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Burmistrz £obza wypowiedzia³ siê w sprawie zatrudnienia w Zwi¹zku

Burmistrz Sola plecie
bzdury
Jeden nauczyciel przypada na trzech uczniów

Szko³a w Siedlicach zostanie
zlikwidowana?
(SIEDLICE - Radowo
Ma³e). Tutejsza szko³a
mo¿e byæ
zlikwidowana wraz
z koñcem roku
szkolnego. Wszystko
bêdzie zale¿a³o
od decyzji radnych, a
ta zapadnie podczas
najbli¿szej sesji Rady
Gminy 29 stycznia.

Plebiscyt
Tygodnika
£obeskiego
Na zwyciêzcê
czeka 5 tys.
z³otych i laur
najlepszego
urzêdnika!
Wspomnienia
Haliny
Kopeæ,
z domu
Opuchlik
Malarstwo
z pasj¹
P³yta OSB 3
18 mm - 69,60 z³
brutto - za 1 szt.
Tel. 660 657 461
602 131 760
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Kazimierz Rynkiewicz
Kilka s³ów o pracy anonimowej
osoby, która spisa³a s³owa burmistrza £obza i opublikowa³a w ostatnim wydaniu „nowego tygodnika
³obeskiego, przy okazji komentuj¹c.
Komentarze s¹ równie kuriozalne,
jak wypowiedzi burmistrza, wiêc
mo¿e dlatego anonimowe. Krótko
odniosê siê do nich. Po opisaniu sytuacji, jaka mia³a miejsce na sesji,
owa osoba skomentowa³a: „Wydawa³o siê, ¿e kroi siê niez³a afera –
ale przys³owiowa mysz jedynie ryknê³a, bo obecni na sali nie otrzymali ¿adnych wyjaœnieñ. Po dwóch tygodniach milczenia zdecydowaliœmy siê o zasiêgniêcie informacji „z
pierwszej rêki”. Poprosiliœmy Burmistrza £obza Ryszarda Solê o wypowiedŸ i komentarz – wszak etyka
dziennikarska wymaga wys³uchania obydwu stron”.
Po pierwsze – etyka wymaga, by
prowadz¹cy rozmowê z burmistrzem
podpisa³ siê, chyba ¿e wstydzi siê
swojego nazwiska.
Po drugie – redakcja „nt³” zabra³a
g³os na ten temat nie „po dwóch
tygodniach milczenia”, ale po
dwóch miesi¹cach. Pierwszy artyku³
o zarabianiu burmistrza Soli w
Zwi¹zku, jako relacjê z sesji, opublikowaliœmy 12 listopada 2013 r. Przez
minione dwa miesi¹ce „nowy tygodnik ³obeski” nie zamieœci³ nawet
wzmianki na ten temat, choæby z
sesji grudniowej, ze s³ynnym ju¿ dia-

Z DRUGIEJ STRONY

Dziennikarz przed w³adz¹ staje na bacznoœæ i podkula ogon

Anonim poucza o etyce
dziennikarskiej
logiem; gdy burmistrz Sola poprosi³
swego radcê, by ten udzieli³ informacji radnym o sk³adnikach jego wynagrodzenia, na co ten odpar³, ¿e nie
wie, z jakich sk³adników sk³ada siê
pensja burmistrza. Temat g³oœny w
£obzie, gminach oœciennych i
dwóch powiatach, a co mamy w tym
czasie na pierwszych stronach wydañ „nowego tygodnika ³obeskiego”? „GroŸny wypadek”, „Epidemia
œwierzbu”, „Ogieñ w mieszkaniu”,
„Niedzielne dachowanie”, „Dwóch
mê¿czyzn mog³o ¿ywcem sp³on¹æ”,
„Œmieræ czeka³a na chodniku”, „Dachowanie na K-20”, „Bus uderzy³ w
drzewo”, „Œmiertelny wypadek”,
„Wybuch gazu”, „Po¿ar mieszkania”, „TIR uderzy³ w drzewo”, znowu „GroŸny wypadek”, „Samobójstwo” itd. itp. Ktoœ s³ysz¹c sygna³
karetki pogotowia lub stra¿y po¿arnej stwierdzi³: - jedzie temat na
pierwsz¹ stronê „nowego tygodnika
³obeskiego”. To zdanie prawie wyczerpuje zakres problematyki w tej
gazecie. Te informacje co prawda nie
wnosz¹ nic do spraw gmin i powiatu,
nie wp³ywaj¹ na kondycjê spo³eczn¹
i ekonomiczn¹ mieszkañców, nie powiêkszaj¹ wiedzy obywatelskiej,
potrzebnej do podejmowania œwiadomych wyborów, ale oczywiœcie
redakcja ma prawo tak traktowaæ
swoich czytelników, jak traktuje.
Jednak jak chce pouczaæ o etyce i
zasadach pracy dziennikarskiej, to
trzeba ku temu mieæ podstawy.
Po trzecie - „Etyka dziennikarska wymaga wys³uchania obydwu
stron” „z pierwszej rêki” - ryknê³a
mysz dziennikarska i podstawi³a

dyktafon burmistrzowi, by ten móg³
siê wygadaæ. Gdyby dziennikarz, robi¹cy za stojak mikrofonu, przerwa³
choæ na chwilê jakimœ pytaniem ten
s³owotok, byæ mo¿e burmistrz unikn¹³by kompromitacji. Ale do tego, by
zadaæ jakieœ pytanie na dany temat,
trzeba siê tym tematem po prostu
zainteresowaæ, a nie pytaæ burmistrza: „O co chodzi w tej sprawie?”.
Temat jest „wa³kowany” od dwóch
miesiêcy, a dziennikarz nie wie o co
chodzi, tylko pyta burmistrza? Z pretensjonaln¹ uwag¹, ¿e etyka wymaga wys³uchania obydwu stron. A
gdzie argumenty pierwszej strony,
je¿eli ju¿ przechodzi siê do drugiej?
Czy podstawienie mikrofonu burmistrzowi to jest wys³uchanie „obydwu” stron? No tak, po naszym artykule, ¿e burmistrz Sola rozdwoi³ siê,
dziennikarz przyj¹³ to za prawdê i
rozmawia³ z obydwoma naraz. Wys³ucha³ za jednym zamachem obydwu stron. Gratulacje.
Po czwarte – dziennikarz skompromitowa³ siebie i burmistrza nie
reaguj¹c na wyg³aszane przez niego
bzdury typu, cytujê: „W marcu 2012
roku Przewodnicz¹cy zaproponowa³ Walnemu Zgromadzeniu, które
jest gremium opiniotwórczym...”. To
tak jakby powiedzieæ, ¿e gremium
opiniotwórczym jest sejm lub rada
miejska. Ani dziennikarz ani burmistrz nie zajrzeli nawet do statutu
Zwi¹zku, gdzie w punkcie 1 dot.
Zgromadzenia Zwi¹zku zapisano, ¿e
Zgromadzenie jest „organem stanowi¹cym i kontrolnym Zwi¹zku”.
Jaki wniosek wyci¹ga dziennikarz po zakoñczeniu rozmowy z bur-

Echa naszej publikacji na stronie internetowej
Tygodnika £obeskiego

Dziêkujê za przypomnienie postaci
Pana Wiktora Sumiñskiego
Bardzo dziêkujê autorowi artyku³u - Panu Kazimierzowi Rynkiewiczowi za przypomnienie postaci,
„¯o³nierza Wyklêtego” - Pana Wiktora Sumiñskiego.
Mieszkam w pobli¿u Koszelówki, interesujê siê histori¹ powiatu
gostyniñskiego, zw³aszcza w okresie II Rzeczypospolitej. Znane mi
jest nazwisko bohatera artyku³u i
wspomnianych przez Niego kole-
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gów, niektórych - niestety straconych przez UB. Pozdrawiam serdecznie Pana Sumiñskiego oraz autora
artyku³u Pana Kazimierza Rynkiewicza- Bogumi³a Zalewska-Opasiñska
- dyrektor Szko³y Podstawowej w
Dobrzykowie.
Od Redakcji. Dziêkujê za pozdrowienia. Mam nadziejê, ¿e opisuj¹c historiê takich ludzi, jak Pan Wik-

tor Sumiñski, w jakiejœ drobnej czêœci wype³niam luki w naszej wspólnej, polskiej historii. Kiedyœ dzieci i
wnuki przyjd¹ i bêd¹ pytaæ, jak to
by³o, i mo¿e tutaj znajd¹ jakiœ œlad,
jak¹œ cz¹stkê odpowiedzi. Panu
Wiktorowi przeka¿ê pozdrowienia.
Pozdrawiam Pani¹ równie serdecznie, i przy okazji kadrê i uczniów
szko³y w Dobrzykowie.
Kazimierz Rynkiewicz

mistrzem? ¯e „osobiste animozje
miêdzy radnymi a radnymi, radnymi a burmistrzem (burmistrzami)
wziê³y górê nad realnym interesem
gminy. W innym wolnym t³umaczeniu: rozpoczê³a siê kampania wyborcza a.d. 2014”.
I ani s³owa o interesie mieszkañców, którzy p³ac¹ burmistrzom trzech
gmin dodatkowe wynagrodzenia via
Zwi¹zek, zupe³nie nie wiedz¹c o tym.
Mówi¹c krótko, s¹ po cichu robieni
w bambuko, a pozostaje im poczytaæ
w gazecie o po¿arach i wypadkach
na drogach.
Wniosek – macie emocjonowaæ
siê sprawami zupe³nie nieistotnymi
dla waszej sytuacji spo³ecznej i politycznej, a to, ¿e politycy po cichu
wyci¹gaj¹ wam wasze ciê¿ko zarobione pieni¹dze, to nie powinno was
interesowaæ. Czy „realny interes
gminy” to utrzymywanie mieszkañców w niewiedzy? Czy redakcja „nt³”
ma swoich czytelników za kompletnych mato³ów?
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Zbiornik retencyjny Miko³aj w Policku
czy rekreacyjny?

(£OBEZ). Po mieœcie kr¹¿y
fama, ¿e burmistrz buduje zbiornik
rekreacyjny przy ul. H. Sawickiej i
po wybudowaniu bêdzie tam miejsce
rekreacyjne dla mieszkañców, a dla
wêdkarzy - ³owisko.
O miejscu rekreacyjnym sami niegdyœ pisaliœmy, relacjonuj¹c jedn¹ z
sesji, gdzie burmistrz t³umaczy³, ¿e
zamiast inwestowaæ w jezioro Miejskie, lepiej poczekaæ na zbiornik,
Wtedy jeszcze nie wiedzieliœmy, ¿e w
zbiorniku ma byæ tylko metr wody.
Zbiornik oczywiœcie nie buduje
burmistrz, tylko Zachodniopomorski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych. Burmistrz mo¿e wybudowaæ sobie dom – prywatnie, za prywatne pieni¹dze. Jeœli ju¿ coœ jest
budowane, to przez gminê, czyli za
pieni¹dze wszystkich mieszkañców,
za zgod¹ rady.
Zbiornik mia³ byæ ukoñczony do
po³owy listopada 2013 roku. Jest po³owa stycznia, a na zbiorniku praca
wre niemal nieprzerwanie.
Zbiornik przy H. Sawickiej nie
jest budowany za pieni¹dze gminne,
czyli mieszkañców. Ma tam byæ metr

wody, wiêc nie bêdzie to k¹pielisko,
za ma³o te¿ na ³owisko. Pla¿a mia³a
niby byæ od strony osiedla, ciekawe
tylko gdzie, mo¿e na nowej ha³dzie
ziemi? Od strony pomiêdzy osiedlem a zbiornikiem p³ynie rzeka i
bêdzie spory kawa³ek do zbiornika.
Jedyne dojœcie bêdzie byæ mo¿e
skarp¹ pomiêdzy rzek¹ a ogrodzeniem po SCMB. Do zbiornika bêdzie
mo¿na dojœæ swobodnie od drugiej
strony (przy sklepie), ale tam ¿adnego miejsca rekreacyjnego nie bêdzie,
bo jest tylko niewielka przestrzeñ
pomiêdzy budowan¹ œcie¿k¹, a
grobl¹ przerobion¹ na drogê. Teren
przy zbiorniku jest prywatny. W
miejscu gdzie niegdyœ by³a niewielka pla¿a (gdy by³ tam wczeœniej
zbiornik) dzisiaj rosn¹ krzewy – by³o
to dojœcie od strony œcie¿ki wiod¹cej
przez lasek. Aby z tego miejsca
przejœæ do przysz³ego zbiornika, nale¿a³oby najpierw pokonaæ rzekê. To
w takim razie gdzie niby mia³aby owa
pla¿a powstaæ, byæ wypo¿yczalnia
kajaków, rowerów wodnych i gdzie
niby mia³yby p³ywaæ ryby?
Bêdzie troszkê miejsca przy grobli – na roz³o¿enie kocyka.
MM

(POLICKO - gmina Resko).
Choæ domy w Policku w gminie
Resko s¹ oddalone od siebie w sporych odleg³oœciach, nie przeszkodzi³o to Miko³ajowi dotrzeæ do ka¿dego domu i tam pozostawiæ nie tylko paczki, ale i uœmiech na twarzach najm³odszych.
Miko³aj mia³ ze sob¹ 39 paczek,
które podarowa³ najm³odszym. Nim
jednak to uczyni³, upewni³ siê, czy
obdarowywane dziecko by³o
grzeczne w mijaj¹cym roku. Dzieci
uczêszczaj¹ce do szko³y podstawowej z ogromn¹ skrupulatnoœci¹ za-

pewnia³y, ¿e ca³y rok stara³y siê o
nagrodê na koniec roku. Do paczek
Miko³aj dodawa³ magiczny py³, którym posypywa³ d³onie najm³odszych, zapewniaj¹c, ¿e przyniesie on
szczêœcie i spe³nienie ¿yczeñ. Dzieci
mia³y jedynie œciskaæ go mocno w
d³oni, byæ mo¿e myœl¹c przy tym
marzenie, które mia³oby siê spe³niæ,
po czym posypywa³y nim choinki
znajduj¹ce siê w ich domach.
Miko³aj ze swojej strony dziêkuje burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej w Resku za dobre serce okazane dzieciom, bo radoœæ ich by³a przeogromna.
MM

170 tys. z³ dla Sparty
(WÊGORZYNO).Otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
i sportu na rzecz mieszkañców Gmi-

ny Wêgorzyno w 2014 r. wygra³ Ludowy Klub Sportowy „SPARTA”.
Do dyspozycji bêdzie mia³ kwotê w
wysokoœci 170.000 z³.
op
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Bud¿et bez inwestycji
(RADOWO MA£E). Dochody
bud¿etu gminy w tym roku zaplanowano w wysokoœci 10,8 mln z³, z
tego: dochody bie¿¹ce - 10,4 mln, dochody maj¹tkowe - 341.560 z³. Dla
porównania na rok 2013 dochody
planowano w wysokoœci 12,6 mln z³.
Wydatki bud¿etu na ten rok 10,8
mln z³, z tego: wydatki bie¿¹ce - 10,6
mln z³, wydatki maj¹tkowe - zaledwie
127 tysiêcy z³otych.
Mieszkañcy gminy Radowo
Ma³e maj¹ do sp³acenia w nastêpnych latach (do 2025 roku) 4.138.512
z³. WskaŸnik zad³u¿enia do dochodów ogó³em 38,30 proc.

List do redakcji

W uchwale bud¿etowej zaplanowano wp³ywy z podatku od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej w wysokoœci 1.000 z³.
Wp³ywy z podatków rolnego, leœnego, od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³at lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w wysokoœci
1.665.602, w tym: podatek od nieruchomoœci w wysokoœci 1.077.970,
podatek rolny w wysokoœci 462.900
z³, podatek leœny – 113.600 z³. Z kolei
wp³ywy z tych podatków od osób fizycznych maj¹ wynieœæ 1.285.562 z³,
w tym podatek od nieruchomoœci w
wysokoœci 436 440 z³, a podatek rolny - 659.600 z³.
Udzia³y gminy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa ma wynieœæ 981 tys. z³ w tym:
podatek dochodowy od osób fizycz-

Stra¿acy zakoñczyli akcjê sprzeda¿y kalendarzy

Dziêkujemy mieszkañcom
gminy Radowo Ma³e
Stra¿acy z jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnych z gminy Radowo Ma³e zakoñczyli akcjê sprzeda¿y kalendarzy.

nych 980 tys. z³ i jedynie 1 tys. z³ z
podatku dochodowego od osób
prawnych.
W wydatkach na rok przysz³y
zaplanowano wydatki na: wydatki
bie¿¹ce na wynagrodzenia i sk³adki
od nich naliczane 4.963.510 z³, administracja publiczna 1.608.060, w tym:
wydatki jednostek bud¿etowych
1.410.560, wynagrodzenia i sk³adki
od nich naliczane – 1.142.500, wydatki maj¹tkowe (m.in. inwestycyjne) - 127.000 z³.
Dla rady gminy zabezpieczono
œrodki w wysokoœci 58.500 z³, na
ochotnicze stra¿e po¿arne 72.160 z³,
na obs³ugê d³ugu publicznego
210.000 z³, na oœwiatê i wychowanie
4.894.277 z³, w tym na szko³y podstawowe 2.551.057 z³, pomoc spo³eczn¹
– 2.206.370 z³, dowo¿enie uczniów
do szkó³ 252.000 z³.
W tym roku gminy raczej nie planuj¹ nowych inwestycji, zwi¹zane
jest to z nowym rozdaniem œrodków
unijnych. Dziœ jeszcze nie wiadomo,
jakie inwestycje bêd¹ dofinansowywane. Gdy ju¿ to bêdzie wiadome, w
gminie zostan¹ wykonane projekty i
rozpoczn¹ siê prace przygotowuj¹ce do zadañ, m.in. budowy kanalizacji.
MM
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Zgodnie ze z³o¿on¹ obietnic¹
nadszed³ czas rozliczenia siê z akcji.
Ale zanim o pieni¹dzach… Przede
wszystkim chcemy serdecznie podziêkowaæ za na ogó³ ¿yczliwe przyjêcie i zrozumienie dla naszej akcji.
Dziêkujemy za wsparcie naszych
OSP poprzez zakup kalendarzy.
To by³a pierwsza taka akcja, realizowana w gminie Radowo Ma³e.
Pocz¹tkowo sami byliœmy pe³ni
obaw i w¹tpliwoœci. Postanowiliœmy
chodziæ od domu do domu, od drzwi
do drzwi. Nikt z nas nie by³ pewien,
jak zostaniemy przyjêci, jak zostaniemy potraktowani… To tak¿e dla
nas by³o nowym doœwiadczeniem,
wymaga³o od nas jakiegoœ prze³amania siê. Ale ju¿ po pierwszym dniu
nasze obawy zosta³y rozwiane. Byliœmy wszêdzie przyjmowani z ¿yczliwoœci¹ i sympati¹ oraz zrozumieniem dla naszych potrzeb i dla koniecznoœci wsparcia dla stra¿aków.
Wszêdzie te¿ chcieliœmy zostawiæ
nasze kalendarze, nawet tam, gdzie z
ró¿nych wzglêdów nie otrzymaliœmy za nie ¿adnych pieniêdzy. Bo
chocia¿ w³aœnie zdobycie œrodków
na zakup wyposa¿enia i umundurowania by³o g³ównym celem naszej
akcji, to chcieliœmy siê tak¿e pokazaæ

- pokazaæ, ¿e stra¿acy s¹ wœród nas.
Uda³o nam siê zebraæ 4158,70 z³.
Po zap³aceniu za kalendarze pozosta³o nam 2958,70 z³. Te pieni¹dze
to dowód tej ¿yczliwoœci i hojnoœci,
z jak¹ siê spotkaliœmy. Tym wiêkszy,
¿e przecie¿ nasza gmina jest raczej
biedn¹ gmin¹, gdzie bezrobocie jest
bardzo wysokie. Nikt z nas nie spodziewa³ siê takiego wyniku.
Decyzj¹ Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej
w Radowie Ma³ym, zebrane pieni¹dze zosta³y przekazane Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Czachowie. Druhowie z tej jednostki za pozyskane
œrodki zakupi¹ umundurowanie wyjœciowe i koszarowe. I tak dziêki ofiarnoœci mieszkañców gminy Radowo
Ma³e, kolejna ju¿ jednostka, po OSP
Radowo Ma³e i OSP Siedlice, zostanie „ubrana”. Mieæ mundur to dla
ka¿dego stra¿aka bardzo wa¿na
sprawa. Mundur nadaje nam, stra¿akom, nasz¹ to¿samoœæ. Przypomina
nam kim jesteœmy i dla kogo jesteœmy. Bez Pañstwa pomocy stra¿acy
z Czachowa zapewne nigdy nie mieliby tego umundurowania. Dlatego
jeszcze raz serdecznie Pañstwu dziêkujemy za wsparcie i ¿yczliwoœæ,
jak¹ nam okazaliœcie. I jeszcze jedno:
za rok znowu zapukamy do Pañstwa
domów z kalendarzami na rok 2015.
Dariusz Stefañski, Sekretarz
ZOG ZOSP RP Radowo Ma³e

Farmy wiatrowe nie tworz¹ miejsc pracy

Jad¹c samochodem, widzimy czêsto wiatraki i podziwiamy, jakie s¹ silne, wznios³e i jak tylko je mijamy, to
jesteœmy zadowoleni, widz¹c z powrotem piêkny krajobraz bez wiatraków.
Nasuwa siê pytanie, po co
nam wiatraki? Kto ma z nich
zysk? Czy nie ma innych rozwi¹zañ w
pozyskaniu energii? Co z fotowoltaik¹? Czy nie mo¿e mieæ ka¿dy swojej
mini elektrowni na dachu?
Zysk z farm wiatrowych maj¹
w³aœciciele gruntów, którzy wydzier¿awiaj¹ je pod budowê elektrowni wiatrowych. Dochód dla
urzêdów gmin z podatków i dla w³aœcicieli z dotacji – nasuwa siê pytanie, co bêdzie gdy dotacje siê
skoñcz¹?
Ha³as 40dB to ha³as porównywalny do ha³asu rwania papieru.
Zrobiono test, gdzie trzy osoby rw¹
kartki papieru w zamkniêtym po-

mieszczeniu przez kilka minut z czêstotliwoœci¹ do dwie sekundy.
Nale¿y sobie wyobraziæ ¿ycie przez
nastêpne 25-30 lat z kartkami rwanymi co dwie sekundy przez 24 godziny na dobê.
InfradŸwiêki s¹ to dŸwiêki niskich czêstotliwoœci nies³yszalnych
ludzkim uchem, nad którymi prowadzono badania wojskowe, celem
u¿ycia ich jako broni masowego ra¿enia. S¹siedztwo wiatraków du¿ej
mocy stanowi powa¿ne zagro¿enie
dla zdrowia. InfradŸwiêki powoduj¹
bezsennoœæ, depresjê i zak³ócenie
rytmu serca - „SYNDROM TURBIN
WIATROWYCH”.
Efekt „migaj¹cego cienia” powoduje rozedrganie œwiat³a poprzez
ci¹gle miganie cienia z ³opat wiatraków. Nocne miganie przeciwlotniczych czerwonych œwiate³ – bêdziemy mieli nad g³owami migaj¹ce ca³y
rok czerwone reflektory w iloœci 25
szt. w promieniu 180 st.

Tam, gdzie s¹ wiatraki, spada
cena nieruchomoœci i po pewnym
czasie dochodzi do emigracji ludnoœci, ludzie nie chc¹ ¿yæ przy wiatrakach – zmniejsza siê dochód z tytu³u
dzia³alnoœci gospodarczej. Rozpoczynaj¹ siê konflikty spo³eczne.
Farmy wiatrowe szpec¹ niepowtarzalne wartoœci przyrody i krajobrazu, degraduj¹ œrodowisko naturalne niszcz¹c populacjê ptaków i
niektórych gatunków zwierz¹t.
Firmy wiatrowe NIE TWORZ¥
MIEJSC PRACY.
Turbiny wiatrowe powoduj¹ zak³ócenie fal telewizyjnych oraz
mog¹ wyst¹piæ zak³ócenia w przypadku telefonii komórkowej.
Zgoda na lokalizacje farm wiatrowych powoduje znaczne koszty
ekonomiczne, które my zap³acimy.
ENERGIA WYTWARZANA
PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE JEST BARDZO DROGA, ZA
KTÓR¥ ZAP£ACIMY WSZYSCY.

Ryzyko utraty zdrowia, utraty
walorów historyczno-krajobrazowych, degradacja ekonomiczna ludnoœci zamieszkuj¹cych tereny w
pobli¿u farm wiatrowych. Zysk z
farm wiatrowych uzyskuj¹ firmy
wiatrakowe, sprzedaj¹c tzw. ZIELONE CERTYFIKATY elektrowniom
po wy¿szych cenach, ni¿ koszty
ceny energii elektrycznej.
Energii elektrycznej zu¿ywamy
coraz wiêcej i musimy szukaæ nowych Ÿróde³, ale farmy wiatrakowe
doprowadz¹ do samozniszczenia
naszego ¿ycia.
Jedn¹ z form umo¿liwiaj¹c¹ przemianê œwiat³a s³onecznego bezpoœrednio na energiê elektryczn¹ jest
fotowoltaika.
Myœlê, ¿e w tym kierunku powinniœmy siê informowaæ i inwestowaæ,
a nie wierzyæ w jakieœ bzdury narzucone z góry o wiatrakach.
Hanula
(dane do wiadomoœci redakcji).
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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 kierowcê kat. C+E, 3 tygodnie na tydzieñ, transporty liniowe. Tel. 609 49 39 89.

Powiat ³obeski

Zatrudniê spedytora MTD. Tel. 607
585 561

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.

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.

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

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.
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
Kury i kurczêta w ró¿nym wieku, ras
Leghorn i Ogólnou¿ytkowe. Tel.
501 057 385
Sprzedam kombajn zbo¿owy
FORTSCHRITT MDW 524, p³ug
trzyskibowy obrotowy KVERNELAND . Tel. 609 06 55 71, 91 397
3755.

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w £agiewnikach w bloku na I piêtrze
o pow. 56 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 506 378 395

Sprzedam mieszkanie o pow. 75
mkw., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, piwnica. £obez ul. Koœciuszki
15/4, I piêtro. Tel. 531 665 209.

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

Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719

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 kawalerkê w £obzie,
24,54 mkw., piec, z komórk¹. Cena
42.000 z³. Tel. 665 730 318.

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Piêkne mieszkanie w centrum
£obza, 1 min. od g³ównej ulicy, wyremontowane, plastikowe okna,
balkon, piwnica. Jest bardzo ciep³e. Spokojna okolica. Blok, w którym znajduje siê mieszkanie bêdzie w tym roku docieplony i bêdzie
wykonana nowa elewacja (zatwierdzone oficjalnym projektem zarz¹dcy). Idealne dla pary z dzieckiem lub osób starszych ( zamontowane porêcze i uchwyty w kuchni,
przedpokoju i w ³azience. Cena
123.00z³. Tel. 781 477 577.

Powiat gryficki

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

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 œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
do remontu w Œwidwinie. Tel. 600
565 719

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532
DOMY NA SPRZEDA¯
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 400 mkw, stan surowy otwarty
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty
z³£obez - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 220 mkw, dzia³ka 662 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 157,3 mkw, dzia³ka 1231 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 552 mkw
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 97,04 mkw, dzia³ka 1998 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 155 mkw, dzia³ka 7700 mkw

- CENA 179.000 z³
- CENA 160.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 265.000 z³
- CENA 288.000
- CENA 299.000 z³
- CENA 306.000 z³
- 329.000 z³
- CENA 450.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 150.000 z³
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GALERIA BEMA 27

Malarstwo z pasj¹
(£OBEZ). 16 stycznia
w siedzibie Lokalnej
Organizacji Turystycznej
otwarto trzeci¹ ju¿
z kolei wystawê, tym
razem 23. letniego
utalentowanego
twórcy Damiana
Niedzwieckiego.
Po ciep³ych, pastelowych kolorach, prezentowanych podczas poprzednich wystaw przyszed³ czas na
czerñ, szaroœæ czerwieñ i ¿ó³æ, z delikatnym przeplotem z³ota i pasteli.
Kolory te wspó³graj¹ z prezentowanym œwiatem uchwyconym za pomoc¹ pêdzla, œwiatem rozsypuj¹cym
siê, ponurym, czasami przera¿aj¹cym, w niedokoñczonych kreskach,
bez zamkniêcia, jakby z nadziej¹ na
wyjœcie poza horyzont, który w tej
chwili wydaje siê nieosi¹galny, horyzont, który jednoczeœnie jest
up³ywaj¹cym czasem.
M³ody twórca pochodzi ze
Szczecina, od ponad roku mieszka w
£obzie. Jego obrazy wystawiane
by³y w £obeskim Domu Kultury w
2012 roku, w Dziwnowie w tym samym roku oraz w Bia³ogardzie w roku
ubieg³ym.
Mimo wra¿enia rozsypuj¹cego
siê œwiata, obrazy maj¹ w sobie jak¹œ
iskrê nadziei, nieuchwytnej wiary w
skoñczonoœæ tego, co jest.
Obrazy choæ ma³o wyraziste pe³ne s¹ ekspresji, ostroœci, mocnych,
pewnych poci¹gniêæ pêdzla a czasem markera. Damian Niedzwiecki
maluje od 9 roku ¿ycia i od tamtego
czasu sta³o siê jego pasj¹, ale i sposobem na wyciszenie siê. Nie s¹ to
wystudiowane obrazy, w których
twórca skupia siê na tym w jaki spo-

sób malowaæ, to obrazy prezentuj¹ce inny œwiat, wewnêtrzny œwiat
twórcy, w których wyra¿a siebie i
daje siebie, to obrazy, o których
mówi siê, ¿e „maj¹ duszê”. Z ca³¹
pewnoœci¹ mamy dziœ mo¿liwoœæ
obcowania ze sztuk¹ tworzon¹ przez
autora, który ma przed sob¹
ogromn¹ szansê na sukces.
- Malarstwo to moja pasja i czujê,
¿e takie byæ powinno, jakie jest. Rozwijanie siê jest dla mnie bardzo wa¿ne w mojej twórczoœci, ale tak, by nie
zatraciæ tej pierwotnoœci, która wyra¿a mnie – powiedzia³ o sobie artysta.
MM
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Jeden nauczyciel przypada na trzech uczniów

Szko³a w Siedlicach zostanie zlikwidowana?
(SIEDLICE-Radowo
Ma³e). Tutejsza szko³a
mo¿e byæ zlikwidowana
wraz z koñcem roku
szkolnego. Wszystko
bêdzie zale¿a³o od
decyzji radnych, a ta
zapadnie podczas
najbli¿szej sesji Rady
Gminy 29 stycznia.
Przyczyn¹ zamiaru likwidacji
szko³y s¹, jak czytamy w uzasadnieniu do uchwa³y, bardzo wysokie
koszty utrzymania placówki oraz
drastyczne zmniejszenie siê liczby
dzieci w wieku szkolnym i wysoki
koszt utrzymania jednego ucznia.
Ogólne wydatki na Szko³ê Podstawow¹ w Siedlicach w roku wynios³y 828.545 z³, z czego subwencja
wynios³a 428 tys. z³; gmina ze swojego bud¿etu doda³a 400.545 z³. Z
kolei w tym roku koszt utrzymania
szko³y wyliczono na kwotê 794.054
z³, z czego subwencja wynosi
299.700 z³, a z bud¿etu gminy nale¿a³oby do³o¿yæ 494.354 z³, czyli niemal
pó³ miliona z³. Dla porównania w
roku ubieg³ym w szkole uczy³o siê 56
osób, w tym roku w szkolnych ³awkach w Siedlicach zasiada ju¿ tylko
37 uczniów. Dla porównania, w latach 60., gdy podjêto decyzjê o budowie szko³y w Siedlicach, uczy³o
siê 180. uczniów. Liczba uczniów
zmniejszy³a siê wiêc niemal piêciokrotnie.
Wydatki na Szko³ê Podstawow¹
w Radowie Ma³ym w roku ubieg³ym
wynios³y 3.254.645 z³, z czego subwencja 2.304.645 z³; z bud¿etu gmina
dop³aci³a 950 tys. z³. W tym roku
subwencja jest wiêksza i wynosi
2.495.037 z³, mimo tego gmina z bud¿etu musi dop³aciæ milion z³.
£¹cznie wiêc na obie placówki z
bud¿etu gmina musi do³o¿yæ niemal
1,5 miliona z³, co przy ³¹cznym bud¿ecie wynosz¹cym 10 milionów z³
na wszystkie dzia³ania jest potê¿nym obci¹¿eniem. O tyle mniej gmina mo¿e przeznaczyæ na inwestycje
i rozwój gminy. Jak wynika z uchwa³y bud¿etowej, w tym roku gmina nie
podejmie ¿adnych wiêkszych inwestycji.
Likwidacja szko³y w Siedlicach
przynios³aby oszczêdnoœci do bud¿etu wynosz¹ce oko³o 800 tys. z³, a
to pozwoli³oby gminie w nastêpnym
roku podj¹æ inwestycje. Radni maj¹
wiêc przed sob¹ wybór – dalsze
dok³adanie do szko³y, czy konieczne
inwestycje w gminie.
Koszt na ucznia
Koszt
utrzymania

jednego

ucznia w Szkole Podstawowej w Siedlicach w roku 2013 wyniós³ 15.739
z³, z czego Gmina musia³a do³o¿yæ
7.153 z³, natomiast w Zespole Szkó³
Publicznych w Radowie Ma³ym
koszt utrzymania jednego ucznia w
2013 r. wyniós³ 11.208 z³, z czego
Gmina dop³aci³a 3.157 z³.
Planowany koszt utrzymania
jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Siedlicach w roku 2014 wynosi
22.448 z³, z czego Gmina bêdzie musia³a dop³aciæ 13.361 z³ - to tyle co
roczna pensja.
W ZSP w Radowie Ma³ym koszt
utrzymania jednego ucznia w 2014 r.
wyniesie 11.953 z³, z czego Gmina
bêdzie musia³a dop³aciæ 3.378 z³.
Obecnie w Szkole Podstawowej
w Siedlicach w klasach I - VI uczy siê
37 uczniów, a do oddzia³u „0”
uczêszcza siedmioro dzieci. Koszt
utrzymania oddzia³u „0” Szko³y
Podstawowej w Siedlicach w roku
2013 wyniós³ 21.055 z³, natomiast w
roku 2014 wyniesie 67.000 z³. Utrzymanie oddzia³u klasy „0” w ZSP w
Radowie Ma³ym w roku 2013 wyniós³ 140.387 z³, a w roku 2014 wyniesie 146.000 z³.
Dowóz bez zmian
Do szko³y w Siedlicach uczêszcza 6 uczniów z samych Siedlic. Pozosta³e dzieci z: Mesznego, Zache³mia, Rekowa, Borkowa Wielkiego
korzysta z transportu gminnego.
Koszt dowo¿enia dzieci do szko³y w
Radowie Ma³ym pozosta³by bez
zmian, ju¿ obecnie bowiem dowo¿eni s¹ z tych miejscowoœci uczniowie
do gimnazjum.
W obecnej szkole w Siedlicach,
zgodnie z projektem uchwa³y, ma
pozostaæ przedszkole, do którego
uczêszcza 15. dzieci. Jak zapewnia
wójt gminy Józef Wypijewski, rodzice nadal bêd¹ mogli korzystaæ z budynku szko³y w jednej z sal na parterze. Obiekt ma pozostaæ nadal
obiektem u¿ytecznoœci publicznej.
Byæ mo¿e w przysz³oœci stanie
siê miejscem pracy dla lokalnej spo³ecznoœci. To ju¿ nie czasy, gdy tego
typu obiekty pozostawia siê na
zniszczenie. Na to dzisiaj nie staæ
¿adnej gminy.
Trzech uczniów na jednego
nauczyciela
W Szkole Podstawowej w Siedlicach zatrudnionych jest 12 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli, na pe³nych
etatach. Jedna nauczycielka przebywa na urlopie wychowawczym. Pozostali nauczyciele zatrudnieni s¹ w
niepe³nym wymiarze. Œrednio jeden
nauczyciel przypada na trzech
uczniów.
Dodatkowo w administracji i obs³udze zatrudnione s¹ 4 osoby na
pe³nych etatach, jedna osoba ksiêgowa na 1/ 2 etatu i jedna osoba za-

trudniona jest na umowê zlecenie.
Œrednio wiêc na jednego ucznia
przypadaj¹ 2 osoby pracuj¹ce.
Z Siedlic do Radowa,
nauczyciele do zwolnienia
W uzasadnieniu do uchwa³y napisane jest, ¿e uczniowie zlikwidowanych klas I – VI z Siedlic kontynuowaliby naukê w Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym, który
posiada doskona³¹ bazê i warunki
lokalowe oraz zaplecze sportoworekreacyjne, a tak¿e sto³ówkê i œwietlicê.
Dzieci z oddzia³u przedszkolnego
kontynuowa³yby
wychowanie
przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym.
W budynku Szko³y Podstawowej w Siedlicach bêdzie nadal dzia³a³o Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Stowarzyszenie.
Zmiana w organizacji sieci szkolnej wp³ynie na zracjonalizowanie
wydatków ponoszonych na oœwiatê i tym samym pozwoli na wydatkowanie zaoszczêdzonych œrodków
na polepszenie bazy dydaktycznej
w Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym, która jest szko³¹
wzorcow¹.
Uprawnieni nauczyciele i pracownicy otrzymaj¹ odprawy zgodnie z przepisami.
Mieszkañcy protestuj¹
W zwi¹zku z zamiarem likwidacji
szko³y pojawi³ siê protest mieszkañców Siedlic, Rekowa oraz Borkowa
Ma³ego, w którym m.in. czytamy:
„Szko³a w Siedlicach istnieje od
1946 roku. (…) szko³a jest jedynym
oœrodkiem kultury dla naszej wsi;
Siedlic i Rekowa. Tu w ka¿dej chwili
mo¿na siê spotkaæ, braæ udzia³ we
wspólnych imprezach przygotowywanych przez uczniów i nauczycieli
bardzo staraj¹cych siê o nasze dzieci (mo¿na to stwierdziæ po wynikach
testów). Imprezy organizowane w
szkole z okazji ró¿nych œwi¹t to nasza jedyna rozrywka. (…) Zabranie,
zlikwidowanie szko³y uczyni z Siedlic i Rekowa „ciemnogrody”. Jak
powiadaj¹ „Historia ko³em siê toczy”, to prawda, bo doczekaliœmy
siê czasów nie germanizacji jak za
czasów rozbiorów lecz likwidowania szkó³.
Wiêkszoœæ z nas zadaje sobie
pytania: czy my i nasze ma³e dzieci na

to – zas³ugujemy? Czy ju¿ nie wystarczy tej popegeerowskiej biedy?
Czy na mapie powiatu ³obeskiego
gmina Radowo Ma³e ma byæ bia³¹
plam¹ g³upoty jak to kiedyœ napisano na ³amach „Tygodnika £obeskiego”, czy trzeba likwidowaæ szko³ê?
Czy pieni¹dze s¹ najwa¿niejsze,
gdzie tu dobro dziecka, o którym siê
tak szumnie mówi? Gdzie to wyrównanie szans dzieci wiejskich?
I czy naprawdê W³adze Gminy
nie s¹ w stanie nic zrobiæ, ¿eby szko³a funkcjonowa³a nadal?
Polskie przys³owie, które wszyscy znamy, mówi: „Dla chc¹cego nie
ma nic trudnego”.
Panie Wójcie, prosimy niech Pan
przemyœli nasz¹ proœbê i nie likwiduje szko³y, bo nie samym chlebem
cz³owiek ¿yje”.
Pod petycjami podpisa³o siê
³¹cznie 226 osób.
Z naszej strony zapewniamy, ¿e
nigdy nie napisaliœmy, ¿e „gmina
Radowo Ma³e jest bia³¹ plam¹ g³upoty”, zwa¿ywszy na fakt, i¿ szko³y
w gminie Radowo Ma³e osi¹gaj¹
bardzo wysokie wyniki w nauczaniu
oraz w sporcie, o czym wielokrotnie
pisaliœmy, natomiast radowska placówka od lat realizuje wspania³y
program, który niejednokrotnie
chwaliliœmy na ³amach naszego Tygodnika.
Jakie argumenty wp³yn¹ na decyzje radnych – czy ekonomiczne
czy argumenty mieszkañców, oka¿e
siê ju¿ podczas sesji Rady Gminy,
która rozpocznie siê 29 stycznia o
godz. 13.00 w Urzêdzie Gminy w
Radowie Ma³ym.
Krótki rys historyczny
Szko³a podstawowa w Siedlicach istnieje od 1946 roku. W latach
60. do szko³y uczêszcza³o 180
uczniów. To ze wzglêdu na tak du¿a
liczbê uczniów i brak miejsc w salach
lekcyjnych dosz³o do budowy obecnej szko³y. Budowa rozpoczê³a siê
pod koniec 1969 roku, w 1971 roku
otwarto now¹ placówkê oœwiatow¹.
Od wrzeœnia 1972 roku do szko³y
w Siedlicach uczêszcza³o 147
uczniów, natomiast w 1974 roku
okrêg szkolny powiêkszono o miejscowoœci: Meszne, Zache³mie, Strzmiele i Borkowo Wielkie.
Oficjalne otwarcie ma³ego przedszkola odby³o siê w 2005 roku, wówczas uczêszcza³o do niego 20 przedszkolaków, dzisiaj – 15.
MM
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Co zosta³o z naszej - waszej
samorz¹dnoœci? - ad vocem

Z uwag¹ i zainteresowaniem czytam felietony red.
Rynkiewicza publikowane na
³amach Tygodnika £obeskiego. Wiele ju¿ razy nosi³em siê z zamiarem podjêcia polemiki,
ale zawsze pojawia³y siê okolicznoœci wa¿niejsze, ni¿ siêgniêcie po pióro, by wyraziæ swoje zdanie na tematy podejmowane na ³amach Tygodnika. Tym razem nie sposób milczeæ, tym bardziej, ¿e w samorz¹dach
tkwiê nieprzerwanie od momentu ich
powstania, tj. od 1990 roku.
Otó¿ red. Rynkiewicz w ostatnim
numerze Tygodnika £obeskiego (nr
2 z 14 stycznia 2014r) opublikowa³
tekst pt. „Chocholi taniec nad zdychaj¹cym województwem”, opatrzony nadtytu³em „Co zosta³o z naszej - waszej samorz¹dnoœci?”.
Oba tytu³y zawieraj¹ w swej treœci jakby dwa œwiaty ujêcia tego samego problemu. Pierwszy oczywiœcie pe³en pesymizmu i beznadziei o
„zdychaj¹cym województwie” i drugi ze znamionami refleksji nad tym co
minê³o, co osi¹gnêliœmy i co przed
nami. Nie mam ochoty wypowiadaæ
siê o tym, jak jest Ÿle i beznadziejnie,
bo - mimo, ¿e w tej opinii autora felietonu jest wiele racji - taka dyskusja bez formu³owania programu
skierowanego na rozwój nie niesie z
sob¹ nic dobrego. Mogê jedynie z
przykroœci¹ skonstatowaæ, ¿e w
mediach najlepiej siê sprzedaj¹
skrajnoœci. Skrajna bieda i bulwersuj¹ce bogactwo, œmieræ i nieokie³zana
zabawa, itd., itd… A zatem lepiej
krêciæ filmy typu „Arizona”, pokazywaæ ¿ycie w najczarniejszych odcieniach, sprzyjaæ tandetnym gustom,
ni¿ wspó³tworzyæ rzeczywistoœæ
opart¹ na uniwersalnych wartoœciach, ciê¿kiej pracy i trosce o dobro wspólne.
Co do samorz¹dnoœci, to media
nazbyt czêsto ekscytuj¹ siê wszelkiego rodzaju zestawieniami i rankingami, napêdzaj¹c tym samym samoniszcz¹c¹ siê machinê. Bardzo
dobrym tego przyk³adem - i niejedynym - jest gmina Rewal (opisana w
T£ nr 1 z br.), która brylowa³a jako
najlepiej zarz¹dzana, a dziœ „zajêta”
przez komornika. Niestety w sferze
publicznej z trudem przebija siê sumienna i systematyczna praca oparta na kryterium zapewnienia rozwoju
i bezpieczeñstwa. W gminie Rewal
wszyscy jej mieszkañcy winni s¹
obecnej sytuacji. Wieloletnie dzia³ania by³y wypadkow¹ oczekiwañ
wyborców, którzy przez kilka kolejnych kadencji powierzali ster w³adzy ludziom realizuj¹cym ich marze-

nia, zdecydowanie oderwane od rzeczywistoœci w jakiej ¿yjemy. G³osowano za „Bregovicem i Kayah”, za
nieustaj¹cym „high life”… Jakoœ nie
s³ychaæ by³o opinii, ¿e tego rodzaju
polityka w gminie - nawet bardzo
zamo¿nej - to w istocie rzeczy prosta
droga do bankructwa. W realnej rzeczywistoœci wiêkszoœæ samorz¹dów
kieruje siê prawdziw¹ trosk¹ o dobro
wspólne i jest na to ogromnie du¿o
dobrych przyk³adów.
Zgoda, ¿e mo¿liwoœci samorz¹dów s¹ mocno ograniczone. Moim
zdaniem od co najmniej 10. lat reforma samorz¹dowa znajduje siê w regresie. Przyk³adem nam dobrze znanym mog¹ byæ zmiany w s¹downictwie. Zlikwidowano kilkadziesi¹t
s¹dów rejonowych, podczas gdy 15
lat po likwidacji 49. województw stara sieæ s¹dów okrêgowych nadal
istnieje. Dlaczego? Przyk³ady mo¿na mno¿yæ. Samorz¹dowcy w wielu
sytuacjach i wiele ju¿ razy formu³owali wobec rz¹dz¹cych swoje postulaty, co do koniecznych zmian w
pañstwie, by dzia³o siê lepiej. Mogê
dziœ podaæ tylko przyk³ad najœwie¿szy, a mianowicie postulaty Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
które w koñcu 2013 roku Przewodnicz¹cy Konwentu skierowa³ do rz¹du
RP. I zapewniam, ¿e to nie jest przyk³ad jednostkowy.
Inn¹ spraw¹ jest to, jak my, funkcyjni samorz¹dowcy, rozumiemy
swoj¹ rolê, jak pracujemy na co
dzieñ, co dla nas jest priorytetem i
wartoœci¹ nadrzêdn¹? W³asna popularnoœæ czy dobro ogó³u? W³asna
kieszeñ czy s³u¿ba spo³ecznoœci lokalnej? Jakie cele okreœlamy dla naszych ma³ych ojczyzn i jak je realizujemy? Pisze red. Rynkiewicz, ¿e bezdyskusyjnie powiaty s¹ kosztowne.
Pewnie tak. Sam czêsto irytujê siê na
ponoszone koszty demokracji, ale
jednym tchem odpowiadam sobie,
¿e demokracja, mimo, ¿e kosztuje, to
i tak jest zdecydowanie tañsza od
dyktatury i tzw. demokracji ludowej,
czego w wielu krajach œwiata bardzo
smutnie doœwiadczono. W moim
przekonaniu liczne i ma³e powiaty
(fakt bardzo krytykowany) dobrze
spe³ni³y swoj¹ rolê. W przypadku
powiatu ³obeskiego jest to szczególnie widoczne, bowiem powsta³ on z
czteroletnim poœlizgiem i poprzez
odniesienie do dokonañ w latach
1998 - 2002 mo¿na rzeczowo wykazaæ
zalety przyjêtego rozwi¹zania. W
nieco krótszej historii (ni¿ historia
innych powiatów) samorz¹d powiatu ³obeskiego wykaza³ daleko id¹c¹

troskê o realizacjê powierzonych
zadañ i osi¹gn¹³ - w moim przekonaniu - bardzo dobre dla spo³ecznoœci
lokalnej rezultaty. W ka¿dej dziedzinie powiat realizuje swoje zadania w
sposób optymalny i finansowo bezpieczny. Ka¿da z instytucji powiatowych i wiêkszoœæ tych o znaczeniu
powiatowym (administracje specjalne) zyska³y stabilne warunki funkcjonowania. Stan ten osi¹gamy
szczególn¹ dba³oœci¹ o gospodarne
podejœcie do powierzonego nam
maj¹tku. Zadania powiatu z zakresu
ochrony zdrowia, po faktycznej ich
likwidacji, s¹ systematycznie odbudowywane. Du¿e nak³ady finansowe i bardzo dobra wspó³praca z marsza³kiem województwa pozwalaj¹
nam optymistycznie patrzeæ w przysz³oœæ. Obiekty stanowi¹ce niegdyœ
ostojê ochrony zdrowia w ³obeskim
œrodowisku, a mianowicie szpital w
Resku i przychodnia w £obzie, nak³adem milionów z³otych przeistaczaj¹ siê w nowoczesne placówki
lecznicze. Tak¿e Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku nie musi siê ju¿ obawiaæ o swoj¹ przysz³oœæ. Miliony zainwestowane w jego rozbudowê to
zapewnienie mo¿liwoœci dalszego
jego istnienia i lepszych warunków
¿ycia dla jego pensjonariuszy. To
samo mo¿emy powiedzieæ o stra¿y
po¿arnej, oœrodku geodezyjnym,
s¹dzie, prokuraturze i policji. Oczywiœcie nie wszystkie te instytucje to
zadania powiatowe, ale z ca³¹ pewnoœci¹ istnienie powiatu i zabiegi
w³adz samorz¹dowych powiatu i
gmin w znacznym stopniu przyczyni³y siê do rozwoju instytucji s³u¿¹cych
lokalnej
spo³ecznoœci.
Wszystkie te dzia³ania ewidentnie
sprzyjaj¹ ludziom, podnosz¹ ich jakoœæ ¿ycia w zakresie objêtym zadaniami publicznymi o charakterze
powiatowym. Je¿eli ktoœ tego nie

zauwa¿a to mogê podejrzewaæ, i¿
kieruje siê z³¹ wol¹. A przecie¿ obok
tych instytucjonalnych rozwi¹zañ
samorz¹d powiatowy, we wspó³pracy z gminami, jest organizatorem
sportu dla dzieci i m³odzie¿y oraz ró¿norodnych przedsiêwziêæ kulturalnych, które nie tylko przyczyniaj¹
siê do kszta³cenia i rozwoju, ale
przede wszystkim tworz¹ prawdziw¹
wspólnotê, prawdziwie ma³e ojczyzny.
Uwa¿am, ¿e wy¿ej wymienione
instytucje osi¹gaj¹ standardy funkcjonowania godne miana XXI wieku
i s¹ efektem rozs¹dnych decyzji podjêtych 12 lat temu, a nastêpnie zgodnie i konsekwentnie kontynuowanych do dnia dzisiejszego. Istnienie
powiatu to ogromne miliony zainwestowane w infrastrukturê, a tym samym przyczynienie siê do istnienia
blisko tysi¹ca miejsc pracy.
Mo¿na zapytaæ, co dalej? W
przekonaniu naszego samorz¹du
powiatowego najbli¿sza przysz³oœæ
winna skoncentrowaæ siê na inwestowaniu w rozwój m³odych pokoleñ, na rozwoju edukacji i kszta³cenia, w równej mierze na poziomie
ogólnym jak i zawodowym. Zadanie
to wymaga ogromnego naszego zaanga¿owania w ka¿dym wymiarze.
Uwa¿amy, ¿e przysz³oœæ edukacji w
naszym powiecie winna staæ siê
przedmiotem œrodowiskowej debaty. Jest to temat szczególnie wa¿ny w
kontekœcie nowego okresu finansowania w latach 2014 - 2020.
A na koniec pragnê z pewnym
sarkazmem powiedzieæ, ¿e istnienie
powiatu ³obeskiego jest przede
wszystkim dla £obza ogromnym atutem promocyjnym i miastotwórczym, a w ¿adnym razie nie jest elementem obcym i wrogim.
Ryszard Brodziñski
Starosta £obeski
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Burmistrz £obza wypowiedzia³ siê w gazecie w sprawie zatrudnienia w Zwi¹zku

Burmistrz Sola plecie bzdury
Burmistrz £obza Ryszard Sola
zawziêcie broni swojej pensji pobieranej za 1/4 etatu w Zwi¹zku Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego z
siedzib¹ w Z³ocieñcu. W tej sprawie
zabra³ g³os na ³amach „nowego tygodnika ³obeskiego”, zajmuj¹c
swoj¹ wypowiedzi¹ ca³¹ stronê. Niestety, jak burmistrz otwiera usta, to
plecie takie bzdury, ¿e a¿ trudno
uwierzyæ, ¿e jest burmistrzem ju¿
ósmy rok.
Zacznijmy od tego, ¿e Gmina
£obez, po przyst¹pieniu do Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
dosta³a i dostanie poprzez Zwi¹zek
jakieœ pieni¹dze na zadania zwi¹zane
z gospodark¹ wodno-kanalizacyjn¹.
Tak samo Gmina Resko. Pominê to,
dlaczego gminy nie mog¹ otrzymaæ
tych pieniêdzy na te cele w normalnym trybie, bo nie ma tu miejsca na
takie rozwa¿ania, tylko otrzymuj¹ je
poprzez Zwi¹zki, które i tak dziel¹ je
na gminy, a po drodze zjadaj¹ czêœæ
tych pieniêdzy na dodatkowo tworzon¹ administracjê, chocia¿ w gminach jest ju¿ wyspecjalizowana kadra do takich inwestycji. Rozmawiamy o zatrudnieniu burmistrza i pozosta³ych cz³onków zarz¹du Zwi¹zku
na 1/4 etatu, podczas gdy oni s¹ ju¿
zatrudnieni na stanowiskach i powinni te sprawy za³atwiaæ w ramach
swoich funkcji burmistrzowskich.
Tak¿e o tym, czy to jest zgodne z
prawem. Nie bêdê komentowaæ wypowiedzi burmistrza £obza na temat
jego za³atwiania kilku spraw w
Szczecinie w czasie delegacji, a przecie¿ móg³by jedn¹. Uznajê, ¿e tak
postêpuje ka¿dy normalny cz³owiek,
w tym przedsiêbiorcy, bo przecie¿

ka¿dy przytomny na umyœle nie bêdzie mno¿y³ swoich kosztów.
Odniosê siê tylko do ewidentnych przek³amañ i przeinaczeñ.
Burmistrz: „Wniosek dotyczy³
budowy przydomowych oczyszczalni œcieków, jako alternatywy,
dziêki którym mogliœmy skanalizowaæ ma³e wioski, ma³e osady i
domki na terenie naszej gminy”.
Redakcja: Burmistrz mówi o czasie przesz³ym dokonanym. Z kolei
dyrektor Biura Zwi¹zku: W 2014 r.
po podpisniu umowy z NFOŒiGW
Biuro planuje og³osiæ przetarg,
wybraæ wykonawcê i rozpocz¹æ
budowê przydomowych oczyszczalni. Bez komentarza.
Burmistrz wymieniaj¹c sk³ad
zarz¹du Zwi¹zku wymieni³ jako wiceprzewodnicz¹cego zarz¹du wiceburmistrza Drawska Pomorskiego
Marka Tobiszewskiego.
Redakcja: Czy¿by burmistrz Sola
po prawie miesi¹cu czasu nie wiedzia³, ¿e ten pan zosta³ odwo³any z
funkcji delegata na sesji w dniu 19
grudnia 2013, po publikacjach Tygodnika Pojezierza Drawskiego na
ten temat? Jaki jest wiêc przep³yw
informacji?
Burmistrz: „Delegatem wskazanym przez Radê zosta³ burmistrz”.
Redakcja: Burmistrza nie musi
delegowaæ Rada, gdy¿ jest delegatem z ustawy (par. 7 pkt. 2 Statutu
Zwi¹zku).
Burmistrz: „W marcu 2012
roku Przewodnicz¹cy (Zgromadzenia) zaproponowa³ Walnemu
Zgromadzeniu, które jest gremium
opiniotwórczym – aby ze wzglêdu
na du¿e obci¹¿enie cz³onków Za-

rz¹du, du¿¹ iloœæ godzin poœwiêconych realizacji tego pierwszego
projektu plus prac¹ nad drugim i
trzecim projektem, a tak¿e du¿e
koszty, które wtedy ponosiliœmy, bo
przypomnê, ¿e po dwóch latach
musieliœmy przenieœæ siedzibê
Zwi¹zku do Z³ocieñca (z Drawska
– przyp. red.), zaproponowa³ Walnemu, aby w ramach rekompensaty, uruchomiæ wynagrodzenie dla
trzech cz³onków Zarz¹du ze œrodków, które mieliœmy do dyspozycji
w ramach tego projektu. Walne
przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym
siê opowiedzia³o siê „za”, dziêki
czemu Przewodnicz¹cy Zgromadzenia, który jest jedyn¹ osob¹
mog¹c¹ podj¹æ decyzjê co do wysokoœci wynagrodzenia podj¹³ decyzjê o zabezpieczeniu i wyp³acie wynagrodzeñ”.
Redakcja: 1/ Twierdzenie, ¿e
Zgromadzenie Zwi¹zku jest „gremium opiniotwórczym” to najwiêksza bzdura wyg³oszona przez burmistrza, który nie zna Statutu Zwi¹zku
i nawet nie potrafi zastosowaæ analogii do Sejmu lub Rady Miejskiej. W
Statucie w par. 7 pkt 1 zapisano:
„Organem stanowi¹cym i kontrolnym Zwi¹zku jest Zgromadzenie
Zwi¹zku, zwane dalej Zgromadzeniem”. Analogicznie do Rady Miejskiej jest to najwy¿szy organ uchwa³odawczy Zwi¹zku i przypisanie mu
roli opiniotwórczej jest po prostu
¿enuj¹ce, ale ma sens, o czym dalej.
2/ Mówienie, ¿e Zwi¹zek ponosi³
du¿e koszty i w zwi¹zku z tym trzeba
by³o daæ wynagrodzenia zarz¹dowi
jest sprzeczne z logik¹. Jak ponosi
siê du¿e koszty, to siê oszczêdza, a
nie zatrudnia.

3/ Je¿eli burmistrz mówi o ciê¿kiej
pracy cz³onków Zarz¹du, to co robi
7-osobowa obsada biura Zwi¹zku
(dzisiaj ju¿ 9-osobowa)?
4/ Je¿eli - jak burmistrz twierdzi Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
„jest jedyn¹ osob¹ mog¹c¹ podj¹æ
decyzjê co do wysokoœci wynagrodzenia”, to jak móg³ jednoczeœnie
podj¹æ decyzjê o zabezpieczeniu i
wyp³acie wynagrodzeñ? W obowi¹zuj¹cym Statucie Zwi¹zku jest tylko
jedno uprawnienie przypisane
Przewodnicz¹cemu Zgromadzenia;
to par. 9 pkt 1; „Zadaniem przewodnicz¹cego Zgromadzenia jest wy³¹cznie organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie obrad
Zgromadzenia”. Proszê w takim razie wskazaæ, na podstawie jakiego
paragrafu Statutu przewodnicz¹cy
podj¹³ te decyzje – o zabezpieczeniu
œrodków i wyp³acie oraz ustali³ wysokoœæ pensji. Proszê podaæ numer
uchwa³y, na podstawie której dosz³o
do imiennego zatrudnienia obecnych cz³onków zarz¹du oraz numer
uchwa³ ustalaj¹cej zarobki. Nie ma
takich uchwa³, bo w Statucie Zwi¹zku nie ma zapisów, na podstawie
których mo¿na by by³o je podj¹æ.
Ktoœ na walnym, w wolnych
wnioskach (!), rzuci³ propozycjê, czy
by nie mo¿na zatrudniæ cz³onków
zarz¹du. „Gremium opiniotwórcze”
orzek³o, ¿e mo¿na. Na podstawie
„opinii” tego „gremium” zatrudniono i ustalono wyp³aty. Prawda, ¿e
brzmi to jak bajka, gdyby nie by³o
faktem, dziej¹cym siê w pañstwie, z
zapisem w Konstytucji, ¿e organy
w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa.
Kazimierz Rynkiewicz

Jak dobrze byæ w Zwi¹zku Miast i Gmin PD
(POWIAT DRAWSKI) Pisaliœmy o zatrudnieniu i pensjach zarz¹du Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, który sk³ada
siê z burmistrzów Z³ocieñca i £obza
oraz wiceburmistrza Drawska Pomorskiego. Ten ostatni zosta³ odwo³any z delegata i na najbli¿szym
zgromadzeniu zast¹pi go burmistrz Drawska. Jednak jak przyjrzeæ siê wydatkom Zwi¹zku, to oka¿e siê, ¿e stworzono niez³¹ maszynkê do zarabiania pieniêdzy.
Obsada
Najwy¿sz¹ w³adz¹ Zwi¹zku jest
zgromadzenie delegatów poszczególnych gmin. Zgromadzenie powo³a³o trzyosobowy Zarz¹d, w ww.
osobach, który kieruje Biurem

Zwi¹zku. Dyrektorem Biura jest pan
Mariusz £apuæ, który zatrudnia pozosta³ych pracowników, choæ s¹ te¿
stanowiska z powo³ania, jak choæby
pe³nomocnika ds. realizacji projektu
(MAO). Na to stanowisko uchwa³¹
Zarz¹du zosta³ powo³any pan Roman Matuszak.
W Biurze pracuj¹ jeszcze: radca
prawny Katarzyna Potocka, g³ówna
ksiêgowa Alicja Cencek, kadry i p³ace obs³uguje Izabella Dunowska, a
zamówienia publiczne Agnieszka
Gutowicz. P³atnoœci prowadzi Sylwia Arendt.
Pod koniec 2013 roku zatrudniono jeszcze dwie osoby z konkursu
(tylko dwa s¹ w BIP); na stanowisko
referenta ds. finansów przyjêto
pani¹ Marlenê Romek, a in¿ynierem

koordynatorem zosta³ pan Robert
Stanek, oboje ze Z³ocieñca.
P³ace pracowników biura s¹ niejawne, ale mo¿emy przeœledziæ wydatki Biura na podstawie wykonanego planu finansowego za 2012 rok.
Jak z niego wynika, Zwi¹zek dysponowa³ bud¿etem w wysokoœci
722.883 z³. Na wynagrodzenia wydano 440 tysiêcy z³otych (³¹cznie z
Zarz¹dem). Na utrzymanie biura
wydano 198 tys. z³. £¹cznie na Biuro
wydano 688 tys. z³. Na wydatki maj¹tkowe (inwestycyjne), w postaci
dotacji, pozosta³o zaledwie 84.601 z³.
Promocja kanalizacji
Jako ciekawostkê podam, ¿e promocjê Zwi¹zku zapewnia pan Mariusz Nagórski, który z³o¿y³ najko-

rzystniejsz¹ ofertê. Oprócz niego
oferty z³o¿yli jeszcze Agencja
Eventpomorskie Barbara Nagórska, firma na ul. 11 P³k. Piechoty w
Drawsku i firma 4 Press M. Oœci³owskiego z £obza. Pani Nagórska zaproponowa³a 1.845 z³, pan Oœci³owski – 1.537 z³, a pan Nagórski – 1000
z³ brutto za publikacjê dwóch artyku³ów w miesi¹cu w latach 20132015 (ostatnia publikacja w marcu
2015). Promocja to m.in. wywiady z
cz³onkami zarz¹du.
Oczywiœcie Zwi¹zek, który musi
promowaæ budowê kanalizacji, zafundowa³ sobie na ten rok kalendarze za 10 tys. z³. Jak ju¿ wydawaæ, to
z gestem. Za wszystko p³ac¹ mieszkañcy.
KAR
Tygodnik Pojezierza Drawskiego
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Wspomnienia Haliny Kopeæ, z domu Opuchlik. Zebra³ i opracowa³ Feliks Kopeæ, Kraków 2006

Skazani za polskoœæ
Albertyn
15 lipca 1994 r. pojechaliœmy z
Feliksem do Gdañska odwiedziæ
wujka Micha³a. Mieliœmy nadziejê,
¿e wujek wybierze siê z nami na parê
tygodni do Krakowa – ale gdzie tam.
„...Halinka na 20. umówi³em siê z takim jednym wêdkarzem na ryby. On
organizuje wyjazd pod Bytów – jak
nie skorzystaæ! Do Was przyjadê
póŸniej! A swoj¹ drog¹ to ju¿ ryby
nie tak bior¹, ale nad wod¹ posiedzieæ przyjemnie. Opowiadali starzy
Albertyniacy, ¿e tu¿ przed I Wojn¹
Œwiatow¹ wody z jeziora Albertyñskiego przerwa³y groble i zala³y ca³¹
osadê tak, ¿e z pieca ludzie ryby ³owili. Fakt ten natchn¹³ hrabiego Pus³owskiego, do którego nale¿a³o pó³
jeziora (drugie pó³ nale¿a³o do gromady Albertyn) do przekopania rzeki odprowadzaj¹cej wody z jeziora
do Szczawy. Szczawa, jak na ka¿dej
mapie – nawet Sowieckiej – widaæ
wpada do Niemna. Tak wiêc po przekopaniu, ma³e jezioro Albertyñskie
uzyska³o po³¹czenie z morzem Ba³tyckim, a poprzez Szczawê i kana³
Ogiñskiego ³¹czy³o z Ba³tykiem morze Czarne. Przekopana rzeczka
otrzyma³a nazwê trochê z bia³oruska
brzmi¹c¹ – Kopanica, natomiast do
jeziora Albertyñskiego wody nios³a
rzeka o bardzo spolszczonej ju¿ nazwie Issa. Poniewa¿ Issa zbiera³a
swoje wody z czterdziestu pomniejszych rzek – w œredniowieczu jej
nazwa mia³a bia³oruskie brzmienie
„is soroka riek” - w skrócie Issa. Oj
by³o tych wód wko³o,a ryby mo¿na
by³o zbieraæ.
Albertyn by³ osad¹ po³o¿on¹
opodal œredniowiecznego (1226 r.)
S³onima nad Szczaw¹. Klucz do miasta przechodzi³ w posiadanie ró¿nych magnatów polskich i ruskich.
Ostatnim by³ Ksawery Pus³owski,
o¿eniony z ksiê¿n¹ Jab³onowsk¹, z
gniazda hetmanów polskich. Co i w
hierarchii kresowych magnatów
znacznie podnosi³o status biednych
stosunkowo Pus³owskich. Albertyn, który do tej rodziny hrabiego
nale¿a³, to ponad 12.000 hektarów
piêknej ziemi wraz z maj¹tkami: Szyd³owice, ¯yrowice, Wo³odeczno.
Na kresach wschodnich, obok
wielkich maj¹tków magnatów kresowych, obok tubylców – przewa¿nie
Bia³orusinów, rozsiad³y siê drobne
dworki szlacheckie zasiedlane g³ównie ludnoœci¹ katolick¹ szlacheckiego pochodzenia. Czêsto jednak tak
biedn¹ i tak zapracowan¹, jak pañszczyŸniani ch³opi. W naszych stro-

nach kr¹¿y³o powiedzenie „szlachta
drobna jak mak, a wszy za ko³nierzem
jak pêcak”, ale ta drobna szlachta na
Bia³orusi tworzy³a oazy polskoœci.
Skupiska te by³y ci¹gle niszczone
przez carat, który przez wieki pod
ró¿nymi byle jakimi pretekstami pozbawia³ szlachciców ziemi, gdy¿
wedle carskich – szlachcic bez ziemi
przestawa³ nim byæ. Czêsto te¿ wywo¿ono ca³e rodziny na Sybir, a to
pod pretekstem operacji frontowych i koniecznoœci zostawienia
„wrogowi” ziemi spalonej, a to za
przewinienia przeciw w³adzy carskiej. Na skutek rozdrobnienia
szlachty by³ te¿ brak pisanych dokumentów rodowodowych. Szczególnie du¿o drobnej szlachty straci³o
swoje szlachectwo za czasów carycy Katarzyny II, która chêtnie z powodu braku „bumagi” z udokumentowanym szlachectwem, swoim nakazem czyni³a ze szlachcica - ch³opa
przypisanego któremuœ z magnatów. Rozdrobnienie urodzajnych pól
nie sprzyja³o ich wydajnoœci, st¹d i
magnaci polscy d¹¿yli wszelkimi
sposobami do wykupu ziem z r¹k
szlacheckich...”
Tak oto opowiadanie wujka o
szlachcie kresowej zesz³o na ucieczki z wojska. Ka¿da taka dezercja mia³a jednak¿e g³êbszy podtekst, czêsto
znany niewielu i bardzo ogólnie.
Wuj Micha³ s³u¿y³ w wojsku w 1926
r. i opowiada, ¿e te¿ ucieka³. Z powodu braku œrodków masowego przekazu nie nadawano tym wydarzeniom wielkiego rozg³osu.
Przyczyn¹ ucieczek by³o równie¿
pozbawianie szlachcica ziemi, gdy¿
wtedy wcielany by³ do carskiej armii
jako zwyk³y ch³op-¿o³nierz.
Wprowadzenie zmian granic kresowych, wzajemne i trwaj¹ce od wieków wydzieranie sobie ziemi przez
s¹siaduj¹ce pañstwa, by³o przyczyn¹ wielu indywidualnych tragedii. Tak te¿ by³o w przypadku kampanii 1926 r., kiedy ju¿ za wschodni¹
granic¹ w³ada³a niepodzielnie w³adza Rad, to po pó³ roku nienagannej
s³u¿by w wojsku polskim, na ucieczkê zdecydowa³ siê szlachcic ÆwirkoGodycki, który razem ze swoimi kompanami uciek³ do ZSRR. Po kresowej
stronie polskiej mia³ niewielki maj¹teczek bez perspektywy utrzymania
na niej rodziny. Natomiast po stronie radzieckiej zosta³y jego ziemie
bêd¹ce jego w³asnoœci¹ od paru
pokoleñ. Liczy³, ¿e po tamtej stronie
bêdzie móg³ ¿yæ wygodnie i nie
sch³opieje. Jak siê potoczy³y losy
tego szlachcica – nie wiadomo.
Mo¿na siê jedynie domyœlaæ na pod-

stawie dalszej historii Kraju Rad. Je¿eli szlachcic prze¿y³, to najprawdopodobniej skonfiskowano mu ziemiê i ca³y maj¹tek i zosta³ zwyk³ym
ko³choŸnikiem, ale bardziej prawdopodobnym jest, ¿e wywieziono go
gdzieœ na Sybir, aby tam nie przeszkadza³ realizacji pañstwowych zamierzeñ.
Zwyczajny los - koleje losów
13 kwietnia 1940 r. zima w Albertynie by³a jeszcze odczuwalna. Noc¹
w œwietle ksiê¿yca skrzy³ siê œnieg i
otula³ gdzieniegdzie, nagie o tej porze roku, ga³êzie drzew w przydomowym sadzie i odleg³ym od domu o
kilkadziesi¹t metrów lesie. Mama po
pogrzebie mojej babci Marii rozchorowa³a siê na dobre. Angina z wysok¹ gor¹czk¹ – tak przynajmniej
stwierdzi³ miejscowy medyk – felczer (pan Huzeij?). Od tygodnia
mama le¿a³a w ³ó¿ku, a poniewa¿ w jej
³onie rozwija³o siê nowe ¿ycie, stan
jej zdrowia i zachowañ wydawa³ siê
byæ absolutnie uzasadniony i wyt³umaczalny. Przygnêbieni i apatyczni
byli te¿ wszyscy pozostali domownicy - ciocia Jadzia, wujek Bolek,
wujek Lutek. Ostatniego marca 1940
roku pochowaliœmy moj¹ Babciê.
Babciê, która dla ca³ej rodziny by³a
opok¹. To ona zdecydowa³a, ¿e rodzina sk³adaj¹ca siê z ojca, matki,
dwóch sióstr i piêciu braci, kiedy
tylko okaza³o siê to mo¿liwe, w 1920
roku wróci³a do Polski znad Bajka³u,
z syberyjskiego Irkucka. Do Irkucka
ju¿ ch³opcy prawie przywykli, a dwoje najm³odszych - Lutek i Jadzia - w
ogóle tam siê urodzili. Wielkie miasto, ciekawa przyroda poci¹ga³a
eksploracjê brzegów Bajka³u i nadbajkalskiej tajgi. Na powrót do kraju
wcale nie mieli ochoty. Wracaæ do
Polski, o której wiedzieli tylko z opowiadañ. Czasem starszemu z rodzeñstwa jawi³a siê ona w zakamarkach
pamiêci jako kraj niepewnego jutra.
Stale zaborca czuwa³, a „u siebie”
wcale nie oznacza³o „swoje”. Powrotu ba³ siê wiêc uwagi na dorastaj¹cych ch³opców i dziadek Józef. Odpowiada³ bowiem za piêciu synów i
dwie córki, którzy wzrastali i dojrzewali w nadbajkalskiej tajdze. Dziadek nie by³ pewien mo¿liwoœci ponownego zaaklimatyzowania siê w
nowej, bardzo wówczas niestabilnej
polskiej rzeczywistoœci. Babcia
uparcie wszystkich przekonywa³a
tak d³ugo, a¿ postanowiono - „wracamy do Polski”. Polski zniszczonej,
zrabowanej, spl¹drowanej, spalonej
ziemi po latach rozbojów i niewoli.

Po niewielkim maj¹tku, jaki dziadkowie posiadali przed wywózk¹ na
Sybir, nie zosta³ œlad. Zaborca i s¹siedzi zatarli œlady ich bytnoœci.
Praktycznie wiêc wracaæ nie mieli do
czego. Musieli zaczynaæ od zera.
By³a jednak Polska! Powsta³a jak
feniks z popio³ów. By³a nadzieja.
Tam, w Irkucku, nigdy nie przestali
byæ Polakami. Dzieci uczêszcza³y do
polskiej szko³y i do polskiego koœcio³a zbudowanego w 1829 roku
staraniami polskiej spo³ecznoœci zes³añców – na miejscu starej kaplicy.
Znów po oko³o 10. latach tu³aczki, najstarszy z synów – Micha³ ju¿
pracowa³ w starostwie w S³onimie
(by³ sekretarzem Ligi morskiej i kolonialnej) i osobiœcie organizowa³ emigracjê polskich rodzin do Brazylii. W
Brazylii, jak opowiada³ wuj, by³o
wówczas du¿e zapotrzebowanie na
emigrantów. Mo¿na by³o nabywaæ
olbrzymie iloœci hektarów ziemi pod
wszelkie uprawy. Korci³ te¿ klimat.
Ch³opców dodatkowa nêci³a przyroda, nowy ju¿ nie tylko kraj, ale i
kontynent. Namawiali wiêc moj¹
babciê do emigracji, uzasadniaj¹c i
tym, ¿e w Polsce startuj¹ faktycznie
od zera. Zdecydowana odpowiedŸ
Babci brzmia³a zawsze jednakowo
„...nie po to wracaliœmy do Polski z
Syberii, ¿eby j¹ teraz zostawiaæ dla
Brazylii. Tu jest nasza ojczyzna i tu
jest nasz dom...”
Dom ponownie zosta³ zbudowany od podstaw w ci¹gu oœmiu, mo¿e
dziewiêciu lat. Starsi ch³opcy i moja
mama Stefania podjêli pracê w ró¿nych bran¿ach, np. Mama zajê³a siê
szyciem, lubi³a to robiæ, wiêc szy³a
ca³ymi dniami – wspomina³a po latach równie¿ i ró¿ne zwi¹zane z tym
szyciem przygody. Zosta³a zatrudniona, nie pamiêtam ju¿ z czyjego
polecenia, w pa³acu Pus³owskich w
Albertynie jako krawcowa w hrabiowskiej rodzinie. Taka krawcowa
pa³acowa to podobno by³ ju¿ ktoœ! stanowisko odpowiedzialne. Mama
po powrocie z Irkucka mia³a nieca³e
20 lat, a wiêc doœwiadczenia krawieckiego mia³a niewiele, ale mówi³o siê,
¿e mia³a wyj¹tkowy talent! Ta praca
mojej mamy u Pus³owskich sta³a siê
dla niej nauk¹ i reakcj¹ ³añcuchow¹
w zatrudnieniu pozosta³ego rodzeñstwa. Na proœbê mamy i z polecenia
hrabiego Pus³owskiego, w starostwie S³onimskim zosta³ zatrudniony nastêpny z rodzeñstwa – wuj
Micha³, a ¿e ch³opak by³ zdolny i
obrotny (w Irkucku skoñczy³ szko³ê
œredni¹), wiêc siê szybko na nim
poznano i doceniono. W nied³ugim
czasie sta³ siê praw¹ rêk¹ pana staro-
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22 Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy
w Wêgorzynie
sty, który miêdzy innymi powierzy³
mu organizacjê, wspomnianej ju¿
wczeœniej, brazylijskiej emigracji.
Micha³ te¿ ju¿, jako urzêdnik starostwa, móg³ pomyœleæ o pracy dla
swoich braci. Bolek – prawa rêka w
gospodarstwie mojej Babci znalaz³
zatrudnienie w albertyñskiej fabryce
papieru, w³asnoœæ hrabiego Pus³owskiego (póŸniej pana Wojciechowskiego, który przyby³ do Albertyna
z Warszawy i za³o¿y³ spó³kê z in¿.
Jakobsonem). Fabryka ta w Albertynie dawa³a zatrudnienie przynajmniej 1/ 3 mieszkañców, decyduj¹c o
robotniczym charakterze osady.
Albertyn le¿y nad rzek¹ Iss¹ w
odleg³oœci ok. 4 km od XII-wiecznego S³onima. Dziœ o Albertynie siê ju¿
nie s³yszy, poniewa¿ – podobnie jak
w dzisiejszych czasach Nowa Huta
jest dzielnic¹ Krakowa. I pomyœleæ,
¿e w czasach mojego dzieciñstwa
opowiada³o siê historiê zak³adania
osady Albertyn. Podobno pan hr.
Pus³owski senior, chc¹c znaleŸæ
robotników do swoich, za³o¿onych
wœród lasów tartaku i fabryki papierniczej, zwozi³ w zamkniêtych
beczkach (po œledziach) bezpañskich ch³opów i ró¿nych innych
biedaków z okolicznych bia³oruskich, polskich i litewskich wiosek.
Osiedla³ ich na tej ziemi, stwarzaj¹c
wzglêdnie godne warunki bytowe i
warunki pracy. Ch³opi zwiezieni w
zamkniêtych beczkach pocz¹tkowo
nie wiedzieli gdzie i którêdy maj¹
wracaæ do swoich stron, a potem ju¿
nawet nie chcieli. Na swój sposób
zadomowili siê i przywykli do nowej
– lepszej sytuacji.
W 1931 roku, kiedy ja przysz³am
na œwiat, fabryka w Albertynie funkcjonowa³a ju¿ od dawna. Doskonale
te¿ prosperowa³ po³o¿ony obok niej
tartak, a nieprzebyte lasy po³o¿one
na skraju wy¿yny Nowogródzkiej
zosta³y odpowiednio przerzedzone
w zwi¹zku z rozwijaj¹ca siê dzia³alnoœci¹ przemys³ow¹. Najwa¿niejsze
jednak by³o to, ¿e ludzie z okolicy,
m.in. mój wuj Bolek, a póŸniej te¿ mój
Ojciec, znaleŸli tam pracê.
Kazik – wujek najbardziej kontrowersyjny, jak mówiono „cz³owiek –
dusza na rozpaczku”, cz³owiek
¿ywio³ i przygoda, trudny do podporz¹dkowania nawet w klanie Kuniców. Stale po tej nowej polskiej ziemi
wêdrowa³ jak po nadbajkalskiej tajdze – nieodkrytymi jeszcze œcie¿kami, tote¿ ze znalezieniem dla niego
pracy solidny wuj Micha³ mia³ najwiêcej problemów. Urz¹dzi³ go pocz¹tkowo w Zelwie, przy skupie sia-

na – praca ta by³a ciekawa, bo z ludŸmi, ale ¯yd Korecman, wyczuwaj¹c
dobry interes, zacz¹³ borgowaæ pieni¹dze. Kazio nie mia³ wyczucia interesu i zarobione przez siebie pieni¹dze przehula³ bardzo szybko, a d³ugi
jego sp³aca³ solidny pracownik s³onimskiego Starostwa – wuj Micha³.
By³ te¿ czas, kiedy Kaziowi bardziej podoba³a siê W³adza Rad.
Uciek³ z domu i przeszed³ z w³asnej
woli (jako jedyny w tej rodzinie)
granicê na wschód, z podobno
mocnym postanowieniem pozostania komunist¹. Po kilku miesi¹cach
wróci³ t¹ sam¹ nielegaln¹ drog¹
(uda³o mu siê), ale wynêdznia³y,
obdarty i zaroœniêty trup 20.latka,
którego faktycznie nawet rodzona
matka nie pozna³a. Po pewnym czasie postanowi³ zostaæ marynarzem.
Wyjecha³ z domu z wypchanymi akcesoriami marynarskimi, workiem,
ale ca³kiem nied³ugo, jak podaje
saga rodzinna, wróci³ „go³y i weso³y”. Po kolejnym roku, mo¿e dwóch,
pobytu w domu, Kazio postanowi³
iœæ do klasztoru - by³ gdzieœ pod
Warszaw¹, ale znów po nied³ugim
czasie wróci³; ani wyciszony, ani
nawrócony. Wzmog³a siê w nim
tylko dzia³alnoœæ charytatywna. Co
zarobi³, to rozdawa³ kole¿kom, a
przyjació³ lubi³ mieæ du¿o, z t¹ tylko
ró¿nic¹, ¿e wokó³ siebie mia³ zdecydowanie wiêcej pseudo przyjació³,
którzy tylko korzystali z jego dobroci i hojnoœci. Zawsze sp³ukany,
zmaltretowany i pozbawiony œrodków do dalszego ¿ycia wraca³ do
domu. Raz tylko sta³o siê coœ bardzo,
bardzo niewyt³umaczalnego. Na albertyñskim cmentarzu znaleziono
Kazika nieprzytomnego z przestrzelon¹ skroni¹ – próbowa³ odejœæ na
zawsze. Podobno nigdy nie zdradzi³
nikomu przyczyny tak desperackiego kroku, ale pistolet, z którego
strzela³, zdo³a³ ukryæ g³êboko pod
pach¹. Pistolet ten bez pytania zabra³ wujowi Micha³owi i narobi³ wiele przykroœci wszystkim.
Rodzina znów pomog³a mu siê
wyleczyæ i wróciæ do normalnoœci.
Niemniej, je¿eli którakolwiek m³oda
istota ludzka tak bardzo rwa³a siê do
niezale¿noœci, pragn¹c decydowaæ
sama o swoim losie, to przyk³adem
mo¿e byæ w³aœnie mój wuj Kazik w
latach swoich m³odzieñczych. Zosta³o mu to te¿ a¿ do póŸnej staroœci
– nigdy siê nie o¿eni³.
Z relacji wuja Micha³a wynika, ¿e
jako podopieczny najbardziej uda³
mu siê brat W³adek. Pracuœ i do tego
bardzo zdolny manualnie, z doskona³a „smyka³k¹” do techniki. Cdn.

(WÊGORZYNO).
Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie
po raz kolejny by³o
gospodarzem Fina³u
Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy.
Organizatorzy postarali
siê o szereg atrakcji,
które œci¹gnê³y do sali
widowiskowo-sportowej
rekordowo du¿¹ liczbê
mieszkañców.
Wœród atrakcji artystycznych
by³y wystêpy taneczne przedszkolaków, które wzbudzi³y zrozumia³y i
zas³u¿ony aplauz. Nastêpnie zaprezentowali siê uczniowie szko³y podstawowej z Runowa Pomorskiego i
Wêgorzyna. Wystêp hip-hopowego
zespo³u RYMcerze z Warszawy
wzbudzi³ wiele emocji, zw³aszcza
wœród m³odzie¿y. Nastêpnie na scenie zaprezentowali siê uczniowie
gimnazjum. Mi³¹ odmian¹ by³ pokaz
samoobrony przygotowany przez
¿o³nierzy Wojska Polskiego. Ostatnim i najg³oœniejszym akcentem
wystêpów artystycznych by³ krótki
koncert rockowego zespo³u z Kalisza Pomorskiego STILL CONTRACT.
To jednak nie wszystkie atrakcje
- na ca³ej sali rozproszone by³y ró¿ne
stoiska, których celem nadrzêdnym
by³o zbieranie pieniêdzy dla WOŒP.
Tym razem zbierano na zakup specja-

listycznego sprzêtu dla dzieciêcej
medycyny ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów.
Wykaz stoisk i uzyskana kwota:
aukcje gad¿etów - 1710 z³, loteria fantowa - 1800 z³, kawiarenka - 1070 z³,
punkt medyczny - 102 z³, malowanie
twarzy - 312,97 z³, Stowarzyszenie
Mi³oœników Przytoni - 80,27 z³, gazeta „Czas na Gimnazjum” - 71,02 z³.
Pozosta³e stoiska do dyspozycji
mieszkañców to: udzielanie pierwszej pomocy, pokaz sprzêtu wojskowego, k¹cik malucha, promocja Gminy Wêgorzyno.
Program artystyczny tradycyjnie przeplata³ siê z aukcjami gad¿etów ofiarowanych przez Fundacjê
WOŒP oraz przekazanych przez
miejscowych darczyñców. Aukcje
przynios³y wiele emocji i wiele pieniêdzy - w sumie da³y kwotê 1710 z³.
Spor¹ sumê nazbierali te¿ wolontariusze Fundacji WOŒP. Tym razem
by³o to dziesiêcioro gimnazjalistów.
Przez ca³y dzieñ uzbierali 3032,98 z³.
W puszce Patrycji Bejm znalaz³o siê
najwiêcej - 671,42 z³.
22 Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy przyniós³ ogó³em
8179,25 z³. To wiêcej ni¿ w ubieg³ym
roku.
Ostatnim i niezwykle mi³ym akcentem tego dnia by³o „œwiate³ko do
nieba” przygotowane przez stra¿aków OSP Wêgorzyno.
Organizatorzy 22 Fina³u WOŒP
pragn¹ z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim sponsorom,
wspó³organizatorom, uczestnikom,
darczyñcom i mieszkañcom Gminy
Wêgorzyno.
(o)
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Burmistrz Wêgorzyna
dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn.
zm.) oraz § 3 Rozporz¹dzenia Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)
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Jase³ka
Bo¿onarodzeniowe
w Radowie Wielkim

og³asza I przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê czêœci nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej, bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Wêgorzyno,
po³o¿onej w obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno.
Przedmiotem dzier¿awy jest czêœæ nieruchomoœci gruntowej zabudowanej po³o¿onej w Gminie Wêgorzyno, woj. Zachodniopomorskie, w obrêbie ewidencyjnym nr 1 miasta Wêgorzyno stanowi¹cej dzia³kê nr 1251/
5 o powierzchni 25,00 mkw.
Dzier¿awa z przeznaczeniem na cele sk³adowe.
Roczny wywo³awczy czynsz dzier¿awny wynosi 105,00 z³/netto.
(Podatek VAT zostanie doliczony do czynszu uzyskanego w przetargu)
Minimalne post¹pienie wynosi równowartoœæ 1% rocznego wywo³awczego czynszu dzier¿awnego
Wadium wynosi 21,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia jeden z³otych 00/100)
(Wadium stanowi 20% rocznego wywo³awczego czynszu dzier¿awnego)
Termin wp³aty wadium up³ywa 31.01.2014 r.
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wêgorzyno utraci³ wa¿noœæ dnia 31.12.2003 r.
W Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Wêgorzyno zapis dla przedmiotowej nieruchomoœci brzmi: tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym us³ugowej); Natura
2000 „Ostoja Iñska, granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego”;
dzia³ka po³o¿ona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W DNIU 07.02.2014 r. O GODZINIE
9.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZÊDU MIEJSKIEGO
w WÊGORZYNIE ul. RYNEK 1 pok. nr 14, I piêtro
Warunki przetargu:
1. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne je¿eli spe³niaj¹ warunki
podane w og³oszeniu o przetargu. Osoby fizyczne uczestnicz¹ce w przetargu powinny posiadaæ dokument to¿samoœci.
2. Przetarg przeprowadza siê chocia¿by zakwalifikowano do przetargu
tylko jednego oferenta spe³niaj¹cego warunki przetargu.
3. Wadium w wy¿ej wymienionej wysokoœci nale¿y wnieœæ na konto
depozytowe Gminy Wêgorzyno nr 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w
Banku Spó³dzielczym w Goleniowie oddzia³ Wêgorzyno. Dat¹ uiszczenia
wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
4. Dowód wp³aty wadium nale¿y przedstawiæ Komisji Przetargowej wraz
z dowodem osobistym przed rozpoczêciem przetargu.
5. Pe³nomocnicy bior¹cy udzia³ w przetargu winni okazaæ Komisji przetargowej stosowne pe³nomocnictwa.
6. Wadium wniesione na przetarg:
a. podlega zwrotowi w przypadku, gdy ¿aden z uczestników przetargu
nie zg³osi post¹pienia ponad wywo³awczy czynsz dzier¿awny,
b. przepadnie na rzecz Gminy Wegorzyno, je¿eli osoba która przetarg
wygra uchyli siê od zawarcia umowy dzier¿awy,
c. zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygraj¹ przetargu niezw³ocznie po jego zamkniêciu,
d. uczestnikowi który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzier¿awnego.
Warunki umowy dzier¿awy przedmiotowej nieruchomoœci:
1. Dzier¿awa na czas nieokreœlony.
2. Czynsz dzier¿awny p³atny do 31 marca ka¿dego roku z góry za dany rok.
3. Wydanie Dzier¿awcy przedmiotu umowy nast¹pi na podstawie protoko³u zdawczo-odbiorczego.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce nieruchomoœci oraz warunków przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie, II piêtro pok.
nr 26 lub telefonicznie /91/ 39 71 267.
BURMISTRZ WÊGORZYNA mgr Monika KuŸmiñska

W koœciele parafialnym w Radowie Wielkim odby³y siê 20 grudnia
2013 r., jak co roku, jase³ka bo¿onarodzeniowe, na które przybyli zaproszeni goœcie - uczniowie i ich rodzice.
W wigilijnym przestawieniu bra³y udzia³ najm³odsze dzieci i ich opiekunowie z placówek edukacyjnych z
Radowa Wielkiego. Wspólnemu
kolêdowaniu towarzyszy³ chór, z³o¿ony z pracowników Zespo³u Szkó³.
Przestawienie by³o niezwyk³e, a atmosfera cudowna. Jase³ka zakoñ-

czy³y siê ¿yczeniami œwi¹tecznymi
od pani dyrektor i wspólnym dzieleniem siê op³atkiem. Miko³aj, który
us³ysza³ piosenkê „Kochany Miko³aju”, œpiewan¹ przez dzieci, równie¿
przyby³ w tym dniu, aby obdarowaæ
wszystkich s³odkimi upominkami.
Wszyscy udali siê do swoich klas
na wieczerzê wigilijn¹ w towarzystwie rodziców. Sto³y ugina³y siê od
smacznych potraw i s³odkoœci.
Dzieñ up³yn¹³ na wspólnym œpiewaniu kolêd i zabawach.
Adam Ka³ecki, kl. III Gimnazjum w Radowie Wielkim

Bawi¹c siê - pomogli

(DOBRA) 12 stycznia w budynku Szko³y Podstawowej w Dobrej
odby³ siê 22 fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Mieszkañcy gminy na WOŒP przeznaczyli 7.726,49 z³ i 25 euro.
Wolontariusze kwestowali zarówno w Dobrej, jak i w okolicznych
wioskach. Fina³owa impreza w Dobrej zosta³a zainaugurowana o godzinie 16.00 przez burmistrz Dobrej
Barbarê Wilczek. Nastêpnie czas
umili³y wystêpy dzieci przebrane za
pastuszki, miko³ajki, anio³ki i cho-

ineczki oraz p. Henryka Bogdanowicza i zespó³ Weso³e Gospodynie. W
miêdzyczasie w holu szko³y mo¿na
by³o zaopatrzyæ siê w ciep³e napoje
i przysmaki przygotowane przez nauczycieli, so³tysów i rodziców
uczniów. Uczestnicy WOŒP mieli
okazjê wzi¹æ udzia³ w warsztatach
rzeŸbiarskich p. Piotra Pazdana albo
wykorzystaæ mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki
wozem stra¿ackim na sygna³ach z
OSP Dobra. Wszystkie przedmioty z
aukcji dziêki przychylnoœci licznie
zgromadzonej publicznoœci zosta³y
zlicytowane.
um
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WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA

Sponsorzy:

Plebiscyt Tygodnika £obeskiego

Marcin
Pietrzyk

Na zwyciêzcê czeka 5 tys. z³
i laur najlepszego urzêdnika!

Kazimierz
Rynkiewicz
Lista urzêdów, instytucji
i stowarzyszeñ:
• Starostwo Powiatowe w £obzie
• Urz¹d Miejski w £obzie
• Urz¹d Miejski w Resku
• Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
• Urz¹d Miejski w Dobrej
• Urz¹d Gminy w Radowie Ma³ym
• Powiatowy Urz¹d Pracy
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Zarz¹d Dróg Powiatowych
• Komenda Powiatowa Policji w
£obzie
• Posterunek Policji w Wêgorzynie
• Posterunek Policji w Dobrej
• Posterunek Policji w Resku
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w £obzie
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Resku
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Wêgorzynie
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Dobrej
• Gminny Oœrodek Pomocy
• Spo³ecznej w Radowie Ma³ym
• Sanepid £obez
• Powiatowy Lekarz Weterynarii
• Prokuratura Rejonowa w £obzie
• Wydzia³ Zamiejscowy S¹du Rejonowego w Gryficach
• Centrum Inicjatyw Wiejskich w
£obzie
• Centrum Integracji Spo³ecznej „Od
Nowa”
• ZUS
• Urz¹d Skarbowy
• ARiMR
• £obeski Dom Kultury
• Centrum Kultury w Resku
• GOK w Radowie Ma³ym
• Biblioteki
Do listy mo¿na dopisywaæ kolejne
propozycje.

(POWIAT £OBESKI) W tym
roku mijaj¹ 24 lata samorz¹dnoœci
na poziomie gminnym, 15 lat na poziomie powiatowym (12 naszego powiatu) i 15 lat od powstania samorz¹du wojewódzkiego.
O ile nie mamy bezpoœredniego
wp³ywu na to, co dzieje siê w urzêdach w Szczecinie, o tyle tu, na miejscu, znamy naszych w³odarzy i
urzêdników. W tym roku odbêd¹ siê
wybory, które czasami s¹ jedyn¹
form¹ wyra¿enia opinii spo³ecznej
na temat wójtów, burmistrzów i radnych. My chcemy pójœæ dalej i otworzyæ mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê
na temat pracy nie tylko burmistrzów, wójta, radnych, ale i urzêdników urzêdów poszczególnych gmin,
pracowników instytucji i organizacji

rz¹dowych i pozarz¹dowych. Drukujemy plebiscyt (na razie jest to
puste miejsce), wraz z kuponem, do
którego nale¿y wpisaæ imiê i nazwisko osoby, na któr¹ g³osujemy.
„Plus” przy nazwisku oznacza aprobatê dla jego pracy i zadowolenie z
niej, „minus” – niezadowolenie z poziomu obs³ugi.
W ci¹gu 24 lat wprowadzono
wiele zmian i reform, w tym odejœcie
od petenta w stronê klienta. Oznacza
to, ¿e cz³owiek przychodz¹cy do
urzêdu ma prawo wymagaæ rzetelnych informacji, fachowej i szybkiej
obs³ugi, pomocy. Niektóre urzêdy
szczyc¹ siê certyfikatami jakoœci
maj¹cymi byæ dowodem na to, ¿e taki
poziom obs³ugi klienta wprowadzi³y. Powsta³o wiele instytucji i organizacji rz¹dowych, które maj¹ na

celu wspieranie i pomoc mieszkañcom gmin i powiatu – czy tak jest w
rzeczywistoœci? Ankieta ma byæ weryfikacj¹. Prosimy jednak o ocenianie na bazie rzeczywistych przes³anek, a nie osobistych animozji b¹dŸ
sympatii do cz³owieka.
W nastêpnych wydaniach bêdziemy publikowaæ nazwiska zg³oszonych w³odarzy, urzêdników oraz
pracowników instytucji i organizacji, ³¹cznie z przypisanymi im plusami i minusami.
Osoba, która zdobêdzie najwiêcej plusów przy nazwisku, otrzyma
nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³, ufundowan¹ przez redakcjê oraz sponsora pana Marcina Pietrzyka.
Po zsumowaniu punktów zostanie równie¿ wybrany „samorz¹d z
klas¹”.
Redakcja

To miejsce czeka na Waszych kandydatów

XXX
Kupon
+

nr 1

pozytywnie oceniam

5 000
nagrody

Imiê i nazwisko urzednika ................................................................

Sponsorzy:

miejsce jego zatrudnienia................................................................

Marcin
Pietrzyk

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika ................................................................
miejsce jego zatrudnienia................................................................

Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6

Str
Str.. 14

SPORT

tygodnik ³obeski 21.1.2014 r.

V Memoria³ Mieczys³awa Ko³y

Sarmata przegrywa tylko z Pogoni¹
Szczecin
(DOBRA) W znakomitej sportowej atmosferze, przy pe³nych trybunach, zosta³ rozegrany w Dobrej
V Memoria³ Mieczys³awa Ko³y w
halowej pi³ce no¿nej.
Wziê³o w nim udzia³ wszystkie
dziesiêæ awizowanych wczeœniej
dru¿yn, które rozlosowano na dwie
grupy po 5 dru¿yn ka¿da. Mecze w
grupach, rozgrywane w systemie
„ka¿dy z ka¿dym”, trwa³y po 12 minut.
Grupa I: Sarmata Dobra, B³êkitni
Stargard Szczeciñski, Pomorzanin
Nowogard, Ina Iñsko, Vineta Wolin,
Wyniki w grupie I: Sarmata - B³êkitni 3:3, Pomorzanin - Ina Iñsko 4:1,
Sarmata - Vineta 2:2, B³êkitni - Pomorzanin 4:1, Ina Iñsko - Vineta 0:3,
Sarmata - Pomorzanin 3:2, B³êkitni Vineta 3:4, Sarmata - Ina Iñsko 3:1,
Pomorzanin - Vineta 2:7, B³êkitni - Ina
Iñsko 2:1.
Koñcowa kolejnoœæ w grupie I:
1. Vineta Wolin 10 16:7
2. Sarmata Dobra 8 11:8
3. B³êkitni Stargard Szcz. 7 12:9
4. Pomorzanin Nowogard 3 9:15
5. Ina Iñsko 0 3:12
Grupa II: Ina Goleniów, Pogoñ
Szczecin, Œwiatowid £obez, Drawa
Drawsko Pomorskie, Piast Chociwel.
Wyniki w grupie II: Ina Goleniów

- Pogoñ 2:1, Œwiatowid - Drawa 1:1,
Ina Goleniów - Piast 3:1, Pogoñ Œwiatowid 5:1, Drawa - Piast 4:3, Ina
Goleniów - Œwiatowid 1:2, Pogoñ Piast 5:2, Ina Goleniów - Drawa 3:4,
Œwiatowid - Piast 3:4, Pogoñ - Drawa
3:0.
Koñcowa kolejnoœæ w grupie II:
1. Pogoñ Szczecin 9 14:5
2. Drawa Drawsko Pom. 7 9:10
3. Ina Goleniów 6 9:8
4. Œwiatowid £obez 4 7:11
5. Piast Chociwel 3 10:15
Mecze pó³fina³owe:
Vineta Wolin - Drawa Drawsko
Pomorskie 3:2,
PogoñSzczecin-SarmataDobra2:1,
Mecz o 3 miejsce:
Sarmata Dobra - Drawa Drawsko
Pomorskie 2:2 w rzutach karnych 4:3,
Mecz o 1 miejsce:
Pogoñ Szczecin - Vineta Wolin 3:2,
Koñcowa kolejnoœæ:
1. Pogoñ Szczecin
2. Vineta Wolin
3. Sarmata Dobra
4. Drawa Drawsko Pomorskie
Pozosta³e dru¿yny sklasyfikowane zosta³y na miejscu od 5 do 10.
Najlepszy bramkarz turnieju: Mariusz Bratkowski (Vineta Wolin),
król strzelców: Przemys³aw Brzeziañski (Drawa Drawsko Pomorskie), najlepszy zawodnik: Piotr Klêczar (Sarmata Dobra).

Czcze obietnice
(£OBEZ). 5,5, roku temu
burmistrz Ryszard Sola
obiecywa³ rozwi¹zanie
kwestii w³asnoœci ziemi
na osiedlu H. Sawickiej
w £obzie oraz
wykonanie dwóch boisk.
Do dzisiaj kwestia ziemi nie jest
uporz¹dkowana, a zamiast boisk jest
ha³da ziemi.
W 2008 roku dzieci z osiedla zorganizowa³y strajk. Wówczas na
transparentach wypisa³y: „Nie
niszczcie nam boiska!!!” „Tu codziennie gra m³odzie¿”, „Chcemy
boiska”. Burmistrz obieca³, ¿e bêd¹
nawet dwa boiska i plac zabaw. M³odzi z osiedla mówili wówczas m.in.:
„Chcemy nowe boisko i ¿eby by³a

trawa, bo zawsze jak gramy, to na
tym piasku pi³ka mo¿e siê podbiæ”.
(….) jak ktoœ dojedzie na wakacje, to
oko³o 30 osób siê tu bawi. My chyba
mamy najgorsze boisko w ca³ym
£obzie (...)”
Na te s³owa burmistrz odpowiedzia³: „(...) jestem przyjacielem dzieci, wiem, jak¹ maj¹ tam sytuacjê i
dlatego pragnê zrobiæ dla nich zarówno boisko do gry w pi³kê no¿n¹,
pi³kê siatkow¹ jak i plac zabaw (...)”
Od tamtej pory minê³o 5,5 roku.
Najm³odsi mieszkañcy osiedla nie
tylko nie doczekali siê nowych boisk, ale nawet to, co mia³y, zosta³o
przysypane ha³dami ziemi wywiezionymi z budowy zbiornika retencyjnego. Ktoœ postawi³ bramkê,
aby dzieci mia³y w co celowaæ, bo to
co by³o, zdo³a³o ju¿ mocno siê zestarzeæ.
MM

Sk³ady dru¿yn (w nawiasach
iloœæ zdobytych bramek).
Pogoñ Szczecin: £ukasz
Botsch, Patryk Galoch (2), Krystian
Peda (5), Pawe³ Iskra (1), Mateusz
Wilk (1), Patryk Bednarski, Sebastian Murawski (1), Jakub Okuszko
(2), Filip £aŸniowski (2), Andrzej
Kot³owski (1), Kajetan Pogorzelczyk (3).

nach (1), Oliwier Horla (2), Dawid
Wiœniewski (2), Rafa³ Plewa (1), Denis Makijewski.
Ina Goleniów: Adrian Henger,
Patryk Krawczyk, Micha³ Jarz¹bek
(1), Tomasz Trosko (1), Rafa³ Makarewicz (2), Wojciech Borek (1), Damian Kosior, £ukasz Szymfeld (1),
Damian Banachewicz (2), Mariusz
Stuba (1).

Vineta Wolin: Mariusz Bratkowski: (1), Jakub PrzewoŸny (1), Marek
Wróblewski (4), Adrian Nagórski (3),
Adam Nagórski (5), Przemys³aw
Tomków (1), Jakub Tarka, Piotr
Bzdrêga, Hubert Matynia (3), Filip
Borek (3).

Pomorzanin Nowogard: £ukasz
Olechnowicz (4), Krzysztof Kieruzel
(3), Micha³ Soska (1), Krzysztof Haberski, Micha³ £ukasiak (1), Mateusz Krupski, Gracjan Wnuczyñski,
Dominik Wawrzyniak, Maciej
Skrzecz.

Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Zdzis³aw Szw¹der (2), Damian
Dzierbicki, Emilian Kamiñski (3),
Kamil Pacelt (1), Wojciech Dorsz (1),
Piotr Klêczar (4), Andrzej Kierek,
Filip Plewiñski, Wojciech Bonifrowski (3).

Œwiatowid £obez: Piotr Deuter,
Remek Borejszo, Patryk Pañka, Tomasz Rokosz (4), Oskar Szostak (1),
Jacek Bodas (1), Damian Mosi¹dz (1).

Drawa Drawsko Pomorskie:
Krzysztof Dr¹g, Kacper Stukonis
(3), Maciej Capek (1), Piotr Hawrasz,
Mateusz Owedyk, Przemys³aw Brzeziañski (6), Wojciech GuŸniczak (2),
Damian Odachowski (1).
B³êkitni Stargard: Konrad
Kmiecik, Bart³omiej Zagrobelski (2),
Jacek Loduchowski (4), Dawid Ba-

Piast Chociwel: Axel Szustak,
Adam Walles, Rafa³ Sinkowski (3),
Grzegorz Krzyczkowski, Mariusz
G¹siorowski, Rafa³ Krystoforski (6),
Mariusz Kortus, Adam Omelaniuk
(1), Patryk Kozio³ek.
Ina Iñsko: Bartosz Grzyœka,
Adam Trela, Micha³ Kêdziora (3),
Konrad K³ym, Adam Dziemiañczyk,
Jaros³aw Konieczny, Micha³ Pa³czyñski.
estan

Dotacje - sprostowanie
W poprzednim numerze wkrad³
nam siê chochlik. Prostujemy informacjê – Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „B³yskawica”
otrzyma³o dotacjê w wysokoœci 16
tys. z³.

Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych
na powierzenie realizacji zadania
wynosi³o 240 tys. z³. Jednak po zsumowaniu dotacji wynika, i¿ na ten cel
gmina przeznaczy³a 248.500 z³. MM
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Kalendarium II (2013)

Udzia³ SP Resko w Wielkiej
Orkiestrze Œwi¹tecznej
Pomocy

(RESKO) 12 stycznia br., tradycyjnie uczestniczyliœmy w akcji
charytatywnej WOŒP, odbywaj¹cej siê tak¿e w reskim Centrum
Kultury.
Uczniowie klas I-III œpiewali piosenki w jêzyku polskim i angielskim,
deklamowali wiersze, przedstawili

jase³ka. Monta¿ s³owno-muzyczny
przygotowa³y nauczycielki nauczania zintegrowanego. Nie mog³o zabrakn¹æ uczniów kl. IV-VI, którzy
zaprezentowali swoje umiejêtnoœci
wokalne - indywidualnie i grupowo.
Na spotkanie licznie przybyli rodzice, podziwiali wystêpy swoich pociech.
(szk)

Galeria naszych mieszkañców
Chrzest Œw. Bianki

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

Kwiecieñ
• 2 kwietnia – próba odwo³ania przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w Resku
(wynik g³osowania 6:9).
• 9 kwietnia – Kazimierz Cieciel¹g zakoñczy³ pracê na stanowisku Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
• CBA nie potwierdzi³o zarzutów korupcyjnych w ³obeskim urzêdzie.
• VI Gala Sportu Powiatu £obeskiego, najlepszymi sportowcami powiatu
³obeskiego 2012 zosta³y: Justyna Romej i Milena Sadowska, najpopularniejszym sportowcem w plebiscycie czytelników zosta³a Izabela Lorent.
• Gmina Wêgorzyno przeznaczy³a po 25 tys. z³ na koœcio³y w Mielnie i Przytoniu i 10 tys. z³ na koœció³ w Chwarstnie.
• 73 rocznica II masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich.
• Debata w £obzie w sprawie œmieci.
• Dawid Siekierski zosta³ stra¿nikiem miejskim w Resku.
• W Gimnazjum w Resku odby³ siê XIII Przegl¹d Teatralny.
• Polski Komitet Olimpijski w Warszawie przyzna³ Kó³ka Olimpijskie Justynie
Romej (£KB Trucht), Krzysztofowi Krausowi (MKS Olimp), Milenie Sadowskiej i Ryszardowi Rzepeckiemu (UKS Arbod Dobra).
• Rozstrzygniêto przetarg na dokoñczenie budowy Przedszkola Miejskiego
w £obzie.
• Radni rescy przyznali 60 tys. z³ dotacji dla koœcio³a w Starogardzie.
• Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na œwietlicê w Ginawie.
• 16 kwietnia gimnazjalistki z Radowa Ma³ego awansowa³y do pó³fina³u
Mistrzostw Województwa w koszykówce dziewcz¹t.
• 25 kwietnia w Dargomyœlu sp³on¹³ dom, cztery rodziny straci³y dach nad
g³ow¹.
• 26 kwietnia w £obzie z inicjatywy Lidii Lalak-Szawiel oraz Czes³awa Szawiela
mieszkañcy £obza posadzili na promenadzie pierwszych 100 bzów.
• 27 kwietnia m³odzie¿ ze Œwiêtoborca w czynie spo³ecznym posprz¹ta³a
wejœcie do lasu granicz¹ce z osiedlem.
Maj
• 1 maja wêgorzynianie z z drawszczanami organizuj¹ rajd szlakiem grodzisk.
• 2 maja w Worowie sp³on¹³ stóg s³omy.
• 3 maja w Krosinie (gm. Resko) w p³omieniach zginê³a 83 letnia kobieta.
• 4 maja zmar³a dr Ewa Ciborowska.
• 11 – z³ote medale oraz tytu³ Mistrza Województwa Juniorów M³odszych
podczas Mistrzostw Województwa Juniorów i Juniorów M³odszych w Szczecinie zdobyli: Aleksandra Romej, Ryszard Rzepecki, srebrny medal – Krzysztof Kraus, II miejsce zdoby³a równie¿ Ania Turzyñska.
• 10-13 w £obzie odby³ siê XVII Miêdzynarodowy Festiwal Orkiestr Dêtych
i Big-Bandów.
• 8 maja – obchody 68. rocznicy podpisania aktu kapitulacji Niemiec.
• 10 maja w £ugowinie, gm. Resko, rolnicy i przedsiêbiorcy zablokowali drogê,
¿¹daj¹c od wykonawcy zap³aty za wykonan¹ pracê.
• 11 maja – tragiczny wypadek w £obzie na niestrze¿onym przejeŸdzie kolejowym. W wypadku zginê³o dwóch mieszkañców £obza.
• 14 maja TVP Historia wyemitowa³a program o siostrach Sybiraczkach z
£obza z domu Sideronia: Stecko, Gos³awskiej, œp. Jankowskiej i Bocianiak.
• 15 maja w S¹dzie Okrêgowym w Szczecinie rozpocz¹³ siê proces w sprawie
uniewa¿nienia umów pomiêdzy firm¹ Animal Control z Polic a gmin¹ Resko
na wy³apywanie psów oraz opiekê nad bezdomnymi zwierzêtami. Kwestia
dotyczy³a nieznanego losu oko³o 2 tys. psów wy³apanych na terenie gminy
Resko i kwoty 110 tys. z³.
• !7 maja odby³o siê walne Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców w
£obzie.
• 18-19 maja – w Wêgorzynie zosta³a zorganizowana Noc Muzeów.
• 22 maja w klasyfikacji dru¿ynowej I miejsce zajê³y uczennice ³obeskiego
liceum podczas Fina³ów Wojewódzkich Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce.
• 28 maja Karolina Ziêba zosta³a medalistk¹ w biegu na 600 m podczas Fina³u
Wojewódzkiego Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcz¹t w Stargardzie
Szczeciñskim.
• 29 maja uchwa³¹ Rady Miejskiej honorowymi mieszkañcami Reska zostali:
Wander Weege, Helena Dudkiewicz, Adam Szatkowski, ks. Tadeusz Uszkiewicz i Jan Muszyñski.
Czerwiec
• 6 czerwiec rozpoczêcie XXX Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkó³
Westerplatte w Zduñskiej Woli, w którym uczestniczyli przedstawiciele
Szko³y Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Resku wraz z prezesem
Klubu Szkó³ Westerplatte Adamem Szatkowskim.

