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Ale¿ mia³ fantazjê - jecha³
z 3 promilami i po kilku
st³uczkach takim samochodem
Jeden z mieszkañców
powiatu ³obeskiego, jad¹c
Volkswagenem Golfem,
zaskoczy³ swoim
wyczynem œwidwiñskich
policjantów.
Kilka dni temu, przed
godzin¹ 10.00, dy¿urny
œwidwiñskiej jednostki
otrzyma³ zg³oszenie
kierowcy, o próbie
zatrzymania samochodu,
którego kieruj¹cy jest
prawdopodobnie
nietrzeŸwy.
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Komisja Rewizyjna
Zwi¹zku ma ³adn¹
tablicê, ale ani jednego
sprawozdania w BIP

Œmierdz¹cy
problem
Pali siê s³oma w pobli¿u
zabudowañ

Nikt nic nie
mo¿e?
XII Potyczki
Przedszkolaków
w Resku

P³yty OSB
podbitka
i we³na
Tel. 660 657 461
602 131 760
CMYK
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Kazimierz Rynkiewicz
Dwa tygodnie temu dosta³em z
S¹du Okrêgowego w Koszalinie
pozew o ochronê dóbr osobistych
osoby prawnej, czyli Zwi¹zku Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego, z³o¿ony przez pe³nomocnika Kancelariê
Radcy Prawnego Katarzyna Potocka w Drawsku Pomorskim. To ta
sama pani, która jest zatrudniona w
tym¿e Zwi¹zku. Pe³nomocnictwo
podpisali przewodniczacy Zarz¹du
Zwi¹zku burmistrz Z³ocieñca Waldemar W³odarczyk i cz³onek Zarz¹du
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Chodzi oczywiœcie o artyku³y, w
których zarzuca³em naruszenie prawa przy zatrudnieniu cz³onków zarz¹du. Dla przypomnienia np. burmistrz £obza tym sposobem za³apa³
siê na 1/4 etatu z pensj¹ miesiêczn¹
2300 z³ plus 20% dodatek za wys³ugê
lat. Dorobi³ przez dwa lata do swojej
pensji burmistrza, bagatela - ponad
60 tys. z³.
Zarówno burmistrz jak i Zwi¹zek
utrzymuj¹ siê wy³¹cznie z pieniêdzy
podatników, w tym tak¿e moich i
moich pracowników. Nie spotka³em
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Zwi¹zek
Miast i Gmin
Pojezierza
Drawskiego
pozywa
do s¹du
siê do tej pory z takim postêpowaniem, by instytucja publiczna skar¿y³a podatnika, bo poczu³a siê obra¿ona. Gdyby przyj¹æ, ¿e jest to normalne, to nawiêcej skazanych na
swoim sumieniu mia³yby partie polityczne, okreœlane bardzo brzydkimi
s³owami i szpitale nazywane czêsto
umieralniami. Jednak one nie skar¿¹
wyborców i podatników, bo z nich
¿yj¹. Rozumiej¹, ¿e po czêœci to ich
pracodawcy, bo im p³ac¹. My te¿
p³acimy na Zwi¹zek, ale Zwi¹zek
obrazi³ siê, bo nie musi zwa¿aæ na
wyborców i podatników. I tak swoje
dostanie. Przecie¿ nie jest z wyboru,
tylko z delegowania. Robi nam tak
dobrze, a my siê czepiamy.
Dzisiaj wysy³am odpowiedŸ na
pozew i niech s¹d rozstrzyga. Zwi¹zek wp³aci³ do s¹du 600 z³ tytu³em
kosztów. Zap³aci radcy za pe³nomocnictwo. Ja zap³acê ze swoich
pieniêdzy, a Zwi¹zek? Te¿ z moich.
Jesienne wybory powinny uprz¹tn¹æ takie zwi¹zki.

Zarz¹d Powiatu og³osi³

Konkurs na dyrektora
Zespo³u Szkó³ w £obzie
(£OBEZ) Zarz¹d Powiatu og³osi³ wczoraj konkurs na dyrektora
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie.
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ
osoba, która spe³nia wymagania
okreœlone w §1, §3 oraz §10 albo w §5
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27.10.2009 r. w

Do dzisiaj Europa nie chce s³uchaæ o zbrodniach dokonanych

przez Sowiety na dziesi¹tkach narodów zamieszkuj¹cych Europê
Wschodni¹ i Azjê.
Gdy dzisiaj Rosja powo³uje siê na
przewa¿aj¹c¹ liczbê Rosjan zamieszkuj¹cych Krym, która przeg³osowa³a przy³¹czenie tego obszaru do Rosji, warto przypomnieæ, jak do tego
dosz³o. Otó¿ podstawowym celem
zarówno Rosji carskiej, jak i Zwi¹zku
Sowieckiego, który przej¹³ tê doktrynê, w tym tak¿e po Niemce carycy
Katarzynie II, by³o zajmowanie i
ujarzmianie mniejszych narodów.
S³u¿y³y ku temu deportacje i system
³agrów.
Jeszcze w po³owie XIX w. ponad
80 procent ludnoœci Krymu stanowili Tatarzy krymscy (wczeœniej nawet
96 proc.), a Rosjanie zaledwie 5 procent. PóŸniej, w wyniku imperialnej
polityki carów Tatarów ubywa³o
bardzo szybko. Do najwiêkszej deportacji Tatarów dosz³o w 1944 r.

sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkó³ i
rodzajach publicznych placówek.
Wiêcej informacji na stronie internetowej Powiatu. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie starostwa do 8
kwietnia 2014 r.
(r)

Sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie

Pracowita sesja - 22 projekty
uchwa³ i 2 skargi
(WÊGORZYNO) Radni gminni
zbior¹ siê na sesji w czwartek, 27
marca, o godz. 15.30 w Urzêdzie
Miejskim w Wêgorzynie. Zapowiada siê d³uga sesja, bo punktów jest
sporo.
Na pierwszy ogieñ pójd¹ dwie
skargi, jakie z³o¿yli panowie Artur
Czarnecki i Piotr Woronowicz w
sprawie odmówienia im rozbiórki
starych budynków gminnych. Jak
wynika z opinii Komisji Rewizyjnej,

Jak Rosja uzna³a Krym za swój?
Wysiedlili i zasiedlili
Wczoraj trwa³ dalszy ci¹g zajmowania Krymu przez Rosjê. Unia Europejska w tym czasie mia³a weekend, wiêc nie by³a tymi wydarzeniami zainteresowana. Tak¿e z tego powodu, ¿e Europ¹ rz¹dzi pokolenie
polityków, umownie zwane ’68, które wychowywa³o siê na ideach marksizmu-leninizmu. Na koszulkach nosili podobizny Mao Tse Tunga i Che
Guevary. To najwiêkszy sukces Kraju Rad – wychowanie pokolenia europejczyków w fascynacji do rewolucji radzieckiej. Kraj Rad wyda³ na
to sporo pieniêdzy, finansuj¹c pisarzy, dziennikarzy, szpiegów, prywatne firmy i grupy terrorystyczne, pozyskuj¹c przez nie sympatiê tzw. po¿ytecznych idiotów, czyli naiwnych
wierz¹cych w propagandê o powstaniu raju na ziemi, Sowietach
walcz¹cych o pokój na œwiecie itp.
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Operacja rozpoczêta 18 maja by³a
dok³adnie zaplanowana i cechowa³a
siê wielk¹ brutalnoœci¹. Przypomina³a deportacje Polaków w 1940 r. W
ci¹gu dwóch dni za³adowano i wywieziono do Uzbekistanu i innych
rejonów Rosji ponad 180 tysiêcy Tatarów. Kolejne 10 tys. skierowano do
obozów pracy. Szacuje siê, ¿e represje dotknê³y ³¹cznie 238 tys. Tatarów. Ich domy zajêli Rosjanie. Szacunki tatarskie wskazuj¹, ¿e deportacji nie prze¿y³o 46 procent zes³anych. Rosjanie skonfiskowali im
ca³y maj¹tek. Zlikwidowali 1263 biblioteki i 9 tys. szkó³, spalili tatarskie
ksi¹¿ki, zaorali cmentarze, zmienili
nazwy miast i wsi na rosyjskie.
(Na podst.: St. Ciesielski, G.
Hryciuk, A. Srebrakowski „Masowe deportacje ludnoœci w Zwi¹zku
Radzieckim”, Toruñ 2003).
Dzisiaj twierdz¹ wszem i wobec,
¿e to ich ziemie i ich mieszkañcy.
KAR

rekomenduje ona radzie odrzucenie
skarg jako niezasadnych. Dla odmiany jest rekomendacja dla przyjêcia
funduszu so³eckiego na rok przysz³y. £¹cznie 22 projekty uchwa³ do
rozpatrzenia plus tradycyjne punkty
obrad.
(r)
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Jecha³ z 3 promilami
i po kilku st³uczkach

Zarzut kradzie¿y
z w³amaniem us³ysza³o dwóch mê¿czyzn, którzy z pomieszczenia gospodarczego ukradli
sprzêt elektroniczny
i komputerowy na
kwotê 5000 z³. Za
czyn ten grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
W lutym br. dosz³o do kradzie¿y z
w³amaniem do pomieszczenia gospodarczego znajduj¹cego siê na terenie £obza. Sprawcy wybili szyby
w oknie i ten sposób dostali siê do
œrodka.
Pokrzywdzony w pomieszczeniu
tym trzyma³ ró¿nego rodzaju sprzêt
komputerowy oraz elektroniczny.
£upem w³amywaczy pad³y: zasilacze komputerowe, laptopy, wzmacniacze, twarde dyski, karty graficzne, komputery stacjonarne, procesory oraz s³uchawki.
Policjanci bêd¹cy na miejscu
zdarzenia przeprowadzili oglêdziny,
podczas których zabezpieczyli
œlady mog¹ce przyczyniæ siê do
ustalenia sprawcy b¹dŸ sprawców
tego przestêpstwa.
Dalsze czynnoœci prowadzone
przez funkcjonariuszy doprowadzi³y do ustalenia sprawców w³amania.
Jak siê póŸniej okaza³o, czynu tego

dopuœci³o siê dwóch mê¿czyzn. Jeden z nich, 27- latek jest mieszkañcem £obza, natomiast drugi 28-latek
pochodzi z powiatu gryfickiego.
Mê¿czyŸni swoim dzia³aniem
spowodowali straty na blisko 5000
z³. Policjanci odzyskali w ca³oœci
ukradzione mienie.
Sprawcy zostali zatrzymani dzieñ
po dniu. Najpierw do policyjnego
aresztu trafi³ m³odszy z mê¿czyzn a
dzieñ póŸniej starszy.
Obaj us³yszeli ju¿ zarzuty, do których siê przyznali i z³o¿yli wyjaœnienia. Swoje zachowanie t³umaczyli
trudn¹ sytuacj¹ materialn¹. Skradziony sprzêt z miejsca w³amania
wywieŸli na taczce.
Teraz o dalszym losie 27 i 28 latka zadecyduje s¹d. Za pope³nione przestêpstwo zgodnie z kodeksem karnym grozi im do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

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

Jeden z mieszkañców powiatu
³obeskiego, jad¹c Volkswagenem
Golfem, zaskoczy³ swoim wyczynem œwidwiñskich policjantów.
Przed godzin¹ 10.00 dy¿urny
œwidwiñskiej jednostki otrzyma³
zg³oszenie kierowcy, o próbie zatrzymania samochodu, którego kieruj¹cy jest prawdopodobnie nietrzeŸwy. Pojazd mia³ jechaæ ze Œwidwina w kierunku Brze¿na. W czasie
jazdy samochód uderzy³ w drzewo, a
po przejechaniu kolejnego odcinka
drogi zjecha³ na lewy pas drogi i
wywróci³ siê do rowu. Pomimo powa¿nych uszkodzeñ pojazdu i prób
zatrzymania przez œwiadków zdarze-

nia, mê¿czyŸnie nadal uda³o siê kontynuowaæ jazdê.
Podejmuj¹cy dzia³ania patrol
policji zatrzyma³ rozpêdzony pojazd,
a podejrzenia co do stanu trzeŸwoœci
kierowcy potwierdzi³y siê. Mê¿czyzna mia³ niemal 3 promile alkoholu!
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e samochód z tak wieloma uszkodzeniami
nadal jecha³. Wybite szyby, pogiêta
karoseria i ko³o bez opony, nie by³y
przeszkod¹ do przejechania kilkunastu kilometrów! Kierowca jednak nie
dozna³ ¿adnych obra¿eñ, a dla trzeŸwego spojrzenia na swoje czyny
nastepne godziny spêdzi³ w policyjnej celi.
(kp)
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Wys³aæ sprz¹taczki
Nikt
nic
nie
mo¿e?
do Worowa?
Pali siê s³oma w pobli¿u zabudowañ

(WOROWO). - Strach iœæ po
tych schodach w budynku socjalnym w Worowie - dzieci narobi¹, psy
narobi¹ - alarmowa³ so³tys Worowa
podczas komisji po³¹czonych Rady
Miejskiej w £obzie.
Budynek socjalny w Worowie
usytuowany jest na uboczu. So³tys
Worowa zaapelowa³ do pracowników gminy, aby zwrócili uwagê na to,
co siê tam dzieje.
- Zg³aszam sprawê budynku w
Worowie. By³em tam ostatnio.
Strach iœæ po tych schodach, jest

narobione - dzieci narobi¹, psy narobi¹, nie ma ¿adnego nadzoru na tym
budynku. Trzeba tam od czasu do
czasu zajechaæ - powiedzia³ so³tys.
Radni za¿artowali, aby wys³aæ
tam sprz¹taczki, niech posprz¹taj¹.
Sprawa jednak nie jest weso³a, bowiem za lokale socjalne ludzie p³ac¹
najni¿sze stawki, które nie pokrywaj¹ kosztów. Na tego typu lokale
sk³adaj¹ siê wszyscy mieszkañcy
gminy. Zadaniem lokatorów jest
dbaæ o powierzone im mienie. A jakie
uprawnienia i obowi¹zki ma w³aœciciel, czyli Gmina? Nie wiadomo. MM

Wypalanie traw
nadal „w modzie”

(WOROWO). Pal¹ce siê sterty
s³omy, pozostawione ha³dy tl¹cej siê
s³omy, zak³ad na ci¹g³ym rozruchu
i brak mo¿liwoœci kontroli - to rzeczywistoœæ, z jak¹ borykaj¹ siê
mieszkañcy Worowa.
O sytuacjê, jaka mia³a miejsce w
Worowie, w wyniku podpalenia sterty s³omy, dopytywa³ so³tys Worowa
podczas komisji po³¹czonych Rady
Miejskiej. Zwróci³ uwagê, ¿e wci¹¿ tli
siê niedogaszona sterta s³omy, która
znajduje siê obok budynków mieszkalnych.
- W Worowie jest specyficzna
sytuacja, jeœli tl¹ce siê sterty nikomu
i niczemu nie zagra¿aj¹, to nie ma
sensu tego gasiæ. Koszty gaszenia i
wywo¿enia pozosta³oœci popo¿arowych bêd¹ bardzo wysokie, a gdy
sterta siê wypali faktycznie zostanie
sam popió³. Jeœli sterta znajduje siê
w bezpiecznej odleg³oœci od lasu, od

zabudowañ, nie zawsze dzia³ania
bêd¹ podejmowane. Tym bardziej, ¿e
w³aœciciel nie ¿yczy sobie tego. S¹
ustawowe odleg³oœci, w jakich sterty powinny znajdowaæ siê od zabudowañ, od drogi, od stert i od lasów.
- Tego zak³adu nie ma jeszcze. Nie
jest oddany do u¿ytku, w tym momencie nie mamy mo¿liwoœci skontrolowania go - powiedzia³ komendant KP PSP Marek Bukato.
Na uwagê so³tysa, ¿e w zak³adzie
jest produkcja, komendant wyjaœni³,
¿e nie ma mo¿liwoœci wejœcia do zak³adu i stwierdzenia i udowodnienia,
czy rzeczywiœcie jest produkcja czy
rozruch technologiczny.
Kierownik Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Ewa Ciechañska poinformowa³a,
¿e zak³ad w Worowie ma wszczête
postêpowanie przez powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego w
zakresie samowoli budowlanej. MM

Zapowiedzi zmian w Zespole Szkó³

Klasa mundurowa
(£OBEZ). W Zespole Szkó³ w
£obzie ma powstaæ klasa mundurowa - w zakresie policji i stra¿y po¿arnej. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki – o 10
lat za póŸno.

(POWIAT). Mimo zakazu wojewody i srogich kar nie ubywa iloœci
podpalanych traw i nieu¿ytków, byæ
mo¿e dlatego, ¿e trudno z³apaæ podpalacza i udowodniæ mu winê.
Za podpalanie traw i nieu¿ytków
s¹ przewidziane kary, trudno je jednak egzekwowaæ. Nie oznacza to jednak, ¿e jest to niemo¿liwe. Na terenie
Wêgorzyna uda³o siê ustaliæ osoby,
które podpala³y i te osoby za karê
zosta³y pozbawione wolnoœci. Dochodzi³o tu do takich sytuacji, ¿e
jednostka stra¿y wraca³a z po¿aru i
po chwili wyje¿d¿a³a do nastêpnego
– w to samo miejsce.
Teoretycznie Polacy czêœciej
je¿d¿¹ po œwicie, widz¹, obserwuj¹,
teoretycznie jest wiêksza œwiadomoœæ, w praktyce niektóre przyzwyczajenia i przekonania s¹ niezmienne
bez wzglêdu na iloœæ informacji.
Wypalanie traw to nie tylko œmieræ
zwierz¹t, to równie¿ wyja³awianie

gleby, stwarzanie zagro¿enia po¿arem lasów, zabudowañ. To wszystko
jednak nie ma znaczenia w obliczu
„tradycji”.
MM

- Ca³a idea utworzenia klasy mundurowej powsta³a co najmniej 10 lat
temu. Niestety nie by³o przyjaznego
gruntu, ¿eby wcieliæ to w ¿ycie. Tutaj wielki uk³on w stronê komendanta policji Roberta Rogowskiego, który z wielk¹ charyzm¹ przekona³ zarówno zarz¹d powiatu, jak i myœlê

œrodowisko, ¿e taka klasa mundurowa ruszy.
Idea klasy jest taka, ¿e bêdzie
realizowane równie¿ szkolenie w zakresie pomocy przedmedycznej - je¿eli dojdzie do skutku. Szkoda, ¿e
dopiero teraz, bo gdybyœmy faktycznie ruszyli 10 lat temu, gdy powsta³a
idea, mielibyœmy ju¿ pewne tradycje. Ale wierzê w to, ¿e pan komendant Robert Rogowski ze swoj¹ charyzm¹ doprowadzi sprawê do koñca
i taka klasa mundurowa u nas powstanie - powiedzia³ przewodnicz¹cy rady Kazimierz Chojnacki. MM
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PRACA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

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

Zatrudniê diagnostê
samochodowego
na ca³y etat w Wa³czu.
Wymagane wykszta³cenie
wy¿sze techniczne lub œrednie
techniczne, mile widziane
samochodowe.
Kontakt: 601-339-223,
libra.walcz@interia.pl
Zatrudniê kierowcê C+E, trasy liniowe 3 tygodnie/na tydzieñ. Tel.
609 49 39 89
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Powiat ³obeski
Zatrudniê do pracy œlusarza – rencistê. Tel. 608 287 839

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

US£UGI

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.
Sprzedam pralkê automatyczn¹ w
bardzo dobrym stanie. Tel. 91 395
2212
Poszukujê opiekunki do 2-letniego
ch³opca. Tel. 667329389.
Sprzedam pianina z gwarancj¹,
strojeniem i transportem. Tel. 604
569 342

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

Region

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

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

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

KOREPETYCJE

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

Powiat ³obeski

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Gryficach. Tel. 797 166 734

Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Powiat œwidwiñski

Region

Powiat gryficki

Korepetycje z matematyki dla
uczniów szko³y podstawowej i
gimnazjum. Tel. 726 315 412

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

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

Powiat ³obeski
Odnajmê mieszkanie 2 pokojowe
w £obzie. Tel. 880 085 176
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
w Dalnie, pow. 38,7 mkw., II piêtro,
gara¿. Tel. 507 361 139.
£obez centrum. Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, stare budownictwo, PILNE. Cena do negocjacji.
Tel. 501 343 040
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie; 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka, ca³oœæ o pow. 53 mkw..
Na II piêtrze. Spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 95 tys. z³. Tel. 663 248
859.
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.

ROLNICTWO
Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

Region
Kurki nioski odchowane pow. 7
tygodni (szczepione) sprzeda¿
od 31.03.2014r. Gospodarstwo
Rolno - Drobiarskie ¯abowo 13.
Tel. 91 391 0666, 502 530 452
Kury nioski i kurczêta leghorna, tel.
501-057-385.

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Strumykowa - dzia³ka budowlana o pow. 600 mkw
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna o pow. 3545 mkw
£OBEZ- dzia³ka rolno-budowlana o pow. 902 mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1523 mkw
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 2038 mkw
WÊGORZYNO - dzia³ka inwestycyjna o pow. 4735 mkw
WÊGORZYNO - dzia³ka rolna o pow. 20000 mkw
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 528 mkw
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 2600 mkw
RESKO (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 15038 mkw
RESKO (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 48700 mkw
RESKO (okolica) - dzia³ka rolno-budowlana o pow. 568 mkw

- CENA 67.000 z³
- CENA 750.000 z³
- CENA 43.000 z³
- CENA 152.000 z³
- CENA 88.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 75.000 z³
- CENA 93.000 z³
- CENA 50.000 z³
- CENA 300.000 z³
- CENA 100.000 z³
- CENA 25.000 z³
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70 tys. metrów szeœciennych jest do zwiezienia, a okazuje siê, ¿e tylko niewiele ponad 7 tys. m. szeœc.
tych œcieków bêdzie przywiezionych

Œmierdz¹cy problem
(£OBEZ). Po ubieg³orocznej
podwy¿ce za wodê i œcieki wzrost
cen w tym roku zaskoczy³ niektórych radnych, tym bardziej, ¿e potania³a energia elektryczna i paliwo –
jedne z elementów sk³adowych cen.
Podczas dyskusji na temat cen
za wodê i œcieki radni zwrócili uwagê
przede wszystkim na to, ¿e ich opinia
i tak nie ma wp³ywu na ceny wody i
œcieków, bowiem ta zale¿y od weryfikacji przedstawionych przez PWiK
taryf przez burmistrza i pracowników urzêdu. Mimo tego, radni wskazali na elementy cen taryf, z którymi
nie zgadzali siê. Dyskusja zesz³a równie¿ na temat op³at, jakie musz¹ ponosiæ mieszkañcy wsi oraz nieczystoœci, które zamiast trafiaæ do
oczyszczalni œcieków, trafiaj¹ do ziemi.

W zesz³ym roku by³ zapisany
zysk w wysokoœci 2 proc., dzisiaj w
taryfach jest 3 proc. Czy by³ podpisany aneks do protoko³u uzgodnieñ? By³y nasze spostrze¿enia od
samego pocz¹tku, je¿eli chodzi o liczenie kosztów ogólnozak³adowych
i kosztów transportu. Nie zosta³o to
tutaj uwzglêdnione. Nie wiem, jak¹
procedurê pan przewodnicz¹cy
wprowadzi, ale ja bêdê g³osowa³a
przeciwko - poinformowa³a radna.

Co siê z tymi œciekami dzieje?
- Dziwi mnie podwy¿ka, bo produkcja wody spada, œcieków te¿. Nie
mogê zrozumieæ, dlaczego koszty
ogólnozak³adowe wzros³y o 24.700
z³. Podzieliæ to przez 12 miesiêcy, to
jest 2058 z³ miesiêcznie i mo¿na sobie
dla zarz¹du podwy¿kê daæ? Mo¿na.
Jeszcze jedna sprawa mnie dziwi, ¿e
jest tak ma³o œcieków zwo¿onych na
oczyszczalniê. Gdybym ja na ten teZaskoczeni radni
Radna Maria Pokomeda zwróci³a mat ze spó³k¹ rozmawia³, ca³y czas
uwagê, ¿e w zesz³ym roku radni wy- cisn¹³bym, aby zwozili co najmniej
walczyli, aby nie by³o op³at liczniko- 20 tys. m. szeœc. na oczyszczalniê. A
wych za wodê bezpowrotnie zu¿yt¹. u nas okazuje siê, ¿e bêdziemy mieli
W tym roku op³aty pojawi³y siê po- coraz wiêcej podpisanych umów,
nownie. O tym mówi³a równie¿ radna wszystko elegancko, a œcieków w
Krystyna Bogucka.
tym roku bêdzie mniej przywo¿o- Mam wielkie obiekcje co do nych, ni¿ w tamtym roku. Czy ci
op³aty abonamentowej, odnoœnie mieszkañcy bêd¹ wywoziæ œcieki do
wody bezpowrotnie zu¿ytej. Wywal- Drawska, czy do Z³ocieñca? Co siê z
czyliœmy o tyle w zesz³ym roku, ¿e nie tymi œciekami dzieje? My, jako komiby³o op³aty za ten licznik, a je¿eli sja rewizyjna, próbujemy walczyæ z
mia³aby ona byæ, to w takiej wysoko- tematem œcieków, a nic siê nie dzieje.
œci op³at jak inne wodomierze.
70 tys. metrów szeœciennych jest do
zwiezienia, a okazuje siê, ¿e tylko
niewiele ponad 7
tys. m szeœc. tych
œcieków bêdzie
przywiezionych niewiele powy¿ej
10 proc. W kraju
jest przyjmowane,
¿e powinno byæ
wywo¿onych
przynajmniej powy¿ej 70 proc.
œcieków. Nie wiem,
jakim cudem, w jaki
sposób chcecie
zrobiæ to, ¿eby
spó³ka coraz wiêcej œcieków zwozi³a na oczyszczalniê – pyta³ radny
Henryk Stankiewicz.
Z odpowiedzi¹
radnemu pospieszy³ so³tys Mesznego mówi¹c, ¿e
jeœli chce wiedzieæ
Prezes PWIK Józef Misiun
co dzieje siê ze

Radni g³osuj¹ przeciw podwy¿kom
œciekami, to on zaprasza do Zache³mia, tam dowie siê wszystkiego.
Na wioskach nie ma szamb!
So³tys Ro¿nowa Waldemar Lisik
zwróci³ uwagê, ¿e teraz, gdy ludzie
podpisali umowy na wywóz œcieków, serwuje im siê podwy¿kê.
- Ju¿ wczeœniej by³y sygna³y, ¿e
wywóz 1 m. szeœc. œcieków ze wsi jest
du¿o dro¿szy, ni¿ w mieœcie. Prosi³em
o jak¹œ kalkulacjê, o to, ¿eby pomóc
tym mieszkañcom, a tu takie du¿e
zaskoczenie. Zamiast dbaæ o ochronê œrodowiska, pomóc mieszkañcom, zachêciæ do wywozu, to zniechêcamy. Przecie¿ by³a robiona weryfikacja odnoœnie szamb. Przecie¿
na wioskach nie ma szamb! S¹ jakieœ
odstojniki, gdzieœ coœ leci... Gdzie
leci? Zanim doprowadz¹ do Ro¿nowa kanalizê, to... Melioracji nie ma,
drogi nie ma i jeszcze tym szambem
siê zawalimy – stwierdzi³ so³tys Ro¿nowa.
Œcieki id¹ w ziemiê
- Wspomina³em ju¿ w tamtym
roku, proceder jest bardzo znany. Z
opinii ludzi przynajmniej 2/ 3 œcieków wywo¿one jest na lewo. P³acimy
jeden rachunek, trzy rachunki wywo¿one s¹ na lewo. Je¿eli z 70 tys.
litrów œcieków do oczyszczalni wraca 7 tys., czyli 10 proc., to za te pozosta³e 90 proc. my musimy zap³aciæ.
Nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego wraca tak ma³a iloœæ œcieków?
Pomyœlcie, jaki z tego jest biznes.
Jakie to s¹ koszty. WywieŸæ jedn¹
beczkê, niech kosztuje w mieœcie 40
z³, a póŸniej trzy beczki na lewo.
Mam pytanie do pana prezesa,
czy ma pan zamontowane w swoich

beczkach GPS-y? Czy pan kontroluje trasy przejazdu swoich samochodów? Bo to jest bardzo wa¿na sprawa w dzisiejszych czasach. To nie ja
sobie wymyœli³em, to opowiadaj¹
ludzie w tym mieœcie, to jest tylko
£obez. Œcieki wywiezione na lewo
maj¹ wp³yw na koszty, które my p³acimy w taryfach, bo to s¹ straty dla
firmy, która nas obs³uguje. My
wszyscy mieszkañcy tej gminy musimy zap³aciæ za tych, którzy wywo¿¹
œcieki na lewo - powiedzia³ radny Janusz Skrobiñski.
W odpowiedzi radnemu prezes
Józef Misiun wyjaœni³, ¿e samochód
firmy od pó³ roku posiada GPS, a jego
kurs jest monitorowany.
- Drugi rok z rzêdu mówi pan, ¿e
jedna faktura do zak³adu, druga na
lewo. Niech pan tak nie mówi, bo nas
pan obra¿a. Jeœli ma pan w¹tpliwoœci
panie radny, zapraszam. Zobaczy
pan, gdzie jest samochód. Czujê siê
ura¿ony. S¹ to zarzuty bezzasadne powiedzia³ prezes PWiK Józef Misiun.
Tak dalej byæ nie mo¿e,
panie prezesie
Z kalkulacj¹ w taryfach nie zgodzi³ siê radny Lech Urbañski. Wskaza³ na elementy taryfy, które jego
zdaniem nie powinny mieæ miejsca.
- W zesz³ym roku energia elektryczna stania³a o 10 proc., paliwo
potania³o o 7 proc., a ceny za wodê
i œcieki zawsze do góry. Myœla³em, ¿e
w tym roku taryfy bêd¹ pozostawione na poziomie zesz³orocznym, ale
pomyli³em siê, i to bardzo. W zesz³ym roku by³a podwy¿ka o 1,35 z³.
Tak dalej byæ nie mo¿e, panie prezesie. Gdybym mia³ firmê, te¿ chcia³-
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Wy¿sze op³aty
za wodê i œcieki
bym jak najwiêcej zarabiaæ, ale u nas
spo³eczeñstwo jest jedno z najbiedniejszych w Polsce i ubo¿eje. Trzeba
to braæ pod uwagê. Jeœli dro¿eje
energia, paliwo, to zgadzam siê, podniosê rêkê za podwy¿k¹, ale taka kalkulacja - dam przyk³ad - na wsi licznik
spisywany jest co drugi miesi¹c, a
p³acone jest tak jak wszêdzie - co
miesi¹c. Jaka to jest kalkulacja? Nie
podniosê za tym rêki, bo - to jest moje
subiektywne odczucie - ¿adnej kalkulacji tu nie ma. Bo jeœli ktoœ przyjedzie raz, a ktoœ dwa razy i s¹ liczone
takie same pieni¹dze, to jak ja mam
rêkê podnieœæ i byæ czysty na sumieniu, no jak? Jeœli spisuje siê co drugi
miesi¹c, to koszty s¹ mniejsze. Jeœli
pan w ten sposób nalicza, to ja inaczej nie mogê i bêdê przeciwny. Papier wszystko przyjmie, mo¿na doliczyæ i obliczyæ co siê chce, ale w taki
sposób nie mo¿na robiæ. Proszê o
normaln¹ kalkulacjê - zaapelowa³
radny Lech Urbañski.
Raczej podwy¿ki za wywóz
z szamb nie bêdzie
Odpowiedzi na pytania radnych
i so³tysów udzieli³a kierownik Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska Ewa Ciechañska.
Z wyjaœnieñ wynika, ¿e tam,
gdzie istnieje mo¿liwoœæ wydzielenia kosztów i ich okreœlenia, nale¿y
op³atê pobieraæ, czyli innymi s³owy
- jeœli ktoœ z czegoœ korzysta, to musi
za to p³aciæ - takie jest prawo.
- Mo¿emy te koszty wydzieliæ,
dlatego w protokole uzgodnieñ,
zgodnie z umow¹, zawiera siê tzw.
zasady konstrukcji taryf. W protokole uzgodnieñ sporz¹dzonym miêdzy burmistrzem a przedsiêbiorstwem 15 stycznia 2014 roku uzgodniliœmy, ¿e czynsz dzier¿awny ustalamy w tej samej kwocie, jak w roku
2013/14 i wprowadzamy nastêpuj¹ce op³aty: op³ata za odczyt i rozliczenie wodomierza g³ównego, za odczyt i rozliczenie wodomierza w budynkach wielolokalowych i op³ata
za odczyt i rozliczenie wodomierza
wody bezpowrotnie zu¿ytej. Pozosta³e punkty protoko³u uzgodnieñ z
29 grudnia 2011 roku pozostaj¹ bez
zmian. W tym momencie te 2 proc.
zysku, które by³o obni¿one przez jeden rok, wraca do 3 proc. zysku, które by³y zawarte w pierwotnym protokole do umowy dzier¿awy.
Koszty ogólnozak³adowe wzros³y – zgodnie z protoko³em uzgodnieñ mamy 15 proc. Wykonanie by³o
na poziomie 14,45 proc. do wniosku
zosta³o za³o¿one w 14,446 proc., czy-

li mieœcimy siê do 15 proc. Dlaczego
7.600 m.szeœc.? Bierzemy wykonanie roku kalendarzowego, na
oczyszczalniê zwieziono 7.554 m
szeœc. œcieków Spó³ka przyjê³a 7.600
m szeœc. Sama siê dziwiê. Chodzimy
po wioskach, robimy spisy, wysy³amy stra¿, a te œcieki w³aœciwie ani
drgn¹. Podejrzewam, ¿e to jest problem ze zbiornikami, ¿e te œcieki po
prostu p³yn¹, wsi¹kaj¹ w ziemiê.
Mogê zrobiæ wywiezienie zastêpcze,
przej¹æ koszt wywozu œcieków, ale ja
muszê mieæ szambo. Z rury tych
œcieków nie naci¹gnê.
We wniosku taryfowym nie odnosimy siê do nieczystoœci ciek³ych.
One nie s¹ taryfikowane, ale przy
rozdzieleniu na kanalizacjê i na
oczyszczalniê, wychodzi, ¿e koszt
oczyszczenia œcieków na oczyszczalni dowo¿onych wynosi 2,97 z³
brutto, czyli zmala³ w stosunku do
poprzedniego roku taryfowego. Raczej podwy¿ki za wywóz nieczystoœci nie bêdzie – powiedzia³a kierownik Ewa Ciechañska.
So³tys Ro¿nowa Waldemar Lisik
zwróci³ uwagê, ¿e wprawdzie nie ma
na wsiach infrastruktury, jak to
wczeœniej zauwa¿yli radni i prezes
PWiK, jednak problem tkwi w cenach i mo¿liwoœciach mieszkañców
wsi. Zwróci³ uwagê, ¿e ludzi nie staæ
na pokrycie kosztów zarówno budowy szamb, jak i wywozu nieczystoœci, ze wzglêdu na bardzo wysokie
ceny naliczane za dowóz na oczyszczalniê œcieków i ze wzglêdu na to, ¿e
wiêkszoœæ mieszkañców ze wzglêdu
na trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹ korzysta ze wsparcia OPS. Zauwa¿y³,
¿e ca³kiem inna by³aby sytuacja,
gdyby cena œcieków wynosi³a tyle,
co w £obzie. Op³aty za wywóz na
wsiach, gdzie nie ma kanalizacji, ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od odleg³oœci od
oczyszczalni.
- Jeœli Suliszewice za beczkê p³ac¹
120 z³, to w Ro¿nowie te¿ niech tyle
p³ac¹ - powiedzia³ so³tys.
Jednak kwesti¹ cen za wywóz
wozem asenizacyjnym w magistracie nikt siê nie zajmuje, bo to sprawa
pomiêdzy przedsiêbiorstwem a
mieszkañcem – teoretycznie mówi
siê o umowie, w praktyce mieszkaniec dostaje fakturê, za któr¹ musi
zap³aciæ. Problem poruszany jest od
lat i od lat w tej sprawie nic nie drgnê³o.
Za wnioskiem taryfowym g³osowa³o szeœciu radnych, przeciw – szeœciu, dwoje radnych wstrzyma³o siê
od g³osu. Decyduj¹ce g³osowanie
odbêdzie siê na sesji.
MM

(£OBEZ). Mieszkañców gminy
£obez czeka podwy¿ka cen wody i
œcieków. Cena wody wzroœnie o 7
gr., œcieki o 11 groszy.
Cena wody wzroœnie do 3,63 z³/m
szeœc., z kolei cena œcieków do 4,74
z³/m szeœc. Stawka op³aty abonamentowej (na odbiorcê w z³) dla odbiorcy rozliczanego wed³ug wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego dla dostarczania
wody w cyklu miesiêcznym 4,31 z³, w
cyklu dwumiesiêcznym - 8,62 z³, dla
dostarczania wody i odprowadzania
œcieków: cykl miesiêczny 4,31, w
cyklu dwumiesiêcznym - 8,62 z³.
Stawka op³aty abonamentowej
(na odbiorcê w z³) dla odbiorcy rozliczanego wed³ug wodomierza dodatkowego, mierz¹cego iloœæ wody
bezpowrotnie zu¿ytej: w cyklu miesiêcznym - 4,31 w cyklu dwumiesiêcznym - 8,62 z³.

Takie same stawki s¹ przy op³atach abonamentowych dla odbiorcy
rozliczanego wed³ug wodomierza
przy punkcie czerpalnym wody w
budynku wielolkalowym oraz dla
dostarczania wody i odprowadzania
œcieków. Przy czym do cen i stawek
nale¿y doliczyæ podatek VAT w wysokoœci 8 proc.
Wniosek taryfowy sprawdza i
zatwierdza burmistrz.
Cena 1 m szeœc. wody ustalona
zosta³a na poziomie 3,63 z³ netto, w
tabeli przedstawiona zosta³a wysokoœæ niezbêdnych przychodów oraz
wp³yw poszczególnych grup kosztów na cenê wody.
W cenie 1 m szeœc. wody znaczny udzia³, bo a¿ 1,69 z³ (46,55%) stanowi¹ koszty niezale¿ne od Przedsiêbiorstwa, takie jak energia, op³ata
za korzystanie ze œrodowiska, podatki i op³aty, ubezpieczenie maj¹tku
oraz czynsz dzier¿awny.
op

Jak lokatorzy dbaj¹ o mieszkania
(£OBEZ). Czêœæ lokatorów komunalnych nie zawsze utrzymuje
mieszkania w takim standardzie,
jak powinni. Niektórzy dopuszczaj¹ siê nawet demolowania mieszkañ. Jakie ponosz¹ konsekwencje?
Temat dbania o lokale komunalne
przez najemców poruszy³a podczas
komisji po³¹czonych Rady Miejskiej
radna Maria Pokomeda. Odpowiedzi
udzieli³a kierownik Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska Ewa Ciechañska.
- Raczej nie ma takich drastycznych, ale by³ przypadek, gdzie do
œwie¿o wyremontowanego lokalu w

Worowie wprowadzi³ siê by³y wychowanek domu dziecka, który
ma pierwszeñstwo. Totalnie nam
zdemolowa³ lokal, ³¹cznie z wyrwaniem grzejników i sprzeda¿¹ armatury. Ju¿ teraz nie mamy tego lokatora.
Takie przypadki zdarzaj¹ siê. Generalnie w kwestii gminy jest to, co
nale¿y po stronie w³aœciciela lokalu
– czyli wymiana instalacji, kuchni.
Malowanie wchodzi tylko wtedy w
grê, gdy by³a eksmisja albo zgon i
nale¿y odœwie¿yæ lokal przed zasiedleniem. Czêœæ lokatorów nie utrzymuje lokali w takim standardzie, jak
powinny byæ utrzymywane - wyjaœni³a kierownik Ewa Ciechañska. M

Serdecznie podziêkowania
Krewnym, S¹siadom,
Przyjacio³om, Znajomym
oraz wszystkim,
którzy wziêli udzia³
w uroczystoœci pogrzebowej

œp. Stanis³awa Misiewicza
sk³adaj¹: ¯ona, Syn Artur z Rodzin¹
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Skazani za polskoœæ - wspomnienia

¯

egnaj¹c siê z Matk¹ przed
wrzeœniem, zaszar¿owa³
jak rycerz rzymski - „z
tarcz¹ lub na tarczy”. A przecie¿ móg³
nie pójœæ, nie zg³osiæ siê do ostatniego boju. By³a to postawa desperacka, a jednak jego koledzy uchylili siê.
On natomiast rozpalony wyobraŸni¹
patriotycznego obowi¹zku poszed³
w ostatni bój Kampanii Wrzeœniowej. Ugodzi³ go pocisk w ramiê, które w polowym szpitalu w Radomiu
mu odjêto. Drugi pocisk trafi³ go w
g³owê i to on w³aœnie po kilku miesi¹cach okaza³ siê œmiertelny. To zaka¿enie postrza³owe g³owy w dzisiejszej dobie antybiotyków by³oby
uleczalne. W ostatnim okresie przebywa³ w szpitalu w S³onimie pod troskliw¹ opiek¹ cioci Misi. Kolejne
chirurgiczne zabiegi nie przynios³y
spodziewanej poprawy. Matka ze
zgryzoty w marcu 1940 roku umar³a
na serce w wieku 58 lat. Miesi¹c
póŸniej, w kwietniu tego¿ roku, wywieziono nas na Syberiê, a wujek
Lutek zmar³ w czerwcu. Rok ten okaza³ siê byæ tragicznym dla naszej
rodziny – przypuszczalnie równie¿ w
tym roku zosta³ rozstrzelany przez
NKWD mój Ojciec (do tej pory nadal
nic na ten temat bli¿szego nie wiadomo).
Pogrzeb wujka Lutka odby³ siê 14
czerwca – by³ wielki, z tysiêcznym
t³umem, jakiego poprzednio nigdy
Albertyn nie widzia³. Pogrzeb odby³
siê z udzia³em kap³ana katolickiego i
unickiego. By³a to manifestacja i
ho³d nie tylko dla zmar³ego, ale i dla
wszystkich poleg³ych i podobnych
do niego. By³a to demonstracja polskoœci w okupowanej ju¿ Polsce. Nic
wiêc dziwnego, ¿e nie spodoba³o siê
to sowieckiej w³adzy. Przez d³ugie
tygodnie NKWD robi³o energiczne
dochodzenie, kto przygotowa³ i zorganizowa³ taki pogrzeb.
Wujkowie w Irkucku
Wielkanoc 1990 roku i opowieœci,
które jak zwykle zaczynaj¹ siê od
„...die³a minuwszych dniej...”
Wujek Micha³ ma 85 lat, a opowiadania jego s¹ autentyczne, œwie¿e, choæ stare, bo z okresu pierwszej
wojny œwiatowej. By³ to okres Sziwy
– Boga wojny, którego trudno lubiæ
– ale zaciekawia wojna, a szczególnie rewolucja, czuæ zawsze odorem
œwiata, którego w¹cha³ m³ody ch³opak.
Irkuck by³ miastem du¿ym, przemys³owym o mocnym garnizonie
wojskowym. Szko³a wychowania
kadetów. Du¿a spo³ecznoœæ Polaków, którzy zajmowali siê najczêœciej
handlem.

Dziœ chêtnie myœli i s³owa Wujka
dryfuj¹ po Dalekim Wschodzie, osadzone mocno w ówczesnych realiach. Te wspomnienia przywracaj¹
ma³y optymizm, s¹ po¿ywk¹ widzenia ¿ycia w krzywym zwierciadle.
S³uchaj¹c tego opowiadania, przypomina mi siê opinia Suchodolskiego, ¿e œwiat jest to pijany statek
pe³en g³upców.
Np. w jednym domu dwóch Polaków o ró¿nych pogl¹dach – daj¹cych siê wyprowadziæ w pole przez
niedorostków. Wystarczy³o, ¿e
ch³opcy, znaj¹c ich skrajne postawy
polityczne, przychodzili do pani
Czerwiñskiej – zwolenniczki „czerwonych”, która prowadzi³a sklepik i
mówi³o, ¿e pan Koz³owski powiedzia³, ¿e w mieœcie gdzieœ na peryferiach zwyciê¿ali „biali”. Lecia³y wyzwiska, ¿e Koz³owski jest œmierdzielem i koniokradem, dlatego mu odpowiada carska w³adza. Za chwilê
szli do pana Koz³owskiego i mówili,
¿e pani Czerwiñska mówi³a, ¿e Ÿle z
bia³ymi i zwyciê¿aj¹ czerwoni. Obrywa³o siê epitetami pani Czerwiñskiej,
¿e tak mo¿e mówiæ tylko przekupka
wileñska.
M¹droœæ ch³opaków polega³a na
tym, ¿e nieistotna by³a dla nich ideologia, tylko wydobycie z tej sytuacji humoru.
Drugie opowiadanie, nie tylko
plastyczne w swoim wyrazie, ale jest
to równie¿ komedia bystro myœl¹cego m³odzieñca.
Zagl¹daliœmy ³akomie na targowiska, musieliœmy wygl¹daæ na znudzonych, bo zagadn¹³ nas handlarz.
- No co, nudzicie siê?
Przytaknêliœmy.
Z dalszej relacji to wygl¹da³o tak;
z pe³nym zaufaniem handlarz wrêczy³ nam po 50 kopiejek – to by³o
sporo pieniêdzy (z tym, ¿e wtedy nie
wiedzieliœmy, ¿e by³y fa³szywe) i
powiedzia³, ¿e mamy iœæ do miasta i
kupowaæ towary, które tu, na targowisku, siê sprzeda, a czêœæ utargowanych pieniêdzy bêdzie dla nas.
Pieni¹dze by³y Ÿle podrobione i
gdzie siê nie poka¿emy, to ka¿dy nas
goni i wyœmiewa. Kupiliœmy wiêc
towar na peryferiach u jakiegoœ
Chiñczyka, który nie zwêszy³ podstêpu. Kiedy przynieœliœmy zakupiony towar panu Smalcewskiemu,
uzna³ nasze dzia³anie i nas za lojalnych i sprytnych wspólników. Handlarzem by³ Polak, który zajmowa³
siê nie zawsze pachn¹cym towarem
– sprzedawa³ zje³cza³y, nieœwie¿y
smalec i pewnie dlatego nazywano
go Smalcewskim. Wci¹gniêci w niepewne interesy – pewnego razu

handlarz zrobi³ tajemnicz¹ minê
przed nastêpnym „interesem”. Zrobi³ wycieczkê za miasto, nad mulist¹
zatokê rzeki, kaza³ nam siê rozebraæ –
sam usiad³ na brzegu, a my poinstruowani musieliœmy wyci¹gaæ z bagnistego dna korzenie o rzekomo leczniczych w³aœciwoœciach.
PóŸniej by³o du¿o roboty z wi¹zaniem i oczyszczaniem. Wreszcie za³adowa³ nam na plecy wi¹zki i tak
objuczeni, niczym wielb³¹dy, przynieœliœmy towar na targowisko. Ja
ci¹³em i wi¹za³em korzenie na ma³e
wi¹zki, a pan Smalcowski, kasuj¹c
pieni¹dze, wykrzykiwa³: „... kupujcie
niezwyk³e lekarstwo na malariê, na
gruŸlicê, na syfilis, na pocenie siê
stóp...”. Apteczne oszukañstwo
sz³o jak œwiêcona woda.
Szalbierstwo Smalcowskiego nie
koñczy³o siê na niezwyk³ych pomys³ach. Stawa³o siê dla nas odrobinê
niebezpieczne, bo wystawi³ nas jako
pomocników malarza.
Nakupi³ farb, pêdzli i zaprowadzi³
do mieszczañskiego domu – z gospodarzem zgodzi³ siê co do wysokoœci zap³aty, wzi¹³ zadatek i zmy³
siê, zostawiaj¹c nas na placu boju.
Gospodarz pyta:
- A gdzie¿ ten wasz majster - nie
czekajcie, a poka¿cie, co umiecie.

My zachêceni zaczêliœmy malowaæ.
- To tak ma byæ?
My nie czuj¹c podstêpu, mówimy:
- No, tak!
Na to jak on nas nie pogoni! zatrzymaliœmy siê a¿ na targowisku.
Przyszliœmy do „mistrza” i opowiadamy o swojej m³odzieñczej naiwnoœci, a pan Smalcowski na to:
- No to co my zrobimy, je¿eli on
taki g³upi...
No i tak poszerza³a siê nasza wiedza i znajomoœæ na ludziach.
A w czasie rewolucji pan Smalcowski gdzieœ przepad³, jak wiele rzeczy dobrych.
Widz¹c te brzózki, kojarzy mi siê
zdarzenie z moskiewskiego parku.
Wiosna 1920 roku by³a podró¿¹ do
Polski. Transport zatrzyma³ siê na
d³u¿ej w Moskwie. W³ócz¹c siê po
mieœcie dotarliœmy przypadkowo do
parku miejskiego, na którego placu
by³y porozrzucane pojedyncze brzozy, których ju¿ nagi¹æ nie by³o mo¿na.
D³uga, pracowita podró¿ i obecna bezczynnoœæ wyzwala³a w nas ruchow¹ energiê. Lekkoœæ skoków
zauwa¿onej wiewiórki sta³a siê dla
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Haliny Kopeæ, z d. Opuchlik (cz. 10)
nas wyzwaniem. Najpierw biegaliœmy za ni¹, a póŸniej na pojedynczych brzozach zaczêliœmy j¹ osaczaæ. Nikt z nas nie przypuszcza³, ¿e
bêdzie to ¿niwo dla „bieriosk” i
œmieræ dla „bie³ki”. Ludzie spaceruj¹cy po parku nie zwracali na nas
uwagi, do czasu, kiedy natknêliœmy
siê na dwóch drwali z pi³¹, którzy - jak
wielu ludzi - te¿ szukali jakiegoœ zajêcia.
- Nu szto malcziki, z³owim bie³ku???
Fotografa przy tym nie by³o, ale
faktem jest, ¿e podeszli do brzózki i
spi³owali j¹. Wiewiórka, mimo naszej
obstawy, przeskoczy³a na nastêpn¹
brzozê.
Mo¿na robiæ coœ nierozs¹dnego,
a przy tym bawiæ siê? Mo¿na, tak
by³o w tym przypadku – wiewiórka
ucieka³a, a pilarze œcinali kolejne
brzozy, a¿ powalili ich kilkanaœcie,
by wreszcie ga³êzie kolejnej przywali³y œmiertelnie wiewiórkê.
Wówczas zrozumia³em wyraŸniej, ¿e co jest œmiertelne, jest mi
bliskie „...tak ta bie³ka z bieriozkoj
dryfuje ze mn¹ po œwiecie...”
Najdziwniejsze w tym wszystkim
by³o to, ¿e w parku byli ludzie i nikomu nie przysz³o do g³owy, ¿eby nam
przeszkodziæ w tej zabawie. Myœmy
siê bawili, a milcz¹ca widownia sta³a
opodal – no có¿, by³a rewolucja –
oporu nie by³o!
Wujek nie opowiada o okropnoœciach rewolucji w Irkucku, raczej o
m³odzieñczych pragnieniach lub
humorystycznym jej finale. Np.
ch³opcom nie musi podobaæ siê zabijanie, ale maj¹ pragnienie posiadania broni – dotkn¹æ, potrzymaæ...
- Raz wkrad³em siê w ³aski carskiego porucznika, Polaka z pochodzenia, o nazwisku Olszewski. Pozwala³ nam nosiæ broñ, chodziæ na
wartê, przebywaæ z ¿o³nierzami –
by³y to czarodziejskie prze¿ycia, ciekawoœæ gawrosza, radoœæ noszenia
broni, poczucie wiêzi z doros³ymi.
By³ to czas, kiedy ch³opcy nagromadzili ró¿nej broni w domu, w ró¿nych jego zakamarkach. Nasta³a
w³adza czerwonych. Trzeba by³o
zdawaæ broñ. Za jej posiadanie grozi³a œmieræ. Gdzie najlepiej siê jej
pozbyæ? - utopiæ w dole kloacznym!
Przysz³a zima i zaczêto na Angorê
wywoziæ fekalia. Robotnicy natrafili
na istne arsena³y. Czêsto zamarzniête w odchodach skrzy¿owane szable, pistolety pe³ne gówna. Zjawisko skrzy¿owania œmiercionoœnego
narzêdzia z ludzkim ekskrementem.
To surrealistyczny arsena³, którego œwiat by sobie nie ¿yczy³. Gdzie
potêga carskiego imperium i honor

szabli przemyty bêdzie s³u¿y³ innym
„honorom”. To skojarzenie jest dla
wujka istot¹ humorystycznego myœlenia. Jest to bañka mydlana cesarstwa i wielkiej rewolucji.
Wujka nie przera¿a³a rewolucja,
lecz póŸniejsze zarz¹dzanie rewolucjonistów.
- W Irkucku hodowla go³êbi by³a
bardzo powszechna, mia³em oko³o
100 go³êbi ró¿nej maœci. Na ich karmienie k¹kolem trzeba by³o mieæ w³asne pieni¹dze. Po cichu i w tajemnicy przed rodzicami sprzedawa³o siê
gazety tzw. telegramki. Spo³eczeñstwo by³o zmêczone i oczekiwa³o
koñca wojny, a wiadomoœci ze œwiata dochodzi³y takie, ¿e Stany Zjednoczone przy³¹cz¹ siê do wojny
przeciwko Niemcom.
„Telegramki” w tym dniu nikt ode
mnie nie kupowa³. Zmêczony bieganiem usiad³em na ustawionej na
skwerku ³awce, obok jakiegoœ wojskowego. „Proporszczyk” o inteligentnym wyrazie twarzy zagadn¹³:
- Nie kupuj¹ twoich gazet?
- No nie!
- Musisz spe³niæ oczekiwania ludzi! Biegnij i krzycz g³oœno urojony
tytu³ z gazety „Wpieczatlienije u
Germañców na skutek wypowiedzenia wojny przez Stany Zjednoczone!!!”. Bierz szybko pieni¹dze i uciekaj!
Rzeczywiœcie, gazety szybko
sprzeda³em, ale co bystrzejsi czytelnicy wygra¿ali mi za moimi plecami.
Tak doskona³y dowcip dla m³odego gazeciarza pamiêta siê, jak najwiêksze wydarzenie polityczne.
Ta blaga mia³a dwóch wspólników – obydwaj cudowni.
PIOTROPUCHLIK
Syn Jana i Julii z domu Mnich.
Urodzony 30.01.1906 r. w Katowicach-Chorzowie. Wykszta³cenie –
œrednie lub niepe³ne œrednie, Szko³a
policyjna na Œl¹sku. Zawód wyuczony: policjant, szlifierz, zawód
wykonywany:
1929-1934 (ca) policjant – posterunkowy, Albertyn, pow. S³onim
woj. nowogródzkie (ko³o Baranowicz).
1934-1937 – szlifierz – Fabryka
Papieru Wojciechowskiego i Jakobsona w Albertynie,
1938-1939 pracownik s³u¿by wiêziennej Wiêzienia Powiatowego w
Piñsku.
17.09.1939 pierwsze aresztowanie ojca przez NKWD w s³u¿bie, w
wiezieniu w Piñsku, zwolniony z
aresztu po kilku tygodniach.
Listopad 1939 rok - drugie
aresztowanie ojca w naszym miesz-

kaniu w Piñsku przy ul. Wodoci¹gowej 67 (lub 69). Zabrano ojca po wnikliwej rewizji wszystkich zdjêæ ojca i
rodziny oraz najdrobniejszych dokumentów. Od czasu drugiego
aresztowania wszelki œlad po moim
ojcu zagin¹³.
Po aresztowaniu ojca w Piñsku,
wróci³yœmy z mam¹ do Albertyna, do
rodziny mamy. Mia³am wówczas 8
lat. 13.04.1940 r. NKWD zabra³o
mamê i mnie z Albertyna, z domu
babci, i zosta³yœmy wywiezione do
Pó³nocnego Kazachstanu, Pietropaw³owskaja ob³aœæ, presnowskij
rejon, sie³o Olgowka. Do Polski wróci³yœmy w czerwcu 1946 roku.
Z przekazów rodziny, przede
wszystkim matki, wiadomo mi jest, ¿e
ojciec mój Piotr Opuchlik by³ synem
górnika. Urodzi³ siê w Katowicach.
Dziadek zgin¹³ w kopalni Kleofas w
1921 roku. Ojciec bra³ udzia³ w III
Powstaniu Œl¹skim, mia³ szramê w
okolicach kolana z tamtych czasów.
Podobno po upadku powstania m³odymi powstañcami zaopiekowa³ siê
ks. kardyna³ Hlond. Zorganizowano
dla nich Szko³ê Policyjn¹ na Œl¹sku.
Ojciec mój tak¹ szko³ê ukoñczy³. Do
pracy zosta³ skierowany na Kresy
Wschodnie: Komenda Powiatowa
Policji w S³onimie, posterunek Albertyn. W Albertynie ojciec o¿eni³
siê w 1930 roku ze Stefani¹ Kunic¹.
Ja, jako pierwsze dziecko, przysz³am
na œwiat w 1931 roku.
Po 3-4 latach pracy w Policji Pañstwowej ojciec zrezygnowa³ z posady i przeniós³ siê do pracy w Fabryce
Papieru w Albertynie. W fabryce
dosta³ prace w charakterze szlifierza
i mieszkanie fabryczne dla rodziny
(byæ mo¿e mieszkanie by³o powodem rezygnacji ojca z pracy w policji). W Albertynie ojciec mój by³
komendantem Ko³a Rezerwistów,
udziela³ siê w sporcie, by³ nawet
sêdzi¹ pi³ki no¿nej. Po kilku latach
pracy w fabryce ojciec podj¹³ starania o pracê w wiêziennictwie. W
1937/38 roku dosta³ przydzia³ do
Wiêzienia Powiatowego w Piñsku.
Podj¹³ pracê (nie wiem na jakim stanowisku), pe³ni³ s³u¿by ca³odobowe. Sowieci przyszli do Piñska 17
wrzeœnia 1939 roku. Ojciec w³aœnie w
tym dniu mia³ s³u¿bê w wiêzieniu,
zosta³ aresztowany przez NKWD i
osadzony w tamtejszym wiêzieniu.
Mamie pozwolono na jedno widzenie i przyjêto parê paczek. Pod koniec paŸdziernika mój ojciec zosta³
zwolniony z wiêzienia. Ojciec zacz¹³
szukaæ pracy fizycznej, bo zupe³nie
nie zna³ jêzyka rosyjskiego. Rodzice
zamierzali przetrwaæ wojnê w Piñsku.
Niestety po miesi¹cu ponownie
aresztowano ojca w domu. Areszto-

wania dokonano w nocy. Z mieszkania, po rewizji, zabrano wszystkie
zdjêcia ojca i rodziny oraz wszelkie
dokumenty. Mamy i mnie w tym czasie w Piñsku nie by³o, by³yœmy u
babci w Albertynie. O aresztowaniu
i zabraniu ojca zawiadomi³a nas gospodyni – pani Jakutowiczowa. By³
to grudzieñ. Mama natychmiast pojecha³a do Piñska, ale ju¿ nie pozwolono jej zobaczyæ siê z mê¿em, ani podaæ paczki. Nie pamiêtam dok³adnie,
z koñcem grudnia czy na pocz¹tku
stycznia opró¿niono wiêzienie w
Piñsku. Na dworcu sta³ transport
wiêŸniów. Zakratowany drutem kolczastym i otoczony kordonem sowieckiego wojska. Do poci¹gu nie
mo¿na by³o siê zbli¿yæ na odleg³oœæ
nawet 200 metrów. Po obu stronach
bydlêcych wagonów gromadzi³ siê
t³um zrozpaczonych kobiet i dzieci.
S³ychaæ by³o jêki, p³acz, nawo³ywania. By³o to zbiorowe po¿egnanie siê
z bliskimi.
Od drugiego aresztowania nie
mam o ojcu znik¹d wiadomoœci. Nas:
mamê w ci¹¿y i mnie, 8.letni¹, 13.04.
1940 r. wywieziono do Kazachstanu,
ale zabrano nas z Albertyna, gdzie
wróci³yœmy po aresztowaniu i wywiezieniu ojca. Do Polski wróci³yœmy w 1946 roku w czerwcu z ma³ym,
6.letnim, bratem Józefem.
HALINA
Powrót do Polski ³¹czy³ siê z d³ugim oczekiwaniem i narastaj¹cym
niepokojem. Poch³ania³o wszystkich w transporcie – jaka ta Polska
dla nich bêdzie. Nowe granice, nowi
ludzie. Nazywano te ziemie odzyskanymi, ale wci¹¿ mia³o siê wra¿enie, ¿e
dla Niemców by³y to ziemie utracone. Chêci powrotu z Syberii do kraju
by³y tak ogromne, ¿e spycha³y ten
sposób myœlenia do podœwiadomoœci. Delikatnie mówi³o siê o zachodnich ziemiach, ¿e s¹ niepewne. Hala
zawsze, bêd¹c w Lêborku, mia³a
ochotê zamieszkaæ na ziemiach
rdzennych – polskich. Dlatego te¿ w
ostatecznym rozrachunku, kiedy
nadarzy³a siê okazja, to zamieszkaliœmy w 1972 roku w Krakowie.
D³ugi transport towarowych
wagonów wióz³ Sybiraków w 1946 r.
do Polski. Hala, jako dorastaj¹ca
panienka, œledzi³a z zapartym tchem
dziewczynê, któr¹ na „czarno”, czyli
nielegalnie, przewozi³a do Polski narzeczonego – Kirgizionka – skoœnookiego m³odzieñca. Ale inne zdarzenie zdominowa³o jej wyobra¿enie o
polskich ¿o³nierzach.
Na pierwszej stacji, po przekroczeniu granicy na Bugu, po pobie¿nym
przegl¹dniêciu wagonów, polecono
wysi¹œæ wszystkim ¯ydom. Cdn.
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Gmina udzia³owcem w Funduszu Po¿yczkowym?
(£OBEZ). W minion¹ œrodê w
³obeskim magistracie odby³o siê
spotkanie dyrektora regionalny
Unii Samorz¹dowych Funduszy Po¿yczkowych w Warszawie Paw³a
Tarczyñskiego z radnymi na temat
mo¿liwoœci powo³ania w ³obeskiej
gminie Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego, skierowanego do mikro i ma³ych przedsiêbiorstw. Procedura udzielania po¿yczek ma byæ
najprostsza z mo¿liwych, bez okreœlania celu po¿yczki, równie¿ dla
startuj¹cych firm. Zabezpieczeniem ma byæ weksel in blanco.
Pawe³ Tarczyñski dyrektor regionalny Unii Samorz¹dowych Funduszy Po¿yczkowych w Warszawie
w £obzie by³ po raz trzeci.
- Pierwsze spotkanie, które zainicjowa³ Pawe³ Tarczyñski, odby³o siê
w starostwie. Na to spotkanie zaprosi³ szefów gmin i przedstawi³ propozycjê utworzenia takiego funduszu
w gminach. Czêœæ gmin z zainteresowaniem przyjê³o propozycjê. Zainteresowane funduszem s¹ takie gminy
jak Wêgorzyno, Resko oraz £obez.
Gminy te podpisa³y listy intencyjne
i powoli wszczynaj¹ procedurê oraz
szukaj¹ œrodków finansowych na
ten cel, wprowadzaj¹c to przedsiêwziêcie pod obrady stosowne projekty uchwa³y. Kolejne spotkanie
odby³o siê w £obzie, przedstawi³
nam ofertê, na spotkaniu by³o równie¿ trzech radnych. O kolejne spotkanie Pawe³ Tarczyñski poprosi³ ju¿
z radnymi, bo to rada bêdzie decydowa³a i podejmowa³a stosowna
uchwa³ê o przyst¹pieniu lub nie do
tego funduszu – wyjaœni³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Jak poinformowa³ Pawe³ Tarczyñski, g³ównym celem, który przyœwieca Samorz¹dowej Polsce jest
stworzenie Lokalnych Funduszy
Po¿yczkowych z dan¹ gmin¹, w celu

lepszego dostêpu do œrodków finansowych dla mikro i ma³ych
przedsiêbiorstw, prowadz¹cych
swoj¹ dzia³alnoœæ na terenie danej
gminy.
- Wszyscy wiemy, ¿e w Polsce
funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych dzia³a kilkadziesi¹t, ale
przemieszczenie œrodków finansowych od góry do do³u, czyli do mikro
i ma³ych przedsiêbiorstw nie wygl¹da ju¿ tak dobrze, dlatego powsta³
program, który jest w swojej czêœci
innowacyjny. Ta innowacyjnoœæ
polega na tym, ¿e wspólnym fundamentem tworzenia tego programu
jest po³¹czenie i scalenie dwóch samorz¹dów, czyli samorz¹du gospodarczego i dzia³aj¹cego w postaci
stowarzyszeñ, cech rzemios³ na terenie danej gminy i samorz¹du lokalnego – gminy.
Kredyty bankowe s¹ drogie,
trudno dostêpne, nie ka¿dy przedsiêbiorca posiada odpowiednie zabezpieczenie w celu uzyskania takiego kredytu. Oryginalnoœæ programu
polega na oparciu go o samorz¹dy
gminne.
S¹ trzy podmioty, które uczestnicz¹ w programie Samorz¹dowa
Polska, ka¿dy z tych trzech podmiotów jest ustawiony na zasadzie non
profit, poniewa¿ podstawowym Ÿród³em finansowania s¹ œrodki unijne.
W zwi¹zku z powy¿szym ka¿d¹ ze
spó³ek, która jest czêœci¹ sk³adow¹
ka¿dego elementu, ca³ego programu, nie bêdzie w przysz³oœci nastawiona na zysk, a zyski, które powstan¹ w trakcie dzia³alnoœci bêd¹
przeznaczane na dalsz¹ obs³ugê i
zwiêkszenie akcji po¿yczkowej.
Z ka¿d¹ gmin¹ zamierzamy stworzyæ Lokalny Fundusz Po¿yczkowy,
gdzie udzia³owcem bêdzie gmina,
która wykupi udzia³y w wysokoœci 4
tys. z³ i Centrum Operacyjne Samorz¹dowa Polska w Warszawie, która

wykupi udzia³y 6 tys. z³, ³¹cznie kapita³ spó³ki bêdzie wynosi³ 10 tys. z³
– wyjaœni³ dyrektor regionalny
Pawe³ Tarczyñski.
Lokalny Fundusz Po¿yczkowy
bêdzie mia³ powo³any zarz¹d, radê
nadzorcz¹ i zgromadzenie wspólników. Zadaniem LFP bêdzie pozyskiwanie i redystrybucja œrodków finansowych, która ma byæ przeznaczana na rzecz wspierania mikro i
ma³ych przedsiêbiorstw, poprzez
udzielanie po¿yczek. LFP bêdzie
prowadzi³ akcjê po¿yczkow¹ za poœrednictwem wy³onionych w drodze
konkursu biur po¿yczkowo-inwestycyjnych, bêdzie to konkurs ogólnopolski. Takie biura inwestycyjnopo¿yczkowe bêd¹ zajmowa³y siê
sensu stricto obs³ug¹, ich zadaniem
bêdzie rozpatrywanie wniosków.
Dla kogo po¿yczki
- Nie chcemy tworzyæ nowych
miejsc pracy na takiej zasadzie, ¿e
powstanie Lokalny Fundusz Po¿yczkowy i powstanie grupa urzêdników, która bêdzie mia³a swoje cele,
czy bêdzie pracowa³a. Nie têdy droga. Komisja europejska zaznaczy³a
przy naszym grancie, ¿e mamy zminimalizowaæ koszty obs³ugi ca³ego
programu. Chodzi o to, by jak najwiêksza iloœæ pieniêdzy unijnych
trafi³a do przedsiêbiorców, a nie na
obs³ugê kosztów administracyjnych. Czêœæ firm dzia³aj¹cych na terenie gminy £obez ma problemy z
pozyskaniem takich œrodków, czêœæ
firm jest wykluczona z ro¿nych przyczyn albo nie ma zdolnoœci kredytowej, ma problemy z uzyskaniem
zdolnoœci – ten program jest te¿ dla
tych przedsiêbiorców. Uudzielanie
po¿yczek ma byæ najprostsze z mo¿liwych. Nie okreœlamy celu po¿yczki
dla przedsiêbiorców, poniewa¿ cele
inwestycyjne, które bêdzie chcia³
sfinansowaæ przedsiêbiorca, bêd¹ z
programu Samorz¹dowa Polska, ale

z innej linii. Taki wniosek zosta³ z³o¿ony i w maju prawdopodobnie zostanie uruchomiony – doda³ P. Tarczyñski.
Lokalny Fundusz Po¿yczkowy
skierowany jest do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, oferuj¹c po¿yczki d³ugoterminowe oprocentowane w wysokoœci 6,6 proc. oraz 2
proc. prowizji. Maksymalna kwota
po¿yczki zarówno dla dzia³aj¹cych
firm, jak i dla startuj¹cych, ma wynieœæ 24 tys. euro, œrednio jednak
pomys³odawcy licz¹ 24 tys. z³ na firmê. Przy po¿yczce takiej nie trzeba
wykazywaæ siê zdolnoœci¹ kredytow¹ ani zabezpieczeniem maj¹tkowym, o po¿yczki bêd¹ mogli ubiegaæ
siê równie¿ starterzy, czyli firmy dopiero wchodz¹ce na rynek. Zabezpieczeniem ma byæ weksel in blanco,
a sp³ata po¿yczki zamro¿ona nawet
na 10 lat, jednak ze sp³at¹ odsetek w
tym czasie.
Po¿yczkê przedsiêbiorcy bêd¹
mogli wzi¹æ zarówno gotówkow¹,
jak i w formie maszyn i urz¹dzeñ.
Po¿yczkodawca jest w stanie kupowaæ hurtowo sprzêt, a nastêpnie
przekazywaæ go po¿yczkodawcy.
- Za³ó¿my, ¿e firma potrzebuje
oprogramowania wartego 2 tys. z³.
My jesteœmy w stanie hurtowo kupiæ oprogramowanie za 1 tys. z³ za
sztukê. Nie oznacza to jednak, ¿e
po¿yczkobiorca bêdzie mia³ 1 tys. z³
do dyspozycji, te tysi¹c z³otych zostanie przeznaczone na sp³atê po¿yczki – wyjaœni³ Pawe³ Tarczyñski.
Koszt gminy to 54 tys. z³. 50 tys.
z³ to jest wykup akcji w Krajowym
Funduszu Po¿yczkowym, w którym
wszystkie gminy tworz¹ fundusz
po¿yczkowy, jest to jednorazowa
wp³ata gminy. Gmina w przysz³oœci
mo¿e wycofaæ siê z udzia³ów. O tym,
czy gmina £obez zdecyduje siê
uczestniczyæ w Lokalnym Funduszu
Po¿yczkowym, zdecyduj¹ radni. M

Str
Str.. 11

POWIATOWA GALA SPORTU

tygodnik ³obeski 25.3.2014 r.

Politycy podejmuj¹ decyzje, a ludzie cierpi¹
Gdy 29 marca 2013 r. ks. Henryk
Melerski, proboszcz parafii Sielsko,
po liturgii Wielkiego Pi¹tku odprawi³
nabo¿eñstwo Gorzkich ¯ali i wznowi³ tradycjê adoracji relikwii Krzy¿a
Œwiêtego, przywiezionych przez œp.
ks. Franciszka Jastrzêbskiego z Kuropatnik na Ukrainie, nie zdawa³am
sobie wówczas sprawy z wagi tego
wydarzenia w obliczu zmian, jakie
zasz³y w przeci¹gu roku na Ukrainie.
Gdy w minion¹ niedzielê, 23 marca 2014 r., ks. Henryk Melerski poœwiêci³ odnowiony relikwiarz Krzy¿a
Œwiêtego przed nabo¿eñstwem
Gorzkich ¯ali, nie wiedzia³am jeszcze
o tym, ¿e Rosyjska Duma Pañstwowa oficjalnie wyst¹pi³a do kilku
pañstw, w tym Polski, z propozycj¹
podzia³u Ukrainy.
Wojna jest z³em, a bratobójcza
wojna z³em, które trwa przez pokolenia. Wyrz¹dzonych przez ni¹ krzywd
i bólu nie mo¿na zapomnieæ, trudno
wybaczyæ, choæby siê nawet chcia³o. Osobiœcie nie doœwiadczy³am
tego, ale ¿yj¹cy jeszcze Kresowianie
przesiedleni z terenów wschodnich
Ukrainy pamiêtaj¹ czasy bratobójczych mordów. Politycy podejmuj¹
decyzje, a ludzie cierpi¹, jeœli te decyzje podejmowane s¹ w interesie
nielicznej grupy osób lub ich wizji
œwiata.
Jesteœmy w okresie Wielkiego
Postu, w którym odprawiane jest
nabo¿eñstwo pasyjne Gorzkie ¯ale.
Mówi siê, ¿e Polska ma szczególn¹
misjê do spe³nienia, jeœli chodzi o
zapewnienie pokoju i jednoœci Ukrainy. Zgadzam siê z tym, ale myœlê tu
o wsparciu duchowym, szturmie na

Bo¿e Mi³osierdzie. Gorzkie ¯ale to
nabo¿eñstwo wy³¹cznie polskie. Po
raz pierwszy odby³y siê one w 1704
roku, w koœciele Œwiêtego Krzy¿a w
Warszawie, czyli 310 lat temu. Drukiem zosta³y wydane w 1707 r., staraniem ks. Wawrzyñca Stanis³awa
Benika, ze Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy œwiêtego Wincentego Paulo.
W Kuropatnikach nabo¿eñstwo
Gorzkich ¯ali po³¹czone by³o z wystawieniem Najœwiêtszego Sakramentu, kazaniem pasyjnym i œpiewaniem suplikacji (Œwiêty Bo¿e), chyba warto w tych niepewnych czasach do tego wróciæ.
Nabo¿eñstwo Gorzkich ¯ali, z
adoracj¹ Krzy¿a Œwiêtego, odprawiane jest w koœciele parafialnym w
Sielsku w okresie wielkiego Postu w
ka¿d¹ niedzielê o godzinie 17. Krzy¿
Œwiêty jest symbolem, który ³¹czy

wszystkich chrzeœcijan, bez wzglêdu na narodowoœæ, znakiem na obecne czasy.
Dziêkujê ks. Henrykowi Melerskiemu, proboszczowi parafii Sielsko, za zaanga¿owanie i wspó³pracê
ze Stowarzyszeniem „Kuropatniki”,
przy wznawianiu dawnych tradycji
koœcielnych, ks. Grzegorzowi z P³ocka za przes³anie zdjêæ relikwiarza, na
podstawie którego zrekonstruowano brakuj¹ce czêœci relikwiarza z

Sielska (krzy¿yk w górnej czêœci i
elementy boczne podstawy relikwiarza), o. Rajmundowi z Winnik za
dostarczenie relikwiarza do renowacji, firmie „Bik” Jan Brejtfus, Krzysztof Biedniak z Otrêbus pod Warszaw¹, która zrekonstruowa³a brakuj¹ce elementy i poz³oci³a relikwiarz, anonimowemu darczyñcy,
który pokry³ koszty renowacji.
Barbara Górniak, Prezes
Stowarzyszenia „Kuropatniki”

Wizyta uczniów z £osoœnicy w S³ajsinie
Uczniowie klas I-III ze szko³y Filialnej w £osoœnicy wziêliœmy udzia³ w warsztatach ekologicznych w
Regionalnym Zak³adzie Gospodarowania Odpadami
w S³ajsinie.
To tam trafiaj¹ wszystkie œmieci z wielu gmin naszego województwa m.in. Reska.
Na eko-warsztatach poprowadzonych przez inspektora ds. edukacji p. Monikê Olechnowicz-Krakowsk¹ mogliœmy poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat
prawid³owego sortowania œmieci, racjonalnej gospodarki odpadami oraz poznaæ jej wp³yw na otaczaj¹ce
œrodowisko.
PóŸniej udaliœmy siê na teren zak³adu i do hal, gdzie
sortuje siê odpady. Tam zobaczyliœmy, jak taœmoci¹gami odpady wêdruj¹ na sita, by trafiæ w ostatecznoœci do
odpowiednich boksów lub na pryzmê kompostow¹.
Wra¿enie na nas zrobi³ sprzêt: ciê¿arówki, spychacze,
koparki itp. Najwa¿niejsze jednak by³o uœwiadomienie
wszystkim, ¿e to my produkujemy te wszystkie œmieci
i to od nas zale¿y ich iloœæ. To by³a bardzo pouczaj¹ca
lekcja.
Uczniowie Szko³y Filialnej w £osoœnicy
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Z UŒMIECHEM W PRZYSZ£OŒÆ (cz. 3)
Rozmowa z pani¹ Izabel¹ Musielsk¹, nauczycielem w ³obeskim przedszkolu
Ile dzieci z przedszkola korzysta z zajêæ Metod¹ Integracji Sensorycznej?
W Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie z zajêæ
metod¹ Integracji Sensorycznej (SI)
korzysta kilkanaœcioro dzieci.
Na jakiej podstawie dzieci s¹
kwalifikowane na takie zajêcia?
Podstaw¹ do terapii jest diagnoza. Aby dziecko mog³o korzystaæ z
zajêæ SI, musi posiadaæ diagnozê
procesów integracji sensorycznej.
Diagnozê tak¹ mo¿e przeprowadziæ
certyfikowany terapeuta. Mo¿e ona
zostaæ wykonana w naszym przedszkolu, jak równie¿ w innym miejscu
i przez innego terapeutê.
Od kiedy w przedszkolu prowadzona jest terapia?
W styczniu 2013 r. zdiagnozowane przeze mnie dzieci zosta³y objête
terapi¹ Integracji Sensorycznej. Do
diagnozy by³y kwalifikowane dzieci
z opini¹ poradni psychologicznopedagogicznej oraz dzieci objête
wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Czy w przedszkolu zajêcia z Integracji Sensorycznej s¹ p³atne?
Dzieci objête wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz pomoc¹
psychologiczno-pedagogiczn¹
maj¹ zajêcia bezp³atnie.
Czym jest Integracja Sensoryczna?
Bieganie, skakanie, przytulanie,
jazda na rowerze, to czynnoœci, które powinny byæ przyjemnoœci¹ dla
ka¿dego dziecka. Czasami zdarza siê
jednak, ¿e tak nie jest. Dziecko wci¹¿
potyka siê, nauka jazdy na rowerze
to koszmar, nie lubi siê przytulaæ, nie
potrafi siê odnaleŸæ w grupie rówieœniczej, ma problem z koncentracj¹
uwagi. Dzieje siê tak wówczas, gdy
bodŸce zmys³owe odbierane przez
cia³o s¹ w niew³aœciwy sposób interpretowane przez mózg.
Dysfunkcje integracji sensorycznej najczêœciej objawiaj¹ siê:
wzmo¿on¹ lub obni¿on¹ wra¿liwoœci¹ na bodŸce, niew³aœciwym poziomem uwagi, obni¿onym poziomem koordynacji ruchowej, opóŸnionym rozwojem mowy, nieprawid³owym poziomem aktywnoœci ruchowej, trudnoœciami w zachowaniu.
Dysfunkcje te mog¹ byæ rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnoœciami w uczeniu siê, z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹,
ruchow¹, autyzmem, nadpobudliwoœci¹ psychoruchow¹, mózgowym
pora¿eniem. Ich nasilenie jest ró¿ne,
od lekkiego do znacznego.
Jakiego typu zaburzenia wystêpuj¹ u dzieci objêtych terapi¹ w
przedszkolu?
Najwiêcej dzieci demonstruje problemy z modulacj¹ sensoryczn¹ zwi¹zan¹ z ogólnym stanem pobudzenia

systemu nerwowego, co ogromnie
wp³ywa na zachowanie i emocje. Problemy te mog¹ dotyczyæ dotyku,
wzroku, wêchu, s³uchu, równowagi,
czucia g³êbokiego (wra¿eñ z miêœni
i œciêgien). Czêsto dzieci prezentuj¹
cechy niepewnoœci grawitacyjnej,
maj¹ lêk wysokoœci. Du¿y problem
wystêpuje u dziewczynki, która panicznie boi siê, ¿e siê przewróci. Z
tego powodu nie chce wychodziæ z
domu. Dzieci z niepewnoœci¹ grawitacyjn¹ maj¹ problem z chodzeniem
po schodach, nie lubi¹ siê huœtaæ,
czêsto maj¹ chorobê lokomocyjn¹.
Przyk³adem mo¿e byæ 5. letnie
dziecko, które nie lubi obcinania paznokci, w³osów, nie lubi te¿ byæ dotykane, staæ obok innych dzieci. Po kilku
godzinach w przedszkolu jest rozdra¿nione, bywa agresywne. Ka¿dy niespodziewany, nawet lekki dotyk jest
dla niego du¿ym dyskomfortem. Jest
dzieckiem p³aczliwym, czêsto wycofuje siê z danej aktywnoœci. Dopiero
po diagnozie okaza³o siê, ¿e nie jest
wcale niegrzeczne, lecz nadwra¿liwe
dotykowo. Dodatkowo wykazuje o
wiele wiêksze zapotrzebowanie na
ruch, ni¿ inne dzieci, ma siln¹ potrzebê
skakania, mocnego upadania, potrzebuje wielu doznañ. Dla dziecka niektóre dŸwiêki powoduj¹ silne rozdra¿nienie (tu mamy do czynienia z nadwra¿liwoœci¹ s³uchow¹). Do wszystkiego
dodajmy jeszcze nadwra¿liwoœæ wêchow¹, gdzie dziecko je tylko wybrane produkty, a na inne ma odruchy wymiotne.
Drug¹ grup¹ s¹ dzieci, które maj¹
problemy z ró¿nicowaniem sensorycznym.
Umiejêtnoœæ ta umo¿liwia zauwa¿anie ró¿nic. Dotyczy to równie¿ dotyku, wzroku, s³uchu, czucia, równowagi. Ch³opiec np. ma problem z przetwarzaniem informacji s³uchowej na
polecenia, czêsto nie rozumie co siê
do niego mówi, myli wyrazy podobne. Problem wystêpuje tak¿e w sferze
jêzyka, trudno mu uporz¹dkowaæ
myœli, ma k³opot z wymawianiem
s³ów, by zosta³y zrozumiane.
Kolejne zaburzenia dotycz¹ kontroli posturalnej i ocznej.
Przyk³adem jest dziecko z problemami miêœniowymi, które nie jest w
stanie wykonaæ najprostszych æwiczeñ ruchowych. Sylwetka jest nieprawid³owa, dziecko czêsto podpiera g³owê podczas siedzenia przy
stoliku, ponadto charakterystyczne
u dziecka to: niezgrabnoœæ, zaburzenia równowa¿ne. Problemy z koncentracj¹, z rysowaniem wynikaj¹ z
nieprawid³owoœci pracy oczu.
Inny problem dotyczy planowania motorycznego du¿ej i ma³ej motoryki.
Dziecko np. ma k³opot z zaplanowaniem ruchu. Dotyczy to np. samoobs³ugi: ubieranie, jedzenie. Dziew-

czynka np. wie co powinna ubraæ,
lecz nie wie jak to zrobiæ, czy ubraæ
najpierw sweterek czy kurtkê. Gdy
np. dostanie polecenie zrób namiot
z koca i 2 krzese³, nie wie jak siê do
tego zabraæ.
Zaburzenia Integracji Sensorycznej to z z³o¿ony problem. Wp³ywaj¹ na rozwój i zachowanie dziecka, na uczenie siê, komunikacjê, na
dzieciêce zabawy i zawierane przyjaŸnie.
Jak zaburzenia Integracji Sensorycznej wp³ywaj¹ na rozwój
dziecka?
Zaburzenia procesu Integracji
Sensorycznej maj¹ znacz¹cy wp³yw
na sferê emocjonaln¹ dziecka. Dziecko czuje siê niezrozumiane w swoich
nieco innych potrzebach, czuje siê
odrzucone przez swoich rówieœników, gorsze, bo nie potrafi nauczyæ
siê jakiejœ czynnoœci tak szybko jak
jego koledzy. W konsekwencji unika
przedszkola, mówi, ¿e nikt go nie lubi,
czasami mechanizm obronny powoduje agresjê w stosunku do innych
dzieci, dziecko nie potrafi wchodziæ w
relacje z rówieœnikami, prezentuje
trudne zachowania.
Dziecko z zaburzeniem posturalno-okoruchowym id¹c do szko³y
wydaje siê byæ zdrowe, w pe³ni rozwiniête, z norm¹ intelektualn¹, zaczyna jednak mieæ problemy z czytaniem, pisaniem, nauk¹ matematyki.
Czêsto myli strony prawa – lewa,
odwraca litery ( d; p, p; b), ma k³opot
z przepisywaniem z tablicy, gubi literki, zaburzenia równowa¿ne.
Ile trwaj¹ zajêcia?
Zajêcia dla jednego dziecka w
przedszkolu odbywaj¹ siê raz w tygodniu i trwaj¹ œrednio od 45 do 55
minut. Aby terapia przynios³a szybsze efekty, warto by³oby zwiêkszyæ
iloœæ zajêæ do 2 godzin tygodniowo.
Nale¿y równie¿ zachêciæ rodziców dziecka do wspó³pracy z terapeut¹ i wprowadziæ program do æwiczeñ sensorycznych w warunkach
domowych.
Jak wygl¹da terapia?
Terapia Integracji Sensorycznej
okreœlana jest mianem „naukowej
zabawy”. Podczas jednej sesji
dziecko wykonuje ró¿ne zadania.
Przez zabawê przyjemn¹ i interesuj¹c¹ dla dziecka dokonuje siê integracja bodŸców zmys³owych oraz
doœwiadczeñ p³yn¹cych do oœrodkowego uk³adu nerwowego, co pozwala na lepsz¹ organizacjê dzia³añ.
Jak d³ugo powinna trwaæ terapia, aby przynios³a efekty?
Ca³y proces terapii trwa od 1 roku
do 3 lat lub d³u¿ej. Jest to kwestia indywidualna.
Czy nowe pomieszczenie u³atwia prowadzenie zajêæ?
Zdecydowanie tak. Od wrzeœnia
2013 r. sala do terapii mieœci siê w no-

wym budynku przedszkola. Pomieszczenie jest przestrzenne, nie
zawiera zbêdnych mebli, sprzêt zawieszany nie ogranicza miejsca. Sala
spe³nia wszelkie wymogi do rozwoju nie tylko ma³ej, ale równie¿ du¿ej
motoryki. Dziecko mo¿e swobodnie
wykonywaæ ró¿ne zadania np. jeŸdziæ na deskorolce, æwiczyæ na du¿ej
pi³ce i wykonywaæ szereg skomplikowanych sekwencji ruchowych.
Barwy pomieszczenia s¹ w jednolitym kolorze i nie rozpraszaj¹ uwagi
dziecka.
Czy sala jest odpowiednio wyposa¿ona?
Sala do terapii jest systematycznie doposa¿ana na miarê mo¿liwoœci
przedszkola. W sali znajduje siê profesjonalny sprzêt z wszelkimi atestami. Metalowa konstrukcja wykonana w formie rozbieralnego stojaka,
s³u¿y do podwieszania sprzêtów:
platformy, konika, helikoptera. Ponadto w sali znajduje siê wiele innych sprzêtów jak: deskorolka, deska do rotacji, ko³yska i wiele innych
drobnych elementów do stymulacji
wszystkich systemów sensorycznych.
Nie ukrywam jednak, ¿e potrzeby
s¹ du¿e, dzieci tak¿e lubi¹ urozmaicenia, a i firmy produkuj¹ce sprzêt
do terapii wzbogacaj¹ rynek krajowy o nowe oferty i ciekawe propozycje. Mam, wiêc tak¹ nadziejê, ¿e w
nowym 2014 roku zostanie zakupiony kolejny sprzêt do æwiczeñ sensorycznych.
Czy jeœli dziecko maj¹ce zaburzenia nie zostanie poddane terapii
wyroœnie z tego?
Bez udzielenia pomocy, z problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrosn¹. Te problemy bêd¹ „ros³y” razem z nimi.
Dlatego tak wa¿na jest wczesna interwencja. Bez wzglêdu na to, czy
zaburzenie jest niewielkie, czy te¿
du¿e - dziecko takie potrzebuje terapii.
Czy inne dodatkowe zajêcia w
przedszkolu maj¹ pozytywny wp³yw
na kszta³towanie siê osobowoœci
dziecka?
Oczywiœcie. Naszym celem jest
wszechstronny rozwój wychowanków, wiêc ka¿de zajêcia, zarówno
grupowe jak indywidualne, siê do
tego przyczyniaj¹.
Czym dla Pani jest praca w
przedszkolu?
Tak siê szczêœliwie sk³ada, ¿e
moja praca jest dla mnie przyjemnoœci¹ i wielk¹ pasj¹. Zawsze chcia³am
pracowaæ z dzieæmi i robiê to. Chcia³abym jeszcze móc prowadziæ zajêcia
grupowe z elementami SI dla wszystkich dzieci w przedszkolu.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³: hjm
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XII Potyczki Przedszkolaków w Resku
(RESKO) Ju¿ po raz XII 14 marca 2012 w hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Resku odby³y siê zawody przedszkolaków pod
nazw¹ „Potyczki Przedszkolaków”.
W tym roku koordynatorem imprezy by³a p. Urszula Szumska, nauczycielka Szko³y Filialnej w £osoœnicy, a imprezê poprowadzi³ nauczyciel wf w SP w Resku p. Arkadiusz Majewski.
W imprezie bra³y udzia³ dzieci 5 i
6 letnie z oddzia³ów przedszkolnych
SP Starogard, Szko³y Filialnej w
£osoœnicy i przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Resku. Rywalizacja by³a bardzo emocjonuj¹ca i
zaciêta. Ka¿da startuj¹ca dru¿yna
otrzyma³a pami¹tkowy puchar, a
wszyscy zawodnicy piêkne medale.
Fundusze na zakup nagród, pucharów i medali przekaza³ Burmistrz
Reska p. Arkadiusz Czerwiñski, za co
ogromne podziêkowania. Podziêkowania równie¿ dla Rady Rodziców
Szko³y Filialnej w £osoœnicy za zakupienie s³odkiego poczêstunku i
soczków.
Wyra¿amy równie¿
wdziêcznoœæ sponsorom m.in. hurtowni ATCO za przekazanie nagród,
oraz radnemu p. Dariuszowi Mo¿ejce za przekazanie s³odyczy oraz
wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy.
Organizatorzy: SP Resko, Filia w
£osoœnicy.
(o)

WIZYTA W WYDAWNICTWIE
14 marca 2014 roku uczniowie
z Niepublicznego Gimnazjum nr 1
w Radowie Wielkim wybrali siê z wizyt¹ do ³obeskiego Wydawnictwa
Polska Prasa Pomorska.
Miêliœmy tam mo¿liwoœæ spotkaæ siê z redaktorem gazety, panem
Kazimierzem Rynkiewiczem, który
opowiedzia³ nam o dzia³alnoœci wydawnictwa. Mogliœmy dowiedzieæ
siê, ¿e w takim ma³ym miejscu powstaj¹ a¿ cztery gazety: Tygodnik
£obeski, Tygodnik Pojezierza Drawskiego, Gazeta Gryficka oraz dwutygodnik Wieœci Œwidwiñskie. Miêliœmy okazjê odbyæ wêdrówkê po
wydawnictwie, zaznajomiæ siê z etapami powstawania gazety i dzia³alnoœci¹ drukarni. By³a to bardzo ciekawa i praktyczna lekcja. Uczennica
Gimnazjum , Ola podziêkowa³a panu
redaktorowi w imieniu wszystkich
uczniów oraz wrêczy³a drobny upominek, a pan redaktor odwdziêczy³
siê tym samym, wrêczaj¹c nam upominkowe tygodniki ³obeskie.
Uczeñ Niepublicznego Gimnazjum nr
1w Radowie Wielkim Adam Ka³ecki
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IV liga

WYNIKI I TABELE

Dobra gra, a jeszcze
lepszy wynik Sarmaty
w Stargardzie
Bardzo cennym zwyciêstwem w
sobotnie deszczowe popo³udnie
zakoñczy³a siê wyprawa Sarmaty
Dobra do Kluczevi Stargard. Dru¿yna gospodarzy w tym sezonie plasuje siê w górnej po³ówce ligowej tabeli (obecnie 4 miejsce) i przez kilka
kolejek by³a nawet liderem. Z dwóch
pora¿ek jakie Kluczevia ponios³a w
bie¿¹cym sezonie jedna by³a z dru¿yn¹ Sarmaty 0:2 na boisku w Dobrej. Po pechowej inauguracji rundy
wiosennej (pora¿ka 1:3 z Vinet¹
Wolin, mimo momentami bardzo
dobrej gry w polu) dru¿yna Sarmaty
jecha³a na mecz do Stargardu z
umiarkowanym optymizmem. Jednak ju¿ od pierwszych minut meczu
zespó³ z Dobrej przej¹³ inicjatywê w
polu czym pokaza³, ¿e tego meczu
wcale nie musi przegraæ. Zawodnicy
Sarmaty pokazali, ¿e w takich trudnych warunkach boiskowych (padaj¹cy deszcz, mokre, œliskie i niestety nierówne boisko) umiejêtnoœciami technicznymi poszczególnych zawodników mo¿na uzyskaæ
przewagê na boisku. Decyduj¹ca
bramka pad³a w 80' meczu. Najpierw
Damian Dzierbicki wykona³ rzut
wolny z ok. 25 metrów od bramki
Kluczevi. Pi³kê po jego mocnym
strzale bramkarz gospodarzy zdo³a³
tylko sparowaæ przed siebie, odbit¹
pi³kê próbowa³ jeszcze umieœciæ w
bramce Piotr Klêczar, lecz bramkarz
odbi³ j¹ ponownie, tym razem w kierunku graj¹cego trenera Sarmaty
Damiana Padziñskiego, który strza³em po ziemi z ok. 13 metrów, tu¿ przy

prawym s³upku, umieœci³ j¹ w bramce. Sarmata w bilansie pojedynków
z Kluczevi¹ (czo³ow¹ dru¿yn¹ obecnego sezonu) odnios³a dwa zwyciêstwa, strzeli³a trzy bramki (wszystkie
Damian Padziñski) i nie straci³a ¿adnej. Zwyciêstwo to znacznie przybli¿y³o Sarmatê do bezpiecznej strefy w
œrodkowej czêœci tabeli.
Kluczevia Stargard – Sarmata
Dobra 0:1 (0:0)
Bramkê dla Sarmaty zdoby³ Damian Padziñski (80').
Sk³ady:
Kluczevia Stargard: Artur D¹browski, Grzegorz Magnuski, Mariusz Nowicki, Kamil Bartoszyñski,
Piotr Zdziarski (80' £ukasz Bulik),
Patryk Szczygielski, Krystian Cieplak, Arnold ¯arnotal (80' Wiktor
Laban), Artur Koœciukiewicz (66'
Krystian Gruszczyñski), £ukasz
Rdzeñ, Rados³aw Surma.
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski, Andrzej Kierek (60' Zdzis³aw Szw¹der), Wojciech Dorsz, Arkadiusz Paw³owski, Emilian Kamiñski, £ukasz Uchwa³, Mateusz Kowalczyk (90' Seweryn Wrzesieñ),
Damian Dzierbicki, Piotr Klêczar, Filip Plewiñski (83' Cezary Szkup),
Damian Padziñski,
Sêdzia
g³ówny:
Marcin
Œwierszcz, sêdziowie asystenci:
Pawe³ Kowalski, Maciej Kaczmarek.
estan

Klasa okrêgowa

Sparta traci punkty, po jednym
zdobywaj¹ Mewa i Œwiatowid
Trudno powiedzieæ, co dzia³o siê
ze Spart¹ Wêgorzyno w zimowym
okresie przygotowawczym, ale zastanawiaj¹ce s¹ dwie pora¿ki na
starcie rundy wiosennej. Pierwsz¹
przegran¹ z obecnym liderem Iskr¹
Golczewo da siê wyt³umaczyæ naprawdê wysok¹ form¹ tego zespo³u
i potê¿nym parciem na awans, chocia¿ Golczewo to przecie¿ mieœcinka.Jednak obecna, druga pora¿ka, z
Jeziorakiem w Szczecinie, stawia pod
du¿ym znakiem zapytania mo¿liwoœci awansu do ligi wojewódzkiej.
OdpowiedŸ na te dylematy powinien
daæ mecz z Promieniem Mosty, który

równie¿ zajmuje wysok¹ pozycjê w
tabeli, ale je¿eli Sparta nie poradzi
sobie z tym rywalem, to bêdzie znaczy³o, ¿e coœ w wêgorzyñskiej maszynie zaciê³o siê.
Œwiatowid zremisowa³ z Tanowi¹
1:1 i takim samym wynikiem zakoñczy³ siê pojedynek Mewy z Reg¹
Trzebiatów w Resku.
Reszczanie zagrali w sk³adzie:
Andrusieczko, Adamczuk, (60' Paw³owski), Czy¿, Deuter Sz., Dudek,
Grygiel (82' B³a¿owski), Markiewicz,
Ryba (70' Okrasa), Skrilec, Urbañczyk (65' Stêpieñ), W³odarczyk. (r)

IV liga

Klasa okrêgowa

Œwit Szczecin - Hutnik Szczecin 3:2,
Arkonia Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski 2:3, D¹b Dêbno - Ina Goleniów 5:1, Kluczevia Stargard - Sarmata Dobra 0:1, Vineta Wolin - Darzbór Szczecinek 1:1, Rasel Dygowo Astra Ustronie Morskie 1:1, Odrzynka Radziszewo - K³os Pe³czyce
0:1, Wielim Szczecinek - Stal Szczecin 2:1.

Mewa Resko - Rega Trzebiatów 1:1,
Iskra Golczewo - B³êkitni II Stargard
3:0, Wicher Brojce - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 0:6, Jeziorak Szczecin
- Sparta Wêgorzyno 2:0, Ehrle Dobra
Szczeciñska - GKS Mierzyn 1:3,
Œwiatowid £obez - Tanowia Tanowo
1:1, Rolpol Chlebowo - Chemik II
Police 5:2, Promieñ Mosty - Kasta
Szczecin 3:3.

1. Astra Ustronie M.
37 36:13
2. Gryf Kamieñ Pom.
35 44:24
3. Rasel Dygowo
35 38:15
4. Kluczevia Stargard
32 39:20
5. Vineta Wolin
31 40:17
6. Stal Szczecin
27 31:24
7. Arkonia Szczecin
27 34:29
8. D¹b Dêbno
26 33:29
9. Œwit Szczecin
25 30:23
10. Hutnik Szczecin
23 29:35
11. Ina Goleniów
23 23:30
12. Sarmata Dobra
22 24:38
13. Wielim Szczecinek
16 21:34
14. Odrzynka Radziszewo 14 14:36
15. K³os Pe³czyce
8 7:31
16. Darzbór Szczecinek 5 17:62

1. Iskra Golczewo
2. Sparta Wêgorzyno
3. B³êkitni II Stargard
4. Promieñ Mosty
5. Jeziorak Szczecin
6. Mewa Resko
7. Tanowia Tanowo
8. Œwiatowid £obez
9. Wybrze¿e Rewalskie
10. Rega Trzebiatów
11. GKS Mierzyn
12. Ehrle Dobra Szcz.
13. Wicher Brojce
14. Kasta Szczecin
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

IV liga

Granie w planie

29.03.14 (sobota)
11.00 Hutnik Szczecin - Odrzynka Radziszewo
14.00 Ina Goleniów - Rasel Dygowo
15.00 K³os Pe³czyce - D¹b Dêbno
15.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Wielim Szczecinek
15.30 Sarmata Dobra - Œwit Szczecin
16.00 Darzbór Szczecinek - Kluczevia Stargard
16.00 Astra Ustronie Morskie - Arkonia Szczecin
30.03.14 (niedziela)
17.00 Stal Szczecin - Vineta Wolin

Klasa okrêgowa
29.03.14 (sobota)
11.00 Rega Trzebiatów - Ehrle Dobra Szczeciñska
15.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Mewa Resko
15.00 Tanowia Tanowo - Wicher Brojce
16.00 GKS Mierzyn - Rolpol Chlebowo
16.00 Sparta Wêgorzyno - Promieñ Mosty
18.00 Kasta Szczecin - Œwiatowid £obez
30.03.14 (niedziela)
16.00 Chemik II Police - Iskra Golczewo
16.30 B³êkitni II Stargard - Jeziorak Szczecin

Klasa A
29.03.14 (sobota)
14.00 Jantar Dziwnów - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Radowia Radowo Ma³e
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Sparta Gryfice
16.00 Korona Stuchowo - Pionier ¯arnowo
16.00 Orze³ £o¿nica - Orze³ Prusinowo
30.03.14 (niedziela)
15.00 B³êkitni Trzyg³ów - Sowianka Sowno
Klasa B rozpocznie rundê 12 kwietnia.

40 57:24
36 40:19
34 65:41
33 54:37
33 52:19
29 52:42
26 28:32
26 32:25
25 38:48
20 24:35
19 31:41
18 27:42
17 25:41
17 37:50
12 22:49
5 19:58
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
PUNKTACJA OGÓLNA POZYTYWNYCH
OCEN
Anna Szymañska - RM Resko (200)
Magdalena Chmura - UM £obez (104)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez (70)
POZYTYWNE OCENY
POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez (70)
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy (39)
Kamila Podfigurna - starostwo £obez (10)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez - (10)
Arkadiusz Skrilec - Komenda Policji w £obzie (7)
Ryszard Brodziñski - starosta (7)
Jan Zdanowicz - wicestarosta (7)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (5)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu (3)
Jolanta Wielgus - PUP £obez (2)
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu (1)
Ewelina Po?pieszy?ska - nadz?r Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez (1)
GMINA£OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez (104)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (47)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (38)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (22)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez (15)
Agnieszka Kielar - UM £obez (13)
Krystyna Bogucka - radna RM £obez (11)
Grzegorz Urbañski UM £obez (10)
Iwona ¯y³a - UM £obez (6)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (6)
Helena Szwemmer - radna RM £obez (6)
Jan Ceholnyk - UM £obez (6)
Aneta Dajnowska UM £obez (5)
Olga Radziwanowska - UM £obez (4)
Bogdan Górecki - radny UM £obez (4)
Ewa Ciechañska - UM £obez (4)
Alicja Tulig³owicz UM £obez (3)
Irena Libiszewska - UM £obez (3)
Piotr Dynowski - UM ?obez (2)
Ryszard Sola - burmistrz £obza (2)
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki w £obzie (2)
Zbigniew Gromek - UM £obez (1)
Stanis³aw Wierudzki - UM Lobez (1)

Kupon
+

Henryk Stankiewicz - radny RM £obez (1)
Maria Pokomeda - radna RM £obez (1)
GMINADOBRA
Sebastian Kuran - UM Dobra (2)
GMINARESKO
Anna Szymañska - RM Resko (200)
Edyta Klepczyñska - RM Resko (63)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (32)
Barbara Basowska - przew. RM Resko (24)
Renata Kulik - radna RM Resko (19)
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko (18)
Karolina Hagno UM Resko (5)
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)
GMINAWÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (4)
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie (1)
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno (1)
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno (1)
GMINARADOWOMA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (1)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (18)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP (10)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez (8)
Beata Medunecka - PUP £obez (6)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski (4)
Kamila Podfigurna - Starostwo (4)
Grzegorz Tokarski PUP - £obez (2)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez (2)
Maria Sola - PUP £obez (1)
Zbigniew Martyniak - UM £obez (1)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez (1)
GMINA£OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza (149)
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negatywnie oceniam

Mieczys³aw Fojna - UM £obez (40)
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez (28)
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez (23)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (20)
Monika Jarzêbska - sekretarz UM (20)
Krystyna Bogucka - radna RM (17)
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez (10)
Helena Szwemmer - radna RM (8)
Dariusz Ledzion - £DK (7)
Kazimierz Chojnacki - radny RM (7)
Magdalena Chmura - UM £obez (7)
Bogdan Górecki - radny RM (6)
Zbigniew Pude³ko - radny RM (6)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez (6)
Marian Kozioryñski - UM £obez (4)
Henryk Stankiewicz - radny RM (3)
Katarzyna Danylczak - UM £obez (3)
Zbigniew Martyniak - UM £obez - (3)
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez (2)
Agnieszka Kielar - UM £obez (2)
Kamila Deuter - UM £obez (2)
Olga Radziwanowska - skarbnik UM (2)
Iwona ¯y³a - UM £obez - (2)
Irena Libiszewska - UM £obez (1)
Agnieszka Michna - UM £obez (1)
Wies³awa Romejko - UM £obez (1)
GMINADOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (2)
GMINARESKO
Ryszarda Podsadna - UM Resko - (90)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (72)
Anna Szymañska - radna RM Resko (64)
Barbara Basowska - radna RM (51)
Jolanta Furman - CK (33)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (16)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko (11)
Renata Kulik - RM Resko (9)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku
(8)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
El¿bieta Korgul - RM Resko (4)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (4)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko (2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko (2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko (2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
(2)
Aniela Wypch³o - OPS Resko (2)
Kamila Jaworska - UM Resko (2)
Mariola S³odkowska - 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)
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko (1)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko (1)

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

GMINARADOWOMA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo
Ma³e (1)

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6
lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p. Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS)

GMINAWÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz
Wêgorzyna (2)
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Szczêœliwsze ¿ycie
czworonogów
Galeria tygodnika
Œlub Anny i Jaros³awa

(WÊGORZYNO). Podczas obchodów pierwszego dnia wiosny 21
marca br. cz³onkowie Szkolnego
Ko³a Ligi Ochrony Przyrody w Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie znaleŸli czas na sfinalizowanie przedsiêwziêcia, które dotyczy³o opieki nad bezpañskimi psami i
kotami w gminie Wêgorzyno.

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

CMYK

Przypomnijmy, ¿e 31 stycznia br.
w naszym gimnazjum mia³o miejsce
spotkanie z miejscowym stra¿nikiem
miejskim oraz lekarzem weterynarii
na ww. temat. Zaproszeni uczniowie
przynieœli ze sob¹ w³asnorêcznie
wykonane domki dla kotów i psów.
Kontynuacj¹ akcji maj¹cej na celu
pomoc zwierzêtom w przetrwaniu
zimy by³a szkolna zbiórka suchej
karmy dla domowych pupili. Rezultat to a¿ 60 kg karmy!
W miniony pi¹tek zbudowane
schronienia znalaz³y swoich w³aœcicieli. Przedstawiciele SK LOP przy
wspó³pracy z panem Bartoszem
Winsztalem, stra¿nikiem miejskim z
Wêgorzyna oraz miejscowym Zak³adem Us³ug Komunalnych zawieŸli

budy do Cieszyna £obeskiego.
Miejsce nie by³o przypadkowe, lecz
wyznaczone przez stra¿nika, który
na co dzieñ zajmuje siê interwencjami dotycz¹cymi bezpañskich zwierz¹t. Budy zosta³y dostarczone do
dwóch gospodarstw. W jednym z
nich mieszka blisko 30 bezpañskich
kotów. W³aœcicielka posesji jest
spo³ecznym opiekunem tych zwierz¹t, zarejestrowanym w gminie.
Wiêksze domki trafi³y do ludzi, którzy zaadoptowali wyrzucone psy i w
miarê swoich mo¿liwoœci daj¹ im
schronienie i zapewniaj¹ byt.
Dziêki zaanga¿owaniu odpowiednich instytucji oraz empatii
uczniów dziœ ¿ycie czworonogów
jest przyjemniejsze, a opieka nad
nimi prostsza. Bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e tego roku zima w nasze rejony w³aœciwie nie zawita³a, zebrany
suchy prowiant zostanie przekazany zwierzêtom ju¿ jesieni¹.
Akcja odbi³a siê pozytywnym
echem w szkole i ju¿ dziœ uczniowie
obiecali, ¿e na przysz³¹ zimê równie¿
zbuduj¹ schronienia dla czworonogów. Œwietny pomys³!
SK LOP

