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Burmistrz £obza nadal pracuje na dwóch etatach

Burmistrz chcia³ powalczyæ
o pensjê, ale wyrêczy³ go
wojewoda
(£OBEZ) Burmistrz
£obza Ryszard Sola,
po obni¿eniu mu przez
radnych pensji, jak lew
stan¹³ w obronie
utraconych pieniêdzy.
Wezwa³ radnych do
usuniêcia naruszenia
prawa, czyli
przywrócenia mu
zabranej kwoty. Jednak
niespodziewanie z
odsiecz¹ przyszed³
mu wojewoda.
Str. 2

P³yty OSB
podbitka
i we³na
Tel. 660 657 461
602 131 760

Oœwiadczenie
burmistrz
Wêgorzyna
ws. przychodni
zdrowia

Rusza liga
W sobotê Sparta gra
z wiceliderem Iskr¹
Golczewo

Wykonawca zbankrutowa³, podwykonawca chce pieniêdzy,
ale nie zrobi poprawek

Ten mecz
mo¿e
rozstrzygn¹æ
o awansie!

Budowa kanalizacji
w Wêgorzynie w martwym
punkcie

Obchodzenie
rocznic
„wyzwolenia”
robi z £obza i
Reska historyczny skansen
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Burmistrz £obza nadal pracuje na dwóch etatach

Burmistrz chcia³ powalczyæ o pensjê,
ale wyrêczy³ go wojewoda
(£OBEZ) Burmistrz £obza Ryszard Sola, po obni¿eniu mu przez
radnych pensji, jak lew stan¹³ w
obronie utraconych pieniêdzy. Wezwa³ radnych do usuniêcia naruszenia prawa, czyli przywrócenia
mu zabranej kwoty. Jednak niespodziewanie z odsiecz¹ przyszed³ mu
wojewoda.
Przypomnijmy, ¿e radni na sesji 5
lutego obni¿yli mu pensjê z 9.860 z³
do 7.680 z³. Motywowali to tym, ¿e
burmistrz podj¹³ pracê na 1/4 etatu w
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego, któr¹ móg³ i powinien
wykonywaæ w ramach swoich obowi¹zków burmistrzowskich. Tak te¿

zreszt¹ by³o, gdy¿ wiele spotkañ w
Zwi¹zku odbywa³o siê w godzinach
jego pracy, a i pracê w nadgodzinach
ma wpisan¹ w swoj¹ funkcjê.
£¹cznie na tych dwóch etatach burmistrz zarobi³ w 2012 r. 170 tys. z³.
Jednak burmistrz nie zamierza³
rezygnowaæ z pieniêdzy. 14 lutego
wezwa³ radê do usuniêcia naruszenia prawa i wniós³ o uchylenie tej
uchwa³y. Argumentowa³, ¿e jest s³abo uzasadniona, odpieraj¹c cztery
zarzuty postawione przez radnych.
Znalaz³ nawet na to jakieœ rozstrzygniêcie WSA w podobnej sprawie.
Jednak zanim dosz³o do rozpatrzenia
jego wezwania przez radê, przysz³o

pismo - rozstrzygniêcie nadzorcze wojewody, który uniewa¿ni³ uchwa³ê o obni¿ce pensji burmistrza. Wojewoda stwierdzi³, ¿e radni podjêli
uchwa³ê naruszaj¹c procedurê, zapisan¹ w statucie Gminy. Mówi ona,
¿e „wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady po zasiêgniêciu opinii
przewodnicz¹cych sta³ych komisji”. Wniosek w tej sprawie musi
wiêc z³o¿yæ przewodnicz¹cy, chocia¿ ten¿e wprowadzi³ projekt
uchwa³y do porz¹dku sesji, a wiêc
mo¿na domniemywaæ, ¿e by³ to jego
wniosek, a przynajmniej go akceptowa³. Bêdzie ci¹g dalszy.
KAR

Mo¿e ktoœ odwa¿ny odpowie w koñcu na pytanie - kogo tutaj wyzwalano
w marcu 1945 roku

Obchodzenie rocznic „wyzwolenia” robi
z £obza i Reska historyczny skansen
(POWIAT £OBESKI) W
wielu miasteczkach
Pomorza Zachodniego
uporano siê ju¿ z tzw.
wyzwoleniem. Jednak nie
w £obzie i Resku, gdzie
nadal marcowe rocznice
zdobycia Pomorza uwa¿a
siê za wyzwolenie. Jak
widaæ inni ucz¹ siê, a w
£obzie i Resku w³adze
zabetonowa³y siê.

Nie mam zamiaru kruszyæ beton,
piszê do ludzi myœl¹cych. Problem
nie jest tylko polityczny, ale i jêzykowy. Za komuny wymyœlono „wyzwolenie”, gdy¿ prawdziwe znaczenie s³ów zastêpowano nowomow¹,
która mia³a fa³szowaæ rzeczywistoœæ. W tym przypadku chodzi o to,
¿e s³owo „wyzwolenie” pochodzi od
s³owa wolnoœæ i wola, które s¹ atrybutami wy³¹cznie ludzi, a nie przedmiotów. Czy mo¿na wyzwoliæ miasto? Nie mo¿na, gdy¿ ulice, budynki,
mury, kamienie nie odczuwaj¹ wolnoœci lub zniewolenia.

Oto po raz kolejny na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w
£obzie pojawi³a siê informacja o obchodach 69-rocznicy WYZWOLENIA miasta. Podobnie œwiêtowano
wyzwolenie Reska. W³adze innych
miasteczek ju¿ dawno przepracowa³y ten temat i u¿ywaj¹ poprawnych
okreœleñ, a tu jakby czas siê zatrzyma³. Niestety, nie dziwi to wcale, w
kontekœcie s³ów burmistrza £obza
Ryszarda Soli, który ca³kiem niedawno stwierdzi³, ¿e wychowa³a go komuna, wyuczy³a i da³a mu pracê. Nie
dziwi tak¿e „wyzwolenie” w Resku,
w kontekœcie s³ów pana Wiktora
Sumiñskiego, który za swoj¹ dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ odsiedzia³
10 lat w wiêzieniu w tej komunie: Ca³e Resko by³o komunistyczne i do
dzisiaj jest. Jeszcze ten duch tu panuje. -

Maj¹c to na uwadze powinniœmy
wiêc najpierw zapytaæ - kogo tutaj
wyzwalano w marcu 1945 r. Je¿eli
Labes i Regenwalde zamieszkiwali
wtedy Niemcy, to wychodzi na to, ¿e
wyzwolono Niemców. Mo¿na by³o
wyzwalaæ Warszawê spod okupacji
Niemców, ale nie Labes, bo Niemcy
miasta nie okupowali, lecz w nim
mieszkali od wieków.
Ale nie tylko z powodów jêzykowych powinniœmy zaniechaæ nazywania tamtych wydarzeñ wyzwoleniem, chocia¿ ju¿ tylko ten jeden powód powinien byæ wystarczaj¹cy.
S¹ te¿ powody historyczne i polityczne. Dzisiaj mamy ju¿ wystarczaj¹c¹ wiedzê historyczn¹, by twierdziæ, ¿e nie by³o to wyzwolenie Polski. Jeden najeŸdŸca z 1939 roku za-

st¹pi³ drugiego (patrz pakt Ribbentrop - Mo³otow). Dlatego mog³o powstaæ Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê, ale
ju¿ nie Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez ZSRR. A przecie¿ by³o takich bardzo wielu. Zwi¹zek Sybiraków nie wyczerpuje listy
poszkodowanych przez Sowietów.
Warto siê zastanowiæ, jaki sens
ma udzia³ Sybiraków i „Katyniaków”, harcerzy i kombatantów, w
rocznicach pod has³em „wyzwolenie” przez Armiê Czerwon¹. Przecie¿
to ta sama Armia Czerwona rozstrzela³a wczeœniej mê¿ów, ojców i dziadków oraz wywioz³a rodziców i dzieci
na Sybir. Tak ich wyzwoli³a. Wyzwalaj¹c zabra³a nam kawa³ Polski.
Jak na ironiê, w tê rocznicê, 5 marca, ale piêæ lat wczeœniej, w 1940 roku
J. Stalin podpisa³ rozkaz wymordowania polskich oficerów w Katyniu.
Jakby ktoœ nie pamiêta³, to byli tak¿e
oficerowie rezerwy, powo³ani do
s³u¿by w obronie ojczyzny, a wiêc leœnicy, urzêdnicy, policjanci, lekarze,
nauczyciele, sportowcy, artyœci, in¿ynierowie, architekci, geodeci, naukowcy.
Czy to nie kpina z naszej historii,
¿e dzisiaj tym wyzwolicielom sk³adamy ho³dy? Tylko dlatego, ¿e jakiegoœ burmistrza wychowa³a komuna
i nie chce mu siê nad sob¹ popracowaæ? I na tle innych miast robi tu
skansen.
KAR
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Przyszli w
goœci, wyszli
z telewizorem
(£OBEZ) Zarzut kradzie¿y
us³ysza³o dwóch mê¿czyzn, którzy
z mieszkania ukradli telewizor
wartoœci 1700 z³.
W poniedzia³kowy wieczór dy¿urny jednostki otrzyma³ zg³oszenie
o kradzie¿y, jaka mia³a miejsce w jednym z mieszkañ w gminie £obez.
Dwóch mê¿czyzn na zaproszenie
znajomej uda³o siê do jej mieszkania
na kawê. W trakcie odwiedzin wywi¹za³a siê awantura pomiêdzy domownikami i kiedy w³aœciciel mieszkania wezwa³ Policjê, obaj opuœcili
mieszkanie wychodz¹c przez okno.
Opuszczaj¹c mieszkanie w doœæ nietypowy sposób nie omieszkali zabraæ ze sob¹ telewizora LCD o wartoœci 1700 z³.
Policjanci szybko ustalili i zatrzymali sprawców. Byli nimi 35 oraz 40
letni mieszkañcy gminy £obez. Mê¿czyŸni trafili do aresztu i us³yszeli
zarzut kradzie¿y, do którego przyznali siê. Telewizor odzyskano. Teraz o
dalszym losie 35 i 40 latka zadecyduje s¹d. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.wppp.vel.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

tygodnik ³obeski 11.3.2014 r.

Str
Str.. 3

INFORMACJE - REKLAMA

Oœwiadczenie burmistrz Wêgorzyna
Moniki KuŸmiñskiej ws. przychodni zdrowia
(WÊGORZYNO) W ubieg³ym
tygodniu odby³o siê spotkanie w
urzêdzie miejskim w Wegorzynie,
na temat dalszego losu przychodni
zdrowia lekarza rodzinnego pani
Wies³awy Andrusewicz.
Jak to siê mówi - by³o „gor¹co”.
Nie wiadomo kto rzuci³ w lud has³o,
¿e przychodnia ma byæ sprzedana.
Nie uczestniczyliœmy w tym spotkani, ale otrzymaliœmy oœwiadcznie
burmistrz Wegorzyna w tej sprawie,
które wiele wyjaœnia.
***
OŒWIADCZENIE
Po spotkaniu z mieszkañcami
zobowi¹zana jestem do z³o¿enia poni¿szego oœwiadczenia.
Oœwiadczam, ¿e Przychodnia
przy ul. Runowskiej w Wêgorzynie
nadal jest w³asnoœci¹ gminy. Nikomu nie zosta³a sprzedana ani nie
zosta³a rozpoczêta procedura jej
sprzeda¿y. Nie ma te¿ planów jej
sprzeda¿y. Oœwiadczam równie¿, ¿e

nie jestem autorem donosów dotycz¹cych funkcjonowania Przychodni i nie zaprasza³am telewizji do
Wêgorzyna w celu przedstawienia
tego problemu.
Na wniosek osób zadowolonych
z us³ug œwiadczonych przez dr Andrusewicz, a zaniepokojonych sytuacj¹, jaka ostatnio ma miejsce wokó³
przechodni (telewizja, donosy), w
uzgodnieniu z Pani¹ Andrusewicz
zorganizowa³am w dniu 03 marca
2014 roku spotkanie maj¹ce na celu
obronê Pani Doktor przed anonimowymi atakami oraz okreœlenie sposobu udzielenia ewentualnej pomocy
ze strony gminy dla Przychodni
przez ni¹ prowadzonej.
Us³ysza³am jednak wiele zarzutów o z³ej woli gminy wobec Przychodni, a dominuj¹c¹ propozycj¹
sformu³owan¹ wobec gminy by³o
sk³onienie mnie do z³o¿enia obietnicy sprzeda¿y budynku przychodni
na rzecz Pani Andrusewicz. Takiej
obietnicy na chwilê obecn¹ nie mo¿na z³o¿yæ, gdy¿:

- umowa z Pani¹ Andrusewicz
trwa do 01.02 2016 roku,
- Pani Andrusewicz nie jest zainteresowana jej kupnem (nie wykaza³a nim zainteresowania na spotkaniu, ani nie z³o¿y³a wniosku do gminy).
O mojej nieustaj¹cej przychylnoœci wobec Przychodni mog¹ œwiadczyæ na przyk³ad takie fakty, jak:
- zbieranie podpisów za przyznaniem punktów z NFZ na specjalistów
ju¿ w 2002 roku,
- wstawiennictwo do gminy o
wymianê okien w przychodni w 2010
roku,
- proœba w 2004 roku do gminy o
uznanie kosztów poniesionych
przez Pani¹ Doktor na remont w poczet czynszu, który wynosi³:
- za budynki - 1.646,60 z³ brutto
miesiêcznie;
- za grunt - 2.364,90 z³ brutto
rocznie.
Tak niekorzystn¹ cenowo umowê zawar³a ówczesna Burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
Dziêki niezwyk³ej przychylnoœci

Rady Miejskiej, w tym tak¿e mojej,
oraz decyzji Burmistrza Stanis³awa
Konarskiego do dziœ pani Andrusewicz p³aci za dzier¿awê du¿o mniej, tj.
- za budynki - 196,19 z³ brutto
miesiêcznie;
- za grunt - 152,35 z³ brutto
rocznie.
Zastanawiaj¹ce jest, komu zale¿y na wywo³ywaniu niepokoju
wœród pacjentów Przychodni na
dwa lata przed koñcem umowy dzier¿awy. Czy powodem jest rok wyborczy? Czy to te same osoby, które
zwo³ywa³y ludzi i mówi³y, ¿e nale¿y
broniæ przedszkoli w sytuacji, gdy
pisa³am wnioski w porozumieniu z
TPD na dalsze ich funkcjonowanie?!
Burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska

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

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
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Zamiast fotowoltaiki
– obligacje, zamiast
strefy - ulice

(£OBEZ). W zwi¹zku z tym, ¿e
projekt na fotowoltaikê nie przeszed³ pozytywnej oceny, zadanie nie
bêdzie realizowane w tym roku.
Tym, samym pozosta³y do dyspozycji œrodki gminy zabezpieczone na
ten cel.
Podczas sesji nadzwyczajnej rozdysponowano œrodki, miêdzy innymi z tego zadania.
Dotacja do fotowoltaiki mia³a
wynieœæ 1,8 miliona z³, wk³ad w³asny
gminy – 350 tys. z³. Jako ¿e projekt
nie przeszed³, magistrat zaproponowa³, aby 300 tys. z³ przeznaczyæ na
wykup obligacji, które by³y zaplanowane do wykupu na rok przysz³y, a
50 tys. z³ na sp³atê kredytu z 2016
roku.
Kolejne pieni¹dze do rozdysponowania zwi¹zane by³y z podstref¹,
gdzie planowano przeznaczyæ pó³
miliona z³. Z tego zadania gmina zaproponowa³a przesun¹æ 225 tys. z³ 125 tys. na przebudowê drogi przy
ul. £¹kowej i Odnogê Wêgorzyñsk¹,
100 tys. z³ - na sp³atê kredytu z 2016
roku.
- Sp³aty kredytów s¹ niezbêdne.
Po urealnieniu kwot okaza³o siê, ¿e
nie bêd¹ spe³nione wskaŸniki na lata
2015-2016. Jedynym ruchem, który
pozwoli nam, aby te wskaŸniki by³y
odpowiednie, jest wczeœniejsza
sp³ata kredytu i wykup obligacji. To
nam zapewni pozytywn¹ opiniê RIO,
w przeciwnym razie uchwa³a w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej mog³aby zostaæ odrzucona przez
RIO – wyt³umaczy³a skarbnik gminy
Olga Radziwanowska.
Jak t³umaczy³ wiceburmistrz Ireneusza Kabat - przetarg na ulice
£¹kow¹ i Odnogê Wêgorzyñsk¹ by³
podzielony na trzy etapy.
- Chodzi³o przede wszystkim o to,
aby ulice mia³y na razie przede
wszystkim nawierzchniê. Nie mówi-

my tu o chodnikach, podobnie jak na
osiedlu „Ksi¹¿êcym”, gdzie jest tzw.
pieszojezdnia. Jest tyle wydatków,
¿e z chodnikiem mo¿emy poczekaæ.
¯eby zrobiæ ca³¹ Odnogê Wêgorzyñsk¹ i ca³¹ ul. £¹kow¹ brakuje do
z³o¿onych ofert oko³o 125 tys. z³.
Proponujemy ze strefy, bo jesteœmy
po przetargu, przesun¹æ 125 tys. z³.
W przysz³ym roku proponujê
skupiæ siê na odcinku ulicy Strumykowej. Na strefê przeznaczona by³a
kwota 500 tys. z³ na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Po
analizach z in¿ynierami kontraktów
inwestycji, które obecnie wykonujemy, odst¹piliœmy od wykonania kanalizacji deszczowej. W najbli¿szych kilku latach nie wybudujemy
tam drogi. Gdybyœmy wykonali teraz
kanalizacjê deszczow¹, to i tak siê
zasypie i póŸniej trzeba by³oby robiæ
to od nowa. Kanalizacjê deszczow¹
zrobimy razem z drog¹.
Po zmniejszeniu zostaje nam rezerwa na strefie w wysokoœci oko³o
100 tys. z³, ale tu nie mo¿emy tymi
pieniêdzmi dysponowaæ, bo nie
mamy jeszcze rozstrzygniêtych
przetargów na Œwiêtoborzec. Nied³ugo bêdzie wykonywana ul. Cicha, ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego, a nie wiemy, jakie bêd¹ oferty w
przetargach.
Termin realizacji inwestycji, jeœli chodzi o „Zatorze”, jest od
czerwca do koñca wrzeœnia na odcinek Wêgorzyñskiej na brakuj¹cy
odcinek oko³o 200 m, który nie obejmuje kontrakt. Wygra³a ju¿ firma i
podpisana jest umowa. Wartoœæ
zadania nieca³e 247 tys. z³. Mieliœmy
prawie 250 tys. z³ wiêc tutaj wstrzeliliœmy siê. Zadanie wykonane bêdzie w ca³oœci wraz z chodnikami;
Odnoga Wêgorzyñska od ulicy
Wêgorzyñskiej do spotkania siê z
ul. Strumykow¹ – powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
MM
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Bêd¹ nowe mieszkania w £obzie

Spó³dzielnia buduje
drugi budynek

(£OBEZ) Warto odnotowaæ jedno z nielicznych w ostatnich czasach przedsiêwziêæ budowlanych w
£obzie. Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” na pocz¹tku marca
2014 roku rozpoczê³a budowê budynku mieszkalnego przy ul. Murarskiej.
Jak nam powiedziano w Spó³dzielni, budynek bêdzie „bliŸniaczy”
do tego, jaki „Jutrzenka” postawi³a
kilka lat temu. Wtedy uda³o siê
sprzedaæ wszystkie mieszkania, ale
póŸniej pojawi³ siê kryzys i na przyOG£OSZENIE

k³ad w budynku mieszkalnym postawionym w Wêgorzynie przez prywatn¹ spó³kê do dzisiaj s¹ jeszcze
wolne mieszkania. Mog³o to rodziæ
ryzyko inwestycyjne, ale okazuje
siê, ¿e decyzjê o budowie w £obzie
podjêto ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie mieszkaniami. W nowym
budynku bêd¹ 32 lokale i - jak nam
powiedziano - s¹ ju¿ zainteresowani
ich nabyciem. Buduje go ta sama firma, która postawi³a poprzedni - Romana Or³owskiego z Drawska Pomorskiego.
KAR
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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.

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, Polska - Skandynawia, tel. 607 585
561

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

Powiat ³obeski

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

W centrum £obza do wynajêcia lokal u¿ytkowy 50 mkw. na biuro,
us³ugi, sklep. Tel. 691 305 860

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

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

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

ROLNICTWO

Region
Kury nioski i kurczêta leghorna, tel.
501-057-385.

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
Sprzedam pianina z gwarancj¹,
strojeniem i transportem. Tel. 604
569 342
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Region

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

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

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

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

Tel. 502 770 750

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

DOMY NA SPRZEDA¯
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 400 mkw, stan surowy otwarty
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty
£obez - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 6 pokoi, pow. 150 mkw, dzia³ka 3023 mkw
£obez - 8 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 586 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 157,3 mkw, dzia³ka 1231 mkw
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 97,04 mkw, dzia³ka 1998 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 155 mkw, dzia³ka 7700 mkw

- CENA 179.000 z³
- CENA 160.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 265.000 z³
- CENA 288.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 306.000 z³
- CENA 329.000 z³
- CENA 450.000 z³
- CENA 480.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 150.000 z³
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WÊGORZYNO

Wykonawca zbankrutowa³, podwykonawca chce pieniêdzy, ale nie zrobi poprawek

Budowa kanalizacji w martwym punkcie
(WÊGORZYNO). W patowej sytuacji znalaz³a siê gmina Wêgorzyno, a to ze wzglêdu na tzw. ustawê
autostradow¹. Mimo i¿ gmina nie
mia³a podpisanej umowy z podwykonawc¹ kanalizacji, musi p³aciæ mu
pieni¹dze za wykonane prace, choæ
ju¿ raz zap³aci³a za nie wykonawcy.
Wykonawca jest w likwidacji, a Ÿle
wykonan¹ sieci¹ œcieki i tak nie pop³yn¹. Czy gminie pozostanie zap³aciæ trzeci raz, kolejnej firmie, tym
razem za poprawki?
Wykonawc¹ tzw. Aglomeracji
Wêgorzyno etap I wy³onionym w
przetargu, jeszcze w poprzedniej
kadencji, by³a firma Eko-Wark, która
nastêpnie przekszta³ci³a siê w spó³kê Tahal, ta z kolei w Watek Polska,
by w konsekwencji pod koniec ubieg³ego roku postanowieniem S¹du
Gospodarczego w Szczecinie og³osiæ upad³oœæ. Podwykonawc¹ robót
kanalizacyjnych w Wêgorzynie by³a
firma PUWiS z Nowogardu. Porozumienie w sprawie podwykonawcy
firma nawi¹za³a z wykonawc¹ i to on
zobowi¹zany by³ p³aciæ firmie za
wykonane prace. Gmina z obowi¹zku p³atnoœci wywi¹za³a siê, wp³aci³a
na konto wykonawcy 83 proc. nale¿noœci, w ramach wykonanych prac.
W zwi¹zku z wieloma poprawkami i nie wywi¹zanie siê z umowy,
gmina naliczy³a firmie kary. Tym samym to wykonawca winien oddaæ
gminie pieni¹dze. W zwi¹zku jednak
z faktem, ¿e firma jest w stanie upad³oœci, gmina ¿adnych pieniêdzy ju¿
nie odzyska. To jednak dopiero pocz¹tek k³opotów mieszkañców Wêgorzyna. Mimo wielu poprawek i
badañ u³o¿ona sieæ pozostawia wiele do ¿yczenia. Fakt jest taki, ¿e w
obecnym stanie œcieki ni¹ nie pop³yn¹. •le wykonana sieæ nie stoi
jednak na przeszkodzie podwykonawcy, aby wykorzystuj¹c ustawê
autostradow¹ wyci¹gaæ od gminy
pieni¹dze za wykonane prace. Nie
ma tu znaczenia, ¿e gmina nie mia³a

podpisanej umowy z firm¹, okazuje
siê, ¿e wystarczy³o i¿ pracownicy
gminy wiedzieli kto jest na budowie.
Tym samym s¹d zas¹dza kolejne
kwoty do p³acenia, bowiem PUWiS
twierdzi, ¿e za swoje prace nie otrzyma³ wynagrodzenia od wykonawcy.
Gmina ze swojej strony nie ma prawa
¿¹daæ od PUWiSu poprawek, bo ta
firma nie by³a wykonawc¹, z któr¹
gmina podpisa³a umowê. Nie mo¿e
równie¿ sama wykonaæ prac na sieci,
bowiem PUWiS wyst¹pi³ do s¹du o
powo³anie bieg³ego, aby ten oceni³
sposób wykonania sieci. Póki s¹d
nie podejmie decyzji, czy bieg³y zostanie powo³any, a jeœli tak, to czy
wejdzie w teren i bêdzie sprawdza³
sposób jej u³o¿enia w gruncie czy te¿
wystarczy mu sama dokumentacja,
gmina nie mo¿e wykonaæ ¿adnego
ruchu.
Równoczeœnie w tragicznej sytuacji s¹ mieszkañcy gminy Wêgorzyno, którzy zaci¹gnêli kredyty w
banku na budowê domów i teraz nie
mog¹ rozliczyæ siê z kredytodawc¹,
bowiem nie mog¹ zakoñczyæ budowy ze wzglêdu na sieæ kanalizacyjn¹.
To w³aœnie ta sytuacja sprawi³a,
¿e w minionym tygodniu w urzêdzie
miejskim w Wêgorzynie odby³a siê
sesja nadzwyczajna, na której przedstawiono radnym projekt uchwa³y w
sprawie dzia³ania Burmistrza dotycz¹cych rozliczenia inwestycji pn.
„Budowa i przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w
granicach Aglomeracji Wêgorzyno
– etap I”. Projekt uchwa³y brzmia³:
„Akceptuje siê dzia³ania Burmistrza
zmierzaj¹ce do podjêcia wszelkich
niezbêdnych dzia³añ w celu ostatecznego rozliczenia inwestycji, a w
szczególnoœci udzielenia zlecenia
prowadzenia przedmiotowej sprawy
Kancelarii prawnej specjalizuj¹cej
siê w prowadzeniu spraw budowlano-inwestycyjnych”.
Zlecenie prowadzenia tej trudnej
spawy kancelarii specjalizuj¹cej siê

w kwestiach budowlanych ma pomóc gminie w walce z p³aceniem
kolejnych pieniêdzy dla PUWiS-u i
umo¿liwiæ dokonanie napraw na sieci i w konsekwencji uruchomienie
jej. Przeciw takiemu rozwi¹zaniu g³osowa³a radna Barbara Pietrusz.
Uchwa³a zosta³a podjêta.
Co ja mam teraz zrobiæ?
Z takim dramatycznym pytaniem
podczas sesji wyst¹pi³ mieszkaniec
gminy Wêgorzyno, który wzi¹³ kredyt na budowê domu i do lipca musi
siê z niego rozliczyæ. Nie mo¿e jednak pod³¹czyæ siê do sieci, bo inwestycja stanê³a w martwym punkcie.
Burmistrz Wêgorzyna zwróci³a uwagê, ¿e w tak dramatycznej sytuacji
jest czworo mieszkañców Wêgorzyna.
W arkana budowy sieci kanalizacyjnej wprowadzi³ przedstawiciel
spó³ki Komponer Miros³aw Przysiwek, który posi³kowa³ siê zarówno
danymi, jak i zdjêciami wskazuj¹cymi b³êdy wystêpuj¹ce na budowie.
Ponadgodzinny wyk³ad uzmys³owi³
obecnym nie tylko skalê iloœciow¹,
ale i jakoœciow¹. Z jego wypowiedzi
wynika³o, ¿e sieæ w analizowanym
wyrywkowym fragmencie biegnie
po linii sinusoidy, zarówno poziomo
jak i pionowo, na bardzo krótkich
odcinkach. Bardzo du¿e za³amania
rzêdu 15 stopni, gdy dopuszczalny
jest 1 stopieñ, miejsca, w których s¹
przeciwspadki, czyli œcieki musia³yby p³yn¹æ pod górê wielkoœci 35
proc., gdy rury pomiêdzy studzienkami winny byæ u³o¿one przy zachowaniu spadku 0,3 proc., ³¹czenie
grubszych rur cieñszymi, u³o¿enie
rur pod powierzchni¹ ziemi na g³êbokoœci 17 cm, luŸny grunt, w który
przyrz¹d do pomiaru zagêszczenia
gruntu wpada pod jednym niewielkim uderzeniem na g³êbokoœæ 1,5
metra, to wszystko wskazuje na bubel, który zosta³ u³o¿ony na terenie
miasta. Badania sieci i jej kamerowa-

nie zosta³y przeprowadzone jedynie
na niewielkim 300 metrowym odcinku, z czego 200 metrów nale¿y poprawiæ.
Zarówno M. Przysiwek, jak i in¿ynier kontraktu Tomasz Granops
byli zgodni w jednym podstawowym przypadku – firmê projektow¹
in¿ynier kontraktu nazwa³ fataln¹.
Przypominamy, ¿e prace nad projektem mia³y miejsce jeszcze w poprzedniej kadencji, gdy burmistrzem by³a
Gra¿yna Karpowicz. Obecna kadencja rozpoczê³a siê wygranym przetargiem i wejœciem wykonawcy na
plac budowy.
- S¹ wrysowane przy³¹cza, natomiast projektant mia³ obowi¹zek
otrzymaæ pozwolenie na budowê
tak¿e na przy³¹cza. To póŸniej stanie
siê pewnym problemem, z którym nie
mo¿emy sobie poradziæ. By³y
uzgodnienia na przy³¹cza, ale nie
by³o to przefiltrowane przez starostwo i podparte decyzj¹ w starostwie o pozwolenia na budowê. PóŸniej, na etapie wykonawstwa, powstawa³y dziwne sytuacje, takie, ¿e
jakaœ pani mówi, ¿e coœ jest nieuzgodnione, oddaje do prokuratury,
jest bardzo nieprzyjemna sytuacja,
prokurator patrzy na inwestycjê.
Takie przypadki zaczê³y mieæ miejsce. Dziêki sprawnoœci in¿yniera
kontraktu i wykonawcy uda³o siê
unikn¹æ wiêkszego problemu, ale
pocz¹tek jest w³aœnie tam, gdy projektant powinien przedstawiæ zamawiaj¹cemu dokument, pozwolenia
na budowê na sieci i na przy³¹cza.
Wtedy wiemy, ¿e u wszystkich byliœmy, ¿e mamy ka¿dego cz³owieka
uzgodnionego, wiemy, jak¹ tras¹.
Kwestiê przy³¹czy zostawiono tak
sobie do póŸniejszego wykonywania. W przetargu pojawia siê przy³¹cze, ono mo¿e siê pojawiæ, bo pewien
przepis prawny mówi, ¿e mo¿emy
zg³aszaæ przy³¹cze. To jest dobry
przepis w przypadku przys³owiowego Kowalskiego, który chce sobie
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zrobiæ przy³¹cze do domu. Natomiast kiedy instytucj¹ jest urz¹d,
który wykonuje inwestycje, takie
rzeczy s¹ ryzykowne, kiedy nie
mamy dokumentu bie¿¹cego na to
jak kolektor, jak przy³¹cze ma biec –
powiedzia³ Miros³aw Przysiwek.
Problem z biurem projektowym
pojawi siê jeszcze raz, w momencie
gdy gmina wyst¹pi do projektanta o
przedstawienie zmian naniesionych
na projekt.
- Dzieje siê rzecz kuriozalna. Je¿eli jest robiona inwestycja, s¹ projekty budowlane, to burmistrz oczekuje, ¿e je¿eli s¹ zmiany, to te zmiany
projektant w projektach nam poka¿e.
To wszystko przecie¿ trzeba zalegalizowaæ, to musi mieæ jakiœ wymiar
prawny. Zaczyna pojawiaæ siê sytuacja taka, ¿e projektant zaczyna w
lutym 2012 roku wymuszaæ na urzêdzie kwotê 15.700 z³ za to, ¿e poka¿e
nam, co zosta³o zmienione, jaki jest
zakres zmian. Z tego co wiem, podobno in¿ynier kontraktu za³o¿y³ z
w³asnej inicjatywy pieni¹dze dla
tego pana, który by³ na tyle stanowczy, ¿e nie chcia³ takich rzeczy zrobiæ
w ramach nadzoru autorskiego –
doda³ M. Przysiwek.
W swojej wypowiedzi podda³
równie¿ w w¹tpliwoœæ koszty, jakie
mia³aby ponieœæ gmina w ramach
rozszerzenia prac na kwotê oko³o 400
tys. z³.
Ze zdaniem przedstawiciela firmy, która mia³a za zadanie spojrzeæ
na inwestycjê pod k¹tem wykonania
zadania, czyli tego, za co odpowiada³
in¿ynier kontraktu, nie zgadza³ siê
in¿ynier kontraktu Tomasz Granops.
Jego zdaniem inwestycja wykonana
jest prawid³owo, a do poprawy jest
nieca³e 300 metrów. W to akurat nie
chcia³a uwierzyæ radna Jadwiga Kamiñska, która zada³a pytanie, czy w
zwi¹zku z faktem, i¿ na jednym 300
metrowym odcinku poprawy wymaga a¿ 200 metrów, to czy 80 metrów
wykonanych jest Ÿle na pozosta³ej
czêœci. Na to pytanie jednak odpowiedzi nie uzyska³a. In¿ynier kontraktu zapowiedzia³, ¿e je¿eli zostanie wznowiona z nim umowa, ju¿ od
nastêpnego dnia mo¿e przyst¹piæ
do rozwi¹zania sytuacji w gminie,
któr¹ uzna³ za ³atw¹ do rozwi¹zania.
O takiej opcji nie chcia³a s³yszeæ
burmistrz Wêgorzyna i wiêkszoœæ
radnych, którzy podkreœlili, ¿e stracili zaufanie do in¿yniera kontraktu,
bowiem przez ostatni rok nie zrobi³
nic w tej sprawie.
Na sali obecny by³ przedstawiciel PUWiS-u, jednak niewiele
wniós³ do rozmowy, bowiem okaza³o
siê, ¿e firma przys³a³a nowego wiceprzewodnicz¹cego zarz¹du, który w
PUWiS-ie jest od niedawna (jeszcze
w lutym Damian Simiñski by³ wiceburmistrzem Nowogardu), a tym samym nie by³ zorientowany w temacie.
MM
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CO DALEJ Z PODSTREF¥?
(£OBEZ). Teoretycznie w
£obzie jest podstrefa ekonomiczna,
w praktyce przedsiêbiorcy wci¹¿
czekaj¹ – na co?
Kwestia przysz³oœci i rozwoju
podstrefy ekonomicznej w £obzie
by³a tematem rozmów podczas sesji
nadzwyczajnej w ubieg³ym tygodniu. Temat rozpoczê³a radna Krystyna Bogucka, wnosz¹c, aby szybciej uzbroiæ teren. Odpowiedzia³ jej
wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat.
- Mamy tam ju¿ wodê, bo jest tam
nitka biegn¹ca do Bonina, brakuje
nam kanalizacji sanitarnej. Energiê
elektryczn¹ Enea ma w swoich planach. W tej chwili trwaj¹ ju¿ prace na
Odnodze Wêgorzyñskiej. Chcieliœmy, aby Enea dokona³a pewnych
prac przed naszymi. PóŸniej trzeba
by³oby demontowaæ chodniki. Do
koñca marca bêd¹ wykonane prace
w naszych dzia³kach. Jest tam równie¿ nitka gazoci¹gu biegn¹ca do
Bonina. Kiedyœ by³o to zadanie
gminy, teraz wykonuje w³aœciciel.
Gazownictwo ma to w swoich planach. Na dzisiaj brakuje tam kanalizacji sanitarnej. Deszczówki nie zrobimy, bo nie ma drogi. Nie uzbrajamy
24 hektarów, tylko pierwsze dzia³ki,
bo mo¿emy uzbroiæ i czekaæ 10 lat. Na
pocz¹tek kilka hektarów - powiedzia³
wiceburmistrz.
Zainteresowanie podstref¹ wykaza³a równie¿ radna Helena Szwemmer, która zwróci³a uwagê, ¿e podstref¹ interesuj¹ siê równie¿ przedsiêbiorcy z £obza.
- Osobiœcie wiem o tym, ¿e jest
zainteresowanie przedsiêbiorców
podstref¹, ale na razie nie mo¿na
wejœæ, bo nie ma podstawowych
mediów ani zapewnieñ, ¿e mo¿na je
wybudowaæ. Jeœli tego nie bêdzie, to
przenios¹ siê do Œwidwina albo do
Drawska. Czy jest jakieœ zainteresowanie, czy coœ siê w tym temacie
zrobi³o? Sk¹d wynik³a kwota, która i
tak dla bud¿etu 50 milionowego jest
bardzo ma³a i jeszcze siê ja okrawa.
Wydaje mi siê, ¿e to nie sprzyja rozwijaniu siê przedsiêbiorczoœci i uwa¿am, ¿e nale¿a³oby siê nad tym bardzo zastanowiæ. Jeœli niepotrzebna
jest ta instalacja deszczowa, to mo¿e
coœ innego tam zrobiæ, cokolwiek
rozpocz¹æ, by daæ zielone œwiat³o
tym ludziom, którzy ewentualnie
bêd¹ zak³adaæ jakieœ zak³ady w
£obzie - powiedzia³a radna Helena
Szwemmer.
Na pytania radnej odpowiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola, który
potwierdzi³, ¿e jest zainteresowanie
podstref¹, zarówno ze strony przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w £obzie,
jak równie¿ ze strony przedsiêbior-

ców z kraju. Nie ma zainteresowania
w tej chwili ze strony inwestorów zagranicznych.
- Ka¿dy z inwestorów musi skalkulowaæ budowê, niektórzy czekaj¹
na nasz ruch w postaci dozbrojenia
tego terenu. Wykorzystamy nitkê
wodoci¹gow¹ i od niej rozprowadzimy wodê po czêœci strefy. Mamy sieæ
gazow¹ z wysokim ciœnieniem i
stacj¹ redukcyjn¹. Jest ona w s¹siedztwie strefy i bez wiêkszego problemu gazownicy mog¹ doprowadziæ na pierwsz¹ dzia³kê, któr¹ sprzedamy inwestorowi. Mamy tam liniê
napowietrzn¹ œredniej mocy, z której
mo¿emy zasiliæ obszar strefy w energiê elektryczn¹. Doprowadzimy na
tê chwilê kanalizacjê. Nie chcemy
inwestorowi narzucaæ budowy jakiegoœ zbiornika, oczyszczalni lokalnej itp. Zostawiamy tê sieæ burzow¹,
chocia¿ w projekcie dalej id¹cym jest
mowa o tym, ¿e w momencie, kiedy
bêdziemy robiæ doprowadzenie drogi do pierwszego inwestora, to w
œlad za tym, trzeba bêdzie zrobiæ
odwodnienie.

Sk¹d wziê³a siê kwota 500 tys. z³?
By³ to wstêpny kosztorys. W jego
ramach chcieliœmy zrobiæ równie¿
sieæ burzow¹. Odst¹piliœmy od tego,
a przetarg ostatecznie zweryfikowa³
kwotê. Z czym wychodzimy, czy
wyjdziemy w najbli¿szym czasie w
kierunku przedsiêbiorcy? Czêœæ z
pañstwa bra³a udzia³ w spotkaniu, na
którym by³ Pawe³ Tarczyñski, który
reprezentuje Uniê Gospodarcz¹. Jest
on dyrektorem regionalnym projektu Samorz¹dowy Fundusz Po¿yczkowy. Idea utworzenia funduszu na
terenie powiatu spotka³a siê z zainteresowaniem trzech gmin, w tym
naszej. Konsekwencj¹ spotkania w
starostwie by³o spotkanie w urzêdzie. Rozstaliœmy siê z dyrektorem w
ten sposób, ¿e wyrazi³ wolê, by zrobiæ kolejne spotkanie z radnymi.
Uzgodni³em z przewodnicz¹cym,
Rady Miejskiej w £obzie, ¿e dobrym
terminem bêdzie 19 marca, przed posiedzeniem po³¹czonych komisji o
godz. 9.30 na sali sesyjnej w Urzêdzie Miejskim w £obzie - powiedzia³
burmistrz Ryszard Sola.
MM

W³ama³ siê do sklepu
odzie¿owego
(WÊGORZYNO) Zarzut kradzie¿y z w³amaniem us³ysza³ mê¿czyzna, który w noc z œrody na
czwartek w³ama³ siê do jednego ze
sklepów w Wêgorzynie.
W czwartek dy¿urny jednostki
otrzyma³ zg³oszenie o w³amaniu do
jednego ze sklepów odzie¿owych.
Sprawca wybi³ szybê w drzwiach
wejœciowych i w ten sposób dosta³
siê do pomieszczenia.
Ze sklepu zabra³ zegarki, slipy,
obuwie oraz pieni¹dze. Mundurowi
natychmiast zajêli siê t¹ spraw¹. Na
miejscu wykonali oglêdziny miejsca

zdarzenia, podczas których zabezpieczyli liczne œlady mog¹ce mieæ
wp³yw na ustalenie sprawcy tego
procederu.
Ju¿ kilkanaœcie godzin po zdarzeniu zatrzymali 50-letniego mieszkañca Wêgorzyna. Straty jakie mê¿czyzna spowodowa³ swoim dzia³aniem
to kwota ponad 1000 z³.
Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzut
kradzie¿y z w³amaniem, do którego
przyzna³ siê i z³o¿y³ wyjaœnienia. Jak
twierdzi³ w³amania dokona³, gdy¿ nie
mia³ pieniêdzy na ¿ycie. Teraz o dalszym jego losie zadecyduje s¹d. Za
czyn ten grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)
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Skazani za polskoœæ - wspomnienia
C

o siê dzieje w kraju, o którym
œniliœmy w gwieŸdziste syberyjskie noce i marzyliœmy w dzieñ,
schylaj¹c siê po ka¿dy wdeptany w
ziemiê k³osek zbo¿a, czy wybieraj¹c
z pola zmarzniête ociekaj¹ce brunatn¹ ciecz¹ zmro¿one ziemniaki, czy
te¿ œcigaj¹c siê z wilkami po padlinê
wywo¿on¹ z ko³chozu w step? Kto
pierwszy dopad³, ten przetrwa³ jeszcze parê dni d³u¿ej. Wielu jednak
zosta³o na „nieludzkiej ziemi”, a ci, co
wracali, mieli cich¹ nadziejê, ¿e wracaj¹ do siebie, do swoich, ¿e nikt
nigdy wiêcej nie bêdzie traktowa³
ich jako tania si³ê robocz¹ - daj¹c¹ z
siebie wszystko dla przetrwania.
Tymczasem do PUR-u w £obzie
podje¿d¿a³y co rusz jakieœ bryczki
konne. Na koŸle nowi dorobkiewicze
- szabrownicy z zapotrzebowaniem
na ludzi z syberyjskiego transportu
do dojenia krów, na pastuchów, do
pracy w polu, do sprz¹tania w domu.
Nikt nigdy nie zaproponowa³ - „zaj¹³em du¿y, poniemiecki dom, sam nie
mogê obrobiæ gospodarstwa, a wy
nie macie nic, to podzielê siê z wami”.
Takie pojêcie w ogóle nie istnia³o,
tam powstawa³ dziki zachód z mentalnoœci¹ prymitywnego kapitalisty.
Biedny cz³owiek siê nie liczy, obojêtne czy to patriota po przejœciach
wojennych, czy nie. „Nie rabotajesz
- nie kuszajesz” - sk¹d myœmy to
znali!!! Komunizm czy kapitalizm –
wszystko jedno.
Ja osobiœcie tê, chocia¿ krótk¹,
roz³¹kê z Mam¹, która musia³a pojechaæ jako krawcowa do obszywania
nowobogackich, bardzo prze¿y³am.
Z Józiem jakoœ sobie poradzi³am, coœ
tam do jedzenia ju¿ by³o, ale by³am w
tym czasie chora na malariê. Trzês³o
mn¹ niemi³osiernie co drugi dzieñ,
by³am bardzo os³abiona. Tak bardzo
mi by³o smutno po powrocie do
wymarzonej Polski.
01.08.1994
W domu w £obzie przy ul. S³owackiego zamieszkiwa³y cztery rodziny (razem z nami). Nasze mieszkanie, prawdopodobnie czynszowe,
by³o bardzo ma³e, w sumie mo¿e 50 m.
kw. i stosunkowo niskie - ok. 2,5 m.
Dwa malutkie pokoiki, w tym jeden
przejœciowy, kuchnia i przy kuchni
malutki pokoik – mo¿e 2x3 m – taka
s³u¿bówka. Ogo³ocone zupe³nie
œciany, parê garnków i to wszystko.
Meble, jeœli jakieœ by³y, to zabrali
Ruscy. W moim odczuciu, po sybirackich przygodach, to by³ pa³ac.
Pa³ac dla dziewczyny, która przez 6
lat nie mia³a wydzielonego nawet
k¹ta do spania. Stale gdzieœ skulona

obok ma³ego Józia albo jak œledŸ w
wagonie ko³chozowej brygady lub
w czasie podró¿y w wagonie towarowym. Rozprostowaæ koœci mog³am tylko latem na stepowej trawie.
Tak wiêc mieszkanie, które nam przydzielono, wspomina³am z du¿ym
wzruszeniem, bo tam pierwszy raz od
wielu lat poczu³am siê u siebie. Wko³o mnie nikogo z obcych, k³ad¹ siê
sami swoi - mama, Józio i ja. Mamy
dach nad g³ow¹ i mo¿emy siê wyprostowaæ. Cudowne uczucie.
W pierwszym dniu po zasiedleniu wspomnianego lokalu, pozwoli³am sobie na niebywa³¹ rozkosz.
Poniemieck¹ pierzynê, któr¹ mama
zarobi³a u polskiej bauerowej, roz³o¿y³am w poprzek na pod³odze w tym
najmniejszym z naszych pokojów,
uwa¿aj¹c, ¿eby nie by³o najmniejszych za³amañ. Pod g³owê roz³o¿y³am nasze „t³umoczki” z ubraniami,
wed³ug zasady „co przysi¹dziesz to
twoje, co spod ciê wystaje – mog¹ ci
ukraœæ”. Ech, nie rozumie ten, kto nie
chowa³ kiziaków za pazuch¹, ¿eby
nazajutrz móg³ rozpaliæ ognisko i
zagrzaæ przy nim odrobinê wody.
Tym pilnowaniem swoich drobiazgów, a najczêœciej by³y to rzeczy
podstawowe - jakaœ ³y¿ka, garnek,
nó¿, szmata... stanowi¹ca koszulê
lub sukienkê, nie mówi¹c ju¿ o kawa³ku skóry baraniej w postaci kapoty,
bo je¿eli to by³a skóra nie zszyta i nie
przygniot³eœ jej cia³em w czasie snu,
tylko siê ni¹ przykry³o - to ju¿ zaraz
by³o po niej. Pamiêtam, jak nas na
Sybir wywozili; ten „bajie” - Mama
potem mówi³a, ¿e to by³ ludzki cz³owiek (tak jakby cz³owiek móg³ byæ
nieludzki) - powiedzia³ do Mamy, widz¹c, ¿e roztrzêsiona nie wie co spakowaæ: „bieri gra¿danka, wsio wam
prigaditsja”. Tak wiêc przesi¹k³am
tym pilnowaniem swoich drobiazgów, ¿e ju¿ po powrocie do kraju, we
w³asnym mieszkaniu z dachem nasze
„t³umoczki” po³o¿y³em pod g³owê i
zaprosi³am mamê, Józia po³o¿y³am
do œrodka, miêdzy nas obie, na to
„królewskie” pos³anie na pod³odze,
ale we w³asnym ju¿ domu, w Polsce.
Czym ¿eœmy siê przykryli - nie pamiêtam.
Wracaj¹c do pilnowania swego,
obowi¹zywa³o to w Zwi¹zku Radzieckim nawet i w normalnych czasach. W 1976 roku jechaliœmy typowym rosyjskim poci¹giem do Odessy. M¹¿ i nasi dwaj synowie byli
zdziwieni (ja oczywiœcie wszystko w
mig zrozumia³am), ¿e w wagonie sypialnym - innych zreszt¹ w sk³adzie
nie by³o, siedziska do siedzenia i
spania stanowi³y skrzynki, do któ-

rych pakowa³o siê swój baga¿. Jak¹œ
lichutk¹ poœciel wyda³a nam kuszetkowa i tak, maj¹c swój baga¿ bezpiecznym, mo¿na by³o na twardej
skrzyni spaæ ca³¹ noc, z Medyki do
Odessy. Pó³ki do uk³adania baga¿u
typu europejskiego by³yby niepraktyczne.
Nie jest to tak, ¿e w tym kraju s¹
sami z³odzieje, ale na pewno s¹ sami
potrzebuj¹cy, ka¿demu wszystkiego
brak,a poniewa¿ system preferowa³
dewizê, ¿e ka¿de dobro materialne
jest dobrem wspólnym na zasadzie
„szto twoje to moje”, wiêc cz³owiek
radziecki wychowywany w tym systemie wspólnoty bra³, bo traktowa³
cudze rzeczy jak swoje. Stawianie
oporu by³o beznadziejne, poniewa¿
zawsze znalaz³ siê ktoœ silniejszy.
Bezpieczniej by³o nie pokazywaæ,
nie chwaliæ siê i pilnowaæ swego. W
najszlachetniejszych uk³adach do
praw dochodzi³a transakcja na zasadzie „smachnione”. By³a to jednoczeœnie zabawa, loteria i przyjemnoœæ w wypadku ewentualnego
wykiwania przeciwnika. Ot, taki los
szczêœcia.
Powiadaj¹, ¿e „czym skorupka za

m³odu nasi¹knie, tym na staroœæ
cuchnie”. Mo¿e jest w tym coœ z
prawdy; te syberyjskie lata tak wpisa³y siê w moje jestestwo, ¿e w moim
obecnym mieszkaniu, a s¹ to ju¿ lata
90. (nie czterdzieste) jest sporo rzeczy niepotrzebnych, i nie dlatego, ¿e
cennych, ani z uwagi na styl, piêkno,
zabytek czy sentyment, s¹ to najczêœciej przedmioty, które istniej¹ w
moim otoczeniu na zasadzie - mo¿e
siê kiedyœ przydadz¹. Zalegaj¹ piwnicê jakieœ butelki, s³oje, garnki, a w
gara¿u jakieœ skrzynki, zniszczone
biurko, krzes³a. W pawlaczach le¿¹
szmaty, kawa³ki materia³ów, które
kiedyœ kupowa³am, bo zamierza³am
coœ uszyæ, teraz ju¿ niemodne, i zastanawiam siê, co zrobi¹ z tym moje
synowe. Najgorszym utrapieniem s¹
rzeczy do tzw. przeróbki. Mo¿e coœ
da siê z tego zrobiæ. Zdolnoœci krawieckie, które tak nam siê przyda³y w
latach sybirackich, dziœ ju¿ zupe³nie
mi nie s³u¿¹, ale nawyk gromadzenia
ciuchów, ¿e coœ siê jeszcze z tego
zrobi - pozosta³. Co roku wydajê na
cele charytatywne jakieœ dwa worki
ró¿nej odzie¿y, po to, ¿eby na rok
nastêpny zebraæ ich nastêpne dwa.
Tam, na Syberii, przydawa³a siê ka¿da najmniejsza nawet ³atka.
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Haliny Kopeæ, z d. Opuchlik (cz. 8)
Z Syberii wracaliœmy do kraju
zawstydzeni ubóstwem swojej
odzie¿y. Moja koszulo-sukienka
by³a jedn¹, wielk¹ ³at¹. Pamiêtam
moj¹ radoœæ, kiedy nasz transport
zatrzyma³ siê gdzieœ na bocznicy kolejowej, a by³ oto ju¿ w Europie, bo na
pewno minêliœmy Ural. Wysiedliœmy z towarowych wagonów, ¿eby
rozprostowaæ koœci, a nasze mamy,
zawsze w pogotowiu mia³y swoje
saganki - garnki i parê patyczków,
¿eby móc zagrzaæ trochê wody lub
zagotowaæ jak¹œ kaszê, która póŸniej
pêcznia³a pod poduszk¹ lub w brzuchach. Czasami lokomotywa sygnalizowa³a odjazd i trzeba by³o szybko
gasiæ cenny ogieñ. Wsiadaæ i dalej
jechaæ czekaj¹c nastêpnego dzikiego postoju. Na normalnych stacjach
w miastach naszego transportu nie
zatrzymywano. Ale wracaj¹c do
mojej radoœci, to nieopodal torów
znalaz³am dwie przepocone i cuchn¹ce onuce. Ca³e! Oczywiœcie, ¿e je
zabra³am. TrzeŸwoœæ umys³u i nabyta syberyjska praktycznoœæ podpowiada³y mi, ¿e coœ z tego bêdzie
mo¿na zrobiæ. Wziê³am, przynios³am, pokaza³am mamie. Mama przy
najbli¿szym postoju, gdzie by³o Ÿród³o wody, wypra³a je, wysch³y ju¿ w
czasie jazdy w wagonie. Nie wiem
czemu, ale nie rozwiesi³yœmy ich na
sznurku w wagonie, tylko sch³y trochê roz³o¿one i g³askane przeze mnie
cieszy³y oko swoj¹ ca³oœci¹ - dwa
ca³e kawa³ki p³ótna. W marzeniach
wydawa³o mi siê, ¿e bêdzie mo¿na z
nich uszyæ wiele rzeczy - bluzkê dla
Mamy, spodenki dla Józia, koszulê
dla mnie. Koniec koñców Mama
jeszcze w czasie jazdy, kucaj¹c na
boku wagonu, uszy³a koszulê dla
mnie. Mia³am nie po³atan¹, trochê
tylko miejscami przebarwion¹ na bokach koszulê i by³a to najbli¿sza koszula memu cia³u, kimkolwiek by³
w³aœciciel onuc, który je nosi³ i jakakolwiek by³a przyczyna, dla której je
zostawi³ na szlaku naszej wêdrówki
do kraju.
(Halina o sobie, 1999 rok)
Z têsknoty za mow¹ ojczyst¹ zrodzi³a siê mi³oœæ do lekcji jêzyka polskiego w szkole. Pierwszych lekcji
jêzyka polskiego nie wypada³o s³uchaæ piêtnastoletniej pannie w 1946
roku, w maleñkim miasteczku na ziemiach zachodnich - odzyskanych.
Zrz¹dzeniem ró¿nych kolei losu
dziewczynka nie uczy³a siê jêzyka
polskiego od 9 do 15 roku ¿ycia.
Szeœcioletnia przerwa w „¿yciorysie
szkolnym”, w najbardziej rozwojowym wieku ¿ycia, spowodowa³a

du¿e zaniedbania w edukacji podstawowej. Pierwsze dyktando - czerwone od b³êdów. Przykre prze¿ycie i
obraz przemawiaj¹cy do wyobraŸni
przez ca³e ¿ycie. Bia³a kartka papieru
zapisana bardzo nieudolnym pismem drugoklasisty - pokreœlona
ca³a na czerwono przez nauczyciela
jêzyka polskiego, sprawdzaj¹cego
zadanie uczennicy siódmej klasy
„ci¹gów”. Ci¹gami nazywano zaraz
po wojnie podwójne klasy w szko³ach podstawowych, zorganizowane specjalnie dla m³odzie¿y przeroœniêtej wiekiem. Przerabiano program dwóch klas w ci¹gu roku. Korzysta³a z tej formy nauki m³odzie¿ z
rodzin z repatriacji i osiedlaj¹cych
siê na ziemiach odzyskanych. W ten
sposób odzyskiwa³a ona stracone
lata edukacji przerwane przez zawieruchê wojenn¹. Program w szkole
dopasowywano przewa¿nie do kwalifikacji pedagogów, jakich uda³o siê
w tym okresie na tamtych terenach
pozyskaæ. Przewa¿nie byli to „ludzie
z lasu” - partyzanci, którym w OjczyŸnie przypad³o jeszcze jedno
trudne zadanie - nauczyæ m³odzie¿
szacunku i mi³oœci do kraju. Mi³oœæ
i szacunek umieli wzbudziæ. Oj umieli! Braki w znajomoœci literatury uzupe³niano poezj¹ lasu, poezj¹ partyzanck¹, pieœniami pe³nymi zadumy
¿o³nierskiej, krwi i potu, mi³oœci i
ogromnej niewys³owionej têsknoty.
Jak¿e w tych czasach sprawdzone,
niemal fizycznie, bolesne by³y s³owa
wieszcza - „...Litwo, Ojczyzno moja,
ile ciê ceniæ trzeba, ten tylko siê
dowie, kto Ciê straci³”.
Rozpiêtoœæ wieku w klasie - œrednio 5 lat. Niejeden z tych uczniów te¿
próbowa³ prochu, pozna³ cenê strachu, cierpia³ g³ód i ch³ód. Zosta³ bez
rodziny, straci³ najbli¿szych, dom,
zosta³ sam na œwiecie z ogromnym
balastem cierpieñ i doœwiadczeñ
wojny. M³ody, a ju¿ doœwiadczony
przez los za ca³e doros³e ¿ycie. I o
dziwo, ci proœci doroœli uczniowie za
wszelk¹ cenê pragnêli prze¿yæ
pewn¹ prawid³owoœæ swego wieku mo¿liwoœæ uczenia siê w normalnej
szkole. Mo¿liwoœæ w³o¿enia szkolnego mundurka, mo¿liwoœæ s³uchania prawdziwych nauczycieli, mo¿liwoœæ otrzymywania ocen za szkolne
i domowe wypracowania, pojechania na zbiorow¹ szkoln¹ wycieczkê.
Pojechania do siedziby kultury i zabytków, np. do Krakowa, do kolebki
Piastów - Gniezna, do zrujnowanej,
ale najdro¿szej, Warszawy - stolicy
bohaterki, przywalonej gruzami wojny, ale wy³aniaj¹cej siê spod okrucieñstwa. Obrazem przesz³oœci i
przysz³oœci.

By³o coœ wspania³ego w tej pasji
uczenia siê. ¯ar³oczna m³odoœæ
ch³onê³a wszystkie wiadomoœci o
swoim kraju i jego przesz³oœci. Przysz³oœæ by³a jasna. Noœne i prawdziwe by³o has³o - nie chcemy ju¿ nigdy
wojny! - chcemy ¿yæ w pokoju!
Chcemy, aby ka¿dy obywatel odrodzonej Ojczyzny umia³ czytaæ i pisaæ, mia³ w domu œwiat³o elektryczne, a nie kaganek, móg³ zapracowaæ
na utrzymanie w³asnej rodziny, a nie
oczekiwaæ upokarzaj¹cej ja³mu¿ny.
Has³a szczytne radoœci¹, a udzia³
m³odzie¿y w tych¿e by³ olbrzymi.
Pierwszy prezydent wyzwolonej
Polski powiedzia³: „...pokój bêdzie
utrzymany i utrwalony, je¿eli narody ujm¹ w swe rêce sprawê obrony
pokoju i bêd¹ jej broni³y do koñca”.
M³odzie¿ przyjê³a to has³o.

³a pójœæ do szko³y. Siedmioletniego
ju¿ brata równie¿ wys³ano do pierwszej klasy, wiêc z kluczem na tasiemce gania³ po ulicy, na której go wszyscy znali i chronili od „przypadkowego nieszczêœcia”. Matka ca³ymi
dniami zajêta by³a prac¹ zawodow¹,
wiêc wszystkie pozosta³e obowi¹zki
domowe - sprz¹tanie, gotowanie,
dopilnowanie nauki m³odszego brata spad³y ca³kowicie na dziewczynê.
Tylko pranie Matka bra³a na siebie
(pra³o siê na metalowej tarze w balii
z gor¹ca wod¹, stoj¹cej na p³ycie
kuchennej). Do obowi¹zków dziewczyny nale¿a³o równie¿ donoszenie
wody z pompy podwórkowej na
pierwsze piêtro, gdzie mieszkali. Na
szczêœcie w mieszkaniu by³ zlew, do
którego mo¿na by³o wylewaæ nieczystoœci.

Z m³odzie¿y wydobywano entuzjazm, chêtnie bra³a udzia³ w pracach
spo³ecznych. Powszechna by³a
przynale¿noœæ do ZMP (Zwi¹zek
M³odzie¿y Polskiej). G³oœno œpiewano piosenkê „...my m³odzie¿ ZMP
reakcji nie boimy siê...” - ale chyba
by³o to marzycielskie has³o. Doszukiwano siê wrogiej roboty sabota¿ystów, wywrotowców. Ten ustrój by³
groŸny. Oj! Wszyscy siê tego bali.
Zbyt upragniony by³ w koñcu pokój,
aby przez jakieœ niedopatrzenie,
zaniedbanie dopuœciæ do ponownej
zawieruchy. St¹d i ostro¿noœæ - nieraz
bardzo przesadna i krzywdz¹ca niewinnych. To os¹d z perspektywy lat.

Matka dodatkowo szy³a w domu
po pracy, przyjmowa³a robotê od
ludzi, ¿eby jakoœ ten dom utrzymaæ.
Dziewczyna wieczorami wykañcza³a
szwy, dzierga³a dziurki i wykonywa³a wszystkie inne czynnoœci wykoñczeniowe. Kiedy siê uczy³a? Odrabia³a lekcje? - ano ró¿nie bywa³o.
Uczêszcza³a ju¿ do gimnazjum ogólniaka. Nawet osi¹ga³a dobre
wyniki. Szeœcioletnie zaleg³oœci jako
tako da³o siê nadrobiæ, ale prawdziwych wakacji nie by³o. Nie zna³a
obozów m³odzie¿owych, kolonii,
wycieczek turystycznych. Prawdziwie wakacyjn¹ i zreszt¹ jedyn¹
atrakcj¹ by³o pójœcie latem po jagody do lasu. W lasach, po przejœciach
frontowych, skatowanych czo³gami, szczególnie ¿ywotne okazywa³y
siê m³ode maliniaki. Rodzi³y soczyste, pachn¹ce, czerwone jagody,
które równie zapamiêtale, jak niemi³osiernie, rani³y siêgaj¹ce po nie rêce
i nogi.
Czasami napotykano na porzucony bezpañski he³m, strzêpki munduru. Czasem z malinowych, gêstych zaroœli wydziela³ siê fetor,
potêguj¹cy niepokój leœnej ciszy i
zmuszaj¹cy do opuszczenia z uszanowaniem tej kêpy.
Mi³o by³o, jednak maj¹c „w nogach” 10-20 km drogi wracaæ do
domu wieczorem z wiadrem pe³nym
malin, czarnych jagód, borówek,
poziomek czy dorodnych grzybów.
By³a to konkretna, wakacyjna pomoc dziewczyny w utrzymaniu
domu. Z tych zbiorów obie z matk¹
robi³y zimowe zapasy.
Nogi przywyk³e do pokonywania stepowych kazachstañskich odleg³oœci - nie czu³y uci¹¿liwych kilometrów po polskiej ziemi. 17 lat dodawa³o skrzyde³, mimo ciê¿aru dŸwiganego wiadra jagód.
Cdn.

Prawie 17-letnia dziewczyna w
latach 1948-1949 czu³a rzeczywistoœæ inaczej. Z szeœcioletniej tu³aczki po obcych ziemiach i k¹tach
wróci³a do kraju tylko z matk¹ i m³odszym bratem, którego praktycznie
sama wyniañczy³a i wychowa³a,
podczas gdy Matka musia³a zarobiæ
na utrzymanie ca³ej trójki. Ojca ju¿
nie mieli od 1939 roku. Zamieszkali w
miasteczku, gdzie na oko³o 4 tysi¹ce
mieszkañców 90 procent stanowili
repatrianci ze wschodu. Wkrótce
znali siê niemal wszyscy - przynajmniej z widzenia. Wszyscy nareszcie
mogli ¿yæ w Polsce wœród Polaków byli szczêœliwi.
Wybrali sobie mieszkanie w budynku czterorodzinnym, ¿eby by³o
raŸniej, bo gdzie samotnej kobiecie z
dzieæmi do samodzielnego mieszkania w domku. Strach! Z s¹siadami, i
to jeszcze swoimi, Sybirakami, zawsze raŸniej.
Dziewczyna zdawa³a sobie sprawê, ¿e Matce jest ciê¿ko, ale prawem
bezwzglêdnej m³odoœci zdecydowa-

Str
Str.. 10

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 11.3.2014 r.

Kawiarenka Artystyczna w Resku

„Nasze talenty” i nie tylko
A na koniec pani Joanna, ju¿ nie
tylko jako konferansjerka, ale tak¿e
recytatorka, z lekkoœci¹ i werw¹
godn¹ podziwu powiedzia³a, recytuj¹c z pamiêci i rozbawiaj¹c publicznoœæ, parodiê „Iliady” Homera, pióra znanego satyryka Janusza Minkiewicza.
Dziêkuj¹c wszystkim za przybycie do „Kawiarenki” pani Joanna zaprosi³a do obejrzenia piêknej, koronkowej kompozycji wyeksponowanej w holu i wykonanej przez panie z „Ko³a Rêkodzie³a dla Doros³ych”, dzia³aj¹cego przy Centrum.

To by³a chyba jedna z
najbardziej atrakcyjnych
„Kawiarenek
Artystycznych”
przygotowanych przez
Klub Kobiet Aktywnych
„Ka-60” i Centrum
Kultury w Resku.
Na scenie sali widowiskowej
Centrum Kultury 7 marca 2014r. (i
przed scena tak¿e) zaprezentowa³y
siê same talenty, pocz¹wszy od najm³odszych milusiñskich, a skoñczywszy na tych troszeczkê starszych.
Wszystkich goœci powita³a dyrektor Centrum Kultury p. Jolanta
Furman, a w arkana programu wprowadzi³a i nad nim czuwa³a, jak zwykle
p. Joanna Jakuszyk, cz³onkini klubu
Ka-60. Pani Joanna z gracj¹, uœmiechem i ogromnym poczuciem humoru, jak urodzona konferansjerka (w
dalszej czêœci programu okaza³o siê,
¿e nie tylko) zaprasza³a na scenê
kolejnych artystów.
Jako pierwsi, najbardziej dynamiczni i pe³ni energii zaprezentowali
siê na scenie najm³odsi cz³onkowie
zespo³u tanecznego prowadzonego
przez instruktorkê Paulinê Pietrzak.
Zatañczyli w rytmie hip - hopu tworz¹c w³asne uk³ady, dziewczynki
kontra ch³opcy, bawi¹c siê przy tym
znakomicie, a schodz¹c ze sceny
wrêczyli kwiaty zrobione podczas
zajêæ plastycznych, ka¿dej z przyby³ych pañ. By³ to sympatyczny akcent z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia
Kobiet.
Gdy ju¿ wszystkie panie zosta³y
obdarowane ró¿yczkami na scenie
znalaz³a siê starsza grupa taneczna
z instruktork¹ na czele w afroamerykañskich hip-hopowych improwizacjach, popisuj¹c siê gibkoœci¹ i
zwinnoœci¹.
„Z³ote przeboje” to nastêpny
element programu, który przygotowa³a instruktor zajêæ wokalnych p.
Ma³gorzata Ceniak wspólnie ze swoimi piêknie œpiewaj¹cymi wokalistkami: Hani¹ Pa³ubiak, Marysi¹ Strózikowsk¹, Ewelin¹ Czaj¹, £ucj¹
£achmanowicz i Adriann¹ Szczeœniak. Mi³¹ niespodziank¹ by³ tak¿e
wystêp pani Malgorzaty.
Po œpiewie przysz³a pora na muzykê. Na gitarach zagrali utalentowani m³odzi instrumentaliœci: Ola
Kondrat i Pawe³ Buszta - podopieczni instruktora p. Andrzeja Szatana,
który piêknie przedstawi³ graj¹cych.
W przerwach miêdzy kolejnymi
wystêpami p. Joanna dla zmiany

nastroju i dla podkreœlenia, ¿e talenty prezentuj¹ siê w przededniu kobiecego œwiêta, przeczyta³a tekst
„Ja,kobieta” (o cechach kobiet w
krzywym zwierciadle), a póŸniej
przypomnia³a publicznoœci trochê
ciekawych, weso³ych i adekwatnych do rzeczywistoœci sentencji,
myœli o kobietach, wypowiadanych
najczêœciej ...przez mê¿czyzn.
Na scenê wesz³y Kobiety, panie
z chóru „Kanon”, pod kierunkiem
niestrudzonej i bêd¹cej niezaprzeczalnie „na swoim miejscu” pani Cecylii Degler. Chór zaœpiewa³ a'capella kilka utworów, m.in. utwór pt.
„Rega”, do którego s³owa napisa³
œp. Stanis³aw Wypyszewski, a muzykê p. Jan Tadeusz Osiecki (znajduj¹cy siê na widowni) - obydwaj z
Reska.
Sukcesem pañ z Klubu „Ka-60”
by³o przyjêcie zaproszenia przez
pani¹ Hannê Szczeœniak, nasz¹ poetkê, która od wielu lat pisze piêkne
wiersze. Ma ich setki, ale pani Hanna
znana ze swojej skromnoœci, nigdy
nie chcia³a zaistnieæ przed publicznoœci¹. I mo¿e dziêki swojej wnuczce, Adriannie Szczeœniak, która tak¿e uk³ada wiersze, odwa¿y³a siê wyst¹piæ wspólnie z ni¹. Obydwie panie zachwyci³y widzów swoj¹ twórczoœci¹, nie tylko recytuj¹c, ale tak¿e œpiewaj¹c. Wnuczka w pisaniu
wierszy dorówna³a babci, a babcia
dorówna³a wnuczce... w œpiewie.
Brawo dla obu pañ!
I znów zmiana nastroju - po wystêpie pañ Szczeœniak, na scenie
zaprezentowa³ siê chór kameralny
„Cantare - Pasja” z P³otów pod dyrekcj¹ wieloletniego nauczyciela
muzyki p. Micha³a Felsztukiera (by³ego reszczanina) w kilku utworach z
ró¿nych epok, a tak¿e utworach ludowych. Historiê ka¿dego utworu
opowiedzia³ przed jego prezentacja
sam pan dyrygent. Chór „Cantare-

Pasja” zosta³ bardzo gor¹co przyjêty przez publicznoœæ, a organizatorzy w tym miejscu serdecznie dziêkuj¹ za przybycie i uczestnictwo w
„Kawiarence”.

By³a to ju¿ ósma w kolejnoœci,
wspólnie przygotowana przez Klub
Kobiet Aktywnych „Ka -60” i Centrum Kultury Kawiarenka Artystyczna z kaw¹, herbat¹ i s³odkim
poczêstunkiem - o czym z dum¹ przypomnia³a pani Maria Sêkowska, za³o¿ycielka Klubu Ka-60.
(CK)

Zaproszenie

Spotkanie
z przedsiêbiorcami
(£OBEZ).12 marca w Zespole
Szkó³ w £obzie (liceum) o godz.
14.00 odbêdzie siê spotkanie wicemarsza³ka województwa zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego z przedsiêbiorcami z powiatów: ³obeskiego, drawskiego i œwidwiñskiego.
Wezm¹ w nim udzia³ równie¿ pracownicy Wydzia³u Zarz¹dzania
Strategicznego Urzêdu Marsza³kowskiego. Spotkanie dotyczy kontraktu samorz¹dowego na lata 2014
– 2020. Kontrakt Samorz¹dowy jest

przedsiêwziêciem, które ma byæ finansowane ze œrodków europejskich. W takich obszarach jak np.
edukacja, transport rozwój infrastruktury spo³ecznej, rynek pracy.
G³ównym celem kontraktu jest rozwój gospodarczy, dlatego te¿ ma on
odpowiadaæ na potrzeby przedsiêbiorców.
Spotkanie z marsza³kiem i jego
pracownikami ma umo¿liwiæ poznanie potrzeb, problemów i propozycji
przedsiêbiorców w bezpoœrednim
spotkaniu.
op
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Mo¿na ju¿ zapoznawaæ siê

£obeski Klub Biegacza „Trucht”

Jest ju¿ dokumentacja
ws. wiatraków w Borkowie

Udany pocz¹tek
sezonu

(RADOWO MA£E) Wójt zawiadomi³ strony postêpowania o zakoñczeniu zbierania materia³u dowodowego i mo¿liwoœci zapoznania siê
z dokumentacj¹ w sprawie wydania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa
farmy elektrowni wiatrowych
„Borkowo” o ³¹cznej mocy do 14
MW wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, na terenie gminy Radowo
Ma³e, w okolicy miejscowoœci Borkowo”.
Zgodnie z art. 10 § 1 KPA stronom
przys³uguje prawo wypowiedzenia
siê co do zebranych w sprawie dowodów i materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ. W zwi¹zku z powy¿-

szym z zebranym w powy¿szej sprawie materia³em dowodowym mo¿na
siê zapoznaæ w Urzêdzie Gminy w
Radowie Ma³ym, pok. nr 8, w godzinach pracy Urzêdu w terminie 7 dni
licz¹c od dnia otrzymania zawiadomienia.
Po zapoznaniu siê ze zgromadzonym materia³em dowodowym strona
mo¿e zg³osiæ ¿¹danie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mog¹cych mieæ znaczenie w sprawie.
Stron¹ jest ka¿dy, czyjego interesu
prawnego lub obowi¹zku dotyczy
postêpowanie albo kto ¿¹da czynnoœci organu ze wzglêdu na swój interes prawny lub obowi¹zek.
Og³oszenie w BIP Radowo Ma³e
ukaza³o siê 7.03.2014 r.
(r)

Bryd¿: 22 pary walczy³y o Puchar Starosty

Najlepsi z £obza:
Halina Szymañska
i Ryszard de Lewin Lewiñski

W minion¹ sobotê, 8 marca, zawodnicy z £obeskiego Klubu Biegacza „Trucht” wystartowali w Biegu Ulicznym Nie Tylko Dla Kobiet w
Koszalinie. Dwa puchary na pocz¹tku sezonu to bardzo dobra prognoza
na dalsze starty.

(£OBEZ) Rozegrano tu turniej
bryd¿a parami o puchar Starosty
£obeskiego z okazji zdobycia
£obza.

Organizatorem zawodów by³o
koszaliñskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Przewidziane
konkurencje i dystanse by³y bardzo
zró¿nicowane, bo i koncepcja zawodów by³a taka, aby promowaæ bieganie bez wzglêdu na wiek i poziom
wytrenowania.
Jako pierwsi wystartowali najm³odsi z rodzicami w biegu rodzinnym, do pokonania mieli 400 m.
Wszyscy milusiñscy otrzymali po
biegu upominki i s³odycze. Nastêpnie odby³ siê bieg na dystansie jednej mili. Na starcie wœród 40 osób
by³a debiutantka z £obza – Alina
Œwi¹tek. Swój pierwszy start zapamiêta na d³ugo, poniewa¿ zajê³a 6

W turnieju gra³y 22 pary: z Drawska Pomorskiego, Œwidwina, Ostrowic, Rydzewa, Karlina, Bia³ogardu i
£obza.
Puchar ufundowany przez starostwo zdoby³a para Halina Neiman Piotr Neiman ze Œwidwina. Nastêpne
w kolejnoœci pary to: Andrzej Kryñ Stanis³aw Fiedkiewicz z Bia³ogardu i
Janusz Hryniewicz - Jan Korczewski
z Drawska Pom.
Najlepsz¹ par¹ z £obza by³a para
Halina Szymañska - Ryszard de Lewin Lewiñski, zajmuj¹c 4 miejsce.
Pozosta³e pary bryd¿owe z
£obza na miejscach zajêtych w kolejnoœci: 6. Andrzej Szymaniak Antoni Œwi¹tek; 9. Jaros³aw £abaziewicz - Andrzej Sêdecki; 10. Bogdan Bednarczyk - Ireneusz Milewicz; 12. Zbigniew Druch - Adam
Chruœciel; 13. Hieronim Wójtowicz -

Albert Ko³tonowski; 17. Zenon Milewicz - Andrzej Osieczko; 19. Roman Wawrzyniak - Piotr Koz³owski;
20. W³adys³aw Kutynia - Marek
Woniak; 21. Andrzej Zdzieszyñski Eligiusz Kêdzierski;
Trzy pierwsze pary otrzyma³y nagrody rzeczowe ufundowane przez
Starostwo Powiatowe. Dwie panie z
par mieszanych otrzyma³y upominki
ufundowane przez Pani¹ H. Szymañsk¹. Wœród pozosta³ych par
rozlosowano 6 drobnych upominków pieniê¿nych z wpisowego
uczestników turnieju.
Uczestnicy mieli do dyspozycji
herbatê, kawê i paluszki, a ponadto
serwowano zupê gulaszow¹, sfinansowane z wpisowego.
Turniej sprawnie prowadzi³ p.
Piotr Neiman ze Œwidwina.
4 marca, podczas cotygodniowego spotkania Klubu Bryd¿owego
prezes TKKF wrêczy³ statuetki najlepszej parze Klubu Bryd¿owego
przy TKKF B³yskawica za rok 2013:
Karolowi Marcinkowskiemu i Marianowi Czaprowskiemu.
(o)

BIURO OG£OSZEÑ TYGODNIKA £OBESKIEGO

Tel. 91 39 73 730; 504 042 532
e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

miejsce premiowane nagrod¹ i pucharem. Kolejn¹ konkurencj¹ by³
marsz Nordic Walking na dystansie
5 km. Udzia³ w nim wziê³o ponad 50
osób. Zwyciêzców tak¿e nagradzano pucharami i upominkami. Niestety w tej konkurencji nikt z £obza nie
wystartowa³. Ostatnim punktem
programu by³ bieg na dystansie 10
km. Na starcie zjawi³o siê 157 uczestników z ca³ego województwa.
Wœród kobiet czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczy³a El¿bieta Romej z czasem 44 minut i 16
sekund. Dziewi¹ty wœród mê¿czyzn
w klasyfikacji generalnej by³ Marcin
Horbacz, w swojej kategorii wiekowej zaj¹³ drugie miejsce uzyskuj¹c
dobry czas 38 minut i 37 sekund.
Pi¹te miejsce w kategorii wiekowej
60-69 lat zaj¹³ Zygmunt Draczyñski.
Po tak udanym pierwszym wiosennym starcie wszyscy ³obescy zawodnicy wracali do domu w znakomitych humorach planuj¹c kolejne
wyjazdy na zawody.
(o)

Zapraszaj¹ na IX Memoria³
Gabriela Bieñkowskiego
(£OBEZ) W najbli¿sz¹ niedzielê, 16 bm., w £obzie odbêdzie siê IX
Memoria³ Gabriela Bieñkowskiego, rozgrywany w ramach cyklu
Grand Prix Wybrze¿a 2014.
Celem turnieju jest upamiêtnienie ³obeskiego szachisty Gabriela
Bieñkowskiego oraz popularyzacja
gry w szachy i integracja œrodowiska

szachowego. Organizatorem jest
TKKF „B³yskawica”. Miejsce turnieju - £obeski Dom Kultury. Pocz¹tek o godz. 10.00. System rozgrywek
– szwajcarski.
W turnieju mog¹ graæ wszyscy
chêtni. Wpisowe: doroœli - 10 z³, dzieci, m³odzie¿ - 5z³. Zg³oszenia: e-mail:
panax@poczta.onet.pl lub pó³ godz.
przed rozpoczêciem turnieju.
(r)
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Zapraszamy sympatyków sportu do Dobrej 14 marca 2014 (pi¹tek) godzina 18.30, hala Gimnazjum

GALA SPORTU Z OLIMPIJCZYKAMI
Gala Sportu Powiatu £obeskiego - to uroczystoœæ zwi¹zana z podsumowaniem i promocj¹ dorobku
lokalnej kultury fizycznej, a tak¿e
miejsce wyra¿enia gratulacji wyró¿niaj¹cym siê sportowcom miejscowych szkó³ i klubów. Podobnie jak
poprzednie edycje, tegoroczn¹ VII
Galê Sportu organizowan¹ w Dobrej
zaszczyc¹ swoj¹ obecnoœci¹ wybitni polscy sportowcy - olimpijczycy,
medaliœci mistrzostw Œwiata i Europy.
Zaproszenie na uroczyst¹ akademiê i spotkanie z mieszkañcami
Ziemi £obeskiej przyjêli:

skich (2008), 7-krotny medalista Mistrzostw Œwiata.

Henryk WAWROWSKI - pi³karz, olimpijczyk. Srebrny medalista
Igrzysk Olimpijskich (1976), 27 wystêpów w reprezentacji Polski w pi³ce no¿nej.

Grzegorz LATO - pi³karz, olimpijczyk. Z³oty i srebrny medalista
Igrzysk Olimpijskich (1972, 1976), 2krotny srebrny medalista Mistrzostw Œwiata, „król strzelców”
pi³karskich Mistrzostw Œwiata w
1974, 104 wystêpy w reprezentacji
Polski w pi³ce no¿nej.

Tomasz KUCHARSKI - wioœlarz, olimpijczyk. Dwukrotny z³oty
medalista Igrzysk Olimpijskich (2000
i 2004), 5-krotny medalista Mistrzostw Œwiata.

Karol BEDORF - sporty walki
(boks brazylijski jiu-jiutsu i mieszane sztuki walki). 3-krotny mistrz Europy w brazylijskim jiu-jiutsu, pas
mistrza Polski KSW w wadze najciê¿szej pow. 100,5 kg.

Olgierd MOSKALEWICZ - pi³karz. Reprezentant Polski w pi³ce
no¿nej. 2-krotny mistrz Polski z
Wis³¹ Kraków. W Pogoni Szczecin
rozegra³ 250 spotkañ.
***
Zasady regulaminowe Gali Sportu przewiduj¹ wyró¿nienia w 7 kategoriach konkursowych. Do r¹k tegorocznych laureatów Gali trafi 58

Bogus³aw MAMIÑSKI - lekkoatleta, olimpijczyk (1980, 1988).
Srebrny medalista Mistrzostw Œwiata i srebrny medalista Mistrzostw
Europy w biegu na 3000 m z przeszkodami.

statuetek i listów gratulacyjnych.
G³ówna kategoria nosi miano „Najlepszy sportowiec roku Powiatu
£obeskiego”.
Honorowy tytu³ najlepszego
sportowca do tej pory otrzymali:
rok 2007 - Elwira Stawska (maratony kolarskie), rok 2008 - Jakub
Plesiak (lekkoatletyka), rok 2009 Krzysztof Kraus (lekkoatletyka),
rok 2010 - Justyna Romej (lekkoatletyka), 2011 - Justyna Romej (lekkoatletyka), rok 2012 - Milena Sadowska i Justyna Romej (lekkoatletyka), rok 2013 - ???
Kapitu³a konkursowa Gali Sportu przyzna³a wyró¿nienia specjalne
(pozaregulaminowe) za 2013 rok,
które zostan¹ wrêczone podczas
pi¹tkowej akademii: Ambasador
Sportu Ziemi £obeskiej - pani Ewie
Marsza³ek (sport wêdkarski), reprezentantom kadry Polski m³odzie¿owej w pi³ce no¿nej - Ewie Sobolewskiej (kadra U17) i Kacprowi Chodynie (kadra U15), wzorowy organizator kultury fizycznej i turystyki Zdzis³awowi Urbañskiemu.
Dru¿yna Roku - wicemistrzowi
Polski LZS w koszykówce zespo³owi UKS Mini Gier Radowo Ma³e.

Program VII GALI SPORTU POWIATU £OBESKIEGO

Najlepszy sportowiec 2013 roku
Organizator: Powiat £obeski i samorz¹dy lokalne gminy Dobra, gminy £obez,
gminy Radowo Ma³e, gminy Resko i gminy Wêgorzyno.
Termin: 14 marca 2014 roku (pi¹tek) godzina 18.30.
DOBRA, hala sportowa Gimnazjum, ul. Stra¿acka.
Program:
1. Powitanie goœci, nominowanych sportowców i mieszkañców Powiatu
£obeskiego.
2. Prezentacja olimpijczyków i wybitnych sportowców Polski:
Grzegorz Lato, Tomasz Kucharski, Marek Kolbowicz, Henryk Wawrowski,
Bogus³aw Mamiñski, Marcin Lewandowski, Karol Bedorf, Olgierd Moskalewicz.

Marcin LEWANDOWSKI - lekkoatleta, olimpijczyk (2008, 2012).
Z³oty medalista Mistrzostw Europy
w biegu na 800 m, srebrny medalista
Halowych Mistrzostw Europy w biegu na 800 m.

3. Wrêczenie statuetek najlepszym sportowcom Powiatu £obeskiego w
7 kategoriach:
- Kategoria g³ówna - Najlepszy sportowiec Powiatu £obeskiego w 2013 roku
- Najlepszy sportowiec - uczeñ szko³y podstawowej - Najlepszy sportowiec uczeñ gimnazjum - Najlepszy sportowiec - uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej Najlepszy sportowiec - zawodnik gier zespo³owych - Wzorowy animator sportu,
turystyki i rekreacji - Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników Tygodnika £obeskiego, Nowego Tygodnika £obeskiego,
Gazety £obeskiej.
4. Wyró¿nienia Specjalne:
- Ambasador Sportu Ziemi £obeskiej
- Wyró¿nienie m³odzie¿owych reprezentantów Polski w pi³ce no¿nej (Ewa
Sobolewska i Kacper Chodyna)
- Dru¿yna Roku (wicemistrz Polski LZS w Koszykówce -zespó³ UKS Mini
Gier Radowo Ma³e).

Marek KOLBOWICZ - wioœlarz, olimpijczyk (2004, 2008, 2012).
Z³oty medalista Igrzysk Olimpij-

5. Oprawa artystyczna:
Liber - wokalista, raper (przebój „Meksykañska fala”) Rewia taneczna Pokaz
kulturystyki i fitnessu Weso³e Gospodynie - zespó³ folklorystyczny.
Organizatorzy zapraszaj¹ mieszkañców gmin Powiatu £obeskiego na uroczyst¹ akademiê sportow¹. Wstêp wolny.

tygodnik ³obeski 11.3.2014 r.
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UWAGA - PRZYJMOWANIE KUPONÓW DO PI¥TKU, 13 marca, do godz. 15.00

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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W sobotê Sparta gra z wiceliderem Iskr¹ Golczewo

Ten mecz mo¿e rozstrzygn¹æ o awansie!
(WÊGORZYNO) Wêgorzyñska Sparta, lider Klasy Okrêgowej,
powa¿nie myœli o awansie do Klasy
Wojewódzkiej. Œwiadcz¹ o tym spore wzmocnienia przed rund¹ wiosenn¹. W zespole zasz³o sporo
zmian. Z klubem po¿egna³ siê trener Stanis³aw Przybylak, którego
zast¹pi³ graj¹cy pi³karz Piotr Grochulski. Odesz³o te¿ kilku zawodników i przysz³o kilku nowych.
Z ró¿nych powodów z gry zrezygnowali: Wojciech Chwieduk,
£ukasz Turoñ, Mateusz Nawrolski,
Tomasz Kobielski i Denis Chodyna.
W ich miejsce Klub sprowadzi³ nastêpuj¹cych zawodników: Dominik
Sobañski, Bart³omiej Okoniewski,
S³awomir Owedyk, Patryk Maciejewski i Jaros³aw Konieczny.
Kadra seniorów na rundê wiosenn¹ przedstawia siê nastêpuj¹co:
Bramkarze: Dominik Sobañski,
Robert Pi³at.
Obroñcy: £ukasz Petera, Leszek
Radziejewski, Kamil Kacprzak, Micha³ Wojciechowski, Jaros³aw Konieczny.

W sobotê rusza liga

Pomocnicy: Norbert Halamus,
Piotr Grochulski, Micha³ Geszka,
Artur Samal, Andrzej Wilczyñski,
Daniel Romañczyk, S³awomir Owedyk, Patryk Maciejewski.
Napastnicy: Adam Walicki, Bart³omiej Okoniewski, Jaros³aw Kiernicki.
Powrót Sobañskiego
na stare „œmieci”
Ciekawym nabytkiem jest Dominik Sobañski. To 32-letni bramkarz
pochodz¹cy z Wêgorzyna, urodzony w Resku. Wystêpowa³ w takich
klubach jak: Amica Wronki, Lechia
Gdañsk, Olimpia Elbl¹g, Warta Poznañ. W ostatniej rundzie wystêpowa³ w II ligowej Bytovii Bytów.
Z kolei Bart³omiej Okoniewski
zasili liniê napadu. Gra³ ostatnio w
III-ligowej Drawie Drawsko Pomorskie, w której rozegra³ 6 spotkañ.
Karierê pi³karsk¹ rozpoczyna³ w juniorach B³êkitnych Stargard, gra³
tak¿e w Sokole Pyrzyce i Vinecie
Wolin.
Sparingi
Przyjrzyjmy siê sparingom Spar-

Granie w planie

IV liga
15.03.14
11.00 Hutnik Szczecin – Kluczevia Stargard
14.00 Wielim Szczecinek – Arkonia Szczecin
14.30 Stal Szczecin – Darzbór Szczecinek
15.00 Sarmata Dobra – Vineta Wolin
15.00 K³os Pe³czyce – Œwit Szczecin
15.00 Astra Ustronie Morskie – D¹b Dêbno
16.03.14 (niedziela)
13.00 Gryf Kamieñ Pomorski – Rasel Dygowo
14.00 Ina Goleniów – Odrzynka AN-MAR Radziszewo

Klasa okrêgowa
15.03.14
14.00 Wicher Brojce – Œwiatowid £obez
15.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Rega Trzebiatów
15.00 Tanowia Tanowo – Promieñ Mosty
15.30 Chemik II Police – Ehrle Dobra Szczeciñska
16.00 GKS Mierzyn – Mewa Resko
16.00 B³êkitni II Stargard – Rokpol Chlebowo
16.00 Sparta Wêgorzyno – Iskra Golczewo
18.00 Kasta Szczecin – Jeziorak Szczecin
Klasa A rozpocznie rundê 29 marca, a klasa B 12 kwietnia.

W niedzielê walne
TKKF „B³yskawica”
(£OBEZ) Zarz¹d Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „B³yskawica” w £obzie zaprasza
cz³onków i sympatyków na Walne

Zebranie Sprawozdawcze, które odbêdzie siê w niedzielê, 16 marca 2014
r., o godz. 14.00, w £obeskim Domu
Kultury.
(r)

ty: mecze wygrane: z Piastem Chociwel 2:1, z Gavi¹ Choszczno 3:1, z
Mechanikiem Warnice 4:2. Pojedynki przegrane: z Draw¹ Drawsko Pom.
2:1, z Poloni¹ P³oty 4:2, ze Œwitem
Skolwin 5:1, z Lechem Czaplinek 4:3.
Ostatnim sprawdzianem, 8 marca, by³ mecz w Ustroniu Morskim,
gdzie Sparta pokona³a tamtejsz¹
Astrê 4:1, po bramkach Petery,
dwóch Okoniewskiego i Walickiego. Pierwszy mecz ligowy Sparta rozegra w Wêgorzynie z wiceliderem
Iskr¹ Golczewo. Sobota, 15 marca,
godzina 16. Zapowiadaj¹ siê spore

Dominik Sobañski

(foto: ligowiec.net)

emocje, bo mo¿e to byæ pojedynek
rozstrzygaj¹cy o awansie.
KAR

Wyniki sparingów napawaj¹ optymizmem

Sarmata wygra³
z Piastem Chociwel
(DOBRA) W prawie idealnych
warunkach jak na tê porê roku, zespó³ Sarmaty Dobra rozegra³ na
w³asnym stadionie swój ostatni
mecz sparingowy przed rund¹ wiosenn¹ rozgrywek IV ligi zachodniopomorskiej.
Tak jak przed tygodniem, Sarmata zagra³ ponownie z czo³ow¹ dru¿yn¹ Wojewódzkiej Okrêgówki, tym
razem z rywalem za miedzy Piastem
Chociwel. W odró¿nieniu od ostatniego meczu to Sarmata w pierwszej
po³owie osi¹gn¹³ przewagê, któr¹
udokumentowa³ trzema bramkami.
Najpierw Emilian Kamiñski wykorzysta³ niefortunny wybieg bramkarza Piasta i z kilku metrów skierowa³
pi³kê do pustej bramki. Drug¹ bramkê zdoby³ lewy obroñca Sarmaty
Kamil Pacelt, który w polu karnym
Piasta min¹³ obroñców i strza³em po
ziemi pokona³ bramkarza. Dwie minuty wczeœniej ten sam zawodnik,
po rzucie ro¿nym, strza³em g³ow¹
pos³a³ pi³kê minimalnie obok s³upka
bramki Piasta. Tu¿ przed przerw¹
idealn¹ pi³kê na prawym skrzydle
otrzyma³ najm³odszy w dru¿ynie
Sarmaty Filip Plewiñski i po przebiegniêciu kilkunastu metrów zagra³
precyzyjnie, równolegle wzd³u¿
bramki Piasta do nadbiegaj¹cego
lew¹ stron¹ Piotra Klêczara, który
bez problemów umieœci³ j¹ w siatce
Piasta. Wczeœniej, przy stanie 2:0 dla
Sarmaty, Piast za spraw¹ Rafa³a Sinkowskiego zdoby³ kontaktowego
gola. Po pierwszym strzale tego zawodnika pi³kê odbi³ bramkarz Sarmaty Marcin Libiszowski, jednak przy
dobitce okaza³ siê bezradny.
Druga po³owa zakoñczy³a siê

wynikiem bezbramkowym, mimo i¿
obie dru¿yny mia³y sytuacje bramkowe. W dru¿ynie Sarmaty dobrymi
interwencjami popisywa³ siê graj¹cy
po przerwie bramkarz Tomasz D¿egan. Reasumuj¹c, po dobrej grze,
szczególnie w I po³owie, zas³u¿one
zwyciêstwo Sarmaty w meczu prowadzonym bardzo „fair” przez zawodników obu dru¿yn.
Sarmata Dobra – Piast Chociwel
3:1 (3:1)
Strzelcy bramek; dla Sarmaty:
Emilian Kamiñski (20'), Kamil Pacelt
(32') i Piotr Klêczar (43'), dla Piasta:
Rafa³ Sinkowski (36').
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski (46' Tomasz D¿egan), Kamil
Pacelt, Andrzej Kierek, Wojciech
Dorsz, Przemys³aw Sadowski (46'
Zdzis³aw Szw¹der), Emilian Kamiñski, Damian Dzierbicki, Mateusz
Kowalczyk (72’ Cezary Szkup), Piotr
Klêczar, Filip Plewiñski, Damian Padziñski.
Piast Chociwel: Szustak, Procyk, Omelianiuk, Hyriak (65' Multan), Dziakowicz (46' Przyby³a), Welles, Penczak, A. Rusin, Sinkowski,
Krystoforski (65' Kwiatkowski),
Kozio³.
Sêdzia g³ówny: Pawe³ Józefiak,
asystenci: Edward Skoczylas i Patryk Lipkiewicz.
Wyniki osi¹gane przez Sarmatê
w meczach sparingowych pozwalaj¹
na umiarkowany optymizm w meczach rundy wiosennej rozgrywek
IV ligi, której inauguracja nast¹pi 15
marca o godz. 15.00 na stadionie w
Dobrej, meczem z Vinet¹ Wolin.
•ród³o: sarmatadobra.com

tygodnik ³obeski 11.3.2014 r.
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WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA

Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
POZYTYWNE OCENY
POWIAT
Katarzyna Micha³owska S¹d £obez (43)
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy (26)
Ryszard Brodziñski - starosta (5)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez - (5)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (4)
Jan Zdanowicz - wicestarosta (2)
Jolanta Wielgus - PUP £obez (2)
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu (1)
Arkadiusz Skrilec - Komenda Policji w £obzie (2)
Ewelina Poœpieszyñska - nadzór Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez (1)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - sekretarka UM £obez (85)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (36)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (32)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (19)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez (15)
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 (3)
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)

Dariusz Siemasz - dyrektor ZS (4)
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
£ukasz Sobis - UM Resko (2)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (1)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (1)
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie (1)
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno (1)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (1)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez (7)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (7)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski (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 (116)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (28)
Monika Jarzêbska - sekretarz UM (16)
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez (17)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (16)
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez (15)
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez (8)
Dariusz Ledzion - £DK (7)
Helena Szwemmer - radna RM (6)
Krystyna Bogucka - radna RM (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)
Magdalena Chmura - UM £obez (2)
Irena Libiszewska - UM £obez (2)
Olga Radziwanowska - skarbnik UM (1)
Bogdan Górecki - radny RM (2)

Iwona ¯y³a - UM £obez - (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 (33)
Ryszarda Podsadna - UM Resko - (30)
Jolanta Furman - CK (29)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (15)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (9)
Barbara Basowska - radna RM (9)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko (9)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SPw Resku (8)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
Renata Kulik - RM Resko (4)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (2)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko (2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko (2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko (2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko (2)
Krzysztof Buszta - UM Resko (1)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko (1)
Patrycja Wypijewska - UM Resko (1)
Wioletta Dynarska-Adamowicz SP Resko (1)
Alicja Tichanow - CK Resko (1)
Kamila Jaworska - UM Resko (1)
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko (1)
El¿bieta Korgul - RM Resko (1)

Lista urzêdów, instytucji
i stowarzyszeñ:

• Starostwo Powiatowe w £obzie
• Urz¹d Miejski w £obzie
• Urz¹d Miejski w Resku
• Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
GMINA RESKO
• Urz¹d Miejski w Dobrej
Anna Szymañska - RM Resko (78)
• Urz¹d Gminy w Radowie Ma³ym
Ryszarda Podsadna UM Resko (22)
• Powiatowy Urz¹d Pracy
Barbara Basowska - przew. RM Resko (19)
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko (18)
• Zarz¹d Dróg Powiatowych
Renata Kulik - radna RM Resko (9)
• Komenda Powiatowa Policji w £obzie
Edyta Klepczyñska - RM Resko (5)
• Posterunki Policji w Wêgorzynie, Dobrej, Resku
Karolina Hagno UM Resko (5)
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w £obzie
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Resku
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Wêgorzynie
nr 8
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Dobrej
pozytywnie oceniam
• Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Radowie Ma³ym
• Sanepid £obez
Imiê i nazwisko urzednika ................................................................
• Powiatowy Lekarz Weterynarii
• Prokuratura Rejonowa w £obzie
• S¹d w £obzie, Wydzia³ Zamiejscomiejsce jego zatrudnienia................................................................
wy S¹du Rejonowego w Gryficach
• Centrum Inicjatyw Wiejskich
w £obzie
negatywnie oceniam
• Centrum Integracji Spo³ecznej
„Od Nowa”
• ZUS
Imiê i nazwisko urzednika ................................................................
• Urz¹d Skarbowy
• ARiMR
miejsce jego zatrudnienia................................................................
• £obeski Dom Kultury
• Centrum Kultury w Resku
Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6
• Biblioteki
lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p. Haliny StygiñDo listy mo¿na dopisywaæ w³asne
skiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS)
propozycje.
GMINA DOBRA
Sebastian Kuran - UM Dobra (2)

Kupon
+

-

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Str
Str.. 16

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 11.3.2014 r.

Winda ju¿ dzia³a
(£OBEZ). 6 marca nast¹pi³o
uroczyste przekazanie windy do
u¿ytku dla osób niepe³nosprawnych
w przychodni w £obzie.

Stowarzyszenie Nasza Kraina Sielsko w akcji

Maj¹ sadzawkê, teraz
kolej na k¹pielisko
(SIELSKO, gm. Wêgorzyno). O
wspania³ej inicjatywie mieszkañców Sielska pisaliœmy ju¿ wielokrotnie, przy okazji powstawania
miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego nad stawem. To dziêki zaanga¿owaniu mieszkañców mog³o powstaæ coœ, co s³u¿yæ dziœ mo¿e
wszystkim, a strasz¹ca do niedawna
czêœæ wsi dziœ zachwyca. Ale to nie
koniec pomys³ów mieszkañców
Sielska, odnoœnie uatrakcyjnienia
swojego miejsca na ziemi.
Obecnie Stowarzyszenie Nasza
Kraina Sielsko jest na etapie poprawek projektu zakwalifikowanego
przez LGD. Projekt w tej chwili znajduje siê w Urzêdzie Marsza³kowskim, pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
przejdzie drugi etap.
Stowarzyszenie liczy na dofinansowanie ze œrodków PROW w wysokoœci oko³o 50 tys. z³. Tym razem
mieszkañcy Sielska wpadli na pomys³, aby zagospodarowaæ teren
nad swoim jeziorem Sambórz Du¿y.
Tytu³ projektu brzmi „S³oneczny
cypel – budowa pomostu i miejsca
do k¹pieli nad jeziorem Sambórz

Du¿y w Sielsku”. Wniosek z³o¿y³o
Stowarzyszenie Nasza Kraina Sielsko, jednak jego realizacja zale¿y ju¿
tylko i wy³¹cznie od samych mieszkañców.
- Uwa¿am, ¿e nasze spo³eczeñstwo podejdzie do realizacji tego
zadania w podobnym duchu, w jakim
realizowa³o projekt „Nasza sadzawka” zrealizowanym w 2012 roku,
wszak to wszystko my mieszkañcy
robimy dla nas – mieszkañców Sielska - powiedzia³ Mieczs³aw Kotwicki.
Bez zaanga¿owania i dobrej woli
mieszkañców projekt nie ma szans
na realizacjê. Dofinansowanie jest
bowiem tylko na czêœæ materia³ów.
Rozpoczêcie prac planowane jest
jak najszybciej, jeœli pogoda nadal
bêdzie sprzyjaæ, to ju¿ w marcu.
Aby móc zrealizowaæ pomys³,
konieczny jest przede wszystkim
gruz do utwardzenia brzegu oraz do
utwardzenia dojazdu do k¹pieliska;
pozosta³e materia³y sypkie ujête s¹
w kosztach projektu.
Chêtni do nieodp³atnego oddania gruzu proszeni s¹ o wczeœniejszy kontakt telefoniczny pod numerem tel. 51 61 79 282.
MM

Z ramienia Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego test
funkcjonowania windy przeprowadzi³a m.in. wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego Anna
Mieczkowska.
W zwi¹zku z tym, i¿ jak zapewnia³
wykonawca, winda mo¿e pomieœciæ
20 osób, postanowiono przeprowadziæ test funkcjonowania windy, a
tak¿e przy jej wykorzystaniu sprawdziæ postêp prac remontowych wewn¹trz obiektu przychodni. Winda
zosta³a zamontowana z myœl¹ o osobach niepe³nosprawnych, które dotychczas mia³y utrudniony dostêp
do gabinetów znajduj¹cych siê na
piêtrze.
Winda zosta³a przystosowana
do przewozu osób niepe³nosprawnych ruchowo. Ponadto, posiada
przyciski opisane pismem Braille’a
oraz informacjê g³osow¹ dla osób
niewidz¹cych. DŸwig jest panoramiczny. Œciany szybu i kabiny zosta³y przeszklone bezpiecznym szk³em
w obramowaniu ze stali nierdzewnej.

Inwestycja zosta³a zrealizowana
w ramach „Programu wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami II”.
Koszt zadania wyniós³ 521.886,92
z³otych brutto, z czego dofinansowanie ze œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych - 115 800 z³.
Wykonawc¹ jest firma Masterlift
sp. z o.o. z Warszawy.
Przychodnia Rejonowa w £obzie
jest Fili¹ Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.
MM

Œcie¿ka dla rowerzystów
niech bêdzie dla rowerzystów

Rodzinne Ogrody Dzia³kowe

Spotykaj¹ siê
dzia³kowcy
(£OBEZ) Zarz¹d Rodzinnego
Ogrodu Dzia³kowego im. XXX-lecia Wojska Polskiego w £obzie poinformowa³ o maj¹cych siê odbyæ zebraniach dzia³kowców.

poniedzia³ek, 17 marca i dotyczy:
ogrodów Dalna I, II i III oraz Kiliñskiego. Drugie we wtorek, 18 marca
i dotyczy ogrodów: Nadleœnictwo,
Poczta – Rega, Segala i Okopowa.

Bêdzie to walne sprawozdawcze
w dwóch turach. Oba odbêd¹ siê o
godz. 17. w sali nr 21 urzêdu miejskiego w £obzie. Pierwsze spotkanie w

W programie obrad sprawozdania za rok ubieg³y, wybór delegatów
na konferencjê delegatów, plany na
ten rok i dyskusja.
(r)

CMYK

(£OBEZ). Chyba ma³o kto wie,
¿e od ronda ul. Niepodleg³oœci biegnie œcie¿ka rowerowa. Mówi o tym
znak stoj¹cy przy chodniku, ale
brak znaku graficznego na tym¿e
chodniku powoduje zadra¿nienia
miêdzy u¿ytkownikami.
Zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e rowerzysta nie tylko nie ma mo¿liwoœci
swobodnego przejazdu, ale i wys³uchuje niecenzuralnych s³ów od pieszych id¹cych œcie¿k¹ dla rowerów.
Wprawdzie jest znak, ale najwidoczniej na niego nikt nie zwraca uwagi.
£obescy rowerzyœci prosz¹ zatem w³adze miejskie, aby wp³ynê³y

na w³aœciciela drogi, by ten namalowa³ znak graficzny na œcie¿ce, mo¿e
wówczas piesi pozwol¹ przejechaæ
rowerzystom spokojnie. Ewentualnie proœba skierowana jest w stronê
s³u¿b mundurowych, by te zwróci³y
uwagê na to, co dzieje siê na czêœci
wyznaczonej dla rowerzystów, tym
bardziej ¿e w³aœnie rozpoczyna siê
sezon.
Co prawda œcie¿ka rowerowa na
niezbyt szerokim i uczêszczanym
chodniku wydaje siê nonsensem,
ale na coœ trzeba siê zdecydowaæ.
Chyba ¿e chodzi³o tylko o pozyskanie kasy unijnej, a o resztê niech siê
„gryz¹” sami mieszkañcy. MM, KAR

