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Miliony dla cwaniaków, brak
kontroli
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NIK o niegospodarnoœci
podmiotów, którym
powierzono
administrowanie
pañstwowym mieniem.
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Miliony dla cwaniaków, brak kontroli
(REGION). Mamy tak
beznadziejne prawo,
¿e wystarczy zaj¹æ
sobie grunty, nie bêd¹c
ich w³aœcicielem i braæ
za to dop³aty.
Bud¿et pañstwa ponosi ka¿dego
roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu pañstwa. Przepisy prawa
w praktyce zapewniaj¹ samowolnym
u¿ytkownikom bezkarnoœæ. Instytucje publiczne nieskutecznie walcz¹ z
tym procederem. NIK zaleca zmiany
w istniej¹cym prawie tak, aby mo¿liwe by³o skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z pañstwowej
ziemi oraz wyeliminowanie takich
praktyk.
Wyniki kontroli wskazuj¹, ¿e bezprawne korzystanie z pañstwowej
ziemi sta³o siê zjawiskiem powszechnym. Ra¿¹cy brak ochrony gruntów
rolnych Skarbu Pañstwa (SP) umo¿liwi³ w latach 2009-2012 coroczne,
bezumowne wykorzystanie niemal
12 proc. niezagospodarowanych
gruntów administrowanych przez
kontrolowane jednostki, co stanowi³o od 18,1tys. ha do 20,9 tys. ha.
Pozbawi³o to Skarb Pañstwa potencjalnych wp³ywów z op³at za korzystanie z tych nieruchomoœci w szacunkowej wysokoœci niemal 30 milionów z³. Œwiadczy to o niegospodarnoœci podmiotów, którym powierzono administrowanie pañstwowym mieniem.
Ale to nie wszystko. W tym samym okresie ARiMR wyp³aci³a bezumownym u¿ytkownikom tych nieruchomoœci ³¹cznie 75,8 miliona z³
unijnych dop³at. Okazuje siê, ¿e aby
otrzymaæ dop³aty, nie trzeba byæ
w³aœcicielem gruntów, a nawet ich
dzier¿awc¹ – musi siê jedynie wykazaæ ich u¿ytkowanie.
Przy takim uregulowaniu prawnym nielegalne u¿ytkowanie pañstwowej ziemi sta³o siê procederem
o niejednokrotnie zorganizowanym
charakterze. Z ustaleñ kontroli wynika bowiem, ¿e niezagospodarowane u¿ytki rolne na terenie ca³ego kraju by³y bezumownie zajmowane
przez spó³ki o podobnej nazwie,
maj¹ce tê sam¹ siedzibê i te same
w³adze.
Wœród osób pobieraj¹cych dop³aty do bezprawnie zajmowanych
gruntów nale¿eli równie¿ pracownicy jednostek odpowiedzialnych za
zarz¹dzanie pañstwowym maj¹tkiem
– co oczywiœcie by³o nadu¿yciem
funkcji publicznych. Takich przypadków nie odnotowano w województwie zachodniopomorskim.

W latach 2009-2012 we w³adaniu
19 skontrolowanych jednostek znajdowa³o siê od 157 do 175 tys. ha
nierozdysponowanych gruntów o
jednostkowej powierzchni powy¿ej

nie z pañstwowego mienia bez tytu³u prawnego oraz przewlek³oœæ
spraw s¹dowych postêpowañ cywilnych w sprawach przeciwko bezumownym u¿ytkownikom pañstwowych nieruchomoœci. Sprawy s¹dowe trwa³y czasami nawet kilka lat.
Aby jednak jednostki mog³y nale¿ycie kontrolowaæ podleg³e sobie
grunty, musz¹ przede wszystkim zrobiæ weryfikacjê danych o stanie administrowanego mienia.
ZMiUW w Szczecinie nie dyspo-

0,5 ha. Oznacza to, ¿e NIK nie by³ w
stanie stwierdziæ nawet ile takich
gruntów dok³adnie jest. Z wyjaœnieñ
kontrolowanych jednostek wynika³o, ¿e gruntami nikt nie jest zainteresowany ze wzglêdu na ich nisk¹ jakoœæ, niekorzystn¹ lokalizacjê, albo
rozdrobnienie a tymczasem corocznie 8-9 proc. tych gruntów by³o
wykorzystywanych rolniczo i pobierano za nie dop³aty unijne, przynosz¹c wymierne korzyœci u¿ytkownikom. Oznacza to, ¿e corocznie oko³o 11,8-14,2 tys. ha gruntów by³o
wykorzystywanych bezprawnie,
czêsto bez wiedzy jednostek nadzoruj¹cych. Na 19 kontrolowanych
jednostek 17 nie wiedzia³o o bezumownym wykorzystywaniu gruntów. Najwiêcej takich gruntów nale¿a³o do ANR.
Do 2011 roku najwiêcej takich
gruntów wykorzystywano w woj.
dolnoœl¹skim, a Zachodniopomorskie plasowa³o siê na drugim miejscu
spoœród siedmiu skontrolowanych
ANR. W 2012 roku najwiêcej takich
gruntów wykazano na terenie dzia³ania ANR Szczecin. W 2010 i 2012
roku wykorzystywano bezumownie
oko³o 3 tys. ha gruntów.
Kontrola wykaza³a, ¿e nie domagano siê od bezumownych u¿ytkowników wydania zajêtej nieruchomoœci ani te¿ nie ¿¹dano uiszczenia jakichkolwiek op³at z tego tytu³u.
Kolejn¹ przyczyn¹ takiego stanu
rzeczy, zdaniem NIK, jest brak bie¿¹cych, rzetelnych danych o stanie
administrowanych nieruchomoœci.
Kolejne przyczyny to: nieprzestrzeganie zasad jawnoœci i konkurencyjnoœci oraz sprawnego i równego traktowania wnioskodawców
zainteresowanych legaln¹ dzier¿aw¹ pañstwowego mienia, nieegzekwowanie nale¿noœci za korzysta-

nowa³ danymi w zakresie gruntów
rolnych SP z wyszczególnieniem
powierzchni gruntów rolnych ogó³em, gruntów rolnych nierozdysponowanych oraz gruntów rolnych
rozdysponowanych.
Kontrola NIK ujawni³a, ¿e w przetargach na dzier¿awê SP z powodzeniem uczestniczy³y osoby, które
bezumownie korzysta³y z gruntów
administrowanych przez organizatorów przetargu. ¯adna z ANR w
og³aszanych przetargach na dzier¿awê gruntów nie wskazywa³a kryterium wykluczaj¹cego bezumownych u¿ytkowników. NIK wskazuje
na brak bezpoœredniej podstawy
prawnej w tym zakresie. Zjawiskiem
powszechnym sta³o siê równie¿ zajmowanie gruntów SP tu¿ przed przetargami w oparciu o publikowane
og³oszenia o przetargach.
NIK zwraca równie¿ uwagê na to,
¿e tym nieprawid³owoœciom sprzyja³o lekcewa¿¹ce traktowanie wnioskodawców ubiegaj¹cych siê o
dzier¿awê pañstwowych gruntów.
Dopiero w 2013 roku dosz³o pomiêdzyANR i ARiMR do porozumienia, na mocy którego ANR uzyska³a
bezpoœredni dostêp do danych zgromadzonych w ewidencjach ARiMR.
Przypadki bezumownego korzystania gruntów wyst¹pi³y w 17 spoœród 19 skontrolowanych jednostek, przy czym tylko 9. z nich wiedzia³o o wystêpowaniu u nich zjawiska bezumownego wykorzystywania gruntów i za ich wiedz¹ grunty te
w taki sposób wykorzystywa³o.
Oznacza to, ¿e za wiedz¹ instytucji
ARiMR wyp³aci³o bezumownym 29
milionów z³.
Za wiedz¹ ANR OT w Szczecinie
wykorzystywanych by³o bezumownie oko³o 2600 ha, oznacza to, ¿e nie
wiedziano o oko³o 400 ha.

Wœród przyczyn nieprawid³owoœci w gospodarowaniu pañstwow¹ ziemi¹ NIK wymienia: niesksuteczny nadzór podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie
pañstwowym mieniem nad powierzonym maj¹tkiem.

Zawierane umowy nie przewidywa³y, ¿e ostatni dzieñ ustalonego
okresu korzystania z gruntu jest
dniem zwrotu nieruchomoœci do zasobu. Zamiast tego umieszczano w
nich zapis zobowi¹zuj¹cy dzier¿awców do wydania nieruchomoœci np.
w terminie jednego miesi¹ca od daty
dorêczenia pisemnego wezwania do
jej wydania.
W czterech przypadkach ANR
Szczecin wyda³a decyzjê o wydaniu
gruntów bez wskazania terminu.
Teoretycznie konsekwencj¹ niewydania nieruchomoœci winno byæ
niezw³oczne wyst¹pienie z roszczeniem windykacyjnym lub wnioskiem
o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego w zwi¹zku z nadaniem klauzuli wykonalnoœci dla aktu notarialnego, w którym d³u¿nik uprzednio
podda³ siê egzekucji obejmuj¹cej
m.in. obowi¹zek wydania nieruchomoœci.
Takie przypadki mia³y miejsce
równie¿ w ANR w Szczecinie, w którym NIK postawi³a dyrektorowi zarzut zaniechania. Ich bezczynnoœæ
oznacza³a bowiem aprobatê bezumownego korzystania z gruntów. op
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Zatrzymanych dwóch 25-latków

Sp³onê³o oko³o 4 ha zbo¿a

Policjanci znaleŸli
tytoñ bez akcyzy

Po¿ar z iskry

30 lipca 2014 r. oko³o godz.
17.20 w miejscowoœci Z., powiat
³obeski, po ustaleniach operacyjnych, policjanci KPP w £obzie w
prywatnym mieszkaniu ujawnili
oko³o 40 kg tytoniu bez akcyzy.
Oprócz tytoniu zabezpieczono
równie¿ foliowe worki oraz wagê s³u¿¹c¹ do porcjowania tytoniu. Zatrzymano do wyjaœnienia dwóch
mê¿czyzn: Rados³awa B., lat 25,
mieszkañca powiatu ³obeskiego i
Adriana I., lat 25, mieszkañca powiatu drawskiego. Wymienionym zostan¹ przedstawione zarzuty pope³nienia przestêpstwa z art. 65 ustawy
Kodeks Karny Skarbowy.
Kryminalni z £obza uzyskali informacjê, ¿e na terenie powiatu mo¿e
dochodziæ do handlu nielegalnym
tytoniem. Policjanci zaczêli sprawdzaæ uzyskane informacje i dotarli

do dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy jak siê okaza³o, prawdopodobnie
zajmowa³o siê tym procederem.
W wyniku przeszukania mieszkania i innych pomieszczeñ mundurowi odnaleŸli ponad 40 kg nielegalnego tytoniu bez akcyzy. Tytoñ ten
znajdowa³ siê w ró¿nych czêœciach
mieszkania, schowany w workach.
Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili równie¿ foliowe worki oraz wagê
s³u¿¹c¹ do porcjowania tytoniu.
Niebawem mê¿czyznom zostan¹
przedstawione zarzuty zwi¹zane z
nielegalnym posiadaniem, nabywaniem wyrobów akcyzowych, za co
mo¿e groziæ do 3 lat pozbawienia
wolnoœci.
Policjanci oceniaj¹ uszczuplenie
podatku z powodu tej „dzia³alnoœci”
na ponad 29 tys. z³otych. Sprawa
jest rozwojowa i mo¿liwe s¹ kolejne
zatrzymania i zarzuty.
(kp)

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
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>>
>>
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>>

KIEROWCÊ KAT. C + E
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(£ABUÑ MA£Y). W poniedzia³ek z powodu iskry, która wydosta³a
siê z t³umika ci¹gnika, sp³onê³o
oko³o 4 ha zbo¿a, znajduj¹cego siê
na s¹siednim polu. I gdy na ratunek
pospieszyli zarówno mieszkañcy
£abunia Ma³ego, Policka jak i Komorowa, sprawca po¿aru kosi³ swoje zbo¿e dalej.
- Ca³e to zdarzenie widzia³em.
Franciszek D. kosi³ pole znajduj¹ce
siê w s¹siedztwie mojego. Jego ci¹gnik ma niesprawny t³umik, z którego posz³y iskry. By³ straszny upa³,
zbo¿e wysuszone i wia³ wiatr. Od
tych iskier zaj¹³ siê mój owies, a
po³udniowo-zachodni wiatr b³yskawicznie rozniós³ go po polu. Chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ mieszkañcom Komorowa, Policka i £abunia Wielkiego, którzy pomagali przy gaszeniu ognia. Osobne
podziêkowania kierujê na rêce stra-

¿aków, dziêki którym spalaniu nie
uleg³o ca³e pole owsa, s¹siaduj¹cego z nim ¿yta o powierzchni oko³o 9
ha, ³ubinu nale¿¹cego do s¹siada i
przede wszystkim odleg³ego zaledwie o 400-500 metrów lasu. To by³o
oko³o goz. 15., temperatura wynosi³a chyba 35 st.C i wia³ wiatr – gdyby
nie oni to przez bezmyœlnoœæ Franciszka D. wszystko by sp³onê³o. Nie
us³ysza³em nawet s³owa przepraszam - powiedzia³ Andrzej Nowak
w³aœciciel pola, które sp³onê³o.
Szkody wstêpnie zosta³y oszacowane na kwotê oko³o 6-7 tys. z³.
Maj¹c na uwadze obfite plony w tym
roku, Andrzej Nowak szacuje, ¿e
spaleniu uleg³o oko³o 10 ton zbo¿a.
Zwróci³ równie¿ uwagê na to, ¿e nie
wie, czy zbo¿e, które zosta³o, bêdzie
nadawa³o siê na sprzeda¿, bowiem
zaraz po po¿arze pozosta³ sw¹d spalenizny.
MM

Tragiczna œmieræ
przy kombajnie
(WOROWO, gmina £obez) 29
lipca 2014 r., oko³o godziny 7.15, w
Worowie, 52 letni mieszkaniec tej
wsi, w trakcie naprawiania kombajnu
na swojej posesji, najprawdopodobniej w wyniku ataku padaczki,
spad³ z niego, doznaj¹c urazu g³owy

i zmar³, pomimo podjêtej akcji reanimacyjnej. Lekarz wykluczy³ dzia³anie osób trzecich. Wykonano oglêdziny przy udziale Prokuratora Rejonowego w £obzie. Zw³oki decyzj¹
Prokuratora zabezpieczono do badañ sekcyjnych.
(kp)

Uderzy³ Oplem w Skodê
(RESKO) 2.08.2014 r. ok. godz.
13.00 w Resku, na ul. Boh. Warszawy,
34 letni mieszkaniec gm. Resko, kieruj¹c samochodem Opel, najprawdopodobniej nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci podczas wykonywania

manewru cofania, w wyniku czego
uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód marki Skoda kierowany przez
mieszkañca Reska. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
(kp)
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OpóŸnione poci¹gi z £obza i Runowa Pom.
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Wci¹¿ brakuje pomys³u i gospodarza

Drzewo przewróci³o Œmieciowa
siê na trakcjê
wizytówka £obza

(POWIAT). Z niezbyt mi³¹ niespodziank¹ spotkali siê w niedzielny
wieczór pasa¿erowie oczekuj¹cy na
poci¹g. Stoj¹cy w £obzie poci¹g jad¹cy do Szczecina zosta³ zatrzymany, bowiem okaza³o siê, ¿e trasa jest
nieprzejezdna. Na tory, podczas burzy zwali³o siê drzewo. Po niemal godzinnym oczekiwaniu, wieœæ o tym,

¿e poci¹g pojedzie dalej, pasa¿erowie przyjêli z ulg¹ i nagrodzili kolejarzy brawami.
Po gwa³townych burzach, jeszcze przed godzin¹ 19:00 zosta³y zablokowane tory miêdzy Tr¹bkami a
Chociwlem. Na liniê trakcyjn¹ spad³o drzewo. Podobnie by³o na trasie
Kalisz Pomorski - Wa³cz.
MM

Nie tylko burze przyczyn¹ awarii

K³ad¹c kanalizacjê uszkodzili
œwiat³owód
(RESKO). Pod koniec lipca firma wykonuj¹ca kanalizacjê w Prusimiu i w £ugawinie uszkodzi³a
œwiat³owód biegn¹cy w okolicy
£ugawiny oraz kabel energetyczny
w pobli¿u szpitala.
Dziêki temu, ¿e nie wszystkie
w³ókna zosta³y zerwane, uda³o siê

doœæ szybko prze³¹czyæ internet na
w³ókna nieuszkodzone. Dziêki temu
dostawa internetu zosta³a przerwana tylko na kilka godzin. Z kolei zak³ad energetyczny dosyæ sprawnie
poradzi³ sobie z zerwanym kablem.
Koszty ma ponieœæ firma wykonuj¹ca kanalizacjê. Prace przy kanalizacji
maj¹ potrwaæ do koñca wrzeœnia. M

(£OBEZ). To miasto jako jedyne
na Redze nie ma przystani kajakowej z prawdziwego zdarzenia. To co
jest mo¿e s³u¿yæ za miejsce wypoczynku, albo pocz¹tek sp³ywu. Czasami jednak zapraszaj¹c tam mi³oœników sp³ywów kajakowych mo¿na spaliæ siê ze wstydu.
Tak te¿ jest i obecnie. Mimo i¿ na
przystañ skierowane s¹ kamery, jest
sezon to nikt o to miejsce nie dba.
Przy samej przystani znajduje siê
sterta œmieci. Miejsce, które mia³o
byæ dum¹ i wizytówk¹, sta³o siê
przyczyn¹ do ogromnego wstydu.
Jeden z by³ych mieszkañców
przyjecha³ na wakacje i zaprosi³ tam
swojego przyjaciela z Australii, mi³o-

œnika sp³ywów kajakowych, chcia³
pokazaæ, ¿e i u nas wielu tê pasjê
podziela. Jakie by³o jego zaskoczenie, ¿e zamiast czystego i zachêcaj¹cego miejsca zobaczy³ teren zasypany œmieciami. Zdarzenie mia³o miejsce na pocz¹tku ubieg³ego tygodnia. Sprawdzaliœmy w poniedzia³ek
– œmieci nadal le¿¹.
To, co siê tam znajduje, œwiadczy
o tym, ¿e odpady prawdopodobnie
pozostawili kajakarze. Problem w
tym, ¿e od tego czasu p³ynê³o tamtêdy sporo osób – jakie wra¿enia ze
sob¹ zabrali? Taki stan przystani z
pewnoœci¹ nie jest dobr¹ promocj¹
dla £obza i nawet kamieñ poœwiêcony papie¿owi Janowi Paw³owi II w
niczym nie pomo¿e.
MM
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Ile znaczy pamiêæ o mieœcie swoich przodków?
Potomek by³ych mieszkañców Reska przekaza³
ponad milion na inwestycje w mieœcie

Zaproszenie

Spotkanie z W³adys³awem
Mieszkañcy sponsorami Markiem Zieliñskim

rewitalizacji?
(RESKO). Znana ju¿ jest
firma, która wykona
rewitalizacjê rynku
w Resku.
W przetargu wp³ynê³y trzy oferty: ze Stargardu Szczeciñskiego,
Goleniowa i Reska. Komisja przetargowa za najatrakcyjniejsz¹ uzna³a
ofertê rodzimej firmy ZUBWiT MÊTLOWIE Cezary Mêtel i Dariusz
Mêtel.
Oferta przekracza kwotê, któr¹
zamawiaj¹cy przeznaczy³ na sfinansowanie zamówienia, jednak gmina
ma mo¿liwoœæ zwiêkszenia tej kwoty
do ceny oferty.
Ogólny zakres robót obejmuje
m.in.: zagospodarowanie terenu
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i
komunikacyjn¹, przebudowê nawierzchni p³yty rynku wraz z miejscami postojowymi, przebudowê
nawierzchni drogowych oraz ci¹gów pieszych, monta¿ elementów
ma³ej architektury, przebudowê sieci kanalizacji deszczowej, przebudowê linii energetycznej z napowietrznej na kablow¹, budowê oœwietlenia
zewnêtrznego ulic i placu, remont
istniej¹cych zabytkowych latarni
betonowych, wykonanie nasadzenia zieleni.
W zwi¹zku z tym, ¿e koszt realizacji zadania wyniesie oko³o 3,2 miliona z³otych, natomiast ponad 1,1 miliona przeznaczy³ na ten cel potomek
by³ych mieszkañców Regenwalde

(Reska), obecnie mieszkaj¹cy w Brazylii Wander Weege, podczas sesji
nadzwyczajnej radny Andrzej Nowak zaproponowa³, aby równie¿
obecni mieszkañcy gminy mieli mo¿liwoœæ ufundowania „cegie³ki”.
Oczywiœcie mieszkañcy i tak ze
swoich kieszeni zap³ac¹ za rewitalizacjê, bowiem poza pieniêdzmi, jakie
przeznaczy³ na ten cel Wander Weege i poza pieniêdzmi pozyskanymi
ze œrodków zewnêtrznych Resko
musi zap³aciæ z funduszy bud¿etowych, czyli z pieniêdzy podatników.
„Cegie³ka” mia³aby byæ dodatkow¹
form¹ wsparcia za odpowiednio
wysok¹ kwot¹ w zamian za umieszczenie na tablicy albo grawera na
p³ycie granitowej z imieniem i nazwiskiem danego sponsora.
Pomys³ ten nie spotka³ siê jednak
z akceptacj¹ wszystkich radnych.
Czy radni zmieni¹ zdanie – czas poka¿e.
MM

(£OBEZ). Do czwartku, 7 sierpnia 2014 r. potrwa wystawa obrazów
W³adys³awa Marka Zieliñskiego pt. „Mój £obez”.
To ostatnia okazja do obejrzenia jego malarstwa w „Galerii Bema 27” w
siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu £obeskiego przy ul.
Bema 27. Oficjalne zakoñczenie wystawy, na którym obecny bêdzie sam
autor, nast¹pi w³aœnie 7 bm. o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.
(r)

STOWARZYSZENIE
„NASZA KRAINA SIELSKO”
w Sielsku, gm. Wêgorzyno, serdecznie zaprasza
na spotkanie integracyjne w dn. 9.08.2014 r. godz. 15.00 z okazji
otwarcia urz¹dzonego obiektu rekreacyjno-sportowego. Operacjê p.n.
„S³oneczny Cypel” - budowa pomostu i urz¹dzenie miejsca do k¹pieli
nad jeziorem Sambórz Du¿y w Sielsku gm. Wêgorzyno oraz organizacja
imprezy integracyjnej dofinansowano ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu osi
4 „Leader”, dzia³ania 413, „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” z
zakresu „ Ma³ych projektów”.
W imieniu zarz¹du Mieczys³aw Kotwicki

Dofinansowano ze œrodków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Obszarów
Wiejskich w ramach Osi LEADER 413 Ma³e Projekty.
Objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Resku, 2-pokojowe o powierzchni 65 mkw. w dwurodzinnej
kamienicy po kapitalnym remoncie
mieszkanie posiada dwa osobne
wejœcia, piwnice, podwórko i gara¿
cena do uzgodnienia. Tel. 694-012628.
Sprzedam tanio mieszkanie w centrum Wêgorzyna, pow. 63 mkw. Tel.
691 515 758.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 38 mkw. w
Œwidwinie. Tel. 601 487 166.
Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.

ROLNICTWO

Region

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600348643.

Sprzedam po³ówkê domu, 100
mkw., c.o., gaz, kominek, bud.
gosp., gara¿, dzia³ka 2100 mkw.,
Be³czna 6. Tel. 512 321 781
Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, us³ugi
sklep. Tel. 691 305 860.

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

Powiat gryficki
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Dzia³kê budowlan¹ 746 mkw. Gryfice Zdroje sprzedam. Tel. 511 068
490

Zatrudniê pilarza - drwala. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 500-155661.

Region
Anglia. Pewna praca. Pomoc w
agencji pracy, transporcie, zakwaterowaniu, banku itp. Tel. 728 542
366.
Zatrudniê kierowcê kat. C+E. Atrakcyjne warunki. Tel. 609 49 39 89.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

US£UGI
Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

MOTORYZACJA

Region

Powiat ³obeski

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

Sprzedam Skodê Fabiê 1.4 benz.,
rok. prod. 2000, przebieg 120tys.
km. Tel. 512 321 781

tygodnik ³obeski 5.8.2014 r.
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INFORMACJE

Konkurs rozstrzygniêty

Najpiêkniejsze balkony i ogrody
(£OBEZ). Ogólnopolski Festiwal Kapel im. Stanis³awa Rybaka
sta³ siê okazj¹ do wrêczenia nagród
w konkursie „Mój balkon, ogródek
przydomowy” zorganizowanym
przez Radê Osiedla w £obzie.
Zarówno balkony, jak i przydomowe ogródki z roku na rok staj¹ siê piêkniejsze, tote¿ coraz trudniej wybraæ
osoby, którym nale¿y siê nagroda. W XI
edycji konkursu zg³oszono 6 balkonów
i 3 ogródki.
Komisja konkursowa na podstawie
przegl¹du dokumentacji fotograficznej
postanowi³a przyznaæ w kategorii
„ogródek przydomowy” ex aequo dwa
pierwsze miejsca. Nagrody otrzyma³y
panie Krystyna Rakocy i Helena
Szwemmer. Za trzeci ogródek Iwona
Karpiñska otrzyma³a dyplom.
W kategorii „Balkon” komisja mia³a
problem z wy³onieniem poszczególnych miejsc. Poziom dekoracji na zg³oszonych balkonach by³ wyrównany,
dlatego tez przyznano piêæ równorzêdnych wyró¿nieñ dla: Heleny Szwemmer, El¿biety Prygiel, Ireny Gasek,
Henryki Smoliñskiej oraz Ireny Jagie³³o. Za szósty balkon Joanna Œliwa
otrzyma³a dyplom.
MM

Po naszym artykule...

ZnaleŸli siê ludzie dobrej woli
(PRZEMYS£AW). Niedawno
napisaliœmy o problemie, jaki ma rodzina pani Joli Górczyñskiej w zwi¹zku z niemo¿liwoœci¹ wyjechania z
domu wózkiem inwalidzkim. Na placu budowy praca wre. Drzwi s¹ ju¿
wstawione, taras wymurowany.
Odezwali siê ludzie dobrej woli,
którzy podeszli do apelu ze zrozu-

mieniem i zwyk³ym ludzkim sercem,
przekazuj¹c materia³y budowlane,
które Marek Wierzbowski wraz z
mieszkañcami wykorzystuj¹ do budowy tarasu. Podkreœlenia wymaga
fakt, ¿e zarówno firma Matres Marek
Wierzbowski jak i mieszkañcy Przemys³awia wszystkie prace wykonuj¹
za darmo w ramach s¹siedzkiej po-

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

mocy. Na tê rzecz wykorzystuj¹ w³asne materia³y budowlane oraz narzêdzia. Jednak posiadane œrodki to za
ma³o. Prace nie mog³yby byæ prowadzone, gdyby nie wsparcie. I tak
Centrum Inicjatyw Spo³ecznych
przekaza³o 120 bloczków, tyle samo
przekaza³ burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski, firma Andreas Andrzej

Adamów - wywrotkê piasku, a drzwi
balkonowe - komis w Resku.
Aby prace mog³y zostaæ ostatecznie zakoñczone, potrzebne jest
jeszcze drewno na konstrukcjê wiaty oraz zadaszenie, a tak¿e kostka
brukowa rozbiórkowa, aby wykonaæ
dojazd do drogi, cement. Mo¿e
znajd¹ siê jeszcze sponsorzy? MM

Ze smutkiem i ¿alem
przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci

Stanis³awa Majchrzaka
d³ugoletniego so³tysa so³ectwa Worowo

Rodzinie i Bliskim
wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹
Burmistrz £obza, Radni Rady Miejskiej w £obzie, So³tysi
Gminy £obez i pracownicy Urzêdu Miejskiego w £obzie.
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70. rocznica bitwy o Monte Cassino. „Andersowcy” w powiecie ³obeskim (cz. 4)

Tadeusz Jankiewicz pyta³ przed powrotem,
czy nie bêdzie przeœladowany
³am przez 3 lata, dosta³am dyplom.
By³a to szko³a krawiecka.

Poszukuj¹c materia³ów do
ksi¹¿ki o sybirakach powiatu ³obeskiego natrafi³em na spor¹ liczbê
takich, którzy wyszli z Syberii, zaci¹gnêli siê do tworz¹cej siê w Buzu³ku Armii Polskej gen. W³adys³awa Andersa i wyszli z ni¹ na Bliski Wschód. PóŸniej wziêli udzia³ w
kampanii w³oskiej, walcz¹c pod
Ancon¹, Monte Cassino, Loreto. Po
zakoñczeniu wojny wielu wróci³o do
rodzin, które w tym czasie osiad³y w
£obzie i powiecie ³obeskim. Postanowi³em pokazaæ ich losy, g³ównie
poprzez wspomnienia ich dzieci lub
bliskich oraz dokumenty, jakie po
nich zosta³y. Okazj¹ do tego jest 70.
rocznica bitwy o Monte Cassino,
jak¹ obchodziliœmy w maju br. Tak¿e chêæ pokazania, jak wielu z nich
¿y³o wœród nas, na Ziemi £obeskiej,
o czym zazwyczaj nie wiemy.
Dzisiaj pani Janina Puciato z
£obza opowie nam o losach swego
ojca, Tadeusza Jankiewicza, który
z wyrokiem 25 lat ³agrów ocali³
¿ycie przedostaj¹c siê do armii gen.
Andersa. Bra³ udzia³ w kampanii
w³oskiej. Po wojnie pozosta³ w Anglii. Wróci³ do rodziny w £obzie w
1949 roku. To tak¿e opowieœæ o losach samej pani Janiny i jej mamy,
które Sowieci wywieŸli na Sybir z
Tarnopola 14 kwietnia 1940 r.
- Przed wojn¹ mieszkaliœmy w
Tarnopolu. Tata, mama i babcia byli
równie¿ urodzeni w Tarnopolu
(mama – Eugenia Jankiewicz z d. Zieliñska, tata – Tadeusz Jankiewicz).
Pradziadek od strony mamy by³ kolejarzem. Mama mia³a dwóch braci.
Rodzice mamy bardzo szybko zmarli.
Mama w wieku 7 lat opiekowa³a siê
braæmi. Tata by³ jedynakiem, nie mia³
rodzeñstwa. Po ukoñczeniu gimnazjum poszed³ na ochotnika do Legionów (nie pamiêtam, w którym to by³o
roku, chyba mia³ ukoñczone 18 lat).
Ca³e ¿ycie by³ zainteresowany wojskiem.
Sowieci aresztowali ojca,
wywieŸli rodzinê na Sybir
W 1939 r. zaczê³a siê wojna, a w
lutym 1940 roku tatê aresztowali i
siedzia³ w wiêzieniu w Tarnopolu.
Nosiliœmy paczki, zmiany bielizny.
Przez klika tygodni nam te paczki
przyjmowali. Potem, jak któregoœ
dnia posz³yœmy, to powiedzia³ nam
brygadzista, ¿e nie potrzeba ju¿ paczek, bo wiêzieñ ma du¿o swoich

Powojenne poszukiwania
Jak tylko wróciliœmy w 1946 roku,
zaczê³am poszukiwaæ babci, która
zosta³a w Tarnopolu (to by³a matka
mojego ojca) i po kilku miesi¹cach
przez Czerwony Krzy¿ odnalaz³am j¹.
By³a wywieziona z Tarnopola do
Bytomia. Po odnalezieniu œci¹gnê³am babciê do Suliszewic, do PGR-u
i mieszkaliœmy razem. Równie¿ przez
Czerwony Krzy¿ zaczê³am poszukiwanie ojca. Napisa³am dwa jednakowe listy przez kalkê i jeden zaadresowa³am na nazwisko mamy, a drugi na
swoje. Te listy szuka³y taty za granic¹ przez d³u¿szy czas, a¿ po jakimœ
czasie dosta³am informacjê, ¿e tata
znajduje siê w Anglii.
Strach przed powrotem
rzeczy, jest przebierany i odmówili
nam przyjêcia tej paczki. Po kilku
dniach dowiedzieliœmy siê uboczn¹
drog¹, ¿e tata zosta³ wywieziony w
nocy (nie pamiêtam, którego to by³o
dnia) do Rosji. Dopiero po wojnie,
jak tatê odnalaz³am i œci¹gnê³am zza
granicy, tata powiedzia³, ¿e siedzia³
w ³agrach w Semipa³atyñsku. Tam
mia³ wyrok. To by³o 300 kilometrów
od tej miejscowoœci, w której z mam¹
przebywaliœmy, a mamê i mnie wywieŸli 7 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu, do miejscowoœci Majsk,
to by³a paw³odarska ob³oœæ. Mieszka³yœmy nad sam¹ rzek¹ Irtysz, z
pocz¹tku u takich zes³anych Ruskich, a potem jak wykopaliœmy sobie ziemiankê to przeprowadziliœmy
siê do niej. Dziewiêæ osób w niej
mieszka³o, same kobiety. Tata by³
w³aœnie 300 kilometrów od nas, ale
ani on, ani my o nim do zakoñczenia
wojny nic nie wiedzieliœmy, a¿ ojciec
wróci³, dopiero opowiada³, gdzie
by³, jaki mia³ wyrok w tych ³agrach.
Warunki by³y bardzo ciê¿kie. Jak i
ojciec prze¿y³ katorgê, tak i my prze¿y³yœmy katorgê z mam¹. W Majsku
w Kazachstanie przebywa³am z
mam¹ 6,5 roku.
10-letnie dziecko te¿ musi
pracowaæ
Z pocz¹tku jako dziecko 10-letnie
pracowa³am w ko³chozie, a potem za
dobre sprawowanie, po dwóch latach, przeniesiono mnie do ¿³obka,

gdzie spe³nia³am ró¿ne funkcje: by³am sprz¹taczk¹, niañk¹, nosi³am
wodê, chodzi³am do ko³chozu po
proso dla dzieci; mieli³o siê na ¿arnach, gotowa³o siê dzieciom. I tak
przeby³am do koñca w tej instytucji.
Mam zaœwiadczenie, ¿e przepracowa³am tam 6,5 roku, w Kazachstanie.
Mama ca³y czas chorowa³a, trochê
pracowa³a, ale potem ca³y czas chorowa³a, tak ¿e ja by³am jedyn¹ opiekunk¹ mamy.
Przyjazd do kraju, do £obezu
Wróci³yœmy do kraju w 1946
roku. W GnieŸnie og³oszono, ¿e
mo¿emy siê rozje¿d¿aæ po ca³ej Polsce, ale tak siê z mam¹ zastanawia³yœmy (mama by³a jakaœ bezradna) i ja
podjê³am decyzjê, ¿e jedziemy do
koñca. PrzywieŸli nas do Szczecina,
a ze Szczecina przyjecha³am do
£obezu w czerwcu 1946 r. Z £obezu
poszliœmy 3 kilometry do PGR-u do
Suliszewic i tam podjê³am pracê.
Naprzód pracowa³am w oborze, potem wykonywa³am prace w polu, jakie tylko dawali. Na wieczorówkach
zdobywa³am wiedzê, koñczy³am 5, 6
i 7 klasê. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej na wieczorówce w szkole
nr 1 z³o¿y³am podanie do Szko³y
Handlowej w Szczecinie, do której
siê nie dosta³am. Dosta³am odpowiedŸ, ¿e jest wiek przeroœniêty, proszê uzupe³niaæ wiedzê na wieczorówkach. Z³o¿y³am podanie do szko³y zawodowej w £obzie i uczêszcza-

Po skontaktowaniu siê tata mia³
w¹tpliwoœci. Pisa³ do mnie, ¿eby siê
zorientowaæ, czy jak wróci do kraju
to bêdzie przeœladowany, bo wojsko, które s³u¿y³o w armii Andersa
by³o przeœladowane. Jak ojciec mia³
przyjechaæ, to nawet by³am w partii
w £obzie zapytaæ siê, ¿e jest taka i
taka sytuacja i czy tato bêdzie przeœladowany, jak wróci. Sekretarz powiedzia³, ¿e nie ma potrzeby przeœladowaæ, bo jest Polakiem i wraca do
kraju. Niewiele mog³am siê dowiedzieæ, ale wszelkimi drogami stara³am siê jakoœ to sobie za³atwiæ, pytaæ, popytaæ jak i co, ale w koñcu nikt
mi nic nie powiedzia³ i sama podjê³am
tak¹ decyzjê i napisa³am ojcu, ¿eby
wraca³. Wróci³ po jakimœ czasie. Za³atwi³am mu pracê w pegeerze w
Suliszewicach, potem pracowa³ w
kombinacie PGR w £obzie w grupie
budowlanej, jako pracownik umys³owy.
Z ³agru do armii Andersa
Wieczorami siedzieliœmy i rozmawialiœmy. Ojciec opowiada³ o Syberii, ¿e ca³y czas siedz¹c w celi myœla³
o nas. By³ s¹dzony, dosta³ wyrok 25
lat katorgi w ³agrach. Jak siê zapyta³
za co, to by³ skopany, straci³ przytomnoœæ. Zapytano go, czy zrozumia³ wyrok. Na to pytanie tata nic nie
odpowiedzia³. Tak mi opowiada³. Po
wyjœciu z ³agrów by³ u schy³ku
œmierci. By³ ca³y spuchniêty. Przygarnê³a go jakaœ rodzina. Ratowali
go jak mogli. Po kilku dniach opu-

£OBEZ
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chlizna zesz³a, trochê go odratowali,
odkarmili. Ci, którzy wyszli z ³agrów,
zorientowali siê, ¿e w Buzu³uku jest
punkt, ¿e tam musz¹ dojœæ, bo tam siê
tworzy armia Andersa. Szli ró¿nie.
Nie mieli pieniêdzy, po drodze chodzili zarabiaæ. W po³owie drogi zg³osi³ siê do restauracji. Powiedzia³, ¿e
bêdzie pomaga³, ¿eby mu dali jak¹œ
pracê, drzewo por¹baæ. Przebywa³
tam d³u¿szy czas, trochê siê od¿ywi³,
zarobi³ trochê rubli. Maj¹c te pieni¹¿ku jakoœ siê dosta³ do tego
punktu w Buzu³uku. Tam zosta³
umundurowany i wyp³ynêli za granicê z armi¹ Andersa. Walka pod Monte Cassino by³a bardzo trudna, ale ja
w tej chwili nie pamiêtam, jak opowiada³ o tym, bo to by³o bardzo dawno temu. Opowiada³ te¿ o Anglii.
Tata przyjecha³ w cywilu. Oprócz
swoich rzeczy osobistych nie przywióz³ ze sob¹ nic, absolutnie nic,
¿adnych pieniêdzy, ¿adnego z³ota,
¿adnych innych rzeczy, tylko swoje
osobiste. Pracuj¹c w Suliszewicach
odebra³am go ze stacji drabiniastym
wozem, który rozwozi³ mleko do
³obeskiej mleczarni i zawioz³am do
Suliszewic. Oni przyp³ynêli do Gdyni, bo jest jakiœ dokument gdyñski.
Ca³y czas ubolewa³ i mamy siê pyta³
- bo ja pracuj¹c w pegeerze w Suliszewicach mia³am œwinie, kaczki,
kury, g¹ski. Zawsze jedn¹ œwiniê
sprzedawa³am i kupowa³am jakieœ
rzeczy, a drug¹ sami biliœmy - kto
mnie wszystkiego nauczy³. Mama
zawsze twierdzi³a, ¿e mnie nic nie
uczy³a, ¿e bieda mnie nauczy³a i sytuacja ¿yciowa do tego zmusza³a, ¿e
trzeba by³o tak w³aœnie postêpowaæ,
¿eby ¿ycie ratowaæ.
Walczy³ o woln¹ Polskê
Jedno jedyne co tata ca³e ¿ycie
mówi³ to to, ¿e walczy³ o woln¹ Polskê i tej Polski wolnej siê nie doczeka³. Rozmawia³am ze znajomymi i
zawsze s³ysza³am jak mówili: „Czy
my siê doczekamy wolnej Polski?”.
Nie doczekali siê... Tata zmar³ w 1972
roku po ciê¿kiej chorobie - koñczy
swoj¹ opowieœæ pani Janina Puciato.
Apel
Niestety, nie uda³o siê mojej rozmówczyni odnaleŸæ zdjêæ i dokumentów, jakie zosta³y po ojcu. Wiadomo, ¿e ze zsy³ek na Syberiê wszelkich zdjêæ i dokumentów jest bardzo
ma³o z wiadomych powodów. „Andersowcy” przywozili jednak takie z
Anglii, ³¹cznie z odznaczeniami. Jak
widaæ, historia pierwszych tu osiedleñców znika bardzo szybko. Dlatego apelujê do wszystkich, którzy
takie dokumenty lub wspomnienia
posiadaj¹, choæby po rodzicach, o
przekazywanie ich naszej Redakcji
celem ich archiwizacji i udostêpnienia do publikacji. Zadbajmy o pamiêæ po naszych przodkach.
Kazimierz Rynkiewicz
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70. rocznica Powstania Warszawskiego

By³a ich garstka, ale pamiêtali

(£OBEZ) Pamiêæ o ¿o³nierzach
Podziemnego Pañstwa Polskiego,
fenomenu w podbitej Europie, którzy wziêli udzia³ w akcji „Burza” i
Powstaniu Warszawskim, z biegiem lat nie gaœnie, a wrêcz rozkwita. To wielka zas³uga œp. prezydenta
Lecha Kaczyñskiego, który przyczyni³ siê, po wielu latach niemocy
w tej sprawie, do utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego.
Z tego Muzeum pochodz¹ kartki
z kalendarza Powstania, jakie Czes³aw i Lidia Szawielowie powiesili na
tablicach, w ten sposób, 1 sierpnia,
upamiêtniaj¹c 70. rocznicê Powstania Warszawskiego. Pod tablicami,
na ziemi, Czes³aw wy³o¿y³ publikacje
omawiaj¹ce tê tematykê. By³ nekrolog przypominaj¹cy œp. Weronikê
Tokarsk¹, sanitariuszkê w Powstaniu, która zamieszka³a w £obzie. W
poprzednim numerze przypomnieliœmy rozmowê odbyt¹ z pani¹ Weronik¹ na rok przed jej œmierci¹.
Rocznicê uczci³a garstka mieszkañców i zaproszeni Sybiracy. By³a
pani Cecylia Rogalska, ¿o³nierz Armii Krajowej. O godz. 17. zawy³y
syreny i wszyscy zastygli w milczeniu. PóŸniej by³y rozmowy o Powstaniu, jego sensie i kosztach, zachowaniu siê wojsk radzieckich i aliantów, którzy Powstaniu nie pomogli.
O naszej wspólnej historii. Wszystko to ¿ywe, póki my ¿yjemy. KAR
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Rady Miejskiej w £obzie
Kazimierz Chojnacki, nauczyciel w Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w £obzie (przesta³ byæ w
br.). W 2013 r. zgromadzi³ 3.112,13 z³
(konto bie¿¹ce) oraz 19.013,02 z³ lokata progresywna (wspó³w³asnoœæ). Posiada dom o pow. 137
mkw. wartoœci ok. 300 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ z ma³¿onk¹ Halin¹ Chojnack¹), dzia³kê o pow. 1169 mkw. z
budynkiem gospodarczym o pow. 38
mkw. o wartoœci ok. 100 tys. z³, na
której stoi dom wymieniony wy¿ej
(wspó³w³asnoœæ z ma³¿onk¹ Halin¹
Chojnack¹). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u wynagrodzenia w Zespole
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie 51.638,13 z³ oraz z tytu³u diety radnego - 14.400 z³. Posiada samochód
Fiat Seicento 1998 r. (wspó³w³asnoœæ z ma³¿onk¹). Posiada kredyt w
Banku PKO S.A. w £obzie z 2012 r. na
29.080 z³. Na 31.12.2013 r. do sp³aty
pozosta³o 16.034,83 z³ (wspó³w³asnoœæ z ma³¿onk¹).
Lech Urbañski, rencista, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Posiada mieszkanie o pow. 120,10
mkw. o wartoœci 100 tys. z³ (akt notarialny wspólnoœæ maj¹tkowa), budynek gospodarczy o pow. 23,10
mkw. o wartoœci 10 tys. z³, gara¿ o
pow. 37,80 mkw. i zaplecze o pow.
12,40 mkw. (gara¿ z zapleczem - 25
tys. z³). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u
renty - 10.551,32 z³, z tytu³u diety
so³tysa - 4.800 z³, z tytu³u diety radnego - 9.440 z³, z tytu³u delegacji 553.61 z³ oraz z tytu³u podatku inkaso - 200 z³. Posiada ci¹gnik Ursus C355 z 1970 r. wartoœci 12 tys. z³.
Bogdan Górecki, rencista. Posiada mieszkanie o pow. 56,23 mkw.
o wartoœci 145 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ), lokal mieszkalny o pow.
63,70 mkw. (brak wyceny rzeczoznawcy, 1/2 wspó³w³asnoœæ). Dochód z tytu³u renty - 17.233,74 z³, z
tytu³u rycza³tu - diety - 2.505 z³ oraz
z tytu³u diety radnego - 7.313,01 z³.
Posiada samochód Seat Ibiza 2001 r.
(wspó³w³asnoœæ).
Piotr Wies³aw Æwik³a, pracownik obs³ugi hotelu. Posiada dom w
zabudowie szeregowej - 1/4 w³asnoœci budynku o pow. 30 mkw. o wartoœci 50 tys. z³. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia w kraju - 31.688,07
z³, z tytu³u zatrudnienia za granic¹ 5.239,35 z³, z tytu³u diety radnego 4.320 z³. Posiada kredyt konsumpcyjny w Banku PKO BP, oprocento-

wanie 16,5 %, 40 tys. z³, op³ata koñcowa paŸdziernik 2014 r.

mochód Opel Astra 2007 r. (wspólnoœæ maj¹tkowa).

Marek Rokosz, nauczyciel w
Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie. Posiada dom o pow. 75 mkw.
o wartoœci ok. 110 tys. z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa), dzia³kê
gruntu nr 7/1 o pow. 263 mkw. po³o¿on¹ w Dalnie, gm. £obez, o wartoœci
ok. 3 tys z³. (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa), dzia³kê gruntu nr 7/35 o
pow. 0,1469 ha po³o¿on¹ w Dalnie
gm. £obez o wartoœci ok. 15 tys. z³
zabudowan¹ budynkiem stolarni
zakupion¹ 28.11.2005 r., od Agencji
Nieruchomoœci Rolnych (ma³¿eñska
wspólnoœæ). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u wynagrodzenia w ZSG w £obzie
- 67.359,78 z³, z tytu³u umowy-zlecenia Zachodniopomorska Komenda
OHP - 2.097 z³, z tytu³u diety radnego
- 9722 z³. Posiada samochód Suzuki
Ignis rok prod. 2005 r. Posiada kredyt
hipoteczny w PKO BP S.A. - 48.288
CHF na 25 lat na sp³atê innych zobowi¹zañ (kredytu mieszkaniowego i
konsumpcyjnego) oraz remont
domu. Kapita³ niesp³acony - 40.085
CHF (ma³¿eñska wspólnoœæ).

Krystyna Bogucka z d. Boroszuk, emerytka. W 2013 r. zgromadzi³a 37 tys. z³. Posiada dom o pow.
169,86 mkw. o wartoœci 350 tys. z³,
dzia³kê o pow. 448 mkw. pod zabudow¹ w/w domu, który wybudowano w 1985 r. o wartoœci 13.440 z³ (w³asnoœæ zakupiona od gm. £obez w
1984 r. Na w/w dzia³ce wybudowano
budynek gospodarczy o pow. 11
mkw. nr ewid 797 o wartoœci 15 tys.
z³ - w³asnoœæ). Osi¹gnê³a dochód z
tytu³u emerytury z ZUS - 25.311,86
z³, z tytu³u umowy z ING 158,40 z³, z
tytu³u diety radnej RM w £obzie 9.600 z³. Posiada samochód osobowy Suzuki SX4 poj.1,6 z 2010 r.

Tadeusz Sikora, emerytowany
nauczyciel. W ubieg³ym roku zgromadzi³ 40 tys. z³. Posiada mieszkanie
o pow. 56,23 mkw. o wartoœci 160 tys.
z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u emerytury - 35.261,54 z³, z tytu³u innych
Ÿróde³ (umowy-zlecenia, umowy o
dzie³o) - 2.981,63 z³, z tytu³u diety
radnego 7.800 z³. Posiada samochód
osobowy Skoda Roomster 2009 r.
Wies³awa Romejko, pracownik
w prywatnej firmie. Posiada dom o
pow. 270 mkw. o wartoœci 600 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ). Osi¹gnê³a dochód z tytu³u wynagrodzenia za pracê - 7.627,89 z³, z tytu³u renty rodzinnej - 14.862,20 z³, z tytu³u zasi³ku pieniê¿nego z ubezp. spo³. - 162,18 z³
oraz z tytu³u pe³nienia obowi¹zków
spo³. - 8.210,81 z³. Posiada kredyt hipoteczny w Idea Bank - 450 tys. z³
oraz 2 kredyty gotówkowe w Banku
Spó³dzielczym Goleniów - 40 tys. z³.
Zbigniew Pude³ko, magazynier
w Zak³adach Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa S.A. w £obzie. Posiada mieszkanie o pow. 49,44 mkw.
o wartoœci 130 tys. z³ (wspólnoœæ
maj¹tkowa). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia - 21.875,82 z³, z tytu³u Rady Miejskiej £obez - 9.722,67
z³, GKRP £obez - 76 z³. Posiada sa-

Janusz Skrobiñski, podinspektor w Wydziale Polityki Spo³ecznej w
Starostwie Powiatowym w £obzie.
Posiada mieszkanie o pow. 70 mkw. o
wartoœci 175 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia w Starostwie 34.981,33 z³, z tytu³u diety radnego 7.410 z³, z tytu³u umowy zlecenia z
Urzêdem Gminy w Iñsku - 620 z³.
Posiada samochód Audi A8, rok
prod. 1999 (wspó³w³asnoœæ z synem) oraz Volkswagen Carawelle,
rok prod. 1997 (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada kredyt mieszkaniowy hipoteczny w Banku PKO BP
S.A. - 88 tys. z³ Okres sp³aty 25 lat.
Henryk Stankiewicz, rencista.
Posiada mieszkanie o pow. 72,28
mkw. o wartoœci 75 tys. z³ (wspó³w³aœciciel). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u
renty - 17.275,62 z³, z tytu³u innej
dzia³alnoœci - 4.400 z³ oraz z tytu³u
diety radnego - 10.140,81 z³.
Antoni Ku¿el, rolnik. Posiada
dom o pow. 50 mkw. o wartoœci 200
tys. z³, gospodarstwo rolne zabudowane obor¹, stodo³¹, gara¿em i wiat¹
o pow. 22 ha o wartoœci 350 tys. z³ (z
tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód - 123
tys. z³ i dochód - 29 tys. z³. Osi¹gn¹³
dochód z tytu³u diety radnego i so³tysa - 12 tys. z³, z tytu³u inkaso podatku - 5.496,80 z³ oraz z tytu³u zadoœæuczynienia za szkody - 1 tys. z³.
Posiada ci¹gnik Bia³orus z 2010 r.
W³adys³aw Tabaka, zastêpca
kierownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Szczecin, Filia £obez. W 2013 r. zgromadzi³ 25
tys. z³. Posiada dom jednorodzinny
w zabudowie bliŸniaczej o pow. 100

mkw. o wartoœci 260 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska), dzia³kê o pow.
501 mkw. o wartoœci 42.800 z³ + 1.500
z³ Notariusz (w³asnoœæ odrêbna).
Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia - 88.207,02 z³, z tytu³u umowy
cywilno-prawnej - 18.238,50 z³, z tytu³u radnego 7.200 z³. Posiada samochód Toyota Avensis z 2005 r. (kwota: 21 tys. z³). Posiada kredyt w kwocie 63 tys. z³ zaci¹gniêty w celu kupna dzia³ki w Banku Polbank (koñcowa data sp³aty - 2030 r., kwota sp³aty
na 31.12.2013 - 54.347,62 z³) oraz kredyt w wysokoœci 81 tys. zaci¹gniêty
w celu sp³aty mniejszych kredytów
w Banku Milenium (koñcowa data
sp³aty 2015 r., kwota sp³aty na
31.12.2013 - 42.904,46 z³).
Maria Dorota Pokomeda z d.
Sternicka, Zawodowa Specjalistyczna Rodzina Zastêpcza w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie. W ubieg³ym roku
zgromadzi³a 15.945 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada mieszkanie o pow. 70 mkw. o wartoœci ok. 180
tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska)
oraz 52 % dzia³ki pod budynkiem
mieszkalnym o nieustalonej wartoœci (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia - 19.858,08 z³, diety radnej 8.340,81 z³. Posiada Renault Scenic
2001 r. wartoœci 11 tys. z³.
Helena Szwemmer z d. Styczyñska, emeryt, zajmuje siê dzia³alnoœci¹ wynajmu pomieszczeñ
pod adresem £obez, ul. Koœciuszki
9. W 2013 r. zgromadzi³a 80.192 z³
oraz papiery wartoœciowe: Fundusz
Akcji - 20.630 jednostek oraz Fundusz Nowa Europa - 104.183 jednostek. Posiada 1/3 domu o pow. 200
mkw. o wartoœci 300 tys. z³ (w³asnoœæ, akt notarialny 8930/1992),
mieszkanie o pow. 55 mkw. wartoœci
150 tys. z³ (wyodrêbniona w³asnoœæ, akt notarialny 473/2007), 1/
3 czêœci nieruchomoœci sk³adaj¹cej
siê z dzia³ki nr 614 o obszarze 0,0988
ha (1/3 z wyceny rzeczoznawcy z
dn. 18.11.2010 r., wartoœæ rynkowa
113.620 z³, akt notarialny - Repertorium A, numer 5124/2010. Osi¹gnê³a
dochód z tytu³u wynajmu pomieszczeñ we w³asnym budynku (przychód: 24.200 z³, dochód: 20.516,70
z³), z emerytury - 21.544,40 z³, z tytu³u diety cz³onka Rady Nnadzorczej
Spó³dzielni Mieszkaniowej - 4.800
z³, z tytu³u diety radnego - 4.740,81
z³. Posiada samochód Mitsubishi
Eclipse 2006 r.
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XIII ju¿ Ogólnopolski Festiwal Kapel

Jazz z kapelami
(£OBEZ). Pierwszy raz od 20 lat
w £obzie zabrzmia³ jazz w wykonaniu zespo³u o dŸwiêcznej nazwie
„Jazztelmeni” z Wroc³awia i ca³kiem prawdopodobne, ¿e brzmieæ
bêdzie czêœciej, bo w³aœnie w kierunku rozszerzenia propozycji
muzycznych chce pójœæ £obeski
Dom Kultury. Z tego samego powodu w pi¹tek zagra³ zespó³ blues rockowy „Forever freedom”, a gwiazd¹
wieczoru by³ zespó³ Kasa Chorych.
W sobotê tradycyjnie na scenie
wyst¹pi³y kapele podwórkowe, czyli zespo³y czêsto graj¹ce muzykê
lekk¹, œpiewn¹ czêsto z elementami
humorystycznymi dostarczaj¹c¹
wiele dobrej zabawy zarówno s³uchaczom, jak i wykonawcom.
XIII ju¿ Ogólnopolski Festiwal
Kapel od dwóch lat nosi imiê wspania³ego ³obeskiego akordeonisty
Stanis³awa Rybaka.
Do £obza przyjecha³y zespo³y z
Nowogardu, Chojny, Z³oczewa, Piasków k. Kalisza Wielkopolskiego
oraz z Nowego Tomyœla, nie zabrak³o

zespo³u z £obza. Na uznanie zas³uguje kapela z Nowogardu, która nie
opuœci³a ani jednego festiwalu od
pocz¹tku jego trwania.

Jury w sk³adzie: Beata Urbanowicz, Bogdan Mat³awski oraz Andrzej Grabowski I miejsce i Nagrodê
Burmistrza przyzna³o kapeli „Zza
Winkla”, która przyjecha³a do £obza
z Nowego Tomyœla. II miejsce i na-

Cudze chwalicie, swego nie znacie...

Zabytek schowany
w chaszczach
(PRUSINOWO). Tu¿ za t¹ miejscowoœci¹ znajduje siê przepiêkny
zabytek – murowany wiadukt po
by³ej kolejce w¹skotorowej. Obecnie trudno go zobaczyæ w ca³ej okaza³oœci, uniemo¿liwiaj¹ to rosn¹ce
krzewy przy Redze i dró¿kach.
Krzewy i zaroœla rosn¹ równie¿
na samym nasypie i wiadukcie. A
mog³aby to byæ wspania³a œcie¿ka
rowerowa i atrakcja turystyczna –

wystarczy³oby pozbyæ siê zaroœli i
trawy oraz postawiæ barierkê na wiadukcie - to i tak zdecydowanie mniej
ni¿ mia³a gmina Resko do wykonania
przy swoich. Ale tam gdzie wola tam
s¹ i efekty.
Smutne, ¿e takie pere³ki jak w
Prusinowie skrywane s¹ za krzakami
i powoli ulegaj¹ degradacji. Ca³y
czas wiadukt i nasyp po by³ej kolejce w¹skotorowej jest w³asnoœci¹
PKP.
MM

grodê Starosty £obeskiego otrzyma³a kapela „Z³oczewianie”, III miejsce i Nagrodê Dyrektora £DK otrzyma³y kapele ex aequo: „Rewir” oraz
Kapela Podwórkowa „Piaskowianie”.
MM
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Najwa¿niejsze to mieæ pomys³y i chcieæ

Wakacje w mieœcie nie musz¹ byæ nudne
(RESKO). Wakacje w
mieœcie wcale nie musz¹
byæ nudne. Dla tych,
którzy lipiec spêdzali
w naszym miasteczku,
Centrum Kultury w
Resku przygotowa³o
ciekaw¹ propozycjê
zajêæ.
W ofercie ka¿dy móg³ wybraæ
coœ dla siebie. Codziennie w dwóch
grupach wiekowych odbywa³y siê
warsztaty plastyczne. Dzieci i m³odzie¿ mia³y okazjê doskonaliæ znane
im oraz poznawaæ nowe techniki plastyczne. Uczestnicy zajêæ mogli w³asnorêcznie i wed³ug w³asnego projektu wykonaæ bi¿uteriê z drewnianych koralików, lepiæ zwierzêta z
masy solnej, ciastoliny czy papieroplastyki, malowaæ barwne letnie krajobrazy, lub ozdabiaæ przedmioty
codziennego u¿ytku metod¹ decoupage.
Dla starszej m³odzie¿y zorganizowano profesjonalne warsztaty
fotograficzne
przeprowadzone
przez pana Andrzeja Wiœniewskiego
z firmy Mediainfo, w czasie których
uczestnicy zapoznali siê z technikami wykonywania fotografii artystycznej, a tak¿e z „obróbk¹” wykonanych zdjêæ przy pomocy odpowiednich programów komputerowych. Dzieci i m³odzie¿ chêtnie bra³a
udzia³ w licznych konkursach, turniejach, quizach i zagadkach logicznych. Zabawom towarzyszy³y emocje i pozytywna rywalizacja. Podobno „œpiewaæ ka¿dy mo¿e...” - prawdziwoœæ tych s³ów mogli sprawdziæ
uczestnicy zajêæ, bior¹c udzia³ w
karaoke, czyli rodzimym X - Factorze.
Dla m³odszych dzieci by³y piesze
wycieczki oraz zabawy rekreacyjno sportowe na powietrzu oraz puszczanie w³asnorêcznie wykonanych
³ódek na Redze. Starsi chêtnie brali
udzia³ w „Kuchennych Rewolucjach”.
Jak zwykle w organizacjê wakacyjnych zajêæ w³¹czyli siê druhowie
z OSP w Resku, zapraszaj¹c wszystkich uczestników do wspólnego
spêdzenia czasu. Obydwie grupy
mog³y obejrzeæ nowe stra¿ackie
wozy oraz zapoznaæ siê ze specyfik¹
pracy stra¿aków. Najwiêkszym zainteresowaniem ze wzglêdu na panuj¹ce upa³y cieszy³ siê pokaz sprzêtu
gaœniczego. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla
dzieci by³o zaproszenie ratowników
medycznych, ze stacjonuj¹cego
obok OSP Pogotowia Ratunkowe-

go, do zapoznania siê ze sprzêtem
medycznym znajduj¹cym siê w karetce pogotowia. Spotkanie ze stra¿akami i ratownikami zakoñczy³o siê
ogniskiem i pieczeniem kie³basek.
Podsumowuj¹ce cykl codziennych spotkañ wspólne wyjœcie na
lody, by³o znakomit¹ okazj¹ do
wspomnieñ i rozmów na temat
wspólnie prze¿ytych chwil.
Sadz¹c po frekwencji, tegoroczne wakacje z Centrum Kultury dostarczy³y ich uczestnikom wiele
prze¿yæ i niezapomnianych wra¿eñ,
a przede wszystkim uczy³y po¿ytecznego i kreatywnego spêdzania
czasu wolnego.
Zajêcia przygotowa³a i prowadzi³a instruktor Sylwia Grabowska
przy wspó³pracy pañ Marioli Robak
i Stanis³awy Nagórnej.
(jf)

Ju¿ mo¿na zarezerwowaæ sobie czas na rekreacjê.
Oddawanie krwi, marsz o per³ê 27 jezior, rajd rowerowy, festyn

Wêgorzyno zaprasza na trzy imprezy
(WÊGORZYNO) Ju¿ w przysz³ym tygodniu odbêdzie siê w Wêgorzynie kilka imprez, na które
mo¿na zarezerwowaæ sobie czas i
udaæ siê na nie.
14 sierpnia, w czwartek, odbêdzie
siê akcja honorowego oddawania
krwi. Mo¿na j¹ bêdzie oddaæ w sali
gimnazjum w Wêgorzynie w godz.

10.-14. W dniu nastêpnym, 15 sierpnia, odbêdzie siê impreza dla mi³oœników wêdrówek i sympatyków nordic
walking, czyli „Marsz o per³ê 27 jezior Gminy Wêgorzyno”.
Impreza bez op³at, wystarczy
chêæ aktywnego spêdzenia czasu i
posiadanie kijków oraz zg³oszenie
uczestnictwa do 12 sierpnia pod nr
tel. 91 39 70 086 – Ró¿a Durkowska.

W sobotê, 16 sierpnia, kolejna
impreza – rajd rowerowy po gminie.
Zbiórka o godz. 9.00. Tu równie¿
zg³oszenia do 12 bm., jak wy¿ej, i pod
tym samym telefonem wiêcej informacji.
Te imprezy przygotowano w ramach XII Festynu TrzeŸwoœci, na
który organizatorzy serdecznie zapraszaj¹.
(r)
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Sparing Œwiatowida z Sarmat¹

Z gry remis, w bramkach lepszy Sarmata
(£OBEZ) W sobotê na stadionie
przy Siewnej w £obzie Œwiatowid
£obez zagra³ sparing z Sarmat¹
Dobra. Pi³karze z Dobrej testowali
kilku nowych zawodników. W sk³adzie Œwiatowida pojawi³ siê ponownie £ukasz Petera.
Panuj¹ce upa³y nie sprzyjaj¹
grze, ale nieuchronnie zbli¿a siê termin rozpoczêcia gier w ligach, st¹d
rozgrywanie sparingów jest koniecznoœci¹ nawet przy tych wysokich temperaturach. IV liga i Klasa
okrêgowa rozpoczn¹ rozgrywki ligowe za dwa tygodnie, 16 sierpnia.
Mecz w £obzie rozegrano rano.
Nie sta³ na wysokim poziomie, ale te¿
nie by³a to walka o punkty, ale testowanie zawodników i æwiczenie taktyki. Sarmata testowa³ kilku nowych
zawodników, wiêc by³y widoczne
problemy ze zgraniem zespo³u. Z
kolei Œwiatowid zagra³ wzmocniony
stoperem £ukaszem Peter¹, który
wróci³ ze Sparty Wêgorzyno.

W pierwszej po³owie przewa¿a³a
Sarmata, w drugiej Œwiatowid doprowadzi³ do remisu 2:2 i gdy wyda-

Sanepid zbada³ wodê

Mo¿na siê k¹paæ
w wêgorzyñskich
jeziorach

wa³o siê, ¿e tym polubownym rozstrzygniêciem zakoñczy siê ten
mecz, na kilka minut przed koñco-

wym gwizdkiem dobrzanie strzelili
dwie bramki, wygrywaj¹c 4:2. KAR

Mewa sparuje
(RESKO) Mewa ma za sob¹ ju¿
kilka sparingów. Ostatni, w miniony weekend wygra³a z rezerwami
Drawy.
Tydzieñ temu Mewa pojecha³a na
sparing do Trzyg³owa (gm. Gryfice)
z tamtejszymi B³êkitnymi, graj¹cymi

w klasie A. B³êkitni wzmocnieni kilkoma zawodnikami z klubów powiatu gryfickiego wygrali 7:5.
W miniony weekend do Reska
przyjecha³ beniaminek klasy wojewódzkiej Drawa II z Drawska Pomorskiego. Mewa wygra³a 5:3.

Zadziwiaj¹ce konsultacje
spo³eczne w b³ahej sprawie.
Mo¿e zrobiæ tak¿e na temat
posadowiania wiatraków?
(£OBEZ) Gdy otwiera siê stronê
internetow¹ Urzêdu Miejskiego w
£obzie, pojawia siê komunikat o
konsultacjach spo³ecznych. Nie
byle jakich, bo dotycz¹cych... regulaminu korzystania ze stadionu
miejskiego.

(WÊGORZYNO GMINA). Zgodnie z informacj¹ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £obzie wody w jeziorach Woœwin w Cieszynie
oraz Wêgorzyno w Wêgorzynie s¹ przydatne do k¹pieli w miejscu do tego
wykorzystywanym.
op

Nie by³oby w tym nic dziwnego,
bo mo¿na i nale¿y konsultowaæ z
mieszkañcami jak najwiêcej spraw
ich dotycz¹cych, ale s¹ sprawy sto
razy wa¿niejsze dla nich, jak choæby
posadowienie wiatraków, a czego

siê nie konsultuje i o nic nie pyta.
Jednak nawet w tak b³ahej sprawie, jak regulamim korzystania ze
stadionu, urz¹d nie ustrzeg³ siê b³êdu. Komunikat zawiera dwa og³oszenia, pod ró¿nymi tytu³ami; jeden
dotyczy konsultacji regulaminu stadionu, drugi - okreœlenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gminê £obez. Sêk w tym, ¿e w
obu przedmiotem konsultacji jest...
regulamin korzystania ze stadionu.
Praca typu „kopiuj-wklej”. Wnioski
mo¿na sk³adaæ do 20 sierpnia. KAR
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tygodnik ³obeski 5.8.2014 r.

Fundusz Po¿yczkowy czy miejsca pracy dla by³ych polityków?

Gmina ju¿ zap³aci³a, ale pieniêdzy
na po¿yczki nie ma
(PO£CZYN-ZDRÓJ) Doœæ
ciekawie zapowiadaj¹
siê poczynania wokó³
maj¹cej powstaæ w
Po³czynie spó³ki
Lokalny Fundusz
Po¿yczkowy
Samorz¹dowa Polska.
Gmina ju¿ wp³aci³a
pieni¹dze, ale kiedy
bêd¹ udzielane po¿yczki
dla przedsiêbiorców,
nie widomo, gdy¿ jak
wynika z odpowiedzi
wiceburmistrza,
ministerstwo finansów
nie przydzieli³o
pieniêdzy na ten cel.
We wszystkich gminach w naszym regionie przez wiele miesiêcy
pojawiali siê przedstawiciele Funduszu Po¿yczkowego, którzy namawiali radnych, by ich gminy przyst¹pi³y do takiego funduszu. Ma on w
przysz³oœci udzielaæ po¿yczek
przedsiêbiorcom. Jednak wiele
gmin, np. £obez i Wêgorzyno, nie
zdecydowa³y siê na taki krok. Gmina
Po³czyn przyst¹pi³a, podejmuj¹c
uchwa³ê na ten temat ju¿ 27 listopad
2014 roku. Warunkiem by³o wp³acanie rocznej sk³adki w wysokoœci 54
tys. z³.
O to, czy ju¿ taki fundusz dzia³a w
Po³czynie zapyta³ na sesji przewodnicz¹cy rady miejskiej Franciszek
Pilip.
- W dniu 27 listopad 2013 roku
gmina podjê³a uchwa³ê w sprawie
przyst¹pienia do Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego Samorz¹dowa
Polska Spó³ka z o.o. w Po³czynieZdroju z Krajowego Funduszu Porêczeniowego Samorz¹dowa Polska
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.
Czy te spó³ki prowadz¹ ju¿ dzia³alnoœæ w Po³czynie-Zdroju, je¿eli tak,
to gdzie jest siedziba tych spó³ek?
Czy gmina wp³aci³a swój udzia³, je¿eli tak, to, w jakiej wysokoœci? Ilu
mieszkañców naszej gminy skorzysta³o z tych po¿yczek i na jak¹ kwotê,
o ile te spó³ki powsta³y? - pyta³ F.
Pilip.
Jak poinformowa³ w odpowiedzi
wiceburmistrz Miros³aw Pierz, roz-

mawia³ z prezesem Funduszu Paw³em Tarczyñskim, który mia³ rejestrowaæ dzia³alnoœæ Lokalnego Funduszu w s¹dzie w Koszalinie. Przedstawiciele spó³ki mieli wybraæ siê do
ministerstwa finansów, by „postulowaæ o to, aby te pieni¹dze, które
mia³y byæ zagwarantowane na te
fundusze, jak najszybciej uruchomiæ”. Wiceburmistrz stwierdzi³, ¿e
„Nikt do tej pory nie skorzysta³ z
po¿yczek, ze wzglêdu na to, ¿e ministerstwo finansów nie przydzieli³o
œrodków na ten cel”.
Jednak ju¿ w kwietniu Gmina
Po³czyn wnios³a swój udzia³ do
spó³ki w kwocie 54 tys. z³. 50 tys.
trafi³o do Funduszu Porêczeniowego, a 4 tys. do Funduszu Po¿yczkowego.
W Internecie nie ma jeszcze informacji o rejestracji spó³ki w Po³czynie. Jest informacja o podpisaniu 19 grudnia 2013 roku aktu za³o¿ycielskiego spó³ki Lokalny Fundusz Po¿yczkowy „Samorz¹dowa
Polska” Po³czyn-Zdrój sp. z o.o. z
siedzib¹ w Po³czynie Zdroju, jaki
podpisa³a burmistrz Barbara Nowak
z pe³nomocnikiem Centrum Operacyjnego „Samorz¹dowa Polska”
S.A. Jak podano, kolejnym etapem
zwi¹zanym z uruchomieniem Programu na terenie Po³czyna-Zdroju bêdzie wybór Zarz¹du spó³ki przez powo³an¹ w powy¿szym akcie notarialnym Radê Nadzorcz¹ spó³ki.
Unia pod patronatem Buzka
i Kwaœniewskiego
Przypomnijmy, ¿e ów fundusz,
jak wynika ze strony internetowej, to
spó³ka zale¿na Unii Gospodarczej
Samorz¹dowych Funduszy Po¿yczkowych „Samorz¹dowa Polska”
S.A., w której na czele rady programowej s¹ Jerzy Buzek i Aleksander
Kwaœniewski. Spó³ki zale¿ne Unii to
Krajowy Fundusz Porêczeniowy
„Samorz¹dowa Polska” sp. z o.o.,
Lokalne Fundusze Po¿yczkowe „Samorz¹dowa Polska” sp. z o.o., Centrum Operacyjne „Samorz¹dowa
Polska” S.A. i Platforma Zakupów
Grupowych - PZG S.A.
Prezesem Unii jest by³y polityk
Jacek Janiszewski. Wiceprzewodnicz¹cym Rady Nadzorczej jest
Krzysztof Janik, by³y polityk SLD.
W zarz¹dach i radach nadzorczych
spó³ek politycy pojawiaj¹ siê naprzemiennie, tak¿e Jacek Piechota i
Micha³ Boni.

Prezes spó³ki Lokalny Fundusz Po¿yczkowy Pawe³ Tarczyñski przez
kilka miesiêcy obje¿d¿a³ gminy w ca³ym województwie, by przekonaæ
je do Funduszu. Radnych w £obzie i Wêgorznie nie przekona³.

Dajcie nam, a my pomo¿emy
Zaistnia³a sytuacja rodzi pytanie, kiedy powstanie Fundusz w
Po³czynie i czy aby Gmina nie powinna zap³aciæ swojego udzia³u wtedy,
gdy ju¿ bêdzie wiadomo, ¿e s¹ pieni¹dze na po¿yczki, bo w innym
przypadku tylko prefinansuje spó³ki, w których pracê znalaz³o wielu
by³ych polityków.

Jak nie maj¹c pieniêdzy zbudowaæ potê¿n¹, ogólnopolsk¹ sieæ
po¿yczkow¹? Pomys³ jest genialny wzi¹æ peini¹dze od gmin na wk³ad
w³asny, póŸniej od ministerstwa lub
unii europejskiej i praca dla setek
ludzi zapewniona. Wiadomo przecie¿, ¿e gminy to najlepszy p³atnik. I
jakie szczytne idee. Dajcie nam, a my
pomo¿emy innym.
KAR

Obchody w Trzebiatowie

1 sierpnia br. w 70. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Na³êcz” dzia³aj¹ca przy Klubie Wojskowym w Trzebiatowie zaprosi³a mieszkañców i turystów na przygotowan¹ inscenizacjê historyczn¹. W programie inscenizacji by³o miêdzy innymi forsowanie rzeki, ukazanie codziennego ¿ycia w
okupowanej Warszawie oraz walki na barykadach powstañczych i w kana³ach. (r)

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA
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Plebiscyt Tygodnika
OCENY POZYTYWNE
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(335)
(240)
(180)

POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
Beata Medunecka - PUP £obez
Ryszard Brodziñski - starosta
Bo¿ena Zarecka CIW £obez Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
Janina Szulc SR £obez
Janusz Zarecki £DK
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie
Maria Sola - PUP £obez
Jolanta Wielgus - PUP £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP

(175)
(146)
(56)
(39)
(32)
(31)
(25)
(20)
(16)
(16)
(10)
(8)
(7)
(6)
(6)
(2)
(2)

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Lech Urbañski radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Joanna Kardaœ - UM £obez
Piotr Dynowski - UM £obez
Anna Post - UM £obez

(240)
(124)
(73)
(61)
(55)
(47)
(27)
(23)
(20)
(15)
(14)
(12)
(11)
(10)
(8)
(7)
(7)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)

Kupon
+

nr 28

pozytywnie oceniam

Zbigniew Gromek - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz Dobrej
Sebastian Kuran - UM Dobra
Agnieszka Witkowska - UM Dobra

(14)
(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Barbara Basowska - przew. RM Resko
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko
Karolina Hagno UM Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Mateusz Jaworski - UM Resko
£ukasz Sobis - UM Resko

(335)
(180)
(76)
(52)
(28)
(21)
(13)
(8)
(8)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno

(18)
(6)
(3)
(3)
(2)

GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M.

(14)

OCENY NEGATYWNE
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo Powiatowe w £obzie (77)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(25)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez
(23)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(13)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(10)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(9)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu
(5)
Kamila Podfigurna - Starostwo
(4)
Beata D¹bro - PUP £obez
(4)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(4)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(4)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(3)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(3)

5 000
nagrody

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

Sponsorzy:
miejsce jego zatrudnienia..............................................................
Marcin
Pietrzyk

-

negatywnie oceniam

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

Rynkiewicz

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

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).

Str
Str.. 15

Grzegorz Tokarski PUP - £obez
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez
Maria Sola - PUP £obez
Karolina ¯uczkowska - geodezja £obez

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Kamila Deuter - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM
Helena Szwemmer - radna RM
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Irena Libiszewska - UM £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Wies³awa Romejko - UM £obez
Dariusz Ledzion - £DK
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Ewa Ciechañska UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez

(296)
(81)
(68)
(65)
(63)
(52)
(51)
(47)
(40)
(23)
(20)
(18)
(18)
(15)
(15)
(14)
(14)
(13)
(12)
(10)
(10)
(8)
(7)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra
Piotr Hebda- radny gm. Dobra
Kazimierz £ojek - radny gm. Dobra

(8)
(8)
(6)

GMINA RESKO
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Anna Szymañska - radna RM Resko
Barbara Basowska - radna RM
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko
Jolanta Furman - CK
Renata Kulik - RM Resko
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
El¿bieta Korgul - RM Resko
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. Szko³a
Podstawowa w Resku
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko
Kamila Jaworska - UM Resko
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
Aniela Wypch³o - OPS Resko
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Aniela Wypch³o - OPS Resko
Andrzej Nowak - RM Resko
Mariola S³odkowska - UM Resko
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko
Halina Puch - UM Resko
Jan Czaban - radny RM Resko
Pawe³ Gradus - RM Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Mateusz Jaworski - UM Resko
Wies³awa Roszyk - UM Resko
Iwona Lewandowska - OPS Resko
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko

(9)
(8)
(8)
(6)
(7)
(7)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)

GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e

(1)

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Wanda Opala - UM Wêgorzyno

(31)
(13)

(149)
(141)
(110)
(96)
(57)
(49)
(30)
(22)
(19)
(15)
(15)
(10)

Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p.
Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów Warszawy 2/1
(ko³o przystanku PKS).
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Galeria tygodnika
Chrzest Œwiêty Antosia

ROZMAITOŒCI

Zapiski z pamiêci
Czwartek spokojny i bez
emocji.
Pi¹tek. 8.11.2013.

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

Dzisiaj mam wolny dzieñ. Rano
mam telefon od mojej opiekunki w
Gliwicach. Wczoraj moja ¿ona nie zadzwoni³a do mnie wieczorem. Nic
specjalnego. Okazuje siê , ¿e do mnie
nie mo¿na siê dodzwoniæ. Mam zadzwoniæ do ¿ony. Dzwoniê i okazuje
siê, ¿e nie mam zasiêgu, w pozycji
zasiêg jest czerwony X. Próbujê ze
stacjonarnego, te¿ nic, coœ tam elektronicznego informuje mnie, ¿e kajne itd. Po obiedzie idê z plecakiem na
basen. Idê piechot¹ wzd³u¿ winnic,
a¿ do zameczku. Po drodze robiê
sporo zdjêæ. Gdy dochodzê do zameczku koñczy mi siê bateria w aparacie. Przy wejœciu w bramie cennik.
Od 8 euro wzwy¿. Za co - nie wiem,
ale kinda p³ac¹ 8 euro. Wycofujê siê.
Spacerujê po miasteczku i robiê zakupy. Kupujê kwiatka do domu, dwie
mapy regionu, kilka drobiazgów i
ciep³e skarpety dla dziadka i dla siebie do spania. Dziadek jest zachwycony geszenkiem. Starsza córka
jeszcze jest. Czeka na lekarza, który
mia³ przyjechaæ po obiedzie do
dziadka. Opowiadam jej jak jechaliœmy na wycieczkê bez mapy i jak
dziadek , który przysn¹³ w drodze i
straci³ kilka razy orientacjê, dziêki
czemu zrobiliœmy sporo kilometrów
i mia³em stracha, ¿e tê noc nie spêdzê
we w³asnym ³ó¿ku. Mia³a od œmiechu
³zy w oczach. Prosi³a abym o tym te¿
napisa³ w swoich opowiadaniach.
Idê spaæ jest 23.

Sobota. 9.11.2013.
Dzieñ zlecia³ bez niespodzianek.
Dziadkowi jest trochê lepiej. Masujê
mu nogi w porozumieniu z córk¹.
Ona mu masowa³a wczoraj. Dziadek
jest w siódmym niebie. Ma ³askotki
na stopach. W czasie masowania
przysypia, a ja mu wtedy lekko palcem pod stop¹, Dziadek zrywa siê i
œmieje. Przed spaniem o 19. wymasowa³em mu stopy i nogi do bioder. Na
dobranoc Dziadek wypi³ pó³ szklaneczki wina. W czasie picia zauwa¿y³
CMYK

tygodnik ³obeski 5.8.2014 r.

(cz. 66, odc. 8)

w szklaneczce muszkê owocówkê.
Próbuje sam wyj¹æ j¹ palcem. Ofiarowujê siê zrobiæ to za niego. Poszed³em po ³y¿eczkê. Po wyjêciu muszki
mówiê, ¿e taka ma³a to i ma³o wypi³a.
Dziadek zacz¹³ siê œmiaæ. Gotujê liœcie laurowe. Jeœli Dziadek zechce to
piæ, to spróbujê mu to podaæ. Mo¿e
coœ pomo¿e. Dobrze by by³o choæ
trochê odblokowaæ nerki. Dziadek
ma s³ab¹ kreatyninê - 3,7 g/l i hemoglobinê - 6,7g/l. Trochê popiszê i
pójdê spaæ. Od wczoraj mam zawroty g³owy przy gwa³townych ruchach. Powa¿na sprawa. W dzieñ
trochê pracowa³em w ogródku i nic,
ale gdy siê po³o¿y³em po obiedzie, to
mi tak zawirowa³o w g³owie, ¿e mi siê
zrobi³o niedobrze i gor¹co. ¯onie nic
nie mówi³em. Muszê robiæ mniej
gwa³towne ruchy.

Niedziela. 10.11.2013.
Napoju z liœci laurowych nie poda³em, wszystko wyla³em. Bojê siê.
Stosujê tylko dietê nisko soln¹ z
miernymi rezultatami . W ramach tej
diety zapomnia³em posoliæ ziemniaki. Ale obiad zjedliœmy bez zahamowañ do ostatniego okruszka. Po
obiedzie przyjecha³a zapowiadana
córka , starszej z córek z ch³opakiem.
Bardzo sympatyczni m³odzi ludzie.
Ona studiuje muzykologiê, gra na
skrzypcach. Jest bardzo ³adna i
zgrabna, co rzadko w Niemczech
idzie w parze. Posiedzieli z Dziadkiem
ponad 2 godziny, poczêstowa³em
ich herbat¹ i ciastkami. Robiê z resztek drobiowych nadzienie do krokietów. Kupa roboty. Do tego zrobi³em
14 naleœników. Jednego zjad³em bez
niczego, jednego z d¿emem i jednego z miêsnym nadzieniem. Dziadek o
16. poszed³ spaæ. Z przerwami pospa³ do 18. Namówi³em go na naleœniki z d¿emem i sam zjad³em dwa a
on trzy. Teraz to mo¿e spaæ i do rana.
Siad³em do komputera i notujê co siê
dzia³o w ten dzieñ. Pogoda deszczowa, ciœnienie niskie. Nadal mam zawroty g³owy, to znaczy przez ca³y
dzieñ nic mi siê nie dzia³o, ale teraz po
szybkim sk³onie mia³em malutki zawrocik. Bojê siê, ¿eby z tego coœ powa¿niejszego nie wynik³o. Co bêdzie
to bêdzie. Cdn.
WP

