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Oko³o 300 osób
zosta³o bez wody

4,5 tysi¹ca ha
ziemi w rêkach
obcokrajowców

(£OBEZŒWIÊTOBORZEC).
Oko³o 300 mieszkañców
Œwiêtoborca od czwartku
od 9.00 do godzin
popo³udniowych w pi¹tek
nie mia³o wody. Okazuje
siê, ¿e z braku p³atnoœci
za energiê elektryczn¹
pobieran¹ przez
hydroforniê energetyka
odciê³a dostawê pr¹du.
Tym samym ca³a dzielnica
£obza pozosta³a bez wody.

Sesja nadzwyczajna
w Wêgorzynie

Burmistrz chce
akceptacji
radnych w sporze
z wykonawc¹
sieci

P³yta OSB 3
18 mm - 69,60 z³
brutto - za 1 szt.
Tel. 660 657 461
602 131 760

CMYK

Raport NIK: Dane
Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych o skali
nabywania polskich
gruntów przez
cudzoziemców s¹ 3-4
krotnie ni¿sze od stanu
rzeczywistego

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz

P

rzez ostatnie lata nie nadu¿y
waliœmy czasu i kompetencji
wojewody Marcina Zydorowicza,
bo nie by³o potrzeby. Gdy jednak siê
pojawi³a, w zwi¹zku z zatrudnieniem
cz³onków zarz¹du Zwi¹zku Miast i
Gmin Pojezierza Drawskiego, okaza³o siê, ¿e niewiele mo¿e, niewiele
chce, a za to du¿o pisze. Mowa tu
oczywiœcie o pracownikach Urzêdu
Wojewódzkiego, którzy odpowiadaj¹ na pisma w jego imieniu, bo nie
wiadomo, czy sam wojewoda zapoznaje siê z tematami nurtuj¹cymi
mieszkañców województwa. A powinien, bo na przyk³ad wojewoda
wielkopolski zareagowa³ na wyrok
Naczelnego S¹du Administracyjnego w sprawie nieprawnego pobierania diet przez cz³onków zarz¹dów
zwi¹zków miêdzygminnych i zarz¹dzi³ w tej sprawie kontrolê. Przy okazji s¹d poda³ ciekaw¹ wyk³adniê w
sprawie zatrudniania burmistrzów w
zarz¹dach zwi¹zków miêdzygminnych. Nie s³ysza³em, by wojewoda
Marcin Zydorowicz poszed³ œladami
wojewody wielkopolskiego.
Ju¿ nie bêdzie mia³ okazji, bo zosta³ odwo³any przez premiera, który
przy tej okazji stwierdzi³, ¿e by³ jednym z wojewodów najwy¿ej przez
niego ocenianych: – Nie mia³ ¿adnej
wpadki, œwietnie spe³nia³ swoje
funkcje – powiedzia³ premier. Zast¹pi³ go by³y wojewoda i przewodnicz¹cy sejmiku Marek Ta³asiewicz (PO).
Zgo³a odmiennie oceni³a tê zmianê Solidarna Polska ustami jej szczeciñskiego szefa Roberta Stankiewicza: „Oœwiadczamy krótko i na temat:
odchodzi komentator, nastaje kontynuator – odchodzi Marcin Zydorowicz (syn znanego komentatora
sportowego Andrzeja Zydorowicza), przychodzi Marek Ta³asiewicz
(by³y wojewoda). O ustêpuj¹cym
wojewodzie panu Marcinie Zydorowiczu nie mo¿na za wiele powiedzieæ
oprócz tego, ¿e jest synem wspomnianego komentatora sportowego. Na pewno nie mia³ ¿adnego doœwiadczenia, aby sprawowaæ tak¹
funkcjê. Dzia³alnoœæ by³ego wojewody sprowadza³a siê w g³ównej
mierze do wydawania komentarzy i
opinii. Jego nominacja by³a typow¹
synekur¹ polityczn¹ jakich wiele za
rz¹dów PO”.

Z DRUGIEJ STRONY
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Burmistrzowie £obza i Z³ocieñca nadal pobieraj¹ pensje w Zwi¹zku,
teraz bêdzie pobiera³ tak¿e burmistrz Reska

Odszed³ wojewoda „komentator”,
mo¿e nowy podejmie bardziej
zdecydowane dzia³ania
Nasza redakcyjna praktyka niestety potwierdza powy¿sz¹ opiniê.
Napisaliœmy o pobieraniu wynagrodzeñ przez cz³onków zarz¹du Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, wskazuj¹c na naruszenie prawa
przy tych decyzjach. Przes³aliœmy
ów artyku³ wojewodzie i otrzymaliœmy odpowiedŸ, która kompletnie
nie odnosi siê do wskazanych przez
nas naruszeñ, choæ pismo liczy cztery strony. Ale jedno uda³o nam siê
wyjaœniæ.
Otó¿ burmistrz £obza Ryszard
Sola, w wywiadzie dla Nowego Tygodnika £obeskiego (nr 2/2014)
powiedzia³, ¿e w okresie, gdy podejmowano decyzjê o zatrudnieniu
cz³onków zarz¹du, zosta³o to sprawdzone pod wzglêdem prawnym, cytujê: „Wtedy te¿ przekazaliœmy sugestiê, aby Przewodnicz¹cy Zgromadzenia i Dyrektor Biura sprawdzili, czy nie ma ¿adnej kolizji prawnej, czy z tego tytu³u nie narazimy
siê na jakiekolwiek konsekwencje
i zarzuty nielegalnego, niezgodnego z prawem pobierania wynagrodzenia. Zosta³o to sprawdzone. Zosta³o wys³ane pismo do Wojewody”.
Poprosiliœmy wiêc o przes³anie
korespondencji w tej sprawie. Okaza³o siê, ¿e takowej nie ma. Burmistrz
znowu mówi³ bzdury.
W zwi¹zku z nasz¹ proœb¹ o tê
korespondencjê, Biuro Wojewody
przeprowadzi³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce. Zwróci³o siê do burmistrza
£obza (30.01.14) z proœb¹ o przedstawienie kopii pism, na które powo³ywa³ siê w udzielonym wywiadzie.
Burmistrz odpowiedzia³, ¿e ich nie
ma, wskazuj¹c, ¿e wszelka korespondencja „o której mówi³ w wywiadzie” znajduje siê w siedzibie Zwi¹zku MiGPD i ¿e tam przekaza³ pismo
Wojewody. Dyrektor Biura Zwi¹zku
pismem z 5 lutego br. poinformowa³,
„i¿ ani organy Zwi¹zku, ani jego
pracownicy nie zwracali siê do Wojewody Zachodniopomorskiego z
pytaniem dotycz¹cym legalnoœci
pobierania wynagrodzenia przez
cz³onków Zarz¹du Zwi¹zku”.
Jednak zasadnicz¹ kwesti¹ by³y
wskazane w naszym artykule naruszenia prawa przy zatrudnieniu
cz³onków zarz¹du. Przypomnê, ¿e w
akcie wyboru (zatrudnienia) nie ma

powo³ania siê na ust. 3 par. 16 statutu, mówi¹cy o mo¿liwoœci zatrudnienia, zatrudniono cz³onków zarz¹du
w rok po wyborze, co jest niezgodne
z definicj¹ zawart¹ w Kodeksie Pracy
o zatrudnieniu z wyboru, a Zgromadzenie Zwi¹zku nie podjê³o uchwa³y
upowa¿niaj¹cej przewodnicz¹cego
do zatrudnienia, wydaj¹c tylko opiniê w tej sprawie. Wskazaliœmy, ¿e
przewodnicz¹cy nie móg³ dzia³aæ na
podstawie opinii, lecz na podstawie
i w granicach prawa.
Niestety, w udzielonej redakcji
czterostronicowej odpowiedzi z dnia
19 lutego 201 r. Dyrektor Generalny
Zachodniopomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego ani zdaniem, ani
s³owem nie odnios³a siê do tych najpowa¿niejszych zarzutów, przytaczaj¹c wczeœniej znane ju¿ tu
wszystkim wyk³adnie prawne w tej
sprawie. Nadmieni³a, ¿e sfera uprawnieñ nadzorczych wojewody „nie
mo¿e naruszaæ zagwarantowanej
konstytucyjnie
samodzielnoœci
tych¿e jednostek”. I dalej: „Nadzorowi wojewody, w tym aspekcie,
podlega wy³¹cznie zgodnoœæ
uchwa³ podejmowanych przez organy zwi¹zku z normami wyra¿anymi w ustawie”.
W tym tkwi sedno sporu, bo co
mo¿e badaæ wojewoda, je¿eli Zgromadzenie nie podjê³o uchwa³y upowa¿niaj¹cej przewodnicz¹cego do
zatrudnienia cz³onków zarz¹du?
Oczywiœcie, ¿e nie mo¿e badaæ czegoœ, czego nie ma. Ale mo¿e i powinien zbadaæ, czy taka uchwa³a powinna byæ!
Dlatego w rzeczonym artykule
napisa³em, ¿e jedn¹ z najwa¿niejszych przes³anek stanowionych
przepisów i podejmowanych decyzji
jest mo¿liwoœæ ich badania pod
wzglêdem zgodnoœci z prawem.
Brak uchwa³y, to brak mo¿liwoœci
zbadania legalnoœci decyzji, podjêtej „tylko” na podstawie opinii, ow¹
uchwa³ê zastêpuj¹c¹.
Gdyby przyj¹æ taki tok myœlenia,
to najlepiej, gdyby radni kontrowersyjne „uchwa³y” zastêpowali „opiniami”, wtedy wojewoda nie mia³by
co badaæ i – id¹c tym tokiem –
wszystko by wszystkim „gra³o”. Ale
wtedy rozsypuje siê nam pañstwo
prawa, na stra¿y którego ma staæ
przecie¿ wojewoda.

Dlatego z rozczarowaniem przeczyta³em kolejne pismo wojewody,
nie odpowiadaj¹ce na merytoryczne
wskazania naruszenia prawa w
Zwi¹zku. Gdyby chocia¿ zdaniem
lub s³owem Dyrektor Generalna odnios³a siê do tych konkretnych
uwag, gdyby wskaza³a, ¿e wojewoda nie mo¿e interweniowaæ w sprawie ww. braku uchwa³y albo ¿e jest
ona niepotrzebna, albo ¿e jest konieczna, ale ktoœ inny ma kompetencje w tej sprawie, to by³oby wszystko jasne. A tak – brak odpowiedzi jest
jak brak tej uchwa³y – mo¿emy sobie
tylko wymieniaæ opinie, a nie mo¿emy na normalnej drodze postêpowania administracyjnego zbadaæ legalnoœæ decyzji o zatrudnieniu. To
ju¿ nie tylko brak – to rak, który z¿era
nasze pañstwo.
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25-latek z gminy Resko wybra³ siê w podró¿

Jecha³ pijany i bez
prawo jazdy
(P£OTY-RESKO) Policjanci z
Posterunku Policji w P³otach zatrzymali 25-letniego mieszkañca
gminy Resko, który kierowa³ samochodem po drodze krajowej nr 6
bez uprawnieñ i maj¹c prawie 1,5
promila alkoholu w organizmie.

List do redakcji

25-latek zosta³ zatrzymany w
dniu 27 lutego br. o godz. 9.15 na
drodze krajowej nr 6, w okolicy miejscowoœci Wyszogóra. Jecha³ w kierunku P³otów. Policjanci zatrzymali
go do kontroli drogowej ze wzglêdu
na uszkodzon¹ przedni¹ i wybit¹
boczn¹ szybê w pojeŸdzie.

Po przeprowadzonym badaniu
na trzeŸwoœæ okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna ma prawie 1,5 promila alkoholu w
organizmie i nie posiada wcale prawo jazdy.
Mê¿czyzna trafi³ do policyjnej
celi. Za jazdê po pijanemu grozi mu
do 2 lat pozbawienia wolnoœci. (kp)

wrócenie i zachowanie pamiêci o
prawdziwej historii Polski tak konsekwentnie od lat wpisuje siê Tygodnik £obeski. Teksty zawarte w
ostatnim wydaniu s¹ tego najdobitniejszym przyk³adem. Redakcja Tygodnika znakomicie uczci³a œwiêto
pañstwowe jakim jest Narodowy
Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”. Pragnê wyraziæ w tym miejscu
najwy¿sze uznanie i poparcie dla idei
wyra¿onej przez Henryka Musia³a,
który publikuj¹c w tym¿e wydaniu
Tygodnika znakomity artyku³ o
„¯o³nierzach Wyklêtych” przedstawi³ propozycj¹ nadania nowemu
rondu w £obzie imienia „Ronda ¯o³nierzy Wyklêtych”. Myœlê, ¿e jest to
akt oczekiwany przez wielu mieszkañców £obza.
Ryszard Brodziñski

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Zderzenie na Segala
(£OBEZ) 27.02.2014 r. oko³o godziny 15.30 w £obzie, na skrzy¿owaniu ulic Segala i Koœciuszki, 22 letnia
mieszkanka gminy £obez kieruj¹c
samochodem Seat, wyje¿d¿aj¹c ze
strefy ruchu przy sklepie Biedronka,
wymusi³a pierwszeñstwo przejazdu
dla prawid³owo jad¹cego ul. Segala

25 letniego mieszkañca województwa mazowieckiego, kieruj¹cego
Mercedesem z przyczepk¹. Dosz³o
do zderzenia i uszkodzenia obu pojazdów. Pasa¿er Mercedesa zosta³
przetransportowany do szpitala w
Drawsku Pom., gdzie nie stwierdzono obra¿eñ cia³a.
(kp)

Foldery na konferencjê?

Zniewolony umys³

S³owa poety, przywo³ane
w tytule, nieustannie wywo³uj¹ we mnie refleksjê nad
sob¹, nad nasz¹ Polaków
œwiadomoœci¹. Mija æwieræ
wieku od momentu upadku
komunizmu, a mam wra¿enie,
¿e w nas tamten okres ci¹gle
trwa. Ci¹gle musi trwaæ walka
o pamiêæ historyczn¹, o wydobywanie z zapomnienia tych bohaterów i
tych wydarzeñ historycznych , których najwiêksz¹ i jedyn¹ wartoœci¹
by³a wolna Polska. Ci¹gle bardzo
³atwo jest naraziæ siê na nerwowe
reakcje krytyk¹ kultywowania
wszelkich obchodów wywodz¹cych siê z czasów narzucanego obowi¹zku kszta³towania tradycji socjalistycznej ojczyzny. Niezwykle buduj¹cym jest fakt, i¿ w troskê o przy-
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INFORMACJE - REKLAMA

KIEROWNIKA WTWÓRNI ELEMENTÓW BETONOWYCH
SPECJALISTÊ ds. BIOMASY
KIEROWCÊ KAT. C + E
PILARZY
OPERATORA URZ¥DZEÑ LEŒNYCH
KIEROWCÊ CI¥GNIKA ROLNICZEGO
BETONIARZY
ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

Tel. 91/3971951, 509-288-386, 509-288-387

(POWIAT). Zarz¹d powiatu
³obeskiego postanowi³ wesprzeæ
konferencjê naukow¹ pn. „Ksi¹¿ka
dobrem kultury i Ÿród³em wiedzy”
z udzia³em profesorów w tym. m.in.
prof. Jana Miodka... folderami reklamowymi powiatu ³obeskiego.
Podczas sesji Rady Powiatu wicestarosta Jan Zdanowicz poinformowa³ zebranych, ¿e zarz¹d powiatu
postanowi³ przeznaczyæ materia³y
promocyjne i wyznaczyæ delegacjê
reprezentuj¹c¹ powiat ³obeski na
konferencji.
Przypominamy, ¿e rok 2014 obchodzony jest pod znakiem Jubile-

uszu „650 lat w s³u¿bie ksi¹¿ki” pod
honorowym patronatem Bronis³awa
Komorowskiego, prezydenta RP.
Konferencja organizowana jest w
ramach tego¿ jubileuszu i równie¿
objêta jest patronatem prezydenta
RP.
W wyk³adach mog¹ uczestniczyæ zainteresowani mieszkañcy
powiatu, a organizator poszukuje
wsparcia finansowego koniecznego
na pokrycie kosztów. W tym œwietle
starostwo przeznacza foldery. Foldery, panowie z zarz¹du, to nie ksi¹¿ki, a konferencja naukowa to nie targi turystyczne, przy czym delegacjê
to mo¿e wys³aæ prezydent – jako patron honorowy.
MM

Pracownik spad³
z rusztowania
(BORKOWO WIELKIE)
Wczoraj po po³udniu Polskie
Radio Szczecin poinformowa³o,
¿e w Borkowie Wielkim, w
gminie Radowo Ma³e, dosz³o do
wypadku – 40. letni mê¿czyzna
spad³ z rusztowania.
Mê¿czyzna pracowa³ przy rozbiórce silosów. Spad³ z wysokoœci
oko³o trzech metrów. W stanie ciê¿-

kim zosta³ przetransportowany œmig³owcem do szpitala w Gryficach.
Wiadomo, ¿e by³ trzeŸwy, a ju¿ po
wypadku - przytomny. Ma uraz g³owy.
(r)
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Wicemarsza³ek Anna Mieczkowska zwizytuje s³u¿bê zdrowia w powiecie

Inwestycje rozpoczête na terenie naszego
powiatu nie zostan¹ przerwane
(POWIAT). W minion¹ œrodê
Zarz¹d Województwa przyj¹³ rezygnacjê dyrektora SPZZOZ Jacka
Pietryki. Ubieg³y pi¹tek by³ ostatnim dniem zajmowania przez niego
stanowiska dyrektora.
Zarz¹d Województwa powierzy³
p. Danucie Kowalewskiej - zastêpcy
dyrektora, pe³nienie obowi¹zków
dyrektora szpitala na czas do dnia
zatrudnienia nowego dyrektora, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do 31 maja br. Nowy
dyrektor zostanie wybrany w drodze
konkursu. Konkurs na stanowisko
dyrektora szpitala jest obligatoryjny. Przepisy rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia wskazuj¹ termin 2 miesiêcy na wszczêcie postêpowania
konkursowego, liczony od dnia
zwolnienia stanowiska objêtego
konkursem.
W grudniu ubieg³ego roku z
funkcji przewodnicz¹cej Spo³ecznej
Rady dzia³aj¹cej przy SPZOZ Gryfice zrezygnowa³a pose³ Magdalena

Kochan, jej rezygnacja zosta³a równie¿ przyjêta. Marsza³ek Województwa wyznaczy³ na przewodnicz¹cego Rady Spo³ecznej Konstantego
Tomasza Oœwiêcimskiego, a Zarz¹d
Województwa Zachodniopomorskiego powo³a³ go do sk³adu Rady
Spo³ecznej. Wojewoda Zachodniopomorski wskazuje swojego przedstawiciela do Rady Spo³ecznej na
etapie jej powo³ania, a Rada Spo³eczna w Szpitalu w Gryficach zosta³a
powo³ana w roku 2012 roku na kolejn¹ kadencjê 2012-2016. Wojewodê Zachodniopomorskiego reprezentuje Izabela Grabowska.
W poniedzia³ek 10 marca o
godz.13.00 w SPZZOZ Gryfice odbêdzie siê posiedzenie Spo³ecznej
Rady SPZZOZ Gryfice.
Czy w zwi¹zku ze z³o¿eniem rezygnacji przez dyrektora s¹ zagro¿one
inwestycje w naszym powiecie?
- Otrzyma³em odpowiedŸ od wicemarsza³ek Anny Mieczkowskiej,

¿e ¿adna z inwestycji ju¿ rozpoczêtych na terenie naszego powiatu nie
zostanie przerwana. Odbiór naszej
przychodni ma nast¹piæ pod koniec
marca. Pani wicemarsza³ek bêdzie w
starostwie w czwartek 6 marca, o
godz. 10.00. Wówczas te¿ bêdzie
mo¿liwoœæ rozmowy na temat funkcjonowania s³u¿by zdrowia na naszym terenie. Planujemy pokazaæ
pani wicemarsza³ek przychodniê i
szpital – powiedzia³ wicestarosta
Jan Zdanowicz podczas sesji Rady
Powiatu w £obzie.
SPZZOZ w Gryficach w poprzednich latach, ani za rok ubieg³y nie
generowa³ strat. Za 2013 r. jednostka
wykaza³a dodatni wynik finansowy
(dok³adna wysokoœæ zysku bêdzie
znana po 31.03.2014 r., po terminie
sporz¹dzenia bilansu rocznego, poniewa¿ aktualnie trwaj¹ ostatnie rozliczenia kontraktu z NFZ). Na koniec
ubieg³ego roku szpital nie posiada³
zad³u¿enia, tj. niesp³aconych przeterminowanych zobowi¹zañ – tak¹

informacjê otrzymaliœmy z Urzêdu
marsza³kowskiego. Na pytanie jak
Marsza³ek Województwa ocenia
pracê by³ego dyrektora, odpowiedŸ
brzmia³a - poprawnie.
MM

Sesja nadzwyczajna w Wêgorzynie

Burmistrz chce akceptacji radnych
w sporze z wykonawc¹ sieci
(WÊGORZYNO) Na wniosek
burmistrz Wêgorzyna zbierze siê
Rada Miejska w trybie nadzwyczajnym. Burmistrz chce akceptacji do podjêcia wszelkich niezbêdnych dzia³añ w sporze o rozliczenie budowy sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro zwo³a³ sesjê na
czwartek, 6 marca 2014 r., na godz.
16.30, w Urzêdzie Miejskim. Burmistrz Monika KuŸmiñska ma poinformowaæ na niej o problemach z
rozliczeniem budowy sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w ramach
Aglomeracji - etap pierwszy. Nastêpnie radni maj¹ zaakceptowaæ
dzia³ania burmistrz zmierzaj¹ce do
podjêcia wszelkich niezbêdnych
dzia³añ w celu ostatecznego rozliczenia tej inwestycji, a w szczególnoœci udzielenia zlecenia prowadzenia tej sprawy kancelarii prawnej specjalizuj¹cej siê w prowadzeniu spraw budowlano-inwestycyjnych.

O co chodzi? Wyjaœnienie znajdujemy w uzasadnienie do projektu
uchwa³y.
Gmina Wêgorzyno realizuje inwestycjê pn. „Budowa i przebudowa
sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji
Wêgorzyno - etap I” od 8.12. 2010
(data podpisania umowy z wykonawc¹). Planowany termin zakoñczenia realizacji up³yn¹³ 29.02.2012
roku. Prace w terenie trwa³y prawie
do koñca 2012 roku, a mimo to zakres
inwestycji do dnia dzisiejszego nie
zosta³ wykonany.
W miêdzy czasie wykonawca
EKOWARK zmieni³ dwukrotnie nazwê; na TAHAL, a nastêpnie WATEK, by ostatecznie og³osiæ upad³oœæ. Od grudnia 2013 w imieniu i na
rzecz wykonawcy dzia³a syndyk.
Z³o¿on¹ przez wykonawcê dokumentacjê powykonawcz¹ na zlecenie gminy przeanalizowa³a firma
KOMPONER. Oceni³a ona zakres i
skalê usterek - zarówno samej sieci,
jak i przy³¹czy na odcinku o ³¹cznej
d³ugoœci 353 mb (zbadanie ca³oœci

sieci wymaga poniesienia znacznych nak³adów finansowych) i
ujawni³a bardzo powa¿ne odstêpstwa od norm technicznych i wymogów prawa budowlanego, które
wykluczaj¹ uruchomienie i u¿ytkowanie sieci (wraz z przy³¹czami) przez
mieszkañców. Potwierdzi³ to równie¿
inspektor nadzoruj¹cy inwestycjê
uznaj¹c, i¿ na ogóln¹ d³ugoœæ monitorowanego odcinka ruroci¹gu
190,58 mb, a¿ 106 mb wymaga ca³kowitej przebudowy.
Na inwestycji by³ podwykonawca firma PUWiS Nowogard, która
obecnie ¿¹da od Gminy
- pierwszy pozew z dnia
14.12.2012 na kwotê 311.010 z³ - wyrok na niekorzyœæ Gminy,
- drugi pozew z dnia 24.01.2014 na
kwotê 509.788 z³ - Gmina udzieli³a
odpowiedzi,
- zawezwanie do próby ugodowej na kwotê 403.09l z³ - Gmina przygotowuje odpowiedŸ.
Z uwagi na zawi³y i wielow¹tkowy charakter naszej inwestycji (wy-

konawca w upad³oœci, roszczenia od
podwykonawcy, niewykonany zakres inwestycji, stwierdzone nieprawid³owoœci) zasadnym jest powierzenie przedmiotowej sprawy dla
kancelarii prawnej specjalizuj¹cej
siê w prowadzeniu spraw budowlano-inwestycyjnych, aby unikn¹æ
ponoszenia jeszcze raz p³atnoœci za
inwestycjê dla podwykonawcy
(mimo, ¿e Gmina ju¿ raz zap³aci³a dla
wykonawcy).
(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 œwidwiñski

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

Ochrona Juwentus poszukuje:
Pracowników Ochrony na obiekty
produkcyjne z miejscowoœci Wêgorzyno, Stare Wêgorzynko, Chociwel. £obez. Wymagania: niekaralnoœæ, mile widziane doœwiadczenie w ochronie. Zapraszamy równie¿ emerytów mundurowych. Kontakt: 605 998 146 lub 667 998 374

Sprzedam 13 ha ziemi w Lubieniu
Dolnym gm. Resko. Tel. 796 616
173

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 505 972 167.
Mycie dachów i elewacji. Tel. 510
672 264
Malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota itp. Tel. 690 989 273
Powierzchnie reklamowe do wynajêcia pod baner lub billboard w
£obzie, 300 m od Lidla. Wiêcej informacji pod nr telefonu 501 894
828.

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

ROLNICTWO

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

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, Polska - Skandynawia, tel. 607 585
561
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Powiat ³obeski
Zatrudniê do pracy œlusarza – rencistê. Tel. 608 287 839
Zatrudnimy mechanika samochodowego z minimum 5 letnim sta¿em. UTECH £obez, ul.
Bema 30A. Tel. 91 397 4966

INNE
Powiat ³obeski
Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.
Sprzedam pianina z gwarancj¹,
strojeniem i transportem. Tel. 604
569 342
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 692 469 894.

W centrum £obza do wynajêcia lokal u¿ytkowy 50 mkw. na biuro,
us³ugi, sklep. Tel. 691 305 860
Odnajmê lokal w centrum £obza
pow. 100 mkw.. tel. 608 335 881
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.

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

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

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

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 4 pokojowe o pow. 74 mkw.
w £osoœnicy, na parterze, w bloku 2
piêtrowym. Ogrzewanie w³asne,
piec w piwnicy. Dodatkowo budynek gospodarczy i dzia³ka 5 arów.
Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel.
600 037 906.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w Radowie Ma³ym + gara¿ + dzia³ka. Tel. 517 512 886.
Sprzedam mieszkanie 52 mkw., 2
pokoje, kuchnia, wc, ³azienka, II p.,
pom. gospodarcze murowane z
mo¿liwoœciow¹ adaptacji na gara¿.
Cena 95.500 z³. Œwiêtoborzec. Tel.
698 941 876.

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

KOREPETYCJE
Powiat ³obeski
Korepetycje z matematyki dla
uczniów szko³y podstawowej i
gimnazjum. Tel. 726 315 412

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

Lokal do wynajêcia 130 mkw.
na dzia³alnoœæ biurow¹, 2 piêtro
Gryfice, ul Niepodleg³oœci
centrum miasta. Tel. 605 421 308

£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ

-

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
3 pokoje, pow. 62,48 mkw, I piêtro
5 pokoje, 100,9 mkw, IV piêtro
3 pokoje, pow. 67,66 mkw, I piêtro
2 pokoje, pow. 37,63 mkw, IV piêtro
4 pokoje, pow. 56,23 mkw, II piêtro
2 pokoje, pow. 44,78 mkw, parter
kawalerka, pow. 26,2 mkw, IV piêtro
2 pokoje, pow. 50 mkw, I piêtro
2 pokoje, pow. 45,56 mkw, IV piêtro
2 pokoje, pow. 55,59 mkw, I piêtro
2 pokoje, pow. 44,45 mkw, parter
2 pokoje, pow. 36 mkw, IV piêtro
3 pokoje, pow. 61,28 mkw, IV piêtro
2 pokoje, pow. 51,02 mkw, parter

- CENA 123.000 z³
- CENA 240.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 90.000 z³
- CENA 139.000 z³
- CENA 79.000 z³
- CENA 86.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 88.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 75.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 131.000 z³
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Raport NIK: Dane Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych o skali nabywania polskich gruntów przez

4,5 tysi¹ca ha ziemi w rêkach
(REGION).Najwy¿szaIzbaKontroli skontrolowa³a sprzeda¿ ziemi
nale¿¹cej do Skarbu Pañstwa w latach od 2011 do 30 kwietnia 2013.
Dane Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców s¹ 3-4 krotnie ni¿sze od stanu
rzeczywistego. W naszym województwie w rêkach obcokrajowców
jest 4,5 tys. ha ziemi.
Kontrola zosta³a podjêta na zlecenie Sejmowej Komisji do Spraw
Kontroli Pañstwowej. Wskazano, ¿e
prowadzona sprzeda¿ nieruchomoœci Zasobu, nie poprawia struktury
gospodarstw rodzinnych, a grunty
mog¹ trafiaæ do „podstawionych”
osób, dzia³aj¹cych na zlecenie obcego kapita³u, z którym rolnicy nie s¹ w
stanie konkurowaæ. Zlecenie Komisji poprzedzone by³o akcj¹ protestacyjn¹ przeprowadzon¹ w grudniu2012 r. przez Miêdzyzwi¹zkowy
Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego.
Ziemia przez spó³ki
Cudzoziemcy staj¹ siê posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w
drodze nabycia udzia³ów w polskich
spó³kach, które s¹ w³aœcicielem ziemi. Cudzoziemcy najczêœciej reprezentowali kapita³ holenderski, duñski i luksemburski. W okresie objêtym kontrol¹ w szczeciñskim Oddziale ANR spó³ki z mniejszoœciowym udzia³em kapita³u zagranicznego naby³y w przetargach nieograniczonych 2.995 ha. Oprócz tego cudzoziemcy, po nieskorzystaniu przez
Odzia³ z prawa pierwokupu, nabyli

udzia³y spó³ek, które by³y w³aœcicielami ³¹cznie 4.577 ha ziemi.
Dopiero po 1 maja 2016 r. koñczy
siê wynegocjowany przez Polskê i
zawarty w Traktacie Akcesyjnym
okres przejœciowy na zakup bez
ograniczeñ nieruchomoœci rolnych
przez cudzoziemców. Spó³ka kontrolowana przez obcy kapita³ nie ma
obowi¹zku przekazywania do rejestrów s¹dowych informacji o posiadanych gruntach rolnych.
Na skutek luki w przepisach
MSW nie mia³o pe³nych danych o
tym, ile ziemi w Polsce kupili cudzoziemcy. Z danych ministerstwa wynika³o, ¿e w latach 2011-2012 w zachodniopomorskim cudzoziemcy
nabyli prawie 1.506 ha. Oddzia³y
Agencji nie zna³y struktury obszarowej gospodarstw rolnych w poszczególnych gminach, choæ nale¿y
braæ je pod uwagê przy sprzeda¿y
nieruchomoœci. ANR nie monitorowa³a procesów na wtórnym rynku
obrotu gruntami rolnymi, choæ jest
to istotne ze wzglêdu na przeciwdzia³anie nadmiernej koncentracji
gruntów. W trakcie kontroli ustalono, ¿e w latach 2011-2012 w woj. zachodniopomorskim 2,3 proc. nabywców (12 z 509 kupców) naby³o a¿
33,7 proc. powierzchni oferowanych gruntów, tj. 9.835 ha.
NIK stwierdzi³a równie¿ brak
przejrzystych procedur typowania
nieruchomoœci rolnych do sprzeda¿y, a tak¿e ich powierzchni. Wybór
gruntów nie by³ te¿ poprzedzony
¿adn¹ udokumentowan¹ analiz¹.
Taka praktyka urzêdników grozi dowolnoœci¹ postêpowania i sprzyja
powstawaniu mechanizmów korupcjogennych.

Obowi¹zuj¹cy system kwalifikacji uczestników przetargów umo¿liwia³ udzia³ w nich rolnikom, którzy
kupowali grunty w innym celu, ni¿ na
powiêkszenie w³asnego gospodarstwa rodzinnego. Dopiero na pocz¹tku 2013 r. Prezes ANR wprowadzi³ zapisy w procedurach wewnêtrznych ograniczaj¹ce takie postêpowanie, ale zdaniem NIK przyjête zasady powinny byæ uregulowane ustawowo.
Kontrahenci z d³ugami
Do przetargów kwalifikowano
m.in. dotychczasowych kontrahentów zalegaj¹cych z p³atnoœci¹ zobowi¹zañ wobec Agencji, osoby wielokrotnie nabywaj¹ce grunty Zasobu
oraz rolnika bêd¹cego jednoczeœnie
udzia³owcem i cz³onkiem w³adz spó³ki bezumownie u¿ytkuj¹cej kupowane grunty. Zakup nieruchomoœci
Zasobu przez takich nabywców, by³
jednym z powodów protestów rolników na prze³omie 2012/2013 roku.
Mimo wyboru kandydatów na nabywców zgodnego z przepisami,
NIK dostrzega koniecznoœæ uszczegó³owienia kryteriów kwalifikowa-

nia kandydatów na nabywców, których dotychczasowe postêpowanie
wskazywa³o na nieprzestrzeganie
warunków przeprowadzanych przetargów ograniczonych.
Agencja nie uwzglêdnia³a
wniosków rolników
W kontrolowanych Oddzia³ach
nie analizowano wp³ywu sprzeda¿y
nieruchomoœci na strukturê obszarow¹ gospodarstw, która w ostatnim
10-leciu ulega³a znacznym zmianom.
W Oddziale w Szczecinie i Wroc³awiu stwierdzono przypadki nieuwzglêdnienia wniosków rolników
o nabycie mniejszych obszarowo
nieruchomoœci Zasobu.
Podczas kontroli przeprowadzonej przez Ministra RiRW oceniaj¹cego prawid³owoœæ przeprowadzenia
przez Oddzia³ w Szczecinie w 2011 r.
przetargu nieograniczonego na
sprzeda¿ nieruchomoœci o powierzchni 484 ha stwierdzono m.in.,
i¿ wbrew wnioskom ZIR nie podjêto
dzia³añ zmierzaj¹cych do podzia³u
nieruchomoœci na kilka mniejszych i
sprzeda¿y ich rolnikom w formie
przetargu ograniczonego, mimo i¿
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cudzoziemców s¹ 3-4 krotnie ni¿sze od stanu rzeczywistego

obcokrajowców
zg³aszali oni zapotrzebowanie na
zakup tych gruntów.
W Oddziale w Szczecinie z istniej¹cej dokumentacji nie wynika³o,
dlaczego w maju 2010 r. podjêto decyzjê o sprzeda¿y nieruchomoœci o
powierzchni 258 ha w ramach pierwszeñstwa dotychczasowemu dzier¿awcy, mimo i¿ nie z³o¿y³ on wniosku
o jej zakup oraz odmówi³ skorzystania z pierwszeñstwa nabycia. Umowa dzier¿awy wygasa³a dopiero w
czerwcu 2012 r.
Od stycznia 2011 r. do kwietnia
2013 r. Oddzia³ w Szczecinie zawar³
145 umów (spoœród 3.732 umów) na
sprzeda¿ nieruchomoœci, mimo posiadania przez nabywców wymagalnych zobowi¹zañ, które na dzieñ ich
zawarcia wynosi³y ³¹cznie 878 tys. z³.
Nie sprawdzano nabywców
Finansowa wiarygodnoœæ kandydatów na nabywców nieruchomoœci rolnych Zasobu nie stanowi³a
kryterium kwalifikowania do udzia³u
w postêpowaniach. Komisje przetargowe nie posiada³y upowa¿nienia
ustawowego do sprawdzenia, czy
przystêpuj¹cy do przetargu dysponuj¹ œrodkami finansowymi na zakup ziemi. ANR nie mia³a te¿ prawnych mo¿liwoœci badania Ÿróde³
pochodzenia œrodków, za które nabywano nieruchomoœci. Grunty
sprzedawano nabywcom, którzy
wielokrotnie nabywali nieruchomoœci Zasobu.
I tak w latach 2006–2013 (do
30.04): w Oddziale w Szczecinie 1.654
nabywców wiêcej ni¿ jednokrotnie
(od 2 do 24 umów) naby³o nieruchomoœci Zasobu o ³¹cznej powierzchni
85.754,6 ha za cenê 1.163,1 mln z³. W
badanych 60 transakcjach wyst¹pi³o 6 rolników, którzy w latach 2011–
2013 (do 30.04) uczestnicz¹c kilkukrotnie w postêpowaniach nabyli
ogó³em 904,6 ha za cenê 18,4 mln z³.

S³up na liœcie ZIR
W Oddziale w Szczecinie, nieruchomoœci Zasobu o powierzchni
315,2 ha zakupione w 2011 i 2012 r. w
przetargach ograniczonych na powiêkszenie gospodarstwa rolnego,
rolnik dzieñ po ich nabyciu i zachowuj¹c 300 ha limit posiadania, wnosi³ aportem do za³o¿onych przez siebie spó³ek prawa handlowego.
W 2013 r. Oddzia³y wystêpowa³y
do izb rolniczych o zaopiniowanie
kandydatów na uczestników przetargów ograniczonych oraz zaprasza³y przedstawicieli izb do pracy w
komisjach przetargowych.
W 2013 r. (do 30.04) Oddzia³ w
Szczecinie odwo³a³ 56 przetargów
na sprzeda¿ 1.537 ha, z tego: 55 na
wniosek Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej (dalej ZIR) i 1 na
wniosek rolników. Nie odwo³ano 27
przetargów na sprzeda¿ 604,3 ha,
mimo wniosków ZIR o ich nieprzeprowadzanie.
W marcu 2013 r. ZIR przekaza³a
do Oddzia³u w Szczecinie listê osób
upowa¿nionych do sk³adania wniosków o odwo³anie przetargów w
przypadku uzasadnionych w¹tpliwoœci dotycz¹cych osób maj¹cych
w nich uczestniczyæ.
Wœród 202 osób uprawnionych
do sk³adania takich wniosków wskazano m.in. osobê, która w 2012 r.
naby³a w przetargu ograniczonym
nieruchomoœci o powierzchni ok.
190 ha za cenê prawie 9,5 mln z³. Po
16 dniach od zakupu za³o¿y³a spó³kê,
której by³a jedynym wspólnikiem.
Na pokrycie udzia³u wnios³a w formie aportu nabyte od Agencji nieruchomoœci. Po 3 miesi¹cach od za³o¿enia spó³ki, w KRS dokonano wpisu zmiany wspólnika. W miejsce ww.
nabywcy wpisano podmiot prawa
holenderskiego, który zosta³ jedynym wspólnikiem spó³ki.

S³upy w akcji
W Oddziale w Szczecinie stwierdzono, ¿e nabywca wybrany w drodze przetargu ograniczonego, nie
zdecydowa³ siê na podpisanie umowy zakupu. W 2011 r. Oddzia³ ten
og³osi³ przetarg ograniczony na
sprzeda¿ 2 dzia³ek o pow. 20 ha ka¿da. Jeden uczestnik w dwóch przetargach wylicytowa³ najwy¿sze
ceny, tj. po 1.550 tys. z³ za ka¿d¹ (przy
cenach wywo³awczych 363 tys. z³ i
374 tys. z³), a nastêpnie odmówi³
zawarcia umowy. Oddzia³, zgodnie z
przepisami, sprzeda³ nieruchomoœci
dopiero w 3. przetargu nieograniczonym za cenê 879 tys. z³ i 927 tys.
z³. Nabywc¹ zosta³a spó³ka prawa
handlowego z udzia³em kapita³u zagranicznego, której w³aœciciel by³
jednoczeœnie pracodawc¹ rolnika,
który odmówi³ podpisania umowy w
przetargu ograniczonym.
Zdaniem NIK, ta sytuacja pokazuje mechanizm, w wyniku którego
nieruchomoœæ Zasobu, przeznaczona pierwotnie na powiêkszenie gospodarstwa rodzinnego, sprzedana
zosta³a w przetargu nieograniczonym nabywcy z udzia³em kapita³u zagranicznego.
Wykorzystuj¹c dane posiadane
przez Oddzia³ w Szczecinie NIK
stwierdzi³a wystêpowanie w latach
2011–2013 (do 30.04) zjawiska koncentracji nabywania nieruchomoœci.
Ustalono, ¿e: Oddzia³ otrzyma³
³¹cznie 724 warunkowe umowy przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci
o powierzchni 29.146,3 ha na rzecz
509 nabywców, za cenê 889,4 mln z³.
W 26 umowach, nabywcami nieruchomoœci mia³y byæ 3 osoby fizyczne, deklaruj¹ce zakup ponad 300 ha
ka¿da oraz 9 osób prawnych z kapita³em krajowym, które chcia³y nabyæ
ponad 500 ha. Wymienionych 12
nabywców (2,3 proc. ogó³u z 509)
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deklarowa³o zakup ³¹cznie 9.834,7 ha
(tj. 33,7 proc. powierzchni z 724
umów), za kwotê 322,9 mln z³. Po nieskorzystaniu przez Agencjê z prawa
do pierwokupu i nabycia, 3 osoby
fizyczne naby³y ³¹cznie 1.198,5 ha.
Spoœród 8.636,2 ha zakupionych
przez 9 spó³ek, najwiêkszymi obszarowo by³y grunty o powierzchni: –
1.899,6 ha (w tym na podstawie 1
umowy – 1.875,3 ha).
Spó³ka z kapita³em 5 tys. z³
kupuje grunty za 43,5 mln z³
Spó³ka, któr¹ wpisano do KRS w
marcu 2012 r. z kapita³em 5.000 z³, na
podstawie 6 umów warunkowych z
sierpnia 2012 r. zadeklarowa³a
³¹czny zakup 371.589 ha gruntów za
cenê 43,5 mln z³. Oddzia³ w Szczecinie we wrzeœniu 2012 r. powiadomi³
strony o rezygnacji z prawa pierwokupu. W grudniu 2012 r. cudzoziemiec (z kapita³em holenderskim)
naby³ wszystkie udzia³y w spó³ce.
W latach 2011–2013 (do 30.04) w
Oddziale w Szczecinie 17 spó³ek z
o.o. na podstawie 45 warunkowych
umów sprzeda¿y wyrazi³o wolê nabycia nieruchomoœci o powierzchni
4.576,9 ha i wartoœci 127,8 mln z³. Po
z³o¿eniu przez Oddzia³ oœwiadczeñ o
nieskorzystaniu z prawa pierwokupu lub nabycia, w spó³kach tych
udzia³y zosta³y nabyte przez wspólników, którzy byli cudzoziemcami, a
spó³ki te sta³y siê spó³kami kontrolowanymi.
Wspólnicy spó³ek z o.o. maj¹
mo¿liwoœæ uzyskania prawa w³asnoœci nieruchomoœci nale¿¹cych do
spó³ek w przypadku ich likwidacji.
Zakupu udzia³ów spó³ek z o.o.
bêd¹cych w³aœcicielami nieruchomoœci na terenie województwa zachodniopomorskiego dokonywali
cudzoziemcy z takich krajów jak:
Holandia - 1 spó³ka 3.224,4 ha (ponadto, ta sama spó³ka na terenie województwa dolnoœl¹skiego naby³a
1.579,9 ha), Dania - 6 spó³ek i 2 osoby fizyczne 1.058,9 ha, Luksemburg - 2 spó³ki 240,1 ha, Niemcy - 4
spó³ki - 53,5 ha.
MM
(Opracowano na podst.
raportu kontroli NIK)
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Skazani za polskoœæ - wspomnienia
Przez lata zbiera³ ró¿ne materia³y,
opisy, opowiadania rodzinne, wypisy z ksi¹g parafialnych. Chêtnie œledzê te jego i wiêkszoœci ¿yj¹cych
cz³onków rodziny przedsiêwziêcie.
Tê pasjonuj¹c¹ chêæ wypowiedzenia siê o swoim rodzinnym siedlisku,
o cz³onkach rodziny, osiad³ych w
sercu Sandomierskiej puszczy w
czasach, kiedy ta by³a jeszcze zupe³nie dziewicza.
Jest rok 1994 i w³aœnie w tych
materia³ach natrafi³am na informacjê, jak¹ podaje Anna Pysz, ¿e tam, w
puszczy, w VIII - IX wieku ziemia nale¿a³a do króla, tak wiêc mieszkañcy nie byli ch³opami pañszczyŸnianymi, ale bezpoœrednio poddanymi
królewskimi. Tam równie¿ próbowano przystosowaæ siê do ¿ycia zgodnie z dyktatem otaczaj¹cej przyrody.
Drewna by³o pod dostatkiem, wiêc
budowano z niego wszelkie przedmioty niezbêdne i stanowi¹ce otoczenie cz³owieka. Niedostêpne jeszcze by³o ¿elazo, wiêc miêdzy innymi
osie w wozach, do których zaprzêgano konie, te¿ by³y drewniane, jak w
moim dzieciêcym wózku. By³ czas, ¿e
regulaminem, nakazem królewskim
mieszkañcy poszczególnych wsi
mogli wywoziæ z lasu odpowiednie
przydzia³y drewna, ale mogli wybieraæ tylko najgrubsze k³ody (wydawa³oby siê doskona³y materia³ budowlany), taka wielkodusznoœæ
pañska – dobrze jednak przemyœlana i nie na korzyœæ poddanego.
Drewniane osie pêka³y szybciej pod
grubym klocem, ani¿eli pod chrustem i naiwny mieszkaniec puszczy
zostawa³ w lesie, borykaj¹c siê z
uwolnieniem swego drewnianego
wozu od pañskiego kloca kolosa.
Szczêœcie, je¿eli z opresji wychodzi³
¿ywy. Mój Bo¿e, pomyœla³am, czytaj¹c ten opis – siêgaj¹cy królewszczyzny – nie powinien dotyczyæ
mojej epoki, ale tak bardzo kojarzy
siê z osi¹ drewnianego wózka na
Syberii. A ju¿ myœla³am, ¿e wszystkiemu winien jest Józio i „dziadek”,
pan Jurgielewicz. Przesz³oœæ mo¿na
pokonaæ poprzez wspomnienia ju¿ w
znacznie lepszych czasach.
Ekumenizm w stepie
15 sierpieñ – Wniebowziêcie
Najœwiêtszej Marii Panny – u nas, na
Kresach, zawsze to by³o œwiêto Matki Boskiej Zielnej. Moja babcia Maria uk³ada³a piêkny bukiet „darów
bo¿ych” - tak mówi³o siê. W tym bukiecie musia³y znaleŸæ siê k³osy ¿yta
i pszenicy, wiechy owsa, kolby kukurydzy, dorodne makówki.
Wszystko to przystrojone by³o

kwiatami macierzanki, rezedy, b³awatków i rumianków. ¯eby bukiet
ukrasiæ, z ogródkowych kwiatów
trafia³y do niego nagietki, które jak
z³ote plamki rozjaœnia³y jego szaroœæ
i sto¿kowate kwiatostany sza³wii w
kolorze gor¹cego szkar³atu. Z bukietem zielnym jecha³o siê piêknie przystrojon¹ bryczk¹ do koœcio³a.
Ksi¹dz Grzybowski œwiêci³ kwiaty i
zio³a, a woñ kadzid³a zmieszana z ich
zapachem upaja³a mi³oœci¹ do ziemi,
na której te cudownoœci wyros³y.
By³o tak piêknie, wzniosle, uroczyœcie, ¿e ka¿dy pragn¹³ iœæ za Matk¹
Bosk¹ do takiego nieba, co pachnie
ziemskimi polnymi kwiatami. Potem
ju¿ d³ugo, bo przez d³ugie szeœæ lat,
nie robi³o siê w moim ¿yciu bukietów
z „bo¿ych darów”, jak mawia³a Babcia.
Dooko³a step, ¿adnego koœció³ka, do którego mo¿na by pójœæ lub
pojechaæ babcin¹ wystrojon¹
bryczk¹. Kwiatki stepowe ros³y,
owszem, i jeszcze piêkniejsze od
moich kresowych, ale to nie by³y
nasze kwiatki i k³osy by³y dorodniejsze, szczególnie pszeniczne, ale to
ko³chozowe – wspólne, to takie ni
moje ni twoje. Takich k³osków i
kwiatków nie by³o po co zrywaæ i
ofiarowywaæ Matce Boskiej. By³y to
„dary bo¿e”, ale nie wiadomo czyje i
dla kogo przeznaczone. Czy dla Kazachów, autentycznych gospodarzy
stepowych ziem, czy dla Czeczenów,
których przywieziono z Kaukazu, a
którzy w ¿aden sposób nie mogli pogodziæ siê ze stepow¹ przyrod¹. Tañczyli te swoje kucane i podskakiwanie tañce, obowi¹zkowo w wysokich
baranicach na g³owach i z kind¿a³ami
w zêbach, wyra¿aj¹c w ten sposób
swój bunt i têsknotê. Zupe³nie nie
pasowali do stepowej melancholii.
Do bitki byli skorzy, oj skorzy! Trochê przypominali naszych rodowitych górali.
A mo¿e te piêkne, stepowe
groszki, macierzanki, lilie by³y przeznaczone dla Niemców przywiezionych z Nadwo³¿a, a którzy od czasów carycy Katarzyny II nie ulegli
rusyfikacji. Zachowali swój protestantyzm i nie mieli swojej Matki
Boskiej, której mogliby sk³adaæ
kwiatki i zio³a.
Rosjanie i Ukraiñcy, którzy stanowili wiêkszoœæ ludzi zamieszkuj¹cych ko³choz Olgówka czy Œwiatoduchowkê byli ju¿ tak dostatecznie
sko³owani, ¿e chocia¿ mieli swoj¹
„Matir Bo¿uju”, ale œwiêta Matki
Boskiej Zielnej nie obchodzili. Pewnie dlatego, ze m³odzi komsomolcy i
pionierzy œmiali siê z babulek, które
„kraœciatsa” i sk³adaj¹ kwiaty wydumanej istocie.

Polacy, którzy w 1940 roku zostali wywiezieni do kazachskich stepów, w wiêkszoœci to katolicy. Mieliœmy swoje œwiêta i staraliœmy siê o
nich pamiêtaæ, przynajmniej w
pierwszych latach zsy³ki. Kiedy z
domu od czasu do czasu przychodzi³a jakaœ paczka, a z rzeczy u¿ytecznych znalaz³o siê coœ, co mo¿na by
przeznaczyæ na wymianê za wiadro
pszenicy czy kartofli. W miarê, jak i
to siê koñczy³o, zaczêliœmy gubiæ
poczucie dat œwi¹t katolickich. Praca w ko³chozie by³a jednakowo ciê¿ka w dni powszednie, jak i w œwiêta.
Pozosta³o nam jedynie dopasowaæ siê do œwi¹t, które obchodzili
Rosjanie i Ukraiñcy. Œwiadomie nie
u¿ywaj¹c okreœleñ œwi¹t prawos³awnych, bowiem dla tych ludzi wyros³ych w stepie takie pojêcie jak katolik, muzu³manin, protestant, kalwin
baptysta czy buddysta nie istnia³y.
Tam obowi¹zywa³y bardzo proste
regu³y w sprawach religii. „Wierisz
nie wierisz” - to by³ jedyny podzia³.
Kto by siê zastanawia³ nad niuansami, kiedy zagro¿one by³o sedno –
istnienie Boga i pochodzenie cz³owieka. Ludzie stepowi, to ludzie
twardzi, proœci, kieruj¹cy siê na równi instynktem, jak i rozumem w walce

o byt, swoje istnienie. Tam chwile
rozwa¿añ, wspomnieñ, sentymentów, zdarzaj¹ siê tylko w œwiêta, je¿eli siê trafi jakiœ kawa³ek miejsca na
pryczy albo na zapiecku. A i to ma³o
prawdopodobne, aby siê wtedy zastanawiaæ nad sob¹, bo nigdy nie
jesteœ sam. Chyba, ¿e rzeczywiœcie w
szczerym stepie, ale tam te¿ nie by³o
czasu przysi¹œæ samotnie, bo albo
tropi³o siê jak¹œ zwierzynê, albo ona
tropi³a ciebie, albo szuka³o siê traw
i jagód, albo „wiuga” wy³a, albo
step siê pali³. Zawsze coœ siê dzia³o.
Œwiêtami, które wszyscy obchodzili, to by³y Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku – dni wolne
od pracy oraz cudowne Œwiêta Wielkanocne. Dlaczego cudowne akurat
Wielkanocne? Bo na drugi dzieñ prawos³awnej Wielkanocy wychodzi³y
gospodynie - „chaziajki” na kopczyki swoich bliskich tj. na tamtejszy
cmentarz ca³kowicie poros³y burzaem. Zawsze zastanawia³am siê, jak
tam, kto na mogi³kê swoich bliskich
trafi, ale pewnie pomaga³ w tym stepowy instynkt. Tam, w ten dzieñ,
wierzono, ¿e trzeba z³o¿yæ ofiarê
swoim zmar³ym. Poniewa¿ najwiêksz¹ ofiar¹ w niedostatku by³o
dzielenie siê jad³em, wiêc przynoszo-
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Haliny Kopeæ, z d. Opuchlik (cz. 7)
no na mogi³ki gotowane jajka, kawa³ki chleba i mleko w dzbankach oraz
garœæ ziaren pszenicy lub s³onecznika. Dzielono siê te¿ kisielem gotowanym na mleku lub pierogami z ciasta
dro¿d¿owego pieczonymi w piecu,
nadziewanymi cebulk¹, ryb¹, ziemniakami, burakami, morelami.
Wszystko pachn¹ce, raz w roku. Na
te dziwne „zaduszki” zapraszano nas
Polaków i wszystkich innych, których uwa¿ano za jeszcze biedniejszych od siebie i na cmentarzu czêstowano tym wszystkim i proszono,
by siê pomodliæ za ich nie¿yj¹cych
najbli¿szych. Pamiêtam, ¿e w pierwszych latach nasze mamy miewa³y
jakieœ opory i nie chodzi³y. Mówi³o
siê wtedy na nie „gordyje Polaczki”. PóŸniej, jak przybywa³o tych
syberyjskich zim i lat, ko³chozowe
gospodynie ju¿ starszych nie zaprasza³y, bo nie by³o siê czym dzieliæ, ale
dla nas dzieci zawsze siê coœ znalaz³o, chocia¿ po jednym piero¿ku.
Tote¿ biegaliœmy na te cmentarze
bardzo ¿arliwie i ochoczo. Odmawialiœmy g³oœno „Ojcze nasz” i „Zdrowaœ Mario” i Anio³ Pañski” po polsku, a one wszystko rozumia³y i cieszy³y siê szczerze na te s³owa prawdziwej, jak mówi³y „nastojaszczej”
modlitwy za dusze ich najbli¿szych.
Ko³choŸnicy – mê¿czyŸni na „k³adbiszcze” nie chodzili, jako bardziej
uœwiadomieni od swoich bab. Uwazali, ¿e im nie wypada, a potem ich ju¿
w ko³chozie nie by³o – wojowali z
Germanami i ginêli.
Do jedzenia mo¿na by³o jeszcze
coœ zdobyæ w okresie Bo¿ego Narodzenia, które ko³choŸnicy obchodzili wed³ug gregoriañskiego kalendarza, tzn. 7 dni po naszych œwiêtach.
W czasie naszej Wigilii w najlepszym
razie przy misce ziemniaków, ³amaliœmy siê kromk¹ chleba jak op³atkiem.
¯yczyliœmy sobie zawsze nastêpnej
Wigilii z kuti¹, barszczem, z uszkami,
karpiem, ³amañcami, a przede
wszystkim z prawdziwym, poœwiêconym przez ksiêdza op³atkiem,
Œwi¹t w Polsce z Ojcem i wœród swoich – marzenie!!! Natomiast pieroga
nadziewanego ryb¹, cebul¹ mo¿na
by³o dostaæ na œwiêta prawos³awne,
tylko trzeba by³o iœæ pokolêdowaæ
do ko³choŸników. Jakoœ to kolêdowanie kojarzy mi siê z ¿ebranin¹,
wymuszaniem i proszeniem. By³am
bardzo nieszczêœliwa, kiedy w 1944
roku, mój brat mia³ wtedy 4 lata i
zupe³nie nie rozumia³ niuansów wiary i ambicji, on po prostu chcia³ tylko
jeœæ, jak ma³y stepowy wilczek. Ja
niestety, jako 13 - letnia dziewczynka, bardzo odczuwa³am to upokorzenie g³odem. Zdawa³am sobie sprawê, ¿e ¿eby nie g³ód, to nigdy nie po-

sz³abym do Ruskich z ¿yczeniami
œwi¹tecznymi. Niestety w tym roku
posz³am pierwszy i ostatni raz. Chocia¿ z tym ostatnim razem to nigdy
nie wiadomo. Stepowi ko³choŸnicy
mieli takie swoje powiedzenie:
„sumy i tiurmu nie zariekajsja” - to
coœ tak jak: „worka ¿ebraczego i wiêzienia siê nie zarzekaj”. ¯yliœmy w takich czasach, ¿e nie wiadomo za co i
na jak d³ugo tam mo¿na by³o trafiæ.
No tak, wiêzieni ju¿ byliœmy, dosz³o
jeszcze ¿ebranie – trochê w bardziej
eleganckiej formie kolêdowanie.
Worek ¿ebraczy – czy trzeba wiêcej
na ³amanie woli, ambicji, honoru,
m³odego Polaka??? Tak przynajmniej wtedy rozumowa³am. Mama
nam kolêdowania nie broni³a – wiedzia³a, ¿e za to jest jeszcze jeden,
kolejny dzieñ do prze¿ycia.
Józio przynagla³ wiedziony ciekawoœci¹ kolêdy i nadziej¹ na pierogowy smak w ustach. Mówi³ tak¹
gwar¹ polsko-chach³ack¹ „Halinka,
choæ pajdiom”. Poszliœmy okutani w
jakieœ ³achy. Nie trzeba by³o ¿adnego przebrania, a nawet je¿eli by³oby
trzeba, to nie by³o z czego zrobiæ,
wiêc z otwart¹ twarz¹ weszliœmy do
pierwszej z brzegu ziemianki i po
polsku zaœpiewa³am „Wœród nocnej
ciszy...” naj³adniej jak umia³am. Józio
mi wtórowa³, dobrze, ¿e bardzo cichutko. Dostaliœmy kilka surowych
ziemniaków i „spasiba” za to kolêdowanie. W drugiej chacie mieszka³a Anfisa – doœæ zamo¿na jak na tamtejsze warunki ko³choŸnica. Te¿
przyjê³a kolêdników, poczêstowa³a
piero¿kami za „Lulaj¿e Jezuniu...”
Chatê przewodnicz¹cego ominêliœmy, bo jak takiemu komuniœcie
¿yczyæ „weso³ych œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia”. Do chaty „dzieduszki” brygadzisty – tego, co uczy³
mnie poganiaæ wo³y, weszliœmy po
chwili wahania. Pomyœla³am sobie,
¿e skoro uczy³ mnie ko³chozowej
pracy, to mo¿e nie jest taki z³y. Weszliœmy, zaœpiewaliœmy od progu
„Bracia patrzcie jeno...”. Dziadek siê
wzruszy³, kaza³ daæ ¿onie po kr¹¿ku
zamarzniêtego mleka i bia³y ko³acz.
Zapyta³ siê tylko, czy na wiosnê stawiê siê do roboty na pole orne. No a
co mi innego zosta³o. Wracaliœmy z
tej kolêdy z Józiem zmarzniêci, sponiewierani w iskrz¹c¹ siê gwiazdami
syberyjsk¹ noc. A ja myœla³am, która
to gwiazda œwieci nad Polsk¹, a Józio, kiedy bêdzie móg³ pokazaæ Mamie, ile to on jedzenia nazbiera³, chodz¹c po kolêdzie. Niestety to przymusowe kolêdowanie pozostawi³o
w mojej œwiadomoœci uraz na ca³e
¿ycie. Nie lubiê, nie znoszê kolêdników, zw³aszcza dzieci, które chodz¹
w mieœcie po kolêdzie, nieprzygoto-

wane tekstowo, byle jak odziane, nie
czekaj¹ce na ciasto, a tylko na pieni¹dze. Mimo ¿e œpiewaj¹ w rodzinnym jêzyku, nie ma tam ¿yczeñ indywidualnych z serca p³yn¹cych – jak
to dawniej u nas, na Kresach, bywa³o, lecz tylko chêæ przymuszenia do
datków. To mnie upokarza, bowiem
bardzo przypomina moje kolêdowanie dla ko³choŸników. Nie chcê takiej
kolêdy wiêcej w ¿yciu s³uchaæ. Ma³o
tego, dzisiejsi kolêdnicy potrafi¹
kolêdê przerwaæ w pó³ zwrotki. Ja
tego nigdy nie robi³am, chocia¿ to
Ruskim œpiewa³am po polsku.
By³o te¿ jeszcze jedno œwiêto w
ko³chozie, które obchodzili wszyscy
- „oktiabrska” - œwiêto Rewolucji
PaŸdziernikowej, 7 paŸdziernika.
Wi¹za³o siê z wielkim, jak na ko³chozowe warunki, jedzeniem. Oprócz
przemówieñ by³o te¿ to, na co wszyscy czekali – rozdawano zap³atê za
wypracowane „trudodni”. Wiadomo, ju¿ samo to podnios³e rang¹
œwiêto by³o jakby dodatkowo podsumowaniem ko³chozowego roku
obrachunkowego – zapusty, do¿ynki, jednym s³owem gody, do których
przygotowywano siê z gorliwoœci¹.
Gospodynie ko³chozowe, kucharki
robi³y worki ko³dunów. Ko³duny te
by³y mro¿one w workach - po prostu
wystawiano worek na zewn¹trz, a
mróz syberyjski 40 st. dokonywa³
reszty. Zmarzniête ko³duny jak w³oskie orzechy przyjemnie szeleœci³y,
kiedy otrzymywa³o siê tak¹ porcjê.
Bardziej zas³u¿eni ko³choŸnicy byli
zapraszani do wspólnego sto³u i
wspólnej miski z „priedsiedatielami” na œwi¹teczny posi³ek. Tyle ¿e
jeden obfity posi³ek nikomu ca³orocznego g³odu nie zast¹pi³, a po
„oktjabrskiej”nastawa³y szczególnie d³ugie noce, podczas których
jedyn¹ nadziej¹ by³y prawos³awne
œwiêta i oddzielona frontem i odleg³a
o 5 tysiêcy kilometrów Polska.
A lato by³o piêkne tego roku
Lipiec upalny 1946 roku – ju¿ jesteœmy w kraju. Z Rosji przenieœliœmy siê do ma³ych dwóch pokoików
i s³u¿bówki na piêterku w domu czterorodzinnym przy ul. S³owackiego w
£obzie. Mieszkanie œwie¿o oddane
przez wojska radzieckie, które z
£obza w³aœnie, w czerwcu 1946 roku,
wyje¿d¿a³y wywo¿¹c resztki poniemieckich dóbr. W tej dzielnicy £obza
by³o wiêcej takich zwalnianych domów, tote¿ wokó³ mieliœmy s¹siadów z naszego transportu, który
zosta³ dowieziony na ziemie odzyskane prosto z Kazachstanu bez
przesiadki. Po drodze by³y najwy¿ej
parodniowe postoje, jak np. ten w

Pile, gdzie miasto by³o tak zniszczone, i¿ nie znaleziono dla naszego
transportu miejsca na roz³adowanie.
W £obzie, nas Sybiraków przyjêto,
traktuj¹c z mniejszymi lub wiêkszymi
uprzedzeniami, no, bo b¹dŸ co b¹dŸ
to s¹ ci, którzy na w³asnej skórze odczuli w³adzê Rad, a przecie¿ to Zwi¹zkowi Sowieckiemu zawdziêczamy
wyzwolenie. Fakt, ¿e mogliœmy wróciæ do Polski, by³ dla nas Sybiraków
jak przejœcie z dna piek³a do czyœæca
– bo Ziemie Odzyskane by³y dla nas
czyœæcem. Zastaliœmy tam m³od¹
polsk¹ w³adzê z ró¿nymi doœwiadczeniami wojennymi, chc¹c¹ przypodobaæ siê wielkiemu mocarstwu,
zaskarbiæ sobie przychylnoœæ „sojuzu”, a przy tym plaga szabrowników,
którzy przyje¿d¿ali na te ziemie zachodnie zaraz za frontem i czêsto
nadu¿ywaj¹c w³adzy, oga³acali rubie¿e ze wszystkich ruchomoœci,
wagonami wywo¿¹c w g³¹b kraju
wszystko to, co by³o godne uwagi i
mog³o siê do czegokolwiek przydaæ.
Ci, co tam zostali i osiedlili siê na
sta³e – chwa³a im za to. Ale byli i tacy,
co nagrabiwszy siê poniemieckiego
dobra wracali zamo¿ni do Warszawy,
w latach jej chwalebnej odbudowy,
kiedy to ca³y kraj obowi¹zywa³o
has³o „ca³y naród buduje swoj¹ stolicê” i tam w stolicy w glorii rozpoczynali nowe ¿ycie.
Fakt faktem, ¿e po ruskich i polskich szabrownikach dla nas, powracaj¹cych z Sybiru w po³owie
1946 roku, nie zosta³o nic, prócz
ewentualnie pustych domów i s³oików w piwnicach. Nasza Mama,
¿eby zdobyæ jak¹œ odzie¿ dla nas,
ca³ej trójki, i jak¹œ pierzynê, zdecydowa³a jeszcze z PUR-u pojechaæ do
takich polskich bauerów, szabrowników spod Sieradza. Pojecha³a na
wieœ, ¿eby tam u nich ciê¿ko pracowaæ za poniemieckie rzeczy, które ich
nic nie kosztowa³y. Pracy by³o du¿o.
Pañstwo mieli córkê na wydaniu, a
poniemieckie ciuszki nie pasowa³y
zbytnio, trzeba by³o przerabiaæ, szyæ
z nowego, a wszystko to dziêki wyszabrowanym czterem maszynom
krawieckim. Poniewa¿ w rodzinie
nikt nie umia³ szyæ, trzeba by³o znaleŸæ kogoœ do szycia – znaleŸli wdowê z Kazachstanu. Dzieci tam na folwarku pewnie nie by³y potrzebne,
dlatego pozostaliœmy na pastwê
brutalnej rzeczywistoœci. Józio mia³
wtedy nieca³e 6 lat a ja 15. I nie rozstanie z Mam¹ by³o ciê¿kim prze¿yciem, ale fakt, ¿e po latach Sybiru i
ciê¿kiej drogi do domu, nie rozumieliœmy zupe³nie, co chc¹ z nami zrobiæ.
Co siê dzieje w kraju, o którym œniliœmy w gwieŸdziste syberyjskie noce
i marzyliœmy w dzieñ...
Cdn.
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Oko³o 300 osób zosta³o bez wody
(£OBEZ-ŒWIÊTOBORZEC).
Oko³o 300 mieszkañców
Œwiêtoborca od czwartku
od 9.00 do godzin
popo³udniowych w pi¹tek
nie mia³o wody. Okazuje
siê, ¿e z braku p³atnoœci
za energiê elektryczn¹
pobieran¹ przez
hydroforniê energetyka
odciê³a dostawê pr¹du.
Tym samym ca³a dzielnica
£obza pozosta³a bez wody.
Czwartek godz. 9.00
Z kranów woda leci niewielk¹
stró¿k¹. Niektórzy mieszkañcy, nauczeni doœwiadczeniem robi¹ zapasy; czasami dochodzi tu do niewielkich awarii.
Pod wieczór wody nadal nie ma.
- Podjecha³am pod swój blok i
moj¹ uwagê zwróci³ fakt, ¿e stado
ogierów pogr¹¿one by³o w ciemnoœciach, tak jakby zaraz za blokami
zaczyna³ siê las. Zawsze teren stada
by³ oœwietlony. PóŸniej dowiedzia³am siê, ¿e nie mamy wody. Pyta³am
ludzi, co siê sta³o, mówili, ¿e rozmawiali z w³aœcicielami, ci mieli powiedzieæ, ¿e gdzieœ pêk³a rura i to tylko
awaria. Nie powiedzieli, ¿e odciêto
im pr¹d. Dopiero póŸniej jeden z
mieszkañców poinformowa³, co naprawdê zasz³o. Z wod¹ ju¿ wczeœniej
coœ by³o nie tak. Najpierw rachunki
przychodzi³y co miesi¹c, potem raz
na trzy miesi¹ce. Co miesi¹c wp³aca³am jednak œredni¹, jaka wychodzi³a
mi za wodê, w trzecim miesi¹cu dostawa³am fakturê i zawsze mia³am
dop³atê. Przez ostatnie cztery miesi¹ce rachunki nie przychodzi³y.
Dosta³am w koñcu rachunek na 500
z³. Za co bym go zap³aci³a, gdybym
nie wp³aca³a zaliczkowo? Rozumiem,
¿e wydrukowanie faktur i op³acenie
kogoœ, kto spisze wodomierze, kosztuje, ale mo¿na rozwi¹zaæ to inaczej.
Inna rzecz, ¿e mogli o trudnej sytuacji powiadomiæ wczeœniej. Co burmistrz mo¿e zrobiæ w czwartek wieczorem i w pi¹tek? – powiedzia³a jedna z mieszkanek.
Czwartek godz. oko³o 18.00
Przed godz. 18.00 mieszkañcy
postanawiaj¹ powiadomiæ o zaistnia³ej sytuacji swoj¹ radn¹ Mariê
Pokomedê. Radna z kolei wiceburmistrza £obza Ireneusza Kabata.
- By³em na posiedzeniu rady nadzorczej w spó³dzielni Jutrzenka, mia³em wyciszony telefon. Gdy zobaczy³em, ¿e mam osiem nieodebranych po³¹czeñ od dwóch radnych,
by³em pewien, ¿e sta³o siê coœ dramatycznego. By³o po godz. 18.00.

Zadzwoni³em do wodoci¹gów, beczkê nale¿a³o zdezynfekowaæ. To trwa.
Nape³nion¹ beczkê uda³o siê podstawiæ do Œwiêtoborca o godz. 21.00.
Pi¹tek, godz. oko³o 9.30
Wody nadal nie ma. Jedziemy na
miejsce. Do beczki co rusz podchodz¹ mieszkañcy Œwiêtoborca i
nape³niaj¹ butelki, kanistry, beczki,
wiadra...
- To jest skandal! To jest XXI
wiek, a nie œredniowiecze, ¿ebyœmy
tyle czasu byli bez wody! Nikt nas
nie powiadomi³, ¿e wody mo¿e zabrakn¹æ, ¿e mo¿e dojœæ do takiej
sytuacji. Jesteœmy bez wody od
wczoraj. To ju¿ druga beczka. Zanim
jej nie podstawili, ludzie jeŸdzili samochodami do miasta i kupowali
wodê w marketach. Mamy tu sklep,
ale jest drogo, ci co nie maj¹ samochodów, przewa¿nie starsi, a jest ich
tu du¿o, kupowali sobie po dwie
buteleczki wody. Co to s¹ dwie butelki? M³odzie¿ chodzi³a do mieszkañ, w których ¿yj¹ starsi ludzie i
zanosi³a im wodê. Mamy piece centralnego ogrzewania, musimy mieæ
bie¿¹c¹ wodê. Bez bie¿¹cej wody nie
mo¿emy ogrzewaæ mieszkañ. Mamy
dzieci, zaraz rozchoruj¹ siê, kto zap³aci za ich leczenie? Nie mo¿na
umyæ siê, wypraæ, problemem staje
siê spuszczenie wody w toalecie –
mówi³a mieszkanka Œwiêtoborca.
Dzieci nalewaj¹ce wodê do kanistra oblewaj¹ siê, temperatura jest
dosyæ niska, przy drugim zaworze
starszy cz³owiek nie radzi sobie z
wiadrem ustawionym na wózku. Po
chwili otrzymuje pomoc.
- To wszystko przez to, ¿e gmina
sprzeda³a nas prywaciarzowi –
mówi³ jeden z mieszkañców oczekuj¹cy na swoj¹ kolej przy kranie.

Na te s³owa pozostali mieszkañcy oponuj¹. Stado sprzedawa³a
Agencja Nieruchomoœci Rolnych.
Ze swojej strony pamiêtam rozmowê
z przedstawicielami Agencji przed
sprzeda¿¹ Stada. Na moj¹ sugestiê,
aby Agencja wydzieli³a ze sprzeda¿y
zasób mieszkaniowy, hydroforniê i
sieæ i przekaza³a gminie, us³ysza³am,
¿e to jest niemo¿liwe. Argumenty, ¿e
mo¿e dojœæ do sytuacji, gdy ludzie
pozostan¹ bez wody, a mo¿e nawet
zostan¹ wyrzuceni z mieszkañ, bo te
zostan¹ sprzedane dalej, nie przemawia³y. Starania gminy, aby przej¹æ
zasób mieszkaniowy i sieæ równie¿
nie przynios³y rezultatu. Mieszkania, sieæ oraz hydrofornia zosta³y
sprzedane przedsiêbiorcy, który
obecnie ma obowi¹zek dostarczania
wody. To w³aœnie taka sytuacja,
gdzie gmina nie ma wp³ywu na to, co
dzieje siê z wod¹, a jednoczeœnie ma
obowi¹zek zabezpieczenia ludzi w
wodê, sprawi³a, ¿e rozpoczê³y siê
przygotowania i wreszcie budowa
sieci wodoci¹gowej w ul. Wêgorzyñskiej, do Œwiêtoborca. Kwestia
przejêcia dróg od ANR i ustalenia
biegu sieci trwa³a kilka lat.
- Gdyby z nami porozmawiali, powiedzieli, jaka jest sytuacja, co za to
grozi, przecie¿ zrzucilibyœmy siê,
aby zap³aciæ. Jak mo¿na nas by³o
postawiæ w takiej sytuacji, dlaczego
z nami nie porozmawiali? Ale oni nigdy z nami nie rozmawiaj¹, nie traktuj¹ jak partnerów. Nie porozmawiali
z nami wczeœniej, ani teraz. Nikt nie
wyszed³, nie wyjaœni³, jaka jest sytuacja. Ludzie wrócili z pracy i nie by³o
wody – doda³a inna mieszkanka.
Œwiêtoborzec podzielony jest na
dwie czêœci przedzielone drog¹. Dla
obu jest jedna beczka. Dzwonimy do
wiceburmistrza Ireneusza Kabata.

- Do Œwiêtoborca podstawimy
drugi beczkowóz, który po¿yczy
nam gmina Resko. O ile nie uda siê
rozwi¹zaæ sytuacji, zorganizujemy
spotkanie z mieszkañcami o godz. 17.
w okolicach sklepu, gdy ludzie ju¿
wróc¹ z pracy. Gdybyœmy wiedzieli
wczeœniej o tym, ¿e s¹ jakieœ k³opoty,
pomoglibyœmy je rozwi¹zaæ. Nie
dopuœcilibyœmy do sytuacji, w której nagle kilkaset osób pozostaje bez
bie¿¹cej wody – powiedzia³ wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat.
Pi¹tek godz. 14.30
Woda pop³ynê³a z kranów. Spotkanie z mieszkañcami planowane na
godz. 17.00 zosta³o odwo³ane.
Przy ogromnym zaanga¿owaniu
wiceburmistrza £obza Ireneusza
Kabata problem dostawy wody zosta³ rozwi¹zany do czasu pod³¹czenia Œwiêtoborca do sieci miejskiej.
Wykonawca, który k³adzie now¹
sieæ do hydroforni obieca³ przyspieszyæ prace, te maj¹ trwaæ równie¿ w
sobotê. Wszystkie si³y zosta³y rzucone na tamt¹ czêœæ miasta. Po pod³¹czeniu woda pop³ynie z ujêcia
miejskiego na razie starymi rurami.
Ta czêœæ zadania ma zostaæ wykonana najpóŸniej w najbli¿szych miesiêcach. W drugiej czêœci zadania zostan¹ wymienione rury rozprowadzaj¹ce wodê do poszczególnych
odbiorców, równoczeœnie zostanie
wymieniona kanalizacja sanitarna
oraz kanalizacja deszczowa. Na koniec gmina wykona drogi. Po tym
zadaniu ca³a sieæ bêdzie w³asnoœci¹
gminy.
Analogia nasuwa siê sama,
wskazywali na ni¹ równie¿ mieszkañcy Œwiêtoborca – to samo, w ka¿dej
chwili mo¿e czekaæ mieszkañców
Dalna.
MM
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Smok dla Andrzeja
Gudañskiego

Bezpieczne ferie
z mundurem na terenie
powiatu ³obeskiego

(£OBEZ). Sesja Rady Powiatu
sta³a siê okazj¹ do wrêczenia Andrzejowi Gudañskiemu Nagrody
Specjalnej Starosty £obeskiego
„Smoka Powiatu” w kategorii Kultura i sztuka.

To ju¿ tradycja, ¿e ka¿dego roku
w ramach trwaj¹cego wypoczynku
zimowego policjanci wspólnie ze
stra¿akami oraz pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £obzie, odwiedzaj¹
dzieci na terenie ca³ego powiatu,
aby prowadziæ prelekcje na temat
bezpiecznych zachowañ podczas
spêdzania ferii zimowych.

- Pan Andrzej Gudañski ukrywa³
siê chyba gdzieœ, bo znany jest na
ca³ym œwiecie, a w £obzie zobaczyliœmy go na imprezie „Parasol dla
Kultury”. By³ równie¿ wernisa¿ zorganizowany przez LOT, gdzie mogli-

œmy zapoznaæ z jego pracami. Jestem
pod wielkim wra¿eniem pañskich
prac i gratulujê panu zdobycia nagrody. Po raz pierwszy pojawi³ siê
pan i zgarn¹³ tê nagrodê. Gratulujê,
bo niektórzy walcz¹ o ni¹ przez kilka
lat. Proszê przyj¹æ od nas tê nagrodê
i pami¹tkowy dyplom – powiedzia³
wicestarosta Jan Zdanowicz wrêczaj¹c nagrodê ³obeskiemu artyœcie.
Przyjêcie nagrody przez Andrzeja Gudañskiego zosta³o okraszone
brawami.
MM

Kto zostanie dyrektorem
Zespo³u szkó³ w £obzie?
(£OBEZ). W roku 2014 wygasa
umowa z dyrektor Zespo³u Szkó³
Jolant¹ Manowiec. Kto zostanie
dyrektorem na kolejne piêæ lat?
Wybór nowego dyrektora szko³y nale¿y do kompetencji zarz¹du
powiatu.
- Mamy dwie metody. Nie podejmowaliœmy decyzji, tylko rozpoczynamy dyskusje na ten temat. Mo¿emy powierzyæ to stanowisko na 5 lat
pani Jolancie Manowiec. Druga

metoda, to wy³onienie dyrektora w
wyniku konkursu i powierzenie stanowiska na 5 lat. Musimy jako zarz¹d
podj¹æ decyzjê czy konkurs, czy
powierzenie. Rozpoczêliœmy dyskusjê, nie chcemy podejmowaæ decyzji, poczekamy na powrót starosty.
Na razie rozmawiamy z ró¿nymi grupami spo³ecznymi jak nale¿a³oby do
tego podejœæ. Decyzjê podejmiemy
na najbli¿szych zarz¹dach - powiedzia³ wicestarosta Jan Zdanowicz.
MM

Zaproszenie na debatê
o bezpieczeñstwie w Resku
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie serdecznie zaprasza mieszkañców na debatê spo³eczn¹ „Bezpieczni mieszkañcy gminy Resko”,
którego tematem przewodnim bêdzie poczucie Pañstwa bezpieczeñstwa na terenie Waszej gminy.
Spotkanie to odbêdzie siê w dniu
5 marca 2014 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Resku.

Wspólne spotkanie policjantów,
przedstawicieli Stra¿y Po¿arnej,
Stra¿y Miejskiej, Urzêdu Gminy to
dobra okazja do wypracowania lokalnych rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do
wzrostu poczucia Pañstwa bezpieczeñstwa, a tak¿e poznania Pañstwa
oczekiwañ w tym zakresie.
Tak wiêc jeszcze raz zachêcamy
do wziêcia udzia³u w tej debacie.

W ramach Bezpiecznych Ferii
2014 odwiedzono w sumie 11 œwietlic
na terenie naszego powiatu, a tak¿e
przeprowadzono 11 prelekcji w szko³ach w Wêgorzynie, Dobrej oraz
£obzie. Jak wiadomo, najlepsz¹
form¹ przekazywania wiedzy jest
zabawa, dlatego w³aœnie w ten sposób starano siê dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby dzieci, aby uœwiadomiæ im jakie zagro¿enie stanowi¹ dla
nich nieodpowiedzialne zachowania podczas zimowego wypoczynku
w trakcie zabaw zarówno w domu, jak
i na œwie¿ym powietrzu. Podczas
prowadzonych prelekcji utrwalano z
dzieæmi numery alarmowe s³u¿b ratowniczych. Przestrzegano, jak nale¿y postêpowaæ w kontaktach z
obcymi osobami. Pomimo i¿ pogoda
w trakcie minionych ferii by³a bar-

dziej wiosenna, ni¿ zimowa, przypominano tak¿e dzieciom zasady bezpiecznych zabaw na œniegu.
Podczas tych spotkañ stra¿acy
omawiali z dzieæmi zasady informowania o zdarzeniu s³u¿b ratunkowych, a tak¿e prowadzili zajêcia
praktyczne z zakresu udzielania
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Izabela Niedziela z Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
£obzie podczas rozmowy z dzieæmi
omawia³a zasady higieny osobistej
oraz co nale¿y zrobiæ, aby uchroniæ
siê przed przeziêbieniem i gryp¹.
Coroczne zimowe spotkania
przedstawicieli Policji, Stra¿y oraz
PSSE to okazja do kszta³towania
po¿¹danych zachowañ wœród dzieci
i m³odzie¿y.
W trakcie prowadzonych wizyt
na œwietlicach wiejskich oraz szko³ach mi³ym zaskoczeniem by³o to, ¿e
dzieci bardzo chêtnie bra³y udzia³ w
prowadzonych prelekcjach. Wykazywa³y siê du¿ym zaanga¿owaniem,
a przede wszystkim ogromn¹
wiedz¹, która by³a nagradzana drobnymi upominkami. Za wszystkie
wspólne spotkania dziêkujemy. Do
zobaczenia za rok.
(org)
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
POZYTYWNE OCENY
POWIAT
Katarzyna Micha³owska S¹d £obez (27)
Lidia Jadczyszyn – Urz¹d Skarbowy (19)
Ryszard Brodziñski – starosta (5)
Micha³ Kar³owski – Starostwo w £obzie (4)
Katarzyna Micha³kowska – kurator S¹dowy (3)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez - (3)
Jan Zdanowicz – wicestarosta (2)
Jolanta Wielgus – PUP £obez (2)
Andrzej Gradus – radny Rady Powiatu (1)
Arkadiusz Skrilec –Policja w £obzie (1)
Ewelina Poœpieszyñska – Nadzór Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a – S¹d £obez (1)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura – sekretarka UM £obez (79)
Ireneusz Kabat – wiceburmistrz £obza (30)
Mieczys³aw Fojna – UM £obez (25)
Wies³awa Romejko – radna RM £obez (19)
Grzegorz Urbañski UM £obez (9)
Agnieszka Kielar – UM £obez (9)
Iwona ¯y³a UM £obez (6)
Aneta Dajnowska UM £obez (5)
Alicja Tulig³owicz UM £obez (3)
Irena Libiszewska – UM £obez (2)
Olga Radziwanowska – UM £obez (2)
Piotr Dynowski – UM £obez (2)
Zbigniew Gromek - UM £obez (1)
Eugeniusz Szymoniak – dyr. Biblioteki w £obzie (1)
Ryszard Sola – burmistrz £obza (1)
Ewa Ciechañska – UM £obez (1)
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez (1)
Krystyna Bogucka – radna RM £obez (1)
Henryk Stankiewicz – radny RM £obez (1)
Maria Pokomeda – radna RM £obez (1)
Wies³awa Romejko – radna RM £obez (1)
GMINA DOBRA
Sebastian Kuran - UM Dobra (2)
GMINA RESKO
Ryszarda Podsadna UM Resko (15)
Jolanta Furman – dyrektor CK Resko (14)
Barbara Basowska – przew. RM Resko (13)
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS (4)
Edyta Klepczyñska – RM Resko (4)
Mateusz Jaworski – informatyk UM Resko (2)
Anna Szymañska – RM Resko (2)
Renata Kulik - radna RM Resko (2)
Arkadiusz Czerwiñski – Reska (1)
Karolina Hagno UM Resko (1)
£ukasz Sobis – UM Resko (1)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska – burmistrz Wêgorzyna (1)
Urszula Gajda – opiekunka w autobusie (1)
Krystyna Nareska – UM Wêgorzyno (1)

Kupon
+

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Bo¿ena Zarecka – CIW £obez (6)
Ryszard Brodziñski – starosta ³obeski (4)
Micha³ Kar³owski – Starostwo Powiatowe w £obzie (4)
Jaros³aw Namaczyñski – dyrektor PUP £obez (2)
Grzegorz Tokarski PUP – £obez (1)
Agnieszka Bednarczyk – PUP £obez (1)
Beata Medunecka – PUP £obez (1)
Maria Sola – PUP £obez (1)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola – burmistrz £obza (95)
Mieczys³aw Fojna – UM £obez (26)
W³adys³aw Tabaka – radny RM £obez (15)
Monika Jarzêbska – sekretarz UM (16)
El¿bieta Graliñska – MGOPS £obez (10)
Dariusz Ledzion – £DK (7)
Helena Szwemmer – radna RM (6)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (6)
Zbigniew Pude³ko – radny RM (5)
Jolanta Babyszko – dyrektor SP 2 £obez (4)
Marian Kozioryñski – UM £obez (4)
Henryk Stankiewicz – radny RM (3)
Katarzyna Danylczak – UM £obez (3)
Zbigniew Martyniak UM £obez – (2)
Janusz Skrobiñski – Radny RM £obez (2)
Agnieszka Kielar – UM £obez (2)
Gra¿yna Wawrzo³a – UM £obez (2)
Irena Libiszewska – UM £obez (1)
Olga Radziwanowska – skarbnik UM (1)
Magdalena Chmura – UM £obez (1)
Iwona ¯y³a - UM £obez - (1)
Bogdan Górecki – radny RM (1)
Krystyna Bogucka – radna RM (1)
Kazimierz Chojnacki – radny RM (1)
Agnieszka Michna – UM £obez (1)
Kamila Deuter UM £obez (1)
GMINA DOBRA
Barbara Wilczek – burmistrz gminy Dobra (2)
GMINA RESKO
Anna Szymañska – radna RM Resko (26)
Jolanta Furman – CK (10)
Wioletta Dynarska-Adamowicz – dyr. SP w Resku (6)
Renata Kulik – RM Resko (4)
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS Resko (4)
Agnieszka Mañkowska – OPS w Resku (3)
Danuta Mielcarek – sekretarz UM Resko (3)
Mateusz Jaworski – UM Resko (2)
Barbara Basowska – radna RM (1)
Krzysztof Buszta – UM Resko (1)
Oktawiusz Je¿ – radny RM Resko (1)
Patrycja Wypijewska – UM Resko (1)
Wies³awa Roszyk – UM Resko (1)
Alicja Tichanow – CK Resko (1)
Iwona Lewandowska – OPS Resko (1)

nr 7

pozytywnie oceniam

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

-

negatywnie oceniam

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

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6
lub w punkcie sprzeda¿y gazet.

tygodnik ³obeski 4.3.2014 r.

5 tys. z³
dla zwyciêzcy!
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w
plebiscycie. W kupon 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.
Osoba, która zdobêdzie najwiêcej
plusów przy nazwisku, otrzyma nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³ ufundowan¹ przez nasz tygodnik oraz sponsora pana Marcina Pietrzyka.
Po zsumowaniu punktów zostanie
równie¿ wybrany „samorz¹d z klas¹”.
Wype³nione kupony mo¿na przynosiæ do redakcji przy ul. S³owackiego
6 w £obzie, nades³aæ poczt¹ b¹dŸ pozostawiæ w punktach sprzeda¿y naszego
tygodnika.

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
• S¹d w £obzie, Wydzia³ Zamiejscowy S¹du Rejonowego w Gryficach
• Centrum Inicjatyw Wiejskich w
£obzie
• Centrum Integracji Spo³ecznej „Od
Nowa”
• ZUS
• Urz¹d Skarbowy
• ARiMR
• £obeski Dom Kultury
• Centrum Kultury w Resku
• Biblioteki
Do listy mo¿na dopisywaæ w³asne propozycje.
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„Czy ludzie mieszkaj¹cy przy drogach
powiatowych s¹ innej kategorii?”
(£OBEZ). Potrzeb zwi¹zanych z
remontami dróg i budow¹ chodników jest niezwykle du¿o, a pieniêdzy wci¹¿ na ten cel za ma³o. Sytuacjê mog³yby ratowaæ wspólne inwestycje, ale czy jest to w tym roku
mo¿liwe?
Radna rady Miejskiej Krystyna
Bogucka niejednokrotnie wystêpowa³a podczas sesji o znalezienie pieniêdzy na wspó³pracê z powiatem w
sprawie remontów dróg i budowy
chodników, m.in. ulicy Rolnej, przy
której znajduje siê zniszczony i w¹ski
chodnik po jednej stronie ulicy i przy
której znajduj¹ siê firmy. O wspó³pracê prosi³a równie¿ starostwo, wystêpuj¹c m.in. na sesji Rady Powiatu.
- Przy ul. Rolnej od 50 lat jest zdewastowany chodnik po jednej stronie. Po drugiej stronie ulicy w ogóle
nie ma chodnika, s¹ tam przedsiêbiorcy. To jest chodnik w zarz¹dzie
powiatu. Gdyby pojawi³yby siê jakieœ œrodki, mo¿e wspólnymi si³ami
uda³o siê coœ zrobiæ - mówi³a podczas ostatniej sesji Rady Powiatu
Krystyna Bogucka.
Nie mówimy nie, nie mówimy tak
W odpowiedzi radnej wicestarosta Jan Zdanowicz odpar³, ¿e nic nie
zosta³o jeszcze przes¹dzone.
- Problem ulicy Rolnej znany jest
mi od dawna. Nie mówimy nie, nie
mówimy tak. Mo¿emy pochyliæ siê i
rozwa¿yæ ten temat, bo wiemy, ¿e w
£obzie jest du¿o takich potrzeb przy
ulicach, które s¹ miejskimi, a nazywane s¹ powiatowymi. Prosi³em dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych,
¿eby ewentualnie wyliczyæ koszt
tego chodnika. Zobaczymy dok³adnie, ile mamy œrodków. Nie obiecujê
dzisiaj na tej sesji. Bardzo podobaj¹
mi siê idee, gdy robimy wspólnie
jak¹œ drogê powiatow¹, ale to wi¹¿e
siê z wy³o¿eniem pewnej kwoty przez
gminy, a to ju¿ pani zadanie pani radna, niech pani przekonana swoich
radnych i w³adze ile mo¿ecie przeznaczyæ na remonty tych ulic. Nie
mówiê nie, nie mówiê tak - powiedzia³
wicestarosta.
Starostwo i tak nie zrobi
O znalezienie 37 tys. z³ na zabezpieczenie dotacji dla starostwa powiatowego w £obzie apelowa³a radna Krystyna Bogucka ju¿ wczeœniej,
podczas sesji Rady Miejskiej.
- Od lat nie mamy przeznaczonych pieniêdzy na chodniki przy
drogach powiatowych i na drogi na
wsiach. Przy niektórych ulicach powiatowych jest jeden chodnik, zda-

rza siê te¿ czasami, ¿e trzeba coœ zrobiæ na drodze na wsi, a my nie mamy
w bud¿ecie ¿adnych œrodków zarezerwowanych na to, by podpisaæ
porozumienie z powiatem. Wiele
gmin ma porozumienie podpisane.
B¹dŸmy na tyle konsekwentni, by
coœ zrobiæ w powi¹zaniu z powiatem.
Czy ludzie, którzy mieszkaj¹ w naszej
gminie, ale przy drogach powiatowych, s¹ innej kategorii? Dlaczego
ci¹gle to odk³adamy? - apelowa³a
radna Krystyna Bogucka.
Bêdzie 100 tys. z³, ale
w przysz³ym roku
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
wyjaœni³, ¿e jeœli gmina ma daæ na
drogi powiatowe swoj¹ czêœæ, powiat musi daæ swoj¹.
- W tym roku, jak pañstwo wiecie,
powiat przekaza³ nam dotacjê na ulicê Podgórn¹, i ¿adnych innych œrodków nie bêdzie - to jest stanowisko
zarz¹du. Zarz¹d powiatu dla gminy
£obez nie przewiduje ¿adnych œrodków, dlatego, ¿e przy wykonywaniu
kontraktu w ul. Sikorskiego i Sienkiewicza trzeba bêdzie wykonaæ chodniki, na które powiat musi zabezpieczyæ pieni¹dze. Powiat ostatnio
wprowadza³ tzw. wolne œrodki z roku
ubieg³ego i przeznaczy³ na inne gminy, ale nie gminie £obez, bo w tym
roku i tak najwiêcej korzystamy. Ju¿
w grudniu ubieg³ego roku powiedzia³em, ¿e gwarantujemy 100 tys. z³
na drogi powiatowe, ale w roku 2015
i to jest zapisane. To powtórzy³em w
Powiatowym Urzêdzie Pracy, gdzie
mieliœmy spotkanie w sprawie sta¿y,
robót publicznych itd.
W tym roku dostaliœmy 256 tys. z³
na ul. Podgórn¹, do tego œrodki na
chodniki na Sikorskiego i Sienkiewicza i wiêcej na ten rok dla gminy
£obez nie bêdzie. By³yby to sztucznie alokowane pieni¹dze na koncie,
których my nie uruchomimy - wyjaœni³ wiceburmistrz.
Dodatkowych wyjaœnieñ udzieli³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
- Kruszymy kopiê rozmawiaj¹c
nie o naszym mieniu i nie do nas
bêdzie nale¿a³a ostateczna decyzja,
czy cokolwiek bêdzie zrobione na
ulicach powiatowych, chodnikach
lub drogach. 16 stycznia pan starosta zorganizowa³ u siebie spotkanie.
Spotkanie mia³o trzy punkty, o których chcia³ rozmawiaæ z wójtem i
burmistrzami. Jednym z punktów
by³a propozycja pana starosty co do
inwestycji, które chcia³by powiat
zrobiæ w tym roku na ulicach i drogach powiatowych. Pan starosta
przedstawi³ propozycje wykonania

tych inwestycji wspólnie z gminami
w ten sposób, ¿e gminy dokonuj¹
zakupu materia³ów budowlanych,
starostwo te materia³y wbudowuje
w ulice lub w drogi. Przedstawiono
gminy, które zosta³y zakwalifikowane przez starostê do realizacji inwestycji. W poszczególnych gminach
wymieniono, które drogi i które
chodniki bêd¹ zrobione. Wœród
tych gmin nie by³o naszej, wiêc nie
omieszka³em zapytaæ, dlaczego nas
tam nie ma. Mówimy o inwestycjach
na ten rok. OdpowiedŸ by³a taka, ¿e
gmina £obez i tak du¿o zyska³a, poniewa¿ powiat dok³ada 50 proc. do
ul. Podgórnej. W mojej ocenie jest to
decyzja, która zosta³a podjêta jeszcze w starym roku, która obejmuje
swoim okresem ubieg³y rok, a realizacja ma nast¹piæ w tym roku, wiêc
zwróci³em uwagê panu staroœcie proszê uwzglêdniæ gminê £obez.
Przypomnia³em o ulicach: Sikorskiego, Sienkiewicza, o Rolnej, która a¿
siê prosi o nowy chodnik, bo takie
by³y g³osy. Dyrektor Zarz¹du Dróg
Powiatowych Wies³aw Bernacki,
który by³ obecny, jak gdyby pozytywnie odniós³ siê do mojej propozycji, przyjmuj¹c argumentacjê i potrzebê, natomiast stanowisko starosty by³o jednoznaczne - nie realizujemy ¿adnej inwestycji w tym roku w
£obzie. Rozpoczê³a siê dyskusja,
ostateczna decyzja mia³a zostaæ
podjêta na zarz¹dzie - powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Za wnioskiem radnej Krystyny
Boguckiej g³osowa³o czworo radnych, przeciw siedmiu, wstrzyma³y
siê trzy osoby. Tym samym wniosek
nie przeszed³. Radni argumentowali,
¿e priorytetem s¹ ulice na tzw. Zatorzu, gdzie obecnie trwa zadanie zwi¹zane z po³o¿eniem wodoci¹gów. W
tamtej czêœci miasta, jak argumentowano - ulice s¹ w najgorszym stanie.
Nie tylko drogi
O wyjaœnienie sytuacji zwróciliœmy siê do starosty ³obeskiego Ryszarda Brodziñskiego.
- To trudne zadanie, bowiem w
informacjach podanych przez burmistrzów £obza podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie na temat wspó³dzia³ania Powiatu £obeskiego i Gminy £obez jest wiele nieœcis³oœci i
niezrozumia³ych interpretacji. Chcê
tylko powiedzieæ, ¿e wielk¹ wartoœci¹ samorz¹du w Polsce jest jego
suwerennoœæ i równoœæ. Wspó³praca polega na porozumieniu, na wzajemnym szacunku i nie ma tu miejsca
na wskazywanie drugiemu samorz¹dowi, ¿e on coœ musi.

Zadaniem powiatu jest nie tylko
utrzymanie dróg, chocia¿ w³aœnie to
zadanie od momentu powstania naszego powiatu jest priorytetem w
trakcie wszystkich trzech kadencji i
poch³ania ono ogromne pieni¹dze.
Konsekwentna i planowa kontynuacja prac nad stanem dróg powiatowych sprawia, i¿ ka¿dy „cudowny
pomys³” nowej inwestycji jest powa¿nym zawirowaniem w przyjêtym
przez Radê Powiatu Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Dziœ, zgodnie z
tym Planem, zarz¹d ma przygotowane nastêpuj¹ce inwestycje drogowe: przebudowa drogi Resko - Wêgorzyno na odcinku Sielsko - Runowo Pom. oraz drogê Borkowo - Dobra - Bród. Na bie¿¹cy rok w zakresie
remontów ulic zarz¹d powiatu skierowa³ do gmin Resko, Wêgorzyno i
Dobra propozycjê sfinansowania 50
proc. kosztów zakupu materia³ów na
planowane na ich terenie remonty.
Propozycjê tê gminy zaakceptowa³y.
Ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie
wkrótce podejmie zarz¹d powiatu.
Natomiast w gminie £obez powiat
dofinansuje remont ul. Podgórnej.
W tym roku Rada Powiatu zdecydowa³a o rozpoczêciu remontu Zespo³u Szkó³ w £obzie, którego koszt
szacowany jest na poziomie 1,9 mln.
z³. We wspomnianym wczeœniej podziale nadwy¿ki bud¿etowej Rada
wyasygnowa³a na rozpoczêcie prac
remontowych kwotê 637 tys. z³, a
zatem zabezpieczone jest ledwie 1/3
planowanych wydatków. Pamiêtaæ
te¿ nale¿y, i¿ powiat z³o¿y³ pisemn¹
deklaracjê partycypacji w kosztach
modernizacji stadionu miejskiego w
£obzie, której to projektowanie dobiega koñca. Dysponujemy ju¿ zezwoleniem na rozbudowê Zespo³u
Szkó³ (nie myliæ z remontem). Ponadto przed nami okres programowania
unijnego 2014 -2020, wobec którego
w³adze powiatu koñcz¹cej siê kadencji nie podchodz¹ wedle zasady
„po nas choæby potop”. Pragniemy
nastêpnej kadencji pozostawiæ
zdolnoœæ finansow¹ do siêgania po
unijne œrodki. Nie mo¿na wiêc, wobec rozwa¿nej gospodarki finansowej i troski o rozwój naszej spo³ecznoœci, stwarzaæ wra¿enia, ¿e powiat
nieprzyjaŸnie odnosi siê do gminy
£obez. Uwa¿am, ¿e w œwietle wy¿ej
okreœlonych zamierzeñ dzia³ania
powiatu wobec gminy £obez s¹ bardzo sprzyjaj¹ce i optymistyczne.
Uwa¿am, ¿e zarz¹d i Rada Powiatu
podejmuj¹ bardzo wa¿ne wyzwania,
których realizacja ma du¿e znaczenie
tak¿e dla gminy £obez - wyjaœni³
starosta R. Brodziñski.
MM
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Konkurs Czytelników

VII Gala Sportu Powiatu £obeskiego
- 14 marca 2014 r. w Dobrej
Zapraszamy do konkursu pod
nazw¹: Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego 2013
roku w plebiscycie Czytelników
czasopism lokalnych.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ
sportowców WY£¥CZNIE NA
KUPONACH zamieszczonych w
kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego”,
„Nowego Tygodnika £obeskiego” i
„Gazety £obeskiej”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ
nazwisko jednego sportowca (w³asna kandydatura) z podanej ni¿ej listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹
udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupo-

ny mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub
przes³aæ lub z³o¿yæ na adres jednej z
redakcji - „Tygodnika £obeskiego”,
„Nowego Tygodnika £obeskiego”,
„Gazety £obeskiej”. Przyjmowane
s¹ tak¿e w sekretariatach: Urzêdu
Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu
Miasta w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego
w £obzie, Urzêdu Miejskiego w Dobrej, Starostwa Powiatowego w
£obzie oraz w biurze hali sportowowidowiskowej w £obzie.
5. Termin sk³adania kuponów do 12 marca 2014 r. do godziny 12.00.
Lista nominowanych osób w
kategorii: Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników (kolejnoœæ alfabetyczna osób zg³oszonych do tej
pory).

Gmina Dobra
Szkup Zdzis³aw
Rzepecki Ryszard
Borysiak Kinga
Czy¿ak Weronika
Kleczar Piotr
Sadowska Milena

pi³ka no¿na GLKS Sarmata Oldboje Dobra
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Dobrej
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Dobrej,
lekkoatletyka UKS Arbod
najlepszy sportowiec SP w Dobrej
pi³ka no¿na MGLKS Sarmata Dobra
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Dobrej,
lekkoatletyka UKS Arbod

Gmina £obez
Czekajewski Mateusz
Borejszo Remigiusz
Deuter Laura
Gunera Mateusz
Kolej Jakub
Latocha Grzegorz
Lisik Marta
Maziarz Mateusz
Pulkowski Piotr
Romej Justyna
Skoniecki Patryk
Stêpiñska Patrycja
Turzyñska Anna

karate £K Karate Kyokushin £obez
pi³ka no¿na MLKS Œwiatowid £obez
najlepszy sportowiec Gimnazjum w £obzie
najlepszy sportowiec Gimnazjum w £obzie,
lekkoatletyka Olimp £obez
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej nr 2
w £obzie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Be³cznej
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w £obzie
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w £obzie
pi³ka siatkowa MKS Olimp £obez
lekkoatletyka £KB Trucht £obez
najlepszy sportowiec Technikum Prywatnego
w £obzie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej nr 1
w £obzie
lekkoatletyka £KB Trucht £obez

Gmina Radowo Ma³e
Smykowski Mariusz
Gajewska Karolina
Janiec Arkadiusz
Komosa Patrycja
Kusyk Dorota

pi³ka no¿na LKS Radowia Radowo Ma³e
najlepszy sportowiec Gimnazjum
w Radowie Ma³ym
najlepszy sportowiec Gimnazjum
w Radowie Ma³ym
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e

Ledzion Krzysztof
Lorent Izabela

pi³ka no¿na LKS Radowia Oldboje Radowo
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Sira Agnieszka
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Sobañski Kacper
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Radowie Ma³ym
Strzelczyk Dominika
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Taborska Klaudia
pi³ka koszykowa UKS Mini Gier Radowo Ma³e
Tchurz Anna
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Tchurz Sandra
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Wojciechowska Magdalena jeŸdziectwo KJ Amico Mo³dawin
Turzyñska Anna
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Siedlicach
¯a³obowska Natalia
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e

Gmina Resko
Gromek Adam
Jurzysta Bartosz
Celiñska Marta
Mañkowska Sandra
Parzyszek Wojciech
Puch Karolina
Sarnecka Paulina
Soroka Bart³omiej
¯urawik Adam

pi³ka no¿na LKS Mewa Resko
pi³ka no¿na LKS Jastrz¹b £osoœnica
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Resku
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w Resku
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Starogardzie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Resku
pi³ka siatkowa KS Janeczki Resko
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w Resku
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Resku

Gmina Wêgorzyno
Wilczyñski Andrzej
Dombrowski Maciej
Ko³odyñska Anna
£achañski Marcin
Perdek Patrycja
Solis Bartosz

pi³ka no¿na LKS Sparta Wêgorzyno
najlepszy sportowiec Gimnazjum
w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec Gimnazjum
w Wêgorzynie
lekkoatletyka Gimnazjum w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim

Kupony mo¿na sk³adaæ w naszej redakcji: £obez, ul. S³owackiego 6.

KUPON KONKURSOWY
Najpopularniejszy sportowiec powiatu w
plebiscycie Czytelników „Tygodnika £obeskiego”
………………………………………………………….
( nazwisko i imiê sportowca)
Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Justyna Romej czwarta w Polsce
Justyna Romej znakomicie spisa³a siê na Halowych Mistrzostwach Polski w Sopocie. Czwarte
miejsce i rekord ¿yciowy 10:03,68 w
biegu na 3000m sprawi³y, ¿e z trenerem Piotrem Kiedrowiczem wracali
do £obza, w znakomitych humorach. Tym bardziej ¿e z powodu grypy ¿o³¹dkowej, która zostawi³a spory uszczerbek na dyspozycji Justyny, zastanawiali siê czy w ogóle jest
sens jechaæ do Sopotu. Na szczêœcie
pojechali i dziêki temu pierwszy start
zawodniczki Truchtu £obez, w gronie seniorek, wypad³ okazale, a nasza zawodniczka otar³a siê o podium.
Justyna najlepszy sportowiec Powiatu od 2011 roku, systematycznie
biega ju¿ siódmy sezon. Warto najm³odszym adeptom biegania przybli¿yæ jej sportow¹ sylwetkê.
Justyna - najlepszy sportowiec
Powiatu od 2011 roku
Jako m³odziczka na Mistrzostwach Polski zajê³a 11 miejsce w
biegu na 600m i... to jak na razie najgorsze jej miejsce w imprezach mistrzowskich. Kolejne dwa lata, jako
juniorka m³odsza biega³a g³ównie na
800 m, zajmuj¹c 6, a rok póŸniej 5

miejsce. Najbardziej jednak lubi³a
biegi prze³ajowe i w roku 2011 wybiega³a Mistrzostwo Polski Juniorek
M³odszych w Bydgoszczy, bêd¹c
ostatni¹ polsk¹ juniork¹, która wygra³a z tegoroczn¹, dwukrotn¹ wicemistrzyni¹ Europy Sofi¹ Ennaui. Rok
temu zdoby³a br¹zowy medal jako
juniorka, a na letnich mistrzostwach
w Krakowie, na 3000 m by³a pi¹t¹
juniork¹ kraju. Teraz by³a czwarta,
ale ju¿ w gronie seniorek. Rok temu
podjê³a siê ciê¿kiej pracy treningowej, by przebiæ siê w gronie seniorek i efekt jest znakomity. Jest zawodniczk¹ niezwykle skuteczn¹, bo
w imprezach docelowych - mistrzowskich, zawsze uzyskuje wyniki lepsze ni¿ wskazuj¹ na to tabele
wynikowe.
Latem zawodniczkê Truchtu
czekaj¹ dwa mistrzowskie boje. Na
koniec lipca Mistrzostwa Polski w
Szczecinie, a miesi¹c póŸniej start w
M³odzie¿owych Mistrzostwach
Polski. Oby co najmniej tak udane.
Na razie ma do wybiegania blisko
pó³tora tysi¹ca kilometrów i jeœli
uda siê jej pojechaæ na dwa, trzy
obozy sportowe bêdzie to ³atwiejsze do wykonania.

Przedostatni mecz sparingowy

Sarmata wygrywa
w P³otach
(P£OTY-DOBRA) Na dwa tygodnie przed pierwszym meczem
rundy wiosennej IV ligi Sarmata
Dobra rozegra³ w P³otach z miejscow¹ Poloni¹ swój przedostatni
mecz sparingowy.
Graj¹ca w Wojewódzkiej Okrêgówce Polonia P³oty okaza³a siê
bardzo wymagaj¹cym przeciwnikiem i szczególnie w pierwszej po³owie meczu osi¹gnê³a przewagê, lecz
nie udokumentowa³a jej zdobytymi
bramkami. Pierwsz¹ bramkê zdoby³a
Polonia, gdy po strzale na bramkê
Sarmaty bramkarz Sebastian Marciniak zdo³a³ tylko sparowaæ pi³kê, lecz
po dobitce okaza³ siê bezradny. Jeszcze w pierwszej po³owie Sarmata
zdo³a³ wyrównaæ, gdy Piotr Klêczar
wykorzysta³ rzut karny, podyktowany po faulu na zawodniku Sarmaty.
Druga po³owa przebiega³a ju¿
pod dyktando Sarmaty, dla którego
dwie bramki zdoby³ graj¹cy trener
Damian Padziñski, a jedn¹ junior
Damian Koœciuk. Polonia odpowiedzia³a tylko jednym trafieniem i ca³y

mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:2 dla
Sarmaty.
Przed Sarmat¹ pozosta³ w planie
ju¿ tylko jeden mecz sparingowy (8
marca z Piastem Chociwel), a 15 marca na w³asnym boisku meczem z Vinet¹ Wolin rozpocznie rundê wiosenn¹ IV ligi.
Polonia P³oty – Sarmata Dobra
2:4 (1:1)
Bramki dla Sarmaty: Damian Padziñski 2, Piotr Klêczar (rz.k.) i Damian Koœciuk; dla Polonii: Góralski i
Mirecki.
Sk³ad Sarmaty: Sebastian Marciniak (30' Tomasz D¿egan, 60'
Marcin Libiszewski), Kamil Pacelt,
Andrzej Kierek, Wojciech Dorsz
(46' Zdzis³aw Szw¹der), Arkadiusz
Paw³owski (65' Micha³ Jemilianowicz), Emilian Kamiñski (46' Wojciech Bonifrowski), Damian Dzierbicki, Piotr Klêczar, Filip Plewiñski
(60' £ukasz Uchwa³), Damian Padziñski (70' Cezary Szkup), Patryk
Podbieg³o (65' Damian Koœciuk).
•ród³o: sarmatadobra.com

Nastêpcy trenowali
w Miêdzyzdrojach
Do startu w Sopocie szykowa³a
siê Justyna tradycyjnie w goœcinnym Oœrodku Sporting Bogus³awa
Mamiñskiego w Miêdzyzdrojach, a
który bêdzie jednym z goœci tegorocznej Gali Sportu w Dobrej. Tam
te¿ trenowali pozostali biegacze z
Truchtu przygotowuj¹c siê do tegorocznego sezonu, którego pierwsza
czêœæ biegi prze³ajowe, zaczyna siê
zaraz po feriach zimowych. W roku
ubieg³ym pisaliœmy, ¿e w oœrodku
Sporting nasi m³odzi biegacze mogli
potrenowaæ ze starszymi wychowankami trenera Piotra Kiedrowicza. Wies³aw Paradowski i Agata
D¹browska zdobywcy ponad 30
medali Mistrzostw Polski, zgodnie z
ubieg³oroczn¹ obietnic¹ i w tym roku
przyjechali potrenowaæ z nasz¹ m³odzie¿¹. Justyna Romej otrzyma³a od
Agaty sporo cennych wskazówek
przed startem w Sopocie i pewnie
wiele z nich wykorzysta³a.
Teraz to nie tylko Justyna, jej
m³odsza siostra Ola i Kacper Ga³an
stanowi¹ o sile klubowych i ³obeskich biegów. Oczywiœcie nasz¹
m³odzie¿ czeka jeszcze wiele nauki,
ale w pracy jest równie pilna, co i
zdolna. A jak bardzo, pokaza³a ju¿ w
ubieg³ym sezonie na arenach wojewódzkich i ogólnopolskich osi¹gaj¹c historyczne sukcesy. Najzdolniejsi trafili do klubu i do trenerów
El¿biety Romej, Bogus³awy Organki
oraz Piotra Kiedrowicza, m.in. dziêki

systemowi imprez stworzonemu w
naszym powiecie. Teraz maj¹ mo¿liwoœæ treningów, wyjazdów na obozy i zawody dziêki wsparciu, jakie
zapewniaj¹ samorz¹dy £obza, Reska i Radowa Ma³ego. Oczywiœcie
jest jeszcze wiele do zrobienia, bo
chêtnych do treningów jest du¿o
wiêcej, ale mo¿liwoœci finansowe
klubu s¹ ograniczone. Tym bardziej
¿e szkoleniowcy nie tylko pracuj¹
ca³y czas za darmo, ale sami dop³acaj¹ do zgrupowañ.
Nastêpni do kadry
Ania Turzyñska, powo³ana w³aœnie do Kadry Województwa M³odziczek, mia³a okazjê z Juli¹ Popiel¹,
Klaudi¹ Urbañsk¹ i Zuzi¹ Frej, dowiedzieæ siê jak Agata trenowa³a,
gdy mia³a 14 lat i jakie mia³a w tym
wieku wyniki. Zanim przyjecha³a
Agata, mia³y mo¿liwoœæ poæwiczyæ z
inn¹ rekordzistk¹ Polski Juniorek i
czo³ow¹ juniork¹ œwiata Sofi¹ Ennaui. Na pewno sporo wynios³y z
tych spotkañ i treningów najm³odsze ³obeskie biegaczki Magda Rosiñska, Magda Teis oraz Nikola
Machalska.
Z kolei Kacper Ga³an, Filip Rozpêdowski i Marcin Krohn oraz Ola
Romej, która przesz³a w³aœnie do
kategorii juniorek, mogli pobiegaæ z
Wies³awem Paradowskim oraz jego
wychowankami z Warszawy i Piaseczna. Zajêcia obozowe prowadzili
trenerzy El¿bieta Romej i Piotr Kiedrowicz.
(o)
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Zapiski z pamiêci
Zabawa w Terespolu

Galeria naszych mieszkañców
Chrzest Kubusia

Z Lipowca rowerami jedziemy na
zabawê do Terespola. Coœ oko³o 7
kilometrów. O zabawie powiadomi³a
mnie Lodka. W kilkanaœcie osób jedziemy rowerami. Jad¹ te¿ Krysia i
Bo¿enka. Rowery zostawiamy u jakichœ znajomych na podwórku i dalej do remizy idziemy piechot¹.
Wstêp po wykupieniu biletu. Zabawa jest z wyszynkiem i alkoholem.
Atmosfera fajna. Mnóstwo ludzi z
ca³ej okolicy. Jako nowy obtañcowujê ró¿ne panny. Obok nas tañczy
jakiœ niedŸwiedŸ. Stoi w rozkroku i w
rytm muzyki przenosi ciêzar cia³a z
jednej nogi na drug¹, krêc¹c jednoczeœnia rêk¹ m³ynka w rytm muzyki.
W trakcie tañca z jak¹œ pann¹ dostajê kuksañca od jakiegoœ zazdrosne-

(cz. 63)

go. Staram siê unikaæ goœcia, ale on
natarczywie przysuwa siê do nas. Ja
z moj¹ pann¹ umykam w drugi koniec
sali, a on za nami. WyraŸnie szuka
zaczepki. Informujê o tym najstarszego w naszej grupie. On radzi
naszej grupie wyjœæ tylnym wyjœciem, gdy¿ wyraŸnie szykuje siê
draka. Po chwili wszyscy jesteœmy
na zewn¹trz i oddalamy siê od remizy
na oko³o 30 metrów i wtedy z remizy
wyskakuje kilku i zaczyna nas goniæ.
My w d³ug¹. Dobiegamy do rowerów i chodu, bo nie ma co czekaæ. Oni
maj¹ w d³oniach sztachety. Odje¿d¿amy œmiej¹c siê z przygody, ale
nie do œmiechu by by³o, gdyby rozróba zaczê³a siê w remizie. Wtedy
obowi¹zuje has³o bij obcych. A kto
obcy? Ja.
WP

Skupuj¹ zwierzêta
na kilogramy?
Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

(REGION). Niektóre schroniska w Polsce otrzyma³y propozycjê
sprzeda¿y zwierz¹t. Firma mia³a
proponowaæ 10 z³ za kilogram m³odego psa oraz 12 z³ za kilogram
kota. Sprawdziliœmy, czy tak¹ propozycjê z³o¿ono równie¿ w schronisku w Bia³ogardzie.
Psy z gminy £obez trafiaj¹ do
schroniska w Bia³ogardzie. Zaintrygowani doniesieniami z Polski na
temat firmy skupuj¹cej zwierzêta na
kilogramy zadzwoniliœmy do schroniska.
- Nie otrzyma³em takiej propozycji, ale gdyby tak siê sta³o, z pewnoœci¹ stara³bym siê dociec, kto za tym
stoi i powiadomi³bym organa œcigaCMYK

nia – od razu prokuraturê krajow¹.
Jestem gotów interweniowaæ bez
wzglêdu na to, w której czêœci kraju
to siê dzieje. Kilka lat temu zg³osi³a
siê do mnie firma z Czech, te¿ chcia³a
kupowaæ zwierzêta na potrzeby testów w zakresie dermatologii i leków.
Oczywiœcie odmówi³em, nie dopuœci³bym siê czegoœ tak haniebnego,
jak handlowanie psami. Wtedy nie
pomyœla³em o powiadomieniu prokuratury. W tym jednak wypadku nie
waha³bym siê ani chwili. Mamy stronê na FB i dobre wyniki w adopcji,
tylko w tym roku oddaliœmy 80 psów
do nowych rodzin, w roku ubieg³ym
368 – powiedzia³ Jerzy Har³acz z bia³ogardzkiego schroniska dla zwierz¹t.
MM

