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Szko³a w Siedlicach
do likwidacji
(RADOWO MA£E). Mimo
protestów rodziców i
nauczycieli radni gminni
zdecydowali o likwidacji
szko³y w Sielicach.
Powód? Zbyt wysokie
koszty utrzymania
placówki oœwiatowej.
Ostatni dzwonek
zadŸwiêczy tu
27 czerwca 2014 roku.

Mieszkañcy przeciwko
wiatrakom

Kolejne
podpisy
z³o¿one
Bobry
nad Reg¹

Chcieli wyprosiæ dziennikarzy z walnego

Burmistrz Drawska – branie
pieniêdzy przez zarz¹d jest
niemoralne
P³yta OSB 3
18 mm - 69,60 z³
brutto - za 1 szt.
Tel. 660 657 461
602 131 760
CMYK
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Mieszkañcy przeciwko wiatrakom

Las monitorowany...

W budkach zamiast Kolejne podpisy
ptaków - stra¿nicy? z³o¿one
(£OBEZ) Do protestu przeciwko posadowieniu elektrowni wiatrowych w okolicach Dalna i £obza
do³¹czyli mieszkañcy kolejnych
okolicznych wsi. W wyznaczonym
terminie do urzêdu miejskiego w
£obzie wp³ynê³o piêæ petycji z
³¹cznie 66 podpisami.

(£OBEZ) Niedaleko £obza, na
drodze betonowej do Unimia, wchodz¹c do lasu natrafiliœmy na og³oszenie Nadleœnictwa informujce, ¿e to
„Obszar leœny objêty monitoringiem”. Mo¿e teraz zamiast ptaków w

budkach bêd¹ siedzieæ stra¿nicylub
mrugaæ kamery? Okoliczne lasy s¹
wycinane w doœæ szybkim tempie.
Nadleœnictwo monitoruje lasy, a kto
monitoruje wycinanie lasów przez
Nadleœnictwo?
KAR

Jedna z mieszkanek Przyborza
powiedzia³a nam, ¿e nie wiedzia³a o
spotkaniu w urzêdzie w sprawie wiatraków i nie wiedzieli o tym inni
mieszkañcy, tak¿e okolicznych wiosek, z którymi rozmawia³a. To œwiadczy o z³ym przep³ywie informacji w
tej bardzo wa¿nej sprawie. Wielu
dowiedzia³o siê o tym dopiero po
naszej relacji ze spotkania w urzêdzie. Czasu by³o ma³o, a niektórzy
chcieli siê wypowiedzieæ, wiêc podpisali petycjê, jak dotar³a do nich.
Mówi³a ona o tym, ¿e nie wyra¿aj¹
zgody na stawianie elektrowni wiatrowych w odleg³oœci do 3 kilometrów od wsi (zabudowañ mieszkalnych). Petycja zosta³a skierowana

Wy¿sze kryterium w sprawie
do¿ywiania dzieci
(DOBRA). 22 stycznia radni
miejscy podjêli uchwa³ê w sprawie
podwy¿szenia kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do uzyskania
wsparcia w ramach programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania” oraz pomocy dla dzieci i
uczniów w formie posi³ku udzielonej na wniosek dyrektora szko³y
lub przedszkola.
Zgodnie z podjêta uchwa³¹ podwy¿szone zosta³o kryterium dochodowe do wysokoœci 150 proc. kryterium ustawowego dla osób samotnie gospodaruj¹cych oraz dla osób
w rodzinie, uprawniaj¹ce osoby i
rodziny do uzyskania wsparcia w
formie œwiadczenia pieniê¿nego na
zakup posi³ku lub ¿ywnoœci, do
udzielenia posi³ku albo œwiadczenia
rzeczowego w postaci produktów
¿ywnoœciowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w
zakresie do¿ywiania. „Pomoc pañstwa, o której mowa w uchwale Nr
221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r poz. 1024) w

zakresie do¿ywiania na lata 20142020.
Do wysokoœci 150 proc. kryterium dochodowego nie ¿¹da siê
zwrotu wydatków dokonanych w
ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie do¿ywiania
„Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania” na lata 2014-2020 w zakresie
udzielenia œwiadczeñ pieniê¿nych
na zakup posi³ku lub ¿ywnoœci, za
udzielone œwiadczenie pieniê¿ne, za
udzielony posi³ek, za udzielone
œwiadczenie rzeczowe w postaci
produktów ¿ywnoœciowych. Natomiast w przypadku przekroczenia
wy¿ej okreœlonego kryterium pomoc
w zakresie do¿ywiania mo¿e byæ
przyznana pod warunkiem zwrotu
czêœci wydatków.
Na wniosek dyrektora szko³y lub
przedszkola zostanie udzielona pomoc w ramach programu w zakresie
do¿ywiania dla dzieci i uczniów w
formie posi³ku, bez decyzji administracyjnej przyznaj¹cej posi³ek oraz
bez przeprowadzania rodzinnego
wywiadu œrodowiskowego, maksy-

do Burmistrza £obza i radnych Rady
Miejskiej.
Podpisy zosta³y zebrane zaledwie w ci¹gu dwóch dni, gdy¿ 30
stycznia mija³ termin sk³adania
wniosków w tej sprawie.
W Prusinowie petycjê podpisa³o
12 mieszkañców, w Be³cznej – 5, w
£ob¿anach – 9, w Przyborzu – 20
osób i w £obzie na osiedlu Ksi¹¿¹t
Pomorskich równie¿ 20 mieszkañców. £¹cznie 66 podpisów.
O dalszych losach tego zamierzenia bêdziemy informowaæ. KAR
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malnie dla 20 proc. liczby uczniów i
dzieci do¿ywianych w szko³ach i
przedszkolu na terenie gminy w poprzednim miesi¹cu kalendarzowym,
zgodnie z Programem os³onowym w
zakresie do¿ywiania „Pomoc Gminy
w Zakresie Do¿ywiania „na lata
2014-2020.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego, z moc¹
od 01 stycznia 2014 roku.
op
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SK£USOWANY
SZCZUPAK

(WÊGORZYNO) Mundurowi z
£obza na gor¹cym uczynku przestêpstwa z³apali dwóch mê¿czyzn,
którzy dokonywali nielegalnego
po³owu ryb na jeziorze D³usko w
pobli¿u miejscowoœci Sarnikierz.
Policjanci Wydzia³u Kryminalnego ³obeskiej komendy wspólnie
ze stra¿nikiem rybackim prowadz¹c
dzia³ania dotycz¹ce ujawniania
przypadków k³usownictwa - zatrzymali mieszkañców gminy Wêgorzyno, którzy za pomoc¹ tzw. szczupakówek dokonywali nielegalnego
po³owu ryb.

Mê¿czyŸni w otworach w lodzie
umieszczali w³asnorêcznie zrobione
narzêdzia k³usownicze, dziêki którym wyci¹gnêli z jeziora szczupaka.
Obaj mê¿czyŸni us³yszeli ju¿ zarzuty
nielegalnego po³owu ryb.
W trakcie dalszych czynnoœci
funkcjonariusze
zabezpieczyli
szczupakówki oraz sieci rybackie
typu wonton.
25 i 41- letni mieszkañcy gminy
Wêgorzyno za swoje czyny odpowiedz¹ przed s¹dem. Za k³usownictwo ustawa o rybactwie œródl¹dowym przewiduje karê do 2 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Str
Str.. 3

Najpierw oni ukradli,
a potem im ukradli
(£OBEZ) Zarzut kradzie¿y
us³yszeli mê¿czyzna i kobieta, którzy wynosili kosmetyki z marketu.
Grozi im za to kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
W ubieg³ym tygodniu do jednego z marketów w £obzie na zakupy
przysz³a 23- letnia kobieta wraz z 33letnim mê¿czyzn¹. Oboje wchodz¹c
do sklepu szli z zamiarem dokonania
w nim kradzie¿y. Ich ³upem pad³y
szampony do w³osów. W sumie wynieœli ich 42 sztuki. Starty jakie spowodowali swoim dzia³aniem to kwota 840 z³
Szybkie dzia³ania policjantów
sprawi³y, ¿e w krótkim czasie po zdarzeniu ustalili sprawców i oboje zostali zatrzymani. Us³yszeli ju¿ zarzuty, do których przyznali siê i z³o¿yli
wyjaœnienia.

Jak siê póŸniej okaza³o, para ta
skradzione kosmetyki wynios³a z
marketu i ukry³a w jego pobli¿u. Kiedy przyszli na miejsce po skradzione
wczeœniej szampony, ktoœ przed ich
przybyciem odnalaz³ je i im je ukrad³.
Teraz o dalszym losie mieszkañców £obza zadecyduje s¹d. Za czyn
ten grozi im kara do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
kp

Micha³ Kar³owski w Radzie
Pomocy Spo³ecznej

Cena wody w górê
(RADOWO MA£E). 29 stycznia
radni gminni podjêli uchwa³ê w
sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê.
Gospodarstwa domowe, przemys³owe i pozaprzemys³owe odbiorcy us³ug oraz gmina za wodê
pobran¹ z publicznych studni i
zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe i do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych za 1 m.szeœc. wody zap³ac¹
3,65 z³ brutto.
Stawka op³aty abonamentowej

dla odbiorcy rozliczanego wed³ug
wodomierza g³ównego wyniesie
6,70 z³ brutto.
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wed³ug
wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz g³ówny rozliczany jest z zarz¹dc¹ lub w³aœcicielem budynku) – 3,35 z³ za miesi¹c.
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wed³ug
przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody wynosi
zgodnie z nowymi stawkami – 5,23 z³
brutto za miesi¹c.
MM

(WARSZAWA) Minister W³adys³aw Kosiniak-Kamysz wraz z wiceminister El¿biet¹ Seredyn 22
stycznia 2014 r. wrêczyli nominacje nowopowo³anym cz³onkom Rady
Pomocy Spo³ecznej VII kadencji.
- To bardzo wa¿ne gremium, które niejednokrotnie mia³o znacz¹cy
wp³yw na kszta³towanie polityki

spo³ecznej w Polsce - powiedzia³
podczas inauguracyjnego posiedzenia Minister Kosiniak-Kamysz. ¯yczê Radzie obecnej kadencji dalszej skutecznoœci, gdy¿ jest ona podstaw¹ sukcesu tego gremium.
Wœród cz³onków RPS znalaz³ siê
równie¿ przedstawiciel powiatu
³obeskiego, cz³onek Zarz¹du Powiatu £obeskiego Micha³ Kar³owski. (r)
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Szko³a w Siedlicach do likwidacji
(RADOWO MA£E). Mimo protestów rodziców i nauczycieli radni
gminni zdecydowali o likwidacji
szko³y w Sielicach. Powód? Zbyt
wysokie koszty utrzymania placówki oœwiatowej. Ostatni dzwonek zadŸwiêczy tu 27 czerwca.
W styczniowych obradach Rady
Gminy w tej miejscowoœci uczestniczyli rodzice dzieci uczêszczaj¹cych
do szko³y w Siedlicach. Powodem
by³ projekt uchwa³y w sprawie zamiaru likwidacji szko³y.
Na temat likwidacji szko³y wypowiedzia³ siê Zwi¹zek Zawodowy
nauczycieli oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Radowie
Ma³ym, który po przeanalizowaniu
uzasadnienia uchwa³y Rady Gminy
z trudem przyj¹³ do wiadomoœci zamiar likwidacji szko³y, jednak po
przeanalizowaniu kosztów utrzymania szko³y przyzna³, ¿e utrzymanie tej
jednostki jest niezasadne.
Zwi¹zek zwróci³ uwagê, aby zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ zachowania praw pracowniczych,
wniós³ o jak najwiêksz¹ liczbê zatrudnionych oraz wyp³at nale¿noœci.
Utrzymywanie szko³y
szkodzi gminie
- Jak ka¿da tego typu decyzja,
jest decyzj¹ trudn¹ równie¿ dla mnie.
To nie jest dzia³anie polityczne, tylko czysto ekonomiczne. Utrzymywanie tej szko³y naprawdê szkodzi
ca³ej naszej spo³ecznoœci. Do szko³y
musimy dop³acaæ. W szkole uczy siê
37 uczniów, a z Siedlic jest tylko 7.
Pozosta³a 30. doje¿d¿a i tak naprawdê nie ma znaczenia czy to dziecko
bêdzie 10 minut d³u¿ej w autobusie.
Nie przenosimy ich nie wiadomo
dok¹d, my przenosimy je do szko³y
w Radowie Ma³ym. Szko³a w Radowie Ma³ym ma bardzo bogat¹ ofertê
oœwiatow¹, du¿o wiêksz¹, ni¿ zapewnia szko³a w Siedlicach. W szkole w Siedlicach pracuje 12 nauczycie-

li – 9 pe³nych etatów, 4,5 etatu mamy
obs³ugi w szkole. Po rozmowach z
pani¹ dyrektor szko³y w Radowie
Ma³ym, Ew¹ Radanowicz, uzgodniliœmy, ¿e zatrudniamy troje nauczycieli, a w tamtej szkole zostan¹ zatrudnione trzy osoby z obs³ugi. Piêciu nauczycieli to nauczyciele z Radowa Ma³ego – powiedzia³ wójt Józef Wypijewski.
Wójt Radowa Ma³ego w swojej
wypowiedzi przytoczy³ kwoty subwencji obu szkó³ oraz kwoty, jakie
gmina musi dop³acaæ do utrzymania
obu placówek oœwiatowych oraz o
oszczêdnoœciach, jakie przyniesie
likwidacja szko³y w Siedlicach. Licz¹c oszczêdnie, kwota ta wynosi
oko³o 800 tys. z³.
- Nasza gmina jest gmin¹ biedn¹.
Nie staæ nas na utrzymanie szko³y, a
te koszty bêd¹ stale ros³y. W przysz³ym roku mo¿e byæ gorzej, byæ
mo¿e nie bêdziemy ju¿ w stanie nikogo zatrudniæ - doda³ wójt.
W rozmowê w³¹czy³a siê równie¿
skarbnik gminy, która zwróci³a uwagê, ¿e w s¹siednich gminach koszt
utrzymania jednego ucznia minimalnie przekracza 10 tys. z³ rocznie, gdy
w Siedlicach koszt na jednego
ucznia wynosi 22.484 z³.
Walczymy do koñca!
Argumenty te nie przekona³y
radnej, a przy tym nauczycielki ze
szko³y w Siedlicach, Janiny Pawluk.
- Pieniêdzy w gminie nie by³o i nie
bêdzie! Od Rekowa do Siedlic jest
kilometr, a dzieci w Radowie bêd¹
musia³y byæ od rana do wieczora.
Dzieci w szkole maj¹ wysokie stopnie, panuje w niej przyjazna i ¿yczliwa atmosfera. Jest zrobiona termomodernizacja. Po zlikwidowaniu
szko³y nie bêdzie oszczêdnoœci, poniewa¿ szko³a i tak musi byæ ogrzewana, musz¹ byæ wyp³acone odprawy. Niech po drodze liczy siê cz³owiek, niech po drodze liczy siê dziecko! To ostatni rok naszej kadencji,
¿eby ludzie przez nas nie p³akali. My

walczymy do koñca! - powiedzia³a J.
Pawluk.
To najdro¿sza szko³a w Polsce
Radny Andrzej Kusyk powiedzia³, ¿e zamykanie szko³y to trudna
decyzja, ale szko³a w Siedlicach to
jedna z najdro¿szych szkó³ w Polsce.
- Czy utrzymuj¹c szko³ê nie pope³nimy b³êdu niegospodarnoœci?
Do szko³y na nogach przychodzi 7.
dzieci, pozosta³e i tak musz¹ dojechaæ. W autobusie dzieci maj¹ opiekê. Ekonomia jest tutaj bolesna. Najwa¿niejsze s¹ dla nas dzieciaki –
powiedzia³.
Radny Stefan Remiœko zwróci³
uwagê, ¿e w tym roku nie ma I klasy
i co roku jednej klasy nie bêdzie, jej
brak bêdzie odczuwalny przez kolejne 6 lat. G³os w sprawie zabra³y równie¿ dyrektorki obu szkó³. Dyr. Ewa
Radanowicz mówi³a o szerokiej ofercie radowskiej placówki. Na pytanie
jednej z mam, czy zgodzi³aby siê, aby
czêœæ dzieci zaczê³a uczêszczaæ do
szko³y w Siedlicach, wyjaœni³a, ¿e to
rodzice decyduj¹ o wyborze szko³y,
wskazuj¹c, ¿e uczêszczaj¹ tu równie¿
dzieci z £obza oraz z Reska.
Z wypowiedzi rodziców wynika³o, ¿e byæ mo¿e zostali wprowadzeni
w b³¹d, bowiem jeden z argumentów
padaj¹cy z ich strony mówi³ o tym, ¿e
nie chc¹, aby ich dzieci by³y w szkole
ca³y dzieñ, do godz. 18.00. Z tego

b³êdu wyprowadzili rodziców zarówno wójt, dyrektor szko³y w Radowie Ma³ym, jak i pani so³tys i rodzic dziecka uczêszczaj¹cego do
wspomnianej placówki.
Zamiast szko³y – miejsca
pracy?
Radny Zygmunt B³awzdziewicz
przypomnia³ zlikwidowan¹ w 1999
roku szko³ê w Radowie Wielkim,
gdzie budynek przez wiele lat niszcza³. Dzisiaj znajduje siê tam oœrodek, obiekty s¹ rozbudowane, a ludzie maj¹ pracê. Obecnie pracuje tam
78 osób, w tym 30 z gminy Radowo
Ma³e. Gdy by³a tam szko³a, pracowa³o 12 osób. Wskaza³, ¿e obiekt w Siedlicach nie zostanie pozostawiony
bez opieki, aby niszcza³, a byæ mo¿e
w przysz³oœci ludzie bêd¹ mieli tam
pracê. O to, jakie s¹ mo¿liwoœci zagospodarowania szko³y, dopytywa³a
so³tys Siedlic Barbara Zieliñska.
Wójt gminy Józef Wypijewski odpar³, ¿e ju¿ jest spore zainteresowanie obiektem, s¹ propozycje utworzenia tam: zak³adu opiekuñczoleczniczego, domu starców, domu
dziecka, archiwum. Wójt gminy zapewni³ równoczeœnie, ¿e nikomu niczego nie obiecywa³, nie znaj¹c wyniku g³osowania rady.
Za likwidacj¹ szko³y g³osowa³o 7
radnych, 3 radnych by³o przeciw,
trzech wstrzyma³o siê od g³osu. MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

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

US£UGI

PRACA

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat œwidwiñski

Region

Powiat gryficki

Powiat gryficki

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

Zatrudniê dyspozytora (spedytora)
w ruchu miêdzynarodowym, znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego. Tel. 607 585 561

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.

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

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

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

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

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

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

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Drewno opa³owe, sucha sosna –
tanio sprzedam. Tel. 601 712 806

Powiat œwidwiñski

MOTORYZACJA

INNE

Region

Wydzier¿awiê sklep pod dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w
Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 500-828-341.

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

Powiat ³obeski
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
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 drawski

Sprzedam mieszkanie w Ostrowicach, w bloku I p. ( 70,68mkw.+piwnica ), 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, balkon. W czynszu do wspólnoty mieszkaniowej ogrzewanie c.o. i
f. remontowy, woda ciep³a z bojlera.
W trzech pokojach okna plastikowe. Mieszkanie w db. stanie, blisko
koœció³, sklep, boisko, przystanek,
szko³a. Tel. 693 614 558 lub 605
483 094

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
£OBEZ - 2 pokoje, 37,63 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 2 pokoje, 54,15 mkw, III piêtro
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 56,23 mkw, II piêtro
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 44,78 mkw, parter
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 45,56 mkw, IV piêtro
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 47,95 mkw, IV piêtro
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63 mkw, parter
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 40,6 mkw, parter + poddasze
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 54,5 mkw, I piêtro
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 56,1 mkw, I piêtro
WÊGORZYNO - 2 pokoje, pow. 52,84 mkw, II piêtro
WÊGORZYNO (okolica) - kawalerka, pow. 28,79 mkw, III piêtro
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 73,7 mkw, parter
DOBRA (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,8 mkw, I piêtro

- 90.000 z³
- CENA 130.000 z³
- CENA 139.000 z³
- CENA 79.000 z³
- CENA 88.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 79.000 z³
- CENA 129.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 89.000 z³
- CENA 45.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 75.000 z³
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LUDZIE I SPRAWY

tygodnik ³obeski 4.2.2014 r.

Sprzedaj¹ nasz kraj, a ludzie milcz¹

Pó³ powiatu w rêkach obcokrajowców
(SZCZECIN-POWIAT). W
strajku w Szczecinie uczestnicz¹
rolnicy z terenu naszego powiatu. O
co walcz¹? Czy tylko o swój interes,
czy o przysz³oœæ kraju? I dlaczego
w tym strajku s¹ osamotnieni?
Strajk rolników w Szczecinie odbywa siê wielotorowo; po pierwsze
rolnicy walcz¹ o to, aby ziemia agencyjna nie trafia³a poprzez tzw. s³upy
w rêce obcego kapita³u, który jedynie transferuje z Polski pieni¹dze,
niczego tu nie wnosz¹c. Polakom
zostawia siê och³apy, o które maj¹
walczyæ miêdzy sob¹. Drugim powodem jest koniecznoœæ zak³adania
dzia³alnoœci gospodarczej, aby móc
sprzedawaæ w³asne produkty. Rolnicy chc¹, aby by³o tak, jak maj¹ zachodni rolnicy – mo¿liwoœæ sprzedawania swoich produktów bez koniecznoœci zak³adania dzia³alnoœci
gospodarczej. Kolejny powód protestu to zmiany w KRUS-ie.
Jednym ze strajkuj¹cych jest
m³ody rolnik Jakub Saczyñski z Sielska (gm. Wêgorzyno).
Rynek ziemi¹ i wiatraki
W 2016 roku zostanie otwarty
rynek ziemi i obcokrajowcy bêd¹
mogli wykupywaæ ju¿ oficjalnie ziemiê w Polsce. Teraz to robi¹ nieoficjalnie, pod p³aszczykiem polskich
sprzedawczyków, dziêki którym zachodni rolnicy, maj¹cy znacznie
wy¿sze dotacje unijne i lepiej prosperuj¹ce gospodarstwa, mog¹
podbijaæ ceny do absurdalnych np.
60 tys. z³ za hektar ziemi IV klasy, na
co polskiego rolnika zwyczajnie nie
staæ. Jeden z postulatów rolników to
przed³u¿enie tego okresu, gdyby w
ogóle dosz³o do negocjacji, rozmów.
-Proponowany jest rok 2020,
2024, abyœmy my, rolnicy, byli przygotowani na otwarcie rynku, abyœmy byli nasyceni ziemi¹ my - polscy
rolnicy. Na przeszkodzie s¹ tzw. s³upy - osoby, które proponuj¹ w przetargach horrendalne ceny. Ma³o który polski rolnik, który ma w miarê
rozwiniête gospodarstwo, który
chce dokupiæ ziemiê, jest w stanie
przebiæ ceny, jakie proponuj¹ „s³upy” dla zachodnich kapitalistów.
Agencja daje swoj¹ cenê wywo³awcz¹, a „s³upy” podbijaj¹ je tak
wysoko, ¿e ma³o którego rolnika na
to teraz staæ. Czêsto te podstawione
osoby dostaj¹ po¿yczkê od obcokrajowca albo darowiznê. Odprowadzaj¹ do tego podatek, maj¹ pieni¹dze na koncie. Zazwyczaj s¹ to spó³ki niemieckie, duñskie i holenderskie. Francuzów i Anglików jest bardzo ma³o. Nie mamy dok³adnych

danych, ile ziemi jest w rêkach obcego kapita³u, ale w naszym powiecie
³obeskim bêdzie to prawdopodobnie oko³o 50 procent. To jest bardzo
du¿o. Na przyk³ad pas od £obza do
Reska, miêdzy Reg¹ a drog¹ Rekowo
- Siedlice, ca³y ten obszar kontroluj¹
w wiêkszoœci Duñczycy. Czasami
znane ju¿ „s³upy” wykorzystuj¹ kolejne osoby, które dzia³aj¹ na rzecz
obcego kapita³u. To bardzo dobrze
widaæ na polach, na które wje¿d¿aj¹
ci¹gniki niemieckie podczas zasiewów czy ¿niw – powiedzia³ J. Saczyñski.
Mia³a byæ zmiana ustawy, która
uniemo¿liwi³aby podstawionym
osobom kupowanie ziemiê dla obcokrajowców. Nowa ustawa jednak niczego nie zmieni³a, nadal proceder
trwa w najlepsze. I tu nie chodzi o
kupno niewielkich area³ów, ale wykupywanie gruntów na szerok¹ skalê.
- Na przetargach nieograniczonych ka¿dy mo¿e sobie kupiæ ziemiê
bez problemu. Walczymy o znaczne
ograniczenie iloœci takich przetargów nieograniczonych. Nie mówimy o gruntach, które Agencja Nieruchomoœci Rolnych dzieli i sprzedaje
jako dzia³ki pod miastem. W przetargach nieograniczonych wystawiane
s¹ doœæ du¿e iloœci ziemi, które wiadomo, ¿e nie bêd¹ sz³y pod dzia³ki
budowlane. Paranoiczne s¹ równie¿
zmiany uwarunkowania, gdzie zmienia siê pod zabudowê pod wiatraki.
Wtedy cena wywo³awcza wzrasta
dwukrotnie. Przyk³adowo, gdy œrednio cena wywo³awcza wynosi 20 tys.
z³ za hektar, to w przypadku takich
gruntów jest ju¿ 35 tys. z³. W du¿ej
mierze jest to tak robione, by ludzie
nie dowiedzieli siê, jakie s¹ plany
wobec tych dzia³ek. Po prostu wcze-

œniej robi siê uwarunkowanie pod
wiatraki i sprzedaje siê ziemiê z tym
uwarunkowaniem. Tym samym gleby V i VI klasy wystawia siê po 37
tys. z³ za hektar. Pod Gryficami np.
wystawionych jest w przetargu 86 ha
takich gruntów. A tak naprawdê z
gruntów V i VI klasy nie da siê du¿o
wyci¹gn¹æ, taka gleba wymaga
ogromnych nak³adów finansowych, aby siê zwróci³o, chyba ¿e
ktoœ stawia wiatraki. Teraz pytanie czy to jest robione pod kogoœ, bo
ktoœ wie, ¿e bêdzie takie uwarunkowanie i na to siê szykuje, czy to jest
robione dla ka¿dego? Chc¹ nas zalaæ
wiatrakami. Ja nie mam nic przeciwko
zielonej energii, ale unia nakazuje
nam mieæ 20 procent energii odnawialnej, to czemu Niemcy sami maj¹
elektrownie atomowe? Jesteœmy za
tym, aby nie sprzedawaæ tej ziemi, ale
dzier¿awiæ, by pañstwo mia³o ca³y
czas kontrolê nad tym, bo nawet jeœli
dziœ ziemie nie kupuj¹ tylko „s³upy”,
ale Polak, to w kryzysowej sytuacji
za 10 lat równie¿ mo¿e sprzedaæ ziemiê. Jest du¿o osób mieszkaj¹cych w
miastach, które kupuj¹ ziemiê jako
inwestycjê na przysz³oœæ. Oni nie s¹
przywi¹zani do ziemi. W sytuacji
dzier¿aw, by³aby rozmowa na temat
dzier¿aw dla obcokrajowców, a nie
sprzeda¿y ziemi. W takim wypadku
chodzi³oby o znaczne zmniejszenie
iloœci gruntów do sprzeda¿y – doda³
J. Saczyñski.
Ziemia dla obcokrajowców, a
dla polskiego rolnika - och³apy
Rolnicy walcz¹ równie¿ o ziemie
z wy³¹czeñ. W du¿ej mierze z wy³¹czeñ ze sprzeda¿y ziemi dla du¿ych
dzier¿awców. Ci dzier¿awcy 15-20 lat
temu podpisywali umowy na d³ugie
okresy. Teraz agencja sama im pro-

ponuje wy³¹czenia jedynie 30 proc.
gruntów, które przeznacz¹ na sprzeda¿ dla rolników. Jeœli taka osoba
podpisze, to ma mo¿liwoœæ wykupienia za cenê wywo³awcz¹ 70 proc.
gruntów, jakie dotychczas dzier¿awi³a. Trzeba tu wspomnieæ, ¿e kapita³ jest mieszany, gdzie pakiet wiêkszoœciowy jest rzekomo polski. Rolnikom polskim pozostaje mo¿liwoœæ
kupna 30 procent gruntów, o ile wygraj¹ przetarg i przebij¹ cenê tzw.
s³upów.
- Rzucone s¹ nam och³apy, abyœmy siê o to za przeproszeniem pozagryzali, jak psy w kojcu, a du¿e
przedsiêbiorstwa wykupuj¹ ziemiê
za cenê wywo³awcz¹ – doda³ m³ody
rolnik.
Polska wystawiona
na sprzeda¿
Nowa ustawa nie satysfakcjonuje rolników. Niby wesz³y w ¿ycie
przetargi ofertowe, ale nie sprawdzi³y siê w ogóle. Tego typu forma przetargu polega na zbieraniu punktów
np. za to, ¿e posiada siê ma³e gospodarstwo, jest siê m³odym gospodarzem, posiada siê dzia³kê bli¿ej, ni¿
inni oferenci, cena nie gra takiej roli,
jak liczba zdobytych punktów, jak w
zwyk³ym przetargu. Agencja wprowadzi³a ten typ przetargu z w³asnymi
poprawkami – cena nadal gra najwiêksza rolê. Tym samym polski rolnik nadal jest na pozycji przegranej.
I jeœli ktoœ wpisze najwy¿sz¹
cenê to i tak wygrywa, bo zawsze jest
mo¿liwoœæ zdobycia jakichkolwiek
punktów. Tym samym ceny gruntów
wci¹¿ podbijane s¹ przez tzw. s³upy,
ceny sprzeda¿y gruntów dochodz¹
ju¿ do 60 tys. z³ za hektar na terenie
naszego powiatu. Podbijanie cen
przez obcokrajowców sprawia, ¿e
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sukcesywnie ziemia dro¿eje. Dro¿sze s¹ od tego roku równie¿ kredyty
dla rolników, dro¿sze nawozy, œrodki
ochrony roœlin i … tañsze zbo¿e. W
rolnictwie robi siê dok³adnie to
samo, co zrobiono z przemys³em w
naszym kraju.
- Sprzedajemy kraj. Ponownie
by³y zapêdy, by sprzedaæ lasy pañstwowe, mienie wojskowe sprzedajemy, ziemiê sprzedajemy. Tak naprawdê jest ju¿ niewiele do sprzeda¿y. My walczymy jednak o to, aby
Agencja odkupi³a ziemiê, któr¹
sprzeda³a, ma takie prawo, gdy wynikn¹ jakieœ nieprawid³owoœci z prowadzenia gospodarstwa na dzia³ce,
np. dana osoba w wiêkszoœci nie
robi czynnoœci sama, to Agencja
mo¿e wnioskowaæ o odkupienie ziemi za cenê tak¹, za jak¹ j¹ sprzeda³a.
Jeœli „s³upy” kupuj¹ ziemiê, a zaraz potem na grunty wje¿d¿aj¹ Duñczycy swoimi maszynami, to w tym
momencie zgodnie z umow¹ Agencja powinna wyst¹piæ o odkupienie
gruntów. Agencja jednak po sprzeda¿y gruntów nie interesuje siê tym.
Chodzi nam o to, aby jak najwiêcej ludzi przejrza³o na oczy i zaczê³o
coœ z tym robiæ, bo nas jest tam naprawdê niewielu, z naszego terenu
te¿ jest niewiele osób, a znam wiele
m³odych ludzi, którzy chcieliby cokolwiek zrobiæ, jednak nie przyjad¹
na protest, by walczyæ. Chc¹ nas
sprzedaæ, polska wieœ tak naprawdê
wystawiona jest na aukcjê, jak
wszystko w Polsce. Zaczê³o siê od
zak³adów, zosta³a tylko ziemia i lasy
– powiedzia³ J. Saczyñski.
Zweryfikowaæ KRUS
Jednym z g³ównych postulatów
rolników jest reforma KRUS-u, tak,
aby wyeliminowaæ takich ludzi, którzy nie s¹ rolnikami, ale posiadaj¹
hektar ziemi i s¹ na KRUS-ie. Rolnicy
chc¹ wyeliminowaæ ten proceder
poprzez kontrole albo zwiêkszenie
limitu hektarów np. do minimum 5 ha.
Z rolnikami nikt nie chce
rozmawiaæ
Mimo i¿ rolnicy protestuj¹ nie
tylko o ziemiê, bo niekoniecznie
chc¹ j¹ kupiæ, wystarczy dzier¿awa,
a protestuj¹ o to, aby ziemia nie by³a
rozsprzedawana obcemu kapita³owi, który wyprowadza z Polski pieni¹dze, teraz przed otwarciem rynku,
to nikt i tak nie chce z nimi rozmawiaæ.
NajwyraŸniej nikt ani w rz¹dzie, ani w
Agencji, ani w gminach, ani wœród
mieszkañców nie rozumie, ¿e wp³yw
do bud¿etu to nie tylko sprzeda¿ i
podatki, ale i to, co rolnik nabywa,
aby ziemiê uprawiaæ:nawozy, œrodki
ochrony roœlin, maszyny itd. i to, co
rolnik sprzedaje. A jak jest z obcym
kapita³em? Na pola kupione przez
np. Duñczyków, dziêki wiêkszym
dop³atom do gruntów i maszyn,
wje¿d¿aj¹ duñskie maszyny, wyko-

INFORMACJE - OG£OSZENIE
rzystywane s¹ duñskie nawozy i
duñskie œrodki ochrony roœlin, bowiem podobnie jak Niemcy dbaj¹ o
kapita³ w³asnych krajów. Robi¹ zakupy jedynie w swoich krajach, aby
zwiêkszaæ bud¿et w³asnych pañstw.
Na polach kupionych przez obcy
kapita³ nie ma niczego kupionego w
Polsce. Ale Polacy ciesz¹ siê z pieniêdzy ze sprzeda¿y i dzier¿awy. Do
Polski wwo¿one s¹ za to produkty
nafaszerowane chemi¹, które mo¿na
kupiæ w duñskich marketach, z których podatek dochodowy trafia do
Danii, ale Polacy ciesz¹ siê z tañszych produktów i z podatków od
nieruchomoœci, nie patrz¹c na to, ¿e
upadaj¹ tym samym nasze sklepy i
nasze rolnictwo i zmniejsza siê nasze
PKB. Na polskie ziemie trafiaj¹ duñskie i niemieckie wiatraki, wyprodukowane przez duñskie i niemieckie
firmy, wo¿one duñskim i niemieckim
transportem, ale Polacy ciesz¹ siê z
niewielkich podatków od nieruchomoœci, jakie wp³yn¹ z tego tytu³u. I
gdy rolnicy przeciw temu protestuj¹
i domagaj¹ siê rozmów, minister Kalemba jedzie do Poznania na targi,
prezes Agencji Nieruchomoœci Rolnych z Warszawy nie przyje¿d¿a ju¿
do Szczecina, tylko jedzie do Koszalina, bo tam rolnicy nie protestuj¹.
Rolników rozumiej¹ m³odzi ludzie, nawet ci mieszkaj¹cy w Szczecinie, bo zdaj¹ sobie sprawê z tego,
co dzieje siê w Polsce. M³odzi wracaj¹ z zachodu i staj¹ przed faktem,
¿e wci¹¿ nie ma dla nich miejsca w
ojczyŸnie, nie ma dla nich pracy i rozumiej¹, ¿e sprzedawany jest nasz
kraj za grosze, bo przy dochodach
zachodnich rolników ziemia w Polsce jest œmiesznie niska. Rozumiej¹,
¿e zwyk³e szuje, spo³eczne szumowiny, które za pieni¹dze dzia³aj¹ na niekorzyœæ kraju, które dzia³aj¹ na niekorzyœæ m³odych Polaków, tzw. s³upy, nie powinny mieæ prawa bytu.
Szkoda, ¿e rozumiej¹ to tylko ci, dla
których zabrak³o w naszym kraju
miejsca.
Dziêki takim dzia³aniom m³odzi
rolnicy, którzy chcieliby powiêkszyæ
swoje gospodarstwo do oko³o 200
ha, aby mieæ w ogóle mo¿liwoœæ prosperowania, wci¹¿ s¹ wygryzani
przez obcy kapita³, który posiada tu
tysi¹ce hektarów i œmieje siê z g³upich „Polaczków”, których mo¿na
kupiæ za parê groszy. I nikt nie widzi
w tym niczego z³ego. Wszyscy
ciesz¹ siê, bo s¹ podatki, bo dostaj¹
„b³yskotki”, nie ma jedynie PKB. Ale
wszak gminy zawsze mog¹ siêgn¹æ
po kapita³ w obcych bankach, albo
wypuœciæ obligacje komunalne.
Do 2016 roku ju¿ niedaleko, wtedy ma zostaæ odblokowana sprzeda¿
ziemi, cena ziemi diametralnie wzroœnie, choæ ca³kiem mo¿liwe, ¿e wtedy
ju¿ nie bêdzie czego sprzedawaæ.
MM
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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 201, poz. 601 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)
og³asza I przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê czêœci nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Wêgorzyno, po³o¿onej w obrêbie nr 4 miasta Wêgorzyno.
Przedmiotem dzier¿awy jest czêœæ nieruchomoœci gruntowej zabudowanej budynkiem u¿ytkowym po³o¿onej w obrêbie nr 4 miasta Wêgorzyno w Gminie Wêgorzyno, woj. Zachodniopomorskie, stanowi¹cej
dzia³kê nr 387/1 o powierzchni gruntu przeznaczonej do dzier¿awy 70 m2.
Dzier¿awa z przeznaczeniem na cele us³ugowe i produkcyjne podmiotów gospodarczych.
Roczny wywo³awczy czynsz dzier¿awny za grunt wynosi 252,00 z³.
netto. (3,60 z³/m2 x 70 m2). Podatek Vat zostanie doliczony do wysokoœci
czynszu uzyskanego w przetargu.
Minimalne post¹pienie wynosi równowartoœæ 1% rocznego wywo³awczego czynszu dzier¿awnego z zaokr¹gleniem do pe³nych z³otych tj.
3,00 z³.
Wadium wynosi 50,40 z³ (s³ownie: piêædziesi¹t z³otych 40/100)
Wadium wynosi 20% sumy rocznego czynszu dzier¿awnego.
Termin wp³aty wadium up³ywa 03.03.2014 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 us³ug; Natura 2000 „Ostoja Iñska, granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego”.
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W DNIU 07.03.2014 r. o godz. 9.30
W SALI KONFERENCYJNEJ URZÊDU MIEJSKIEGO
w WÊGORZYNIE ul. RYNEK 1pok. 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.
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 Wêgorzyno, 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.
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

Str
Str.. 8

NASI MIESZKAÑCY

tygodnik ³obeski 4.2.2014 r.

Skazani za polskoœæ - wspomnienia
Kazachstan
Lata 1941-1944, czas, kiedy Sowieci pozostawali w wojnie z Niemcami, pozbawi³y nas, Polaków, rozsianych w kazachskich, sinych stepach jakichkolwiek wiadomoœci z
kraju. Przez ca³y ten czas nie wiedzieliœmy nic, co siê dzieje z najbli¿szymi
w kraju. By³ to czas zupe³nej izolacji,
oprócz wiecznego g³odu dochodzi³a
absolutna beznadziejnoœæ! Koniecznoœæ pogodzenia siê z faktami,
¿e ju¿ nigdy nie wrócimy do Polski
by³a bardzo bliska, przybli¿y³o j¹
jeszcze wycofanie siê armii Andersa
z terenów ZSRR. Do armii trafili mê¿czyŸni z obozów, czasem samotne,
nieobci¹¿one rodzin¹ m³ode kobiety. Dzieci polskie z domów dziecka
„dzietdomów”, czasem m³odzi Polacy z ko³chozów, którym uda³o siê w
jakiœ sposób wydostaæ z tego ko³chozowego piek³a. I tak kiedy Stalin
rzuci³ has³o „wszystko dla frontu”,
zaplecze produkcji ¿ywnoœciowej w
ko³chozach tworzy³y wyg³odnia³e
dzieci snuj¹ce siê z wycieñczonymi
matkami. Mê¿czyzn ani ruskich, ani
polskich praktycznie nie by³o, chyba ¿e bez rêki lub nogi inwalida wojenny, ale i tych zatrudniano raczej w
przemyœle, ni¿ na roli.
Praca na rozleg³ych stepowych
polach okaza³a siê wyj¹tkowo
trudn¹. Odczu³am to bardzo dotkliwie na sobie. W tym czasie mia³am
ju¿ 11 lat i by³ 1942 rok, przedwioœnie. Mama ciê¿ko chora na malariê,
z temperatura do 41 st. C co trzeci
dzieñ i Józio maj¹cy wtedy dwa latka
te¿ choruj¹cy na malariê, ale nieco
póŸniej. Lekarstwa nie uœwiadczysz,
w rezultacie œrodki ludowe, takie jak
np. pio³un nie pomaga³y. Zaczyna³o
to byæ tragiczne. Widmo zostania
sierotami i zabrania nas do „dzietdomów” przera¿a³o. Ta myœl by³a nie do
zniesienia. Co gorsze, brygadzista
codziennie skoro œwit puka³ do okna
ziemianki – robi³ to batem, ¿eby siê
nie bardzo schylaæ i wo³a³: „wstawaj
na rabotu” i wyznacza³ któryœ z
„uczastków”. Groza narasta³a.
¯adne t³umaczenia, ¿e Mama jest
chora – nie pomaga³y. OdpowiedŸ
brzmia³a – wszystko dla frontu, bo
tam codziennie gin¹ tysi¹ce ludzi „a
wy zdies w stepie wa³konities”. A
poza tym aby dostaæ jakiœ ko³chozowy przydzia³ – zbo¿e lub ziemniaki,
ktoœ musia³ pracowaæ. W przeciwnym razie nie by³o „trudodni” i nadzieja na przetrwanie stawa³a siê
jeszcze mniejsza.
Któregoœ dnia nie wytrzyma³am,
nie mog³am widocznie znieœæ widoku zwlekaj¹cego siê z pos³ania cienia
mojej Mamy, i powiedzia³am: „tawa-

riszcz brygadir, wezmitie mienia
wmiestie mamy”. On pomyœla³ chwilê, bo niby jaki „uczastek” pracy
móg³by powierzyæ 11-letniej dziewczynce. Ale wymyœli³. Mia³am siê
zg³osiæ wczeœnie rano na pole niedaleko wsi, by tam oraæ. Ubra³am coœ
na siebie, nie pamiêtam czy mia³am
buty-drewniaki, bo z butów, które
przywioz³am z Polski, dawno wyros³am, a buty mojej Mamy te¿ jedyne
by³y jeszcze troszeczkê za du¿e. I tak
posz³am pierwszy raz do pracy jako
etatowy cz³onek brygady.
Wnuczka moja Ma³gosia, dziœ
3,5 letnia, œpiewa sobie czasem taki
refren zas³yszany z bajki „kulfon,
kulfon co z ciebie wyroœnie, gruszki
na wierzbie i œliwki na soœnie...”,
pewnie podobnie myœla³a moja
Mama, kiedy ja zaczyna³am regularn¹ pracê w ko³chozie (wczeœniej
nas dzieci dorywczo wysy³ano do
pasienia lub plewienia chwastów).
Zaczê³am od nauki. Na wyznaczonym „uczastku” zasta³am ju¿ brygadzistê (on jedyny w ko³chozie mia³
konia). „...nu Polaczka budiesz pogoniat byki w czasie orki...”, za p³ugiem mia³ iœæ on sam - „dzieduszka”
ok. 70 lat. Byki, inaczej wo³y robocze,
w parze wygl¹da³y bardzo groŸnie,
ale by³y ju¿ zaprzêgniête w podwójne jarzmo. W œrodku dyszel, do którego by³ doczepiony zielony p³ug.
Jarzmo by³ uregulowane w zale¿noœci od szerokoœci szyi byka. Taka
drewniana podwójna klatka zamykana z jednej i z drugiej strony. Brygadzista powiedzia³ mi pokrótce co i
jak, da³ mi do rêki bat i kaza³ poganiaæ, mówi¹c, ¿e „cob” znaczy w
lewo, a „cobe” znaczy w prawo.
Wo³y to rozumia³y, ale mnie nie
chcia³y zbytnio s³uchaæ. Udzieli³a im
siê moja niepewnoœæ, ale i mnie przera¿a³a ich wielkoœæ. O ile mnie przera¿a³a ich wielkoœæ, o tyle moja postura nie wzbudza³a w nich ¿adnego
respektu. Do tego jeszcze mój piskliwy dzieciêcy g³osik „cob”, „cobe” s³owa, które stale mi siê myli³y, nie
by³am pewna, co jest w prawo, a co
jest w lewo. Wo³y szarpa³y p³ug,
by³am zbyt ma³a, by je ci¹gn¹æ
rózg¹, a w³aœciwie kijem od œrodka.
W koñcu po takiej szamotaninie w
œrodku piêciokilometrowego pola,
wó³ w³aœciwy – ten od œrodka, po³o¿y³ siê w bruŸdzie i ¿adne moje poszturchiwania kijem go nie wzrusza³y. Brygadzista - mój nauczyciel
ko³chozowej pracy - czeka³ cierpliwie. Próbowa³am podnieœæ byka,
podesz³am do przodu, szarpnê³am za
rogi, czu³am groŸbê, jaka nade mn¹
zawis³a z powodu uporu g³upiego
byka. By³am zrozpaczona. Byk patrzy³ na mnie swoimi bawolimi ocza-

mi i le¿¹c macha³ ogonem, jakby odpêdza³ natrêtn¹ muchê. Trwa³o to
dobre pó³ godziny, a mo¿e ja w rozpaczy straci³am poczucie czasu.
Mo¿e, gdybym ju¿ wtedy zna³a piosenkê „wio koniku a jak siê postarasz, na kolacjê zajedziemy akurat...”
i zaœpiewa³a j¹ wtedy bykowi do
ucha, by³oby inaczej. Brygadzista
nie wytrzyma³, zakl¹³ szpetnie „job
twoju maæ z takoj ¿yzniu”, rzuci³
p³ug, gwizdn¹³ po mêsku bykowi do
ucha. Byk pewnie nie by³ g³uchy na
takie wibruj¹ce tony, bo zerwa³ siê na
równie nogi. Tym sposobem dokoñczyliœmy orkê. Zastanawia³am siê
póŸniej czasami, czemu ten brygadzista Fiodor Iwanowicz nie skl¹³
mnie, tylko „swoju ¿yzñ”. Wynika³o
to z pewnoœci¹ z filozofii ludzi doœwiadczonych ¿yciem. Wiedzieliœmy, ¿e mia³ dwóch synów, których
straci³ na froncie.
Poganiania wo³ów musia³am
uczyæ siê szybko. Z frontu coraz
czêœciej przychodzi³y zawiadomienia o œmierci tamtejszych mê¿czyzn.
Wróci³ z frontu Siergiej Niko³ajewicz
bez nóg. Mówi³, ¿e strasznie. Stalingrad siê nie podda. Ten pozbawiony
nóg ko³choŸnik potrafi³ wykrzesaæ
resztki si³ u kobiet i dzieci. Wszyscy
pracowali dla frontu. Narzekali, klêli
Germañca i Sowieck¹ „w³oœæ” razem,
ale pracowali od wschodu do zachodu s³oñca i o ka¿dej porze roku. Teraz
myœlê, ¿e to by³a mobilizacja tym
ró¿ni¹ca siê od naszych zrywów
powstañczych, ¿e nie mia³a wyznaczonej godziny wybuchu. A trwa³o
to „wiecznoœæ” w ludzkim wymiarze.
Has³em by³ front. Imiona i nazwiska
walczy³y, ale ginê³y i rozp³ywa³y siê
w stepie, który co rok porasta³
œwie¿¹ traw¹. Umieranie trwa³o. Nie
powodowa³ go ¿aden b³ysk i wybuch granatu, strza³ z naprzeciwka
czy w plecy. Umieranie by³o ci¹g³e
fizyczne i psychiczne.
Zwyciê¿y³a Armia Czerwona pod
Stalingradem, by³a radoœæ, ¿e ktoœ
jeszcze prze¿y³, wytrzyma³ i mo¿e
wróci do swoich, a jednoczeœnie
smutek, ¿e ju¿ nic siê nie zmieni i
Sowiecka „w³aœæ” zostanie, ¿e
¿ywot ko³choŸnika bêdzie do grobowej deski, ¿e jeœli siê umrze, to w
stepie pochowaj¹, po prostu w jamie
bez trumny i krzy¿a, których nie ma
z czego i czym zrobiæ. Tak po prostu
„prochem jesteœ i w proch siê obrócisz”.
Kiedy front zbli¿a³ siê do Moskwy, ludzie tamtejsi czekali, ¿e coœ
nareszcie siê zmieni. Polacy byli
przera¿eni, ¿e ju¿ na zawsze zostaniemy w stepie. Gdy front zacz¹³ siê
oddalaæ dla nas, wróci³a nadzieja. To
tak jakby ta oddalona o 5 tys. km linia

frontu oddala³a lub przybli¿a³a nas
do Polski.
Wyrwa czasowa, jaka powsta³a
miêdzy opuszczeniem terenów
ZSRR przez armiê gen. Andersa a
mobilizacj¹ do armii im. T. Koœciuszki dla Polaków w Kazachstanie by³a
nie do zniesienia. Zabiedzone i wyg³odnia³e kobiety polskie po wyjeŸdzie armii Andersa, ponownie zaczêto traktowaæ jako wrogów Sowieckiego Sojuza. Dywersji politycznej nie uprawialiœmy. Skazani
przez Stalina ju¿ w 1940 roku na
powolne konanie w stepach, mobilizowaliœmy swoj¹ œwiadomoœæ do
przetrwania w naszej to¿samoœci.
To nie by³o ³atwe. Grozi³o nam
s³owiañskie „przerastanie” - mieszanie siê z Rosjanami i Ukraiñcami.
Stosowane naciski i zmiany obywatelstwa, a i nasze Polki nie zawsze w
imiê honoru broni³y swojej czci i
honoru. Mama chroni³a moje uszy
od nieprzyzwoitoœci, ale dociera³y
one i tak do œwiadomoœci dziecka
innymi drogami. Oto któraœ tam
pani nie wytrzyma³a i ¿eby sobie
polepszyæ byt, wysz³a za m¹¿ za
„studniana”. Wêdrowa³a póŸniej
po Kazachstanie ze swoimi dwoma
synami – mo¿e i by³o jej ³atwiej. By³a
te¿ i taka m³oda dziewczyna w wieku
ok. lat 25, wywieziona z matk¹, mówi³o siê hrabianki, ale ju¿ w pierwszym roku po przyjeŸdzie nas w
step, zaczê³a sypiaæ, z kim popad³o.
Ona prawdopodobnie by³a ciekawa
stepowych parobków, a inni zaœ
seksu z „hrabiank¹ Polaczk¹”. Nazywano nas polskimi panami –
pañszczyznami i ogl¹dano, œledzono zachowania, tak jak siê ogl¹da
zwierzêta w zoo.
Pañstwo Gucwiñscy mi wybacz¹,
ale od tej pory nie polubi³am nigdy
ju¿ ogrodów zoologicznych. To jest
silniejsze ode mnie, a siêga czasów
Kazachstanu.
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Haliny Kopeæ, z d. Opuchlik (cz. 3)
Kiedy nas przywieziono do Olgówki w maju 1940 roku, po miesi¹cu
jazdy bydlêcym wagonem, z naszymi naprêdce kleconymi tobo³kami
baga¿u, przestraszeni, niepewni jutra, wygl¹daliœmy prawdopodobnie
doœæ ¿a³oœnie. Wy³adowano nas z
ciê¿arówek na œrodku ko³chozowego placu. Z ró¿nych stron wsi schodzili siê ludzie, ko³choŸnicy, ogl¹daæ
polskich „panów”. Ludzie jak ludzie.
Kobiety w typowych wiejskich
spódnicach, w bluzkach perkalowych i p³óciennych, chustkach na
g³owie, jednak¿e m³ode mia³y zawi¹zane chustki do ty³u, a starsze pod
brodê. Przewa¿nie boso. By³ maj i
œniegi ju¿ puœci³y. Dzieci – nasi rówieœnicy, w d³ugich, p³óciennych
koszulach przewi¹zanych w pasie
albo i nie. Ch³opcy i dziewczêta jednakowo. M³odzie¿y jakoœ nie zapamiêta³am z tego powodu, ¿e wszyscy
byli w szkole albo w polu. Mê¿czyŸni
ubrani w krótkie burki – spodnie i
„ruboczki” - koszule ze stójk¹ wypuszczone na spodnie i przepasane
w pasie. Mimo piêknej, majowej pogody, wszyscy w baranich czapkach, takich trochê kozackich. Wydawa³o mi siê to wówczas œmiesznym – w³aœnie w maju te ko¿uchowe
czapki. Zrozumia³am to dopiero po
latach. Wracaj¹c do naszego przywitania w ko³chozie, z budynku wyszed³ przedstawiciel, stan¹³ na podeœcie i przemówi³. Mia³ widocznie
ochotê daæ upust swojej retoryce,
udowadniaj¹c pozosta³ym ko³choŸnikom, jaki to on œwiêty, bowiem
zacz¹³: „trafili do nas polskie panny,
pañszczyki, krwiopijcy ku³aki, wrogi
Sowieckiego Sojuza. Trzeba by zatruæ nawet studnie, z których Polacy
bior¹ wodê – takiego typu to s¹ wrogowie”. Zrozumia³am póŸniej – czemu te zatrute studnie. W stepie studni ma³o, o wodê trudno, jest nawet takie moralizuj¹ce rosyjskie przys³owie „nie pluj do studni – bo mo¿e
bêdziesz musia³ siê z niej napiæ”.
St¹d zatrucie studni graniczy³o z
ogromnym wyrzeczeniem i naœwietla³o, jakiego typu wrogami by³y te
rzucone w syberyjskie stepy kobiety i dzieci, jak wielkiego poœwiêcenia
wymaga³o od radzieckiego cz³owieka zasymilowanie nas i dzielenie siê
z nami wod¹ ze studni. Nie by³o
mowy, jaki ci¹¿y na nas wyrok i za co.
Przywieziono nas tu „wospitiwaæ” i
edukowaæ, wychowywaæ wœród
„trudiaszczych sja ludziej”. Ci ludzie
pracy, ci ko³choŸnicy ze wsi Olgówka maj¹ daæ przyk³ad nam, jak siê pracuje i nauczyæ nas pracy, koniecznie
czarnej i ciê¿kiej. Za te zatrute studnie dla Polaków, ten przedstawiciel
Olgówki powinien by³ póŸniej prze-

prosiæ, ale nigdy tego nie uczyni³.
Zbyt ma³y cz³owiek.

O g³odzie
„Go³od nie ciotka nie wybrasisz
czierez okonko”
Micha³ wyruszy³ dziœ rano z
Zosi¹ i jej Mam¹ oraz moj¹ wnuuszczk¹ Ma³gosi¹ do Norwegii.
Je¿d¿¹ tam ju¿ od kilku lat na zarobek,
bowiem pensja Micha³a na uczelni
nie wystarcza nawet na op³aty
mieszkania. Zosia trochê dorabia t³umaczeniami z angielskiego oraz lekcjami, ale to tylko dorywczo. Maj¹
ciasne mieszkanko – pokój z kuchni¹. Ma³gosia dziêki Bogu roœnie
zdrowo i potrzebuje coraz wiêcej
przestrzeni, a i oni s¹ m³odzi, w pe³ni
si³. Aby coœ zrobiæ musz¹ rozstawiaæ
komputer na stole w kuchni, na stole, wokó³ którego powinno siê skupiaæ ca³e ¿ycie rodzinne. Dobrze, ¿e
chocia¿ ³azienkê maj¹ doœæ du¿¹ – na
tyle, ¿eby zmieœciæ pralkê i wirówkê,
brudownik i szafkê na rêczniki, stolik, na którym przebiera siê Ma³gosiê. Jest tam normalna wanna, wc,
umywalka i lustro. W sumie wygoda
w wygódce (wygódkami u nas na
Kresach nazywano drewniane budki z serduszkami, zlokalizowane zwykle gdzieœ w k¹cie posesji). Tak czy
owak m³odzi postanowili siê budowaæ, bowiem dzia³kê budowlan¹ i
zezwolenie na budowê Zosia dosta³a od swoich rodziców na Cyrli w
Zakopanem. Tak wiêc do budowy
w³asnego domu pokusa by³a du¿a.
Zdecydowali budowaæ przy zastosowaniu „tanich, energooszczêdnych materia³ów budowlanych” tzn.
polistyrenu. Chata ma ju¿ œciany i
dach. Na resztê trzeba jeszcze popracowaæ przy marchewkach i kapuœcie
w polu u norweskiego bauera. Nie o
tym jednak chcia³am pisaæ.
Po upalnych 40 dniach zaczê³o
siê och³adzaæ i akurat dziœ w dniu
odjazdu, temperatura z 39 st. spad³a
ju¿ do 24 st. C. Z jednej strony to
dobrze, jest ch³odniej, jest czym
oddychaæ, ale zacz¹³ padaæ deszcz,
zapowiedziano przelotne burze.
Pierwsza ju¿ dopad³a mnie, kiedy o
6.00 wysiad³am z autobusu w drodze
do pracy na ul. Pawiej. Jej przebieg
obserwowa³am ju¿ pod dachem z
okna mojej pracowni. Myœla³am,
gdzie s¹ teraz moje dzieci – jedno za
granic¹ i drugie pewnie te¿ ju¿ za
granic¹ – dalsza tu³aczka?...
Pamiêtam kiedyœ na Syberii, w
Œwietoduchowce, wybra³am siê z
wiaderkiem po k³oski. By³ to chyba
koniec maja, œniegi ju¿ puœci³y, ale

ko³chozowe pola by³y jeszcze absolutnie czarne. Rosjanie mówili „go³od nie ciotka” w znaczeniu, ¿e nie
przyho³ubi, nie przytuli. Dziecko czy
doros³y musi siê przed g³odem broniæ, wynika to z biologicznej si³y
przetrwania.
Tam, na Syberii, ledwie œniegi
puszcz¹, a roztopy zwykle trwa³y
krótko – trzy, cztery dni i by³o ju¿ po
œniegu, choæby zaspy siêga³y dwumetrowych wysokoœci. S³oñce
kontynentalne grza³o intensywnie i
skutecznie. Tak, ¿e po dwóch tygodniach mo¿na by³o wychodziæ w
step na poszukiwanie traw, czy
¿ywych gryzoni, które budzi³y siê z
zimowego snu. Najlepsze by³y sus³y, które mo¿na by³o od³awiaæ wlewaj¹c wiadrami wodê do norki.
Nory sus³ów trzeba by³o wyœledziæ
wœród kêpek stepowych traw, ale
zdarza³y siê doœæ czêsto, nawet ca³e
sus³owe miasteczka. Sus³y to nie
by³a moja specjalnoœæ, raczej to
ch³opcy siê w tym wy¿ywali. Te
rodziny, które mia³y w swoim sk³adzie ch³opców, takich podrostków
w wieku szko³y podstawowej –
mniej g³odowa³y.
Moj¹ specjalnoœci¹, podobnie
jak wiêkszoœæ moich rówieœniczek,
by³o zbieractwo traw stepowych,
k³osków zbó¿ pozostawionych na
polach, ewentualnie zbieranie stepowych poziomek czy dzikich wiœni. A wracaj¹c do mojej eskapady
po k³oski, to zdecydowa³am siê iœæ
na pole niezbyt odleg³e od wsi (jakieœ 5 km), ale bardzo d³ugie. Równiutkie jak okiem siêgn¹æ, to, na którym uczy³am siê poganiaæ ko³chozowe wo³y. Posz³am sama, bo ju¿ naprawdê dokucza³ naszej trójce g³ód,
a ¿adna z moich rówieœnic kole¿anek nie czu³a takiej potrzeby. Poza
tym ³atwiej by³o samemu dziecku
siê przeczmychn¹æ, a i brygadziœcie
trudniej zauwa¿yæ, no i tym samym
zawróciæ i zabraæ ca³e zbiory. Wydawa³o mi siê te¿, ¿e id¹c sama, wszystko co znajdê bêdzie moje, a tak to
trzeba siê by³o zawsze podzieliæ zdobycz¹. Tak sz³am sobie zaoranym
polem g³odna, ale radosna, coraz
dalej i dalej od wsi. Natrafi³am nawet
na miejsce, gdzie prawdopodobnie
naprawiano kombajn, bo k³osków
by³o sporo na jednym kawa³ku czarnej udeptanej ziemi, Ÿle póŸniej zaoranej. Mia³am ju¿ pó³ wiadra k³osków, obejrza³am siê, bo coœ groŸnie
zabucza³o. Pewnie, ¿e siê wystraszy³am, bo najbardziej siê ba³am brygadzisty i wilków. Odg³os by³ nietypowy, wiedzia³am, ¿e g³odny wilk atakuje po ciemku, ¿e brygadzista zawsze krzyczy z daleka – to by³o coœ
innego. Nade mn¹ sta³a czarna

chmura, która zbli¿a³a siê bardzo
szybko. Jak lot szarañczy. Z nieba
spad³a na mnie szarañcza w postaci
gradu. Pocz¹tkowo grad by³ wielkoœci grochu, ale w miarê zbli¿ania siê
epicentrum chmury grad wali³ ju¿
wielkoœci fasoli, a póŸniej chyba ju¿
œliwek. Nie wiedzia³am co ze sob¹
zrobiæ. By³am w lichej, cieniutkiej
sukience, która przemok³a natychmiast. Grad t³uk³ moje wychudzone
po zimie cia³o niemi³osiernie. Pocz¹tkowo ¿al mi by³o uzbieranych k³osków, skuli³am siê i chroni¹c k³oski
przed gradobiciem, usiad³am na wiadrze w ten sposób chroni¹c tê cenn¹
zdobycz ca³ym swoim cia³em.
Wkrótce okaza³o siê jednak, ¿e ból,
jaki sprawia³ mi grad, wal¹c z olbrzymi¹ si³¹ po g³owie, plecach, nogach,
rêkach i twarzy by³ nie do zniesienia.
Odwróci³am wiadro dnem do góry i
w³o¿y³am je sobie na g³owê, nie ogl¹da³am w³asnej klêski tj. tego, jak strumienie wody wymieszane z gradem
roznosz¹ moje z takim mozo³em zebrane k³oski pszenicy, które razem z
wod¹ wsi¹ka³y w rozmiêk³¹ ziemiê.
Gradobicie trwa³o mo¿e 10-20 minut.
Dla mnie jednak, uwi¹zanej samotnie w „wolnym” stepie, wydawa³o
siê to wiecznoœci¹. Pioruny i szum
usta³. Ba³am siê zdj¹æ wiadro z g³owy. Siedzia³am przykucniêta miêdzy
bruzdami w szczerym polu. Wydawa³o mi siê, ¿e powinnam siê teraz
po³o¿yæ i zasn¹æ, bo zrobi³o siê tak
cicho, ale te¿ i zrobi³o siê bardzo zimno. Ostatkiem woli i si³ zaczê³am œci¹gaæ wiadro z g³owy. Przejrza³am. Pole
by³o miejscami bia³e, pokryte gradem, który szybko topnia³. Na rêkach mia³am popêkan¹ skórê. Plecy
i poœladki piek³y ¿ywym ogniem.
Kucna pozycja, jak¹ przyjê³am w czasie gradobicia, os³abi³a trochê moje
nogi, a wiadro os³oni³o g³owê. Tym
to sposobem nogi i g³owê mia³am
prawie zupe³nie zdrowe w porównaniu z reszt¹ cia³a.
Po burzy s³oñce zajê³o pozycjê
zachodz¹cego, trzeba by³o wracaæ
do ziemianki i to szybko, je¿eli nie
chcia³o siê zamarzn¹æ w stepie, bo
noce o tej porze roku by³y jeszcze
bardzo zimne.
Wraca³am, wlok¹c za sob¹ prawie puste beznadziejnie wiadro i
myœla³am, co powiem Mamie i Józiowi. Oni s¹ g³odni, a ja wracam bez
k³osków, ale ju¿ nie mia³am si³y schyliæ siê ponownie po ¿aden bezpañski
k³osek, wbity teraz w ziemiê gradowymi kulami.
Och jak ja wtedy pragnê³am wróciæ do domu, do Polski!!!
Cdn.
Zebra³ i opracowa³ Feliks
Kopeæ, Kraków 2006
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Chcieli wyprosiæ dziennikarzy z walnego

Burmistrz Drawska – branie pieniêdzy
przez zarz¹d jest niemoralne
(Z£OCIENIEC-£OBEZ)Posporym zamieszaniu wywo³anym naszymi publikacjami na temat brania
pieniêdzy przez zarz¹d Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w tym przez burmistrza £obza,
dosz³o do walnego zgromadzenia
cz³onków Zwi¹zku.
Walne odby³o siê tydzieñ temu,
28 stycznia 2014 r. w siedzibie biura
Zwi¹zku w Z³ocieñcu. Delegaci Gminy £obez stawili siê w komplecie:
burmistrz Ryszard Sola, Adam Kogut
z urzêdu miejskiego i radny Bogdan
Górecki. Byli równie¿ delegaci niedawno przyjêtych gmin, z Wêgorzyna (w tym burmistrz Monika KuŸmiñska) i Radowa Ma³ego (w tym wójt
Józef Wypijewski).
Najpierw dyrektor biura Zwi¹zku
Mariusz £apuæ, widz¹c nas na korytarzu (Kazimierz Rynkiewicz i dziennikarz TPD ze Z³ocieñca Tadeusz
Nosel) stwierdzi³, ¿e nie wejdziemy
na salê, bo nas nie zapraszano. Akurat on nie mia³ w tej kwestii nic do
gadania, ale próbowa³ pokazaæ
swoj¹ „w³adzê”. Ju¿ po otwarciu
obrad drugie podejœcie do usuniêcia
dziennikarzy z sali zrobi³ burmistrz
Z³ocieñca Waldemar W³odarczyk,
który stwierdzi³, ¿e nasze gazety
pisz¹ Ÿle o zarz¹dzie, prasa nie by³a
zapraszana, wiêc postawi³ wniosek
o usuniêcie nas z obrad.
Burmistrz Drawska Pomorskiego
Zbigniew Ptak zapyta³ o opiniê radcê prawn¹ biura Katarzynê Potock¹.
Ta pokrêtnie t³umaczy³a bardziej
przyczyny postawienia tego wniosku, ni¿ odpowiada³a na zadane
pytanie.
- Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w
ostatnich artyku³ach pojawia³y siê
publikacje, które nie do koñca odzwierciedla³y stan prawny, pan redaktor nie do koñca wskazywa³ czy
przywo³ywa³ w³aœciwe przepisy

prawne, w³aœciwe interpretacje
prawne, czy wojewody zachodniopomorskiego, czy Naczelnego S¹du
Administracyjnego, po prostu obawiamy siê, ¿e tematy, które dzisiaj
bêd¹ poruszane, mog¹ byæ póŸniej
interpretowane w sposób dowolny.
Wydaje mi, ¿e st¹d tutaj ten wniosek
– powiedzia³a radca.
- Czy mo¿emy przeg³osowaæ
wniosek pana przewodnicz¹cego,
czy bêdzie on prawomocny, czy ma
jak¹œ podstawê prawn¹ – dopytywa³ przewodnicz¹cy zgromadzenia
Piotr Matusiak.
- Nie wiem, czy jestem w stanie
udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi
– stwierdzi³a radczyni.
- W zwi¹zku z tym, ¿e nie mamy
podstaw prawnych, nie bêdziemy
g³osowaæ i pañstwo zostajecie. I
prosimy o rzetelnoœæ – zakoñczy³ ten
spór przewodnicz¹cy Matusiak.
Nastêpnie delegaci przeszli do
podejmowania uchwa³. Pierwsz¹
by³o odwo³anie wiceburmistrza
Drawska Pom., Marka Tobiszewskiego, z funkcji wiceprzewodnicz¹cego zarz¹du. Przypomnijmy, ¿e po
naszych artyku³ach o pobieraniu
pieniêdzy przez zarz¹d Zwi¹zku,
Rada Miejska w Drawsku Pom., na
wniosek burmistrza, odwo³a³a go z
funkcji delegata i zast¹pi³ go burmistrz Zbigniew Ptak. Uchwa³a by³a
wiêc formalnoœci¹. Burmistrz Ptak
tak uzasadnia³ decyzjê o zmianie
delegatów.
- Na podstawie informacji, które
do mnie dotar³y, o wynagrodzeniach
cz³onków zarz¹du, przy realizacji zadañ s³u¿bowych wiceburmistrza
uwa¿am za niestosowne. St¹d by³
mój wniosek do rady o zmianê przedstawiciela. Nie godzê siê po prostu
na pobieranie przez mojego zastêpcê poborów – powiedzia³.
Polemikê z tymi argumentami
podj¹³ burmistrz Z³ocieñca Walde-

mar W³odarczyk.
- Zwi¹zek dzia³a od 2009 roku.
Kiedy by³o walne zgromadzenie w
2012, przedstawiciele pana uczestniczyli w walnym spotkaniu, gdzie
pad³o pytanie – czy zarz¹d bêdzie
wynagradzany, takie postanowienie
walnego. Pana przedstawiciele wtedy na spotkaniu byli, w liczbie
trzech, i uczestniczyli w podejmowaniu, powiedzmy, tej uchwa³y. Miêdzy innymi jedna z osób, która by³a
przedstawicielem gminy Drawsko
Pomorskie, wstrzyma³a siê, o ile pamiêtam, nawet nie by³a przeciw. W
zwi¹zku z tym dzisiaj taka odpowiedŸ
mnie nie satysfakcjonuje, mówi¹ca o
tym, ¿e...
- Ja tego nie robiê dla pana satysfakcji – wtr¹ci³ burmistrz Ptak.
- Chcia³em siê spytaæ, bo mówi
pan, ¿e to sta³o siê po roku czasu...
- kontynuowa³ burmistrz W³odarczyk.
- Dowiedzia³em siê dopiero teraz... Niech pan nie brnie niepotrzebnie, dlatego ¿e pobieranie poborów
nie by³o zwi¹zane od momentu, kiedy Zwi¹zek zosta³ powo³any. Nie
by³o tam takich zapisów statutowych. Je¿eli cz³onkowie, którzy byli
desygnowani uchwa³¹ Rady Miejskiej do prac w Zwi¹zku tak¹ decyzjê
podjêli, to podjêli z³¹ decyzjê. St¹d
moje zmiany. Ja siê o tym dowiedzia³em w styczniu, z PIT-u. Czego pan
nie rozumie? - dziwi³ siê burmistrz
Drawska.
- Nie rozumiem jednej rzeczy,
podjêta decyzja przez walne zgromadzenie jest zgodna za statutem. Dlatego dziwiê siê, ¿e dzisiaj jest mowa
o tym, ¿e..., bo ja w tej chwili s³yszê
zarzut, ¿e jest niezgodna ze statutem
– t³umaczy³ burmistrz W³odarczyk.
- Dla mnie jest niezgodna – przerwa³ burmistrz Ptak.
- To mo¿e spytamy pani prawnik
– zwróci³ siê o pomoc burmistrz
W³odarczyk, ale tê, z rosn¹c¹ temperatur¹, polemikê, przerwa³ przewod-

nicz¹cy zgromadzenia, odsy³aj¹c
rozmówców do wolnych wniosków,
na zakoñczenie obrad.
Uchwa³ê o odwo³aniu M. Tobiszewskiego przyjêto i przyst¹piono do wyboru w jego miejsce nowego cz³onka zarz¹du. Burmistrz
W³odarczyk zg³osi³ burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego, a
drawski delegat Adam Zdun – burmistrza Drawska Zbigniewa Ptaka.
Co prawda burmistrza Reska nie
by³o, ale wyrazi³ on na piœmie zgodê na kandydowanie. Burmistrz
Drawska odmówi³ kandydowania
do zarz¹du, który pobiera wynagrodzenie.
- Gdyby nie by³o pobieranego
wynagrodzenia, nie by³oby zmiany
delegata w zwi¹zku. St¹d ja tej propozycji przyj¹æ nie muszê, chyba, ¿e
bêdzie taka sytuacja, ¿e cz³onkowie
zarz¹du nie bêd¹ pobieraæ wynagrodzenia, to wrócimy na tê funkcjê
delegata. Dla mnie jest to moralnie
dwuznaczne, pobieranie wynagrodzenia, st¹d nie mogê wyraziæ zgody
– stwierdzi³ burmistrz Drawska.
W tej sytuacji nowym cz³onkiem
zarz¹du zosta³ burmistrz Reska. Czy
równie¿ zostanie zatrudniony na 1/4
etatu, jak pozostali cz³onkowie, oka¿e siê wkrótce.
Ustalono, ¿e zmiany do statutu
mo¿na sk³adaæ do nastêpnego walnego, które prawdopodobnie odbêdzie siê jeszcze w lutym. Dyrektor
biura odczyta³ pismo wojewody do
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w £obzie, w którym wojewoda wyrazi³ opiniê w sprawie zatrudnienia
cz³onkowie zarz¹du, stwierdzaj¹c, ¿e
„stan faktyczny jest zgodny z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym”. W
tej sprawie mamy odmienn¹ opiniê,
któr¹ przedstawiamy obok. Na zakoñczenie delegaci dyskutowali o
inwestycjach podejmowanych w
poszczególnych gminach.
Kazimierz Rynkiewicz
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Opinia redakcji ws. naruszenia prawa przy zatrudnieniu
cz³onków zarz¹du Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Najwy¿szym organem Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
(dalej Zwi¹zek) jest zgromadzenie
delegatów z gmin, które utworzy³y
Zwi¹zek (organ analogiczny do rady
miejskiej). Zgromadzenie wybiera
przewodnicz¹cego, który prowadzi
obrady i ma dodatkowe uprawnienie
do zatrudniania cz³onków zarz¹du
na zasadzie wyboru i ustalenia im
pensji (o czym dalej). Zgromadzenie
powo³uje organ wykonawczy - zarz¹d Zwi¹zku (w tym przypadku trzyosobowy), który ma do pomocy biuro Zwi¹zku (pracuje w nim obecnie 9
osób).
1. Zgromadzenie uchwa³¹ nr 1/
4/2011 z 10.02.2011 „powo³a³o” Zarz¹d w osobach: burmistrz Z³ocieñca Waldemar W³odarczyk (przew.),
wiceburmistrz Drawska Pom. Marek
Tobiszewski (wice) i burmistrz
£obza Ryszard Sola (cz³onek).
Uchwa³a ta brzmi: „w sprawie powo³ania
zarz¹du
Zwi¹zku
MiGPD”. Na podstawie par. 16 ust.
1 Statutu Zwi¹zku MiGPD „Powo³uje siê zarz¹d Zwi¹zku MiGPD w sk³adzie”, i tu s¹ ww. osoby.
2. Zarz¹d powo³ano na podstawie paragrafu 16 ust. 1 Statutu. Ten
ustêp mówi: „Organem wykonawczym Zwi¹zku jest Zarz¹d, sk³adaj¹cy siê z trzech osób: 1) przewodnicz¹cego, 2) zastêpcy przewodnicz¹cego, 3) cz³onka, powo³ywanych przez Zgromadzenie, w tym dopuszczalny jest wybór cz³onków
Zarz¹du w liczbie nieprzekraczaj¹cej 1/3 sk³adu Zarz¹du spoza cz³onków Zgromadzenia”.
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e ju¿ w
tym zapisie w stosunku do cz³onków
zgromadzenia mówi siê o „powo³aniu”, a s³owo „wybór” odnosi siê do
cz³onków spoza tego zgromadzenia
(np. mo¿na wybraæ i zatrudniæ mened¿era, który bêdzie zarz¹dza³ sprawami zwi¹zku).
3. W tym¿e paragrafie 16 zapisano ustêp 3: „Przewodnicz¹cy Zarz¹du i pozostali cz³onkowie Zarz¹du mog¹ byæ zatrudnieni na
podstawie wyboru”.
Zgodnie z par. 16 ust. 1 zarz¹d
powo³ano 10 lutego 2011 r. Przez rok
jego cz³onkowie pe³nili swe funkcje
spo³ecznie (w ramach swoich obowi¹zków
burmistrzowskich).
Wszystko by³o zgodnie z prawem,
do czasu, a¿ ktoœ wpad³ na pomys³,
by cz³onków zarz¹du zatrudniæ. I tu,
moim zdaniem, z³amano prawo, i to a¿
dwa razy.
Z dniem 1 marca 2012 r. przewodnicz¹cy Zgromadzenia podpisa³ z
cz³onkami zarz¹du umowê o pracê na
podstawie uchwa³y nr 1/4/2011
Zgromadzenia. Cz³onkowie zarz¹du
zostali zatrudnieni na 1 /4 etatu na

podstawie „Aktu wyboru” - indywidualnej decyzji przewodnicz¹cego
zgromadzenia Zwi¹zku.
Pe³nienie przez rok tej funkcji
spo³ecznie nie mo¿e byæ zatem powi¹zane z art. 73 par. 1 Kodeksu pracy, który definiuje, czym jest zatrudnienie z wyboru: „Nawi¹zanie stosunku pracy nastêpuje na podstawie wyboru, je¿eli z wyboru wynika
obowi¹zek wykonywania pracy w
charakterze pracownika”. Inne
ustawy nawi¹zuj¹c do pojêcia zatrudnienia z wyboru, odnosz¹ siê do
tej definicji.
Pe³nienie przez rok funkcji
cz³onków zarz¹du spo³ecznie
wskazuje, ¿e Zgromadzenie nie
uprawni³o
przewodnicz¹cego
Zgromadzenia do jednoczesnego
zatrudnienia cz³onków zarz¹du.
Jasno mówi tak¿e o tym Uchwa³a
Zgromadzenia nr 1/4/2011 o powo³aniu cz³onków zarz¹du, który to zarz¹d powo³ano na podstawie par. 16
ustêp 1 Statutu Zwi¹zku, nie dodaj¹c
ustêpu 3, który mówi o tym, ¿e cz³onkowie zarz¹du mog¹ byæ zatrudnieni
na podstawie wyboru. Zarz¹d zosta³
„powo³any” (ust. 1), a „wybór” zarezerwowano tylko dla cz³onków zarz¹du spoza zgromadzenia.
Wobec powy¿szego nale¿y
stwierdziæ, ¿e Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia podpisuj¹c umowê o
pracê z cz³onkami zarz¹du zrobi³ to z
naruszeniem prawa, gdy¿ uchwa³a
Zgromadzenia (1/4/2011 - na podst.
par. 16 ust. 1) nie upowa¿nia³a go do
tego, bez dopisania ustêpu 3.
Wa¿ne jest tak¿e stwierdzenie
Dyrektora Biura Organizacyjnego
Wojewody Zachodniopomorskiego, który w piœmie do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w £obzie
(sygn. NK-3.1410.353.2013.AS z dn.
23.12.2013) wskaza³, i¿ „Co do zasady nawi¹zanie stosunku pracy z
wyboru nastêpuje wtedy, gdy w³aœciwy organ, w sposób okreœlony
przez normy statutowe, wyrazi³
wolê powierzenia oznaczonej funkcji z jednoczesnym zatrudnieniem
za wynagrodzeniem”.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
nie jest organem. Norm¹ statutow¹
s¹ zapisy statutu i uchwa³y. Uchwa³a nr 1/4/2011 zgromadzenia, o powo³aniu zarz¹du, nie dawa³a mu delegacji do zatrudnienia cz³onków
zarz¹du (brakuje ust. 3). Przewodnicz¹cy decyzjê o zatrudnieniu podj¹³
na podstawie zapytania delegatów
zgromadzenia, czy mo¿e zatrudniæ
tych cz³onków. Zgromadzenie zaopiniowa³o to pozytywnie. Jednak
nie podjê³o uchwa³y na ten temat. To
jest drugie naruszenie prawa, gdy¿
wszelkie organy w pañstwie dzia³aj¹
na podstawie i w granicach prawa.
Opinia nie jest prawem ani norm¹

statutow¹. Nie mog³a wiêc byæ podstaw¹ prawn¹ dla przewodnicz¹cego zgromadzenia do zatrudnienia
cz³onków zarz¹du.
Wa¿ny w tej sprawie jest wyrok
WSA w Gliwicach, potwierdzony
przez NSA (II OSK 492/13). Co prawda dotyczy on pobierania diet przez
cz³onków zarz¹du, ale w uzasadnieniu sêdziowie wskazali, ¿e burmistrzowie nie mog¹ byæ zatrudniani w
Zwi¹zkach Miast i Gmin, daj¹c wyk³adniê prawid³owego dzia³ania w
tej materii.
WSA podkreœli³, ¿e Zwi¹zek (…)
utworzony zosta³ w celu wspólnego
zaspokajania potrzeb gmin (…), co z
mocy art. 7 ustawy o samorz¹dzie
gminnym nale¿y do obowi¹zkowych
zadañ w³asnych gmin bêd¹cych jej
cz³onkami. Zadanie to wójt gminy
jest zobligowany realizowaæ niezale¿nie, czy czyni to w gminie, czy w
ramach zwi¹zku komunalnego, do
którego gmina przyst¹pi³a. Okolicznoœæ, i¿ wykonywanie takich zadañ
nastêpuje przez zwi¹zek miêdzygminny nie mo¿e – zdaniem WSA –
uzasadniaæ uzyskiwanie przez wójta dodatkowych gratyfikacji finansowych, bez wzglêdu na to, jak¹
przybior¹ one nazwê jak i na to, czy
mia³yby one przys³ugiwaæ z tytu³u
sprawowania funkcji w zarz¹dzie,
czy te¿ w zgromadzeniu zwi¹zku. Kolidowa³oby z zasad¹ racjonalnego
wydatkowania œrodków publicznych oraz konstytucyjn¹ zasad¹
równoœci wobec prawa, gdy¿ pozycja wójta realizuj¹cego okreœlone
zadania w ramach zwi¹zku komunalnego by³aby uprzywilejowana wobec tego, który czyni to na szczeblu
gminy”.
I dalej NSA: „Zgodziæ siê nale¿y
równie¿ z przedstawionym w powo³anym wyroku (WSA) pogl¹dem, ¿e
intencj¹ ustawodawcy by³o pozostawienie sprawy wysokoœci diet

przys³uguj¹cych cz³onkom zgromadzenia zwi¹zku miêdzygminnego do
rozstrzygniêcia organom gmin,
które w zwi¹zku uczestnicz¹. Fakt
cz³onkostwa radnego w zgromadzeniu zwi¹zku mo¿e zostaæ uwzglêdniony przez radê gminy przy ustalaniu zasad przyznawania diet, do czego uprawnia j¹ art. 25 ust. 8 u.s.g.
zgodnie z którym przy ustalaniu wysokoœci diet radnych rada gminy
bierze pod uwagê funkcje pe³nione
Analogicznie
przez
radnego.
kszta³towane mo¿e byæ wynagrodzenie wójta, którego ustalenie nale¿y do rady, w ramach powierzonych jej zadañ i przyznanych kompetencji”.
Jak widaæ, sêdziowie zrozumieli
intencje ustawodawcy. Otó¿ radni
delegowani do Zwi¹zków mog¹ mieæ
wy¿sz¹ dietê w zwi¹zku ze zwiêkszeniem obowi¹zków. W stosunku do
Wójtów, Burmistrzów, z tytu³u
zwiêkszenia ich obowi¹zków (funkcji) ustawodawca przewidzia³ dodatek specjalny, od 20 do 40 procent.
Tym dodatkiem burmistrzowie mog¹
byæ wynagradzani za m.in. zwiêkszony zakres obowi¹zków i funkcji.
W tym œwietle mo¿liwoœæ wyboru i
zatrudnienia przypisano tylko
cz³onkom zarz¹du spoza zgromadzenia.
Jedn¹ z najwa¿niejszych przes³anek stanowionych przepisów i podejmowanych decyzji jest mo¿liwoœæ ich badania pod wzglêdem
zgodnoœci z prawem. Gdyby zgromadzenie podjê³o uchwa³ê o zatrudnieniu burmistrzów jako cz³onków
zarz¹du, mo¿na by tê uchwa³ê zaskar¿yæ i s¹d by rozstrzygn¹³, kto ma
racjê. W tym przypadku mo¿na tylko
wezwaæ przewodnicz¹cego zgromadzenia do usuniêcia naruszenia prawa. A wojewodê do nie przymykania
oczu na to, co w tym zwi¹zku siê
dzieje.
Kazimierz Rynkiewicz
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BEZPIECZNI MIESZKAÑCY - DEBATA
SPO£ECZNA
(£OBEZ) W œrodê w sali £obeskiego Domu Kultury odby³a siê
debata spo³eczna pod has³em „Bezpieczni mieszkañcy”.
W spotkaniu udzia³ wziêli: I Zastêpca Komendanta Powiatowego
Policji w £obzie podinsp. Robert
Rogowski, Zastêpca Naczelnika
Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Jacek Kamiñski, Burmistrza £obza oraz jego Zastêpca,
cz³onek Zarz¹du Powiatu Micha³

Kar³owski, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu Pawe³ Marek, radni,
przedstawiciele Starostwa, przedstawiciele lokalnych mediów oraz
mieszkañcy gminy £obez.
Debatê otworzy³ I Zastêpca Komendanta, który przywita³ goœci, a
nastêpnie omówi³ osi¹gniête wyniki
przez ³obesk¹ policjê w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie gminy £obez. Po wyst¹pieniu podisp. Roberta Rogowskiego mieszkañcy poddawali dyskusji nurtuj¹ce ich problemy dotycz¹ce bezpieczeñstwa w naszym
mieœcie. G³ówne problemy jakie pada³y ze strony mieszkañców, to zapewnienie bezpieczeñstwa na drodze przy przedszkolu oraz umo¿liwienie wejœcia do niego wszystkimi
przeznaczonymi do tego celu drzwiami w godzinach rannych, zapewnienie bezpieczeñstwa w rejonie tunelu
przy ul. Segala, utworzenie klasy o
profilu mundurowym w Zespole
Szkó³ w £obzie, a tak¿e zagadnienia
dotycz¹ce meczów rozgrywanych
na naszym terenie.

Dziêki wzajemnemu dialogowi
mogliœmy us³yszeæ oczekiwania naszych mieszkañców w zakresie poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego. Na koniec g³os zabra³
rzecznik prasowy Stra¿y Po¿arnej w
£obzie, który omówi³ zagadnienia i
zagro¿enia jakie mog¹ wyst¹piæ w
przypadku, gdy dojdzie do ulatniania siê w naszych mieszkaniach
dwutlenku wêgla zwanego potocznie czadem. Wszyscy uczestnicy
wype³nili anonimowe ankiety dotycz¹ce oceny debaty zorganizowanej
przez ³obesk¹ komendê.
(kp)

Internet szerokopasmowy w przychodni
(GRYFICE). 30.01.2014 nast¹pi³o uroczyste podpisanie umowy o
dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci szerokopasmowej dla
jednostek medycznych Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
w celu stworzenia us³ugi nowej generacji NGA”.
Projekt zostanie zrealizowany w
ramach Osi 3: „Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego”, Dzia³ania
3.1: „Infrastruktura spo³eczeñstwa
informacyjnego” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013. Urz¹d Marsza³kowski reprezentowany by³ przez
wicemarsza³ka Andrzeja Jakubowskiego, a beneficjenta reprezentowa³ dyrektor SPZZOZ w Gryficach
Jacek Pietryka. W prezentacji towarzysz¹cej podpisaniu umowy, przedstawione zosta³y cele oraz korzyœci
wynikaj¹ce z realizacji projektu.
Projekt „Rozbudowa sieci szerokopasmowej dla jednostek medycznych Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Gryficach w celu stworzenia

us³ugi nowej generacji NGA” realizowany przez SPZZOZ w Gryficach,
jest kontynuacj¹ i rozwiniêciem projektu „Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego –
w celu dostêpu do szerokopasmowego Internetu” zrealizowanego w
latach 2011-2014 przez SPZZOZ w
Gryficach w partnerstwie z: Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o., Powiatem Gryfickim, Gmin¹ Gryfice, Gmin¹ P³oty,
Gmin¹ Resko. Wymienione projekty
bêd¹ s¹ z sob¹ komplementarne i
spójne. W poprzednim projekcie,
wybudowano oko³o 45 km sieci szerokopasmowej ³¹cz¹cej szpitale,
urzêdy i podleg³e im placówki (m.in.
szko³y) oraz zamontowano publiczne punkty dostêpu dla mieszkañców
Gryfic. Ca³y projekt obejmowa³ tereny Goleniowa, Koszalina, Gryfic,
P³otów, Reska.
Nowy projekt zak³ada rozbudowê istniej¹cej infrastruktury teletechnicznej i umo¿liwienie dostêpu
do szerokopasmowego internetu
pracowniom mammograficznym, laboratoriom, zak³adom radiologii i
innym podmiotom wspó³pracuj¹-

cym lub nale¿¹cym do SPZZOZ w
Gryficach. Projekt zostanie zrealizowany na terenie miast: Goleniów,
Stargard, £obez. Dodatkowo, w
g³ównej serwerowni SPZZOZ w Gryficach, zostan¹ zamontowane nowoczesne urz¹dzenia sieciowe i s³u¿¹ce przetwarzaniu i gromadzeniu
danych. Dziêki temu przedsiêwziêciu, dokonany zostanie postêp w
zakresie jakoœci wykonywanych
badañ i otrzymywania wyników. Placówki SPZZOZ w Gryficach bêd¹
mog³y przesy³aæ w bardzo krótkim

czasie du¿e iloœci danych zarówno
miêdzy sob¹, jak i wykonywaæ zdalne konsultacje ze specjalistycznymi
szpitalami z ca³ej Europy. Jest to
kolejny krok naprzód, jaki SPZZOZ
w Gryficach wykona w celu œwiadczenia us³ug z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych technologii.
Szacowany koszt projektu wynosiæ
ma oko³o 4,5 mln z³, z czego 75 proc.
œrodków pochodziæ bêdzie z dofinansowania. Zakoñczenie projektu
przewiduje siê na 1. kwarta³ 2015
roku.
Maciej Grala

tygodnik ³obeski 4.2.2014 r.

Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
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
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego

5 tys. z³ dla zwyciêzcy!
W tym roku mijaj¹ 24 lata samorz¹dnoœci na poziomie gminnym, 12
lat na poziomie powiatowym 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¿ania 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
poszczególnych gmin, pracowni-

ków instytucji i organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych. Drukujemy
plebiscyt, 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.
Podkreœlamy, ¿e to Wy drodzy
Czytelnicy sami typujecie osoby i to
od Was zale¿y czyje nazwiska znajd¹
siê na liœcie i jak¹ otrzymaj¹ ocenê.
My, ze strony redakcji ograniczamy siê jedynie do wpisywania nazwisk i ocen nades³anych przez Pañstwa. Lista instytucji ma byæ jedynie

pomoc¹ w wybraniu kandydatów do
oceny, nie jest jednak list¹ zamkniêt¹.
Osoba, która zdobêdzie najwiêcej plusów przy nazwisku, otrzyma
nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³ ufundowan¹ przez nasz tygodnik oraz
sponsora Marcina Pietrzyka.
Po zsumowaniu punktów zostanie równie¿ wybrany "samorz¹d z
klas¹".
Wype³nione kupony mo¿na
przynosiæ bezpoœrednio do redakcji
przy ul. S³owackiego 6 w £obzie,
nades³aæ poczt¹ b¹dŸ pozostawiæ w
punktach sprzeda¿y naszego tygodnika.

To miejsce czeka na Waszych kandydatów
Pozytywne oceny

Negatywne oceny

GMINA£OBEZ
+ Magdalena Chmura – sekretarka UM £obez (28)
+ Katarzyna Micha³kowska – kurator S¹dowy (2)
+ Ireneusz Kabat – wiceburmistrz £obza (2)
+ Ryszard Sola – burmistrz £obza (1)
+ Agnieszka Kielar – urzêdnik UM £obez (1)
+ Zbigniew Gromek - UM £obez (1)
+ Lidia Jadczyszyn – Urz¹d Skarbowy (4)
+ Mieczys³aw Fojna – UM £obez (1)
+ Olga Radziwanowska - UM £obez (1)
+ Eugeniusz Szymoniak – dyr. Biblioteki w £obzie (1)

GMINA£OBEZ
- Ryszard Sola – burmistrz £obza (22)
- Mieczys³aw Fojna – urzêdnik UM £obez (13)
- Marian Kozioryñski – UM £obez (1)
- Jolanta Babyszko – dyrektor SP 2 £obez (1)
- Bo¿ena Zarecka – CIW £obez (1)
GMINARESKO
- Danuta Mielcarek – sekretarz UM Resko (1)
- Dariusz Siemasz – dyrektor ZS Resko (1)

GMINARESKO
+ Mateusz Jaworski – informatyk UM Resko (1)
+ Arkadiusz Czerwiñski – burmistrz Reska (1)
+ Jolanta Furman – dyrektor CK Resko (1)
GMINAWÊGORZYNO
+ Monika KuŸmiñska – burmistrz Wêgorzyna (1)
+ Urszula Gajda – opiekunka w autobusie (1)

Kupon
+

nr 3

pozytywnie oceniam

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

-

negatywnie oceniam

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

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

• Centrum Kultury w Resku
• Biblioteki

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

Do listy mo¿na dopisywaæ kolejne propozycje.

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6
lub w punkcie sprzeda¿y gazet.
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Turystyki Pieszej przy TKKF B³yskawica
I MIEJSCE W TURNIEJU Klub
£obez - zaprasza
PI£KI SIATKOWEJ
WÊDRÓWKA TURYSTYKI

PIESZEJ NAD JEZIORO
MIEJSKIE na k¹piel morsów

„Nie przeszed³ obojêtnie”

Niedziela, 9 luty 2014 r.
* Zbiórka: godz. 10:00 - £obez, Wyspa k. nadleœnictwa
(dla zmotoryzowanych: parking przy Netto albo przy ul. Bocznej)
* Trasa: £obez - Diabelski Strumieñ - Œwiêtoborzec - jez. MIEJSKIE
* Dystans: 8 km - leœne drogi i œcie¿ki
* Zrzuta: 5 z³ (p³atne podczas zbiórki). Cz³onkowie TKKF £obez (sk³adka
2014)
i niepe³noletni - 50%. Osoby bior¹ca udzia³ w k¹pieli morsów uiszczaj¹
wpisowego
jedynie u organizatora k¹pieli - nie uiszczaj¹ wpisu na rajdzie.
* Zakoñczenie wêdrówki nad Jeziorem Miejskim - kibicujemy morsom
(k¹piel morsów oko³o godz. 13:00)
* Biwak, posi³ek i ognisko nad Jeziorem Miejskim
* Wêdrówkê przygotowali i prowadz¹: Adam Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut
* Informacje - Adam Kogut, tel. 607881467, adamku@vp.pl
* Uwaga: Rajd pieszy i K¹piel morsów nie stanowi¹ jednej imprezy.
S¹ to dwie odrêbne imprezy.
* Zapraszamy na: www.tkkf-lobez.eu
* Osoby, które chc¹ otrzymywaæ informacje o naszych wyprawach, proszone s¹ o podanie maila na: adamku@vp.pl.
* Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe.
* Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
* Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków.
* Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.
* TKKF B³yskawica prowadzi dzia³alnoœæ w oparciu o dotacjê Gminy
£obez
Do zobaczenia na szlaku!
Adam Kogut, El¿bieta Jankowska-Kogut

Redaktor te¿ cz³owiek

PUP w £obzie informuje

(£OBEZ) W sobotê w ³obeskiej
hali widowiskowo-sportowej odby³
siê II Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Burmistrza £obza.
W sportowych zmaganiach
udzia³ wziê³o 9 dru¿yn. Wœród nich
by³a tak¿e dru¿yna policyjna, reprezentuj¹ca Komendê Powiatow¹ Policji w £obzie.
Walka by³a zaciêta, jednak¿e w
meczu fina³owym zagra³y dwie dru¿yny mundurowe. Policjanci pokonali dru¿ynê Stra¿aków i tym samym
zajêli I miejsce, zdobywaj¹c puchar
Burmistrza £obza.

W dru¿ynie reprezentuj¹cej KPP
zagrali: Sebastian Szyliñski (kapitan
dru¿yny), Micha³ Olejnik, Damian
Dawidowski, Ireneusz Kruk, Piotr
Szymañski oraz Piotr Kordyl. kp

Praca w Œwinoujœciu
Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie informuje, i¿ wspó³pracuje z
Powiatowym Urzêdem Pracy w Œwinoujœciu, który oferuje zatrudnienie
w bran¿y handlowo-us³ugowej i
gastronomicznej.
Wszystkie osoby zainteresowane prac¹ w Œwinoujœciu mog¹ zapo-

W pi¹tkowy wieczór, kiedy na
dworze panowa³a ujemna temperatura, która mog³a przyczyniæ siê do
wych³odzenia organizmu, przy drodze pomiêdzy miejscowoœciami
Winniki – Cieszyno le¿a³ nietrzeŸwy mê¿czyzna.
Prawid³owa reakcja jad¹cego
tamt¹ tras¹ redaktora gazety Gazety
£obeskiej przyczyni³a siê do tego, ¿e
mê¿czyzna przebywaj¹cy w warunkach zagra¿aj¹cych jego ¿yciu oraz
zdrowiu zosta³ odwieziony do miejsca zamieszkania.

Ujemne temperatury, jakie w
ostatnich dniach panuj¹, mog¹
przyczyniæ siê do wych³odzenia
ludzkiego organizmu, a niekiedy te¿
mog¹ byæ przyczyn¹ œmierci cz³owieka. Dlatego te¿ nie b¹dŸmy obojêtni wobec innych ludzi. Ka¿dy z
nas, widz¹c tak¹ osobê mo¿e pomóc
dzwoni¹c pod bezp³atny numer alarmowy 112 lub 997.
Pamiêtajmy, jeden taki telefon,
zwyk³y ludzki gest, jaki wykona³ w³aœnie redaktor gazety, mo¿e uratowaæ
ludzkie ¿ycie.
(kp)

znaæ siê z dostêpnymi ofertami u
poœredników pracy w siedzibie urzêdu w £obzie.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w PUP w Œwinoujœciu lub
PUP w £obzie oraz pod numerami
telefonu (91) 32 197 77 lub (91) 39 740
88, (91) 39 742 44.

tygodnik ³obeski 4.2.2014 r.

Nasi czworono¿ni
przyjaciele

(WÊGORZYNO). W styczniu minê³a 86. rocznica utworzenia Ligi
Ochrony Przyrody. Jednym z inicjatorów i za³o¿ycieli by³ W³adys³aw
Szafer. Pierwsze spotkanie cz³onków LOP mia³o miejsce dok³adnie 9
stycznia 1928 roku.
W ramach obchodów tej rocznicy
cz³onkowie Szkolnego Ko³a Ligi Ochrony Przyrody w Gimnazjum w Wêgorzynie zorganizowali spotkanie z miejscowym stra¿nikiem Panem Bartoszem
Winsztalem i lekarzem weterynarii Panem Markiem Brzósk¹. Tematyk¹ spotkania by³a szeroko pojêta opieka nad
bezpañskimi psami i kotami.
Jako pierwszy g³os zabra³ B. Winsztal. Poinformowa³ zebranych uczniów o
programie opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy Wêgorzyno na 2014 rok, o mo¿liwoœciach
indywidualnej pomocy zwierzêtom
szczególnie w okresie zimy, sposobach
kontroli ich liczebnoœci, wp³ywie cz³owieka na jakoœæ ich ¿ycia, o odpowiedzialnoœci karnej za wyrz¹dzanie im
krzywdy oraz o ca³odobowej opiece nad
bezpañskimi zwierzêtami na naszym
terenie.
Nastêpnie g³os zabra³ lekarz weterynarii M. Brzóska. Wyst¹pienie rozpocz¹³ od krótkiego wyk³adu na temat
pochodzenia kotów. Ponadto z jego
wypowiedzi mo¿na by³o siê dowiedzieæ, jak we w³aœciwy i bezpieczny
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sposób zaopiekowaæ siê znalezionym
zwierzêciem, jaka jest ró¿nica miêdzy
pielêgnacj¹ zwierz¹t mieszkaj¹cych w
domu a na dworze, o tym, ¿e na w³aœcicielach czworonogów spoczywa obowi¹zek regularnego szczepienia zwierz¹t i odrobaczania, o chorobach, na
które najczêœciej zapadaj¹ wraz z ich
symptomami oraz o chipowaniu zwierz¹t co znacznie u³atwia ustalanie w³aœciciela znalezionego zwierzêcia. Na
koniec us³yszeliœmy kilka ciekawostek
z ¿ycia kotów, miêdzy innymi o tym, ¿e
najd³u¿ej ¿yj¹cy kot zarejestrowany w
ksiêdze rekordów Guinessa mia³ ponad
38 lat.
Uczniowie z zainteresowaniem
wys³uchali zaproszonych goœci, czego
dowodem by³a lawina pytañ.
W tym wa¿nym dniu na wielkie s³owa uznania zas³u¿yli równie¿ gimnazjaliœci bior¹cy udzia³ w spotkaniu, gdy¿
wykonali 14 bud dla kotów i psów. Ich
"arcydzie³a" bêd¹ mi³¹ niespodziank¹
dla bezdomnych pupili cz³owieka.
Ostateczne miejscach ich rozstawienia
wyznaczy stra¿nik miejski, który na co
dzieñ otrzymuje zg³oszenia o zabiedzonych zwierzêtach i jeŸdzi na interwencje.
Równolegle z budow¹ schronieñ
gimnazjaliœci rozpoczêli zbiórkê karmy
dla psów i kotów. Po jej zakoñczeniu
wolontariusze SK LOP bêd¹ dokarmiaæ
bezpañskie psy i koty w ich nowych
domach.
gw

Eliminacje miejsko
- gminnego Ma³ego Konkursu
Recytatorskiego w Resku

(RESKO). 22 stycznia 2013 r. w
sali widowiskowej Centrum Kultury w Resku odby³y siê eliminacje
Ma³ego Konkursu Recytatorskiego na poziomie gminnym.
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 27
uczniów z placówek oœwiatowych z
terenu gminy. Do udzia³u w Ma³ym
Konkursie Recytatorskim na szczeblu powiatowym, jury w sk³adzie: p.
Joanna Jakuszyk - przewodnicz¹ca,
p. Halina Narolewska i p. Barbara

Raniewicz, zakwalifikowa³o uczennice:
z kl. I-III: Zofiê Walczykiewicz,
Mariê Strózikowsk¹ i Adê
Ostrowsk¹ (wszystkie z SP Resko)
z klas IV-VI: Mariê Busztê SP
Resko, Martynê Debern¹ SP Starogard i Ameliê B¹cal SP Starogard
oraz z Gimnazjum: Adriannê Szczeœniak i Magdalenê Po³omsk¹.
Eliminacje powiatowe odbêd¹
siê 11 lutego 2014 r. w £obeskim
Domu Kultury.
ck

Dzieñ Babci i Dziadka

(RESKO) 24 stycznia 2014 w
sali widowiskowej Centrum Kultury w Resku Zarz¹d Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko³o w
Resku przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka” i Centrum Kultury
zorganizowa³ uroczysty „Dzieñ
Babci i Dziadka”.
Dla szanownych babæ i dziadków
oraz zaproszonych goœci w programie artystycznym wyst¹pi³y dzieci
ze Szko³y Podstawowej (op. p. Ewa
Jarosz), dzieci z ko³a teatralnego
Centrum Kultury (op. p. Sylwia Grabowska), uczniowie gimnazjum (op.
p. Aneta Kajma), na keyboardzie
zagra³a Martyna Kowalczyk, a przy
akompaniamencie gitary zaœpiewa³a
Jagoda Zieliñska (op. p. Andrzeja
Szatan). Wystêpy dzieci i m³odzie¿y

bardzo siê podoba³y, nagrodzono je
gromkimi brawami. ¯yczenia dla
zgromadzonych dziadków i babæ
przekazali Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Pani Barbara Basowska
oraz Burmistrz Reska Pan Arkadiusz
Czerwiñski, sk³adaj¹c na rêce Przewodnicz¹cej Ko³a ZERiI Ludmile
Porêbskiej symboliczny bukiet
kwiatów z ¿yczeniami du¿o zdrowia,
spokoju ducha, ciep³a i zrozumienia
od swoich najbli¿szych. Do ¿yczeñ
do³¹czy³ ksi¹dz dr Tadeusz Uszkiewicz, a ka¿dy z seniorów otrzyma³
czekoladê i serduszko z ¿yczeniami.
Na uroczystoœci podano skromny
poczêstunek, a po nim zaproszono
wszystkich do zabawy, która w mi³ej
atmosferze trwa³a do póŸnego wieczora. Do tañca przygrywa³ zespó³
pañstwa Mañkowskich.
ck
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Bobry nad Reg¹
(£OBEZ) Bobry na dobre zadomowi³y siê nad Reg¹ w oklicach
£obza. Podgryzaj¹ nawet sporych
rozmiarów drzewa, które spadaj¹ do
rzeki. Kajakarze bêd¹ mieli latem nie
lada przeprawê. Niektóre obgryzio-

Galeria naszych mieszkañców
Stefanek z rodzicami

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

ne pnie tworz¹ artystyczne wrêcz
rzeŸby, co mo¿e dodawaæ sp³ywom
uroku. Warto wiedzieæ, ¿e bobry s¹
pod ochron¹. Po wojnie by³o ich zaledwie kilkaset i zagro¿one by³y
wyginiêciem.
KAR

