijnych, jak kania d¿d¿u. Ju¿
prawie wszystkie gminy wypuœci³y
obligacje, ze sp³at¹ w latach 20192021, a wiêc dzisiaj jeszcze na kilka lat
odsunê³y kryzys, tn¹c przede
wszystkim inwestycje. A co potem?
Czy¿by potop?
Problem wydaje siê tkwiæ w tym,
¿e to wszystko dzieje siê w pañstwie, od którego samorz¹dowcy
odciêli siê, uwa¿aj¹c, ¿e ich najwa¿niejszym zadaniem jest zrobienie
chodnika na osiedlu, a od rz¹dzenia
pañstwem jest Tusk. Pokora, z jak¹
przyjmujecie rz¹dowe „och³apy”
musi budziæ za¿enowanie. Akceptacja polityki degraduj¹cej was do
zarz¹dców chodników i kanalizacji ju¿ tylko litoœæ. Co zosta³o z naszej
- waszej samorz¹dnoœci? Wy tak na
powa¿nie bêdziecie wrêczaæ sobie
sami te medale?
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Ratownicy nie mogli
przetransportowaæ
pacjenta, bo brama
by³a zamkniêta

Pierwsza trafiona w tym roku

Kierowa³a
pod wp³ywem
12 stycznia oko³o godz. 17.30 w
Sosnówku policjanci zatrzymali
kieruj¹c¹ samochodem marki VW
Polo mieszkankê powiatu œwidwiñskiego, znajduj¹c¹ siê w stanie nie-

trzeŸwoœci. Wynik badania wskaza³
0,51 mg/l.
By³a to pierwsza w tym roku zatrzymana przez policje osoba kieruj¹ca pojazdem po spo¿yciu alkoholu.

Tylu jest mieszkañców
w gminie £obez
(£OBEZ- GMINA). W
gminie £obez na dzieñ 2
stycznia tego roku
mieszka³o w sumie
13.950 osób, w tym 6764
mê¿czyzn i 7186 kobiet.

(£OBEZ). 11 stycznia na ³obeskim stadionie wyl¹dowa³ helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Chwilê po tym pod stadion
podjecha³a karetka pogotowia ratunkowego ze Œwidwina, która wioz³a pacjenta z Brze¿na. Okaza³o siê,
¿e brama wjazdowa by³a zamkniêta i
ratownicy nie mogli przekazaæ sobie
pacjenta. Wezwano stra¿ po¿arn¹,
która musia³a przeci¹æ k³ódkê, aby
ratownicy z karetki pogotowia mogli
przekazaæ pacjenta ratownikom z
helikoptera ratunkowego. Czas
oczekiwania karetki na mo¿liwoœæ
transportu do helikoptera wynosi³
12 minut, od godz. 10.38 do godz.
10.50.
Stra¿ po¿arna otrzyma³a zg³oszenie o godz. 10.42, na miejscu by³a do
godz. 11.21.
Pech pacjenta z Brze¿na jednak
nie opuszcza³. Po przetransportowa-

niu go do œmig³owca okaza³o siê, ¿e
nast¹pi³a awaria i helikopter nie
mo¿e wystartowaæ. Wobec tego ratownicy ponownie przekazali sobie
pacjenta i ju¿ karetk¹ pogotowia ratunkowego zosta³ odwieziony do
szpitala w Gryficach.
Zwa¿ywszy, i¿ ¿ycie cz³owieka
zale¿y od ka¿dej minuty, skandaliczne jest, ¿e skoro na miejscu nie by³o
nikogo, kto otworzy³by bramê, to ¿e
stra¿ po¿arna nie ma kluczy. Jeœli ju¿
zmieniane s¹ k³ódki, to podstawowym obowi¹zkiem w³aœciciela, czyli
urzêdu miejskiego, jest przekazanie
kluczy s³u¿bom ratowniczym. To l¹dowisko dla helikopterów ratowniczych. Kto i czy w ogóle odpowiedzia³by za œmieræ pacjenta, który
zmar³by w oczekiwaniu na pomoc?
Czy w ogóle ktokolwiek czuje tak¹
odpowiedzialnoœæ?
MM

Poni¿ej 18 roku ¿ycia mieszka na
terenie gminy 2500 osób, z kolei kobiet powy¿ej 60 roku ¿ycia – 1756,
mê¿czyzn powy¿ej 65 roku ¿ycia –
733. W wieku od 18 do 65 lat – 4729
mê¿czyzn. Kobiet w wieku od 18 do
60 lat – 4232.
Dzieci w wieku do 6 lat mieszka w
³obeskiej gminie ³¹cznie 883, w tym
424 dziewczynek i 459 ch³opców. W
£obzie najm³odszych do 6 roku ¿ycia
mieszka ³¹cznie 613 dzieci w tym 301
dziewczynek. Poni¿ej 18 roku ¿ycia –
1710 osób i 8483 doros³ych, ³¹cznie
10193 osoby.
Najbardziej zaludnion¹ wsi¹ jest
Dalno, w którym mieszka 457 osób,
w tym 37 dzieci poni¿ej 6 roku ¿ycia,
104 osoby poni¿ej 18 roku ¿ycia i 353
doros³ych osób powy¿ej 65 roku
¿ycia. Mieszka tu 13 mê¿czyzn i 39 kobiet powy¿ej 39 roku ¿ycia.
Drug¹ co do wielkoœci wsi¹ jest
Be³czna, w której mieszkaj¹ 342 osoby, w tym 25 dzieci poni¿ej szóstego

roku ¿ycia (14 dziewczynek i 11
ch³opców), poni¿ej 18 roku ¿ycia –
78 osób, 264 osoby doros³e; 16 mê¿czyzn powy¿ej 65 roku ¿ycia i 37
kobiet powy¿ej 60 roku ¿ycia.
Najmniejsz¹ miejscowoœci¹ jest
Polakowo, w którym mieszkaj¹ cztery osoby, 5 osób mieszka w Zdzis³awicach. W Zakrzycach mieszka 10
osób. 22 osoby mieszkaj¹ w Ko³dr¹biu, po 28 w Byszewie i Tarnowie. W
Tarnowie nie ma ani jednego dziecka
w wieku do 6 lat, poni¿ej 28 roku s¹
tylko 3 osoby.
op
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Uchwalili bonifikaty
Jedyna taka
na mieszkania

Kupiæ, nie kupiæ, obejrzeæ mo¿na...

(WÊGORZYNO). Radni miejscy przyjêli uchwa³ê w sprawie
pierwszeñstwa nabywania lokali
mieszkalnych, okreœlenia zasad
zbywania i obci¹¿ania lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania
bonifikaty i wysokoœci jej stawek
procentowych przy zbywaniu lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Wêgorzyno.
Zgodnie z uchwa³¹ mieszkania
komunalne mog¹ byæ sprzedawane
jedynie ich najemcom o ile najem
zosta³ zawarty na czas nieoznaczony. O kupno lokalu komunalnego
mog¹ staraæ siê najemcy, którzy
m.in.: posiadaj¹ prawo najmu przez
okres d³u¿szy ni¿ dwa lata, nie maj¹
zaleg³oœci w op³atach za najem, ponios¹ koszt aktu notarialnego sprzeda¿y.
Przy czym do okresu najmu lokalu wlicza siê okres najmu przed nabyciem nieruchomoœci przez gminê,
najmu innych lokali mieszkalnych
od gminy Wêgorzyno, zamieszkiwania w lokalu w sytuacji, gdy wejœcie
w posiadanie lokalu nast¹pi³o w
wyniku wst¹pienia w stosunek najmu.
Radni ustalili bonifikatê od ceny
sprzeda¿y lokalu mieszkalnego. 8
proc. wartoœci mieszkania zap³ac¹
najemcy, którzy zajmuj¹ lokal w budynku wybudowanym przed 1945 r.,

10 proc. ceny mieszkania uchwalono
dla osób, którzy wynajmuj¹ lokal
wybudowany po 1945 roku.
Bonifikata mo¿e byæ udzielona
równie¿ najemcy, je¿eli zap³ata nast¹pi w nie wiêcej ni¿ w dwóch równych ratach w jednym roku kalendarzowym.
Jeœli jednak kupno lokalu bêdzie
nastêpowa³o w systemie ratalnym,
wówczas bonifikata bêdzie mniejsza
i tak przy kupnie w dwóch ratach
nabywca zap³aci 50 proc. wartoœci
mieszkania, przy trzech ratach – 60
proc. (bonifikata 40 proc.), przy czterech ratach trzeba bêdzie zap³aciæ za
65 proc. wartoœci mieszkania, przy
piêciu ratach – za 70 proc. wartoœci
mieszkania. Z ka¿d¹ rat¹ bonifikata
zmniejsza siê o 5 proc. Tym samym
przy dziesiêciu ratach – nabywca nie
otrzyma ¿adnej bonifikaty i bêdzie
musia³ zap³aciæ za pe³n¹ wartoœæ
mieszkania.
Bonifikatê otrzyma nabywca, o
ile pierwsza rata nie bêdzie ni¿sza o
30 proc. nale¿nej ceny sprzeda¿y
mieszkania.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w
dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Zgodnie z wykazem sprzeda¿y
nie podlegaj¹ lokale: remiza przy ul.
Runowskiej 40, Sielsko 38, Mielno
17, Po³chowo 9, BrzeŸniak 8/1. op

Nie podnieœli podatków na ten roku

Bud¿et z deficytem
(WÊGORZYNO). Wysokoœæ dochodów w gminie Wêgorzyno zaplanowano w wysokoœci 21, 5 milionów
z³, z tego dochody bie¿¹ce w wysokoœci nieca³ych 19, 8 milionów z³ i dochody maj¹tkowe w wysokoœci nieca³e 1,8 miliona z³. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e radni nie podnieœli podatków na ten rok.
Wydatki bud¿etu zaplanowano
w wysokoœci niemal 24,3 miliona z³,
z tego wydatki bie¿¹ce w wysokoœci
niemal 19,3 miliona z³ i wydatki maj¹tkowe w wysokoœci prawie 5 milionów z³.
Deficyt ma wynieœæ 2,7 miliona z³.
Ma zostaæ pokryty z zaci¹gniêtych
kredytów.
W bud¿ecie na rok obecny zabezpieczono kwotê w ramach funduszu
so³eckiego w wysokoœci 242.271 z³.

Wp³ywy z podatku od nieruchomoœci od osób prawnych zaplanowano w wysokoœci prawie 2,4 miliona z³, podatek rolny – 219 tys. z³. Z
kolei wysokoœæ podatku od osób
fizycznych - od nieruchomoœci – w
wysokoœci 1,1 miliona z³, a podatek
rolny – niewiele ponad 1 milion z³,
zaœ podatek od œrodków transportowych w wysokoœci 250 tys. z³. op

ksi¹¿ka na œwiecie
(£OBEZ). W
³obeskiej ksiêgarni pojawi³y siê
ksi¹¿ki oprawiane
przez koszaliñsk¹
firmê, s³yn¹c¹ z
piêknych i oryginalnych opraw.
Ka¿da ksi¹¿ka
jest oryginalna, bowiem firma wyspecjalizowa³a siê w
wykonywaniu pojedynczych egzemplarzy. Ale urok ksi¹¿ek to nie
tylko lico, ale i rysunki wewn¹trz, a
tak¿e na brzegu oraz odpowiedni
dobór czcionek. Ka¿da ksi¹¿ka to
osobne dzie³o sztuki i tak nale¿y na
nie patrzeæ.
Ka¿da ksi¹¿ka ma te¿ inn¹ cenê,
te znajduj¹ce siê w £obzie nale¿¹ do
tych ni¿szych, ale na kieszenie zwyk³ego œmiertelnika i tak wysokie.
Œrednia cena woluminów z koszaliñskiej firmy wynosi kilka tysiêcy z³,
ale mo¿e byæ piêknym i oryginalnym
prezentem na szczególne okazje.
Planowane jest spotkanie z
przedstawicielami firmy, którzy opo-

wiedz¹, w jaki sposób wykonuje siê
tego typu dzie³a sztuki. Spotkanie
doskonale wpisze siê w tegoroczne
obchody jubileuszu 650 rocznicy
powo³ania przez króla Kazimierza
Wielkiego Akademii Krakowskiej
„650 lat w s³u¿bie ksi¹¿ki”.Przypominamy, ¿e na naszym terenie odbêdzie
siê przy tej okazji konferencja pod
patronatem prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego „Ksi¹¿ka dobrem kultury i Ÿród³em wiedzy”.
Nim jednak to nast¹pi ³obzianie
bêd¹ mieli niepowtarzaln¹ okazjê do
rozmowy o powstawaniu niezwyk³ych ksi¹¿ek w szlachetnej szacie
graficznej.
MM

Gmina z internetem
szerokopasmowym
(WÊGORZYNO). £¹cznie powsta³o 62,17 km sieci szerokopasmowej oraz 20 szt. punktów bezprzewodowego dostêpu do Internetu
HOT-SPOT.
Dwa tysi¹ce gospodarstw, trzy
szko³y, przedszkole, Policja, Stra¿
OSP, œwietlice wiejskie, biblioteka,
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, oraz
jeden podmiot administracji publicznej uzyskali mo¿liwoœæ dostêpu do
szerokopasmowego Internetu.
Wniosek o dofinansowanie inwestycji „Budowa infrastruktury
transmisji danych na terenie Miasta
i Gminy Wêgorzyno” z³o¿ony zosta³
31 marca 2011 r.
W paŸdzierniku 2011 r. zosta³a
podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Wartoœæ inwestycji
wed³ug podpisanej umowy wynosi:
7.101.876,12 z³, w tym dofinansowanie ze œrodków unijnych - 5.326.407
z³, wk³ad w³asny gminy: 1.775.469z³.
W wyniku przeprowadzonego

postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wy³oniono
In¿yniera Projektu: Przedsiêbiorstwo Obs³ugi Inwestycji sp. z o.o. ze
Stargardu Szczeciñskiego. 27 lutego
2012 r. podpisano umowy na kwotê
brutto wynosz¹c¹ 177 tys. z³.
Wykonawc¹ prac zosta³o Warszawskie Przedsiêbiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych S. A. z Warszawy. W marcu 2012 r. podpisano
umowê na wykonanie Dokumentacji
Projektowej oraz robót budowlanych na wartoœæ brutto w wysokoœci 6.132.203 z³. Prace projektowe
trwa³y do koñca lutego 2013 r, a roboty budowlane do 22 sierpnia ubr.
Na terenie gminy inwestycjê prowadzono w: Mieszewie, Zwierzynku, Mielnie, Trzebawiu, Chwarstnie,
Cieszynie, Sielsku, Runowie, Kraœniku, K¹kolewicach, Przytoni, Po³chowie, Rogówku, BrzeŸniaku, Ginawie, Runowie Pomorskim i Wêgorzynie.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

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

US£UGI

PRACA

INNE

MIESZKANIA

Powiat œwidwiñski

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Zatrudniê spedytora MTD. Tel. 607
585 561

Powiat ³obeski

OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 505 972 167.
Remonty od A do Z, p³ytki, malowane, rigipsy, szpachlowanie. Tel.
690 989 273.
Powierzchnie reklamowe do wynajêcia na banery lub wynajmê ca³¹
dzia³kê (197 mkw.). Dzia³ka jest
ogrodzona i le¿y w centrum £obza
blisko Lidla (200 m). Tel. 501 894
828.

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam PEUGEOT 206 rok
1999, poj. 1,1, benzyna, sprawny
technicznie, 4000 z³, tel. 665 730
318.

Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

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

Sprzedam
Telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

ROLNICTWO

Region
Sprzedam kombajn zbo¿owy
FORTSCHRITT MDW 524, p³ug
trzyskibowy obrotowy KVERNELAND . Tel. 609 06 55 71, 91 397
3755.

Mieszkanie 2-pokojowe oraz kuchnia i ³azienka, ca³oœæ o pow. 53
mkw., na II piêtrze. Mieszkanie
spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena
95 tys. z³. Tel. 663 248 859
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w £agiewnikach w bloku na I piêtrze
o pow. 56 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 506 378 395
Sprzedam kawalerkê w £obzie,
24,54 mkw., piec, z komórk¹. Cena
42.000 z³. Tel. 665 730 318.
Sprzedam mieszkanie o pow. 75
mkw., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, piwnica. £obez ul. Koœciuszki
15/4, I piêtro. Tel. 531 665 209.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Gryficach
52,25 mkw.: 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, toaleta, niski czynsz,
ogrzewanie gazowe, 2 zabudowane szafy. Piêkny widok z okien,
mo¿liwoœæ dokupienia murowanego gara¿u. Tel. 606 633 399

Powiat ³obeski
Lokal do wynajêcia, handlowo –
us³ugowy, pow. 38 mkw. £obez k/
Biedronki. Wysoki standard. Tel.
507 155 482, 91 397 6461

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

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami
pow. dzia³ki 3548 mkw
£OBEZ - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 42 mkw, parter
£OBEZ- obiekt handlowy w centrum o pow. 240 mkw
WÊGORZYNO - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 61 mkw
WÊGORZYNO - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 57 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - obiekt handlowy o pow. 102,17 mkw
RESKO (okolica) - dom wczasowy nad jeziorem o pow. 400 mkw
DOBRA - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 281 mkw
DOBRA - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 112,43 mkw
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 42 mkw, parter
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 140 mkw, parter
RESKO - lokal u¿ytkowy o pow. 300 mkw, parter

- CENA 215.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 1.000.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 495.000 z³
- CENA 225.000 z³
- CENA 79.000 z³
- CZYNSZ 800 z³
- CZYNSZ 3.500 z³
- CZYNSZ 4.500 z³
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Ludzie chc¹ dzia³aæ, ludzi chêtnych do dzia³ania na naszym rynku jest bardzo du¿o

Spróbujê zawalczyæ o naszych ludzi
(£OBEZ). Podczas
grudniowej sesji
Rady Miejskiej radny Janusz Skrobiñski stara³ siê przeznaczyæ na kluby
sportowe wy¿sze
dotacje. Okaza³o
siê, ¿e jest ju¿ za
póŸno, ale w trakcie
roku szansa taka
byæ mo¿e bêdzie.

Orkiestr Dêtych po³¹czyæ razem.
Zostanie prawie 80 tysiêcy z³otych,
¿eby do³o¿yæ do festiwalu naszych
orkiestr. Uwa¿am, ¿e z takim doœwiadczeniem, jakie ma pan Dariusz
Ledzion, bêdziemy mieli najpiêkniejsz¹ imprezê, jak nie w historii, to
na pewno w województwie – powiedzia³ radny Janusz Skrobiñski.

- Spróbujê na koniec zawalczyæ o
naszych ludzi. Zmieni³y siê okolicznoœci. Z tego co wiem, dwie imprezy
odbêd¹ siê jedna po drugiej – Festiwal Orkiestr Dêtych, a nastêpnie Dni
£obza – dwa tygodnie ró¿nicy, obie
za ogromne pieni¹dze. Uwa¿am to
absolutnie za nonsens, jako typow¹
kampaniê wyborcz¹. Zapominamy o
tym, ¿e nasze spo³eczeñstwo bardzo
uaktywni³o siê w tym roku, zapominamy o tym, ¿e takie organizacje jak
TKKF, Trucht, jak Olimp, nie mówiê
tu o Œwiatowidzie, chcê tu dzia³aæ na
rzecz innych stowarzyszeñ. Olimp w
tamtym roku nie mia³ sekcji siatkówki, której nie bierzemy pod uwagê.
Przy bud¿ecie stowarzyszenia, jaki
mamy - w czerwcu zamkniemy halê i
zabierzemy „zabawki”. Trucht, który
rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoœæ pod
nowym prezesem, kiedyœ zrzesza³
raptem 10 osób, a teraz to jest ju¿ rzesza ludzi - w czerwcu mo¿emy zamkn¹æ kolejne stowarzyszenie. Jeœli
chodzi o TKKF, dosz³y do niego
dwie grupy ma³ych dzieciaków. Nie
s¹ to jakieœ wielkie pieni¹dze, jakie za
chwilê zaproponujê. Rozwija siê nasze spo³eczeñstwo, ludzie maj¹ zajêcie. Zapraszam do hali. Niech ka¿dy
zobaczy, ile osób przychodzi na
mecze naszych siatkarzy. Niestety
nie widzia³em tam burmistrza, widzia³em niewielu radnych, byæ mo¿e dlatego problem jest pomijany, przechodzimy obok niego. Ludzie chc¹
dzia³aæ, ludzi chêtnych do dzia³ania
na naszym rynku jest bardzo du¿o.
Nie opieram siê tu jedynie na dzieciach i sportowcach, mówiê o ruchu
amatorskim. TKKF zrzesza wszystkie formacje, pocz¹wszy od dzieci,
skoñczywszy na seniorach. To samo
dotyczy Olimpu. To jest oko³o 300
osób, które przychodz¹ na zajêcia.
Na ten cel proponuje dodaæ 50
tys. z³ z administracji i 50 z organizacji Dni £obza, a Dni £obza i Festiwal

Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
poinformowa³, ¿e bêdzie dodatkowa
matematyka, czêœciowo z godzin
dyrektorskich, czêœciowo dofinansowana przez burmistrza, w tym roku
jest dodatkowo finansowana przez
burmistrza informatyka, bo nie by³o
dla ka¿dego dziecka komputera.
- Tak samo organizacje sportowe, mamy o 40 tysiêcy z³otych wiêcej. Oprócz tego mamy Gminny Program Profilaktyki, gdzie jest 23 tysi¹ce na organizacjê czasu wolnego.
Mog¹ po nie siêgn¹æ organizacje
sportowe. Tak naprawdê mamy o 63
tysi¹ce wiêcej. Nie jest to tak ma³o w
stosunku do potrzeb, wiem, ¿e
chcia³aby siê dwa razy wiêcej.
Orkiestry nie s¹ w takim du¿ym
wydaniu, jak pan myœli. Póki co,
œrodków zewnêtrznych nie ma, to
bêdzie tylko œrodkami £DK. Natomiast Dni £obza to jedyna du¿a impreza, któr¹ maj¹ do dyspozycji nasi
mieszkañcy. Nie uwa¿am, ¿eby to
by³a kampania wyborcza, bo ona
niczym nie ró¿ni siê od lat poprzednich. Ani nie jest d³u¿sza, ani nie jest
dro¿sza, ani nie przewiduje nie wiadomo czego. Nie ka¿dy mo¿e pójœæ
na halê i kupiæ sobie bilet za 50-60 z³,
bo nie ka¿dego na to staæ, a chcia³by
pos³uchaæ zespo³ów z wy¿szej pó³ki
– argumentowa³ wiceburmistrz.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Kazimierz Chojnacki zwróci³ uwagê,
by trzymaæ siê procedur, które zosta³y uchwalone w 2010 roku. Oznaczaj¹ one, ¿e podczas sesji bud¿etowej mo¿na jedynie wnosiæ poprawki
do poprawek wypracowanych podczas komisji, a nie nowe sugestie.

Radny Jannusz Skrobiñski jednak nie dawa³ za wygran¹ i oœwiadczy³, ¿e jego zdaniem dwie imprezy w
ci¹gu dwóch tygodni to jest kampania wyborcza. Doda³, ¿e skoro nie s¹
tworzone miejsca pracy i nie ma zak³adów pracy, to nale¿y pozwoliæ
ludziom dzia³aæ. Zaproponowa³ dodatkowo, aby przerzuciæ 15 tys. z³ na
parking na ul. Komuny Paryskiej.
Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej z kolei zwróci³ uwagê, ¿e radny
Tadeusz Sikora z³o¿y³ poprawki od-

G³os w dyskusji zabra³ równie¿
burmistrz £obza Ryszard Sola.
- Niew¹tpliwie czêœæ pañstwa
zg³aszaj¹ca swoje propozycje, sugestie, abym uwzglêdni³ to w bud¿ecie
ma racjê. Wa¿ny jest na pewno
³¹cznik na ul. Podgórnej, wa¿ne jest

oczywiœcie, ¿eby stworzyæ warunki
do funkcjonowania naszym stowarzyszeniom, wa¿ne s¹ drzwi w hali,
by tym sposobem mo¿na by³o tworzyæ tam imprezy o szerszym zasiêgu, tylko to wszystko wymaga pieniêdzy. Nie jestem sk³onny do tego,
aby w tej chwili braæ kolejne kredyty.
Bardziej idê w kierunku takim - ja
przyjmujê te kolejne sugestie, nie
potrzeba ich popieraæ dodatkowymi
wnioskami, bo taka tu by³a propozycja. Ja o nich pamiêtam, ale chcê powiedzieæ, ¿e nieprawd¹ jest to, co
mówi radny Skrobinski, ¿e gdy zamkniemy bud¿et, to nic siê nie zrobi,
nic siê nie zmieni, nic nie do³o¿ymy.
Nie mieliœmy jeszcze takiego bud¿etu, aby w trakcie roku nie dokonywaæ
w jego obrêbie zmian – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
MM

Kolizja z sarn¹

Potr¹ci³a piesz¹

(£OBEZ) 3 stycznia ok. godz.
7.25 na drodze £obez - Strzmiele
mieszkaniec gminy Dobra kieruj¹cy
samochodem marki Audi uderzy³ w
przebiegaj¹ca przez drogê sarnê. W
wyniku uderzenia dosz³o do uszkodzenia pojazdu.

(RESKO) 9 styczeñ ok. godz.
17.20 w Resku na ul. Jednoœci Narodowej mieszkanka Reska kieruj¹ca
samochodem marki Rover potr¹ci³a
przechodz¹c¹ przez jezdniê kobietê.
Na szczêœcie nie dosz³o do powa¿nych obra¿eñ.

noœnie pieniêdzy na stowarzyszenia, wiêc on sk³ada poprawki do
poprawek. Wiceburmistrz wyjaœni³
jednak, ¿e owszem, mo¿na sk³adaæ,
ale jedynie do autopoprawki burmistrza i nic wiêcej. Tym samym wszelkie zmiany do bud¿etu podczas sesji
bud¿etowej okaza³y siê niemo¿liwe.
Z propozycj¹ radnego Janusza
Skrobiñskiego zgodzili siê radni:
Tadeusz Sikora i Krystyna Bogucka.
Temat byæ mo¿e powróci w ci¹gu
roku.
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Radowa broniæ
bêdzie pani
Marzena
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Bud¿et przyjêty,
podwy¿ki p³ac
nie bêdzie
(DOBRA). Podczas ostatniej sesji w minionym roku radni uchwalili bud¿et gminy na ten rok.
W uchwale zaplanowano dochody gminy w wysokoœci 12.439.388 z³
z tego dochody bie¿¹ce 12.016.988
z³, dochody maj¹tkowe 422.400 z³.
Ustalono wydatki bud¿etu w wysokoœci 12.174.947 z³, w tym wydatki
bie¿¹ce w wysokoœci 11.979.947 z³.
Planowana nadwy¿ka bud¿etu
ma wynieœæ 264.440,81 z³ i zostanie
przeznaczona na: sp³atê rat kredytów w kwocie - 220.300 z³, z tytu³u
innych rozliczeñ - 44.140 z³.

(RADOWO MA£E). Na stanowisko inspektora ds. obronnych,
Obrony Cywilnej i Zarz¹dzania
Kryzysowego zosta³a wybrana pani
Marzena Owczarzak z £obza.
W uzasadnieniu dokonanego
wyboru czytamy: „Kandydatka

przesz³a pomyœlnie rozmowê kwalifikacyjn¹ oraz testy pisemne wykazuj¹c siê wiedz¹ merytoryczn¹ w zakresie spraw zwi¹zanych z wymienionym wy¿ej stanowiskiem (uzyska³a
najwiêksz¹ iloœæ punktów). Spe³ni³a
ona równie¿ wszystkie warunki
okreœlone w og³oszeniu o naborze”.

Gmina przejmie
mieszkanie
(DOBRA). 30 grudnia Rada
Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie
nieodp³atnego przejêcia lokalu
mieszkalnego na rzecz Gminy Dobra od Spó³dzielni Produkcji Rolnej w likwidacji w Tuczy

Wyra¿ono zgodê na nieodp³atne
przejêcie od Spó³dzielni Produkcji
Rolnej w likwidacji w Tuczy na rzecz
gminy Dobra lokalu mieszkalnego nr
3 w budynku po³o¿onym w Tuczy nr
62, na dzia³ce o pow. 0,2639 ha. op

„Trójka” dostarczy opa³
(RADOWO MA£E). Opa³ dla
potrzeb c.o. w budynku Urzêdu
Gminy i œwietlic wiejskich Gminy
Radowo Ma³e dostarczy firma P.H.U
„Trójka” z Wêgorzyna.
Na dostarczenie opa³u wp³ynê³y trzy oferty. Wszystkie firmy spe³-

ni³y warunki udzia³u w postêpowaniu. Jedynym kryterium oceny ofert
by³a cena, wybrano ofertê najtañsz¹, któr¹ zaoferowa³a firma
P.H.U. „Trójka”: za 1tonê mia³u - 340
z³ netto, 1 tonê wêgla orzech - 550 z³
netto. Transport wliczono w cenê
opa³u.
op

BIURO OG£OSZEÑ
Tygodnika £obeskiego
TEL. 91 39 73 730; 504 042 532

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci
prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich
poborem zaplanowano ogó³em w
wysokoœæ 4.131.370 w tym: wp³ywy
z podatku dochodowego od osób
fizycznych 2.000 z³, podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych op³acany w formie karty podatkowe 2.000 z³, wp³ywy z podatku
rolnego, podatku leœnego, podatku
od czynnoœci cywilnoprawnych,
podatków i op³at lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokoœci 1.583.750
z³, podatek od nieruchomoœci
998.000 z³, podatek rolny 532.000 z³.
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób fizycznych
zaplanowano z kolei w wysokoœci
1.351.000 z³, w tym podatek od nieruchomoœci 555.000 i podatek rolny –
706.000 z³.
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu - 1.105
920 z³, w tym podatek dochodowy od
osób fizycznych w wysokoœci
1.090.920 z³, podatek dochodowy od
osób prawnych – 15.000 z³.
Wydatki zaplanowano w wysokoœci 12.174.947 z³, w tym na wynagrodzenia i pochodne: 4.742.806 z³,
natomiast na wydatki maj¹tkowe:
195.000 z³.
Wydatki na administracjê publiczn¹ zaplanowano w wysokoœci
1.958.381 z³, w tym na urz¹d gminy 1.532.300 z³, w tym 1.157.500 z³ wynagrodzenia i pochodne. Wydatki zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2013 r. Poziom

wydatków rzeczowych nie zmieniony w stosunku do roku 2013. Wynagrodzenia na poziomie 2013 roku.
Na Radê Gminy zaplanowano
wydatki w wysokoœci 90.700 z³ – na
podstawie prognozowanego wykonania 2013 r. w tym diety radnych i
so³tysów w wysokoœci 80.000 z³.
Na oœwiatê i wychowanie z kolei
zaplanowano 4.875.870 z³, w tym na
wynagrodzenia i pochodne 2.768.
510 z³.
Na pomoc spo³eczn¹ 2.777.250 z³
- w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ – 523.700 z³,
najwiêcej na œwiadczenia rodzinne
oraz sk³adki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego –
1.459.500 z³.
Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 152.000 z³. Na kulturê i
ochronê dziedzictwa narodowego 270.300 z³ w tym na biblioteki 200.000 z³.
Na kulturê fizyczn¹ i sport –
315.000 tys. z³, w tym na obiekty
sportowe 95.000 z³ i na pozosta³¹
dzia³alnoœæ 220.000 z³.
Pozosta³e wydatki: sk³adki na
organizacje R-XXI, LOT, STGPD,
POMERANIA, LIDER - 31.700 z³,
opieka weterynaryjna, dokarmianie
bezdomnych zwierz¹t - 2.000 z³,
œrodki na uroczystoœci kombatantów i HDK - 600 z³, organizacja imprez
sportowych na terenie gminy - 7.300
z³, wioski internetowe Tucze i Bienice – 48.000 z³, wydatki Funduszu
So³eckiego – 108.681 z³, wydatki
ogólne gminy – serwer, wiadomoœci
samorz¹dowe, gala sportu, dowozy
pracowników interwencyjnych do
Urzêdu Pracy - 20.000 z³, prowizje
inkasentów podatków – 22.000 z³,
energia elektr. œwietlice wiejskie i
inne punkty – 10.000 z³.
Na OSP 97.100 z³, w tym na wynagrodzenia 18.200 z³.
MM

Str
Str.. 8

SPRAWY MIESZKAÑCÓW

tygodnik ³obeski 14.1.2014 r.

Nie chc¹ wiatraków pod samymi
domami. Co na to radni?
(£OBEZ). 8 stycznia w
Urzêdzie Miejskim mia³a
miejsce debata
publiczna w sprawie
Studium uwarunkowañ
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
£obez.
Studium obejmuje dwie inwestycje – budowê linii elektroenergetycznej oraz budowê farmy elektrowni
wiatrowych w obrêbie Dalna. O ile
mieszkañcy nie mieli przeciwwskazañ odnoœnie linii elektroenergetycznej, o tyle w kwestii wiatraków
mieli jedn¹ podstawow¹ - za blisko
zabudowañ.
W spotkaniu uczestniczyli
mieszkañcy Dalna, przedstawiciele
Urzêdu Miejskiego w osobach: burmistrz £obza Ryszard Sola oraz kierownik wydzia³u infrastruktury komunalnej i ochrony œrodowiska, planistka Iwona Klimek-£ukaszewska
oraz Ma³gorzata Ró¿añska i przedstawiciel inwestora w zakresie budowy linii elektroenergetycznej
Przemys³aw Postrech.
W temat wprowadzi³a kierownik
wydzia³u Ewa Ciechañska, wyjaœniaj¹c, ¿e studium wyznacza tylko
ogólne kierunki rozwoju dla gminy.
Linia elektroenergetyczna przebiega od Reska do £obza w³aœciwie po
istniej¹cej trasie. Potem jest odnoga
w kierunku Worowa.
Odnoœnie linii elektroenergetycznej mieszkañcy Dalna nie mieli
¿adnych zastrze¿eñ, tym bardziej, ¿e
te bêd¹ tylko przebudowane i o tym
samym napiêciu. By³y natomiast w
stosunku do wiatraków.
Planistka wyjaœni³a zebranym
mieszkañcom Dalna, ¿e na planie
zaznaczy³a strefê oddzia³ywania
elektrowni wiatrowej, która pokrywa
siê z granic¹ wsi. Odleg³oœæ oddzia³ywania wiatraka zosta³a przyjêta
jako 400 metrów. Mieszkañcy absolutnie nie zgadzali siê na tego typu
za³o¿enie. Tu powraca jak bumerang
brak unormowañ prawnych okreœlaj¹cych minimaln¹ odleg³oœæ wiatraka od zabudowañ i brak rozgraniczenia pomiêdzy pojedynczym wiatrakiem a farm¹ (czyli grup¹ elektrowni
wiatrowych).
Zebrani mieszkañcy, powo³uj¹c
siê na opiniê Ministra Zdrowia poprosili, aby w opracowaniu planist-

ka wziê³a pod uwagê odleg³oœæ oddzia³ywania na cz³owieka równ¹ 2-3
km, a nie 400 m.
Bulwersuj¹ce dla mieszkañców
by³o równie¿ to, ¿e strefa oddzia³ywania wiatraków biegnie po granicy
wsi. Oznacza to m.in. ¿e w przysz³oœci, póki bêd¹ sta³y i pracowa³y wiatraki nie bêdzie mo¿liwoœci rozbudowy w tamtym kierunku.
- Nie po to mieszkam na wsi, aby
mieæ fermê wiatrakow¹ 400 metrów
od zamieszkania. My jako obywatele mamy prawo wymagaæ. Nie musimy godziæ siê na 400 m. Nie zgadzamy siê na ten projekt, dla nas, dla
mieszkañców Dalna jest to strategicznie nie do przyjêcia z uwagi na
to, ¿e nie jest zachowana odleg³oœæ
wynosz¹ca 3 kilometry. Uk³on tutaj
w stronê radnych, aby przyjêli
uchwa³ê, ¿e do 3 kilometrów od miejsca zamieszkania nie stawiamy farm
elektrowni wiatrowych. I wtedy nikt
nie bêdzie w takiej sytuacji jak my, bo
je¿eli jest taki trend, ¿e maj¹ powstawaæ te elektrownie wiatrowe, to nie
bêdziemy zawracaæ patykiem rzeki,
ale niech bêdzie przy tym uszanowanie naszych praw, jako mieszkañców. Uwa¿amy, ¿e postawienie farmy w obszarze danej wsi w odleg³oœci mniejszej ni¿ 3 kilometry jest nie
do przyjêcia. W prognozie jest napisane, ¿e strefa I jest do 3 km, a elektrownia wiatrowa jest najwa¿niejszym elementem w otoczeniu œrodowiska.Po to mieszkam na wsi, by wiatrak nie by³ najwa¿niejszym elementem w moim krajobrazie. Uwa¿am, ¿e
te 3 kilometry s¹ zasadne – powiedzia³a mieszkanka Dalna Irena Lenkiewicz.
G³os w sprawie zabra³a równie¿
so³tys Dalna Gra¿yna M¹draszek,
która wyjaœni³a, ¿e ma okazjê przebywaæ czasami w domu znajduj¹cym
siê w pobli¿u wiatraków.
- W pobli¿u wiatraków spaæ nie
mo¿na, jest ha³as, wiatraki s¹ postawione bardzo blisko – powiedzia³a.
Po tych s³owach planistka wyjaœnia³a, ¿e odleg³oœæ 400 metrów
wyliczona jest na bazie decybeli,
które nie mog¹ w porze nocnej przekraczaæ 40, jeœli chodzi o zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i 45
decybeli przy zabudowie zagrodowej. So³tys Dalna doda³a jednak, ¿e
odleg³oœæ wiatraków od domu, o
którym wspomnia³a, wynosi oko³o
500 metrów.
Mieszkañcy podnosili równie¿,
¿e nie ma dok³adnych badañ na temat wp³ywu elektrowni wiatrowych

na zdrowie cz³owieka, si³ownie istniej¹ bowiem zaledwie 20-30 lat.
- To jest tylko zmiana w studium,
to nie jest kierunek prawny, a tylko
wskazanie kierunków rozwoju gminy. Gmina np. postanowi³a, ¿e na
tym terenie bêdzie mo¿na lokalizowaæ wiatraki. Dopiero gdy ten dokument zostanie uchwalony przez
radê miejsk¹, mog¹ przyst¹piæ do
planu miejscowego. Konieczne s¹
wszystkie wskazania przyrodnicze,
uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Elektrownie wiatrowe
niszcz¹ krajobraz i trzeba robiæ studium krajobrazowe i masê ró¿nych
opracowañ. Na razie w studium
nale¿y zaznaczyæ obszar mo¿liwy
do lokalizacji wraz ze stref¹ oddzia³ywania. W zale¿noœci od tego, jakie to bêd¹ wiatraki, jakie bêd¹ mia³y parametry, to okreœla siê dopiero
w planie miejscowym.
Tu s¹ obszary podmok³e, jest to
zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy,
mieszka tam te¿ b³otniak, trzeba od
jego stanowiska odsun¹æ siê o 500
metrów, wystêpuj¹ tu nietoperze.
Byæ mo¿e oka¿e siê, ¿e ten teren nie
nadaje siê pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych. Okaza³o siê, ¿e tam
zlecia³y siê nietoperze z ca³ej Polski
i przemieszczaj¹ siê po ca³ym polu.
Na planie okreœla siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, mo¿e byæ 510 metrów przesuniêty, ale w odleg³oœci nie mniejszej, ni¿ zapewniaj¹cy ten ha³as – wyjaœni³a Iwona Klimek-£ukaszewska.
Mieszkañcy zwrócili równie¿
uwagê na to, ¿e zostali postawieni w
niekorzystnej sytuacji, bowiem o ile
s¹ za lini¹ energetyczn¹ i tu nie maj¹
¿adnych przeciwwskazañ, o tyle s¹
przeciw elektrowni wiatrowej poni-

¿ej 3 km od ich miejsca zamieszkania.
Problem polega na tym, ¿e obie kwestie zosta³y ujête na jednym dokumencie i gdy bêd¹ przeciw wiatrakom, automatycznie bêd¹ przeciw
linii energetycznej, co nie jest zgodne z prawd¹. Decyzja za b¹dŸ przeciw
jest wi¹¿¹ca dla obu.
G³os zabra³ równie¿ burmistrz
£obza Ryszard Sola, który wyjaœni³,
¿e kolejnym wa¿nym krokiem i dokumentem, jaki powstanie, bêdzie plan
miejscowy, który bêdzie uwzglêdnia³ wszelkie szczegó³y i zawiera³
oczekiwania mieszkañców, wyra¿one podczas konsultacji.
-Podchodzê do tego w ten sposób i namawiam pañstwa do takiego
podejœcia - rozpoczêliœmy konsultacje spo³eczne. Priorytetem zawartym
w tym studium jest zawarta modernizacja istniej¹cej linii napowietrznej.
Ta linia ma strategiczne znaczenie
dla £obza, jeœli chodzi o zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i to jest dla
mnie najwa¿niejsze, aby to zmodernizowaæ i zabezpieczyæ interes
mieszkañców £obza i nie tylko, bowiem ta linia biegnie dalej w stronê
Reska. To ma znaczenie priorytetowe. Ze wzglêdu na fakt, i¿ znalaz³ siê
inwestor zainteresowany tym obszarem, rozszerzyliœmy studium o
procedowanie pod k¹tem ewentualnego posadowienia wiatraków na
terenie, który dzisiaj omawiamy.
Natomiast wcale nie twierdzê dzisiaj
i nikt nie ma prawa stwierdziæ, ¿e ta
farma wiatrowa, czy te wiatraki bez
wzglêdu na to, ile by ich nie by³o,
musz¹ w tym rejonie powstaæ. Gmina
ma obszary, które s¹ wskazane we
wczeœniejszych planach jako obszary w naszej ocenie najlepsze pod
k¹tem lokalizacji wiatraków. S¹ to
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cztery obszary ulokowane na granicy gminy i uwa¿am zasadne i potrzebne przygotowanie tych inwestycji. W dalszej kolejnoœci plan,
którego zadaniem i celem nadrzêdnym bêdzie linia napowietrzna.
Wcale nie mam zamiaru upieraæ siê za
tym, by w rejonie Dalna, Trzeszczyny, Przyborza, Poradz¹ zosta³y postawione wiatraki. Jeœli bêd¹ kiedyœ
tam postawione, to na pewno nie w
takiej odleg³oœci, o jakiej tutaj pañstwo mówicie, które bêd¹ wp³ywa³y
na mieszkañców. Przypominam, gdy
by³o tworzone studium i plan szczegó³owy dla obszaru farm wiatrakowych Klêpnica - Naæmierz, tam najbli¿sza odleg³oœæ ostatniego domku
do wiatraka wynosi³a 700 metrów –
powiedzia³ burmistrz Sola.
Bezpieczne odleg³oœci
W opracowaniu Biura Analiz i
Dokumentacji Kancelarii Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej „Energetyka wiatrowa a spo³ecznoœci lokalne”, kwiecieñ 2011, na str. 16 stwierdzono: „Zalecane przez ekspertów
minimalne odleg³oœci turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych
mieszcz¹ siê w przedziale od 1,5 do
2,5 km, choæ nie ma w¹tpliwoœci co
do wystêpowania tych dŸwiêków i
ich s³yszalnoœci na wiêkszych dystansach (3-4 km)”.
W „Studium przestrzennych
uwarunkowañ krajobrazowych,
przyrodniczych, kulturowych i turystycznych rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podkarpackim”, Warszawa, listopad 2010, str.
99, opracowanym przez Instytut
Ochrony Œrodowiska w Warszawie
dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Œrodowiska w Rzeszowie, zawarto
informacjê, ¿e: „Wed³ug badañ prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Europy
Zachodniej minimalna odleg³oœæ
pojedynczej elektrowni wiatrowej,
bezpieczna dla zdrowia ludzi, powinna wynosiæ od 1500 m (Francja)
do 3200 m (USA)”.
W wynikach miêdzynarodowych badañ (stan badañ na koniec
2009 r.), Wroc³aw, opracowanych
przez prof. dr. hab. n. med. Mariê
Podolak-Dawidziak, cz³onka Komitetu Patofizjologii PAN, prof. dr. hab.
in¿. Adama Janiaka, cz³onka Polskiej
Akademii Nauk dr. in¿. Mateusza
Gorczycê, dr. in¿. Andrzeja Kozika,
mgr. in¿. Rafa³a Januszkiewicza, mgr.
in¿. Bartosza Tomeczko, okreœlono
minimalne odleg³oœci stosowane w
innych krajach.
Z opracowania tego wynika, ¿e w
krajach o rozwiniêtej energetyce
wiatrowej prawnie dopuszczalne
odleg³oœci farm wiatrowych od terenów zamieszka³ych wynosz¹: Francja - nie mniej ni¿ 1500 m, Holandia 1900 m, Wielka Brytania - 2000 m,
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Niemcy (Bawaria) - 2000 m, Czechy 3000 m, USA - 3200 m.
W Polsce siê nie da
W 2012 roku pose³ Bogdan
Rzoñca w sprawie odleg³oœci farm
wiatrowych od zabudowañ z³o¿y³ interpelacjê do ministra gospodarki.
W odpowiedzi podpisanej przez sekretarza stanu Mieczys³awa Kasprzaka czytamy m.in.: „Rozwa¿aj¹c
kwestiê minimalnej odleg³oœci elektrowni wiatrowych od zabudowañ
mieszkalnych, minister œrodowiska
stwierdzi³, i¿ nie jest mo¿liwe podanie takiej wartoœci, nawet w przypadku dysponowania informacj¹ o wysokoœci turbiny. Uwarunkowane
jest to faktem, i¿ okreœlenie odleg³oœci od obiektów mieszkalnych, w
jakiej mo¿na umiejscawiaæ farmy
wiatrowe bez generowania negatywnych oddzia³ywañ na ludzi, zale¿y przede wszystkim od indywidualnych parametrów technicznych planowanych turbin wiatrowych. Wielkoœæ i natê¿enie wp³ywu elektrowni
wiatrowych oparte s¹ na wielu czynnikach. Rozpatruj¹c przyk³adowo
kwestie poziomu ha³asu emitowanego przez si³ownie wiatrowe, nale¿y
wzi¹æ pod uwagê nie tylko parametry techniczne samej turbiny (jak
chocia¿by jej wysokoœæ), ale tak¿e
ukszta³towanie terenu, prêdkoœæ i
kierunek wiatru czy rozchodzenie siê
fal dŸwiêkowych w powietrzu. Jednoczeœnie istotna jest kwestia samego modelu elektrowni, zastosowanego generatora o okreœlonej mocy
oraz innych szczegó³owych technicznych uwarunkowañ zastosowanych przy ka¿dym projekcie. Wskutek bardzo du¿ej iloœci zmiennych,
które stanowi¹ o ostatecznym natê¿eniu i wielkoœci rozchodz¹cego siê
ha³asu oraz innych generowanych
przez tego typu przedsiêwziêcia oddzia³ywañ, nie jest mo¿liwe podanie
bezwzglêdnej odleg³oœci od zabudowañ mieszkalnych, w jakiej powinny byæ lokalizowane turbiny
wiatrowe, aby nie powodowaæ negatywnego wp³ywu na ludzi. W zale¿noœci od sytuacji mog¹ byæ to bowiem bardzo ró¿ni¹ce siê od siebie
wartoœci, nawet bior¹c pod uwagê
tak¹ sam¹ wysokoœæ turbiny wiatrowej”.
Mimo i¿ nie da siê podaæ bezwzglêdnej odleg³oœci planiœci stosuj¹ wartoœæ 40 decybeli równej 400
metrom od wiatraka. Brak unormowañ prawnych tak naprawdê nie
zamyka drogi. Ustalenie odleg³oœci
pozostawiono w takim wypadku radnym i to oni ostatecznie decyduj¹,
jak daleko wiatraki powinny stan¹æ
od zabudowañ. Najczêœciej t³umacz¹, ¿e nie znaj¹ siê na tym i g³osuj¹ zgodnie z wyliczeniem 40 decybeli = 400 metrów, ale gdyby spojrzeæ
pod k¹tem krajobrazowym albo pos³uchaæ woli mieszkañców, to ju¿
znawc¹ nie trzeba byæ.
MM
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Jak to zrobili w Z³ocieñcu

Wiatraki tak, ale po
ludzku; w zgodzie
z interesem mieszkañców
(Z£OCIENIEC). Podczas sesji
rady z³ocienieckiej zosta³a przyjêta uchwa³a w sprawie wyznaczenia
kierunków dzia³añ Burmistrza
Z³ocieñca dotycz¹cych zagospodarowania przestrzennego, kierunków zwi¹zanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych Ÿród³ach energii na terenie gminy.
Postanowienia uchwa³y
Oto najistotniejsze postanowienia tej uchwa³y: (1) Uznaje siê rozwój
ma³ych i mikroinstalacji opartych na
odnawialnych Ÿród³ach energii, w
szczególnoœci instalacji prokonsumenckich – za priorytet w zakresie
rozwoju energetyki opartej na odnawialnych Ÿród³ach na terenie gminy.
(2) W ramach kszta³towania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, wyznacza siê Burmistrzowi Z³ocieñca stosowanie nastêpuj¹cych
zasad i kierunków w procesie zlecania opracowywania studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: (1) minimalna
odleg³oœæ pojedynczej przemys³owej elektrowni wiatrowej wytwarzaj¹cej energiê ze Ÿróde³ odnawialnych o mocy przekraczaj¹cej 100 kW
i wysokoœci powy¿ej 30 metrów,
mo¿e wynosiæ nie mniej ni¿ 2000
metrów od zabudowañ mieszkalnych i siedliskowych. (B) minimalna
odleg³oœæ miêdzy zespo³ami elektrowni wiatrowych mo¿e wynosiæ
nie mniej ni¿ 5000 metrów. (C) zespó³
elektrowni wiatrowych stanowi grupa elektrowni wiatrowych, w której
odleg³oœæ pomiêdzy krañcowymi/
skrajnymi elektrowniami nie przekracza 2000 metrów.
Odstêpstwa
Warunki wymienione w punkcie
(1) mog¹ nie zostaæ zachowane, je¿eli inwestor uzyska pisemna zgodê
bezwzglêdnej wiêkszoœci w³aœcicieli
nieruchomoœci mieszkalnych i siedliskowych, dla których odleg³oœæ
lokalizacji przemys³owej elektrowni
wiatrowej jest mniejsza ni¿ 2000 metrów.
Uchwa³a wesz³a w ¿ycie w dniu
jej podjêcia. Sesja rady Z³ocieñca
odby³a siê 30 grudnia 2013 roku.
Uzasadnienie uchwa³y
Rozwój technologii zwi¹zanych
z produkcj¹ energii ze Ÿróde³ odnawialnych przebiega równolegle z

rozwojem badañ wp³ywu lokalizacji
Ÿróde³ jej produkcji na zdrowie ludzi
mieszkaj¹cych w ich pobli¿u. Wyniki tych badañ nie znajduj¹ jak dot¹d
odzwierciedlenia w ustawodawstwie powoduj¹c niepokój i protesty
mieszkañców. W zwi¹zku z brakiem
unormowañ prawnych dotycz¹cych sytuowania przemys³owych
instalacji wiatrowych, uchwa³a niniejsza porz¹dkuje problem ich odleg³oœci od zabudowañ mieszkalnych
i siedliskowych na terenie gminy
Z³ocieniec. Radni uznaj¹ za konieczne ustalenie zasad, którymi nale¿y
kierowaæ siê w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
przypadku lokalizacji przemys³owych elektrowni wiatrowych. Radni
stoj¹ na stanowisku, ¿e ustalenie
takich zasad zapewni zrównowa¿ony rozwój produkcji tzw. energii ekologicznie czystej na terenie miasta i
gminy Z³ocieniec przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw i interesów jej mieszkañców oraz po³¹czy
realizacjê wszystkich na³o¿onych
przez prawo na gminê obowi¹zków.
Niniejsza uchwa³a stanowi o wyznaczeniu kierunków dzia³ania burmistrza jako organu wykonawczego
gminy.
(..) Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e miliardowe wsparcie publiczne dla rozwoju tego sektora gospodarki odnawialnej, nie
przyczynia siê do usuniêcia strukturalnych s³aboœci terenów wiejskich,
a wrêcz przeciwnie; niszczy istniej¹c¹ szansê wyjœcia na œcie¿kê trwa³ego rozwoju.
Farmy wiatrowe nie tworz¹ nowych miejsc pracy na terenach o
du¿ym bezrobociu i nie sprzyjaj¹
rozwojowi przedsiêbiorczoœci w
spo³ecznoœci wiejskiej. Eliminuj¹
szansê rozwoju us³ug turystycznych opartych na naturalnych walorach krajobrazowych i kulturowych. Powoduj¹ spadek wartoœci
nieruchomoœci. W zwi¹zku z tym istnieje realne ryzyko wygenerowania
konkretnych kosztów w postaci
roszczeñ
odszkodowawczych
mieszkañców wobec gminy, kosztów likwidacji i utylizacji elektrowni
w przysz³oœci, rewaloryzacji zabytków oraz kosztów zwi¹zanych z
ochron¹ zdrowia ludnoœci. Koszty
te mog¹ wielokrotnie przekroczyæ
podatkowe korzyœci gminy, ponoszone bêd¹ przez gminê, to jest przez
wszystkich mieszkañców. (...)
Tygodnik Pojezierza Drawskiego
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Burze medialne wokó³ poligonu drawskiego

Obozy internowania w G³êbokiem

W

historii poligonu
drawskiego by³o wiele
momentów, które za
spraw¹ mediów ekscytowa³y ca³¹
Polskê. Z regu³y by³y to okresy du¿ych koalicyjnych æwiczeñ. Niekiedy by³ to tragiczny wypadek na poligonie. W naturalny sposób cich³y
jednak po pewnym czasie. Trzy „burze medialne” zapisa³y siê w historii
poligonu nadzwyczajnymi zg³oskami i co pewien czas powracaj¹ na
pierwsze strony prasy ogólnopolskiej i do g³ównych wydañ audycji
telewizyjnych. S¹ to wydarzenia,
które utrwali³y siê w zbiorowej œwiadomoœci pod okreœleniami: drawskie oœrodki internowania, obiad
drawski i podatek poligonowy. Z
pewnoœci¹ najciszej by³o o dwóch
poligonowych obozach internowania w Jaworzu i G³êbokim z 1981 roku,
gdy¿ ówczesna w³adza maj¹ca monopol na wszystkie œrodki masowego informowania nie ¿yczy³a sobie
wokó³ tego faktu rozg³osu. ¯yj¹ one
jednak w zbiorowej œwiadomoœci
narodu do dzisiaj i dlatego warte s¹
spojrzenia na nie z historycznego
dystansu.
Z perspektywy 17 lat spêdzonych na poligonie drawskim oraz
kontaktu z ludŸmi, którzy zabezpieczali funkcjonowanie istniej¹cych
tu oœrodków internowania, odnosz¹
siê wy³¹cznie do faktów z prze³omu
1981/82 roku z G³êbokiego i Jaworza.
Z za³o¿enia edytorskiego pomijamy
ocenê stanu wojennego i celu internowania. Podjêto siê próby oddzielenia subiektywnych i emocjonalnych odczuæ osób internowanych,
przedstawianych w coraz rozleglejszych publikacjach, od faktów zwi¹zanych z zabezpieczeniem ich pobytu na poligonie. Wzbogaca je mój
osobisty kontakt z pe³nomocnikiem
Komendanta Wojewódzkiego MO w
Koszalinie, odpowiedzialnego za
cztery oœrodki internowania w: G³êbokiem, Jaworzu, Wierzchowie i
Dar³ówku - wówczas porucznika
MO Andrzeja B. Uzyska³em zgodê
na przytoczenie wy³¹cznie inicja³u
jego nazwiska.
W odleg³oœci zaledwie 5 kilometrów od siebie organizatorzy stanu
wojennego urz¹dzili na poligonie
drawskim dwa oœrodki internowania. Internat w G³êbokiem, podleg³y
Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych w Olesznie, na co dzieñ obiekt
przeznaczony do zakwaterowania
kadry podczas szkolenia poligonowego, wykorzystano jako miejsce

odosobnienia niedawnych dzia³aczy partyjnych i najwy¿szych przedstawicieli w³adzy centralnej. W Jaworzu, w Oœrodku Wczasowym
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, osadzono elitê opozycji
solidarnoœciowej, uwa¿an¹ w tamtym czasie za szczególnie groŸn¹ dla
ówczesnego systemu w³adzy. Te
dwie „z³ote klatki” mia³y gwarantowaæ skuteczne przeprowadzenie
og³oszonego 13 grudnia 1981 roku
stanu wojennego. Po latach naros³o
wokó³ tych miejsc wiele legend i nieœcis³oœci. Nieprawd¹ jest, ¿e nadzór
nad internowanymi mia³o wojsko.
Wojsko udzieli³o tylko swoich
obiektów, a funkcje prewencyjnoochronne sprawowa³o MSW - milicja i jej zmilitaryzowane rezerwy oraz
klawisze wiêzienni. Nie by³o tu wie¿yczek wartowniczych i zasieków z
drutu kolczastego, a jedynie istniej¹ce od lat klasyczne ogrodzenia z 2metrowej siatki. Internowani mogli
swobodnie poruszaæ siê w obrêbie
internatów oraz dwa razy dziennie
opuszczaæ obiekty zakwaterowania
w formie zbiorowych spacerów. Na
ka¿dym poziomie zakwaterowania
by³ dy¿urny stra¿nik. Obozy internowania istnia³y od 13 grudnia 1981
do prze³omu kwietnia i maja 1982
roku. Terminy przybycia do oœrodków internowania i czas zwolnienia
z nich nale¿y rozpatrywaæ indywidualnie. Przyk³adowo Tadeusz Mazowiecki przyby³ do Jaworza 22 grudnia 1981 roku, a w maju nastêpnego
roku, gdy wiêkszoœæ jego wspó³towarzyszy by³a na wolnoœci, zosta³
przewieziony do oœrodka w Dar³ówku. Wiêkszoœæ internowanych przerzucono z Warszawy na lotnisko w
Miros³awcu œmig³owcami, a dalsz¹
podró¿ na poligon drawski odbyli
autobusami. Za transport odpowiedzialny by³ adiutant gen. Kiszczaka
p³k Romanowski.
G³êbokie. Do tej miejscowoœci
póŸnym wieczorem 13 grudnia przywieziono m.in. niedawnego I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, by³ych premierów Piotra Jaroszewicza
i Edwarda Babiucha oraz cz³onka
Biura Politycznego Józefa Grudnia.
W sumie 36 osób, wœród nich jedna
kobieta Teresa Andrzejewska. Czeka³a tu na nich policyjna obstawa i
personel kasynowo-internatowy
oœrodka z kolacj¹. Wœród „witaj¹cych” by³ ówczesny komendant poligonu p³k dypl. Micha³ Perkowski i
oficer obiektowy kontrwywiadu
wojskowego, póŸniejszy pp³k Henryk Gut. Funkcjê komendanta

oœrodka internowania pe³ni³ por.
MO Eugeniusz Kazienko, a jego zastêpc¹ by³ por. MO Zdzis³aw Kamedu³a. Wychodz¹c z autobusu Piotr
Jaroszewicz widz¹c polskie napisy i
znane mundury, odezwa³ siê s³owami: „Dziêki Bogu, jesteœmy u siebie”. Gierek z w³asnego wyboru zamieszka³ w jednym pokoju z Janem
Szydlakiem. By³y premier i genera³ w
stanie spoczynku Piotr Jaroszewicz,
po kilku dniach, z pokoju dwuosobowego przeniós³ siê do jedynki. Po
jego aktywnoœci mo¿na wnioskowaæ, i¿ sprawowa³ wœród internowanych nieformaln¹ funkcjê starosty.
Jednak Edward Gierek cieszy³ siê
wiêksz¹ atencj¹, o czym œwiadczy
fakt, ¿e od stolików inni podnosili siê
wówczas, gdy posi³ek skoñczy³ by³y
I sekretarz.
Obs³ugê kasyna w tym czasie
stanowi³y m.in. Maria Gromadzka
jako kierowniczka, jej córka Danuta
Wielec, która by³a kalkulatork¹, kucharka Maria Ziêcik, kelnerka Gra¿yna Kasperkiewicz, sprz¹taczka Bogumi³a Sieradzka. Szczególnie te
dwie pierwsze mia³y olbrzymi problem, jak zaspokoiæ gusta i apetyt
tak wysoko postawionych goœci,
maj¹c do dyspozycji najni¿sz¹ z
mo¿liwych stawek ¿ywnoœciowych
w wojsku, tzw. normê ¿o³niersk¹ Z010. Z pewnoœci¹ norma ¿ywienia
¿o³nierza stanowi³a olbrzymi¹ dysproporcjê w stosunku do standardów ¿ywienia na „salonach w³adzy”.
By zmieœciæ siê w stawce, obok dañ
z miêsa, czêsto serwowano potrawy
m¹czne typu pierogi, pyzy i kopytka.
Taki jad³ospis zosta³ dobrze przyjêty przez „goœci”, o czym œwiadczy³y
³zy i podziêkowania w trakcie rozwi¹zywania oœrodka internowania. Po
latach pojawi³y siê jednak opisy, ¿e
dawna w³adza zapotrzebowanie na
witaminy uzupe³nia³a osobiœcie produkowanymi sa³atkami z pokrzyw.
Okres internowania w G³êbokiem, od
13.12.1981 do marca nastêpnego
roku, wyklucza³ pozyskiwanie podstawowego sk³adnika takiej surówki
spod œniegu. Wielkiej improwizacji
natomiast wymaga³a wigilia, któr¹
zgodnie z tradycj¹ uda³o siê urz¹dziæ
przynosz¹c niektóre produkty z
domu np. mak, grzyby, orzechy,
op³atek.
Z czasów internowania pozosta³o w historii poligonu wiele epizodów. Jeden z nich jest bardzo tragiczny, gdy na zawa³ serca zmar³ w G³êbokiem Józef Grudzieñ. Bêd¹c po
dwóch wczeœniejszych zawa³ach

zosta³ przewieziony na konsultacje
do 107 Szpitala Wojskowego w
Wa³czu. Jednak krêpowa³a go ca³odobowa ochrona milicyjna zza szpitalnego parawanu i na w³asne ¿yczenie wróci³ do G³êbokiego. Tu po paru
dniach zas³ab³. Interwencja lekarza
wojskowego i pielêgniarki z poligonowej izby chorych, któr¹ dzieli³a od
oœrodka tylko szosa, zakoñczy³a siê
odtransportowaniem chorego sanitark¹ do szpitala w Drawsku Pomorskim. Tam pomimo prowadzonej
przez doktora Waldemara Motyla
reanimacji Zdzis³aw Grudzieñ zmar³.
Dziœ kwestionuje siê poziom zabezpieczenia medycznego internowanych, który by³ identyczny z tym,
jakie mieli ¿o³nierze na wypadek
wojny.
Wiele emocji wywo³a³ przypadek
z 6 stycznia 1982 roku, gdy Edward
Gierek obchodzi³ swoje 69 urodziny.
W spontanicznym odruchu kelnerka Gra¿yna Kasperkiewicz wrêczy³a
mu prezent - przewi¹zan¹ kolorow¹
wst¹¿eczk¹ swoj¹ przydzielan¹ raz w
miesi¹cu tabliczkê czekolady. Wycisnê³o to ³zy wzruszenia u jubilata
oraz gromkie „sto lat” wspó³towarzyszy internowania. Podobnie
spontanicznie reagowa³a sprz¹taczka Bogumi³a Sieradzka, która nigdy
nie odmówi³a uprania koszuli by³ym
dostojnikom pañstwa.
W przekazie medialnym obóz internowania by³ych przywódców
PRL w G³êbokiem poruszany jest
znacznie rzadziej, ni¿ s¹siaduj¹cy z
nim oœrodek odosobnienia opozycji
solidarnoœciowej w Jaworzu. Wa¿nym Ÿród³em informacji o ¿yciu w
G³êbokiem jest ksi¹¿ka Wies³awa
Kiczana „Gierek, Jaroszewicz, Wojty³a… Sekrety spisane podczas internowania”. Jej autor w dekadzie
lat 70. ubieg³ego wieku by³ wiceministrem górnictwa i energetyki. Ksi¹¿kê tê zamyka refleksja syna Edwarda
Gierka - Adama. Nie sposób uto¿samiaæ siê z wszystkimi emocjonalnymi odczuciami internowanych tu
niedawnych w³odarzy Polski. Ich
subiektywne poczucie krzywdy
zwi¹zane z utrat¹ w³adzy na rzecz
najbli¿szych wspó³towarzyszy jest
jednym z punktów widzenia na tamte
czasy. W pozycji tej oraz w „Przerwanej dekadzie - wywiadzie rzece
z Edwardem Gierkiem” nie znajdujemy uzasadnienia dla podstawowego pytania - o sens internowania.
Przygotowuj¹c monografiê poligonu swój pogl¹d nt. oœrodków in-
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i Jaworzu
ternowania opar³em na doœwiadczeniu z kilkunastu lat pracy w tej instytucji oraz na licznych kontaktach z
osobami zabezpieczaj¹cymi od strony bytowej internowanych. Mam
wiêc prawo do podzielenia siê kilkoma refleksjami, by chocia¿by sprostowaæ, i¿ na poligonie zim¹ nie
rosn¹ pokrzywy. Nie podzielam spostrze¿enia Adama Gierka, który odwiedzaj¹c tu swego ojca poczyni³
nieprawdziw¹ uwagê odnoœnie
standardu oœrodka: „…przygnêbiaj¹cy widok przypominaj¹cy
ten, jaki pamiêtam jeszcze z czasów
II wojny œwiatowej, gdy w Belgii
widzia³em obóz niemiecki z jeñcami radzieckimi. Prymitywny, s³abo
ogrzewany zniszczony budynek dla
podoficerów, w którym zgromadzono internowanych, otoczony
drutem kolczastym (…) Odebra³em
ponur¹ sceneriê internatu jako
sposób celowego poni¿enia internowanych cz³onków ówczesnego
kierownictwa pañstwa i tych, którzy ich odwiedzali”. Dla profesora
Adama Gierka kilka zdañ wyjaœnienia. Jako œwie¿o promowany podporucznik we wrzeœniu 1976 roku
zamieszka³em wówczas w nowiutkim
internacie w G³êbokiem podczas
kursu adaptacyjnego. Jedyn¹ niedogodnoœci¹, jak¹ odczuwa³em,
by³a kilkugodzinna kolejka do jedynego aparatu telefonicznego, by
spytaæ ¿onê, czy nasza córka jeszcze
¿yje. Piêæ lat póŸniej internowani
korzystali z tego samego wyposa¿enia pokojów i obiektów socjalnych
internatu, które by³y schludne, ale
odzwierciedla³y stan pañstwa kierowanego przez Edwarda Gierka. Protestujê przeciw okreœlaniu tego miejsca terminem „dno”. Porównanie
tego miejsca z obozem jenieckim stanowi dualizm logiczny pokazuj¹cy w
niekorzystnym œwietle ojca przez
syna. Ten sam standard cztery miesi¹ce wczeœniej mia³y rodziny kadry
zawodowej bêd¹ce w tym obiekcie
na wczasach. Przez kolejnych dwadzieœcia lat tylko raz dost¹pi³em zaszczytu zakwaterowania w tym internacie, gdy¿ regu³¹ by³o biwakowanie w 10-osobowych namiotach, w
lesie po drugiej stronie ulicy, oddzielaj¹cej obozowisko od internatu. Zim¹ mieliœmy w namiocie wêglowy piecyk, który dawa³ poczucie ciep³a tylko wtedy, gdy by³ wko³o czerwony. Ale równoleg³a groŸba po¿aru pozbawia³a nas poczucia bezpieczeñstwa. Nadmieniam, ¿e nie by³em
wówczas podoficerem, a oficerem
starszym, cz³onkiem dowództwa
pu³ku, dla którego brakowa³o miej-

sca w internacie. Dwadzieœcia lat
póŸniej kwaterowa³em tu kilkudziesiêciu genera³ów, którzy akceptowali te warunki, gdy¿ lepszych na poligonie nie starcza³o dla wszystkich
podczas du¿ych æwiczeñ. Nigdy te¿
oœrodek w G³êbokiem nie by³ ogrodzony drutem kolczastym. Z relacji
wspomnianego ju¿ pe³nomocnika
Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Koszalinie ds.
internowania - por. MO Andrzeja B.
- wiadomo mi, ¿e w Jaworzu i G³êbokiem nie by³o te¿ zainstalowanych
pods³uchów. Funkcje inwigilacyjne
wype³niali wartownicy z MO.
W¹tek poœwiêcony w ksi¹¿ce
zabezpieczeniu medycznemu internowanych na G³êbokiem jest osobliwy. Autor potwierdza, ¿e by³a karetka („zdezelowany fiat 125”). Poziom opieki medycznej przewy¿sza³
wiêc standard np. pu³ku bojowego.
Dla porównania podam przyk³ad z
autopsji, gdy w 1986 roku, bêd¹c na
poligonie w G³êbokiem, na pobliskiej
strzelnicy czo³gowej Mielno wydarzy³ siê nam wypadek. ¯ycie ¿o³nierzowi w drodze do szpitala w Wa³czu
podtrzymywa³o permanentnie robione sztuczne oddychanie metod¹
„usta-usta”. Do dziœ pamiêtam zakoñczon¹ sukcesem walkê por. lek.
Œliwki o utrzymanie przy ¿yciu st.
szer. Grunwalda. Na wyposa¿eniu
mieliœmy sanitarkê na podwoziu ciê¿arowego GAZ-63, który do Wa³cza
jecha³ dwukrotnie d³u¿ej ni¿ fiat. Myœlê, ¿e podnoszenie tych problemów
jest dowodem na to, jak tamta w³adza
by³a daleko od mas.
W marcu 1982 roku internowanych z G³êbokiego w wiêkszoœci
zwolniono do domów. Ostatnich
oœmiu przeniesiono do oœrodka rz¹dowego w Promniku pod Warszaw¹,
gdzie standard z pewnoœci¹ by³
wy¿szy, ni¿ ten, który znosili ¿o³nierze. Internat w G³êbokiem do dzisiaj
s³u¿y do kwaterowania ¿o³nierzy
zawodowych podczas szkoleñ poligonowych.
Jaworze. Równolegle z G³êbokiem, w sta³ym oœrodku wczasowym
w Jaworzu, urz¹dzono obóz internowania dla ówczesnej opozycji solidarnoœciowej. Osadzono tu m.in.
przysz³ego premiera Tadeusza Mazowieckiego i obecnego prezydenta
Bronis³awa Komorowskiego, Bronis³awa Geremka, W³adys³awa Bartoszewskiego. W sumie 84 osoby, w
tym 6 kobiet. Funkcjê starosty tego
osobliwego „turnusu” pe³ni³ W³a-

dys³aw Bartoszewski (w Jaworzu od
14.12.1981 do 19.04.1982). Komendantem oœrodka internowania pocz¹tkowo by³ jego etatowy kierownik mjr £ach. Szybko nast¹pi³a jednak zamiana i funkcjê tê obj¹³ kapitan
s³u¿by wiêziennej Zbigniew Ostrowski, a jego zastêpc¹ zosta³ kpt. Malinowski. Obydwa oœrodki mia³y porównywalny standard bytowy i
identyczn¹ strukturê zabezpieczenia prewencyjnego. Mia³em ten honor, ¿e podczas jednego z pobytów
na poligonie, po dwudziestu latach
od internowania, mog³em zawieŸæ
ówczesnego ministra Obrony Narodowej, a obecnego prezydenta RP
Bronis³awa Komorowskiego do Jaworza. Pokaza³ nam „celê”, w której
mieszka³. Barwnie przekazywa³ te¿
emocje towarzysz¹cemu mu synowi
z okresu internowania. Opowiada³
m.in. o odwiedzinach ¿ony Anny 31
grudnia 1981 roku, która brnê³a w
œniegu, pokonuj¹c w poprzek lotnisko do oœrodka. Po zakoñczeniu
widzenia przenocowa³a w Kaliszu
Pomorskim i nastêpnego dnia powtórnie odwiedzi³a mê¿a. Na tamte
wspomnienie m¹¿ i syn przygotowali du¿y bukiet z poligonowych wrzosów i zabrali go do Warszawy.
Wielu bezcennych informacji na
temat internowania w Jaworzu dostarczy³ mi proboszcz z Drawska
Pomorskiego, ks. kanonik Marian
Wojnicki. Od powziêcia pierwszej
informacji o obecnoœci internowanej opozycji na poligonie podj¹³ wiele wysi³ków, by pod pretekstem niesienia pos³ugi duszpasterskiej nawi¹zaæ z nimi kontakt. Po uzyskaniu
formalnej zgody by³ tam czêstym
goœciem. To za jego spraw¹ upubliczniono listê internowanych. To
on dostarczy³ ca³ej grupie buty zimowe. Rozwi¹zywa³ te¿ sprawy prozaiczne, jakimi by³y wówczas m.in.
niedobory œrodków czystoœci. To on
przeniós³ list od Tadeusza Mazowieckiego do papie¿a Jana Paw³a II,
który póŸniej za poœrednictwem biskupa Ignacego Je¿a i kardyna³a
Franciszka Macharskiego trafi³ do
adresata. W trakcie jednej z wizyt
przywióz³ Mazowieckiemu na odwiedziny jego 7-letniego syna Micha³a. Kolejn¹ pos³ugê wzglêdem
rodziny przysz³ego premiera ks.
Wojnicki wykona³ 21 marca 1982
roku, kiedy to w Drawsku Pomorskim udzieli³ œlubu Adamowi. Tadeusz Mazowiecki na œlub syna otrzyma³ od gen. Kiszczaka 24-godzinn¹
przepustkê. Jednak faktycznym kapelanem internowanych z Jaworza
by³ biskup Je¿, który czêsto odprawia³ dla nich msze. Pomiêdzy wizytami biskupa msze œwiête odprawia³ w
Jaworzu kapelan Gola, skierowany
do tej pos³ugi ze Szczecina przez arcybiskupa Majdañskiego. Godzi siê
jeszcze wspomnieæ, ¿e rolê spontanicznie powsta³ego, nieformalnego
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punktu wymiany „tajnej” korespondencji spe³nia³ gabinet stomatologiczny w komendzie drawskiego
poligonu w Olesznie.
Oœrodki dzieli³o 5 kilometrów. Co
je odró¿nia³o, nie licz¹c biegunowo
odmiennych pogl¹dów politycznych osób w nich osadzonych, które nie s¹ tematem tego artyku³u? W
Jaworzu funkcjonowa³a samoorganizacja dla zagospodarowania czasu
wolnego. Prowadzono tu wyk³ady w
ramach „wszechnicy jaworzyñskiej”, referaty „Pen-Clubu”, prowizoryczne formy teatralne i wieczory
poezji oraz seminaria historyczno-filozoficzne a tak¿e lektorat jêzykowy.
Wszystko to odbywa³o siê w koñcu
korytarza „Pod pisuarami”, a nazwa
identyfikuje jego po³o¿enie. Mieli
te¿ wsparcie religijne, którego na
w³asne ¿yczenie pozbawiona by³a
„grupa rz¹dowa”. Powo³uj¹c siê na
relacjê Kiczana z G³êbokiego, trwa³a
tam permanentna dyskusja wokó³
„spiskowej teorii dziejów” i huœtawka emocjonalna, o czym œwiadczy m.in. opis przebiegu Wigilii. Z
pewnoœci¹ ówczesny stan emocjonalny tej grupy uzasadnia³o zainicjowane przez organizatorów stanu
wojennego œledztwo przeciw swoim
poprzednikom na szczytach w³adzy
pañstwowej. Byli oni czêsto transportowani do Drawska Pomorskiego, gdzie spêdzali d³ugie godziny na
przes³uchaniach prokuratorskich.
Zbigniew MIECZKOWSKI

Dr Zbigniew Mieczkowski (ur.
1952 r.) jest emerytowanym pu³kownikiem Wojska Polskiego. W armii
zajmowa³ liczne stanowiska od „zielonego garnizonu” do szefa oddzia³u w Dowództwie Wojsk L¹dowych
w Warszawie. Najd³u¿ej, 17 lat spêdzi³ na poligonie drawskim. Posiada
stopieñ naukowy doktora obroniony w Akademii Obrony Narodowej.
Po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej osiad³ w Linownie pod Drawskiem Pom., gdzie stworzy³ swój matecznik „Ranczo pod Mieczem”. Tu
opublikowa³ w 2012 roku „Wczoraj
Woltersdorf, dzisiaj Linowno”.
Obecnie pracuje nad monografi¹
poligonu drawskiego. Jest autorem
kilkudziesiêciu artyku³ów z historii
regionalnej.
Artyku³ ukaza³ siê w Tygodniku
Pojezierza Drawskiego, wydawanym przez WPPP w £obzie.
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Z ¯YCIA POWIATU

Jase³ka w Sielsku

(SIELSKO) W Sielsku 5.01. br.
odby³y siê jase³ka, które przedstawi³y dzieci ze œwietlic wiejskich z
Mielna i Sielska.
Dzieci przygotowa³a do jase³ek
pani Katarzyna Gawlik, a przyjêcie
po jase³kach przygotowa³o so³ectwo Sielsko. Po jase³kach wspólnie
œpiewano kolêdy.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska podziêkowa³a dzieciom

za wystêp i obdarowa³a je s³odkimi
upominkami.
Na jase³kach pojawili siê równie¿
przedstawiciele Stowarzyszenia Mi³oœników Przytoni, którzy przybyli
na wspólne kolêdowanie. Przedstawiciel Stowarzyszenia przekaza³ na
rêce pani Katarzyny Gawlik w³asnorêcznie zrobionego anio³a. By³ to
upominek od ca³ego Stowarzyszenia
dla dzieci wystêpuj¹cych podczas
jase³ek.
(um)

VII Powiatowy Festiwal
Kolêd i Pastora³ek,
Wêgorzyno 2014
(WÊGORZYNO) W pi¹tek, 17
stycznia 2014 r. odbêdzie siê w Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie VII Powiatowy Festiwal Kolêd i Pastora³ek.
Jego organizatorami s¹ Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
i Parafia p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Wêgorzynie. Celem festiwalu jest kultywowanie polskiej tradycji œpiewania kolêd
i pastora³ek w okresie Bo¿ego Narodzenia, pobudzanie zainteresowania œpiewem i tradycj¹ wœród dzieci
i m³odzie¿y, stworzenie okazji do
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Ponad 11 tys. z³
dla WOŒP

(RESKO) Mieszkañcy Reska i
gminy przekazali na WOŒP ponad
11 tys. z³, pobijaj¹c rekord.
22 fina³ WOŒP odby³ siê w sali widowiskowej Centrum Kultury w Resku. Na licytacjê trafi³ m.in. tort przekazany przez piekarniê Pañstwa Bujnowskich. Zlicytowany za 250 z³ zosta³ sprezentowany wolontariuszom.
Wielkie granie rozpoczê³y o
godz. 10. dzieci z Przedszkola Miejskiego w Resku, po nich na scenie
wyst¹pili uczniowie Szko³y Podstawowej w Resku. Nastêpnie swoje
umiejêtnoœci instrumentalne zaprezentowa³y: Martyna Kowalczyk

(keyboard), Ola Mielcarek i Natalia
Wiaderek (gitara). Nie zabrak³o recytacji wierszy i angielskich piosenek,
które przedstawili uczniowie szko³y
podstawowej i gimnazjum.
Uczestników WOŒP bawili równie¿: chór „Kanon” Hanna Œledzik i
Emilia Buæ, ko³o wokalne CK, zespó³
„Skan” z DPS, Kapela Podwórkowa
z Nowogardu, bêbniarze na bêbnach
afrykañskich oraz zespó³ rockowy
„Kaplica” z Gryfic. Swoje umiejêtnoœci tym razem dalekie od œpiewu i recytacji zaprezentowali utalentowani
karatecy Kyokushin z CK Resko.
O godz. 20.00 tradycyjnie ju¿ mia³o miejsce œwiate³ko do nieba. op

Poprowadzi³ XIII Memoria³
Stefana Moskalewicza

skonfrontowania umiejêtnoœci wokalnych uczniów uzdolnionych muzycznie z ró¿nych placówek powiatu
³obeskiego.
Wystêpy odbywaæ siê bêd¹ w
piêciu kategoriach wiekowych. Oceniaæ je bêdzie jury pod przewodnictwem muzykologa ksiêdza Zbigniewa WoŸniaka ze Szczecina. Przewidziane s¹ nagrody rzeczowe w postaci sprzêtu muzycznego, sportowego, edukacyjnego. Nagrod¹ specjaln¹ bêdzie wycieczka do Pary¿a.
Organizatorzy zapewniaj¹ poczêstunek. Pocz¹tek o godzinie 10. (r)

(ŒWIDWIN) Janusz Skrobiñski
jako radny czêsto wystêpuje na sesjach w sprawach sportu gminnego,
a ¿e jest fachowcem i autorytetem w
tej sprawie, niech œwiadczy fakt, ¿e
powierzono mu prowadzenie XIII

Memoria³u Stefana Moskalewicza.
Na turniej zje¿d¿aj¹ markowe kluby i
znani pi³karze.
Na zdjêciu Janusz Skrobiñki obok
Olgierda Moskalewicza.
(r)

tygodnik ³obeski 14.1.2014 r.
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Z ¿ycia szko³y – SP2

II Szkolny Konkursy Kolêd i Pastora³ek
(£OBEZ) Bo¿e Narodzenie, to
czas najpiêkniejszych œwi¹t, jakie
przypada nam prze¿ywaæ co roku,
o tej porze. Atmosfera mi³oœci, dobroci i przebaczenia, nie tylko wype³nia rodzinne domy, ale te¿ miejsce pracy i nauki, którym jest nasza szko³a.
Zaanga¿owanie Grona Pedagogicznego i Pracowników Administracji na czele z Dyrekcj¹, Uczniów
i Rady Rodziców, w miesi¹cu grudniu i obecnie styczniu, owocowa³o
wieloma atrakcyjnymi przedsiêwziêciami na rzecz spo³ecznoœci szko³y,
takimi jak: miko³ajki, coroczny IV ju¿
„Bo¿onarodzeniowy Róg Obfitoœci”, jase³ka, wigilie klasowe, wspólne kolêdowanie po³¹czone z ¿yczeniami œwi¹tecznymi.
Koncertowi kolêd, który odby³
siê 17.12.2013 r. towarzyszy³ II Szkolny Konkursy Kolêd i Pastora³ek,
bêd¹cy zarazem dla dzieci eliminacjami do konkursów w powiecie i
województwie. Przes³uchania odby³y siê w dwóch kategoriach wiekowych. Wykonawców ocenia³o
jury w sk³adzie: p. J. Gartner, p. A.
Hrycaj i p. J. Gêsicki.
Laureatami zostali:
klasy 1-3:
1 m. solistka Lena Sienicka (1 b);
duet: Aleksandra Kruszyñska i
Julia Kowalik (3b)

2 m. solistki: Agnieszka Sibera (1
a), Amelia Bernaœ (1b)
3 m. Hanna Siwiecka (1b), Wiktoria Wasilewicz (1b), £ucja Drozda
(2a)
klasy 4-6
1 m. solista: Dominik Marchewka
(kl.5 b)
2 m. duet: Julia Jagie³³o, Jaœmina
£ucyków (6a); solista: Maciej Prygiel (4a)
3 m. solistka Wiktoria Kopaczewska (5a)
Dyplomy uczestnictwa oraz nagrody dla zwyciêzców wrêczone zosta³y 20.12.2013r. w trakcie wigilijnych spotkañ uczniów szko³y z dyrekcj¹, nauczycielami oraz pracownikami szko³y. W trakcie wspólnego
kolêdowania zwyciêzcy zaprezentowali swoje utwory budz¹c wœród s³uchaj¹cych podziw i aplauz. Wszystkim laureatom ¿yczymy pomyœlnych
wystêpów w styczniowych konkursach.
Po przerwie œwi¹tecznej zorganizowana zosta³a zabawa karnawa³owa dla wszystkich uczniów po³¹czona z licznymi konkursami typu: taniec z balonem, najciekawszy strój,
zabawy sprawnoœciowe, wybór (losowanie) króla i królowej balu.
Wszyscy bawili siê znakomicie.
W rok 2014 weszliœmy tanecznym
krokiem.
JG

BETLEJEM, TO MY SAMI!
(BE£CZNA) 20 grudnia 2013r.
w Publicznej Szkole Podstawowej w
Be³cznej, w piêknie udekorowanej
sali gimnastycznej, uczniowie,
przedszkolaki, rodzice, mieszkañcy Be³cznej i goœcie z niecierpliwoœci¹ czekali na tegoroczne jase³ka.
O godzinie 9.00 na scenie pojawili siê pierwsi aktorzy. W tym roku
jase³ka przedstawione zosta³y na
dwóch scenach. Na jednej mogliœmy obserwowaæ wydarzenia
sprzed ponad dwóch tysiêcy lat
(narodziny Jezusa). Na drugiej zaœ
aktorzy ukazali czasy wspó³czesne.
Piêkna dekoracja, gra aktorów i
ciekawe stroje przykuwa³y uwagê
widowni. Wyj¹tkowy g³os anio³a (w
tej roli Natalia Nowak) do ³ez wzruszy³ niejedn¹ osobê z widowni.
Zaskoczeniem dla wszystkich by³o
to, ¿e aktorami tym razem nie by³y
tylko dzieci, ale doroœli - dyrektor
szko³y, nauczyciele, pracownicy
szko³y i przedszkola „Krasnala Ha-

³aba³y” i rodzice. Z taka propozycj¹
w tym roku wyst¹pi³a pani S³awomira G³uchowska, która by³a re¿yserem. Mamy nadziejê, ¿e p³yn¹ce z
przedstawienia przes³anie pozostanie w naszych sercach i pozwoli
otworzyæ siê bardziej na drugiego

cz³owieka. Jase³ka podoba³y siê tak
bardzo, ¿e brawom nie by³o koñca.
Mi³ym akcentem by³o z³o¿enie
wszystkim ¿yczeñ przez przedstawiciela gminy, pani¹ Miros³awê Turbak. Przy dŸwiêkach bo¿onarodzeniowych melodii anio³y rozda³y

op³atki, którymi wszyscy obecni na
sali pdzielili siê sk³adaj¹c œwi¹teczne
i noworoczne ¿yczenia.
Jase³ka nie by³yby zapewne takie
wyj¹tkowe, gdyby nie Pani Wies³awa Milcz, która zaoferowa³a swoj¹
pomoc przy wykonaniu scenografii.
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Sarmata zaprasza kibiców

V Memoria³
Mieczys³awa Ko³y
w mocnej
obsadzie
(DOBRA) Dziesiêæ dru¿yn zapowiedzia³o swój udzia³ w V Memoriale Mieczys³awa Ko³y w halowej
pi³ce no¿nej, który 19 stycznia (niedziela) 2014 roku o godz. 10.00
zostanie rozegrany na hali sportowej w Dobrej.
W Turnieju oprócz gospodarza,
Sarmaty Dobra, wezm¹ udzia³ wszyscy zwyciêzcy poprzednich turniejów: B³êkitni Stargard (dwukrotnie), Vineta Wolin, Drawa Drawsko
Pomorskie, a tak¿e Ina Goleniów,
Ina Iñsko, Piast Chociwel, Pomorzanin Nowogard, Œwiatowid £obez
i Pogoñ Szczecin.
Ka¿dy mecz bêdzie trwa³ 12 minut, a dru¿yny zostan¹ rozlosowane
na dwie grupy. Po dwie najlepsze

dru¿yny z ka¿dej grupy wejd¹ do
fazy pó³fina³owej, a zwyciêzcy tych
meczów spotkaj¹ siê w finale. Tradycyjnie na turnieju zostan¹ ustawione bramki o wymiarach 2x5 m, co
sprawi ¿e widzowie bêd¹ mieli znakomit¹ atrakcjê, gdy¿ wiêkszoœæ
meczów koñczy siê wysokimi wynikami bramkowymi (tak by³o w latach
poprzednich).
W dru¿ynie Pogoni Szczecin
prawdopodobnie wyst¹pi¹ juniorzy
starsi, graj¹cy w Centralnej Lidze
Juniorów (dawna M³oda Ekstraklasa). Dru¿yna ta zajê³a jesieni¹ I miejsce w grupie B tych rozgrywek i
wiosn¹ wyst¹pi w æwieræfinale Mistrzostw Polski. Wraz z dru¿yn¹ Pogoni ma przybyæ do Dobrej Edi Andradina, pi³karz - legenda polskiej
ekstraklasy.
(estan)

BIURO OG£OSZEÑ TYGODNIKA £OBESKIEGO

Tel. 91 39 73 730; 504 042 532

tygodnik ³obeski 14.1.2014 r.

Miros³aw Czury³o
powróci³ do Mewy

(RESKO) Zarz¹d klubu Mewa
Resko poinformowa³, ¿e Miros³aw
Czury³o ponownie zosta³ trenerem
pierwszego zespo³u.

ki, które graj¹ w IV lidze. Tydzieñ
temu odby³ siê pierwszy trening
Mewy w hali sportowej. Trener mia³
do dyspozycji 14 pi³karzy.

Czury³o pracowa³ w Resku w sezonie 2012/2013. Wtedy Mewa Resko spad³a z Ligi Okrêgowej do A
klasy. Trener pracowa³ w II ligowej
Chojniczance Chojnice, gdzie pe³ni³
ró¿ne funkcje trenerskie, ale ostatnio prowadzi³ rezerwy Chojniczan-

W zespole przed rund¹ wiosenn¹
pojawi¹ siê prawdopodobnie nowi
zawodnicy, poniewa¿ kilku pi³karzy
zrezygnowa³o z gry w klubie. Odeszli
Patryk Cymkiej (B³êkitni Trzyg³ów) i
£ukasz Kubicki (SALOS Szczecin).
(info i foto: Mewa)

„Bêdzie zabawa, bêdzie siê dzia³o...”

II Memoria³ Romualda Pa³asza
(RADOWO MA£E) W Radowie
Ma³ym po raz drugi rozegrany zostanie Halowy Turniej Pi³ki No¿nej
Oldbojów, który jednoczeœnie bêdzie Memoria³em upamiêtniaj¹cym
osobê zmar³ego przed laty pierwszego prezesa LKS „Radovia” Radowo
Ma³e Romualda Pa³asza.
Celem imprezy jest przede wszystkim uczczenie pamiêci wybitnego radowskiego dzia³acza pi³karskiego, a
tak¿e integracja œrodowiska poprzez
sport oraz propagowanie sportowego
trybu ¿ycia.
W tegorocznym turnieju goœcinnie
wyst¹pi lider HALP Szczecin: Emega Sport Szczecin, uczestnik Turnieju Regionalnego VIII edycji Amber
Cup w S³upsku. Gwiazd¹ szczeciñskiego zespo³u, jak i ca³ej imprezy, bêdzie
wybitny pi³karz, reprezentant Polski,
czo³owy zawodnik wielu dru¿yn ekstraligi polskiej i zagranicznej, dwukrot-

ny zdobywca mistrzostwa Polski, Pucharu Ligi oraz Pucharu Polski z Wis³¹
Kraków, wychowanek „Spójni” Œwidwin, ikona „Pogoni” Szczecin, Olgierd „Olo” Moskalewicz.
Udzia³ w turnieju potwierdzi³y
zespo³y: „Polonia” P³oty, „Mewa”
Resko, „Pomorzanin” Nowogard „Pomorzanin” S³awoborze, „Sparta” Gryfice, „Bizon 1977” Cerkwica, „Ina” Iñsko oraz dwa zespo³y „Radowii” Rado-

wo Ma³e (gospodarz imprezy).
Turniej zostanie rozegrany w hali
sportowej przy Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym 1 lutego 2014
r. (sobota). Rozpoczêcie imprezy o
godz. 10.00.
Wspó³organizatorami turnieju s¹:
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym - Ewa Radanowicz
(córka R. Pa³asza), LZS Szczecin, Sta-

rostwo Powiatowe w £obzie, Gmina
Radowo Ma³e, „Radowia” Radowo
Ma³e, Oldboje „Radowia” Radowo
Ma³e.
Serdecznie zapraszamy kibiców,
którzy bêd¹ zapewne œwiadkami wysokiego poziomu rozgrywek prezentowanego przez „starszych panów”, gor¹cej atmosfery, pi³karskich emocji i
dobrej zabawy tworz¹c jednoczeœnie
turniej wspania³ym widowiskiem. (g)

tygodnik ³obeski 14.1.2014 r.
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Sk¹d siê bierze czad i dlaczego jest
tak niebezpieczny?
Tlenek wêgla, potocznie
zwany czadem, jest gazem
silnie truj¹cym,
bezbarwnym i bezwonnym,
nieco l¿ejszym od
powietrza, co powoduje, ¿e
³atwo siê z nim miesza i w
nim rozprzestrzenia.
Potencjalne Ÿród³a czadu w
pomieszczeniach
mieszkalnych to kominki,
gazowe podgrzewacze
wody, piece wêglowe,
gazowe lub olejowe i
kuchnie gazowe.
Powstaje w wyniku niepe³nego
spalania wielu paliw, m.in.: drewna,
oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, wêgla, ropy, spowodowanego
brakiem odpowiedniej iloœci tlenu,
niezbêdnej do zupe³nego spalania.
Mo¿e to wynikaæ z braku dop³ywu
œwie¿ego (zewnêtrznego) powietrza
do urz¹dzenia, w którym nastêpuje
spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zu¿ycia lub z³ej regulacji palnika gazowego, a tak¿e przedwczesnego zamkniêcia paleniska pieca
lub kuchni, czy te¿ zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego
lub uszkodzonego po³¹czenia miêdzy kominami i piecami.

Szczelnie pozamykane okna
(czasami jeszcze dodatkowo
uszczelnione), pozaklejane kratki,
brak otworów wentylacyjnych w
drzwiach ³azienkowych, jak równie¿
brak regularnych kontroli dro¿noœci
przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiaj¹, ¿e w naszych
mieszkaniach lub domach mo¿emy
nie byæ bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo ³atwo
mo¿e dojœæ do tragedii.
Do zatruæ czêsto dochodzi w
nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, nie maj¹cymi indywidualnych przewodów napowietrzaj¹cych i gdzie z przyczyn
oszczêdnoœciowych zlikwidowano
(zas³oniêto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi s¹ zbyt szczelne.
Mieszkanie doskonale szczelne „nie
oddycha”; brak dostêpu tlenu mo¿e
doprowadziæ do tragedii.
Jak zapobiegaæ zatruciu?
Podstawow¹ przyczyn¹ zatruæ
jest niepe³ne spalanie, do którego
mo¿e dojœæ np. gdy zbyt szczelnie
zamkniête s¹ okna, brak jest w³aœciwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku wêgla i utrudnia
jego odp³yw. Tyle spalin wyp³ynie
na zewn¹trz, ile œwie¿ego powietrza
nap³ynie do pomieszczenia. Przede
wszystkim nale¿y wiêc zapewniæ
mo¿liwoœæ sta³ego dop³ywu œwie¿ego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni

Pieni¹dze na sport
podzielone
(£OBEZ). Zosta³ ju¿ rozstrzygniêty konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie
gminy £obez. Komisja konkursowa
mia³a do dyspozycji 240 tys. z³ dla 11
organizacji sportowych.
£obeski Klub Biegacza „Trucht”
otrzyma³ 30 tys. z³, Uczniowski Klub
Sportowy Badmintona przy Szkole
Podstawowej w Be³cznej - 8 tys. z³.
Miêdzyszkolny Klub Sportowy
„Olimp” otrzyma³ 70 tys. z³,
Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” - 10 tys. z³, Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespo³y Sportowe 4,5 tys.
z³, Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej „B³yskawica” - 40 tys. z³.
Dotacji nie otrzyma³ Ludowy Klub
Sportowy „Hubal” w £obzie.
Miêdzyzak³adowy Klub Sporto-

wy „Œwiatowid” w £obzie otrzyma³
110 tys. z³.
Dla porównania Ludowy Klub
Sportowy „Mewa” w Resku otrzyma³ 190 tys. z³.
Wysokoœæ planowanych œrodków na ten cel w gminie Wêgorzyno
w og³oszonym konkursie wynosi
170.000 z³, przy czym wysokoœæ
œrodków przekazanych na realizacjê
tego samego zadania wynosi³a: w
2011r. - 110.000 z³, w 2012r. -150.000
z³, w 2013 r. -170.000 z³.
W gminie Dobra wysokoœæ planowanych œrodków publicznych
przeznaczonych na realizacjê zadania wynosi 220.000 z³.
W gminie Radowo Ma³e z kolei
wysokoœæ planowanych œrodków
publicznych przeznaczonych na realizacjê tego zadania: 87.000 z³. MM

wêglowej lub pieca) oraz swobodny
odp³yw spalin. Ponadto nale¿y regularnie sprawdzaæ prawid³owoœæ
dzia³ania urz¹dzeñ mog¹cych byæ
Ÿród³em tlenku wêgla, szczelnoœæ
wewnêtrznych instalacji gazowych,
przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kana³ów nawiewnych.
Pamiêtaj aby:
- dokonywaæ okresowych przegl¹dów instalacji wentylacyjnej i
przewodów kominowych oraz ich
czyszczenia. Gdy u¿ywasz wêgla i
drewna, nale¿y to robiæ nie rzadziej,
ni¿ raz na 3 miesi¹ce. Gdy u¿ywasz
gazu ziemnego czy oleju opa³owego
– nie rzadziej, ni¿ raz na pó³ roku.
Zarz¹dca budynku lub w³aœciciel ma
obowi¹zek m.in. przegl¹du instalacji
wentylacyjnej nie rzadziej ni¿ raz w
roku,
- uchyliæ okno w mieszkaniu, gdy
korzystasz z jakiegokolwiek Ÿród³a
ognia (pieca gazowego z otwart¹
komor¹ spalania, kuchenki gazowej
lub wêglowej),
- nie zas³aniaæ kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
- przy instalacji urz¹dzeñ i systemów grzewczych korzystaæ z us³ug
wykwalifikowanej osoby,
- u¿ytkowaæ sprawne technicznie urz¹dzenia, w których odbywa
siê proces spalania; zgodnie z instrukcj¹ producenta kontrolowaæ
stan techniczny urz¹dzeñ grzewczych,
- stosowaæ urz¹dzenia posiadaj¹ce stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w
sytuacjach w¹tpliwych nale¿y
¿¹daæ okazania wystawionej przez
producenta lub importera urz¹dzenia tzw. deklaracji zgodnoœci, tj. dokumentu zawieraj¹cego informacje o
specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urz¹dzenia,
- w przypadku wymiany okien na
nowe, sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania wentylacji, poniewa¿ nowe
okna s¹ najczêœciej o wiele bardziej
szczelne w stosunku do wczeœniej
stosowanych w budynku i mog¹
pogarszaæ wentylacjê,
- systematycznie sprawdzaæ
ci¹g powietrza, np. poprzez przyk³adanie kartki papieru do otworu, b¹dŸ
kratki wentylacyjnej; jeœli nic nie
zak³óca wentylacji, kartka powinna
przywrzeæ do otworu,
- czêsto wietrzyæ pomieszczenie,
w którym odbywa siê proces spalania (kuchnie, ³azienki wyposa¿one w
termy gazowe), a najlepiej zapewniæ
nawet niewielkie rozszczelnienie

okien,
- rozmieœciæ czujki tlenku wêgla w
tej czêœci domu, w której œpi Twoja
rodzina. Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa dodatkowe czujki warto
umieœciæ w ka¿dym pomieszczeniu,
- nie spalaæ wêgla drzewnego w
domu, gara¿u, na zamkniêtej werandzie itp., je¿eli pomieszczenia te nie
maj¹ odpowiedniej wentylacji,
- nie zostawiaæ samochodu w
gara¿u z w³¹czonym silnikiem, nawet
je¿eli drzwi do gara¿u pozostaj¹
otwarte,
- nie bagatelizowaæ takich objawów jak: dusznoœci, bóle i zawroty
g³owy, nudnoœci, wymioty, oszo³omienie, os³abienie, przyœpieszenie
czynnoœci serca i oddychania, gdy¿
mog¹ byæ sygna³em, ¿e ulegamy
zatruciu czadem; w takiej sytuacji
nale¿y natychmiast przewietrzyæ
pomieszczenie, w którym siê znajdujemy i zasiêgn¹æ porady lekarskiej.
Jakie s¹ objawy zatrucia tlenkiem wêgla?
- lekki ból, md³oœci, wymioty,
ogólne zmêczenie i os³abienie – lekkie zatrucie,
- nasilaj¹cy siê ból g³owy, sennoœæ, zaburzenia œwiadomoœci i
równowagi, trudnoœci z oddychaniem, oddech przyœpieszony, zaburzenia rytmu serca – œrednie zatrucie,
- drgawki, utrata przytomnoœci –
ciê¿kie zatrucie.
Os³abienie i znu¿enie, które czuje
zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolnoœci oceny zagro¿enia,
powoduj¹, ¿e jest on ca³kowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomnoœæ
i – jeœli nikt nie przyjdzie mu z pomoc¹ – umiera.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wêgla?
- nale¿y natychmiast zapewniæ
dop³yw œwie¿ego, czystego powietrza,
- jak najszybciej wynieœæ osobê
poszkodowan¹ w bezpieczne miejsce, na œwie¿e powietrze,
- rozluŸniæ poszkodowanemu
ubranie – rozpi¹æ pasek, guziki, ale
nie rozbieraæ go, gdy¿ nie mo¿na
doprowadziæ do jego przemarzniêcia,
- wezwaæ s³u¿by ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, stra¿
po¿arna – 998 lub 112); jeœli po
wyniesieniu na œwie¿e powietrze
zaczadzony nie oddycha, nale¿y niezw³ocznie przyst¹piæ do wykonania
sztucznego oddychania i masa¿u
serca.
KP PSP w £obzie
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Kalendarium 2013
W 2013 roku wydarzy³o siê.
Styczeñ

W minionym
tygodniu w redakcji zjawi³ siê dobrze
u³o¿ony
srebrny prêgowany kotek przedstawiony na zdjêciu.
Byæ
mo¿e
sp³oszy³ siê i zgubi³. Kotek czeka
na swojego w³aœciciela w redakcji
przy ul. S³owackiego 6 w £obzie.

Galeria naszych mieszkañców

Chrzest Œwiêty
Julii

• 16 studolarowych fa³szywych banknotów para z Bia³ogardu stara³a
siê wymieniæ w jednym z ³obeskich kantorów.
• Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej w Dobrej, mandat radnego
otrzyma³ Piotr Hebda.
• Mieszkaniec £obza gro¿¹c broni¹ pneumatyczn¹ usi³owa³ ukraœæ pieni¹dze ze stacji paliw Szczecinie.
• Minister rolnictwa goœci³ w £obzie m.in. w sprawie przed³u¿enia
dzier¿awy ziemi dla zak³adu Nowamyl w £obzie.
• Obfite opady œniegu utrudnia³y dojazdy do miejscowoœci.
• Lidia Lalak-Szawiel zostaje dyrektorem biura LOT w £obzie.
• 20 stycznia ³obeskie morsy k¹pa³y siê w jeziorze Miejskim.
• Mariusz Marciñczyk i Marcin Ryba³towski udekorowali i plastycznie
odmienili wnêtrze Centrum Kultury w Resku.
• Polski zwi¹zek Emerytów i Rencistów w Resku wybra³ nowy zarz¹d
Ko³a.
• Strajk PKP.
• Stanowisko komendanta Stra¿y Miejskiej w Resku obj¹³ Andrzej
Gajdzis.

Luty
• Bractwo rycerskie w Dobrej.
• By³e kino Rega sprzedane.
• W lutym minê³o 725 lat nadania praw miejskich Reska.
• 73 rocznica deportacji lutowej na Sybir.
• Smoki powiatu otrzymali: firma Bono Fur Fam, Ma³gorzata Zieniuk,
Marek Wierzbowski, ks. Tadeusz Uszkiewicz i poœmiertnie Wies³aw
Ma³yszek, Miros³aw Budzyñski, Super Smoka – poœmiertnie – Tadeusz
Barañski.
• CBA w ³obeskim urzêdzie.
• Jubileusz 50. lecia MLKS Œwiatowid.
• Podsumowanie roku w ³obeskiej policji.
• Rozpoczê³a siê budowa zbiornika retencyjnego w £obzie przy ul. H.
Sawickiej, cena - niemal milion z³. Zbiornik mia³ zostaæ wykonany do
po³owy listopada 2013 roku.

Marzec

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

• 1 marca w Mistrzostwach Województwa w Biegach Prze³ajowych w
Policach z³oty medal wygra³ Krzysztof Kraus z MKS Olimp £obez.
• 2. marca - po¿ar wielorodzinnego budynku w Grzêzienku.
• 3. marca - 68 rocznica zdobycia £obza.
• Rescy karatecy Szymon Dusza oraz Fryderyk Lewandowski na podium podczas Mistrzostw Pomorza w Kyokushin.
• Milena Sadowska z UKS Arbod Dobra zdoby³a z³oty medal podczas
Mistrzostw Makroregionu Wielkopolskiego m³odzików w biegach
prze³ajowych. W klasyfikacji medalowej klub zaj¹³ 3 miejsce, w punktowej – 7.
• Marek Bukato zosta³ komendantem PSP w £obzie.
• Milena Sadowska i Wiktoria Bakalarczyk z UKS Arbod w Dobrej
zosta³y z³otymi medalistkami w Mistrzostwach Polski LZS w biegach
prze³ajowych.
• S¹d wyda³ wyrok skazuj¹cy mieszkañca Reska za zabójstwo starszej
kobiety w jednym z mieszkañ w Resku w 2010 roku. Zabójca dosta³
karê do¿ywotniego wiêzienia.
• Targi edukacyjne w ³obeskim gimnazjum.
• Br¹zowy medal Mileny Sadowskiej zawodniczki Arbod w Dobrej w
Mistrzostwach Polski Juniorów m³odszych i ogólnopolskich biegach
prze³ajowych m³odzików w Kwidzyniu nad Wis³¹.
• Ksi¹dz Henryk Malerski wznowi³ adoracjê Relikwii Krzy¿a Œwiêtego
w Sielsku.
• £obeska Baba Wielkanocna.
• Aleksandra Krzêæko uczennica Gimnazjum Or³a Bia³ego w Wêgorzynie zajê³a VI miejsce w województwie w konkursie wiedzy o samorz¹dzie terytorialnym i regionie.
• Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w £KB Trucht, prezesem zosta³
Piotr Kiedrowicz. Dotychczasowy prezes i za³o¿yciel klubu Marcin
Horbacz zrezygnowa³ z tej funkcji.

