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Wyró¿nieni „Smokami”: Adam Szatkowski, Andrzej Gudañski,
Mieczys³awa i Mieczys³aw Kotwiccy, „Sarmata” i SEC

El¿bieta Modrzejewska
z Super Smokiem

W mieszkaniu w £obzie
zmagazynowa³ du¿¹
iloœæ materia³ów
chemicznych, w Tuczy
wytwarza³ amfetaminê

CBŒ
zatrzyma³o
³obeskiego
„chemika”
(£OBEZ) Wczoraj nad ranem
funkcjonariusze Centralnego Biura
Œledczego zatrzymali w £obzie przy
ul. Orzeszkowej Piotra B. W jego
mieszkaniu znaleziono wiele materia³ów ³atwopalnych, które mog³y
s³u¿yæ do wytworzenia ³adunków
wybuchowych. Kilka lat temu Piotr
B. by³ ju¿ zatrzymany w podobnej
sytuacji i trafi³ do aresztu. Po kilku
latach wraz z koleg¹ prowadzi³ gospodarstwo rolne w Tuczy, w gminie
Dobra, jakie ten otrzyma³ w spadku.
Teraz okaza³o siê, ¿e produkowali
tam amfetaminê. Obaj zostali zatrzymani. Wiêcej szczegó³ów w nastêpnym wydaniu.
(r)

P³yta OSB 3
18 mm - 69,60 z³
brutto - za 1 szt.
Tel. 660 657 461
602 131 760
CMYK
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Prawo do sk³adania uwag i wniosków przys³uguje ka¿demu

Budowa farmy elektrowni wiatrowych w Borkowie
(RADOWO MA£E) Wójt gminy
Radowo Ma³e obwieœci³ o przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny
oddzia³ywania na œrodowisko dla
przedsiêwziêcia pod nazw¹: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych
„Borkowo”. Poni¿ej zamieszczamy to obwieszczenie.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1, w
zwi¹zku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 paŸdziernika 2008 roku o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego

ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz.
U. z 2013 r., poz. 1235) podaje siê do
publicznej wiadomoœci, ¿e Wójt Gminy Radowo Ma³e przyst¹pi³ do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania
na œrodowisko dla przedsiêwziêcia
pod nazw¹: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Borkowo” o ³¹cznej
mocy do 14 MW wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹, na terenie gminy Radowo Ma³e, w okolicy miejscowoœci
Borkowo”.

Inwestorem powy¿szego przedsiêwziêcia jest ENERTRAG - Bolkowice Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie
przy Al. Papie¿a Jana Paw³a II 15/4.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z
dnia 3 paŸdziernika 2008 roku o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o
ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235)
niniejsze postêpowanie jest prowadzone z udzia³em spo³eczeñstwa.

Za¿ywali na dworcu kolejowym

Skod¹ w opla
(WÊGORZYNO) 3.02.2014 r.
oko³o godz. 8.20 w Wêgorzynie na
ul. Drawskiej mieszkaniec gminy
Wêgorzyno, kieruj¹c samochodem
marki Skoda, najprawdopodobniej
nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, w wyniku czego uderzy³ w stoj¹cy pojazd
marki Opel.

St³uczka na Drawskiej
(WÊGORZYNO) 3.02.2014 r.
oko³o godz. 8.21 w Wêgorzynie na
ul. Drawskiej mieszkanka Wêgorzyna, kieruj¹c samochodem marki Suzuki, najprawdopodobniej nie dostosowa³a prêdkoœci do panuj¹cych
warunków na drodze, w wyniku czego uderzy³a w stoj¹cy pojazd marki
Skoda.

Nie ust¹pi³
pierwszeñstwa
(£OBEZ) 5.02.2014 r o godz.
11.30. w Be³cznej, mieszkaniec
£obza, kieruj¹cy samochodem marki IVECO, wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu, kieruj¹cej samochodem marki Hyundai w wyniku
czego dosz³o do zderzenia i uszkodzenia pojazdów.

Dachowanie
na krajówce
(WÊGORZYNO) 9.02.2014 roku
o godz. 20.15 na drodze K-20 Wêgorzyno - Winniki, kieruj¹ca samochodem marki Dacia z nieustalonych na
chwilê obecn¹ przyczyn zjecha³a na
pobocze i dachowa³a. W wyniku
zdarzenia kieruj¹ca i pasa¿er zostali
przewiezieni do szpitala w Drawsku
Pomorskim.

Trzech zatrzymanych
z narkotykami, w tym diler
(WÊGORZYNO) Mundurowi z
Posterunku Policji w Wêgorzynie
na dworcu kolejowym zatrzymali
dwóch mê¿czyzn, którzy za¿ywali
œrodek odurzaj¹cy w postaci marihuany. W toku dalszych czynnoœci
mundurowi najpierw ustalili, a potem zatrzymali dilera, który 19 - latkowi notorycznie sprzedawa³ narkotyki.
W poniedzia³kowy wieczór policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie w trakcie prowadzonego obchodu na dworcu kolejowym zauwa¿yli dwóch m³odych mê¿czyzn, z których jeden na widok policjantów
odrzuci³ jakiœ przedmiot. Jak siê okaza³o w toku dalszych czynnoœci,
by³o to zawini¹tko, w którym znajdowa³ siê susz roœlinny, którego czêœæ
mê¿czyŸni wczeœniej wypalili sobie
w poczekalni dworca PKP.
Obaj m³odzi ludzie zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. 21- latek us³ysza³ zarzut posiadania œrodka odurzaj¹cego w postaci
marihuany, natomiast jego m³odszy
19 - letni kolega us³ysza³ zarzut
udzielania œrodka odurzaj¹cego.
Mê¿czyŸni przyznali siê do zarzucanych im czynów i z³o¿yli wyjaœnie-

nia. Za oba te przestêpstwa Ustawa
o przeciwdzia³aniu narkomanii przewiduje karê do 3 lat pozbawienia
wolnoœci.
Policjanci pracuj¹cy nad t¹
spraw¹ ustalili tak¿e, w jaki sposób
tych dwóch m³odych mê¿czyzn wesz³o w posiadanie narkotyków. Do
sprawy tej zosta³ zatrzymany tak¿e
20- letni mieszkaniec gminy Wêgorzyno.
Policjanci ustalili, i¿ to w³aœnie
on notorycznie sprzedawa³ w celu
zarobkowym 19- latkowi marihuanê.
Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzut, do
którego czêœciowo przyzna³ siê i z³o¿y³ wyjaœnienia.
20-letniemu dilerowi grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolnoœci. O
dalszym losie wszystkich trzech
m³odych mê¿czyzn zadecyduje s¹d.

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Wniosek inwestora, raport o
oddzia³ywaniu na œrodowisko wraz
z uzupe³nieniami oraz uzgodnienia
organów opiniuj¹cych znajduj¹ siê
do wgl¹du w Urzêdzie Gminy Radowo Ma³e 21 (pokój nr 8).
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mo¿liwoœci zapoznania siê z dokumentacj¹ sprawy
oraz sk³adania uwag i wniosków w
formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej, w terminie 21 dni od dnia
publicznego og³oszenia tj od dnia
03.02.2014 do 24.02.2014 r.
W ramach postêpowania z udzia³em spo³eczeñstwa prawo do sk³adania uwag i wniosków przys³uguje
ka¿demu. Z³o¿one uwagi i wnioski
zostan¹ rozpatrzone przez Wójta
Gminy Radowo Ma³e.
Niniejsze obwieszczenie zosta³o
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radowomale.pl i wywieszone na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Radowie
Ma³ym oraz w so³ectwach Karnice i
Borkowo Wielkie, gm. Radowo Ma³e.
Radowo Ma³e, 31.01.2014 r.
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Podnieœli so³tysom diety

Diety so³tysów s¹ nies³usznie powi¹zane
z sesjami
(WÊGORZYNO) Od 1 lutego
2014 r. wzros³y diety so³tysom gminy wêgorzyñskiej i przewodnicz¹cemu rady osiedlowej w Wêgorzynie. Przez ostatnie dwa lata pobierali je wysokoœci 200 z³, teraz bêd¹
otrzymywaæ po 300 z³.
Radni w uchwale sprzed dwóch
lat œciœle powi¹zali otrzymywanie
diet z obecnoœci¹ so³tysów na obradach Rady Miejskiej. Otrzymywali
oni diety „za udzia³ w sesjach”. Po
dyskusji tocz¹cej siê wokó³ tej sprawy radni zrezygnowali z tego zapisu,
ale dodali zapis, ¿e w przypadku nieobecnoœci so³tysa „na sesji” potr¹ca mu siê po³owê diety.
Z jednej strony radni dyscyplinuj¹ w ten sposób so³tysów, by ci
wiedzieli co dzieje siê w gminie i
mogli przekazywaæ te informacje
mieszkañcom so³ectw, z drugiej strony pracodawca nie ma obowi¹zku
zwalniaæ so³tysa z pracy na czas
obrad, tak jak jest to w przypadku
radnego.
Jak to zrobiono w Drawsku
Pomorskim
Rady gmin zaczê³y wiêc odchodziæ od wi¹zania diet wyp³acanych
so³tysom, z ich obecnoœci¹ na se-

sjach. Zrobi³a tak Rada Miejska w
Drawsku Pomorskim, która w ogóle
odst¹pi³a od takiego powi¹zania,
tak¿e maj¹c na wzglêdzie wyrok
WSA, jaki zapad³ w 2010 roku. Przytaczamy uzasadnienie do uchwa³y
drawskiej, ku wiêkszej wiedzy na ten
temat.
„So³tys nie ma obowi¹zku
uczestniczenia w sesji rady gminy,
bowiem ¿aden przepis ustawowy mu
tego nie nakazuje. Brak obowi¹zku
wynika tak¿e z orzecznictwa Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego we Wroc³awiu, który to wyrokiem
z dnia 9 marca 2010 r. (sygn. Akt III
SA/Wr857/09) uchyli³ przepisy obliguj¹ce so³tysa do udzia³u w sesjach
rady.
Natomiast z przepisu art. 37a
ustawy o samorz¹dzie gminnym
wynika, ¿e so³tys mo¿e uczestniczyæ
w pracach rady gminy na zasadach
okreœlonych w statucie gminy, choæ
ten przepis ustawowy zawiera jednoczeœnie zastrze¿enie, ¿e so³tys nie
ma prawa udzia³u w g³osowaniu. W
zwi¹zku z tym rada gminy nie mo¿e
narzuciæ so³tysowi uchwa³¹ w sprawie diety takiego obowi¹zku. Dlatego rada gminy nie powinna uchwa³¹
ustaliæ diety dla so³tysa „za uczestnictwo w sesjach rady gminy”.

OG£OSZENIE
Skarb Pañstwa Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe
Nadleœnictwo £obez ul. Bema 15, 73-150 £obez
oferuje do sprzeda¿y:
Samochód specjalny patrolowo-po¿arniczy LAND ROVER
Defender 110 2,5 TD z motopomp¹ p³ywaj¹ca Niagara i motopomp¹ Briggs i Stratton.
Rok produkcji 2002, nr identyfikacyjny /VIN/SALLDBH582A637420,
przebieg 83659 km, cena sprzeda¿y 18.830,00 z³ netto.
Samochód mo¿na ogl¹daæ w dniach od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 8.00 - 15.00. Informacje o samochodzie mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 694-457-187. Informacji udziela Pan Zbigniew
Jurczyk. Oferta wa¿na do dnia 28 lutego 2014 roku.

Jeszcze o zasadach
powiadamiania
Brak obowi¹zku uczestniczenia
w pracach rady gminy nie zwalnia
przewodnicz¹cego rady z obowi¹zku zawiadamiania so³tysa ka¿dorazowo o zwo³aniu sesji i do³¹czania
do zawiadomienia porz¹dku obrad
oraz projektów uchwa³. Wynika to z
drugiego zdania przepisu art. 37a
ustawy o samorz¹dzie gminnym,
który mówi, ¿e: „Przewodnicz¹cy
rady gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania na takich
samych zasadach jak radnych, przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji
rady gminy”.
A poniewa¿ „te same zasady” zawiadamiania „jak radnych”, o których mowa w tym przepisie s¹ z kolei
okreœlone w art. 20 ust. 1 tej¿e ustawy, którego odpowiedni fragment
brzmi: „do zawiadomienia do³¹cza
siê porz¹dek obrad wraz z projektami
uchwa³”, to oznacza, ¿e przewodnicz¹cy rady gminy, który tylko zawia-

damia so³tysów o terminie sesji, ale
nie do³¹cza do zawiadomienia porz¹dku obrad i projektów uchwa³ nie
wywi¹zuje siê z ustawowego obowi¹zku”.
Dieta jako rekompensata
- niech rozliczaj¹ mieszkañcy
Pozycja spo³eczna so³tysa roœnie z roku na rok. To funkcja dla
ludzi aktywnych, spo³eczników, z
pomys³ami na polepszenie warunków ¿ycia swojej wsi. Dieta tylko
rekompensuje wydatki poniesione
w tej pracy (dojazdy do urzêdów,
telefony, papiery itd.). Radni oczywiœcie chcieliby widzieæ so³tysów
na sesjach, ale z drugiej strony
musz¹ pogodziæ siê z tym, ¿e tak jak
ich, tak i so³tysów bêd¹ rozliczaæ
wyborcy, gdy przyjdzie czas. Bêdzie
wiêc mala³o znaczenie instrumentów
nacisku, a ros³a presja odpowiedzialnoœci przed mieszkañcami. Te
zmiany staj¹ siê powoli zauwa¿alne.
Nasz g³os, jako wyborców, nabiera
znaczenia.
KAR

Poszukujê osób, które w okresie
2011-2012 r. leczy³y siê w Szpitalu
w Gryficach i:
- zosta³y lub mog³y byæ zaka¿one gronkowcem z³ocistym lub
inn¹ chorob¹ zakaŸn¹, albo
- by³y œwiadkami nagannego zachowania personelu medycznego w tym okresie, tj. nieprzestrzegania higieny itp.
w zwi¹zku ze spraw¹ o odszkodowanie jakiego dochodzê za zaka¿enie mojej osoby gronkowcem z³ocistym. Szpital w Gryficach
zaprzecza jakoby do zaka¿enia dosz³o w jego placówce, a udowodnienie ¿e zaka¿enie nast¹pi³o w owej placówce jest niezmiernie trudne. Natomiast przypadkiem nie mo¿e byæ fakt, ¿e w jednym czasie
zaka¿ono kilka osób. Ka¿da kolejna osoba z pewnoœci¹ przyczyni siê
do umocnienia dowodów i wyjaœnienia sprawy. BARDZO PROSIMY
O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY:
tel. 602-177-546 lub e-mail: iwa661203@gmail.com
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Wyró¿nieni „Smokami”: Adam Szatkowski, Andrzej Gudañski, Mieczys³awa i Mieczys³aw
Kotwiccy, „Sarmata” i SEC

El¿bieta Modrzejewska z Super Smokiem
(£OBEZ) W Oœrodku Agroturystycznym "M³yn nad Star¹ Reg¹" w
Tarnowie doby³a siê 7 lutego 2014
roku X Gala z okazji wrêczenia Nagród Specjalnych Starosty £obeskiego za rok 2013.
Dzisiaj w ekspresowym tempie
podamy tylko laureatów, którzy otrzymali statuetkê „Smoka”.
„Rozwój gospodarczy” - tu laur
zdoby³a spó³ka SEC £obez, odebra³
prezes Ryszard Sola.
„Oœwiata i Wychowanie” - „Smoka”
otrzyma³ Adam Szatkowski z Reska.
„Dzia³acz Spo³eczny” - zwyciê¿yli
Mieczys³awa i Mieczys³aw Kotwiccy
z Sielska, gm. Wêgorzyno.
„Kultura i sztuka” - „Smok” dla
Andrzeja Gudañskiego z £obza.
„Sport i turystyka” - lauru doczeka³
MGLKS „Sarmata” z Dobrej. Odebrali
prezes klubu Antoni Kontowicz i
Edward Stanis³awczyk.
Starosta Ryszard Brodziñski wyró¿ni³ Super Smokiem El¿bietê Modrzejewsk¹ z £obza, za dzia³alnoœæ na
rzecz ratowania ¿ycia, czyli oddawanie
krwi i prowadzenie Klubu Honorowych Dawców Krwi. (foto: starostwo)

SEC £obez Sp. z o.o.

Adam Szatkowski

Miejsko-Gminny Ludowy Klub
Sportowy „Sarmata” Dobra

El¿bieta Modrzejewska

Andrzej Gudañski

Mieczys³awa i Mieczys³aw
Kotwiccy

tygodnik ³obeski 11.2.2014 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

PRACA

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat œwidwiñski

Region

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

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

Lokal u¿ytkowy w centrum £obza
obok
Pepco
wynajmê
od
01.03.2014r. ok. 30 mkw., wszystkie media, idealny na biuro, gabinet, sklep. Tel. 501 894 828.

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.
Us³ugi remontowe. Tel. 533 419
679
Powierzchnie reklamowe do wynajêcia pod baner lub billboard w
£obzie, 300 m od Lidla. Wiêcej informacji pod nr telefonu 501 894
828.
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

INNE
Powiat ³obeski
Oddam segment „Zamoœæ”, ciemny, wysoki po³ysk. Tel. 500 106 695.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

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

Powiat œwidwiñski
Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Region

ROLNICTWO

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

Region

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

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

Kury i kurczêta w ró¿nym wieku, ras
Leghorn i Ogólnou¿ytkowe. Tel.
501 057 385

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

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

DOMY NA SPRZEDA¯
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 150 mkw, dzia³ka 823 mkw
- CENA 450.000 z³
£obez (okolica) - bliŸniak o pow. 96 mkw, dzia³ka 800 mkw
- CENA 140.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 90 mkw, dzia³ka 500 mkw
- CENA 300.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - bliŸniak o pow. 60 mkw, dzia³ka 1171 mkw
- CENA 130.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 150 mkw, dzia³ka 3300 mkw - CENA 65.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 160 mkw, dzia³ka 200 mkw
- CENA 265.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - dom ze sklepem o pow. 219,48 mkw, dzia³ka 1035 mkw - 290.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 1600 mkw - CENA 190.500 z³
Resko - wolnostoj¹cy o pow. 180 mkw, dzia³ka 791 mkw
- CENA 290.000 z³
Resko (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 103,49 mkw, dzia³ka 2165 mkw
- CENA 299.000 z³
Resko (okolica)- bliŸniak o pow. 68 mkw, dzia³ka 4190 mkw
- CENA 67.000 z³
Dobra (okolica) - posiad³oœæ o pow. 170 mkw,
dzia³ka ze stawem 30300 mkw
- CENA 1.200.000 z³
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„Trzeba stan¹æ twarz¹ w twarz panie burmistrzu z rzeczywistoœci¹, która jaka jest, taka jest i lewych
pieni¹¿ków siê nie pobiera”

Burmistrzowi obciêli wynagrodzenie
(£OBEZ). Ósmy rok
rz¹dów burmistrza
£obza Ryszarda Soli
rozpocz¹³ siê dla niego
obni¿k¹ wynagrodzenia
do kwoty minimalnej.
Dyskusja na temat
wynagrodzenia
burmistrza trwa³a kilka
godzin i by³a niezwykle
burzliwa.
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 pobieranie 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”.
Ju¿ na wstêpie sesji przewodnicz¹cy rady Kazimierz Chojnacki
wniós³ o zdjêcie tego punktu (znajduj¹cego siê w porz¹dku obrad na
szarym koñcu) z porz¹dku obrad.
Zasugerowa³ przesuniêcie w czasie
do pe³nego wyjaœnienia sprawy. Poparli go tylko Z. Pude³ko i A. Ku¿el.
- Pytamy pana burmistrza na temat wynagrodzenia za 2012 rok od
czerwca ubieg³ego roku. Pan burmistrz nie jest ³askaw odpowiedzieæ
nam, jesteœmy zwodzeni, póŸniej
pytam pana burmistrza na sesji w listopadzie. Pan radca odpowiada mi,
¿e nie zna sk³adników wynagrodzenia. Pan burmistrz udziela mi informacjê na piœmie. Pochwalam pana
pracê i do tej pory s¹dzi³am, ¿e jest
pan cz³owiekiem, który reprezentuje
nas godnie, pracuje dla naszej gminy, dopóki nie dowiedzia³am siê, ¿e
pobiera pan za to dodatkowe wynagrodzenie. Uwa¿am, ¿e nie powinien
pan tego robiæ. Jest pan osob¹ publiczn¹, jest pan osob¹ wybran¹ na
to stanowisko, jest pan osob¹, która
otrzyma³a okreœlone wynagrodzenie, tutaj, w gminie, i na rzecz tej gmi-

ny pan pracuje. Nie wykorzysta³ pan
czasu, który daliœmy panu, gdy próbowaliœmy zasugerowaæ, ¿e coœ z
tym fantem trzeba zrobiæ. Nie chcemy mówiæ, ¿e ktoœ ma z³e poczynania
czy cokolwiek, doceniamy pracê
burmistrza na swoim stanowisku, to
co robi dla naszej gminy, ale nie
mogliœmy zgodziæ siê z niektórymi
aspektami. Wiem, ¿e w statucie tego
Zwi¹zku jest zapis, ¿e cz³onkowie zarz¹du mog¹ pobieraæ wynagrodzenie, ale czy na pewno burmistrz pe³ni¹cy funkcjê i pracuj¹cy dla naszej
gminy? Pan burmistrz pe³ni¹cy
funkcjê ma za zadanie tak postêpowaæ, aby spojrzeæ w lustro, a tym
lustrem jest nasze spo³eczeñstwo powiedzia³a radna W. Romejko.
Radni, którzy wnieœli projekt
uchwa³y, powtarzali wielokrotnie, ¿e
Zwi¹zek jest konieczny i wielokrotnie chwalono pozyskiwanie pieniêdzy unijnych oraz inwestycje, jakie
maj¹ miejsce w gminach. Kwestia
bowiem nie dotyczy dzia³alnoœci
Zwi¹zku i zasadnoœci jego istnienia,
a jedynie pobierania wynagrodzeñ
przez burmistrzów w zarz¹dzie.
Akt wyboru
Radny Henryk Stankiewicz
uzna³, ¿e wyrok s¹du gliwickiego
mówi wyraŸnie, ¿e burmistrz nie powinien pobieraæ pieniêdzy w zwi¹zku, bo pobiera pieni¹dze za swoj¹
pracê w gminie, a to co robi w zwi¹zku, to jest kontynuacja tego, co robi
w urzêdzie.
- Dosz³a jeszcze jedna sytuacja,
jak siê okazuje z dokumentów, pan
przewodnicz¹cy
zgromadzenia
podj¹³ decyzjê sam o tym, ¿e przyzna³ Akt wyboru i wynagrodzenia
dla tych trzech panów burmistrzów.
W 2011 roku zostali panowie powo³ani na przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cego i cz³onka i dalej
nie ma nic. ¯eby w tej uchwale z 2011
roku by³o napisane, ¿e Akt wyboru
jest na podstawie paragrafu 16 ust.
1 i 3 to rozumiem, wszystko by gra³o,
ale nie ma punktu 3 i z tego wynika,
¿e pan przewodnicz¹cy zrobi³ to na
w³asn¹ rêkê. (ust. 3 mówi o mo¿liwoœci zatrudnienia - przyp. red.).
¯ebym wiedzia³ wczeœniej, ¿e burmistrz pobiera wynagrodzenie, zareagowa³bym wczeœniej. Zakresu
czynnoœci ci panowie nie posiadaj¹,
w projekcie nie s¹ wpisani. Nie ma
nigdzie na BIP protoko³ów zgromadzeñ i z zarz¹du. Ju¿ dawno rozpoczêlibyœmy dyskusjê, czy s³usznie
czy nie. Ale to naros³o prawie 52
tysi¹ce z³otych za dwa lata.
Druga sprawa, to dokumenty in
blanco. Nie chcia³em tego nigdzie
wywieszaæ, nigdzie pokazywaæ, bo

uwa¿am, ¿e to wstyd, ¿eby takie coœ
kr¹¿y³o po urzêdzie. Wiem, ¿e mo¿e
czasu nie ma, ale wy odpowiadacie
za nasz maj¹tek. Nie chcia³bym, aby
coœ takiego by³o, bo jak jeszcze raz
coœ takiego z³apiê, to oddam sprawê
do prokuratury. Nastêpna sprawa to
rozliczenie mediów. Komisja doprosiæ siê nie mo¿e, by media zosta³y
skrupulatnie i dobrze rozliczone.
Chcielibyœmy z³o¿yæ wniosek,
jako grupa radnych - ca³a rada, by ze
statutu Zwi¹zku wykreœliæ w paragrafie 16 ust. 3, to by³oby najlepsze.
Chcemy, aby nasz przedstawiciel
wniós³ na walne, by nikomu ju¿ nie
wyp³acano tam pieniêdzy - powiedzia³ radny Henryk Stankiewicz.
Mo¿na „zrobiæ szwindel”?
Kolejna kwestia poruszana w
projekcie uchwa³y to delegacje, jakie
burmistrz pobiera³ z gminy za dojazd
do drugiej pracy w Zwi¹zku. Na tê
kwestiê zwróci³a uwagê radna Maria
Pokomeda.
Wyjaœni³a, ¿e to jest tak, jakby
radny pracowa³ na drugi etat w
Drawsku i z gminy pobiera³ pieni¹dze na dojazd. Radna uwa¿a³a, ¿e
burmistrz nie mia³ prawa wystawiaæ
delegacji. W kwestii dokumentu
wyjaœni³a, ¿e jest to dokument o
sprzeda¿y dzia³ki, gdzie nie jest wpisana data i jest podpis burmistrza,
nie ma nazwiska nabywcy, tym samym, jak wyjaœni³a „mo¿na sobie
wpisaæ kwotê, datê, to co komu pasuje i za plecami burmistrza zrobiæ
szwindel”.
-To jest nasze gminne mienie.
Pan, panie burmistrzu, zszed³ z tego
mienia, nie wolno panu podpisywaæ
w ¿adnym wypadku dokumentów in
blanco o sprzeda¿y. Takich rzeczy
nie wolno robiæ. Albo pan podpisuje
coœ, przy czym pan uczestniczy, a nie
zostawia pan sprawê otwart¹ i podpisuje, bo pana mo¿e nie bêdzie. Nie

mo¿na w ten sposób, dokumenty
podpisuje siê po przeczytaniu, po
zaznajomieniu siê z tym, co tam jest.
Pan burmistrz i pozostali, którzy
tworzyliœcie tê uchwa³ê, ¿e mo¿ecie
pobieraæ pieni¹dze, wiedzieliœcie
œwietnie, za czym podnosicie rêkê.
To jest tak: zebra³o siê kilka osób, s¹
pieni¹dze do wziêcia. Tworzymy
uchwa³ê, wszyscy nie weŸmiemy,
ale któryœ z nas weŸmie, wiêc podnoszê rêkê za po¿ytkiem dla siebie. To
jest sytuacja, w której panowie sami
siê ustawiacie do pieniêdzy. Podnosz¹c rêkê wiedzia³ pan, ¿e podnosi j¹
na w³asny po¿ytek. Podoba mi siê
bardzo to, co zrobi³ burmistrz Drawska, przeci¹³ ten wêze³ gordyjski jednym ciêciem - odwo³a³ wiceburmistrza. Na propozycjê zasiadania w
zarz¹dzie - nie przyj¹³ pieniêdzy. Nie
wszystko, co jest zgodne nawet z
liter¹ prawa, nawet je¿eli sobie udowodnimy to w s¹dzie, ¿e pan ma racjê
i móg³ wzi¹æ te pieni¹dze, to nie znaczy, ¿e spo³eczeñstwo oceni to dobrze. Spo³eczeñstwo tego nie ocenia
dobrze, spo³eczeñstwo jest zbulwersowane. Zarobiæ 3 tysi¹ce miesiêcznie pracuj¹c 5 godzin w miesi¹cu i jeszcze wzi¹æ delegacjê na dojazd do tej pracy, to ju¿ jest du¿a
przesada. Dzisiaj uchwalaliœmy coœ
takiego, jak prace u¿yteczno-spo³eczne, nie podnios³am rêki za t¹
uchwa³¹, gdzie cz³owiek zatrudniony w tej gminie za 8 z³otych na godzinê przez miesi¹c zarobi 320 z³, bez
¿adnych gratyfikacji. A burmistrz za
5 godzin pozwoli³ sobie wzi¹æ 3 tysi¹ce brutto miesiêcznie. Nie pochwalam tego i uwa¿am, ¿e nale¿y to
napiêtnowaæ i obni¿yæ panu wyp³atê - powiedzia³a radna M. Pokomeda.
Sytuacja podczas sesji stawa³a
siê coraz bardziej napiêta, a wypowiedzi coraz bardziej emocjonuj¹ce.
- Pan burmistrz, jakby mia³ polot,
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to odda³by siê do dyspozycji pana
wojewody. Trzeba mieæ honor, ¿eby
przyznaæ siê do pewnych rzeczy, nie
stan¹æ za plecami wojewody, jak staje teraz pan burmistrz, bo pan wojewoda odpisa³, ¿e nic siê nie sta³o.
Tak nie mo¿na. Trzeba stan¹æ twarz¹
w twarz panie burmistrzu z rzeczywistoœci¹, która jaka jest, taka jest, i
lewych pieni¹¿ków siê nie pobiera powiedzia³ radny W³adys³aw Tabaka.
Co wolno wojewodzie
Radny Janusz Skrobiñski wielokrotnie stara³ siê wyt³umaczyæ burmistrzowi oraz radnym, którzy deklarowali, ¿e bêd¹ g³osowaæ przeciw
zmniejszeniu wynagrodzenia dla
burmistrza, ¿e pieni¹dze pobierane
w urzêdzie i w Zwi¹zku to pieni¹dze
bud¿etowe, w przeciwieñstwie do
ludzi pracuj¹cych na etatach w innych zak³adach. Zwróci³ uwagê, ¿e
prezesi stowarzyszeñ nie bior¹ pieniêdzy za swoj¹ dzia³alnoœæ. Aby
zdobyæ 30 tys. z³ na rok stowarzyszenia sportowe dla wszystkich sportowców w gminie musz¹ siê zrzeszyæ, aby zdobyæ ³¹cznie 30 punktów. Odniós³ siê równie¿ do delegacji.
- Powiem w ten sposób - skandalem jest to, ¿e jad¹c do drugiej pracy,
pobiera siê delegacjê. Nie wyobra¿am sobie tego, ¿e ja jad¹c do stoczni
szczeciñskiej, bêdê pobiera³ delegacjê ze starostwa na dojazd do drugiej
pracy. Pewnie bym tam pracowa³ 2
tygodnie, zwin¹³by mnie pan komendant, prokuratura by mi kopa
da³a i wylecia³bym z roboty. W tym
pañstwie jest tak - co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie i tak to wygl¹da. To jest chyba taka zwyk³a
ludzka chêæ, ¿eby jeszcze wiêcej
mieæ i jeszcze wiêcej. S¹ jeszcze inne
wypadki - dokument in blanco - to
jest szokuj¹ce. Jeœli chodzi o rozliczenia mieszkañ komunalnych,
wiem ¿e to jest ciê¿ko zrobiæ, nie
chcia³bym siê pastwiæ nad burmistrzem, bo myœlê, ¿e s¹d nad burmistrzem podejm¹ wyborcy. To co siê
dzieje i te liczby pokazuj¹ nam jedn¹
rzecz, ¿e burmistrzowi chodzi tylko o
to, aby zarabiaæ jak najwiêcej pieniêdzy, a najmniej go interesuj¹ sprawy
zwi¹zane z gmin¹, bo przed chwil¹
pani Szwemmer zapyta³a, czy to
prawda, ¿e cz³onkowie komisji
mieszkaniowej pobieraj¹ op³atê. To
jest op³ata 90 z³, a jakie to by³oby
niemoralne, gdyby radny Tadeusz
Sikora tak¹ op³atê pobiera³. Ale bior¹c przyk³ad naszego przywódcy w
mieœcie, nie powinien mieæ ¿adnych
skrupu³ów, powinien ¿¹daæ jeszcze
wiêkszej op³aty - powinien powiedzieæ - za ka¿de posiedzenie komisji
chcê 300 z³, ale nie zrobi³ tego, bo
radnemu nie wypada. Ja zasiadam w
komisjach przetargowych, te¿
chcia³bym mieæ z tego pieni¹dze,
zgodnie z tym, co pokazuje mój szef,
co reprezentuje przywódca mojej
gminy, to powinienem tego ¿¹daæ.

SAMORZ¥D
Ludzie, którzy dzia³aj¹ w stowarzyszeniach w naszej gminie, maj¹c tyle
pracy na g³owie, powinni ¿¹daæ pieniêdzy za swoj¹ pracê, bo daje taki
przyk³ad burmistrz, a to nie jest
prawnie zabronione. Decyduj¹c siê
na to, ¿e pan jest burmistrzem, zdecydowa³ siê pan te¿ na ocenê spo³eczn¹, jest pan osob¹ publiczn¹.
Nie chodzi nam o pañskie finanse,
chodzi nam o finanse gminy. Po prostu w rozumieniu naszym, czysto
ludzkim, je¿eli my p³acimy sk³adki z
naszego bud¿etu, my podnosz¹c
palce, przesy³amy sk³adki do Zwi¹zku Gmin, to tak jakbyœmy my z tego
naszego bud¿etu, z którego ju¿ p³acimy panu wyp³atê, p³acili panu jeszcze jedn¹ wyp³atê. Dlatego ja te¿
podpisa³em siê pod t¹ uchwa³¹ powiedzia³ radny J. Skrobiñski.
Prawo czy moralnoœæ
Teoretycznie prawo winno byæ
zgodne z etyk¹, a czy tak jest? ¯ycie
wskazuje, ¿e nie zawsze. Radny
Marek Rokosz zwróci³ uwagê na
najnowsze badanie opinii publicznej, z którego wynika³o, ¿e tylko 20
proc. badanych Polaków stwierdzi³o, ¿e zasady moralne w ¿yciu powinniœmy mieæ i powinniœmy ich bezwarunkowo przestrzegaæ.
- Odnosz¹c siê do projektu
uchwa³y, mówimy o moralnej stronie, czyli pobieraniu pieniêdzy przez
pana burmistrza. Jeœli chodzi o sam¹
istotê, jest to niemoralne, ka¿dego
na kogo by to pad³o, pad³o na burmistrza, wzi¹æ pieniêdzy nie powinien, prawnie - wygl¹da na to, ¿e jest
trochê inaczej - powiedzia³ radny M.
Rokosz, zapowiadaj¹c, ¿e w takiej
sytuacji wstrzyma siê od g³osu.
Jak daj¹, to chyba biorê
O ile radni, którzy byli za obni¿eniem poborów burmistrza wskazywali na etykê, moralnoœæ, zasady
spo³eczne, dobro publiczne, o tyle
obroñcy wynagrodzenia burmistrza
do tych aspektów ¿ycia spo³ecznego nie siêgali. Radna Helena Szwemmer og³osi³a, ¿e zag³osuje przeciwko
uchwale z ca³¹ œwiadomoœci¹, poniewa¿ nie podziela powodów, które
s¹ uzasadnieniem do uchwa³y.
- Sk¹d siê wziê³y te sprawy z wynagrodzeñ? S¹ to pieni¹dze, które s¹
z kontraktu, z tego naszego wczeœniejszego, policzone jako forma
utrzymania administracji. Ta administracja na miejscu ma swoje meble
bardzo piêkne, ma swoje komputery,
ma swój zysk z lokat bankowych, ju¿
maj¹ te pieni¹dze w absolutnym nadmiarze, zatrudnili jeszcze dwie osoby. Czy to jest moralne czy niemoralne? Mi jak daj¹ cokolwiek, to ja chyba biorê. Tak po prostu oœwiadczam
w swoim w³asnym sensie - powiedzia³a radna H. Szwemmer.
Po s³owach „Mi jak daj¹, to chyba biorê” w sali zapanowa³o milczenie; spojrza³am na siedz¹cego zastêpcê komendanta policji. Równie¿
wyra¿a³ zdziwienie. Konsternacja

nie trwa³a d³ugo, bowiem radna stara³a siê uzasadniæ prawid³owoœæ poborów burmistrzów w zarz¹dzie,
przytaczaj¹c na dowód rzekomo
podjêt¹ uchwa³ê. Radny J. Skrobiñski oœwiadczy³, ¿e jeœli j¹ zobaczy, zag³osuje za pozostawieniem poborów. Nikt uchwa³y jednak nie widzia³,
bo jej nigdy nie podjêto.
Radna w dalszych s³owach
stwierdzi³a, ¿e „10 tys. z³ za miesi¹c to
nie jest jakieœ nadzwyczajne wynagrodzenie” i ¿e nagannym jest obni¿anie wynagrodzenia burmistrzowi,
skoro przez lata nie podnosi³o siê
poborów.
WypowiedŸ radnej H. Szwemmer
radny J. Skrobiñski okreœli³ jako
„kompletn¹ bzdurê”.
Nasi drodzy pracownicy
W biurze Zwi¹zku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego od grudnia
ubieg³ego roku pracuje 9 osób. Pobory bierze dodatkowo trzech cz³onków zarz¹du, ³¹cznie 12 osób. W
tamtym roku biuro kosztowa³o 700
tys. z³, w tym bêdzie kosztowaæ 1,2
miliona z³.
- Nie ma znaczenia czy wyp³atê
wzi¹³ burmistrz £obza, czy inny. Jest
to 30 tys. z³ w roku, które wp³acaj¹
gminy wspólnie. Razem przy trzech
osobach to jest 100 tys. z³ rocznie,
które trzeba bêdzie podzieliæ na ka¿dego mieszkañca, który znajduje siê
w tym stowarzyszeniu. I twierdzenie, ¿e te pieni¹dze do nas nie wróc¹,
s¹ totaln¹ bzdur¹, bo my musimy za
to zap³aciæ, ka¿dy z nas po kolei.
S¹ jeszcze delegacje, sprawa jest
w prokuraturze i dlaczego doje¿d¿a³
pan tam za nasze pieni¹dze? Przera¿a nas olbrzymia suma pieniêdzy,
jakie s¹ po stronie zarobków w
zwi¹zku, ale s¹ jeszcze delegacje. To
jest przestêpstwo. Tego nie wolno
robiæ. Sprawa jest w prokuraturze
okrêgowej w Szczecinie i to nie jest
jeszcze koniec sprawy na dzisiaj.
Chcê wiedzieæ, dlaczego tam burmistrz jeŸdzi za naszych podatników
pieni¹dze w delegacje? - pyta³ radny.
Radna Krystyna Bogucka
stwierdzi³a, ¿e burmistrz powinien
jasno i wyraŸnie powiedzieæ o zarobkach w czerwcu.
- Trzeba by³o powiedzieæ, ¿e jest
du¿o pracy, mia³ pan dotychczas dodatek specjalny w wysokoœci 30
proc. wynagrodzenia, Rada na pewno podnios³aby na 40 proc., bo jest
to zwiêkszone pana zaanga¿owanie,
a nawet sam fakt spotkania samorz¹du po obiedzie, kwalifikuje pana, by
podwy¿szyæ dodatek specjalny stwierdzi³a radna.
Opinia wa¿niejsza
od wyroku s¹du?
Przewodnicz¹cy rady Kazimierz
Chojnacki oœwiadczy³, ¿e nie chce
niczego zamiataæ pod dywan, tylko
sytuacja nie jest jasna.
- S¹ dwie wyk³adnie prawne NSA w sprawie i stanowisko wojewody. Temat wa³kowany by³ prak-
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tycznie od trzech miesiêcy. Mamy
dwie sprzeczne interpretacje, dlatego mówiê, ocena prawna jest ocen¹
wa¿n¹, ocenê moraln¹ zostawiam
wyborcom, wobec nas, wobec
wszystkich ludzi pe³ni¹cych funkcje z wyboru. My wszyscy powinniœmy kierowaæ siê liter¹ prawa. Jeœli
mam zarzuty, to muszê mieæ ku temu
prawne podstawy, by je postawiæ mówi³ przewodnicz¹cy.
Zapewni³, ¿e bêdzie g³osowaæ za
pozostawieniem poborów, daj¹c
tym samym do zrozumienia, ¿e opinia prawna wojewody, gdzie zastrzega siê, ¿e to tylko opinia, jest bardziej
wi¹¿¹ca ni¿ wyrok Najwy¿szego
S¹du Administracyjnego, którego
zadaniem jest rozstrzyganie kwestii
prawnych.
Równi i równiejsi
- My radni musimy sk³adaæ przejrzyste oœwiadczenia maj¹tkowe,
wskazywaæ wszystkie sk³adniki dochodów. W tym roku burmistrz nie
zastosowa³ siê do wyznaczników, bo
wojewoda da³ prawo. Przez parê lat
pan oddziela³ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia, a gdy wynagrodzenie wzros³o - to pan wpisa³
³¹cznie. Pan powinien byæ wzorem
dla nas, a nie my dla pana. Znalaz³
pan dziêki wojewodzie jakieœ obejœcie, ma³o tego, wszyscy trzej panowie, którzy brali te pieni¹dze w ten
sam sposób rozliczyli siê w tamtym
roku. Czy to nie daje do myœlenia?
Ktoœ coœ chcia³ ukryæ, nie pokazaæ.
- powiedzia³a radna.
Chcia³bym mieæ takiego faceta
Radny Zbigniew Pude³ko, zazwyczaj opanowany, teraz wypowiada³ siê g³oœno i emocjonalnie.
- Zwrot kosztów przejazdu...
Wiecie co pañstwo? Ja chcia³bym
mieæ takiego faceta, i myœlê, ¿e on
jest (wskazuj¹c na burmistrza przyp. red.), który bierze 505 z³ za delegacje, a przywozi mi kilkanaœcie
milionów. Chcia³bym mieæ takiego
faceta w swojej firmie! Interpretacja
prawna to jest jedno, interpretacja
moralna, etyczna i polityczna to jest
coœ innego. My tutaj, tworz¹c pewne prawo, ramy tego prawa, ale to
jest prawo. Prawo jest kulawe, ale co
z tego, ¿e jest kulawe, skoro mamy
tego prawa przestrzegaæ i tyle - powiedzia³ radny Z. Pude³ko.
Uwa¿aæ na s³owa
Po wys³uchaniu dyskusji g³os
zabra³ burmistrz £obza Ryszard
Sola, który sprostowa³, ¿e zarabia 2,3
tys. z³ brutto.
- Pierwsze dwa lata mojej roli i ca³oœci mojej pracy by³y niewielkie. Nie
chcia³bym w tej chwili powiedzieæ,
ile razy musia³em jeŸdziæ najpierw do
Drawska, póŸniej do Z³ocieñca,
¿eby odbyæ zarz¹d, ewentualnie
walne i wiele razy wozi³em na zasadzie kuriera dokumentacjê, ale to nie
ma znaczenia. A czy ktoœ z pañstwa,
tutaj, gdy og³osi³em oficjalnie w
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grudniu 2011 roku, kiedy dostaliœmy
dofinansowanie, powiedzia³ z pañstwa tutaj obecnych, którzy podpisali siê pod tym wnioskiem - panie
burmistrzu, dobra robota - nic wiêcej. Przypomnê 2012 rok i jego fina³
w postaci drugiego projektu - 12 milionów, podpisywa³em siê pod
umow¹, czy ktoœ z pañstwa wsta³ i
powiedzia³: panie burmistrzu - gratulacje, mamy drugi wniosek (z sali - to
jest pana obowi¹zek). Nikt nie wpad³
na ten pomys³. Wiêc wyobraŸcie
sobie pañstwo, ¿e zaistnia³a w 2012
roku taka sytuacja, ¿e to nie ludzie z
£obza, radni, dostrzegli pewne efekty pracy dwuletniej, nie dostrzegliœcie pañstwo tego. Wam siê wydawa³o, ¿e burmistrz od tego jest, ¿eby
jeŸdzi³ do Drawska - Z³ocieñca, ma
byæ efekt tej pracy. (z sali - przepraszam - a od czego jest?) Ma³o tego,
realizacja projektu wi¹¿e siê z tym, ¿e
trzeba ten projekt przygotowaæ
zgodnie z wymogami unijnymi. Czy
ktoœ spoœród pañstwa zapyta³ siê
wtedy, ¿e mo¿e w jakiœ sposób docenimy czy uruchomimy jak¹kolwiek
gratyfikacjê? Nie. Nie by³o czegoœ
takiego - prawda? Praca zarz¹du polega miêdzy innymi te¿ na tym, ¿e
wszystkie dokumenty wychodz¹ce,
skutkuj¹ce finansowo musi podpisaæ przynajmniej dwóch cz³onków
zarz¹du z imienia i nazwiska i to ja
odpowiadam w tej chwili za prawie
100 milionów z³. Byliœcie w Zwi¹zku.
Mogliœcie poprosiæ o statut, mogliœcie poprosiæ o uchwa³ê intencyjn¹
walnego daj¹c¹ delegacjê przewodnicz¹cemu rady do zawarcia stosunku pracy i wyp³aty wynagrodzenia
cz³onków zarz¹du. Te dokumenty tam
s¹, tylko trzeba o to poprosiæ. Jeœli
bêdziecie pañstwo tego ode mnie
oczekiwali, ja poproszê i przedstawiê
przewodnicz¹cemu.
W 2012 roku walne Zwi¹zku odby³o siê 5 razy, 5 razy by³em na tym
walnym, posiedzeñ zarz¹du zwi¹zku
odby³o siê 26. Gdybyœmy sobie to
dodali, to mamy 31 wyjazdów. Czy
uwa¿acie, ¿e to by³oby dobre, zasadne, gdybyœmy jechali dwoma-trzema samochodami? Ju¿ w koñcówce
2012 roku przewidzia³em, ¿e mo¿e
mnie ktoœ bêdzie z tego tytu³u rozlicza³ i w ogóle zrezygnowa³em z jakichkolwiek wynagrodzeñ i zwrotu z tytu³u wyjazdu.
Brak rozliczenia zaliczek
- Pracownicy rozliczaj¹ to
wszystko, co dostaj¹ od zarz¹dcy i
rozliczaj¹ to na bie¿¹co - powiedzia³
burmistrz.
Dokument in blanco
Burmistrz £obza otrzymawszy
dokument, o którym wspominali
radni, stwierdzi³, ¿e taka forma procedury dopuszczona jest prawem i
funkcjonuje od lat w magistracie.
- £amanie prawa i statutu gminy
to jest co innego - posiadanie takiego dokumentu. Wypraszanie kierownika wydzia³u z pomieszczenia,
w którym odbywa siê kontrola, kse-
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rowanie dokumentów i wynoszenie,
upublicznianie dokumentów, niedo³¹czanie dokumentów do protoko³u
pokontrolnego - to jest ³amanie statutu gminy. Na tê okolicznoœæ z³o¿y³em doniesienie do prokuratury.
Komisja rewizyjna, czêœæ radnych,
³amiecie prawo. Pañstwo maj¹c jakieœ mniej lub bardziej uzasadnione
w¹tpliwoœci kierujecie sprawê do
prokuratury, dotycz¹c¹ bezpoœrednio mnie, to jako kierownik tej jednostki mam prawo reagowaæ i to jest
moja reakcja na to, co pañstwo robicie. Pañstwo zaczynacie wprowadzaæ tu samowolê, a ja na coœ takiego nie zgodzê siê i nie bêdê takiej
samowoli tolerowa³ - stwierdzi³ burmistrz.
Odniós³ siê równie¿ do moralnoœci, pytaj¹c czy niemoralnym jest
uczciwie zarabiaæ pieni¹dze, nie dostrzegaæ efektów pracy. Nawi¹za³ do
ludzi zarabiaj¹cych na projektach
unijnych wskazuj¹c, ¿e jest to taka
sama sytuacja.
Radny Janusz Skrobiñski wyjaœni³ ró¿nice w pojmowaniu s³owa
moralnoœæ, wskazuj¹c, ¿e burmistrz
pracuje na bud¿etowych pieni¹dzach, pobieraj¹c wyp³atê z bud¿etu
gminy i drugi raz z gminy, ale przez
Zwi¹zek.
- I to jest w³aœnie ta moralnoœæ,
która ró¿ni siê od innych, którzy pracuj¹ w innych zak³adach. Gdyby pan
pracowa³ w „kablach”, nikt panu by
s³owa nie powiedzia³. Takie pana
prawo. Jeœli chodzi o delegacje, to
niech pan nie og³upia ludzi, bo ktoœ
m¹dry panu podpowiedzia³ wreszcie, ¿eby skoñczy³ pan z tym procederem. Mówi¹, ¿e jak ktoœ jest pazerny, to siê na z³otówce wy³o¿y i tak w
tej chwili jest z tymi delegacjami. To
nie problem, pan Kogut móg³ wzi¹æ
delegacje i pan móg³ z nim jechaæ i nie
mia³by pan ¿adnego problemu dzisiaj. Proszê nie obra¿aæ ludzi, którzy
pisz¹ projekty, którzy pozyskuj¹
pieni¹dze, którzy dorabiaj¹ sobie w
drugich zak³adach pracy. Proszê nie
oszukiwaæ ludzi, pan ma to w swoim
zwyczaju, ¿eby oszukiwaæ spo³eczeñstwo. To nie jest moralnoœæ
dorabiaæ siê na pieni¹dzach tych
samych. To nie jest tak, ¿e rzesza
ludzi, która pracuje, pracuje na pieni¹dzach z ich zak³adu pracy. Gdzie
jest protokó³ z walnego, gdy g³osowa³o 11 delegatów za wyp³at¹ dla
zarz¹du? Nie macie ¿adnego œladu,
wasz statu Zwi¹zku wszed³ na stronê BIP po wielkiej grandzie w £obzie,
bo wczeœniej go nie by³o. Dlaczego
pan nie poka¿e mi tego na piœmie. Nie
ma tego. To wy dzia³acie ponad prawem, a nie komisja rewizyjna - odpowiedzia³ burmistrzowi radny Skrobiñski.
Laurka dla burmistrza
WypowiedŸ burmistrza jeszcze
bardziej podgrza³a atmosferê, szczególnie kwestia dotycz¹ca moralnoœci, w której burmistrz t³umaczy³, ¿e

pobieranie pieniêdzy w zwi¹zku jest
to¿same z wynagrodzeniem za projekty unijne.
- S³ucha³am z uwag¹ pana burmistrza, szczególnie fragment o moralnoœci. Tak¹ laurkê pan sobie wystawi³. Jest sukces w siêganiu po œrodki
unijne przez Zwi¹zek, owszem, tylko
pan, panie burmistrzu, osobiœcie
tego nie wypracowa³. Pan wieczorami nie tworzy³ tego projektu, ten
projekt stworzyli pañscy pracownicy. Wiêc je¿eli uwa¿a pan, ¿e kogoœ
trzeba wynagrodziæ, to mo¿e tych
ludzi za to, ¿e stworzyli tak doskona³y projekt, a pan wynagrodzi³ siebie,
funduszami, które wysz³y z gminy.
Pobra³ pan z jednego Ÿród³a dwa razy
pieni¹dze. Uwa¿am za naganne takie
postêpowanie, poniewa¿ to s¹ ci¹gle spo³eczne pieni¹dze, które trafiaj¹ do Zwi¹zku. Ja nie widzê tu takiego powodu do chwa³y. Taki sam
powód do chwa³y mamy my, radni,
¿e to uchwaliliœmy, pan nam nie podziêkowa³, ¿e uchwaliliœmy i przyst¹piliœmy do Zwi¹zku i dziêki nam
siê tak dobrze wiedzie. Sobie pan
tylko laurkê wystawia, wiêc mnie te¿
proszê pochwaliæ, bo ja za tym rêkê
podnios³am i bêdzie wtedy inaczej ripostowa³a radna Maria Pokomeda.
To jest uchwa³a, czy jej nie ma?
Radna Wies³awa Romejko czujnie ws³uchiwa³a siê w s³owa, wy³apuj¹c z wypowiedzi burmistrza informacjê o istnieniu uchwa³y, która
jest w biurze Zwi¹zku i któr¹ burmistrz dostarczy radzie, choæ radca
prawny stwierdzi³, ¿e takiej uchwa³ynie ma.
- W momencie, kiedy przewodnicz¹cy zgromadzenia doszed³ do
wniosku, ¿e zgodnie z jego ocen¹ po
tylu latach pracy zarz¹du jest to ju¿
adekwatny moment do tego, aby
zrekompensowaæ zarz¹dowi czas
pracy, zwi¹zany z prac¹ na rzecz
Zwi¹zku i z kosztami zwi¹zanymi z
dojazdem, poprosi³em przewodnicz¹cego zgromadzenia, by zasiêgn¹³
opinii walnego. U dyrektora biura

jest informacja w postaci protoko³u
- wyjaœnia³ burmistrz.
S³owem, nie chodzi³o o uchwa³ê
a o protokó³, o który prosiliœmy dyrektora Zwi¹zku. Byæ mo¿e zmêczenie radnych sprawi³o, ¿e nie zwrócili
uwagi na s³owa burmistrza, ¿e wynagrodzenie ze Zwi¹zku mia³o równie¿
rekompensowaæ koszty przejazdów,
koszty przejazdów mia³y tak¿e rekompensowaæ delegacje z gminy. A
mo¿e to zwyk³e przejêzyczenie, w
koñcu burmistrz równie¿ by³ zmêczony.
G³osowanie imienne
Tu¿ przed g³osowaniem przewodnicz¹cy rady Kazimierz Chojnacki zaproponowa³ g³osownie
imienne, czyli ka¿dy radny musia³
wyraziæ g³oœno, w jaki sposób g³osuje i podpisaæ siê. Czemu to mia³o
s³u¿yæ? S¹ ró¿ne zdania, bo taka propozycja pojawi³a siê nagle i nie by³a
wczeœniej omawiana. Przeciw obni¿eniu wynagrodzenia dla burmistrza
byli: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki, Bogdan
Górecki, Antoni Ku¿el, Zbigniew
Pude³ko, Tadeusz Sikora, Helena
Szwemmer. Za obni¿eniem wynagrodzenia dla burmistrza byli: Lech
Urbañski, Krystyna Bogucka, Maria Pokomeda, Wies³awa Romejko,
Janusz Skrobiñski, Henryk Stankiewicz, W³adys³aw Tabaka.
Od g³osu wstrzyma³ siê Marek
Rokosz. Uchwa³a przesz³a jednym
g³osem.
Zgodnie z uchwa³¹ przyznano
burmistrzowi najni¿sze wynagrodzenie w wysokoœci 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 i dodatku funkcyjnego, ³¹cznie w
kwocie 1.140 z³. Burmistrz bêdzie
wiêc zarabiaæ 7680 z³ brutto. MM

Serdecznie dziêkujemy
Rodzinie, Przyjacio³om,
Kole¿ankom i Kolegom
oraz wszystkim,
którzy wziêli udzia³
w ceremonii pogrzebowej

œp. Aleksandra Bia³ek
w dniu 4 lutego 2014 r.
¯ona z Dzieæmi
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Powiêksza siê „rodzina sybiracka”

Przypomnieli rocznicê pierwszej
wywózki
(£OBEZ) Tradycyjnie pod Krzy¿em Sybiraków na cmentarzu w
£obzie spotkali siê Sybiracy, by
upamiêtniæ ofiary pierwszej wielkiej wywózki Polaków na Sybir.
„Rodzina sybiracka” powiêkszy³a
siê w tym roku o m³odzie¿ OHP,
która pojawi³a siê przy Krzy¿u z
kierownikiem Oœrodka Szkolenia
i Wychowania OHP Krzysztofem
Marcinkowskim.
M³odzie¿ z OHP swoim przybyciem sprawi³a Sybirakom bardzo mi³¹
niespodziankê. Nie tylko przybyli,
ale dwoje z nich, And¿elika Juszczyk
i Patryk Erenc, przygotowa³o i odczyta³o referaty na temat wywózek
Polaków. Ale to jeszcze nie koniec
mi³ych wiadomoœci, kierownik
Krzysztof Marcinkowski odczyta³
porozumienie, jakie OSiW OHP zawar³ ze Zwi¹zkiem Sybiraków, Ko³o w
£obzie, w³aœnie w tym znamiennym
dniu, 10.02.2014 r.
Porozumienie dotyczy „wspó³pracy w zakresie kultywowania historii i tradycji oraz wprowadzania
elementów wychowania patriotycznego w pracy z m³odzie¿¹”. W ramach wspó³pracy OHP obj¹³ opiekê
nad placem Sybiraków w £obzie.
Chce te¿ organizowaæ zajêcia o tematyce patriotycznej i historycznej,
m.in. z udzia³em Sybiraków. Jak nam
powiedzia³ pan Marcinkowski, m³odzie¿ ju¿ wysprz¹ta³a plac Sybiraków.
Prezes Ko³a Zofia Majchrowicz
podziêkowa³a im za to, podkreœlaj¹c,
¿e jest to inicjatywa w³asna Oœrodka,
wiêc tym bardziej cenna.
- Stoimy pod naszym krzy¿em
Sybiraków, symbolem œmierci, wia-

ry, mi³oœci i nadziei. Dla utrwalenia
pamiêci i prawdy historycznej nale¿y przypomnieæ o masowych zsy³kach za to, ¿e byliœmy Polakami –
potomkami tych, co oddali ¿ycie za
Ojczyznê w powstaniach, za wyzwolenie w 1918 roku, za to, ¿e Polacy
zatrzymali bolszewików w 1920 roku.
Lenin planowa³ niesienie rewolucji
po „trupie Polski” do Europy Zachodniej. 10 lutego 1940 r. wywieziono 220 tys. w tym leœników, pracowników leœnych, osadników wojskowych i cywilnych, kolejarzy, inteligencjê, bo byli zagro¿eniem dla w³a-

And¿elika Juszczyk i Patryk Erenc przypomnieli historiê wywózek
Polaków

dzy komunistycznej. Dlaczego o tym
przypominamy? Aby mieæ si³ê w
przysz³oœci, trzeba znaæ przesz³oœæ –
mówi³a prezes Zofia Majchrowicz

Sybiracy pomodlili siê za zmar³ych na Sybirze i tych, którym dane
by³o spocz¹æ ju¿ na Ziemi £obeskiej.
KAR

Kierownik OSiW OHP Krzysztof Marcinkowski odczytuje porozumienie,
jakie Oœrodek zawar³ ze Zwi¹zkiem Sybiraków, Ko³o w £obzie
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Skazani za polskoœæ - wspomnienia
GAWRONY
Dziœ na obiad kupi³am kurczaka,
kosztowa³ 58 z³/kg. Otrzyma³am za to
piêknie oczyszczon¹, wypatroszon¹
tuszkê ptaka, estetycznie zapakowan¹. Na nas dwoje bêd¹ pewnie z
tego dwa, a nawet mo¿e trzy obiady.
Wczesn¹ wiosna tego roku czêsto jeŸdzi³am do Micha³ów. Jad¹c
kiedyœ autobusem, z mostu na Wiœle
ukaza³ mi siê niesamowity widok.
Przy b³oniach nadwiœlañskich, po
obu stronach rzeki, zalega³y chmary
gawronów. Czarne ptaki nikogo nie
atakowa³y, ale i tak ³¹ki w³aœnie w
tym miejscu falowa³y czerni¹ i rozbrzmiewa³y chrapliwym pog³osem.
Ptaki prawdopodobnie czu³y ciep³o
wilgotnej nadwiœlañskiej ziemi, czu³y te¿ pewnie jakieœ po¿ywne
d¿d¿ownice, bo kretowisk w tym
miejscu raczej nie by³o.
Patrzy³am na te gawrony z wysokoœci nasypu i przypomnia³a mi siê
wiosna w Swietoduchowce. Wiosna, kiedy syberyjska przyroda eksploduje witalnoœci¹, a ludzie zaczynaj¹ roz³aziæ siê po stepie, szukaj¹c
po¿ywienia. Któregoœ dnia, my dzieci polskie, wybraliœmy siê w step poszukaæ czegokolwiek do jedzenia.
Dzieci rosyjskie w sprawach zdobywania pokarmu w stepie nie ³¹czy³y
siê z nami, bo kiedy im g³ód doskwiera³, bli¿sze im by³o po prostu b ranie
z ko³chozowego, choæ wi¹za³o siê to
z ryzykiem, bo za kradzie¿ by³y wysy³ane do obozów. Poza tym Rosjanie
rzadziej g³odowali, bo ko³choŸnik
móg³ hodowaæ sobie jedn¹ krowê,
cztery owce, piêæ kur i móg³ uprawiaæ
swoj¹ dzia³kê przydomow¹ wielkoœci oko³o 50 arów. Na dzia³ce takiej
sadzili zwykle ziemniaki, cebulê, tabakê i s³oneczniki - „podsomo³cznik”, jak mówili stepowi. Ziarna s³onecznika zastêpowa³y dzieciom cukierki, czekoladê i w ogóle by³y jedyn¹ dostêpn¹ u¿ywk¹. Chocia¿ za
u¿ywkê mog³a byæ uznana jedynie
forma spo¿ywcza podpra¿onych ziaren s³onecznika, którymi czêstowano przy ró¿nego typu posadach towarzyskich, takich jak np. przêdzenie we³ny, konopi, darciu pierza i
skubaniu wszy. Specjaliœci w jedzeniu tego smako³yka wrzucali po 5-10
ziaren naraz do buzi, a jêzyk i zêby
dokonywa³y odpowiedniej obróbki
tak sprawnie, ¿e z ust wylatywa³y na
pod³ogê puste ³upiny. Wartoœæ
od¿ywcza s³onecznika by³a niew¹tpliwa, zwa¿ywszy na zawarty w ziarnach cenny olej s³onecznikowy, witaminy i sole mineralne. Nad tym siê
wówczas nikt nie zastanawia³. Chodzi³o o to, by mieæ coœ w ustach przy
tym wiecznym ssaniu w ¿o³¹dku.

Do tego celu s³u¿y³a te¿
„¿waka” - taki ówczesny rodzaj dzisiejszej gumy do ¿ucia, tyle, ¿e niezu¿ywalnej, lepkiej i czarnej, o smolistym smaku i zapachu. Przyrz¹dzano j¹ z kory brzozowej, z której niemi³osiernie obdzierano z rzadka wystêpuj¹ce na stepie drzewa. M³od¹
korê stapiano nad ogniem, koniecznie bez dostêpu powietrza - nie mog³a siê zapaliæ, musia³a siê po prostu
stopiæ na czarny, mazisty, ci¹gliwy
przysmak g³odnych Sybiraków.
Otrzymany ekstrakt kory przemywano wod¹ wielokrotnie, no i póŸniej
¿u³o siê bardzo d³ugo, a¿ ktoœ nie
ukrad³ albo siê go zgubi³o. By³ to taki
czarny erzac, rozkoszny dla podniebienia.
A wracaj¹c do gawronów, to by³
to w³aœnie taki czarny erzac kurczaka, którego dzisiaj kupi³am na obiad.
Wielokrotnie nasza syberyjska wyprawa po gawrony koñczy³a siê sukcesem. Do domu przynosi³am po
nawet 10 nieopierzonych gawroni¹tek. Zabijaliœmy te niewinne gawroni¹tka, bo tylko dziêki temu mieliœmy
i mogliœmy oszukiwaæ czasy œmierci
w stepie. Stalin chyba siê tego nie
spodziewa³ i nie przewidzia³, ¿e „Polskie Pany” w stepie dadz¹ sobie
radê.
Polowanie na gawroni¹tka odbywa³o siê w niesamowitej scenerii,
której nie powstydzi³by siê sam
mistrz filmowej grozy - Hitchcock.
Gdzieœ na granicy ko³chozowych
pól wsi Swietoduchowka, a aulem
Kazachskim, nasi ch³opcy, którzy
znali step jak w³asn¹ kieszeñ, wypatrzyli „miasteczko” gawronów w
brzozowym lasku. Zaprowadzili
wiêc tam mnie i jeszcze jedn¹ dziewczynkê – te¿ Polskê, jako ¿e w mojej
rodzinie tylko ja siê nadawa³am do
zdobywania po¿ywienia w stepie. W
sumie by³o nas chyba piêcioro i tylko ja odpowiada³am im wiekiem, ale
sprawnoœci¹ fizyczn¹ nigdy nie
mog³am im dorównaæ. Na gawrony
bez procy, strzelby i innej broni trzeba by³o iœæ tylko wówczas, gdy
wylêga³y siê m³ode z jaj, wymienia³y
puch na pierze, ale jeszcze nie nauczy³y siê lataæ. W gniazdach by³o
ich zwykle po piêæ, szeœæ. Poniewa¿
w Kazachstanie lasów ma³o, wiêc
gawrony zak³ada³y swoje kolonie w
oczarach leœnych, gdzie tylko napotka³y odpowiednie warunki – doœæ
wysokie drzewa, bliskoœæ pól
uprawnych i ewentualnie wody.
Pewnie najwiêksz¹ trudnoœæ mia³y z
wyszukaniem drzew do lêgu w stepie. Tote¿ je¿eli trafi³ im siê jakiœ lasek, to gnieŸdzi³y siê po parê par na
jednej ga³êzi, zgodnie strzeg¹c swo-

ich gniazd. Podchodziliœmy w³aœnie
do takiego lasku, który ju¿ z daleka
by³ widoczny jako bia³o-czarny. Bia³y od do³u to pnie drzew, a czarny od
góry to chmary gawronów. Brzozy
zwykle s¹ smuk³e i nie maj¹ roz³o¿ystych koron, wiêc gniazda by³y zak³adane u nasady bocznych ga³êzi.
Na nasze powitanie doros³e gawrony, zwietrzywszy niebezpieczeñstwo, unosi³y siê w powietrze podnosz¹c niesamowity wrzask, który
by³o s³ychaæ w podsió³kach, a ju¿ w
kirgiskim aule na pewno. Baliœmy siê
nawet, ¿e wrzask ptaków zwabi jakiegoœ Kirgiza na koniu z knutem i co
wtedy? Przed koniem trudno uciec,
a dostaæ batem te¿ ¿adna przyjemnoœæ. Ale... tymczasem nie zwa¿aj¹c
na wrzaski starych i m³odych ptaków, podchodziliœmy mo¿liwie cicho
do brzóz i stosuj¹c ró¿ne sposoby,
staraliœmy siê wydobyæ z gniazd jak
najwiêcej m³odych gawroni¹tek.
Pierwsza z metod, jak¹ co sprawniejsi ch³opcy stosowali, polega³a na
wdrapywaniu siê na drzewo i wybieraniu ptaków prosto z gniazda. In-

nym sposobem by³o wytrz¹sanie
gawronów z gniazd. Trzeba by³o,
stoj¹c na ziemni, tak rozbujaæ drzewo, aby ptaki z gniazd same powypada³y. Poniewa¿ nie nauczy³am siê
wchodziæ na drzewa, musia³am
chc¹c nie chc¹c dostosowaæ siê do
metody wytrzepywania gawronów z
gniazd. Podobnie zreszt¹ jak inni,
s³absi ch³opcy i dziewczêta. Wybiera³o siê mo¿liwie cienk¹ brzózkê - by³
z tym problem, bowiem ptaki do zak³adania swoich gniazd wybiera³y
najsolidniejsze okazy drzew. Na m³odych i cienkich brzozach gniazd by³o
niewiele i prawdopodobnie by³y one
w³asnoœci¹ tych gawronów, którym
zabrak³o miejsca na zbudowanie
gniazd w konarach du¿ych drzew, o
ile w ogóle brzozy syberyjskie mo¿na zaliczyæ do du¿ych okazów. Tak
czy owak, nam dzieciom, szukaj¹cym
jedzenia w stepie, te drzewa wydawa³y siê bardzo du¿e. Naj³atwiej
by³o rozbujaæ brzozê we czworo. Dla
równowagi stawa³o siê po dwoje z
obu stron drzewa i popycha³o raz w
jedn¹, raz w druga stronê. Trudniej
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Haliny Kopeæ, z d. Opuchlik (cz. 4)
by³o wykonaæ te czynnoœæ we dwoje, a ju¿ zupe³nie by³o niemo¿liwym w
pojedynkê. Wad¹ tej metody, oprócz
u¿ycia ogromnej si³y, by³o i to, ¿e
³upem trzeba siê by³o dzieliæ po równo. Im mniej uczestników do bujania
drzewem, tym wiêcej przypada³o
ptaków na jednego cz³owieka, a w³aœciwie dziecko. Og³uszanie gawronów polega³o na t³uczeniu g³ow¹
ptaka o drzewo. Im ktoœ to robi³ szybciej i zdecydowanie, tym bardziej
by³o to niew¹tpliwie humanitarne.
Jednak manewr ten wykonywany
przez dziecko, które w rodzinnym
domu niejednokrotnie chroniono
przed widokiem zabijania nawet kury
na rosó³, powodowa³ czarn¹ rozpacz
i tylko g³ód dawa³ si³ê do dokonywania takich „morderstw”.
Pamiêtam, ¿e czu³am siê strasznie
nieswojo, kiedy z eskapady, z której
nios³am ponad 20 gawroni¹tek w
worku, a które by³y zbyt delikatnie
og³uszone, po kolei o¿ywa³y w worku na moich plecach jedno po drugim
i ³askota³y mnie. Nie by³o mi do œmiechu, bo wiedzia³am, ¿e s¹ to przedœmiertne konwulsje m³odych piskl¹t. Pamiêtam, ¿e ju¿ w domu zrzuci³am przed mam¹ ruszaj¹cy siê worek z pleców i niemal z wilczym wyciem i ³zami rozpaczy w oczach powiedzia³am: „Mamo ja ju¿ chce do
Polski...”
WILKI
Dziœ, kiedy z moj¹ wnuczk¹ ogl¹dam w ZOO dzikie wilki, wierzyæ mi
siê nie chce, ¿e kiedyœ w Kazachstanie trzeba by³o ¿yæ z nimi na co dzieñ,
znaæ ich sposoby zachowania, wiedzieæ, w jakich porach roku bywaj¹
g³odne i mog¹ napadaæ na ludzi, w
jakich znów s¹ mniej groŸne. Wiedzê
o nich przekazywali nam, Polakom,
ko³choŸnicy, z satysfakcja informuj¹c o wilczych zwyczajach i apetytach, które dla nas, ludzi cywilizowanych - mieszczuchów, by³y zupe³nie
nieznane.
Wilki stepowe w pó³nocnym
Kazachstanie to najwiêksze zwierzêta pozostaj¹ce w stanie dzikim, poza
nimi zamieszkiwa³y tê ziemiê lisy,
drobne gryzonie – myszy, sus³y, gronostaje, ³asice. Œrodowiska wodne
zasiedla³y ryby, ale przewa¿nie by³y
one tak drobne, ¿e mo¿na je by³o
³owiæ czapkami. W powietrzu natomiast hula³y ptaki - g³ównie wszêdobylskie wróble, wrony - które zostawa³y nawet na mroŸne zimy, bo w
pobli¿u osiedli ludzkich mog³y przetrwaæ nawet najwiêksze syberyjskie
mrozy. Natomiast chmary jaskó³ek,
które nawiedza³y stepy latem - na
zimê odlatywa³y. Jaskó³ka towarzy-

szy³a stepowemu cz³owiekowi tylko
przez oko³o cztery miesi¹ce - zaczyna³a i koñczy³a ka¿de lato. Lepi³a
swoje gniazdo pod dachami obór i
ziemianek nawet na dwumetrowych
wysokoœciach.
Ko³choŸnicy z zachowania jaskó³ek wró¿yli zmiany pogody - kiedy jaskó³ki lata³y wysoko, wiadomym by³o, ¿e bêdzie s³onecznie i
pogodnie, kiedy lata³y nisko, to niechybnie zwiastowa³o zmianê pogodny i deszcz. Zbieranie siê jaskó³ek i w ogóle ptaków w sejmiki, to
niew¹tpliwie nadci¹gaj¹ca ju¿ zima,
która w tamtych stronach zapada³a
ju¿ we wrzeœniu. Przepiêkne wydawa³y mi siê sejmiki ¿urawi, które zalega³y co roku wybrane i ulubione
przez siebie stepowe wzgórze pod
niewielkim brzozowym laskiem. Zawsze pobudza³y we mnie smutne
nutki zazdroœci - one mog³y lecieæ,
gdzie chcia³y, do ciep³ych stron, a
my do Polski nie mo¿emy. Jak wilki
musimy przetrwaæ zimê w stepie,
walcz¹c o ka¿dy kês strawy. Drobnica - gryzonie, zimê przesypiaj¹ i jest
im z tym dobrze, a nam ludziom kiszki
zawsze graj¹ marsze g³odowe i zawsze musimy czuwaæ, jak te dzikie
wilki. D³ugie przebywanie w warunkach stepowych mimo woli upodabnia cz³owieka do zwierzêcia.
Wschód i zachód s³oñca narzuca
rytm dnia. Zima i lato tj. ciep³o i zimno
- zachowania w ci¹gu ca³ego roku.
Rok kalendarzowy nie mia³ wiêkszego znaczenia. Ludzie stepowi
najczêœciej nie wiedzieli, którego
konkretnego roku np. urodzi³ im siê
syn, a w którym córka. Pytani opowiadaj¹, ¿e syn to urodzi³ siê, kiedy
zima by³a taka bardzo ostra, ¿e wilki
podchodzi³y do osad tak blisko, ¿e u
nas ostatni¹ krowê w zagrodzie z¿ar³y, a wesz³y przez dach, który rozgrzeba³y w stajni. A np. w 1938 ko³choŸnicy dostali du¿o zbo¿a za
swoj¹ pracê, poniewa¿ rok by³ bardzo urodzajny w pszenicê - pamiêtali
o tym jeszcze w latach czterdziestych i czêsto mówili, ¿e np. ktoœ
umar³, kiedy w ko³chozie by³ wielki
urodzaj. W ogóle ¿ycie ludzi ³¹czono
bezwzglêdnie z ¿yciem przyrody.
Komuœ np. chatê - ziemiankê z plastrów darni wybudowano akurat
wtedy, kiedy przysz³a du¿a ulewa z
gradobiciem i zmy³a wyoran¹ ju¿ i
przygotowan¹ do budowy darñ i
trzeba by³o przygotowaæ darñ po raz
wtóry. Lata ju¿ na to zabrak³o, a ko³choŸnik zosta³ na zimê bez swojej
chaty. Takie to by³y wydarzenia.
Któregoœ roku, by³o ju¿ po zimie,
œniegi puœci³y, ale step jeszcze siê
nie zazieleni³ i szaro by³o wszêdzie.

Wybra³am siê z kole¿ank¹, moj¹ rówieœniczk¹, po k³oski z ko³chozowego pola. Obydwie mia³yœmy wówczas po jakieœ 12 lat. Same dziewczynki w stepie - ale g³ód nie zna strachu. Z³azi³yœmy kilka pól, po dzieciêcemu siê wym¹drzaj¹c i domyœlaj¹c,
¿e na tamtej czêœci oddalonej o jakieœ
5 kilometrów od tej, na której stoimy,
bêdzie wiêcej k³osków. Pamiêtam, ¿e
step i te zaorane pola czarne i zimne
wydawa³y mi siê bardzo ponure w
tym dniu i jakieœ takie bardzo przyt³aczaj¹ce swym ogromem i pustk¹. Nigdzie ¿ywej duszy, a k³osków te¿ niewiele. Postanowi³yœmy wracaæ, chocia¿ s³oñce by³o jeszcze doœæ wysoko, wysz³yœmy na stepow¹ drogê
wroœniêt¹ w ziemiê koleinami. Po
obu stronach wysokie kêpy stepowych traw, m.in. piêkna o ka¿dej porze roku jedwabista i srebrzysta kawyl. Legenda g³osi, ¿e Sybiracy têskni¹ do tej w³aœnie trawy. Podobno
kiedyœ, któryœ z synów bogatego
Kazacha wyemigrowa³ i osiedli³ siê w
mieœcie. Ojciec pragn¹³ jego powrotu, bowiem chcia³ zostawiæ mu swoje
dziedzictwo. Posy³a³ kilkakrotnie
pos³ów do miasta, ¿eby nak³onili
syna do powrotu. Obiecywa³ ró¿ne
bogactwa, ale nic z tego nie wysz³o.
Dopiero, gdy zdesperowany ojciec
za trzecim razem przekaza³ synowi
trzy ³ody¿ki jedwabistej, stepowej
trawy zwanej „kawyl” - syn rzuci³
miejskie ¿ycie, piêkn¹ ¿onê zostawi³
w okaza³ym domu, a sam wróci³ w
step.
Nam natomiast, utrudzonym
dziewczynkom wracaj¹cym do g³odnych rodzin z prawie pustymi workami, zza w³aœnie takich piêknych kêp
trawy w odleg³oœci oko³o 20-30 metrów ukaza³y siê wilki. W pierwszej
chwili moja wspó³towarzyszka
krzyknê³a; „Halinka, smotri, sabaka z paraszionkami”. Spojrza³am,
zamar³am ze strachu, bo by³ to wspania³y basior. W takich razach ludzie
stepowi radz¹ krzyczeæ, biæ kijami w
co popadnie i co ma siê pod rêk¹, aby
odstraszyæ zwierzê g³oœnym dŸwiêkiem. Zaczê³yœmy wiêc krzyczeæ piskliwie i machaæ workami, które akurat mia³yœmy w rêku. Basior siê zatrzyma³, ku jeszcze wiêkszej naszej
rozpaczy, a przez drogê przebieg³
jeszcze jeden, nieco mniejszy wilk,
po chwili jeszcze jeden i jeszcze jeden. Dopiero kiedy przebieg³y
wszystkie – basior siê obejrza³ i nie
robi¹c sobie nic z naszego krzyku,
dostojnym k³usem przeskakuj¹c z
kêpy na kêpê, ruszy³ za poprzednimi.
Widocznie ca³a rodzinka wyruszy³a
na wiosenne polowanie na gryzonie
i musia³y byæ na tyle syte, ¿e nie

mia³y ochoty na dwie dziewczynki
zagubione w stepie. Ten najwiêkszy,
prawdopodobnie przywódca stada,
ubezpiecza³ swoj¹ rodzinê do czasu,
a¿ uzna³, ¿e znalaz³a siê w odpowiedniej odleg³oœci od nas, popiskuj¹cych stworzeñ. By³ to wspania³y
przyk³ad zwierzêcej odpowiedzialnoœci.
W stepie z wilkami trzeba by³o
¿yæ na codzieñ. Kiedyœ z siostr¹
naszej „chaziajki” - Anfis¹, by³o to
w Œwietodziechowie, pojecha³yœmy
w step po siano. Ko³choŸnicy dostawali przydzia³ - parê metrów ko³chozowego siana na zimê dla zwierz¹t,
które wolno im by³o hodowaæ na
w³asne potrzeby (1-2 krowy i parê
owiec). Z ko³chozu te¿ przydzielona
by³a para wo³ów i wóz na okreœlony
dzieñ do przewiezienia tego siana.
Tak wiêc, kiedy Dorka dosta³a taki
przydzia³, zabra³a mnie ze sob¹ do
pomocy i pojecha³yœmy w step po
siano. Oprócz mnie zabra³a z sob¹
podwórzowego psa i zdaje siê, ¿e to
by³ b³¹d. Ca³¹ drogê pies bieg³ przy
wozie doœæ spokojnie, od czasu do
czasu odskakiwa³ z drogi i goni³ za
poln¹ mysz¹ lub ptakiem. Podjecha³yœmy na ³¹kê, gdzie le¿a³o ju¿ przesuszone siano zebrane w stóg. Z
tego stogu, a raczej wielkiej sterty,
zaczê³yœmy ³adowaæ na wóz siano.
Ja jako s³absza i mniejsze dziecko (13
lat), musia³am przy pomocy tej¿e
Dorki i wide³ z wozu wgramoliæ siê na
szczyt œliskiego stogu i z niego podawaæ wid³ami narêcza siana, podczas gdy Dorka odbiera³a i uk³ada³a
siano na wozie. Mia³yœmy wóz za³adowaæ do po³owy. Wo³y sta³y spokojnie, ¿ar³y siano, które im podrzuci³a Dorka, pies biega³ wko³o i goni³,
co mu siê ¿ywcem przytrafi³o. W
pewnym momencie byki zaczê³y siê
niecierpliwiæ, trzepaæ rogatymi g³owami, a pies ze skowytem i podkulonym ogonem schowa³ siê pod wóz.
Poniewa¿ moje pole obserwacji ze
stogu siana mia³o wiêkszy zasiêg,
Darka zleci³a mi rozejrzeæ siê trochê,
bo po zachowaniu siê zwierzyny
wywnioskowa³a, ¿e gdzieœ w pobli¿u musz¹ krêciæ siê wilki. Faktycznie,
rozejrza³am siê wokó³, zaczynaj¹c od
najdalszego horyzontu, a okaza³o
siê, ¿e tu¿-tu¿, w odleg³oœci oko³o
200 metrów od nas, przyczai³ siê wilk.
Siedzia³ prosto na tylnych ³apach, w
bezruchu i robi³ wra¿enie jakiegoœ
pomnika. Poniewa¿ jednak w stepie
o takie elementy krajobrazu raczej
trudno, wiêc od razu zwróci³am na
niego uwagê. Szkoda by³o psa, bo to
taka stepowa „³ajka” i raczej rzadkoœæ w zagrodach ko³choŸników.
Cdn.
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„SEJMIK NA MEDAL” - promuj¹
zdrowy tryb ¿ycia
(WÊGORZYNO) Spo³ecznoœæ
Gimnazjum w Wêgorzynie z zaanga¿owaniem w³¹czy³a siê w ogólnopolsk¹ akcjê zwi¹zan¹ z og³oszonym przez Ministra Edukacji Narodowej „Rokiem Szko³y w Ruchu”.
W ramach zorganizowanego
„Sejmiku na medal” gimnazjaliœci
podjêli szereg dzia³añ, które wzmacniaj¹ kondycjê fizyczn¹ i psychiczn¹, promuj¹ zdrowy tryb ¿ycia.
Z bie¿¹cych dokonañ na szczególn¹ uwagê zas³uguje: przeprowadzenie przez poszczególne klasy
przerw aktywnych ruchowo; pojawi³o siê wiele ciekawych pomys³ów
m.in. wyzwanie na pojedynek w
przeci¹ganiu liny, tor przeszkód,
æwiczenia przy muzyce, krêgle; w
zabawê anga¿uje siê wielu uczniów,
rodziców, nauczycieli, pracowników szko³y. Odby³y siê spotkania z
pasjonatami sportu; szko³ê odwiedzili panowie £ukasz Nowacki oraz

Piotr Kiedrowicz, którzy interesuj¹co opowiadali o potrzebie aktywnoœci ruchowej, zaprezentowali æwiczenia oraz czêstowali smacznymi
jab³kami.
Odbywaj¹ siê szkolne rozgrywki
sportowe w halow¹ pi³kê no¿n¹, siatkow¹ i rêczn¹ z udzia³em rodziców i
przyjació³ szko³y. W marcu - fina³y,
prezentowanie gazetek korytarzowych na temat nowoczesnych form
ruchu i sposobów spêdzania wolnego czas, przygotowywanie na lekcjach wf pokazów ruchowych przy
muzyce - wystêpy w marcu! monitoring aktywnego uczestnictwa w zajêciach wf - s¹ klasy, których frekwencja siêga 100 proc.!; turniej
wiedzy dotycz¹cych historii sportu,
edukacji zdrowotnej.
„Sejmik na medal” trwa. Punktacja stale siê zmienia, co mobilizuje do
podejmowania coraz to ciekawszych wyzwañ. A jest o co walczyæ!
Nagrody (wyjazd do kina, na basen)

ufundowa³a Rada Rodziców, mo¿na
te¿ wywalczyæ oceny celuj¹ce, dni
bez pytania, sprawdzianów.

Najlepsi otrzymaj¹ tytu³ „Klasy
na medal”. Wielki fina³ 7 marca i 1
kwietnia br.
(o)

„Œmieciowe” spotkanie
(WÊGORZYNO) W ubieg³ym roku wesz³a w ¿ycie nowa
„ustawa œmieciowa”. Zgodnie z
jej brzmieniem odpady komunalne wytwarzane przez cz³owieka ka¿dego dnia, maj¹ byæ
skrzêtnie segregowane. Profity z tego p³yn¹ce to nie tylko
„szczêœliwsze” œrodowisko, ale
równie¿ portfel cz³owieka. To
w³aœnie selekcja œmieci oraz
p³yn¹ce z niej korzyœci by³y tematem spotkania wêgorzyñskich gimnazjalistów Zak³adu
Us³ug Komunalnych w Wêgorzynie panem Grzegorzem Romañskim.
Zebranie mia³o miejsce 10 lutego
br. w gimnazjum, a jego inicjatorem
by³o Szkolne Ko³o Ligi Ochrony
Przyrody w Wêgorzynie. Spotkanie
mia³o na celu unaoczniæ m³odzie¿y,
jak istotnym problemem jest niew³aœciwa gospodarka odpadami komunalnymi oraz co mo¿emy zrobiæ, ¿eby
ju¿ dziœ zadbaæ o œrodowisko przyrodnicze, które nas otacza. Najwa¿niejsze treœci, jakie mia³ do przekazania uczniom G. Romañski, dotyczy³y
tego, które odpady nale¿y rozdzielaæ
oraz do pojemników, w jakim kolorze
maj¹ trafiaæ, czy ka¿dy cz³owiek jest
zobowi¹zany do segregacji odpadów komunalnych, ile ton œmieci

wyprodukowali mieszkañcy Gminy
Wêgorzyno przez pó³rocze roku
2013 i najwa¿niejsze, co dzieje siê z
odpadami, które zosta³y posegregowane i odebrane przez miejscowy
ZUK.
Spotkaniu towarzyszy³a bardzo
mi³a atmosfera oraz du¿e zaanga¿owanie ze strony uczniów, którzy
wykazali siê du¿¹ chêci¹ wspó³pracy
i zainteresowaniem.

Pod koniec wyk³adu uczniowie
rozwi¹zali test dotycz¹cy poruszanych tematów. Sami mogli przekonaæ siê, jak obszernym i trudnym
zagadnieniem jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
Spotkanie zakoñczy³o siê bardzo
mi³ym akcentem. W³aœcicielka ZUK
w Wêgorzynie pani Ma³gorzata
Makarska przekaza³a nieodp³atnie
szkole dwa stojaki do selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych.
Dziêki temu mi³emu gestowi nasi
gimnazjaliœci bêd¹ mogli po¿ytkowaæ œwie¿o zdobyt¹ wiedzê w praktyce.
W ramach podziêkowañ cz³onkowie SK LOP przyjêli pani¹ M.
Makarsk¹ i pana G. Romañskiego do
swego grona jako Przyjació³ SK
LOP. Mamy nadziejê, ¿e to pocz¹tek
mi³ej wspó³pracy.
(o)
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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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WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA

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 (37)
+ Ireneusz Kabat – wiceburmistrz £obza (28)
+ Mieczys³aw Fojna - UM £obez (10)
+ Lidia Jadczyszyn – Urz¹d Skarbowy (8)
+ Katarzyna Micha³kowska – kurator s¹dowy (3)
+ Aneta Dajnowska - UM £obez (2)
+ Ryszard Sola – burmistrz £obza (1)
+ Agnieszka Kielar – urzêdnik UM £obez (1)
+ Zbigniew Gromek - UM £obez (1)
+ Mieczys³aw Fojna – UM £obez (1)
+ Olga Radziwanowska - UM £obez (1)
+ Eugeniusz Szymoniak – dyr. Biblioteki w £obzie (1)

GMINA£OBEZ
- Ryszard Sola – burmistrz £obza (45)
- Mieczys³aw Fojna – urzêdnik UM £obez (13)
- W³adys³aw Tabaka - Radny RM £obez (7)
- Dariusz Ledzion - £DK (5)
- Bo¿ena Zarecka – CIW £obez (4)
- Mieczys³aw Fojna - UM £obez (3)
- El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez (3)
- Marian Kozioryñski - UM £obez (2)
- Agnieszka Kielar- UM £obez (2)
- Ireneusz Kabat – wiceburmistrz £obza (2)
- Marian Kozioryñski – UM £obez (1)
- Jolanta Babyszko – dyrektor SP 2 £obez (1)
- Janusz Skrobiñski - radny RM £obez (1)
- Irena Libiszewska - UM £obez (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
+

GMINARESKO
- Danuta Mielcarek – sekretarz UM Resko (1)
- Dariusz Siemasz – dyrektor ZS Resko (1)

nr 4

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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XIII Memoria³ Jana Niewczasa
(RESKO) Dnia 18.01.2014 r.
odby³ siê kolejny XIII Memoria³
Jana Niewczasa w pi³ce siatkowej
kobiet i mê¿czyzn, w którym
uczestniczy³o 10 zespo³ów.
Turniej otworzy³ BurmistrzArkadiusz Czerwiñski, a wœród goœci
obecna by³a siostra Jana - Jadwiga,
przewodnicz¹ca Rady Gminy Barbara Basowska i wielu kolegów z boiska.
Klasyfikacja turnieju - w kategorii mê¿czyzn:
I miejsce - Goœcino, II m. - Resko,
III m. - Goleniów, IV m. - Brojce, V m.
- Gryfice , VI m. - Trzebiatów.
W kategorii kobiet:
I miejsce - Goœcino, II m. - Resko,
III m. - Gryfice, IV m. - Rymañ.
Nagrody, puchary wrêczali
sponsorzy Memoria³u: Starosta Ryszard Brodziñski, Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski, Piotr Rewucki.
G³ówne trofeum dla zwyciêskiego
zespo³u wrêczy³a Jadwiga Wiêckiewicz - siostra Jana Niewczsa.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ sponsorom i sêdziom: Starostwu Powiatowemu w £obzie, oddzia³owi ZNP w Resku, firmie
ZUBiK, Piotrowi Rewuckiemu,
Oktawiuszowi Je¿owi, Dyrekcji i
Pracownikom ZS w Resku oraz Marcinowi Mielcarkowi, Dariuszowi
Waszyñskiemu, Arkadiuszowi Wietrzykowskiemu i Bronis³awowi Jêdrzejczakowi.

Siatkarki z Reska uczestniczy³y w
wielu turniejach osi¹gaj¹c znacz¹ce
sukcesy.
23.11.2013 r. I miejsce w Mistrzostwach Województwa LZS w Resku.
21.12.2013 r. I miejsce w Turnieju
Miko³ajkowym w Gryficach.
25.01.2014 r. II miejsce w Noworocznym Turnieju w Goœcinie.
1.02.2014 r. I miejsce w Noworocznym Turnieju w Pyrzycach.
Sk³ad zespo³u: Magdalena Kowal - kapitan zespo³u, Anna Bodys,
Sylwia Witaszek, Renata Czerwiñska, Justyna Grankowska, Sandra
Mañkowska, Paulina Sarnecka,
Anna Wawrzyniak, Barbara Gromek, Roksana Wróbel.
Sympatyków pi³ki siatkowej zapraszamy na VII Memoria³ Jana Olszewskiego, który odbêdzie siê
22.03.2014 r. w hali Zespo³u Szkó³ w
Resku.
Organizatorzy: Jan Michalczyszyn i Roman Gojlik

I Indywidualny Turniej Karate
Kyokushin o Z³ote Kanji Bia³ogardu
Reprezentacja klubu
Karate Kyokushin Centrum Kultury w Resku
uczestniczy³a 1.02.2014
r. w 1. Indywidualnym
Turnieju Karate Kyokushin o Z³ote Kanji Bia³ogardu, organizowanym
przez Klub Sportowy
Karate Kyokushin w
Bia³ogardzie.
Nasi zawodnicy po
efektownych walkach,
wywalczyli trzy medale:
Julia Ka³a - srebrny medal kumite bez kontaktu,
Sergiusz Walentynowicz - br¹zowy medal kumite lekki kontakt oraz
Kacper Gaw³owski - br¹zowy medal kumite bez
kontaktu.
(o)
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Z ¯YCIA SZKÓ£

Festiwal piosenki w Szkole
Podstawowej nr 2 w £obzie

(£OBEZ) W Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie dzieñ 7 lutego sta³
pod znakiem dzieciêcego muzykowania. W tym dniu odby³y siê szkolne eliminacje do miejsko-gminnego Festiwalu Piosenki Dzieciêcej
„Od przedszkola do idola”, który
odbêdzie siê w £obeskim Domu
Kultury w marcu.
Uczniowie wyst¹pili w dwóch
kategoriach wiekowych: 7-9 lat i 1012 lat. Dzieñ szkolnego konkursu
poprzedzi³y intensywne przygotowania wokalne dzieci pod okiem
nauczycieli.

Laureaci w kategorii wiekowej 79 lat: Amelia Bernaœ (kl. 1b), Lena
Sienicka (kl. 1b), Kinga Borowska
(kl. 2a), Weronika Cerkaska (kl. 2a),
£ucja Drozda (kl. 2a), Aleksandra
Kruszyñska (kl. 3b), Amelia Laczkowska (kl. 3b).
Laureaci w kategorii wiekowej
10-12 lat: Klaudia Tyrañska (kl.
5a), Sara Wo³oszyn (kl. 5a), Magdalena Teis (kl. 5a), Dominik Marchewka (kl. 5b), Maja D¹browska
(kl. 6a), Patrycja Olejnik (kl. 6b).
Gratulujemy.
(o)

Dni otwarte Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie

„COPERNICUS
2014” w „Dwójce”
Jak co roku uczniowie naszej
szko³y z du¿ym zaanga¿owaniem
przygotowuj¹ siê do obchodów
œwiêta patrona szko³y Miko³aja Kopernika. Od 10 do 14 lutego 2014 roku
zapraszamy wszystkich chêtnych na
dni otwarte Szko³y Podstawowej nr
2 w £obzie. W tym czasie w szkole
odbywaæ siê bêd¹ konkursy tematyczne oraz imprezy sportowe.
Najwa¿niejszy konkurs, w którym udzia³ wezm¹ uczniowie klas IIII i IV-VI, wy³oni najwiêkszych
znawców ¿ycia i dokonañ patrona
szko³y Miko³aja Kopernika. Oprócz
zmagañ intelektualnych, bêd¹ równie¿ emocje sportowe. Zapewne
dostarczy ich turniej sportowy
„PIERNICZEK-KOPERNICZEK”
rozgrywany na poziomie klas IIII. Uczniowie wyka¿¹ siê równie¿
zdolnoœciami malarskimi w konkursach plastycznych.

Ca³y tydzieñ dzia³añ i wspó³zawodnictwa zakoñczy siê w pi¹tek 14
bm. W tym dniu, podczas porannych zajêæ z wychowawcami,
uczniowie wykonywaæ bêd¹ kartki
walentynkowe dla najbli¿szych. W
czasie przerw œródlekcyjnych, za
spraw¹ rodziców naszych uczniów,
bêdzie mo¿na zakupiæ pyszne ciasta
w szkolnej kawiarence. Uczniowie
wezm¹ równie¿ udzia³ w akcji „Porusz umys³”, rozgrywaj¹c miêdzy
sob¹ partie gier towarzyskich, matematycznych, dydaktycznych i innych.
Na zakoñczenie obchodów
œwiêta patrona szko³y, wszyscy spotkamy siê w sali gimnastycznej, na
uroczystym apelu poœwiêconym pamiêci Miko³aja Kopernika, pod has³em „DRODGADO GWIAZD”.Tam
nast¹pi podsumowanie wszystkich
zmagañ i wrêczenie nagród dla zwyciêzców.
Barbara Druch
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Kolêdowy czas

Œpiewanie kolêd i pastora³ek to
tradycja zwi¹zana ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. W kulturze polskiej
jest oko³o 1400 kolêd i pastora³ek. W
rodzinnych domach, koœcio³ach,
szko³ach i na spotkaniach op³atkowych towarzysz³y nam ró¿ne melodie tych piêknych utworów. Gatunek
ten przemawia bardzo szybko swoj¹
prostot¹, naturalnoœci¹ i wa¿nym
tematem. Radoœæ œpiewania wspania³ych utworów, bliskich sercu,
ka¿dego z nas wprowadza w niepowtarzalny œwi¹teczny nastrój,wzrusza i pozwala zapomnieæ o troskach.
Konkursy i festiwale kolêd, pastora³ek i piosenek bo¿onarodzeniowych, które odby³y siê w styczniu
2014 r. s¹ najlepszym dowodem na to,
¿e tradycja jest propagowana, pielêgnowana i rozwija siê.
Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr
1 w £obzie jak ka¿dego roku z radoœci¹ wziê³y udzia³ w VIII Festiwalu
Piosenki
Bo¿onarodzeniowej
„Gwiazdka” w Dobrej, na którym
Aleksandra Buksa zdoby³a wyró¿nienie w kategorii klasy I-III (opiekun Ma³gorzata Zieniuk).
W VII Powiatowym Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek w Wêgorzynie w
kategorii klasy I-III Alicja Kowalec

we wspania³ym stylu wyœpiewa³a I
miejsce (opiekun Danuta Szymanek
i S³awomira Kiwa³a), a Dominika Siwiñska zdoby³a wyró¿nienie (opiekun Bo¿ena Korniluk).
W kategorii klasy IV-VI Zuzanna
Szymanek otrzyma³a wyró¿nienie za
ogólny wyraz artystyczny (opiekun
S³awomira Kiwa³a). W kategorii doroœli pani Bo¿ena Korniluk wyœpiewa³a trzeci¹ nagrodê.
Konkursowe zmagania zakoñczyliœmy na IX Konkursie Kolêd i
Pastora³ek w Reczu. W kategorii klasy I-III zdoby³y wyró¿nienia - Alicja
Kowalec (opiekun Danuta Szymanek i S³awomira Kiwa³a) i Dominika
Siwiñska (opiekun Bo¿ena Korniluk).
Jesteœmy dumni z naszych osi¹gniêæ, poniewa¿ we wszystkich konkursach w ka¿dej kategorii wyst¹pi³o bardzo du¿o uczestników piêknie
œpiewaj¹cych. Gratulujemy wszystkim artystom.
Kolêdy i pastora³ki s¹ cudownym materia³em, ¿eby pielêgnowaæ
tradycje, kulturê i ducha œpiewu, bo
radoœæ œpiewania jest magiczna, niepowtarzalna i niezapomniana.
S³awomira Kiwa³a,
Danuta Szymanek
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Zapiski z pamiêci
Lipowiec

Galeria naszych mieszkañców
Kubuœ i rodzice

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

Jadê z bratem na wakacje do
Mazi³ i do Lipowca. Po kilku dniach
spêdzonych u wujka Antka i jego
przemi³ej ¿ony Chruñki, jadê do Lipowca. Po piêtnastej wyjecha³em
poci¹giem do Zwierzyñca, a stamt¹d Autonapraw¹ do Bi³goraja. Z
Bi³goraja do Panasówki tak¿e Autonapraw¹.. A resztê drogi, czyli trzy
kilometry, piechot¹ wzd³u¿ pola i
lasu. Zapewne ciekawi was, co to za
Autonaprawa. Ano zwyczajny autobus marki San, Jelcz, ale z du¿ym
napisem po bokach - Autonaprawa.
Wiêcej nie wiem. W po³owie drogi
zaczê³o zmierzchaæ. Nagle przede
mn¹ zaœwieci³o siê na wysokoœci
twarzy ma³e œwiate³ko i przelecia³o
mi przed g³ow¹ i polecia³o do lasu.
W miarê powiêkszania siê zmierzchu tych œwiate³ek by³o coraz wiêcej. Dogoni³em jedno œwiate³ko i
z³apa³em je w d³oñ. Otwieram d³oñ,
a w niej nic nie ma, tylko ma³y robaczek. Domyœli³em siê, ¿e to œwietliki. Z³apa³em ich jeszcze kilka i wsadzi³em do znalezionego po drodze
pustego pude³ka po zapa³kach. Gdy
przez chwilê nie rusza³em pude³kiem, niektóre osobniki zapala³y
pod odw³okiem, na jego prawie koñcu, ma³e œwiate³ko. Do Lipowca dochodzê ju¿ po ciemku. Numer domu
znam, ale po ciemku ta wiedza do niczego siê nie przydaje. Dobrze, ¿e po
drodze spotka³em kuzynkê Krystynê i spyta³em j¹, gdzie mieszkaj¹ Glinowie. A jacy? Pad³o zwyczajne pytanie. Odpowiedzia³em, ¿e nie wiem
Przyjecha³em do cioci Celiny. A to do
nas. Okaza³o siê, ¿e z powodu wielu
takich samych nazwisk w mowie potocznej funkcjonowa³y przezwiska.
Wujek Bronek nazywa³ siê Chadzaj.
Jego kuzyn Bronek - Król, inny kuzyn - Wyskaczka itd., itd. Okaza³o
siê, ¿e samych Glinów by³o kilkunastu. Tak samo by³o z innymi nazwiskami. Samych Gnidów by³o piêæ
rodzin, a ka¿da mia³o przezwisko.

Rodzina cioci Celiny
Ciocia Celina jest m³odsz¹ kuzynk¹ mojej mamy. Jej tata by³ bratem
mamy mojej mamy, czyli mojej babci.
Ma mê¿a Bronka, trzy córki i teœciow¹, potocznie nazywan¹ przez
wszystkich babci¹. Ciocia jest niska,
trochê zaokr¹glona, ma jasne kêdzierzawe w³osy i piegi na okr¹g³ej twarzy, przy tym jest bardzo gadatliwa i
obrotna. Kieruje wszystkimi, nawet
kiedy tego nie trzeba robiæ. Wujek
Bronek jest wysokim mê¿czyzn¹,
zgrabnym, z w³osami zaczesanymi
do ty³u, zawsze uœmiechniêty i czêsto mówi¹cy wierszem. Lubi te¿
CMYK

(cz. 60)

œpiewaæ i ma ³adny, mocny g³os. Do
niego nale¿y praca w polu. Krysia, to
ta najstarsza z córek. £adna, z ciemnymi oczami i w³osami, podobna trochê do cioci. Bardzo spokojna i pracowita. M³odsza Bo¿enka jest blondynk¹, ma niebieskie oczy i ci¹gle siê
k³óci i zaczepia, a potem skar¿y. Od
pierwszego dnia zalaz³a mi za skórê,
gdy¿ jako pupilka babci mia³a do tej
pory na ni¹ monopol. Od pierwszego dnia do ich duetu do³¹czy³em te¿
ja. Trzecia, Renata, a w³aœciwie Renunia, bo ma zaledwie dwa latka, to
blond maleñstwo ¿ywe jak iskra i
wymagaj¹ca najwy¿szej uwagi.
Gdzie jej nie posiali, tam ona na pewno by³a. Ca³y czas uœmiechniêta.
Babcia niska, szczup³a, cicha, pracowita i nies³ychanie cierpliwa i uczynna.

Chadzaje
Wujek Bronek bardzo wczeœnie
straci³ ojca. Na gospodarce zosta³a
matka z ma³oletnim synem. Nie poddali siê. Wujek z najwy¿szym trudem
poradzi³ sobie z ciê¿kimi pracami w
polu. Za koniem ci¹gn¹cym p³ug
chadza³ razem z matk¹. On trzyma³
r¹czki p³uga, a matka trzyma³a konia
za kantar. St¹d to przezwisko. Glina
- Król trzyma³ króle, czyli króliki itd.,
itd.

Gospodarstwo
W sk³ad gospodarstwa wchodzi³ niewielki domek z drewna, z maleñkim ganeczkiem pokrytym pap¹.
Po prawej stronie od domu sta³y
murowane: stajnia, w której sta³
Kasztan, obora, w której sta³y trzy
krowy i cielak oraz kurnik. Naprzeciw domu, po drugiej stronie podwórka, sta³a murowano-drewniana stodo³a. Podmurówkê i g³ówne
s³upy mia³a z bia³ej ceg³y. Reszta
by³a z desek i belek. Po lewej stronie
podwórka by³ spichlerz, w którym
sta³y ró¿ne beczki i skrzynie z
wszystkim, co tylko tam mog³o siê
zmieœciæ. By³a te¿ skrzynia posa¿na, piêknie malowana w kwiaty.
Obok, bli¿ej domu, by³a ocembrowana betonow¹ cembrowin¹ studnia, bardzo p³ytka. Woda by³a mêtna i z larwami komarów. Woda by³a
letnia. W suche lata nawet wysycha³a. Z regu³y trzymano w niej mleko w kanie i pojono wod¹ byd³o i
kury Do picia by³a woda z drugiej
studni, za stodo³¹. Tamta studnia
by³a ocembrowana betonow¹ cembrowin¹ i by³a g³êboka na kilkadziesi¹t metrów. Na wa³ku by³ nawiniêty
grubo ³añcuch. Woda z niej by³a lodowato zimna i czysta jak kryszta³.
Cdn. WP

