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Ludzie i sprawy

Chc¹ obni¿yæ
burmistrzowi
wynagrodzenie
Komentarz do „sprostowania” Zarz¹du Zwi¹zku MiGPD

Je¿eli burmistrz pracuje
prywatnie, to czemu
bierze pieni¹dze
publiczne???

VII Powiatowy Festiwal Kolêd
i Pastora³ek w Wêgorzynie

Wybryk
dzieci
w szkole
znajdzie swój
fina³ w s¹dzie

Dziewczêta
z Wêgorzyna
mistrzyniami
powiatu w
pi³ce rêcznej
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

Z DRUGIEJ STRONY

Je¿eli burmistrz pracuje
prywatnie, to czemu
bierze za to pieni¹dze
publiczne???

D

zisiaj odbywa siê walne
zgromadzenie Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
na którym zapewne zapadn¹ wa¿kie
decyzje dotycz¹ce dzia³alnoœci tego
Zwi¹zku, po wywo³anym temacie zatrudnienia w nim burmistrzów
£obza, Z³ocieñca i wiceburmistrza
Drawska Pomorskiego.
Przypomnê, ¿e w zarz¹dzie
Zwi¹zku zostali oni zatrudnieni na 1/
4 etatu, o czym nikt przez d³ugi czas
nie wiedzia³. W ten sposób ka¿dy z
nich dorobi³ do i tak wysokiej pensji
po oko³o 27-30 tys. z³ w roku. Burmistrz £obza Ryszard Sola pracuj¹c
od marca 2012 i przez ca³y 2013 wzi¹³
do kieszeni ponad 57 tysiêcy z³o-

tych. Okaza³o siê, ¿e mieszkañcy p³acili sk³adki do Zwi¹zku, a te via Zwi¹zek trafia³y do jego portfela. Do tego
bra³ jeszcze delegacje z urzêdu na
dojazdy do tej swojej „cichej” pracy.
Niestety, zapomnia³ poinformowaæ
mieszkañców swojej gminy, na co w
takim razie p³ac¹ te sk³adki.

Idzie w zaparte zarz¹d Zwi¹zku, w
osobach wy¿ej wymienionych burmistrzów, gdy¿ w napisanym artykule (rzekomym sprostowaniu) twierdzi, ¿e „czas wolny od pracy Wójta,
Burmistrza nie mo¿e byæ rozliczany
przez nikogo”, w tym równie¿ przez
prasê.

Burmistrz teraz twierdzi, ¿e radni
wiedzieli, ale gdy przypomnimy sobie dialog z sesji burmistrza z radc¹
prawnym urzêdu, który to mia³
otwarcie wszystkim obwieœciæ, jakie sk³adniki ma pensja burmistrza,
a ten stwierdzi³, ¿e nie wie, to s³owa
burmistrza nabieraj¹ w³aœciwego
znaczenia, które powinni oceniæ
wyborcy.

To kuriozalne oœwiadczenie nadaje siê do kabaretu. Je¿eli burmistrzowie pracuj¹ po godzinach prywatnie, tylko dlaczego w takim razie
bior¹ za to pieni¹dze publiczne, podatników?
Czasu wolnego burmistrza nie
bêdziemy rozliczaæ, ale nasze w³asne
pieni¹dze jak najbardziej.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci i w sercach naszych…”

tygodnik ³obeski 28.1.2014 r.

Zbieraj¹ podpisy
przeciwko
wiatrakom
w okolicach
Dalna i pobliskich wiosek
(GMINA £OBEZ) Jeden z
mieszkañców poinformowa³ nas, ¿e
wiadomoœæ o dyskusji na temat posadowienia elektrowni wiatrowych
w pobli¿u Dalna, ale te¿ pobliskich
wsi, nie dotar³a do ich mieszkañców.
Dopiero po relacji w naszej gazecie otworzy³y im siê oczy na ca³¹
sprawê i „pasztet”, jaki ktoœ chce im
ufundowaæ na dziesi¹tki lat. W
zwi¹zku z tym niektórzy rozpoczêli
zbieranie podpisów pod protestem,
i chc¹ je do³¹czyæ do wniosku, jaki
zosta³ z³o¿ony przez mieszkañców
Dalna na spotkaniu, jakie odby³o siê
w urzêdzie. Przypominamy, ¿e wnioski w tej sprawie mo¿na sk³adaæ do 30
stycznia.
Podpisy s¹ zbieranie w Prusinowie, Przyborzu, Poradzu, Be³cznej,
Trzeszczynie i na Nowym Osiedlu w
£obzie.
KAR

Zmar³ Kazimierz Obuchowski
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiam, ¿e w dniu 15 stycznia 2014
roku zmar³ profesor Kazimierz
Obuchowski.
Po powrocie z Kazachstanu w
1946 roku mieszka³ w £obzie. Absolwent ³obeskiego Liceum. Absolwent psychologii UAM z 1956 r.,
wybitny badacz i nauczyciel akademicki, twórca fundamentalnych teorii z zakresu psychologii osobowoœci, psychologii klinicznej i antropologii filozoficznej, autor wa¿nych dla
psychologii monografii.
Profesor Kazimierz Obuchowski
by³ d³ugoletnim pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej oraz Instytutu Psychologii UAM, w którym kierowa³ Pracowni¹ Psychologicznych Koncepcji Cz³owieka.
Przez wiele lat by³ kierownikiem
Zak³adu Psychologii Osobowoœci
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
(Filia w Poznaniu) oraz Instytutu
Psychologii PAN (Filia w Poznaniu).
W Instytucie Psychologii UKW
w Bydgoszczy kierowa³ Zak³adem
Psychologii Osobowoœci.
Profesor Kazimierz Obuchowski
by³ zapraszany do wyg³aszania wyk³adów na uniwersytetach amerykañskich i europejskich.
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tygodnik ³obeski 28.1.2014 r.
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Sesja Rady Powiatu £obeskiego

O s³u¿bie zdrowia,
kulturze i wynagrodzeniach
nauczycieli
(£OBEZ) Radni zbior¹ siê na
obradach 30 stycznia (czwartek) o
godz. 16.30 w starostwie.
Na pocz¹tku sesji informacje:
starosty o pracy zarz¹du i o pracy
Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
w 2013 r. Bêdzie tak¿e sprawozdanie
z wysokoœci œrednich wynagrodzeñ
nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w
roku minionym.
Oprócz ww. - przyjêcie informacji
i sprawozdañ na temat s³u¿by zdro-

wia w powiecie oraz z pracy komisji
rady za drugie pó³rocze ubr. W tym
bloku jeszcze informacja o dzia³aniach Powiatu w zakresie kultury (tu
przewidziana jest prezentacja multimedialna).
Radni maj¹ do rozpatrzenia trzy
projekty uchwa³; zmiany w bud¿ecie, w prognozie finansowej oraz
uchylenie uchwa³y z 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie £obez zarz¹dzania drog¹ powiatow¹, ul. Kolejow¹. Sesjê zakoñcz¹ interpelacje i
wnioski.
(r)

ZDP zaoszczêdzi³
(POWIAT). Mimo i¿ ostatnio
panuj¹ minusowe temperatury,
zima w tym roku nas oszczêdzi³a. O
oszczêdnoœciach mo¿e równie¿
mówiæ Zarz¹d Dróg Powiatowych.
W roku ubieg³ym w swoim bud¿ecie
ZDP zaoszczêdzi³ 40 tys. z³.
O ile nie zmieni siê znacznie sytuacja pogodowa, to zaoszczêdzone
pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na
niewielkie chodniki w ka¿dej gminie.
Jest to dosyæ wa¿ne dla mieszkañ-

ców, bowiem ZDP, podobnie jak w
roku poprzednim, na remonty nie
otrzyma³ w bud¿ecie ¿adnych pieniêdzy.
Obecnie trwa wycinka drzew,
szczególnie w gminie Resko, na drodze do £abunia Wielkiego oraz do
Krosina. £¹cznie do wiosny ma zostaæ wyciêtych oko³o 200 drzew zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu na drogach. W ich miejsce zostanie posadzonych oko³o 100 drzew mo¿liwie
jak najdalej od jezdni.
MM

Firma RESKO sp. z o. o. z siedzib¹ w Resku,
ul. Bohaterów Warszawy 13

poszukuje kandydatki na stanowisko:

KASJERKA / FAKTURZYSTKA
ZADANIANASTANOWISKU
W³aœciwie przechowuje i zabezpiecza gotówkê i inne walory
Sporz¹dzanie raportów kasowych, fakturowanie
Wykonywanie innych czynnoœci administracyjnych
i biurowych zleconych przez Prezesa i Dyrektora firmy RESKO
OCZEKIWANIA
Wykszta³cenie min. œrednie
Dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego
OFERUJEMY
Atrakcyjne wynagrodzenie
Zatrudnienie w pe³nym wymiarze czasu pracy
Zainteresowanych prosimy o przes³anie aplikacji (CV) na adres
e-mail: wka@resko.org
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Z ¯YCIA POWIATU

Chc¹ obni¿yæ
burmistrzowi
wynagrodzenie

Sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie

Zdecyduj¹ o przejêciu
mieszkania od spó³ki
w zamian za zad³u¿enie
(WÊGORZYNIE) Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej zwo³a³ tutaj
sesjê na 30 stycznia 2014 r. (czwartek). Odbêdzie siê w sali urzêdu
miejskiego o godz. 14.30.

(£OBEZ). 5 lutego
radnym zostanie
przedstawiony projekt uchwa³y w sprawie obni¿enia wynagrodzenia burmistrzowi £obza
Ryszardowi Soli.
Projekt uchwa³y zak³ada obni¿enie wynagrodzenia burmistrza do
minimum okreœlonego w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów dla burmistrzów i wójtów w gminach poni¿ej
15 tys. mieszkañców. Zgodnie z nim
najni¿sze wynagrodzenie, jakie
mog¹ przyznaæ radni to 4.200 z³ wynagrodzenia zasadniczego. Do tej
pensji dolicza siê dodatek za wieloletni¹ pracê w wysokoœci 20 proc.
wynagrodzenia zasadniczego – 840
z³, dodatek funkcyjny w kwocie
1.500 z³, dodatek specjalny w wysokoœci 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego (jest to minimum) i dodatku funkcyjnego ³¹cznie w kwocie
1.140 z³.
W uzasadnieniu do projektu
uchwa³y czytamy: „Na aktualn¹ decyzjê Rady o obni¿eniu Burmistrzowi £obza Ryszardowi Soli wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego mia³a wp³yw negatywna
ocena jakoœci Jego pracy, a w szczególnoœci: - nieuprawnione pobiera-

tygodnik ³obeski 28.1.2014 r.

Radni na pocz¹tki bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje i zapytania. W
bloku informacyjnym bêd¹ sprawozdania z dzia³alnoœci komisji rady
za rok ubieg³y, tak¿e z dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych oraz
burmistrz ze swojej dzia³alnoœci w
ostatnim okresie.
W bloku uchwa³odawczym rozpatrzenie projektów uchwa³ w sprawach: zasad przys³ugiwania diet dla

nie wynagrodzenia za pracê z tytu³u
pe³nienia funkcji cz³onka Zarz¹du w
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego, - nieuzasadnione pobieranie z bud¿etu gminy £obez
zwrotu kosztów przejazdu s³u¿bowego na posiedzenia Zarz¹du
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego, - brak rozliczenia zaliczek przekazanych na poczet mediów (woda, c.o., œcieki, œmieci) w
2012 roku za lokale komunalne wp³aconych na konto wspólnot mieszkaniowych, - podpisanie in blanco protoko³ów rokowañ przy sprzeda¿y
dzia³ek, co stwierdzi³a Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19
grudnia 2013 r.”.
Jak zag³osuj¹ radni, oka¿e siê
podczas sesji 5 lutego.
op

Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci
w dniu 15 stycznia 2014 roku
prof. dr. hab.

Kazimierza
Obuchowskiego
absolwenta liceum w £obzie,
wybitnego uczonego, sybiraka.
Burmistrz, Radni Rady Miejskiej
i Mieszkañcy Gminy £obez

przewodnicz¹cych organów pomocniczych Gminy; wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej; wyra¿enia zgody na nabycie od PBO Grinbud w Nowogardzie
mieszkania w bloku przy ul. Grunwaldzkiej 22; w sprawie zwrotu wydatków w zakresie do¿ywiania; zatwierdzenia planów pracy komisji.
Obrady zakoñcz¹ odpowiedzi na
wnioski i zapytania oraz wolne wnioski.
(r)

BURMISTRZ WÊGORZYNA
informuje, ¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy:
1) nieruchomoœci przeznaczonych do dzier¿awy:
a) oznaczone nr 24/1 w czêœci o pow. 6,3134 ha (pow. ca³kowita 11.7517
ha), po³o¿ona w obr. nr 1 m. Wêgorzyno, Gmina Wêgorzyno - tryb bezprzetargowy wy³¹cznie dla dotychczasowego dzier¿awcy,
b) oznaczona nr 112/11 w czêœci o pow. 11,45 ha (pow. ca³kowita 67,13
ha) po³o¿ona obr. Po³chowo, Gmina Wêgorzyno - tryb bezprzetargowy
wy³¹cznie dla dotychczasowego dzier¿awcy,
c) oznaczona nr 2/1 o pow. 2,4643 ha po³o¿ona w obr. Po³chowo, Gmina
Wêgorzyno - tryb bezprzetargowy wy³¹cznie dla dotychczasowego dzier¿awcy,
d) oznaczona nr 1/13 o pow. 0,9880 ha po³o¿ona w obr. Po³chowo, Gmina
Wêgorzyno - tryb bezprzetargowy wy³¹cznie dla dotychczasowego dzier¿awcy,
e) oznaczona nr 1/14 o pow. 0,9899 ha po³o¿ona w obr. Po³chowo, Gmina
Wêgorzyno - tryb bezprzetargowy wy³¹cznie dla dotychczasowego dzier¿awcy,
f) oznaczona nr 1/15 o pow. 1,0010 ha po³o¿ona w obr. Po³chowo, Gmina
Wêgorzyno - tryb bezprzetargowy wy³¹cznie dla dotychczasowego dzier¿awcy,
g) oznaczona nr 1/17 o pow. 0,9532 ha po³o¿ona w obr. Po³chowo, Gmina
Wêgorzyno - tryb bezprzetargowy wy³¹cznie dla dotychczasowego dzier¿awcy,
h) oznaczona nr 1/18 o pow. 0,7930 ha po³o¿ona w obr. Po³chowo, Gmina
Wêgorzyno - tryb bezprzetargowy wy³¹cznie dla dotychczasowego dzier¿awcy,
i) oznaczona nr 2/3 o pow. 2,4329 ha po³o¿ona w obr. Po³chowo, Gmina
Wêgorzyno - tryb bezprzetargowy wy³¹cznie dla dotychczasowego dzier¿awcy,
j) oznaczona nr 36/4 o pow. 1,9097 ha po³o¿ona w obr. nr 1 miasta Wêgorzyno, Gmina Wêgorzyno - dzier¿awa na czas okreœlony do trzech lat,
2) nieruchomoœci przeznaczone do sprzeda¿y:
a) lokal mieszkalny nr 7 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym wielolokalowym przy Os. 40-lecia 29 wraz z udzia³em 366/10000 w nieruchomoœci wspólnej i gruncie - w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Ww. wykazy zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

tygodnik ³obeski 28.1.2014 r.
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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

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

MIESZKANIA

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski

Region

Powiat gryficki

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

Firma Run-Trans zatrudni kierowcê kat. C+E. Transport miêdzynarodowy. Tel 512 321 512.

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

Powiat ³obeski
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.

INNE
Powiat ³obeski
W dniu 24.01.2014r. ok. godz.
15.15 w £obzie na ulicy Koœcielnej,
tu¿ przy schodach do sklepu Media Expert, znaleziono kluczki z
autopilotem do samochodu najprawdopodobniej m-ki Volkswagen. Kluczyki po 01.02.2014r. zostan¹ przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych. Tel. 504 222
265.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

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

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, 3 tygodnie na tydzieñ, transporty liniowe. Tel. 609 49 39 89.
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

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 opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

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

Powiat ³obeski
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.

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³
za linijkê w kuponie

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ - dzia³ka komercyjna z zabudowaniami o pow. 3545 mkw
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna o pow. 40 mkw
£OBEZ - dzia³ka rolno-budowlana o pow. 902 mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 532 mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1044 mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 600 mkw
WÊGORZYNO - dzia³ka inwestycyjna o pow. 4735 mkw
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 2038 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 2600 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka siedliskowa o pow. 76500 mkw
RESKO (okolica) - dzia³ka rolna z budynkiem gosp.
o pow. 568 mkw
RESKO (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 48700 mkw

-

CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA

850.000 z³
50.000 z³
43.000 z³
50.000 z³
93.000 z³
67.000 z³
260.000 z³
120.000 z³
50.000 z³
497.000 z³

- CENA 25.000 z³
- CENA 100.000 z³
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LUDZIE I SPRAWY

tygodnik ³obeski 28.1.2014 r.

Wybryk dzieci w szkole znajdzie swój
fina³ w s¹dzie
(DOBRA). W listopadzie ubieg³ego roku szóstka pi¹toklasistów
wyrzuci³a skórki owoców i warzyw
oraz ca³e owoce przez okno. Skargê na zachowanie dyrektor szko³y
w reakcji na zachowanie uczniów
napisa³a do Rady Miejskiej jedna z
mam. Dodatkowo skarga trafi³a do
kuratorium i rzecznika praw
dziecka. Wszyscy przyznali racjê
dyrektor szko³y. Sprawa trafi³a do
s¹du.
Zdaniem Sylwii Rusnak - mamy
jednej z dziewczynek, która bra³a
udzia³ w listopadowym zdarzeniu dyrektor szko³y w Dobrej zemœci³a
siê na córce za to, ¿e p. Sylwia, jako
cz³onek Rady Rodziców wczeœniej
podejmowa³a siê obrony innych
uczniów na proœbê rodziców.
- Moje dziecko wyrzuci³o przez
okno plasterki marchwi. Za ten czyn
pani dyrektor uruchomi³a procedurê, jak¹ siê wszczyna w sytuacji kryzysowej - tylko wobec mojej córki.
Zadzwoni³o do mnie zap³akane
dziecko. W tle s³ysza³am „czego ryczysz?!”. Moja córka ma 12 lat i wzorowe zachowanie. To jej pierwszy
incydent. W sprawie pozosta³ych
dzieci dzwoni³a pani wicedyrektor.
Zdarzenie mia³o miejsce na lekcji plastyki. Szeœcioro uczniów wyrzuca³o
przez okno plasterki owoców i owoce. Z interwencj¹ w tej sprawie przysz³a do klasy pani wicedyrektor i
zabra³a uczniów do gabinetu dyrektora. Tam pani dyrektor zaczê³a krzyczeæ na dzieci i groziæ im wyrzuceniem ze szko³y. Dzieci p³aka³y, ale
ona nie przestawa³a krzyczeæ ani ich
straszyæ. Wybiera³a numery telefonów do rodziców, a dzieci zanosz¹c
siê p³aczem, mówi³y, co zrobi³y. Wys³a³am pismo do kuratorium i do
rzecznika praw dziecka. 12 stycznia
by³a kontrola z kuratorium, która
dobra³a sobie dwóch cz³onków
Rady Rodziców, w Radzie Rodziców
jest piêciu nauczycieli. W Radzie Rodziców nie wiemy, kto zosta³ wybra-

ny do kontroli. Dwóch cz³onków
Rady Rodziców wczeœniej te¿ musia³o przenieœæ swoje dzieci. Pomiêdzy
Rad¹ Rodziców a dyrekcj¹ jest konflikt. Rodzice boj¹ siê mówiæ. To nie
jest pierwsza skarga. Ja tylko walczê
o dobro mojego dziecka. Moja córka
nie zas³u¿y³a na takie traktowanie.
Teraz bêdê mia³a sprawê w s¹dzie –
powiedzia³a mama dziewczynki.
Podczas sesji radni zag³osowali
nad skarg¹ zgodnie z podzia³em w
radzie – 5 radnych z opozycji uzna³o
skargê za zasadn¹, oœmiu za niezasadn¹, a dwoje, którzy nie uczestniczyli w obradach komisji, podczas
których sprawa by³a wyjaœniana –
wstrzyma³o siê od g³osu.
W zwi¹zku z tym, ¿e podczas obrad rady sprawa nie by³a omawiana,
wersjê wydarzeñ wys³uchaliœmy z
ust wicedyrektor szko³y oraz dyrektor szko³y, bazuj¹c na dokumentach.
- To prawda, z³o¿y³am pozew do
s¹du o znies³awienie, bowiem pani
Rusnak w skardze do kuratorium napisa³a, ¿e nie posiadam kompetencji
do wykonywania zawodu nauczyciela. Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam siedem kierunków
studiów. Niech mi pani Rusnak udowodni, ¿e nie mam kompetencji –
mówi dyrektor szko³y.

To wyjaœnienie jest istotne, bowiem rozwiewa w¹tpliwoœci co do
przyczyn fina³u sprawy w s¹dzie.
Wersjê listopadowego incydentu w szkole opowiedzia³a wicedyrektor szko³y Romualda Piotrowicz, która, jako osoba odpowiadaj¹ca za proces dydaktyczny w szkole, od pocz¹tku by³a zaanga¿owana w sprawê.
Ze zdarzenia wicedyrektor sporz¹dzi³a notatkê s³u¿bow¹, któr¹ w
obecnej sytuacji dyrekcja mo¿e siê
posi³kowaæ, wracaj¹c do tamtych
zdarzeñ.
Na pytanie czy wyrzucanie skórek od owoców, plasterków marchewki i ca³ych owoców przez okno
jest sytuacj¹ kryzysow¹, obie panie
wyjaœni³y, ¿e to jedynie nazwa procedury, któr¹ wszczyna siê, gdy zostaje zak³ócony proces dydaktyczny. W tym wypadku do takiego dosz³o, bowiem, jak siê okaza³o, dzieci
przeszkadza³y ju¿ na poprzedniej lekcji prowadzonej przez tê sam¹ nauczycielkê – muzyki. Tym samym
„rozrabia³y” przez dwie godziny lekcyjne. Nauczycielka nie mog¹c poradziæ sobie z dzieæmi, poprosi³a o interwencje wicedyrektor.
By³a ju¿ siódma godzina lekcyjna
w szkole. Dzieci uchyli³y okna i zaczê³y wyrzucaæ na plac przed szko³¹
skórki owoców, plasterki marchewki, mandarynki oraz woreczki foliowe, w których znajdowa³y siê owoce. W zwi¹zku z tym, ¿e dzieci nie
reagowa³y na upomnienia nauczycielki, a ta z kolei nie mog³a w takiej
sytuacji dalej prowadziæ lekcji, wezwa³a wicedyrektor szko³y. Wicedyrektor z kolei, aby nie zak³ócaæ dalej
prowadzenia zajêæ, wysz³a z uczniami na korytarz, aby tam wyjaœniæ
zaistnia³¹ sytuacjê. Dzieci zaczê³y
przekrzykiwaæ siê, oskar¿aj¹c siebie
nawzajem i t³umaczyæ, ile, co i kto z
nich wyrzuci³. Ca³a sytuacja mia³a
miejsce w pobli¿u sekretariatu, do

którego drzwi by³y otwarte. Dyrektor szko³y Ewa Dmochowska-Hatalska s³ysz¹c, co dzieje siê na korytarzu, poprosi³a ca³¹ grupê do siebie.
- Zazwyczaj, w podobnych sytuacjach sami dzwonimy do rodziców.
Tym razem jednak wpad³am na pomys³, aby to dzieci same wyjaœni³y
rodzicom, co zrobi³y i poprosi³y ich
o karê w domu. Poinformowa³am o
tym dzieci, tak te¿ zrobi³am. Najbli¿ej
mnie sta³a córka pani Rusnak, wystuka³am numer, przedstawi³am
siê, pokrótce powiedzia³am o co chodzi i poda³am s³uchawkê uczennicy.
Gdy zaczê³a rozmawiaæ z mam¹, rozp³aka³a siê. Nikt na ni¹ nie krzycza³.
Gdy dziewczynka skoñczy³a rozmawiaæ i ja przejê³am s³uchawkê, pani
Rusnak zaczê³a na mnie krzyczeæ.
Przeprosi³am wiêc i roz³¹czy³am siê.
Poprosi³am pani¹ wicedyrektor, aby
kolejne telefony do rodziców ona
wykona³a. Tak te¿ siê sta³o – wyjaœni³a dyrektor Ewa DmochowskaHatalska.
Wicedyrektor Romualda Piotrowicz. - Gdy dzwoni³am, pozostali rodzice, jak i uczniowie, reagowali podobnie. Dzieci wyjaœnia³y, co siê sta³o i prosi³y o wymyœlenie im jakiejœ
kary, niektórzy sami proponowali, co
zrobi¹ w domu, np. pomyj¹ naczynia.
Gdy ju¿ wykonaliœmy telefony, wziê³am worek na œmieci i wraz uczniami
udaliœmy siê na plac przed szko³¹,
gdzie dzieci pozbiera³y wyrzucone
przez siebie obierki i owoce. Po powrocie do szko³y czeka³am na
uczniów, którzy w tym czasie poszli
umyæ rêce. W tym momencie do
szko³y wtargnê³a pani Rusnak, krzycza³a, ¿e ma ju¿ tego dosyæ, ¿e najwy¿szy czas ju¿ wzi¹æ siê za to. Kierowa³a siê do sali, w której odbywa³a
siê plastyka. Stara³am siê wyjaœniæ,
¿e trwaj¹ lekcje i prosi³am, aby poczeka³a do przerwy. Tak siê nie sta³o.
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W konsekwencji dzieci dosta³y
uwagi do dzienników, wykona³y telefony do rodziców oraz posprz¹ta³y
teren przy szkole. Czy takie dzia³anie
by³o wychowawcze, czy nadu¿yciem ze strony dyrekcji wobec
uczniów?
O zdarzeniu w szkole zosta³o
powiadomione kuratorium oœwiaty
oraz rzecznik praw dziecka. Rzecznik
praw dziecka, jak wynika³o z rozmowy z Pani¹ Rusnak, nie skontaktowa³ siê z ni¹, a jedynie z placówk¹
oœwiatow¹. Po zapoznaniu siê z
wydarzeniami pani rzecznik stwierdzi³a na piœmie, ¿e dyrekcja post¹pi³a s³usznie i poleci³a napiêtnowanie
nieetycznego zachowania uczniów.
Doda³a, ¿e praca szko³y powinna
równie¿ rozszerzyæ siê na rodziców.
Na pytanie, na jakiej podstawie
zostali wybrani rodzice z Rady Rodziców do kontroli, panie dyrektorki
odpar³y, ¿e pani wizytator otrzyma³a
listê Rady Rodziców i losowo wskaza³a nazwiska. Pierwsze, które wskaza³a, by³o to nazwisko nauczycielki,
o czym poinformowa³y dyrektorki.
Po otrzymaniu takiej informacji, pani
wizytator wybra³a inn¹ osobê. Dyrektorki przyzna³y, ¿e nie uczestniczy³y w rozmowie wizytator z rodzicami.
Dyrektor szko³y, odrzucaj¹c zarzut mszczenia siê na dziecku, wskaza³a, ¿e córkê pani Sylwii uczy³a rok
wczeœniej. Wówczas dziewczynka
mia³a u niej czwórkê na koniec roku
oraz bardzo dobre zachowanie.
Po tym wszystkim rodzi siê pytanie czy tak b³aha sprawa, jak wyci¹gniêcie konsekwencji z karygodnego zachowania uczniów podczas
lekcji rzeczywiœcie dotyczy jedynie
podjêtych kroków przez dyrekcjê,
czy mo¿e jest tu drugie dno? MM

List do redakcji

Przerywaj¹c lekcjê, zaczê³a krzyczeæ
do dzieci: „jak to by³o”. Dla dzieci to
obca osoba i nie wiedzia³y, co maj¹
zrobiæ. Czêœæ dzieci potwierdzi³a, ¿e
takie zdarzenie mia³o miejsce. Za¿¹da³a spotkania z pedagogiem, pani
pedagog jednak nie by³o ju¿ w szkole, wiêc pani Rusnak uda³a siê do
gabinetu pani dyrektor. Tam zaczê³a
krzyczeæ na pani¹ dyrektor. Poprosi³am, aby pozwoli³a sobie wyjaœniæ,
¿e jej córka by³a niegrzeczna na lekcji. W tym momencie pani Rusnak
zaczê³a krzyczeæ, ¿e „ju¿ nie wiem, kto
tu jest dyrektorem, powiedzia³am, ¿e
akurat tak siê sk³ada, ¿e ja te¿ jestem.
Zosta³am jednak ca³kowicie zignorowana. Pani dyrektor nie odzywa³a
siê, bo nie by³o na to nawet szans.
Pani Rusnak wykrzycza³a siê, wysz³a
z gabinetu i trzasnê³a drzwiami, gro¿¹c, ¿e tak tego nie zostawi, powiadomi ró¿ne instytucje - doda³a wicedyrektor Romualda Piotrowicz.
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W swojej d³ugoletniej praktyce nie przypominam sobie tak
nieprzemyœlanych, tak niekorzystnych warunków, jakie s¹ dzisiaj

Proszê tego miodu spróbowaæ samemu

Zaczynaj¹c moje pisanie,
pozwolê wróciæ do artyku³u z
„Tygodnika £obeskiego” z
dnia 3.XII.2013 roku, gdzie
pad³a wypowiedŸ: „firmy
staæ na p³acenie podatków i mo¿na
im do³o¿yæ”. W ogólnym okreœleniu
s¹: firmy, przedsiêbiorstwa i zak³ady
us³ugowe. Firm i przedsiêbiorstw w
naszym mieœcie £obez nie mamy
du¿o. Natomiast jest sporo zak³adów us³ugowych, œwiadcz¹cych
us³ugi dla ludnoœci, zatrudniaj¹ce
od 1 do 3-4 osób. Zak³ady te utrzymuj¹ siê tylko i wy³¹cznie z tego, co
im dostarcz¹ mieszkañcy £obza i
powiatu. Na przestrzeni lat 20002013 iloœæ samochodów wielokrotnie wzros³a. Mo¿e to byæ dla niektórych dziwne, ale stwierdzam, ¿e w
zak³adach us³ugowych iloœæ pracy z
ka¿dym rokiem maleje. Tu nasuwa
siê pytanie – dlaczego?
W miarê up³ywu lat konstruktorzy, producenci, szukaj¹c pieniêdzy,
wprowadzaj¹ na rynek coraz to nowe
skomplikowane, napakowane elektronik¹ samochody. Aby naprawiaæ
te samochody, konieczne jest posiadanie nowoczesnych urz¹dzeñ i
przyrz¹dów elektronicznych. Urz¹dzenia te s¹ bardzo drogie i z tych
powodów niedostêpne dla zak³adów us³ugowych, które dzia³aj¹ w
ma³ych i œredniej wielkoœci miasteczkach.
Nowoczesnymi samochodami zajmuj¹ siê koncerny, serwisy budowane
w du¿ych miastach przez producentów do poszczególnych typów samochodów. Robi siê to specjalnie i z premedytacj¹, aby prace przegl¹dowe,
serwisowe i naprawcze i wszystkie
inne pozosta³y w ich zasiêgu.
Dalszym czynnikiem powoduj¹cym zmniejszenie prac w naszych
zak³adach us³ugowych to fakt, ¿e od
2003-2004 roku coraz mniej zaczêto
dokonywaæ napraw kapitalnych remontów podzespo³ów samochodowych, takich jak: silniki, skrzynie biegów, mosty napêdowe, g³owice i
inne podzespo³y. W latach 20082013 wy¿ej wymienionych podzespo³ów prawie nie wykonywano.
Powstaje pytanie, co siê sta³o? Ci, co
kiedyœ sprowadzali samochody, zaczêli sprowadzaæ równie¿ wy¿ej wymienione podzespo³y z ca³ej Europy.
Podam przyk³ad. Remont kapitalny silnika najprostszego Volkswagena diesla 1,9 kosztuje od 3,5 do 4,5
tys. z³. U dealera mo¿na kupiæ silnik
w dobrej kondycji ju¿ za 1,5 tys. z³ do
2 tys. z³ – a na taki manewr handlowy
godzi siê ka¿dy u¿ytkownik. Takie
podzespo³y jak silnik, skrzynia bie-

gów i inne próbuj¹ wymieniæ u¿ytkownicy lub szukaj¹ tañszych wykonawców. Do nas – do zak³adów
us³ugowych zg³aszaj¹ siê wówczas,
gdy s¹ potrzebne urz¹dzenia lub fachowe porady.
Wy¿ej wspomniane podzespo³y
s¹ wymontowywane z samochodów
rozbitych w wypadkach drogowych, czêsto o dobrej kondycji s¹ to
czynniki podyktowane istniej¹c¹
sytuacj¹, na co nie mamy ¿adnego
wp³ywu.
Nastêpnym powodem, który nas
przyt³acza i nie pozwala prawid³owo
funkcjonowaæ, rozwijaæ siê – s¹ podatki. Serwowane corocznie przez
samorz¹dow i pañstwow¹ administracjê oraz wszystkich monopolistów rz¹dz¹cych siê swoimi prawami.
Czêœci potrzebne do naszych istniej¹cych maszyn i urz¹dzeñ trzykrotnie zdro¿a³y, wymiana ich jest
niezbêdna i konieczna. Natomiast
ceny naszych us³ug od wielu dziesi¹tek lat utrzymuj¹ siê na tym samym poziomie. Mo¿e ktoœ powiedzieæ, ¿e to niemo¿liwe. Niestety
taka jest rzeczywistoœæ. W takiej rzeczywistoœci zak³ady us³ugowe rozwijaæ siê nie mog¹. Nie mog¹ inwestowaæ, nie mog¹ poszerzaæ swojej
dzia³alnoœci, tworzyæ miejsca pracy.
S¹ okresy, ¿e poda¿ pracy pozwala pracowaæ trzy dni w tygodniu.
Przy takich sytuacjach mo¿emy tylko wios³owaæ na powierzchni naszej
nadziei, ¿e bêdzie lepiej i tylko to nie
pozwala nam uton¹æ.
Wszystkim tym radnym i tym,
którzy twierdz¹, ¿e mo¿na nam dok³adaæ i zwiêkszaæ podatki, ¿yczê,
aby po zakoñczeniu swoich urzêdniczych kadencji musieli za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na w³asny rozrachunek.
Byæ w³aœcicielem zak³adu to zna-

czy byæ wszystkim od A do Z, od kierownika do palacza, sprz¹tacza,
stró¿a itd.
Je¿eli koszta utrzymania zak³adu
rosn¹, to jest jasne, ¿e rozwój ich
ca³kowicie maleje. Na przyk³ad pomieszczenia do wynajêcia, w których mo¿na by³oby prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ œwiec¹ pustkami. Koszty wydzier¿awienia plus podatek za dzia³alnoœæ gospodarcz¹
ca³kowicie uniemo¿liwia jakikolwiek
ruch w kierunku dzia³alnoœci. A przecie¿ w pierwszych latach 1990-2000
wrza³a praca.
Nie mogê zrozumieæ, gdzie siê
rodz¹ takie myœli, zarz¹dzenia, które
powoduj¹, aby zabijaæ kury, które
znosz¹ do gospodarstw z³ote jajka.
Funkcjonujê w us³ugach od 1968
roku, w swojej d³ugoletniej praktyce
nie przypominam sobie tak nieprzemyœlanych, tak niekorzystnych warunków, jakie s¹ dzisiaj.
Wynikiem takiej polityki jest to,
¿e m³odzi ludzie, niektórzy dobrzy
fachowcy, ruszaj¹ na zachód, tam
szukaj¹ chleba, lepszego ¿ycia. To
jest bardzo smutne, szkodliwe dla
naszego pañstwa i naszej gospodarki.
Wyra¿aj¹c opinie o naszych
mo¿liwoœciach, trzeba znaæ strukturê wewnêtrzn¹ dzia³ania zak³adów
us³ugowych, plusy i minusy. Znam
wielu chêtnych, którzy brali z Urzêdu Pracy pieni¹dze na rozwój dzia³alnoœci. Niestety jakoœ ich nie widzimy, bo dziœ, aby rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, trzeba mieæ bogatych rodziców lub dziadka i babciê, wówczas mo¿e i by siê utrzyma³.
Prowadziæ zak³ad us³ugowy, to jest
ciê¿ka, niewdziêczna praca w trudnych warunkach, szczególnie w
okresie zimowym. Je¿eli ktoœ nie wierzy, proszê tego miodu spróbowaæ
samemu.
Stanis³aw ¯urawski
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Skazani za polskoœæ - wspomnienia
MójTato
Piotr Opuchlik - syn Jana i Julii
z domu Mnich, urodzony 30.01.1906
w Katowicach-Chorzowie. Wykszta³cenie œrednie – ukoñczy³
Szko³ê policyjn¹ na Œl¹sku - z zawodu policjant i szlifierz. W latach 19291934 pe³ni³ funkcjê posterunkowego
w Albertynie, pow. S³onim, woj.
Nowogródzkie (ko³o Baranowicz).
W latach 1934-1937 pracowa³ jako
szlifierz w Fabryce papieru i tektury
Wojciechowskiego i Jakobsona w
Albertynie. W latach 1938-1939 by³
pracownikiem s³u¿by wiêziennej w
Wiêzieniu Powiatowym w Piñsku.
17.09.1939 roku po raz pierwszy
zosta³ aresztowany przez NKWD,
podczas s³u¿by w wiêzieniu w Piñsku – zwolniono Go po kilku tygodniach.
W listopadzie 1939 roku zosta³
po raz drugi aresztowany, w naszym
mieszkaniu w Piñsku przy ul. Wodoci¹gowej 67 (lub 69). Od tego czasu
wszelki œlad po Ojcu zagin¹³, a nas w
kwietniu 1940 roku wywieziono do
Kazachstanu.
Z przekazów rodzinnych, a
zw³aszcza z opowiadañ mamy wiem,
¿e mój Ojciec by³ synem górnika –
dziadek Jan zgin¹³ podczas pracy w
kopalni „Kleofas” w 1921 roku. Ojciec bra³ udzia³ w III Powstaniu Œl¹skim. Na pami¹tkê zosta³a mu szeroka szrama na nodze w okolicy kolana. Podobno po upadku powstania
m³odymi powstañcami zaopiekowa³
siê ks. kardyna³ Hlond. Zorganizowa³ on dla nich Szko³ê Policyjn¹ na
Œl¹sku. Mój Ojciec tê w³aœnie szko³ê
ukoñczy³. Jako by³y powstaniec zosta³ skierowany do pracy na Kresy
Wschodnie do Komendy Powiatowej Policji w S³onimie, na Posterunek
w Albertynie. Tam te¿ Ojciec pozna³
Stefaniê Kunicê, moj¹ Mamê i o¿eni³
siê w 1930 roku. Ja przysz³am na
œwiat w 1931 roku.
Po czterech latach pracy w Policji
pañstwowej Ojciec zrezygnowa³ z
posady i przeniós³ siê do pracy w
fabryce papieru i tektury w Albertynie. W fabryce dosta³ stanowisko
szlifierza oraz mieszkanie fabryczne
dla rodziny (najprawdopodobniej to
w³aœnie mo¿liwoœæ otrzymania
mieszkania by³a powodem zmiany
miejsca pracy). WAlbertynie mój Ojciec by³ Komendantem Ko³a Rezerwistów, udziela³ siê w sporcie, by³
sêdzi¹ pi³ki no¿nej. Po kilku latach
pracy w fabryce Ojciec jednak wróci³

do pracy mundurowej – tym razem w
wiêziennictwie. Na prze³omie 1937/
1938 roku dosta³ przydzia³ do Powiatowego Wiêzienia w Piñsku, pe³ni³
s³u¿by ca³odobowe, ale nie wiem, na
jakim by³ stanowisku.
Sowieci wkroczyli do Piñska 17
wrzeœnia 1939 roku. W tym dniu Ojciec mia³ w³aœnie s³u¿bê, tam te¿ zosta³ aresztowany przez NKWD i osadzony w „swoim” wiêzieniu. Mamie
pozwolono na jedno widzenie i przekazanie kilku paczek. Pod koniec
paŸdziernika Ojca zwolniono z wiêzienia. Zacz¹³ szukaæ byle jakiej pracy fizycznej, bo nie zna³ zupe³nie
jêzyka rosyjskiego. By³ przekonany,
¿e nic mu ju¿ nie grozi, nie chcia³
wyje¿d¿aæ ani na Œl¹sk, ani nigdzie
indziej – rodzice postanowili przetrwaæ wojnê w Piñsku. Niestety po
ponad miesi¹cu Ojca ponownie
aresztowano, tym razem w naszym
domu. Aresztowania dokonano w
nocy. Z mieszkania, po rewizji, zabrano wszystkie zdjêcia Ojca i rodziny
oraz wszelkie dokumenty. Mamy i
mnie w tym czasie nie by³o w Piñsku
– by³yœmy u Babci w Albertynie. O
aresztowaniu zawiadomi³a nas nasza gospodyni - pani Jakutowiczowa. By³a ju¿ zima. Mama natychmiast pojecha³a do Piñska, ale nie
pozwolono ju¿ jej zobaczyæ siê z Ojcem, ani podaæ ¿adnej paczki. Niedok³adnie pamiêtam, czy pod koniec
grudnia, czy na pocz¹tku stycznia,
opró¿niono wiêzienie w Piñsku. Na
dworcu sta³y transporty wiêŸniów
otoczone drutem kolczastym i pilnowane przez kordony sowieckiego
wojska. Do poci¹gu nie mo¿na by³o
siê zbli¿yæ na odleg³oœæ nawet 200
metrów. Po obu stronach bydlêcych
wagonów gromadzi³y siê t³umy zrozpaczonych kobiet i dzieci. S³ychaæ
by³o p³acz, jêki i nawo³ywania. By³o
to ostatnie po¿egnanie z bliskimi.
W³aœciwie od dnia drugiego
aresztowania taty nie by³o o nim ¿adnej wiadomoœci, nie wiemy co siê z
nim dzia³o, jakie by³y dalsze Jego losy.
Potem wróci³yœmy z mam¹ z Piñska do Albertyna, do rodziny Mamy.
13 kwietnia 1940 roku Mamê w ci¹¿y
i mnie, 8-letni¹ wówczas dziewczynkê, aresztowa³o NKWD, po czym
wywieziono nas do pó³nocnego
Kazachstanu – Pietropaw³owska
ob³aœæ, Presnowski rejon, sie³o Olgówka.
Do Polski wróciliœmy dopiero w
czerwcu 1946 roku. Mój brat Józio
mia³ ju¿ 6 lat.

Ekumenizm na kresach
i czerwona pierzyna
Po dwudziestu latach wzglêdnie
spokojnego ¿ycia w Polsce – wywózka na Sybir. Moja mama znów
zosta³a wywieziona na Sybir, niestety sama z dwojgiem ma³ych dzieci. Mia³a wtedy oko³o 50. lat. Od
okrutnej daty 01.04.1940 roku, a od
chwili zakoñczenia I Wojny Œwiatowej sprawê masowego wywozu Polaków z Kresów Wschodnich próbowano zbagatelizowaæ i zapomnieæ o niej jako narodowo niezbyt
efektownej. Robili to samo Polacy i
to znów w wolnej Polsce. Nie by³o
wybuchu bomb, strzelaniny, gruzów, organizowania siê, konspiracji
itp. nieszczêœæ, które w ¿yciu cz³owieka stwarzaj¹ okazjê do efektownego bohaterstwa i podejmowania
natychmiastowych decyzji. Przez
te z gór¹ 50 lat nie mówiono o bohaterstwie i „bohaterstwie przetrwania na nieludzkiej ziemi”. Rozwa¿ania, ¿e mogliœmy uciec z domu, z

transportu, ukryæ siê przed wywózk¹, na Syberii walczyæ, sabotowaæ, tworzyæ organizacje podziemne itp. by³y dla nas okrutne. Zaczê³o siê po prostu przenoszenie warunków ¿ycia w okupowanej Polsce
z lat 1939-1945 na warunki Kresów
Wschodnich czy Syberyjskie. Czasem, kiedy s³ucham takich wywodów – bredni, „a co by by³o, gdyby”, chce mi siê wyæ jak stepowemu
wilkowi z ¿alu i rozpaczy. Sybiracy
zostali po prostu tymi, którzy przetrwali wojnê. O ludzie! Jak¿e inaczej
ukszta³towa³ nas czas i warunki, w
których dane by³o wam i nam przetrwaæ wojnê i ¿yæ!
Przede wszystkim wywózki i deportacje Polaków odbywa³y siê z
Kresów Wschodnich, gdzie oko³o
70 proc. mieszkañców stanowili
Bia³orusini, którzy uwa¿ali, ¿e „pan
zawsze panem zostanie”. Na Kresach propaganda o równouprawnionych w Sowieckiej Rosji by³a
doœæ rozpowszechniona, tote¿ ca³a
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Haliny Kopeæ, z d. Opuchlik (cz. 2)
miejscowa ludnoœæ bia³oruska
wspierana kupczykuj¹cymi ¯ydami
wita³a wkraczaj¹c¹ Armiê Czerwon¹
czerwonymi chor¹giewkami i czerwonymi wst¹¿eczkami w klapach.
Taka polaryzacja narodowoœciowa
kresowej ludnoœci, ¿yj¹cej do 1939
roku niby zgodnie i przyk³adnie z
sob¹, by³a ogromnym zaskoczeniem dla ludnoœci polskiej. Staliœmy
siê izolowani we w³asnym kraju i
domu. By³o to pierwsze uderzenie
brutalnej rzeczywistoœci w optymistyczn¹ narodowoœciow¹ naiwnoœæ
Polaków na Kresach. PóŸniej szybko
posypa³y siê nastêpne. Aresztowania mê¿czyzn, którzy jeszcze z ró¿nych - najczêœciej losowych - przyczyn pozostawali w domu i pracy –
nastêpowa³y masowo, najczêœciej w
ci¹gu jednej nocy aresztowano ludzi
z ca³ych wsi i osad. Zabierano
wszystkich leœniczych, wojskowych – legionistów w szczególnoœci, policjantów, sêdziów, nauczycieli, czyli przede wszystkim tak zwanych „utrwalaczy polskoœci” na
Kresach. Uporano siê z aresztowaniami b³yskawicznie. Pod koniec
1939 roku praktycznie S³onim mia³
oczyszczone przedpole. Od stycznia
zaczê³y siê masowe deportacje rodzin aresztowanych mê¿czyzn. Zanim siê rodzina przeorganizowa³a,
po zobaczeniu aresztowanego, ju¿
znajdowa³a siê w krêgu wywo¿onych na Sybir. Listy nazwisk i wszelkich „przewinieñ” typu „obrona polskoœci na Kresach Wschodnich”
by³ sporz¹dzane bezb³êdnie i b³yskawicznie. NKWD wœród miejscowej ludnoœci mia³o swoich doskona³ych donosicieli.
NKWD-ziœci przychodzili noc¹ o
drugiej, trzeciej nad ranem. Rodziny
najczêœciej spa³y. Walili karabinami
w drzwi: „otkrywaj – zdies ¿ywiot
familia (tu nazwisko). Sabirajties.
Ujez¿atie w Sowieckij Sojuz” i to
wszystko, bez dyskusji.
Kobiety odurzone wczeœniejsz¹
strat¹ mê¿a – ojca, ¿alami dzieci, rozpacz¹ najbli¿szych, czêsto chore –
tak jak np. nasza mama (ropna angina, temperatura blisko 40 st.), musia³a spakowaæ siê natychmiast do
wêze³ka. Zostawiæ dorobek ca³ego
¿ycia. Umieæ w ci¹gu kilku minut
zdecydowaæ, co bêdzie potrzebne,
a co nie! Dom otaczany by³ uzbrojonymi NKWD-zistami, nie da³o siê
uciec. Ja, maj¹c osiem lat, nie rozumia³am co siê dzieje. Kazano mi siê
pakowaæ, to siê spakowa³am: mundurek szkolny z marynarskim ko³nierzem i plisowana spódniczka,

jakieœ buty na nogi, ko¿uszek zakopiañski, który dosta³am od rodziców, kiedy zaczê³am chodziæ do
szko³y. Zupe³nie niepraktyczny, bo
z niego szybko wyros³am i w drugiej
klasie by³ ju¿ przyciasny, ale za to
by³ taki œliczny! Popielaty, szamerowany bia³ym barankiem i haftowany w parzenice - no jak mog³am go
nie ubraæ. Zapakowa³am jak¹œ lalkê,
jakiœ zeszyt, ksi¹¿kê szkoln¹ i to
wszystko!!!
¯o³nierz NKWD-zista, widz¹c
zapewne bezradnoœæ mojej Mamy i
moj¹, ¿eby by³o prêdzej, a mo¿e w
ludzkim odruchu – i to pewnie by³
cud, który Bóg sprawi³ – zwi¹za³ w
przeœcierad³o z ³ó¿ka, na którym
Mama le¿a³a, pierzynê i dwie poduszki, które pozwoli³y nam przez
szeœæ lat przetrwaæ syberyjskie mrozy. PóŸniej, ju¿ bez powleczki, d³ugo
u¿ywana poœciel stwardnia³a od
brudu i potu, a z czerwonej lœni¹cej
zrobi³a siê sztywna, szara i twarda.
Podobnie jak i my z normalnych
wzglêdnie wygodnych mieszczuchów staliœmy siê twardzi, odporni i
dzicy – stepowi. Tyle ¿e myliœmy siê
przynajmniej raz w tygodniu, a wsyp
u¿ywanej pierzyny nie by³ prany
przez szeœæ lat, bo nie by³o do czego
przesypaæ pierza, a pewnie i dlatego,
¿e pewnie po wypraniu z brudu ca³oœæ by siê rozsypa³a w drobny mak
– a to oznacza³oby dla nas koniec.
Wiêc spaliœmy pod brudn¹ pierzyn¹,
która zapakowa³ nam czerwonoarmista z nabitym i gotowym do strza³u
karabinem. W godzinê wywózki,
któr¹ moja Mama, wspominaj¹c ten
tragiczny dla nas czas, zawsze przeklina³a – ¿yczy³a jednak temu cz³owiekowi, tak ze staropolska i po katolicku „daj mu Bo¿e zdrowie”. Natomiast Bia³orusini i tamtejsi tylko
czekali, ¿eby szybko podzieliæ siê
³upami po wywo¿onych na Sybir.
Tak wiêc i po naszej w³asnoœci nie
pozosta³o nic!!! Natura ludzka
zmienna jest, ale absolutnie zale¿na
od warunków, jakie j¹ ukszta³towa³y. Ktoœ, kogo od dziecka poniewierano i wmawiano, ¿e jest cz³owiekiem gorszej kategorii i na lepszy
los nie zas³uguje, zawsze bêdzie
zbuntowany i je¿eli nie bêdzie go
staæ na uzewnêtrznienie swego
buntu, to t¹ ponur¹ ranê bêdzie
nosiæ w sercu przez ca³e ¿ycie.
Tak by³o na Kresach z Bia³orusinami – byli u siebie, proœci nieokrzesani, mieli swoj¹ prawos³awn¹ wiarê,
orali soch¹ swoje pola, sierpami ¿êli
swoje zbo¿e, ale byli u siebie z dziada
pradziada – wieki niepoliczone. Po-

lacy natomiast byli tam niew¹tpliwie
prê¿niejsi, ambitniejsi, œwiatlejsi,
mieli swoj¹ wiarê katolick¹ zeuropeizowan¹, nie mówili jak tamtejsi, tylko mieli swój jêzyk – polski. Ale jak
siê okaza³o, ich czas na Kresach by³
niestety policzony. To nas, kresowian, ró¿ni³o i dzieli³o. By³y te¿ zasadnicze ró¿nice maj¹tkowe, które
burzy³y poprawn¹ koegzystencjê. Z
tego, co zapamiêta³am z opowiadañ
doros³ych, to przecie¿ Bia³orusini
nie zajmowali ¿adnych rz¹dowych
stanowisk, a ¿aden wojskowy czy
policjant nie móg³ o¿eniæ siê z Bia³orusink¹ bez specjalnego zezwolenia
w³adz. Zmiana wiary nie nale¿a³a do
³atwych, szczególnie dla ludzi maluczkich, prostych, wiêc kwestia
chodzenia do koœcio³a czy cerkwi,
które czêsto sta³y tak jak w Albertynie obok siebie, by³a kwesti¹ nacisku opinii œrodowiska. Unici ratowali sytuacjê i w pewnym sensie sytuacjê uratowa³o wejœcie Sowietów.
Kiedy wkroczyli na tereny wschodniej Polski, zaczêli kpiæ z wierz¹cych
i praktykuj¹cych. Ruscy komuniœci
chcieli mieæ klarown¹ sytuacjê,
szczególnie wœród Bia³orusinów –
komunistów, a pewnie ku ogromnemu ich zdziwieniu trafili na opór. Nie
zbrojny, manifestacyjny, sztandarowy, ale cichy, zdecydowanie mocny,
trwa³y opór ludzi. Ludzi, których
mimo podzia³ów narodowoœciowych, narzuconych, wyuczonych i
wmawianych – ³¹czy³y warunki bytowe. Ludzie kresowi ju¿ wtedy, w
1939 roku, wobec zagro¿enia nihilizmem komunistycznym - instynktownie czuli potrzebê ekumenizmu,
potrzebê ³¹czenia siê w jednym Bogu
– Stwórcy Œwiata, chc¹c Go na swój
sposób choæ ró¿nymi jêzykami i
wznosz¹c mod³y przed jego o³tarze w
intencjach nawet czasem przeciw
sobie nawzajem. To by³y Kresy pod
okupacja Sowieck¹.
We wrzeœniu 1940 roku, kiedy
bytowaliœmy ju¿ w stepach Kazachstanu, gdzie nie by³o koœcio³ów i
ka¿dy wzdycha³, jak umia³ do swojego Boga (Kazachy, Bia³orusini,
Moskwiczanie, Polacy, Ukraiñcy,
Niemcy, Czeczeñcy) – otrzymaliœmy
list z domu z Albertyna, donosz¹cy
nam o œmierci najm³odszego brata
mojej Mamy – Ludwika, oficera
Wojska Polskiego, który by³ ranny
pod Radomiem na froncie polskoniemieckim w 1939 roku. Którego
dos³ownie przeszmuglowano przez
granicê niemiecko-sowieck¹ ze szpitala Sióstr Urszulanek w Radomiu.
Dokona³ tego mój wuj Micha³, a moja
Mama, wraz ze swoj¹ najm³odsz¹

siostr¹ Jadwig¹, przekracza³y granicê tam i z powrotem asekuruj¹c Miacha³a. Niestety rany Ludwika - w
g³owê i amputacja prawej rêki, spowodowa³y, ¿e w szpitalu w 1940 roku
zmar³, ale u siebie, w domu – wAlbertynie. Zgodnie z ¿yczeniem mojej
babci Marii, która kiedyœ (1925) z
Irkucka wraca³a do siebie, do Polski,
i przywioz³a do kraju, do Albertyna,
piêciu synów i dwie córki - mówi¹c
„tylko tu nasze miejsce”. Babcia
zmar³a w marcu 1940 roku – na miesi¹c przed nasz¹ wywózk¹. Wracam
jednak do listu i œmierci wujka Lutka.
W liœcie by³y zdjêcia z konduktu
pogrzebowego, który szed³ przez
ulice Albertyna, i znad trumny i z
pogrzebu, w którym uczestniczy³o
oko³o tysi¹ca ludzi (prawie ca³y Albertyn). Kondukt prowadzi³ ks.
Grzybowski, katecheta, który uczy³
mnie religii w szkole oraz „batiuszka” unicki – a mo¿e i pop, bo z brod¹
i w wysokiej mitrze z podwójnym
prawos³awnym krzy¿em. Dopiero
nad trumn¹ polskiego oficera, w zagro¿eniu sowieckim bezprawiem,
potrafili stan¹æ w jednym szeregu
wszyscy mieszkañcy Albertyna –
modliæ siê do Boga ró¿nymi jêzykami, w ró¿nej wierze, sk³adaj¹c we
wspólnej ziemi prochy oficera, który odda³ swoje m³ode ¿ycie za
Polsk¹ jednoœæ.
Pamiêtam, ¿e moja Mama nawet
na Syberii jeszcze nie mog³a zrozumieæ, dlaczego w takiej sytuacji, w
pogrzebie oficera - Polaka, katolika,
uczestniczy³ ksi¹dz prawos³awny.
Niechêtnie wiêc pokazywa³a te zdjêcia znajomym Sybirakom, jako ¿e
ka¿dy odruchowo zwraca³ uwagê na
popa.
Kiedy nas wywo¿ono, jeszcze w
kwietniu taka sytuacja by³a nie do
pomyœlenia. Podzia³ wiary i narodowoœci by³ wówczas u nas doœæ wyrównany. Tym bardziej, ¿e Sowieci
wywozili kwiat inteligencji polskiej –
katolickiej, a nie bia³oruskiej – prawos³awnej. Ale ju¿ wtedy widocznie
mój Albertyn odzwierciedla³ ca³e
Kresy, ze swoj¹ wra¿liwoœci¹, przywi¹zaniem do ziemi, do bliskoœci
matki natury, która kocha jednako
wszystkie swoje dzieci. Osobiœcie
uwa¿am, ¿e w³aœnie tam, ju¿ w 1940
roku, rozpoczêto drogê ku ekumenizmowi, o który zabiega³ w czasie
trwania swojego pontyfikatu od
1979 roku nasz papie¿ Polak Jan
Pawe³ II.
(Cdn.)
Wspomnienia zebra³ i opracowa³ Feliks Kopeæ (Kraków 2006).
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Praca policjantów w roku 2013
podsumowana
(£OBEZ). W czwartek w £obeskim Domu Kultury odby³a siê odprawa policjantów, podczas której
zosta³a podsumowana praca policjantów z terenu powiatu ³obeskiego.
W odprawie uczestniczyli: I Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – insp. Jan
Pytka, starosta Powiatu £obeskiego
– Ryszard Brodziñski, Prokurator
Rejonowa w £obzie – Ma³gorzata
Post – Dziêcio³, burmistrz gminy
Wêgorzyno – Monika KuŸmiñska,
burmistrz gminy Dobra – Barbara
Wilczek, burmistrz gminy £obez –
Ryszard Sola, burmistrz gminy Resko – Arkadiusz Czerwiñski, wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Wojewódzkiego Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Policjantów województwa zachodniopomorskiego – Andrzej Ciok, przewodnicz¹ca Zarz¹du Terenowego
NSZZP przy KPP £obez – Beata
Œliwka, przewodnicz¹ca NSZZ pracowników Policji województwa zachodniopomorskiego - Bo¿ena Cichorska, przewodnicz¹ca Zarz¹du
Terenowego NSZZ pracowników
Policji przy KPP £obez – Marta Lorent, nadleœniczy Nadleœnictwa w
£obzie – Wies³aw Rymszewicz, zastêpca komendanta Powiatowego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie – st. kap. Pawe³ Dymecki,
komendant Stra¿y Miejskiej w
£obzie – Jerzy Ratajski, wiceprezes
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji – Kazimierz Sutkowski,
a tak¿e policjantki, policjanci oraz
pracownicy Komendy Powiatowej
Policji w £obzie.
Wyniki ³obeskiej jednostki oraz
stan bezpieczeñstwa w roku 2013
przedstawi³ komendant powiatowy

Komendy Powiatowej Policji w
£obzie m³. insp. Jacek Dobrek.
Po omówieniu pracy policjantów
³obeskich zaproszeni goœcie podziêkowali zarówno komendantowi, jak i
wszystkim funkcjonariuszom za ich
pracê oraz wspó³pracê na rzecz poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego powiatu. Na koniec
g³os zabra³ I Zastêpca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
– insp. Jan Pytka, pozytywnie oceniaj¹c pracê ³obeskich funkcjonariuszy. Insp. Jan Pytka omówi³ priorytety na bie¿¹cy rok, wskazane
przez Komendê G³ówn¹ Policji, które
obliguj¹ wszystkie jednostki z ca³ego kraju.
Na lata 2013-15 Komendant
G³ówny Policji wyznaczy³ priorytet:
doskonalenie obs³ugi obywatela
poprzez szybk¹ i skuteczn¹ reakcje
policji na zdarzenie. Oznacza to
m.in.: wiêksz¹ liczbê policjantów w
s³u¿bie o charakterze patrolowo-interwencyjnym, powszechnoœæ debat o stanie bezpieczeñstwa, czyli
to, co nasza policja wprowadzi³a w
roku ubieg³ym i kontynuuje w roku
bie¿¹cym. Na razie debaty nie ciesz¹
siê ¿ywym zainteresowaniem mieszkañców, byæ mo¿e z czasem zmieni
siê to. Podniesiona ma byæ równie¿
efektywnoœæ policji w zakresie poszukiwania osób w tym zaginionych.
Zwiêkszona ma zostaæ równie¿ liczba policjantów w ruchu drogowym,
wiêkszy nacisk zosta³ po³o¿ony na
skutecznoœæ w ujawnianiu przestêpstw gospodarczych w tym pope³nianych w cyberprzestrzeni.
Odprawa policji to czas podsumowania dzia³añ policjantów w ci¹gu ostatniego roku ³¹cznie z porównaniem do efektywnoœci pracy z lat
ubieg³ych.

Przestêpstwa
W roku 2013 policjanci z powiatu
³obeskiego wszczêli ³¹cznie 945 postêpowañ, stwierdzili 1080 przestêpstw, dla porównania w roku 2012
wszczêto o 176 postêpowañ wiêcej i
stwierdzono 168 wiêcej przestêpstw.
W porównaniu do roku 2012
zmniejszy³a siê iloœæ wszczêtych
postêpowañ kryminalnych z 659 do
562, równoczeœnie zmniejszy³a siê
iloœæ stwierdzanych przestêpstw
kryminalnych o 99 (z 769 do 670 w
2012 r.). Nieznacznie te¿ spad³ procent wykrywalnoœci przestêpstw z
63,8 do 62,6 proc.
Najczêœciej pope³nianymi przestêpstwami (z kategorii najbardziej
dokuczliwych spo³ecznie) s¹ ju¿ tradycyjnie kradzie¿e. Ich liczba w roku
ubieg³ym w porównaniu do roku
2012 spad³a ze 164 do 150, (stwierdzonych w roku 2012 – 179, w roku
2013 – 150). Na drugim miejscu by³y
w³amania. Tutaj liczba wszczêæ by³a
taka sama – 128 (stwierdzonych w
2012 – 164, w roku 2013 - 160). Na

kolejnym miejscu jest uszkodzenie
mienia. W roku 2013 wszczêto z tego
tytu³u 52 postêpowania (w 2012 – 56
postêpowañ), przy czym w roku 2013
stwierdzono 56 uszkodzeñ mienia, a
w 2012 - 61. W sprawie bójek i pobiæ
by³o 14 postêpowañ – tyle samo co
w roku 2012; w roku 2013 stwierdzono 11 bójek i pobiæ, dla porównania
w roku 2012 – 17. W sprawie
uszczerbku na zdrowiu wszczêto 11
postêpowañ (17 w roku 2012) w roku
2013 stwierdzono – 7, w roku 2012 30. Zmniejszy³a siê liczba postêpowañ w sprawie kradzie¿y pojazdów z
10 w roku 2012 do 7 w roku 2013, przy
czym w roku 2012 stwierdzono 10
kradzie¿y, a w minionym roku - 8.
Zmniejszy³a siê znacznie liczba wszczêæ postêpowañ w kwestii rozbojów i wymuszeñ z 8 w roku 2012 do 2
w roku 2013, z kolei stwierdzonych
zosta³o 19 w roku 2012, natomiast w
roku ubieg³ym - 7.
Najwiêksz¹ wykrywalnoœæ przestêpstw policja mia³a w kategorii
uszczerbku na zdrowiu oraz w rozbojach i wymuszeniach (100 proc.).

tygodnik ³obeski 28.1.2014 r.
Najmniejsz¹ natomiast w kategorii w
kradzie¿e z wy³¹czeniem kradzie¿y
pojazdu. Odnoœnie pojazdów wykrywalnoœæ wzros³a z 27,3 proc. w roku
2012 do 75 proc. w roku ubieg³ym.
Dosyæ niska wykrywalnoœæ 37,4
proc. by³a równie¿ w odniesieniu do
w³amañ i uszkodzeñ mienia (44,6
proc.). W odniesieniu do bójek i pobiæ wykrywalnoœæ wynosi³a 72,7
proc. (w roku 2012 – 94,1 proc.). Ogólnie procent wykrywalnoœci w tych
kategoriach spad³ z 49,3 do 41,1.
Stuprocentow¹ wykrywalnoœci
policjanci mieli za to w przestêpstwach korupcyjnych, w roku ubieg³ym stwierdzono dwa takie przypadki, w roku 2012 – 5.
Wykroczenia
W 2013r. ujawniono na terenie
naszego powiatu 10615 wykroczeñ,
w tym 5622 represjonowanych. W
analogicznym okresie roku ubieg³ego ujawniono 6843 wykroczeñ w tym
4994 represjonowanych.
NietrzeŸwi kieruj¹cy
W porównaniu do roku 2012 spad³a liczba zatrzymanych nietrzeŸwych kieruj¹cych z 289 w roku 2012
do 200 w roku ubieg³ym. Przy czym
w roku 2013 w porównaniu do lat
ubieg³ych znacznie wzros³a iloœæ
badañ kieruj¹cych z 6830 w roku 2012
do 9242 w roku ubieg³ym.
Nieletni
Znacznie zmala³a iloœæ czynów
nieletnich w porównaniu do roku
2012. O ile 100 nieletnich w roku 2012
dokona³o 104 przestêpstwa, o tyle w
2013 policja zatrzyma³a 23 nieletnich
za 73 czyny.
Wypadki drogowe i kolizje
W roku ubieg³ym na terenie powiatu ³obeskiego dosz³o do 22 wypadków, w których zginê³y dwie
osoby, 29 by³o rannych. Dla porównania w roku 2012 dosz³o do 21 wy-

Kolizja drogowa
W dniu 24 stycznia oko³o godz.
8.20 w Wêgorzynie na ul. Koœciuszki, mieszkaniec gminy Wêgorzyno,
kieruj¹c samochodem Peugeot, nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci
podczas manewru cofania, wskutek
czego uderzy³ w samochód Nissan.

NietrzeŸwa kieruj¹ca
26 stycznia o godz. 23.10 w
£obzie na ul. Sikorskiego mieszkanka £obza kierowa³a samochodem
Audi, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸ-

INFORMACJE - OG£OSZENIE
padków, w których zginê³o 5 osób, a
27 zosta³o rannych.
Na drogach powiatu ³obeskiego
w roku 2013 mia³o miejsce 230 kolizji
zg³oszonych na policjê, to o 4 wiêcej
ni¿ w roku 2012 i o 52 mniej ni¿ w roku
2010.
Najwiêcej wypadków zdarzy³o
siê w £obzie (7) i Resku (6). W gminie
Wêgorzyno dosz³o do 5 wypadków,
natomiast w gminach Dobra i Radowo Ma³e – po dwa wypadki. W wypadkach drogowych na terenie powiatu jedna osoba zginê³a w £obzie
i jedna w Dobrej. Najwiêksza liczba
rannych w wypadkach drogowych
mia³a miejsce na terenie gminy Radowo Ma³e (8), w gminach: £obez,
Resko i Wêgorzyno po 6 osób, najmniejsza liczba rannych w wypadkach drogowych by³a w gminie Dobra (3 osoby).
Najwiêksza liczba kolizji mia³a
miejsce w gminie £obez (94) i w
gminie Wêgorzyno (62), w gminie
Resko dosz³o do 52 kolizji, w gminie
Radowo Ma³e do 13, najmniej w
gminie Dobra – do 9.
Na gor¹cym uczynku
Najczêœciej policjanci interweniowali w gminie £obez, najmniej w
gminie Radowo Ma³e.
W 2013 roku policjanci zatrzymali na gor¹cym uczynku 357 sprawców (w 2012 roku 454). Najwiêcej
zatrzymañ mia³o miejsce w gminie
£obez – 179, w gminie Resko – 85, w
gminie Wêgorzyno – 49, w gminach
Radowo Ma³e i Dobra ³¹cznie – 44.
Najwiêkszy spadek notuje siê w
gminie Wêgorzyno ze 101 do 49.
Mandaty
W minionym roku policjanci pracuj¹cy na terenie powiatu ³obeskiego na³o¿yli w sumie 5023 mandatów
karnych w tym 1050 innych ni¿ w
komunikacji, dla porównania w roku
2012 iloœæ wypisanych mandatów
wynosi³a 3661.
MM

woœci wyra¿onym wynikiem I- 1,72
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Bezdomna zmar³a
w szpitalu
20 stycznia o godz. 19.15, 53. letnia kobieta (bez sta³ego miejsca zameldowania) w wyniku zatrzymania
akcji serca zmar³a po przetransportowaniu przez pogotowie ratunkowe
do szpitala w Drawsku Pomorskim.
Dzia³ania osób trzecich nie stwierdzono. Prokurator odst¹pi³ od przeprowadzenia sekcji zw³ok.
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ZARZ¥D POWIATU
Og³asza kolejny - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego,
po³o¿onej w mieœcie Resko przy ul. Stodólnej.
Dane o nieruchomoœci:
Ksiêga wieczysta nr SZ1L/00002561/0, dzia³ka nr 6/1, pow. 0,3491 ha,
sklasyfikowana jako „B”. Nieruchomoœæ po³o¿ona w mieœcie Resko przy ul.
Stodólnej. Z trzech stron ogrodzona p³otem ¿elbetonowym, uzbrojona w energiê elektryczn¹, wodoci¹g, kanalizacjê, szambo lokalne. Czêœæ dz. oko³o 700
mkw. - utwardzona betonem. Nieruchomoœæ w niewielkim stopniu zadrzewiona (œwierki, orzech w³oski), po³o¿ona przy zbiegu dróg asfaltowych, publicznych: powiatowej nr 3435Z i gminnej nr 252025Z ³¹cz¹cej siê z droga wojewódzk¹ nr 152 relacji Resko - P³oty. Zabudowana 5 budynkami o ³¹cznej pow.
u¿. 633,61 mkw.: w tym: parterowy budynek gara¿owy o pow. u¿. 16,02 mkw.
-1970 r., budynek gara¿owy o pow. u¿. 118,90 mkw. - 1935 r., budynek gospodarczy pow. u¿. 282,66 mkw. - dwukondygnacyjny z betonowymi posadzkami i instalacj¹ wodn¹- 1935r., budynek gospodarczy o pow. u¿. 44,65 mkw. 1935r, jednorodzinny budynek mieszkalny w zabudowie wolnostoj¹cej 2 kondygnacyjny o pow. u¿ 171,38 mkw. - 1935r.
Nieruchomoœæ po³o¿ona na obszarze gdzie brak jest obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar nie jest objêty obowi¹zkiem sporz¹dzenia tego planu. Gmina Resko nie og³osi³a o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia planu ani do zmiany Studium obejmuj¹cego dzia³kê nr 6/1.
Nieruchomoœæ oznaczona nr dzia³ki 6/1 posiada nastêpuj¹ce uwarunkowania - zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupe³niaj¹cymi - ogrody dzia³kowe, inne wieloletnie sady oraz kierunki - Strefa zabudowy wielofunkcyjnej.
Przedmiot zbycia jest w trwa³ym zarz¹dzie Domu Pomocy Spo³ecznej w
Resku z siedzib¹ przy ul. Wojska Polskiego 40, 72-315 Resko. Z chwil¹ ustalenia kandydata na nabywcê, a przed podpisaniem aktu notarialnego trwa³y
zarz¹d zostanie wygaszony decyzj¹ administracyjn¹.
Cena wywo³awcza - 220.800 z³. Wadium 5% ceny wywo³awczej wynosi
11.040 z³. Post¹pienie: nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem
do pe³nych dziesi¹tek z³otych (2.210 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹
uczestnicy przetargu. Sprzeda¿ korzysta ze zwolnienia z podatku VAT
Przetarg rozpocznie siê dnia 04 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny
wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy je¿eli najpóŸniej w dniu 28.02.2014r wp³ac¹ wymagane wadium w pieni¹dzu na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020
2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania
wp³aty. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³.
Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny
nabycia.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej
pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest
zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu
dokonaæ wp³aty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium, na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 47 1020 2847 0000 1402
0009 5828 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest
data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej
wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i
Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, to organizator przetargu
odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi strona kupuj¹ca.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da okazania granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do
¿¹dania, dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w
£obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w
£obzie kwoty zaliczki na poczet ceny okazania granic wynosz¹cej 2.952 z³
brutto. Z ¿¹daniem kupuj¹cy mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty
rozstrzygniêcia przetargu. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca Informacji o przetargu udziela siê w siedzibie Wydzia³u Geodezji
i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pokój
nr 14 I piêtro lub telefonicznie (91 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez podania przyczyn.
£obez, dnia 21.01.2014 r. Starosta £obeski Ryszard Brodziñski
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„Gimnazjum w Wêgorzynie z tego s³ynie, ¿e co roku kolêda tu p³ynie”

VII Powiatowy Festiwal Kolêd
i Pastora³ek w Wêgorzynie
(Wêgorzyno) Kolejna edycja festiwalu kolêd i pastora³ek zorganizowana przez Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie i Parafiê pw.
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii
Panny w Wêgorzynie przesz³a do
historii.
Honorowy patronat objêli: J.E.
Metropolita Szczeciñsko-Kamieñski Arcybiskup Andrzej Dziêga, Starosta £obeski Ryszard Brodziñski,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Wêgorzynie Jan Mazuro oraz Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje profesjonalne jury w tradycyjnym od lat sk³adzie: dr Ewa Filipowicz-Kosiñska solistka Opery na
Zamku w Szczecinie, ks. dr Zbigniew
WoŸniak – muzykolog i mgr Igor Ciniawski – dyrygent. Nie zawiedli
równie¿ uczestnicy, których w tym
roku by³o ogó³em 60 w piêciu kategoriach. Oto zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Przedszkola i klasy 0:
I m. – Zuzanna Organka z Wêgorzyna,
II m. – Julia Mañkowska z Reska,

III m. – Miko³aj Marek z £obza,
Szko³y podstawowe klasy I-III:
I m. - Alicja Kowalec z £obza,
II m. – Patrycja Poznañska z
Wêgorzyna,
III m. – Wiktoria Bujna z Iñska.
Szko³y podstawowe klasy IV-VI:
I m. – Oliwia Konstantynowicz z
Recza,
II m. – Nikola ¯elisko z Iñska,
III m. – Alicja Konstantynowicz
z Recza,
Wyró¿nienie: Martyna Heinrich
z Dobrej, Wyró¿nienie za strój: Zuzanna Szymanek z £obza,
Gimnazja
Grand Prix – Karolina Szwajlik z
Iñska,
I m. – Adrian Kociuba z Recza,
II m. - Martyna Kondratowicz z
Wêgorzyna,
III m. – Agata Misiek z Recza,
Szko³y ponadgimnazjalne
i doroœli
I m. – Kornelia Mierzwiak z
£obza,
II m. – Patrycja Jaremko z £obza,
III m. – Bo¿ena Korniluk z £obza.

Dziêkujemy wszystkim opiekunom za przygotowanie uczestników.
Festiwal swój sukces zawdziêcza
równie¿ licznym sponsorom, których hojnoœæ pozwoli³a ufundowaæ
atrakcyjne nagrody.
Organizatorzy pragn¹ serdecznie podziêkowaæ wszystkim ofiarodawcom: Starosta £obeski Ryszard
Brodziñski, Burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska, Ksi¹dz Proboszcz Karol Wójciak, Zwi¹zek Emerytów i Rencistów w Wêgorzynie,
Apteka „Profarma” Ma³gorzata Z³otnicka-Trybuchowska Krzysztof

Trybuchowski, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Wêgorzynie Jan
Mazuro, Pagok - Meble w Wêgorzynie Jan Parciak, Firma Elektromechanika w Z³ocieñcu Bogdan Kozak,
Firma Instalatorstwo w Stargardzie
Szcz. Józef Dziwir, Rada Rodziców
przy Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie Katarzyna Lewandowska, Radny Powiatu £obeskiego
Józef Drozdowski, Prezes Gminnej
Spó³dzielni w Wêgorzynie El¿bieta
Ró¿añska.
Na kolejny festiwal kolêd i pastora³ek zapraszamy ju¿ za rok! (org)

DZIEÑ BABCI I DZIADKA TO ŒWIÊTO, O KTÓRYM
PAMIÊTAJ¥ WSZYSTKIE WNUCZÊTA
Uczniowie klas 0-3
Szko³y Podstawowej
w Wêgorzynie w sposób
szczególny uczcili Dzieñ
Babci i Dziadka.
Licznie zgromadzeni goœcie przybyli do naszej szko³y, by uczestniczyæ w przedstawieniu przygotowanym przez uczniów klas 0-3. Dziadkowie mieli mo¿liwoœæ podziwiaæ
swoje pociechy w przygotowanym
specjalnie dla nich programie artystycznym, podczas którego nie zabrak³o piosenek, tañców, prezentów
oraz s³odkiego poczêstunku. Wystêpy uczniów by³y nagradzane
gromkimi brawami.
Szczêœliwe i rozpromienione twarze Babæ i Dziadków po raz kolejny
potwierdzi³y, ¿e chwile spêdzone z
wnukami s¹ niepowtarzalne i bezcenne.
W. K, A. W.

tygodnik ³obeski 28.1.2014 r.
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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

(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.

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.

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
Pozytywne oceny

Negatywne oceny

GMINA£OBEZ
+ Magdalena Chmura
+ Agnieszka Kielar
+ Ryszard Sola

(1) Urzêdnik
(1) Urzêdnik
(1) Burmistrz

GMINARESKO
+ Mateusz Jaworski
+ Arkadiusz Czerwiñski
+ Jolanta Furman

(1) Urzêdnik
(1) Burmistrz
(1) Dyrektor CK

GMINAWÊGORZYNO
+ Monika KuŸmiñska
+ Urszula Gajda

(1) Burmistrz
(1) Pracownik urzêdu

Kupon
+

GMINA£OBEZ
- Mieczys³aw Fojna (1) Urzêdnik
- Jolanta Babyszko (1) Dyrektor SP2 w £obzie
- Ryszard Sola
(1) Burmistrz
GMINARESKO
- Danuta Mielcarek (1) Urzêdnik
- Dariusz Siemasz (1)Dyrektor ZS w Resku

nr 2

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
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Dziewczêta ze szko³y podstawowej
w Wêgorzynie mistrzyniami powiatu
w pi³ce rêcznej
23 stycznia 2014r. w Wêgorzynie odby³y siê Mistrzostwa Powiatu
w pi³ce rêcznej dziewcz¹t szkó³ podstawowych. W zawodach uczestniczy³y cztery zespo³y: SP 1 £obez, SP
2 £obez, SP Resko i SP Wêgorzyno.
Dziewczêta z Wêgorzyna zdecydowanie pokona³y pozosta³e zespo³y i
z kompletem punktów zajê³y pierwsze miejsce. Uczennice z SP Wêgorzyno reprezentowaæ bêd¹ powiat
³obeski w zawodach regionalnych.
Koñcowa tabela:
1. SP Wêgorzyno6
54:7
2. SP Resko
4
22:15
3. SP 2 £obez
2
8:26
4. SP 1 £obez
0
1:37
Sk³ad zespo³u: Patrycja Perdek
(k), Aleksandra Wrzeszcz (b), Patrycja Olas, Vanessa Pieloch, Julia Nowak, Katarzyna Gunia, Wiktoria
Kudzia, Klaudia Kulczyñska, Sandra Czerwiñska, Aleksandra Skwara,
Alicja Pieróg, Agata Pieróg. Dziewczêta trenuje Dariusz Czajka. (o)

Ambitne plany „Truchtu” £obez
Niedawno pisaliœmy
o podsumowaniu
niezwykle udanego
sezonu biegaczy
£obeskiego Klubu
Biegacza Trucht,
a tu przygotowania
do sezonu 2014
w pe³nym toku.
Jak siê dowiedzieliœmy, ³obescy
biegacze chc¹ zrobiæ kolejny krok do
przodu w sportowych podbojach.
Marz¹ im siê kolejne medale z imprez
mistrzowskich, awanse kolejnych
zawodników do Kadry Województwa i Kadry Polski. Cz³onkiem Kadry
Polski B jest Justyna Romej, a powo³ania do Kadry Województwa M³odziczek maj¹ otrzymaæ Ania Turzyñska i Zuzia Frej.
Studiuj¹ca w Szczecinie, najlepsza ³obeska biegaczka Justyna Romej, nadal bêdzie reprezentowaæ
nasze miasto i klub. Postawi³a mocno na bieganie i podjê³a przygotowania do pierwszego sezonu w gronie seniorek, Chce zdecydowanie

pokazaæ, ¿e medale Mistrzostw Polski w m³odszych kategoriach nie
by³y przypadkowe. Zamierza wystartowaæ w fina³ach Mistrzostw
Polski Seniorów oraz M³odzie¿owych MP i uzyskaæ wyniki I klasy
sportowej. 22 lutego na Halowych
Mistrzostwach Polski w Sopocie
zadebiutuje w gronie seniorek.
Do Mistrzostw Polski Juniorów
w Toruniu przygotowuje siê jej
m³odsza siostra Aleksandra.
Przebiæ siê do czo³ówki polskich
juniorów m³odszych chc¹ Kacper
Ga³an i Filip Rozpêdowski. Zanim
wystartuj¹ na bie¿ni, bêd¹ mieli okazjê pokazaæ siê na marcowych Mistrzostwach Województwa i Mistrzostwach Polski w Biegach Prze³ajowych w Miêdzyzdrojach.
Z kolei nale¿¹ce ju¿ do œcis³ej
czo³ówki Polski w kategorii m³odziczek Ania Turzyñska, Julia Popiela,
Zuzia Frej i Klaudia Urbañska mocno pracuj¹, by zakwalifikowaæ siê do
fina³ów wrzeœniowych Mistrzostw
Polski M³odziczek. Wiosn¹ czeka je
cykl imprez w biegach prze³ajowych,
w maju i czerwcu mityngi na bie¿ni.
Marz¹ im siê wyniki na poziomie II i
III klasy sportowej

Wœród najm³odszych o wyjeŸdzie na czerwcowe Fina³y Ogólnopolskie Czwartków La do £odzi
marz¹ Magdy Rosiñska i Teis. Oczywiœcie „po drodze” wystartuj¹ w
wielu lokalnych imprezach, na czele
z £obesk¹ Lig¹ Biegow¹.
Aby zdobywaæ kolejne medale
na imprezach mistrzowskich mocno
trenuj¹. W drodze do sezonu zaplanowali cztery obozy (dwa ju¿ za

nimi), a w wakacje czeka ich pi¹ty. Na
dwa obozy uzyskano dotacjê z Gminy £obez. Koszty uczestnictwa w
pozosta³ych, to inwestycja zawodników i ich rodziców w rozwój swojego talentu. Oczywiœcie wspomagani s¹ przez zarz¹d klubu oraz trójkê
pracuj¹cych spo³ecznie w klubie trenerów. Najbli¿sze zgrupowanie rozpocznie siê ju¿ 5 lutego, w Miêdzyzdrojach. (r)
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Rozegrano XIII Memoria³ im. Jerzego
Machoñskiego
(£OBEZ) 18 stycznia odby³ siê w
hali widowiskowo-sportowej w
£obzie, w ramach XIII Memoria³u
im. Jerzego Machoñskiego, Turniej w Halowej Pi³ce No¿nej, w którym uczestniczy³y piêcioosobowe
dru¿yny oldbojów.
Zaproszone zosta³y dru¿yny I i II
Pomorskiej Ligi Oldbojów. W zawodach wziê³y udzia³ dru¿yny: Zryw
Kretomino, Bravo Szczecin, DrinkTeam Szczecin, Klon Krzêcin, Ina
Iñsko i Oldboje £obez. W dru¿ynie
Bravo Szczecin wyst¹pi³ Dariusz
Adamczuk, wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik i srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 r. Miejscowa dru¿yna
oldbojów wyst¹pi³a w sk³adzie: Andrzej Mrozowicz, Tadeusz Sikora,
Arkadiusz Kogut, Mariusz Poniewiera, Grzegorz Sygnowski, Wojciech Kêdzierski, Zdzis³aw Urbañski,
Pawe³ Humbla, Miros³aw Urbañski.
Turniej otworzy³ Burmistrz
£obza Ryszard Sola, na trybunach
zaœ zasiadali ludzie zwi¹zani z ³obeskim sportem i rekreacj¹: Prezes
Œwiatowida £obez Gra¿yna Kar³owska, radny Zbigniew Pude³ko oraz
Prezes TKKF B³yskawica Jerzy Rakocy.
Wyniki turnieju: 1. miejsce Zryw
Kretomino – puchar ufundowa³a
rodzina Machoñskich; 2. miejsce Ina
Iñsko – puchar Burmistrza £obza. 3.

miejsce Bravo Szczecin – puchar
Starosty Powiatu £obeskiego. 4.
miejsce Œwiatowid £obez – puchar
Rady Miejskiej w £obzie, 5. miejsce
Klon Krzêcin – puchar TKKF B³yskawica, 6. miejsce Drink-Team
Szczecin – puchar LZS £obez.
Nagrody indywidualnie (torby
sportowe + statuetki i dyplomy):
najlepszym zawodnikiem turnieju
uznano Jaros³awa Czachowskiego,

Bryd¿owe potyczki
Rozgrywki w roku 2013 bryd¿yœci, skupieni w klubie przy TKKF
„B³yskawica”, ukoñczyli 27 grudnia, rozgrywaj¹c w ci¹gu roku 42
turnieje.
Ponadto byliœmy organizatorami
turnieju o puchar Starosty £obeskiego, rozegranego w dniu 10 marca z okazji zdobycia £obza. Fundatorem pucharów oraz nagród by³o Starostwo Powiatowe. W turnieju
uczestniczy³o 15 par reprezentuj¹cych miejscowoœci: Drawsko Pom.,
Œwidwin, Ostrowice i £obez.
Byliœmy równie¿ organizatorami
turnieju o puchar Burmistrza £obza
z okazji „Dni £obza”, rozegranego w
dniu 7 lipca. Sponsorzy tego turnieju to UM £obez, Zak³ady Przemys³u
Ziemniaczanego „Nowamyl” SA,
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka”. W turnieju uczestniczy³o
15 par reprezentuj¹cych miejscowo-

œci: Drawsko Pom., Œwidwin, Resko,
Ostrowice i £obez.
Cz³onkowie naszego Klubu brali
udzia³ w turniejach organizowanych
przez kolegów z Drawska, Ostrowic,
Po³czyna-Zdroju oraz Bia³ogardu.
Klub nasz skupia aktualnie 18
bryd¿ystów.
W zmaganiach za rok ubieg³y
najlepsze wyniki uzyska³y pary:
1) Czaprowski M.- Marcinkowski K.
2) Kutynia W³. - Woniak M.
3) Szymaniak A. - Œwi¹tek A.
Jak to w ¿yciu bywa, równie¿ i u
nas w ci¹gu roku „rozwiod³y siê”
trzy pary. Ponawiamy zaproszenie
do udzia³u w naszych turniejach,
które odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek
o godz. 16.30 w £DK w £obzie, który
udziela nam lokum. Warunków, w
których rozgrywamy turnieje, zazdroszcz¹ nam koledzy z okolicznych miast.
R. Wawrzyniak

reprezentuj¹cego Inê Iñsko. Najlepszym strzelcem zosta³ Artur Dmowski (9 bramek) z Bravo Szczecin.
Najlepszym bramkarzem zosta³
Krzysztof Rapta ze Zrywu Kretomino, zaœ superoldbojem (najstarszy
uczestnik turnieju) Andrzej Mrozowicz ze Œwiatowida £obez.
Zawody sêdziowali: Grzegorz
Pawlak, Mariusz W³odarz, Dawid
Dudek, Andrzej Mrozowicz, Miro-

s³aw Urbañski, Bogdan Osieczko,
Zdzis³aw Urbañski. Organizatorami i
sponsorami turnieju byli: rodzina
pañstwa Machoñskich, Gminne
Zrzeszenie LZS £obez, koledzy oldboye, Ognisko Spó³dzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka w £obzie, Urz¹d
Miejski w £obzie – Wydzia³ Sportu
i Turystyki, Starostwo Powiatowe w
£obzie.
Zdzis³aw Urbañski

O cyberprzemocy
i demoralizacji
(RADOWO MA£E) Policjantka rozmawia³a z uczniami pierwszych klas gimnazjalnych Zespo³u
Szkó³ w Radowie Ma³ym o cyberprzemocy i demoralizacji.
Podczas tego spotkania poruszano z m³odzie¿¹ zagadnienia zwi¹zane z demoralizacj¹ osób nieletnich, zasady zachowania siê na terenie szko³y i poza ni¹. W ramach tej
prelekcji uœwiadamiano gimnazjalistom, jakie s¹ konsekwencje pope³nienia czynu karalnego, jakimi „narzêdziami prawnymi” dysponuje
Sêdzia Rodzinny wobec sprawcy
takiego czynu oraz ¿e po przekroczeniu 13 roku ¿ycia nieletni ponosz¹
odpowiedzialnoœæ przed S¹dem Rodzinnym i Nieletnich za pope³nione
czyny karalne.

Druga czêœæ spotkania dotyczy³a zjawiska cyberprzemocy, które to
zjawisko jest coraz bardziej powszechne na terenie wielu szkó³.
M³odzie¿ przy u¿yciu telefonu komórkowego b¹dŸ komputera czasami nie do koñca zdaj¹c sobie sprawê
z konsekwencji jakie ich zachowania
za sob¹ nios¹ dopuszczaj¹ siê czynów karalnych. Aby takich sytuacji
unikn¹æ policjantka t³umaczy³a m³odzie¿y jakie s¹ zasady korzystania z
internetu oraz czego nie wolno robiæ, aby swoim zachowaniem nie
skrzywdziæ innych osób.
Na koniec spotkania m³odzie¿
obejrza³a film dotycz¹cy cyberprzemocy obrazuj¹cy konsekwencje, jakie rodz¹ siê z „niewinnych” ¿artów
wobec kolegów czy kole¿anek. (kp)
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Szrotówek
kasztanowcowiaczek
poskromiony!

Madzia

W ramach corocznej kampanii
„Pomó¿my kasztanowcom”, cz³onkowie szkolnego ko³a Ligi Ochrony Przyrody z Gimnazjum w Wêgorzynie wyruszyli do parku miejskiego celem zagrabienia i pozbierania liœci kasztanowca.

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

Kampania ma na celu ochronê
drzew przed szkodnikiem, którego
d³ugoœæ cia³a doros³ego osobnika
nie przekracza nawet 5 mm. Szrotówek kasztanowcowiaczek to gatunek motyla odkrytego i opisanego
stosunkowo niedawno, bo po raz
pierwszy w Macedonii w 1985 r. W
Polsce zaœ pojawi³ siê w 1998 roku.
Przyczyn¹ jego szybkiego rozprzestrzeniania siê jest g³ównie transport samochodowy, za poœrednic-

twem którego przenoszone s¹ motyle, jak i liœcie z larwami. Dlatego najbardziej nara¿one na jego inwazjê
szrotówka s¹ drzewostany przy drogach. Walka z tymi ma³ymi osobnikami polega przede wszystkim na zagrabieniu jego liœci- widoczne br¹zowe przebarwienia na ca³ej powierzchni- i poddaniu ich utylizacji.
Statystyki podaj¹, ¿e szkodnik mo¿e
doprowadziæ do obumarcia tych
potê¿nych drzew w czasie krótszym
ni¿ 10 lat.
Cz³onkowie SK LOP z Wêgorzyna zagrabili teren wokó³ 6 drzew
kasztanowca z odcinka oko³o 50
metrów. £¹cznie zebrali cztery 120
litrowe worki liœci i przekazali je do
miejscowego Zak³adu Us³ug Komunalnych.
SK LOP

