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Zakoñczenie zimy przynios³o
nam nie tylko ocieplenie, ale i potê¿ne dziury na pobliskich drogach.
Jad¹c tras¹ £OBEZ - RYNOWO
mo¿na doznaæ potê¿nego szoku,
spowodowanego pustkami ziej¹cymi w jezdni.
Asfalt po d³ugotrwa³ych przymrozkach i nag³ym ociepleniu zosta³ rozbity przez wodê i je¿d¿¹ce t¹ tras¹ tiry.
Efektem tego jest droga, na której ³atwo o
wypadek. Po wielokrotnej interwencji u
w³adz, mieszkañcy zostali jedynie poinformowani o braku funduszy na naprawê tej¿e
drogi. Dziury, a mianowicie jedna, zosta³a
zasypana piaskiem. Efekt pokazuje do³¹czone zdjecie.
Mieszkanka Rynowa.
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Kiedy w £obzie skate park?

(£OBEZ) Ca³kiem niedawno jedna z naszych czytelniczek, powiadomi³a redakcjê o
nieco frustruj¹cej sytuacji, która jej siê przytrafi³a. Razem z dwójk¹ swoich kilkuletnich dzieci wybra³a siê na spacer. Ch³opcy zdecydowali
siê na za³o¿enie rolek, wiêc jako cel spaceru
obrali sobie teren wokó³ hali widowiskowosportowej. By³a godzina popo³udniowa i ruch
na pobliskim parkingu by³ znikomy. Do bawi¹cych siê dzieci do³¹czy³y jeszcze dwie dziewczynki. Po kilku minutach radosnej zabawy, weso³e towarzystwo zosta³o przegonione przez pracownika hali.
Mê¿czyzna mi³o, choæ zdecydowanie, poinformowa³
kobietê, ¿e jak coœ siê stanie dzieciom, to oni za to odpowiadaæ nie bêd¹. Kobieta nie pozostaj¹c d³u¿n¹,
¿yczliwie odpowiedzia³a, ¿e dzieci s¹ pod jej opiek¹ i
ona jest za nie odpowiedzialna. Po krótkiej wymianie
zdañ mê¿czyzna wróci³ na teren obiektu, a dzieci do zabawy.
Zaistnia³a sytuacja uzmys³owi³a kobiecie istniej¹cy na terenie £obza problem. Problem z brakiem
porz¹dnego, z prawdziwego zdarzenia i przede
wszystkim bezpiecznego placu rozrywki. Jedyny
miejski plac znajduje siê w parku przy ulicy Niepodleg³oœci. Jego oferta i stan pozostawiaj¹ wiele do
¿yczenia. Mamusie i tatusiowie udaj¹cy siê pierwszy raz w te okolice doznaj¹ szoku. Piaskownica
zaœmiecona jest petami i porozbijanym szk³em.
Drewniana, ruchoma k³adka na skutek wandalizmu
zosta³a zniszczona. A czy naprawiona? Nie. Za to za³atana. Czêstymi u¿ytkownikami placu zabaw jest
m³odzie¿. Pod os³on¹ nocy spo¿ywaj¹ tu alkohol i
pal¹ papierosy, popielniczka - piaskownica jest
du¿a, wiêc ograniczeñ nie ma. Pozosta³e place zabaw w mieœcie s¹ spó³dzielcze. Kiedyœ mo¿e dojœæ

do sytuacji, ¿e mieszkañcy siê ogrodz¹ i obcych dzieci
wpuszczaæ nie bêd¹. Co wtedy? Byæ mo¿e do ³ask powróc¹ piwnice, w których m³odzie¿ otwiera ma³e kluby,
gdzie mi³o spêdza czas.
Powracaj¹c do sprawy zabawy przy hali sportowej,
najlepiej przegoniæ dzieci zewsz¹d, zakazaæ siê im bawiæ, nawet jeœli nikomu tym nie szkodz¹, zabroniæ wstêpu wszêdzie. Kilka lat temu fani deskorolek szlifowali
swoje umiejêtnoœci na schodach budynku, gdzie mieœci
siê bank. Zgoda, wybór miejsca nie by³ trafny. To teren
publiczny, gdzie od rana do wieczora krêc¹ siê ludzie i
je¿d¿¹ samochody. Niestety tylko ta ulica i szeroki chodnik dawa³y mo¿liwoœci jazdy po równym terenie.
Byæ mo¿e stare boisko nadawa³oby siê na tor dla rolkarzy i deskorolkowców. Jednak¿e teren jest dzier¿awiony
szko³om jazdy, a poza tym powierzchnia jest nierówna, z
licznymi wybojami. Gdzie zatem dzieci i rozpierana przez
energiê m³odzie¿ ma siê podziaæ? W mieœcie brakuje nawet
œcie¿ki dla rowerzystów, promenada jest wiecznie zaœmiecona, a ³awki notorycznie rozbierane. Strach wspominaæ,
co przez zaledwie kilka lat sta³o siê ze œcie¿k¹ zdrowia.
Zamiast za¿ywaæ w gronie rodziny niedzielnego relaksu,
bezczelna m³odzie¿ chodzi tam po kryjomu wentylowaæ
p³uca. Zdrowie, widaæ, niejedno ma imiê.
Czy to jest naprawdê trudne, ¿eby obj¹æ miejsca
u¿ytku publicznego skutecznym monitoringiem? To jest
przecie¿ nasze wspólne dobro i wszyscy na tym skorzystamy.
Czy mi siê zdajê, czy to jednak prawda, ¿e obietnic¹
niektórych kandydatów na najwy¿sze w mieœcie stanowiska, by³o utworzenie dla dzieci skate parku? Ale jak
to w ¿yciu bywa, na obietnicach siê skoñczy³o. Na jesieñ
kolejne wybory. Ciekawe czym w tym roku pochwala siê
kandydaci?
Gabriela Doroszko

Recenzja niekoniecznie
muzyczna

Dwusetna rocznica urodzin Chopina w wydaniu
³obeskim (pewnie nie tylko)
– okr¹g³a, poœwiêcona geniuszowi muzyki powa¿nej i do
tego Polakowi znanemu na ca³ym
œwiecie.
Chyba nie zwróci³bym, jak
wiêkszoœæ, uwagi na to wydarzenie,
gdyby nie fakt, ¿e poczt¹ pantoflow¹ dowiedzia³em siê o organizowanych w £obeskim Domu Kultury
wystêpów uczniów stargardzkiej
szko³y muzycznej i do tego jeszcze
wystêp syna moich znajomych,
m³odego zdolnego pianisty. Nie
mog³em wiêc tam nie byæ. Pierwsze
zaskoczenie to fakt, ¿e nie mog³em
znaleŸæ na stronie internetowej
£DK informacji o tej imprezie. Z
innych Ÿróde³ uzupe³ni³em sobie
wiedzê o tym, w którym dniu i o
której godzinie siê odbêdzie. Szybko zrealizowa³em swój napiêty grafik dnia, „wbi³em siê” w garnitur
(nie wypada³o inaczej, gdy¿ m³odzi
artyœci na tê okolicznoœæ na pewno
ubior¹ siê odœwiêtnie) i uda³em siê

na wystêp. Licz¹c siê z du¿ym t³okiem przed £DK, zaparkowa³em
samochód na parkingu przy „Biedronce”. I tu drugie zaskoczenie t³oku nie by³o. Na sali chyba by³o
wiêcej przysz³ych artystów, ni¿ s³uchaczy.
Na temat poziomu wystêpów
poszczególnych m³odych uczestników koncertu nie bêdê siê wypowiada³, bo to zajêcie dla specjalistów. Na pewno ostatni wystêp Artura Haftmana potwierdzi³ jego
ogromny talent muzyczny, udokumentowany, mimo m³odego wieku,
licznymi nagrodami i wyró¿nieniami (patrz strona internetowa – Artur
Haftman). Wystêpy m³odych artystów zosta³y w £obzie potraktowane doœæ obcesowo. Poza kilkoma,
chyba dy¿urnymi osobami na tego
typu imprezach, firmuj¹cymi swoimi twarzami wystêpy o charakterze kultury wy¿szej, nie zauwa¿y³em nikogo, którzy z racji swoich
pozycji w mieœcie powinni na niej
byæ. S¹dzê, ¿e dla nich tak kameralna (a mo¿e niszowa!) impreza nie

jest warta zainteresowania. Licz¹
siê imprezy masowe maj¹ce charakter festynów, pewnie najlepiej z
udzia³em takich gwiazd jak Doda
lub R. Janowski, który zaœpiewa
wszystko byleby nie by³o muzycznie za trudne. Nied³ugo zaprosimy
pewnie Kubê Wojewódzkiego, bo
to jest nie tylko krytyk, muzyk, ale
i aktor stawiaj¹cy pierwsze (jego
zdaniem udane) kroki na deskach
teatralnych. Ju¿ widzê t³umy ludzi i
vipów. Nie wiem dlaczego, ale bêdê
je omija³ szerokim ³ukiem, a na
wystêp takiego artysty jak np. Piotr
Szczepanik pojadê do Reska. I nie
wiem dlaczego czujê siê za¿enowany po tej wizycie w £DK, mimo
rzadkiej sposobnoœci s³uchania na
¿ywo dobrej muzyki w dobrym
wykonaniu.
PS. Je¿eli któryœ z tych m³odych
ludzi wyroœnie na artystê œwiatowego formatu, to pamiêtajmy, ¿e on w
£obzie ju¿ by³, a myœmy tego nie
zauwa¿yli.
Z powa¿aniem
Stefan Zalewski
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Cztery sesje jednego dnia
(POWIAT) W najbli¿sz¹
œrodê, 31.03., w
Radowie Ma³ym, Dobrej
oraz Resku bêd¹
obradowaæ radni.
Ponadto w Starostwie
bêdzie obradowa³a
Rada Powiatu.
Sesja Rady Miejskiej w Dobrej odbêdzie siê o godzinie 12.00
w budynku hali sportowej. Przygotowane projekty dotycz¹ m. in.
uchwalenia podwy¿ek dla so³tysów
z terenu gminy oraz zatwierdzenia
nowego so³tysa w Bienicach.
W Radowie Ma³ym w Urzêdzie Gminy sesja rozpocznie siê o
godzinie 11.00. Przewidziana te-

matyka dotyczy uchwalenia zmian
w bud¿ecie gminy na rok 2010;
nadania statutu dla oddzia³u przedszkolnego przy Zespole Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym oraz
dla oddzia³u przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej w Siedlicach.
W Reskim Centrum Kultury
sesja Rady Miejskiej rozpocznie
siê o godzinie 16.00. Przewidziane
projekty uchwa³ dotycz¹ zaopiniowania porozumienia, dotycz¹cego
przekazania przez powiat ³obeski
Gminie Resko zadania publicznego
w zakresie oœwiaty polegaj¹ce na
prowadzeniu Zespo³u Szkó³ w Resku oraz zmian w programie gospodarczym pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na Lata 20042007”
Sesja Rady Powiatu odbêdzie

siê o godzinie 15.30 w Starostwie
Powiatowym w £obzie. Podczas
obrad dyrektorzy PUP i ZDP odczytaj¹ sprawozdania z dzia³alnoœci za 2009 rok. Do podjêcia przygotowano projekty uchwa³ dotycz¹ce m. in. ustalenia planu Finansowego Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok
oraz zaopiniowania projektu porozumienia w sprawie przekazania
przez Powiat £obeski Gminie Resko zadania publicznego w zakresie
oœwiaty polegaj¹cego na prowadzeniu Zespo³u Szkó³.
GD

Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819
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W ramach reintegracji mieli sprz¹taæ wokó³ ruin zamku

Uczestnik CIS spad³ z muru i zgin¹³
(DOBRA) Dwaj doberscy
uczestnicy Centrum
Integracji Spo³ecznej w
£obzie mieli sprz¹taæ
wokó³ ruin zamku w
Dobrej. Przez nikogo nie
nadzorowani siêgnêli po
alkohol. Ko³o po³udnia
jeden z nich wszed³ na
wysoki mur i spad³,
zabijaj¹c siê na miejscu.
Jak siê dowiedzieliœmy w CIS w
£obzie, w Dobrej uczestnikami programu reintegracji spo³ecznej jest
dziesiêæ osób. Dwie z nich - Micha³
M. i Krzysztof O. - w miniony pi¹tek
mia³y wysprz¹taæ teren wokó³ ruin
zamku. Na pocz¹tku towarzyszy³ im
cz³onek Klubu Pracy Tomasz N., w
chwili obecnej zatrudniony przez
tutejszy urz¹d miejski. Jak siê dowiedzieliœmy, odszed³ on z miejsca
zdarzenia do innych zajêæ i nie widzia³ tego, co zdarzy³o siê póŸniej.
A póŸniej Micha³ M. wraz z Krzysztofem O. mieli piæ wódkê.

- Nasz pracownik by³ trzeŸwy –
zapewnia burmistrz Dobrej Barbara
Wilczek.
By³o przed po³udniem. 24-letnim Micha³ M. w pewnym momencie wszed³ na mur zamku, straci³
równowagê i spad³ z wysokoœci kilkunastu metrów. Poniós³ œmieræ na
miejscu.
Jak siê okaza³o, jego kolega
Krzysztof O., zbadany po wypadku
mia³ oko³o promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponoæ t³umaczy³, ¿e to kac z wczorajszego dnia.
Jak nam powiedzia³a zastêpca
prokuratora rejonowego w £obzie
Ma³gorzata Post-Dziêcio³ – prokuratura potraktowa³a to jako wypadek ze skutkiem œmiertelnym i wszczyna œledztwo w tej sprawie.
Œwiadkowie maj¹ zostaæ przes³uchani w najbli¿szych dniach.
Dyrektor CIS Katarzyna B³aszczyk mówi, ¿e Micha³ O. by³ uczestnikiem programu reintegracji od
oko³o pó³ roku. Twierdzi, ¿e by³ to
solidny uczestnik.
Prokuratura w £obzie stanie teraz przed zadaniem ustalenia odpowiedzialnoœci osób prowadz¹cych
program reintegracji, gdy¿ mê¿czy-

Ruiny zamku: foto arch.

zna, który zgin¹³, pomimo ¿e pracowa³, nie by³ pracownikiem CIS. Jak
nam wyjaœni³a dyrektor B³aszczyk,
CIS z uczestnikami nie zawiera ¿adnych umów o pracê wynikaj¹cych z
kodeksu pracy. S¹ oni dobrowolnymi uczestnikami programu reintegracji.

CIS, oprócz pozyskanych pieni¹dzy unijnych na takie programy, otrzymuje dotacje z poszczególnych gmin. Czy reintegracja
polega na zbieraniu papierków i
komu to s³u¿y – spróbujemy odpowiedzieæ w kolejnych wydaniach tygodnika.
KAR
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WÊGORZYNO

Kierownik OPS w Wêgorzynie mia³a ludziom wyp³aciæ za pracê zasi³kami

Burmistrz nak³ania³a do przestêpstwa?
(WÊGORZYNO). Kierownik
OPS Halina Jagie³ka uzna³a, ¿e
burmistrz Gra¿yna Karpowicz
kaza³a jej z³amaæ prawo. Uczyni³a to na wyraŸne polecenie na piœmie. Po tym fakcie otrzyma³a wypowiedzenie z pe³nienia dotychczasowych obowi¹zków. W
zwi¹zku z tym kierownik odwo³a³a siê do S¹du Pracy, a na burmistrz z³o¿y³a skargê do Rady
Miejskiej.
Jak wynika z relacji kierownik
OPS H. Jagie³ki - 3 marca zosta³a
ona wezwana do gabinetu burmistrz
Gra¿yny Karpowicz. Otrzyma³a zestawienie osób pracuj¹cych przy
odœnie¿aniu od 2 do 22 lutego, za
wynagrodzenie w gotówce, z poleceniem przygotowania wyp³aty na 5
marca z zasi³ków celowych. Zestawienie dotyczy³o 46 osób, pracuj¹cych ³¹cznie 853 godzin na kwotê
6.824 z³. Jagie³ka t³umaczy³a, ¿e
wykonanie polecenia jest niemo¿liwe, albowiem zasi³ek celowy jest
œwiadczeniem pieniê¿nym, przyznawanym na konkretny cel, wnioskowany przez klienta i ustalany w
trakcie wywiadu œrodowiskowego,
przeprowadzanego przez pracownika socjalnego. Argumentowa³a,
¿e wywiad jest podstaw¹ do wydania decyzji administracyjnej, na
podstawie której sporz¹dza siê listê
wyp³at.
„Wskazywa³am na to, ¿e w „Zestawieniu ....” zawarte s¹ wszelkie
informacje œwiadcz¹ce o wykonaniu pracy, w zwi¹zku z czym wynagrodzenie powinno byæ wyp³acone
na podstawie umów np. o dzie³o czy
zlecenia. Wtedy Pani Burmistrz
powiedzia³a, ¿e mam wyp³aciæ tê
kwotê jako zasi³ki celowe, bo wówczas nie bêdzie trzeba sporz¹dzaæ
umów i innych dokumentów, ani te¿
odprowadzaæ podatku czy sk³adek”
- wyjaœnia³a w skardze do Rady kierownik OPS.
Argumenty i t³umaczenia nie
zosta³y przyjête przez szefow¹ gminy.
Wówczas, 4 marca, dorêczono
kierownik OPS Zarz¹dzenie Nr
417/2010 Burmistrza Wêgorzyna z
dnia 3 marca 2010 r. w sprawie
zmian w bud¿ecie gminy na 2010
rok i ustalenia planu finansowego,
zgodnie z którym zostaj¹ zwiêkszone wydatki bud¿etowe o 7 tys. z³. z
przeznaczeniem œrodków na wyp³atê zasi³ków celowych. Oko³o po³udnia otrzyma³a telefon od burmistrz
z zapytaniem, czy przygotowuje
wyp³atê na nastêpny dzieñ. Po
otrzymaniu negatywnej odpowiedzi

Burmistrz Gra¿yna Karpowicz

kierownik zosta³a wezwana do gabinetu szefowej gminy. Tam o godz.
15.00, w obecnoœci Bo¿eny Pacholskiej, burmistrz wrêczy³a kierowniczce wypowiedzenie warunków
umowy o pracê.
W odpowiedzi na skargê kierownik OPS, burmistrz Wêgorzyna
pisze m.in.:, ¿e pocz¹tkowo Urz¹d
zamierza³ zap³aciæ mieszkañcom
pracuj¹cym przy odœnie¿aniu w formie umowy – zlecenia, „jednak by³oby to dla nich niekorzystne, poniewa¿ musielibyœmy potr¹ciæ sk³adki
na ZUS i podatek, a tak¿e utraciliby
status bezrobotnego. Odœnie¿anie
trwa³o tylko 3 dni
uzna³am wiêc, ¿e lepszym rozwi¹zaniem bêdzie przyznaæ tym
osobom zasi³ek celowy (…) poleci³am wyp³aciæ, uznaj¹c, ¿e wyp³ata
zasi³ku celowego nie jest naruszeniem prawa, poniewa¿ te osoby
spe³niaj¹ wszystkie kryteria pomocy spo³ecznej i otrzymuj¹ zasi³ki z
OPS”.
Jak t³umaczy³a burmistrz w swoim piœmie - na decyzjê odwo³ania z
funkcji kierownika pani H. Jagie³ki
mia³ ca³okszta³t pracy tj. liczne
skargi mieszkañców oraz negatywna ocena pracy kierownika Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej po kontroli finansowej Urzêdu Wojewódzkiego i
kontroli wewnêtrznej Urzêdu Miejskiego za rok 2008. W swoim piœmie
burmistrz zaznaczy³a „Jest Kierownikiem niesamodzielnym ma³o operatywnym”.
H. Jagie³ka ripostowa³a, ¿e kontrole z zesz³ego roku pozytywnie
odnosi³y siê do pracy OPS, zarówno
kontrola wewnêtrzna, jak i Urzêdu
Wojewódzkiego i zapewne dlatego
otrzyma³a awans oraz nagrodê.
Przypomnia³a równie¿, ¿e skargi na
ni¹ by³y dwie – w 2005 roku i obie
uznane przez Radê Miejsk¹ za bezzasadne.
Podczas sesji radna Jadwiga

Kierownik OPS Halina Jagie³ka

Kamiñska uzna³a, ¿e w uzasadnieniu Rady o zasadnoœci skargi powinno byæ zaskar¿enie burmistrza o to,
¿e namawia³ pracownika do pope³nienia czegoœ, co jest niezgodne z
prawem.
- Namawia³a pani pani¹ Jagie³kê, aby pope³ni³a przestêpstwo,
wskazuj¹c, ¿e ma wyp³aciæ pieni¹dze, czego nie mog³a zrobiæ. Pani
powiedzia³a wyraŸnie, ¿e sporz¹dzi³a listê osób, które mog³y odœnie¿aæ, ale wcale nie by³o napisane, ¿e
pani Jagie³ko mia³a za to zap³aciæ.
Kiedy pani Jagie³ka powiadomi³a
pani¹, ¿e nie mo¿e wykonaæ takiego
polecenia, bo jest to niegodne z prawem, pani nadal utrzymywa³a swoje. Skoro pani Jagie³ka zosta³a przymuszona, aby pope³niæ przestêpstwo, wyp³acaj¹c pieni¹dze, to powinna by³a zawiadomiæ prokuraturê
– powiedzia³a radna.
H. Jagie³ka odwo³anie z funkcji
kierownika uzna³a za bezzasadne.
Dlatego te¿ wnios³a pozew do S¹du
Pracy.
- Zarzut, który jest tu stawiany,
czyli niewykonanie polecenia, zosta³o wykonane pod warunkiem
otrzymania tego polecenia na piœmie. Wyp³atê zasi³ków celowych,
zgodnie z list¹, któr¹ otrzyma³am od
pani burmistrz, zaopiniowane przez
mecenasa, wykona³am. Wykona³am
listê osób, które nie maj¹ pieniêdzy
i s¹ bezrobotne, aby umo¿liwiæ im
zarobienie jakichkolwiek pieniêdzy. Do odœnie¿ania ze 100 osób
zg³osi³o siê nie 46, a 68 – powiedzia³a H. Jagie³ka.
Burmistrz przypomnia³a, ¿e ca³e
zdarzenie mia³o miejsce podczas
drugiego, silnego ataku zimy.
- Gdy by³y potê¿ne opady œniegu i trzeba by³o gminê odœnie¿yæ,
to pani mi nie pomaga³a, tylko
opóŸni³a ca³¹ akcjê. Uzgodni³yœmy, ¿e pójd¹ na to zasi³ki celowe
i ja przeka¿ê pieni¹dze z rezerwy.

Gdy zaczêli przychodziæ ludzie,
dwa tygodnie warowali pod moimi
drzwiami. Pani zapar³a siê, ¿e nie
zap³aci. Stwierdzi³am, ¿e pani nie
nadaje siê na to stanowisko i odwo³a³am pani¹. Spotkamy siê w S¹dzie
Pracy i S¹d rozstrzygnie. W moich
oczach pani straci³a kompetencjê
do pe³nienia funkcji kierownika. Ja
musia³am rozwi¹zaæ okreœlony
problem w gminie. Uwa¿am, ¿e go
rozwi¹za³am, stanê³am na wysokoœci zadania. Ludzie stawili siê do
³opat, do odœnie¿ania, zasi³ek im
siê nale¿y, jak psu buda – powiedzia³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz.
Kierownik OPS t³umaczy³a spokojnie, ¿e osoby pracuj¹ce za wynagrodzenie, nie mog¹ byæ traktowane
jak te, którym nale¿y wyp³aciæ zasi³ki celowe, nawet jeœli zosta³y przekazane na ten cel pieni¹dze.
Radny Eugeniusz Ko³odyñski
uzna³, ¿e gdyby szef nakaza³ z³amaæ
mu prawo, post¹pi³by tak samo, jak
kierownik OPS.
Kierownik OPS ma pracowaæ na
swoim stanowisku do 30 czerwca.
Od 1 lipca ma byæ inspektorem z
dotychczasowym wynagrodzeniem, ale oczywiœcie bez dodatku
funkcyjnego. W tej chwili w OPS nie
ma takiego stanowiska. S¹ tylko
pracownicy socjalni i ksiêgowoœæ.
- Aby unikn¹æ podatku, pani
burmistrz chcia³a to przeprowadziæ
przez OPS, ale w OPS ka¿dy pieni¹dz wyp³acany jest na jakiœ cel. W
Pomocy Spo³ecznej na ca³y rok
mam 10 tys. z³, a tu 7 tys. z³ posz³o
na odœnie¿anie. Te osoby, które
otrzyma³y po 300 - 400 z³, u mnie
przez wiele miesiêcy nie dosta³yby
takich pieniêdzy, bo nie mam takich
œrodków – powiedzia³a nam H. Jagie³ka.
Radni jednog³oœnie uznali skargê za zasadn¹ przy jednym g³osie
wstrzymuj¹cym.
MM
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Oni nas tu ucz¹ jak siê zachowaæ, a sami nie s¹ w porz¹dku

Opieka nocna to zagro¿enie dla ¿ycia
(£OBEZ). Podczas komisji radni
i so³tysi przestali milczeæ na temat fikcyjnoœci opieki nocnej i œwi¹tecznej.
Domagali siê od burmistrza zdecydowanych dzia³añ.
– Z ca³ym szacunkiem. Ale pan doktor, który sprawuje opiekê nocn¹, powinien byæ na zas³u¿onym odpoczynku, a
nie nara¿aæ mieszkañców naszej gminy
na powa¿ne problemy zdrowotne. Czy
z panem Kargulem ktoœ prowadzi³ rozmowy, jeœli chodzi o dy¿ury nocne pana
doktora, który ma 86 lat? To naprawdê
stanowi zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia
naszych mieszkañców. Sam osobiœcie
40 minut puka³em, nim pan doktor raczy³ siê obudziæ – powiedzia³ podczas
komisji Kazimierz Chojnacki.
Jak wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat rozmowy z doktorem J. Kargulem prowadzone by³y ju¿ niejednokrotnie, jednak wci¹¿ nie ma efektów.
Kabat odczyta³ wszystkim pismo, które
zosta³o skierowane do J. Kargula. Napisa³ w nim m.in., ¿e prosi o rozwi¹zanie sytuacji i podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania problemów, albowiem skargi, jakie wp³ywaj¹ zarówno do burmistrza, Rady Miejskiej, jak i
redakcji gazet lokalnych s¹ niemal identyczne i dotycz¹: spóŸnienia lekarza,
lekcewa¿enie pacjenta, brak zainteresowania problemem zdrowotnym pacjenta. Na potwierdzenie tych zastrze¿eñ wiceburmistrz za³¹czy³ kserokopiê
artyku³u, który ukaza³ siê w Tygodniku
£obeskim 16 marca 2010 roku.
Radni jednak nie byli zbyt optymistycznie nastawieni do dzia³añ J. Kargula. Swoje obawy wyrazi³ m.in. K.
Chojnacki, który zapyta³, co siê stanie,
gdy sytuacja zostanie zlekcewa¿ona.
- Ten podmiot z naszych podatków
bierze potê¿ne pieni¹dze, a tych œwiadczeñ dla mieszkañców gminy w pe³nym
zakresie niestety nie ma. Nie daj Bo¿e
coœ siê stanie, co wtedy? - dopytywa³.
Nastêpnym krokiem Urzêdu, jak
wyjaœni³ wiceburmistrz, mo¿e byæ
skarga do NFZ, to jednak mo¿e mieæ
dalsze konsekwencje np. cofniêcie
kontraktu, co bêdzie jednoznaczne z
brakiem jakiejkolwiek opieki nocnej i
œwi¹tecznej. Na to stwierdzenie zarówno radni, jak i so³tysi zareagowali
jednomyœlnie, stwierdzaj¹c, ¿e przecie¿ i tak tej opieki nie ma. Swoje spostrze¿enia na temat opieki nocnej
przedstawi³ równie¿ so³tys Bonina
Waldemar Zakrzewski.
– To jest sytuacja naprawdê chora.
Równie¿ mia³em sytuacjê, gdy przyjecha³em i tego pana nie by³o. Niech sobie
ju¿ odpoczywa w spokoju. Gdybym
wiedzia³, ¿e go nie ma, to po co mi jeŸdziæ do £obza i póŸniej z powrotem
jechaæ do Drawska, jak mogê od razu do
Drawska siê skierowaæ? Trzeba konkretnie za³atwiæ. Lepiej niech tego pana
w ogóle nie bêdzie, to ja bêdê wiedzia³,
gdzie mam jechaæ – mówi³ so³tys.
Radny Bogdan Górecki zwróci³
uwagê na wysokoœæ czynszu za pomieszczenia. Wszak pocz¹tkowa dzier¿awa w wysokoœci 240 z³ za lokal, pod-

niesiona na ten rok do kwoty 370 z³,
mia³a zachêciæ do zapewnienia opieki
medycznej w gminie. Wyjaœni³o siê
przy okazji, ¿e umowa dzier¿awy zawarta na 20 lat, wygasa wraz z zaprzestaniem dzia³alnoœci w zakresie opieki
zdrowotnej.
Dyskusjê podsumowa³ Zbigniew
Pude³ko, który powiedzia³, ¿e „oni nas
ucz¹, jak mamy siê zachowywaæ, a sami
nie s¹ w porz¹dku”.
Zapewne dyskusja by³aby bardziej
rozszerzona, a opowieœci na temat doœwiadczeñ z opiek¹ nocn¹ bardziej rozbudowane, jednak zadecydowano, aby
relacje z doœwiadczeñ pozostawiæ na
obrady Rady Miejskiej, na które zosta³
zaproszony dr J. Kargul.
Podczas obrad Rady, które mia³y
miejsce w miniony pi¹tek, okaza³o siê
jednak, ¿e doktora nie ma. Mia³ wa¿ny
wyjazd i nie móg³ przybyæ na sesjê. Tym
sposobem, jedyn¹ mo¿liwoœci¹ ukazania dezaprobaty na temat dzia³ania
opieki nocnej, by³o wstrzymanie siê od
g³osu, b¹dŸ g³osowanie przeciw informacji na temat opieki zdrowotnej w
mieœcie. Wszyscy radni podkreœlali, ¿e
sprzeciw ten dotyczy jedynie dzia³ania
opieki nocnej i œwi¹tecznej.
Szkoda, ¿e dr Jacek Kargul nie by³
obecny na sesji, albowiem po publikacji artyku³u na temat opieki nocnej w
£obzie, w redakcji rozdzwoni³y siê telefony. Mieszkañcy zaczêli potwierdzaæ, ¿e i oni mieli podobne zdarzenia.
W tym wydaniu przedstawiamy
doœwiadczenia, jakie mia³a z lekarzem
dy¿uruj¹cym w opiece nocnej i œwi¹tecznej mieszkanka £obza Jadwiga
Gradowska. Trzy razy szuka³a ratunku,
za ka¿dym razem z tym samym skutkiem – ¿adnej pomocy nie otrzyma³a.
Ka¿dorazowo trafia³a na tego samego
lekarza. O innych nie wypowiada siê.
Potówka czy czyrak?
W lipcow¹ sobotê pani Jadwiga
obudzi³a siê ze strasznym bólem rêki.
Wykrêca³o jej d³oñ, nie mog³a podnieœæ
rêki. Okaza³o siê, ¿e pod pach¹ pojawi³
siê guz. W ten dzieñ mieli wyje¿d¿aæ na
uroczystoœæ rodzinn¹. Pani Jadwiga
poprosi³a mê¿a, aby zawióz³ j¹ do lekarza œwi¹tecznej opieki.
– Dy¿ur mia³ starszy lekarz. Powiedzia³am mu, co mi dolega, z bólu nie
mog³am wytrzymaæ. Doktor zacz¹³ od
tego, ¿e histeryzujê. Jestem wytrzyma³a
na ból, nie pierwszy raz by³am chora, ale
wtedy wykrêca³o mi palce i nie mog³am
ich wyprostowaæ. Pomaca³ mi pod
pach¹ i kaza³ siostrze daæ mi zastrzyk
przeciwbólowy i to mia³o byæ wszystko. Wyt³umaczy³am wtedy, ¿e mia³am
ju¿ coœ podobnego i wczeœniej dosta³am
antybiotyk. Wówczas on do mnie z
gêb¹, ¿e ja bêdê go uczyæ leczyæ i w
ogóle... Doda³, ¿e zaczynam histeryzowaæ, bo mi wyskoczy³y jakieœ potówki
pod pach¹. Powiedzia³am, ¿e chyba
sobie jaja robi, przecie¿ go³ym okiem
widaæ, ¿e to nie s¹ potówki. Dopiero,
gdy pielêgniarka potwierdzi³a moje s³owa, zacz¹³ inaczej mówiæ. Poinformo-

wa³am go, ¿e mam chorobê wrzodow¹
¿o³¹dka, wiêc jeœli bêdzie mi jakiœ lek
pisa³, to ¿eby zwróci³ na to uwagê. A on
na to: „A to co jeszcze pani¹ boli?” Gdy
zaczê³am z nim ju¿ ostr¹ rozmowê, to
wypisa³ mi antybiotyk, ale zaznaczy³, ¿e
w zeszycie wpisze, ¿e na moje wyraŸne
¿¹danie, bo tutaj nie ma potrzeby go
dawaæ – opowiada pani Jadwiga.
Gdy tylko nasta³ poniedzia³ek, pani
Jadwiga uda³a siê do dr. Bajerowicza.
Nic mu nie powiedzia³a o wizycie w
sobotê, bo chcia³a wiedzieæ, jak¹ postawi diagnozê. Opisa³a co siê dzieje, doktor j¹ zbada³ i stwierdzi³, ¿e jest to czyrak w³osowaty, który leczy siê antybiotykami co najmniej dwa tygodnie.
Trzeba siê leczyæ,
a nie budziæ po nocach
Druga sytuacja mia³a miejsce 25
paŸdziernika, z soboty na niedzielê, po
23.00. Pani Jadwiga w tym czasie mia³a
porobione wszystkie badania, leczy³a
swoje dolegliwoœci ¿o³¹dkowe. Gdy
z³apa³ j¹ silny ból w okolicy ¿o³¹dka,
wiedzia³a ju¿, ¿e ten jest inny. By³ zdecydowanie silniejszy i po raz pierwszy
nie wiedzia³a, co ma robiæ. Ponownie
m¹¿ zawióz³ j¹ do opieki nocnej. Ponownie trafi³a na tego samego lekarza.
– Oczywiœcie staliœmy, dzwoniliœmy, nikt nie otwiera³, ale za jakiœ czas
wyszed³ lekarz i powiedzia³: „Trzeba
siê leczyæ, a nie budziæ po nocach”.
Powiedzia³am mu, ¿e choroba nie wybiera, mam taki atak, ¿e nie wiem, co mi
jest, strasznie mnie boli. Mam wra¿enie, ¿e porozrywa mi wnêtrznoœci.
Przyj¹³ nas i zacz¹³ szykowaæ zastrzyk
przeciwbólowy. Zanim uszykowa³, to z
bólu nie mog³am sobie znaleŸæ miejsca,
chodzi³am po tym pokoju tam i z powrotem. W pewnym momencie zaczê³am z
bólu s³abn¹æ, m¹¿ z³apa³ mnie pod pachy, lekarz da³ mi w koñcu ten zastrzyk
i stan¹³ bezradny. Ma¿ ju¿ te¿ nie móg³
sobie poradziæ, bo ja ju¿ lecia³am, zaczê³am krzyczeæ – „zróbcie coœ, bo ja
nie wytrzymam!” Zamiast dzwoniæ po
pogotowie, to powiedzia³, ¿e wypisze
nam skierowanie do szpitala. Powiedzia³am mu, ¿e nie dam rady na siedz¹co. Nie s³ucha³ – mówi pani Jadwiga.
Pañstwo Gradowscy pojechali jednak na pogotowie. Tam otrzymali pomoc, po czym karetk¹ odwieziono j¹ do
szpitala w Drawsku. W szpitalu pod³¹czyli kroplówkê i o trzeciej w nocy
odes³ali j¹ do domu. W poniedzia³ek
ponownie trafi³a do lekarza, otrzyma³a
skierowanie do szpitala. W Resku porobiono wstêpne badania, a szczegó³owe
- w Szczecinie. Okaza³o siê, ¿e to by³
atak pêcherzyka ¿ó³ciowego. Pani Jadwiga jest ju¿ po operacji.
Bez pomocy przy zapaleniu p³uc
Na pocz¹tku marca dosz³o do kolejnej sytuacji, tym razem kwestia dotyczy
mamy pani Jadwigi – Antoniny £ucyków. Zaczê³o siê od tego, ¿e w niedzielê
rano pani A. £ucyków nic nie jad³a, nie
pi³a, kaszla³a, wymiotowa³a. Gor¹czka

wynosi³a 37 st. C. Pani Jadwiga obdzwoni³a lekarzy na telefony komórkowe, by z³apaæ kogoœ prywatnie. Gdy
nikogo nie zasta³a - zadzwoni³a na pogotowie. Pani z dyspozytorni uprzejmie
wyjaœni³a jednak, ¿e jest opieka ca³odobowa w £obzie.
– Pomyœla³am, ¿e jeœli znowu trafiê
na tego samego lekarza, to mnie szlag
trafi na miejscu. Z mam¹ by³o coraz
gorzej, nie mia³am wyjœcia. Zadzwoni³am i pytam, jaki jest lekarz. Pielêgniarka odpar³a, ¿e dr S. Powiedzia³am jej, ¿e
wiem ju¿, ¿e mi nie pomo¿e ten lekarz,
ale wyjœcia nie mam. Poda³a s³uchawkê
doktorowi i przedstawi³am mu sytuacjê. Powiedzia³, ¿e ka¿dy kaszel jest
brzydki, ale mam przywieŸæ mamê.
Wyjaœni³am, ¿e mama ma 87 lat i jest tak
s³aba, ¿e nawet nie jest w stanie ustaæ na
nogach. Powiedzia³am, ¿e blisko
mieszkam, bo przy ul. Konopnickiej.
Powiedzia³am, ¿e mama nic nie je, nie
pije, wymiotuje, a on spyta³ o jej wagê
i odpar³, ¿e jeœli jeden dzieñ powymiotuje i nic nie zje, to nawet wskazane, bo
siê organizm oczyœci. I nie przyjecha³,
bo jak stwierdzi³ - nie ma potrzeby,
skoro nie ma gor¹czki. Powiedzia³am
mu jeszcze: „Panie doktorze, ja wiedzia³am, ¿e od pana pomocy nie otrzymam, bo ja ju¿ mia³am z panem kontakt,
ale to, ¿e nie jest pan do koñca cz³owiekiem, to nie wiedzia³am, a teraz to ju¿
wiem na pewno” - i na tym skoñczy³a siê
z nim rozmowa. Do poniedzia³ku mama
musia³a obyæ siê bez lekarza – powiedzia³a p. Jadwiga.
W poniedzia³ek rano u pani Antoniny £ucyków by³ doktor Bajerowicz.
Okaza³o siê, ¿e ³obzianka ma silne zapalenie p³uc.
- By³a przez ten tydzieñ tak chora i
wycieñczona, ¿e przez ten czas zrobi³
siê z niej wrak cz³owieka. Niby sytuacja
by³a opanowana, dr Bajerowicz przychodzi³ codziennie, a w niedzielê coœ
znowu zaczê³o siê dziaæ, gor¹czka wysoka i jeszcze coœ z sercem – zadzwoni³am po pogotowie, przyjecha³o i zabra³o mamê do szpitala. Le¿y w Resku.
Dostaje antybiotyki, robi¹ jej dodatkowe badania, ale jest strasznie wycieñczona. To jest zapalenie p³uc, a przecie¿
mama ma 87 lat. Ona nic nie je, nie pije,
le¿y plackiem, a do niedzieli chodzi³a!
Nawet podnieœæ siê teraz nie mo¿e, pó³
jej zosta³o przez ten tydzieñ. W niedzielê jeszcze by³o normalnie i gdyby wtedy
lekarz przyszed³ i od razu dosta³aby
antybiotyk, to mo¿e by³oby inaczej. A
tak... Nie ma pomocy tutaj. Nie wiem,
czy s¹ inni lekarze, ale ja mam takie
szczêœcie, ¿e zawsze trafiam na tego. Po
tym pierwszym incydencie chcia³am
z³o¿yæ na niego skargê. Zadzwoni³am
do Reska, ale dr Kargul by³ na urlopie,
mia³ byæ za dwa tygodnie, a po tym
czasie nerwy mi przesz³y. Ale teraz, gdy
moja mama pochorowa³a siê, to powiedzia³am, ¿e nie odpuszczê. By³am trzy
razy i trzy razy nie otrzyma³am konkretnej pomocy.
Gdzie my mamy siê udaæ w sobotê
albo w niedzielê w razie potrzeby? pyta ³obzianka.
MM
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Klêpnica walczy o park
(KLÊPNICA) So³tys Klêpnicy Stanis³awa Bobko oraz
rada so³ecka od d³ugiego czasu czyni¹ starania,
aby gmina przejê³a od Agencji Nieruchomoœci Rolnej
miejscowy park. Sama wioska jest w wiêkszoœci
wyprzedana i co druga dzia³ka nale¿y do w³aœciciela
z zewn¹trz. Pani so³tys zale¿y, aby mieszkañcy i licznie
nap³ywaj¹cy turyœci mieli mo¿liwoœæ wypoczynku na
³onie natury.
Klêpnica jest niewielkim so³ectwem zamieszkanym przez oko³o 80
osób. Ze wzglêdu na wyj¹tkowe uroki, którymi obdarzy³a j¹ natura, ju¿
wiele lat temu sta³a siê wsi¹ agroturystyczn¹. Na chêtnie przybywaj¹cych do tej ma³ej mieœciny turystów
czeka ogrom wielogatunkowych lasów, dzikie ptactwo, czyste jezioro,
liczna leœna zwierzyna, szlak rowerowy, hodowlane konie i bogactwo
runa leœnego. Do szczêœcia brakuje
tylko przestrzennego, otwartego
miejsca wypoczynku, gdzie o ka¿dej
porze dnia mieszkañcy i turyœci mo-

gliby przyjemnie i bezpiecznie wypoczywaæ. Pani so³tys ma na oku
miejscowy park nale¿¹cy obecnie do
ANR. Gmina ma ten temat na uwadze i pewne kroki w kierunku przejêcia terenu zosta³y ju¿ poczynione. Z
doœwiadczenia pani so³tys wie, ¿e
takie sprawy ci¹gn¹ siê latami, jednak ona i mieszkañcy s¹ dobrej myœli. Po pomyœlnym finale tej sprawy,
mieszkañcy Klêpnicy bêd¹ mogli
wypoczywaæ w oczyszczonym parku
z ³awkami i k³adk¹, gdy¿ teren ten w
okresie roztopów jest w dolnej czêœci zalewany.
GD
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Oni wszyscy s¹ dziœ poch³oniêci Bab¹, maj¹ nieŸle op³acone posadki, to jak maj¹
zrozumieæ, ¿e my musimy zarobiæ na podatki? - pyta Barbara Sitañska.

Zastawili stoiskami wejœcie do sklepu
(£OBEZ). Niedziela
Palmowa dla
handlowców tradycyjnie
jest dniem pracy. Ka¿dy
ma wówczas nadziejê na
zarobek, po ciê¿kim
okresie zimowym. Tak¹
nadziejê mia³a równie¿
pani Barbara Sitañska,
gdy przysz³a otworzyæ
sklep z ubraniami, przy
ul. Niepodleg³oœci.
Jednak spotka³ j¹
niemi³y incydent.
Trzy pierwsze miesi¹ce roku,
tradycyjnie s¹ miesi¹cami martwymi w tej bran¿y. Dopiero na pocz¹tku czwartego miesi¹ca zaczyna siê
ruch. Przewa¿nie tak¹ inauguracj¹
jest w³aœnie Niedziela Palmowa,
gdy zapracowani ludzie maj¹ czas i
mo¿liwoœæ spokojnych zakupów na
uzupe³nienie wiosennej garderoby.
Z tak¹ w³aœnie nadziej¹, po ciê¿kich
pierwszych miesi¹cach, przysz³a w
niedzielê otworzyæ sklep przy ul.
Niepodleg³oœci pani Barbara Sitañska. Wprawdzie lokal jest prywatny,
jednak i tak wynosi do kasy miejskiej podatek za grunt. Dodatkowo,
do wspólnoty wp³aca po nieca³e 200
z³ miesiêcznie za czêœci wspólne np.
klatkê schodow¹, z której akurat
w³aœciciele sklepu nie korzystaj¹,
bo maj¹ osobne wejœcie. Nim rozpoczêli dzia³alnoœæ w tym lokalu,

przez rok remontowali go, op³acaj¹c w tym czasie podatki, mimo i¿
¿adnego handlu wówczas nie prowadzili. Jak mówi pani Sitañska,
nigdy nie zalegali z p³atnoœciami,
nigdy te¿ nie prosili o umorzenia.
Jakie wiêc by³o zdziwienie pani
Barbary, gdy w niedzielê przysz³a
do pracy i zobaczy³a, ¿e wejœcie do
jej sklepu zosta³o zastawione straganami. By³a godzina 10., wiêc
jeszcze na tyle wczeœnie, aby mo¿na
by³o wszystko inaczej rozplanowaæ.
Ludzie dopiero rozstawiali siê ze
swoimi stoiskami, wiêc pani Sitañska postanowi³a interweniowaæ w
tej sprawie.
- Spotka³am zastêpcê burmistrza
Ireneusza Kabata i starostê, którzy
spacerowali. Spyta³am - kto jest za
to odpowiedzialny. Wys³ano mnie
do pani Teresy £añ. Odnalaz³am
pani¹, gdy przysz³a, panowie ze stoiska powiedzieli, ¿e nie bêd¹ przestawiaæ stoiska, bo w niedzielê nie
handluje siê. Spyta³am wiêc – a co
wy dzisiaj robicie? Pani £añ zostawi³a to, a przecie¿ jeszcze wtedy po
drugiej stronie ulicy wszystkie miejsca by³y wolne. Tak siê o nas podatników dba, tak siê myœli. Jak do
sprz¹tania, to jesteœmy zobowi¹zani za wszytko p³aciæ, ale jak handel,
to nie. Tak dba siê o podatnika, który
zawsze od 25 lat op³aca w terminie
podatki i nigdy nie zwraca³ siê o
umorzenie. – mówi Barbara Sitañska.
Jej roz¿alenie mia³o podstawy
nie tylko w tym, ¿e zosta³a ca³kowicie zignorowana i pozostawiona

Zamiast wie¿y, by³by
wodoci¹g
(RUNOWO). Parafia w Runowie otrzyma dotacjê od gminy w
wysokoœci 70 tys. z³ na remont
wie¿y koœcio³a. Przeciw dotacji
by³ radny Tomasz Mielcarek, który uzna³, ¿e w roku ubieg³ym dotacje na koœcio³y by³y wysokie.
W zamian dofinansowanie remontu koœcio³a radny wskaza³ inwestycjê, o któr¹ od dawna walczy radna Jadwiga Kamiñska – budowa
wodoci¹gu w K¹kolewicach. Uzna³,
¿e spokojnie z tej kwoty, zamiast na
remont wie¿y, mo¿na by³oby przeznaczyæ 30 tys. na K¹kolewice.
Radni nie przyznali mu racji i jednog³oœnie zag³osowali za dotacj¹.
Radny Mielcarek opuœci³ salê obrad, zaznaczaj¹c wczeœniej, ¿e nie

jest przeciwny dotacjom do koœcio³ów, jednak poza nimi s¹ i inne bardzo wa¿ne potrzeby w gminie. Nawi¹za³ przy tym do wypowiedzi ks.
Tischnera. Nie chcia³ jednak cytowaæ jego s³ów, by - jak zaznaczy³ „nie obraziæ radnych”.
Parafia Rzymskokatolicka w
Runowie wniosek o przyznanie dotacji z bud¿etu gminy, na remont
dolnej czêœci wie¿y koœcio³a parafialnego, z³o¿y³a 16 lutego br.
W roku 2009 parafia przeprowadzi³a remont jednej czêœci wie¿y i
obecnie w celu zabezpieczenia
obiektu konieczne jest wykonanie
dalszych prac. Ogólny koszt wykonania zadania wg kosztorysu wynosi 259.514,92 z³.
MM

samej sobie. Do koñca imprezy
wejœcie do jej lokalu zas³ania³y stragany.
- Kupiliœmy ten lokal œmierdz¹cy, ca³y rok go remontowaliœmy, nim
go otworzyliœmy. Nawet wówczas
nie zwróciliœmy siê do gminy o
umorzenie podatku. P³aciliœmy, nie
dzia³aj¹c tu jeszcze. To mamy efekt
tego. Tu by³o wszystko do posadzki
zbijane i do go³ej ceg³y. Zrobiliœmy
z tego naprawdê ³adny lokal. Oni
wszyscy s¹ dziœ poch³oniêci Bab¹,
maj¹ nieŸle op³acone posadki, to jak
maj¹ zrozumieæ, ¿e my musimy zarobiæ na op³aty? Jak dba siê o ludzi,
którzy p³ac¹ niema³e podatki, bo
³¹cznie prawie 2.300 z³, a za grunt
tutaj - prawie 1000 z³. Nale¿ê do
wspólnoty i p³acê za czêœci wspólne, z których nie korzystam. Wejœcia
do innych sklepów s¹, tylko ten jeden zastawiony. Czy to jest z³oœliwoœæ, ¿e stawia mi siê stragan na
samym wejœciu do sklepu? - pyta³a

w³aœcicielka.
- By³am gotowa przestawiæ stoisko, ale ci pañstwo ju¿ siê rozstawili i oburzyli siê, ¿e mieliby zmieniaæ
miejsce. Jest mi przykro, ¿e tak siê
sta³o, na drugi rok zrobimy inaczej
– powiedzia³a nam Teresa £añ ze
starostwa.
Praca pani Sitañskiej w takich
warunkach nie mia³a sensu. Sklep
zamknê³a wczeœniej. Handlu w niedzielê nie by³o, bo decydenci nie
widzieli problemu. Sprawa jest o tyle
bulwersuj¹ca, ¿e stoisko wystawili
ludzie, którzy przyjechali handlowaæ
gdzieœ z kraju. Nie zap³acili tu podatku, lecz jak¹œ drobn¹ op³atê, a mo¿e
i nie. Pani £añ nie potrafi³a zadzia³aæ, a teraz szuka g³upich usprawiedliwieñ; na moj¹ uwagê, ¿eby ustawiaæ stoiska po drugiej stronie ulicy
a¿ do urzêdu miejskiego, mówi o
jakimœ zastawianiu pomnika – ¿e te¿
mog³yby byæ g³osy krytyczne. Rêce
opadaj¹.
MM, KAR

Sk³adamy serdeczne podziêkowania
dla Chóru Polskiego Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów „Uœmiech”
oraz dla wszystkich,
którzy uczestniczyli
w dn. 11.03.2010 r. w po¿egnaniu

œp. Stefana Sadowskiego
¯ona i Synowie z Rodzinami

tygodnik ³obeski 30.3.2010 r.
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Jan Steæ (1924-2007) - wspomnienie o dowódcy pierwszego oddzia³u partyzanckiego
w II wojnie œwiatowej

Przez krótki czas mieszka³ w £obzie
O postaci Jana Stecia przeczyta³em kilka miesiêcy temu w Internecie. Zwróci³a moj¹ uwagê
wzmianka, ¿e tu¿ po wojnie przyjecha³ do £obza i tu zacz¹³ pracê
z m³odzie¿¹. Co prawda jego pobyt by³ krótki, ale warto odnotowaæ ten fakt w naszej lokalnej
historii. Zdecydowa³em siê opublikowaæ ten tekst tak¿e z kilku
innych powodów; pokazuje on w
szerszym kontekœcie, jakcy ludzie
i sk¹d przyje¿d¿ali na te ziemie, a
tak¿e przypomina, jak wielcy duchem byli, a zarazem jak zwyczajnie potrafili ¿yæ, dŸwigaj¹c ciê¿ar
historii, w której brali udzia³.
Kim by³ Jan Steæ? – To on stworzy³ pierwszy oddzia³ partyzancki –
podkreœla historyk Jaros³aw Wiecha, który dzia³alnoœæ partyzantki
powrzeœniowej opisa³ w pracy magisterskiej na lubelskim KUL-u. –
Patrz¹c na daty kilku wydarzeñ z
1939 roku i relacje œwiadków mo¿na przyj¹æ, ¿e oddzia³ „Hubala”
powsta³ po obronie Grodna, czyli po
22 wrzeœnia. Natomiast dru¿yna
Jana Stecia zosta³a utworzona 17
wrzeœnia, gdy wkroczyli Sowieci.
Jego relacje dotycz¹ce tamtego
okresu s¹ bardzo spójne. Znalaz³y
potwierdzenie w relacjach innych
œwiadków i moich badaniach. Nie
Hubal, ale on stworzy³ pierwszy
oddzia³ partyzancki. To wypowiedŸ za szczeciñskim
portalem Moje Miasto - i to jedyne
wzmianki tutaj o tej postaci. Je¿eli
ktoœ z ³obzian zetkn¹³ siê z Janem
Steciem w tamtym okresie lub coœ
pamiêta, proszê o kontakt z redakcj¹.
KAR
***
Urodzi³ siê 17 kwietnia 1924
roku w Rogatce ko³o Dubienki na
LubelszczyŸnie, w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec
Julian zosta³ odznaczony Krzy¿em
Walecznych za udzia³ w bitwie nad
Niemnem w roku 1920. Uczestnictwo w wojnie polsko-bolszewickiej
przyp³aci³ kalectwem. W tej wojnie
œmieræ ponieœli stryjowie Jana Stecia: Antoni i Józef. Polegli 16 wrzeœnia 1920 roku w walkach pod Dytiatynem, który otrzyma³ nazwê drugich (obok Zadwórza) „Polskich
Termopil”. Poœmiertnie zostali odznaczeni orderem Viltuti Millitari.
Jan od najm³odszych lat by³ przygotowany do s³u¿by OjczyŸnie. Wst¹pi³ do Zwi¹zku Harcerstwa Polskie-

go i tu przeszed³ odpowiednie szkolenie wojskowe.
Kiedy 17 wrzeœnia Armia Czerwona przekroczy³a granice Polski,
mieszkañcy Dubienki rozpoczêli
obronê przed sowieckim najeŸdŸc¹.
Miejscowy nauczyciel i podharcmistrz Edward Szubartowski powiedzia³ do kilku harcerzy: „To jest
czwarty rozbiór. Daliœmy sobie rade
z trzema zaborcami, damy rade pokonaæ dwóch. Od dzisiaj rozwi¹zujê harcerstwo i powo³uje w jego
miejsce Polsk¹ Organizacjê Powstañcz¹”. Sta³a siê ona pierwszym
oddzia³em partyzanckim pierwszej
wojny obronnej 1939 roku. Na dowódcê POP-u wyznaczono 15-letniego Jana Stecia. Przyj¹³ pseudonim „Jana Wasteja”. Po miesi¹cu
jego oddzia³ liczy³ kilkunastu m³odych obroñców Ojczyzny. W krótkim czasie zorganizowano uzbrojenie i amunicjê. 28 wrzeœnia Sowieci
wycofali siê za Bug. Dwa dni póŸniej do Dubienki wtargnêli Niemcy.
Pocz¹tkowo dru¿yna „Wasteja”
ograniczy³a siê do przenoszenia
meldunków oraz informacji podchor¹¿emu „Krukowi”, dowódcy
oddzia³u partyzantki powrzeœniowej.
Na prze³omie kwietnia i maja
1940 roku „Kruk” wyda³ rozkaz
rozbicia transportu niemieckiego,
zd¹¿aj¹cego do Che³ma do Hrubieszowa. Sygna³em rozpoczynaj¹cym
akcjê by³a czerwona raca. Gdyby
partyzanci zobaczyli bia³¹ racê,
mieli siê wycofaæ bez wszczynania
walki. W wyniku ostrza³u dwunastu
samochodów z niemieckimi ¿o³nierzami, zosta³ zniszczony ca³y transport, a cztery samochody uleg³y ca³kowitemu spaleniu. Trwa³o to zaledwie kilka minut, ku kompletnemu
zaskoczeniu hitlerowców. Straty po
stronie wroga by³y du¿e: kilkudziesiêciu rannych i zabitych. Partyzanci nie odnieœli ¿adnych obra¿eñ. Po
tej udanej akcji Polskich powstañców Niemcy mœcili siê na miejscowej ludnoœci cywilnej; czêsto ca³e
wsie by³y wysiedlane i kierowane do
obozu koncentracyjnego w Majdanku.
Jan Steæ cudem ocala³ z takiej
³apanki. Wspomina³: „Sta³em akurat za drzwiami gdy z ca³¹ si³¹
pchnêli je Niemcy i weszli do œrodka. Nikt za nie nie zajrza³, dlatego
prze¿y³em. Rodzicom uda³o siê
wczeœniej uciec, ale zginê³y dwie
moje siostry.”
Ostatnia z akcji pod kierunkiem

Stecia mia³a miejsce w ostatni¹ noc
roku 1941. Partyzanci, ubrani w bia³e przeœcierad³a, niewidoczni na tle
zaœnie¿onego Bugu, czo³gali siê po
zamarzniêtej rzece. Granicy pilnowali niemieccy ¿o³nierze w bia³ych
ko¿uchach. „Gdy zauwa¿yliœmy
niemieckich agresorów, by³o ju¿ za
póŸno - tak zapamiêta³ sylwestrow¹
noc nasz bohater - weszliœmy w sam
kocio³. Zorientowaliœmy siê dopiero dwa metry przed Niemcami.”
Jan Steæ wraz z szeœcioma partyzantami zostali z³apani i osadzeni w
pobliskiej stra¿nicy. Potem przewieziono ich na Gestapo do Che³ma.
Na szczêœcie meldunków Niemcy
nie znaleŸli, gdy¿ przedtem tajne
wiadomoœci, zapisane na niewielkim skrawku papieru, uda³o siê partyzantom schowaæ w œniegu Polscy
kurierzy zostali osadzeni w obozie
koncentracyjnym w Majdanku. Poniewa¿ ten obóz ci¹gle by³ w budowie, umieszczono ich w Trawnikach, gdzie na terenie ogrodzonym
siatk¹ st³oczono 6 tys. osób. Spali
pod go³ym niebem, na ¿wirze. Ka¿dej nocy zamarza³o kilkudziesiêciu
wiêŸniów. Dzienna porcja ¿ywieniowa wynosi³a 20 dkg chleba i pó³
litra wody ze studni. Na stu skazanych przypada³ jeden kubek.
Z koñcem lutego 1942 roku Jan Steæ
trafi³ do obozu w Majdanku, gdzie
wraz z 3 tys. wiêŸniów przebywa³ w
bloku nr 3. Wskutek g³odu i chorób
liczba wiêŸniów z dnia na dzieñ
mala³a. W tym obozie koncentracyjnym Steæ uratowany zosta³ od
œmierci. „Dosta³em od Niemca pa³¹
w g³owê. Straci³em przytomnoœæ i
odzyska³em j¹, gdy chcieli mnie
zabraæ do krematorium. Koledzy
ub³agali hitlerowców, ¿ebym zosta³.” - wspomina³.
Bohaterskiego partyzanta przydzielono do ca³odziennej morderczej pracy uk³adania bruku. Po jej
zakoñczeniu wiêŸniowie otrzymywali litr zupy. Latem do¿ywiali siê
chwastami, liœæmi kapusty, buraków
i rabarbaru. Po kilku miesi¹cach
Steæ zosta³ przeniesiony do l¿ejszej
pracy, w magazynie. W sierpniu
1942 roku zosta³ zwolniony z obozu. WiêŸniów wyprowadzono na
szosê Lublin - Che³m i pozostawiono. Rozeszli siê w ró¿nych kierunkach. Wita³a ich serdecznie ludnoœæ
poszczególnych miejscowoœci.
„Wystawiali nam jedzenie na
okna, ale niektórzy byli tak s³abi, ¿e
nie mieli si³ w³o¿yæ pokarmu do ust.
Wygl¹daliœmy jak koœciotrupy.

Ca³e cia³a mieliœmy pogryzione
przez wszy. Mój ojciec wyjecha³ po
mnie furmank¹, ale mnie min¹³, bo
mnie nie pozna³. Dopiero gdy
krzykn¹³em, to zawróci³ i zap³aka³
nade mn¹” - wspomina Jan Steæ.
Organizm m³odego Jana by³ tak
wycieñczony, ¿e nikt nie dawa³ mu
szans na prze¿ycie. Po szeœciu tygodniach domowego pobytu zjawili
siê w domu Steciów hitlerowcy, by
aresztowaæ Jana i wywieŸæ go na
przymusowe roboty do Niemiec;
najpierw do Hannoveru, a potem do
kamienio³omów w Górach Harzu.
W miêdzyczasie zmuszono go do
rocznej pracy w fabryce metalowej
w Brunszwiku, ale potem znów wróci³ do kamienio³omów.
W pamiêtnym dniu 12 maja
1945 roku robotnicy zostali uwolnieni przez amerykañskich ¿o³nierzy. Wprawdzie kapitulacja zosta³a
podpisana 8 maja, ale w górach
wojska niemieckie jeszcze walczy³y. Po zakoñczeniu wojny wróci³ do
rodzinnego domu. Musia³ jednak go
opuœciæ, gdy¿ jako wspó³za³o¿yciel
partyzanckiego oddzia³u walcz¹cego z sowieckim okupantem by³ szykowany przez ówczesne w³adze.
Wyjecha³ na Pomorze Zachodnie,
do £obza, gdzie rozpocz¹³ pracê
wychowawcz¹ wœród trudnej m³odzie¿y. W roku 1946 przeprowadzi³
siê wraz z ¿on¹ Zdzis³aw¹ do Szczecina. Zamieszkali na Pogodnie. W
roku 1966 ukoñczy³ Wydzia³ Prawa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdoby³ tak¿e wy¿sze wykszta³cenie pedagogiczne
po to, by bez reszty poœwiêciæ siê
dzieciom upoœledzonym umys³owo. Chc¹c lepiej poznaæ jej problemy, ukry³ swoje wy¿sze wykszta³cenie. Zaocznie skoñczy³ technikum
budowlane. Przed przejœciem na
emeryturê pracowa³ w OHP o profilu budowlanym.
Ze swoim wojennym bohaterstwem i cierpieniem nie obnosi³ siê
nigdy, zawsze natomiast by³ cz³owiekiem bardzo skromnym. Nigdy
te¿ nie wyrzek³ siê swojej g³êbokiej
wiary katolickiej. Zosta³ zwolniony
z etatu kierownika Izby Dziecka za
to, ¿e jego dwaj synowie poszli do
Pierwszej Komunii Œwiêtej. Przez
kolejne dwa lata za wiernoœæ Bogu
i Koœcio³owi by³ bezrobotnym. Jan
Steæ zmar³ 12 stycznia 2007 roku,
jako zapomniany bohater drugiej
wojny œwiatowej. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Centralnym w
Szczecinie.
(oprac. KAR)
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Konsumenci s¹ jak dzieci - nie widz¹ zwi¹zku miêdzy wydawaniem a zarabianiem

Ludzie wydaj¹ w marketach,
ale pracy szukaj¹
w sklepikach i firmach
Dyskusje o tym, czy i jak markety wp³ywaj¹ na kondycjê spo³ecznoœci lokalnych, pojawiaj¹ siê najczêœciej przy okazji budowy kolejnego
marketu w jakimœ miasteczku. Najczêœciej ju¿ po fakcie, czyli po decyzji o jego lokalizacji, wiêc nie
maj¹ ju¿ wp³ywu na to, czy i powinien w tym miejscu stan¹æ. Dzisiaj,
gdy marketów jest w ka¿dym miasteczku po kilka, mo¿e i nie warto
by³oby tej dyskucji odgrzewaæ, ale
– po pierwsze, s¹ takie miejsca,
gdzie jeszcze ich nie ma, a po drugie
– warto pytaæ o ich wp³yw na kondycjê lokalnych spo³ecznoœci w jak
najszerszym zakresie, od gospodarki po miejsca pracy. Kilka takich
pytañ chcê postawiæ, dziel¹c siê
swoimi przemyœleniami na ten temat.

ODDALIŒMY WAM
RYNEK
W 1989 roku, po zmienie starego systemu politycznego, gwa³townie zaczê³a zmieniaæ siê gospodarka. Pojawili siê ludzie sprzedaj¹cy z
chodnika produkty „zachodnie” furorê robi³y margaryna Delma i
oleje. Jak œwie¿e bu³ki sprzedawa³o
siê wszystko, co do tej pory niedostêpne. Kolorowe opakowania
przyci¹ga³y wzrok. Ktoœ jecha³ autem do Berlina, za³adowa³ baga¿nik, przywozi³, na drugi dzieñ sprzedawa³ i jecha³ ponownie. Najstarsze
pokolenie pamiêta³o handel sprzed
wojny. Po wojnie, po wprowadzeniu
systemu sowieckiego, uspo³eczniono handel, na jego obrze¿ach pozostawiaj¹c tzw. prywaciarzy. Temu
okreœleniu nadano znaczenie negatywne, podobnie w rolnictwie funkcjonowa³o okreœlenie „ku³ak”. Gdy
wiêc po 45 latach upad³ stary system, pokolenia wychowane w PRL
nie mia³y ¿adnej wiedzy na temat
wolnego rynku i jego funkcjonowania, uwarunkowañ, obiegu pieni¹dza, zwi¹zków miêdzy popytem a
poda¿¹, nie mówi¹c ju¿ o wiedzy o
zale¿noœciach miêdzy konsumpcj¹,
a tworzeniem i utrzymywaniem
miejsc pracy i bogaceniem siê. Co
niektórzy jedyn¹ wiedzê, jak¿e fataln¹, nabyli podczas wycieczek do

Turcji, Bu³garii, NRD i ZSRR, sk¹d
przemycali kurtki skórzane, rêczniki frotte i z³oto, czêsto w sposób ur¹gaj¹cy ludzkiej godnoœci.
Po 1989 r., w ten dziewiczy biznesowo obszar nast¹pi³a gwa³towana inwazja firm zagranicznych, najpierw handlowych. Z perspektywy
lat mo¿na powiedzieæ, ¿e ta inwazja
mia³a cechy typowo kolonialne;
potraktowano nasz kraj jak dziki teren do zagospodarowania, a trzeba
przypomnieæ, ¿e wiêkszoœæ krajów
Europy mia³o ju¿ takie doœwiadczenia (kolonie brytyjskie, niemieckie,
francuskie itd.), wiêc dla ich mentalnoœci nie by³o w tym podboju gospodarczym niczego nowego. Jeszcze
zanim upad³ w Polsce komunizm,
masa firm zachodnich dzia³a³a ju¿
na rynkach zagranicznych, mia³a
wiêc „przetrenowan¹” ekspansjê;
posiada³a biura wyspecjalizowanych prawników, lobbystów, pieni¹dze itp., dla nich ekspansja sprowadza³a siê do wprowadzenia w Polsce
okreœlonych procedur ju¿ wczeœniej
„przetrenowanych” gdzie indziej.
Pamiêtam relacje m³odej osoby,
która na pocz¹tku lat 90., przez ponad rok jeŸdzi³a jako t³umaczka ze
starszym W³ochem, który obje¿d¿a³
polskie zak³ady i prowadzi³ rozmowy z dyrektorami. Dziwi³a siê, sk¹d
ma pieni¹dze na hotele, obiady i
podró¿e po ca³ej Polsce, ¿e nic
„praktycznego” nie robi, tylko ci¹gle spotyka siê i gada, ale tak w³aœnie badano nasz rynek i kupowano
zak³ady.
Pamiêtam s³owa jednego z polityków by³ej Unii Wolnoœci, który
zdziwiony, ¿e Unia nie chce nam w
czymœ pomóc, stwierdzi³ – przecie¿
oddaliœmy wam rynek. Polityka prywatyzacji i wyprzeda¿y poprzez doprowadzanie polskich firm do upad³oœci sta³a oficjaln¹ polityk¹ rz¹dów III RP.

MIA£A BYÆ KLASA
ŒREDNIA, A CO JEST
Wizja budowy nowego pañstwa,
przynajmniej na pocz¹tku transformacji, oparta by³a na wzorach europejskich i amerykañskich, gdzie
klasa œrednia jest stabilizatorem go-

spodarki i polityki. Dziejow¹ rol¹
nowej klasy politycznej mia³o byæ
przeprowadzenie klasy robotniczej
do klasy œredniej. Najszybciej tê
klasê mogli stworzyæ handlowcy, bo
jest to najliczniejsza grupa przedsiêbiorców w ka¿dym mieœcie i miasteczku. W handlu te¿ najszybciej
akumuluje siê kapita³. By³a to wiêc
najprostsza droga do polskiego kapitalizmu, co potwierdzi³ szybki
rozwój sklepików i targowisk. Po
90. roku wyrasta³y jak grzyby po
deszczu. Gdy wydawa³o siê, ¿e
wszystko idzie w najlepszym kierunku, pod koniec lat 90. nast¹pi³a
gwa³towna inwazja zagranicznych
sieci handlowych. Raczkuj¹cy rodzimy handel nie mia³ szans w zde¿eniu z tym gigantem, który dysponowa³ ogromnym kapita³em,
wiedz¹, „przetrenowanymi” procedurami i – jak siê szybko okaza³o –
by³ bezwzglêdny.
Po latach okaza³o siê, ¿e nowa
klasa polityczna jest lekko spleœnia³a i nie jest taka wcale nowa, szybko
zapomnia³a o klasie robotniczej, a
za priorytet przyjê³a uw³aszczenie
samej siebie. Zaczê³o siê rozdrapywanie wspólnego do tej pory maj¹tku. Maj¹ca temu zapobiec ustawa
uw³aszczeniowa, która ten maj¹tek
mia³a „przetransferowaæ” do spo³eczeñstwa, zosta³a skutecznie oœmieszona przez postkomunistów i nowych „lebera³ów” i odrzucona w referendum. To by³o kuriozum na ska-

lê œwiatow¹; ówczeœni politycy wyznaczyli marsz w kierunku kapitalizmu, ale bez kapita³u. Odt¹d przywilej jego podzia³u mia³a wy³¹cznie
klasa rz¹dz¹ca. Tak¿e przywilej
ustalania zasad tego podzia³u, w tym
tak¿e, a mo¿e przede wszystkim,
przywilej ich nie ustalania. Jaki to
mia³o wp³yw na „bitwê o handel”
pokaza³ kompletny brak zasad przy
stawianiu marketów.

JAK W MAS£O
Zawsze
zadziwia³a
mnie
³atwoœæ, z jak¹ sieci zagraniczne
realizowa³y w Polsce swoje cele
gospodarcze. Wchodzi³y w nasz
rynek jak „w mas³o”. Znam wiele
przypadków rodzimych handlowców, którzy latami starali siê o kupno dzia³ek lub pozwoleñ na budowê,
ale nie mogli przebrn¹æ bariery
przepisów lub niechêci urzêdników
(a to za blisko chodnik, a to nie ma
parkingu, a to przeszkadzaj¹ plany
zagospodarowania, wymogi konserwatora zabytków, sanepidu itp.),
ale gdy pojawia³ siê przedstawiciel
wielkiej sieci handlowej, wszystko
za³atwia³ bardzo szybko. Okazywa³o siê, ¿e nie ma dla niego rzeczy
niemo¿liwych. Dopina³ swego w
miasteczkach, gdzie rodzimi kupcy
d³ugo stawiali opór, blokuj¹c na
ró¿ne sposoby budowê marketów.
Jak nie móg³ drzwiami, to wchodzi³
oknem. O tych „oknach” bêdzie
dalej.
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CZY TO JEST JAKAŒ
PRAWID£OWOŒÆ
Zastanawiam siê, na ile jest
prawdziwa teza, ¿e tam gdzie jest
najwiêksza bieda, tam jest najwiêcej marketów. WeŸmy okoliczne powiaty. Najwiêcej marketów jest w
Gryficach i £obzie – po 6. W Drawsku Pomorskim – 5, po 4 w Œwidwinie i Nowogardzie (licz¹c z ju¿ budowanymi), w Trzebiatowie – 3.
Jakoœ tak siê sk³ada, ¿e te miasta le¿¹
w powiatach od lat zajmuj¹cych
czo³owe miejsca pod wzglêdem najwiêkszego bezrobocia. Dane za luty

2010: pierwsze miejsce - powiat
³obeski ze stop¹ bezrobocia 30,9%, po powiatach bia³ogardzkim, choszczeñskim i pyrzyckim:
drawski – 27,2%, œwidwiñski –
26,7%, gryficki – 26,3%. W przeliczeniu iloœci marketów na liczbê
mieszkañców, £obez jest rekordzist¹ mo¿e i w skali œwiatowej.
Chyba powinien to „sprzedawaæ”
marketingowo. Jeden z by³ych burmistrzów miasta stwierdzi³, ¿e markety to cywilizacja.
Dlaczego wielkie sieci wybieraj¹ najbiedniejsze miasteczka na
inwestycje? Wydawa³oby siê to
wbrew logice, bo przecie¿ powinny
szukaæ miejsc zasobnych w gotówkê. To sprzecznoœæ pozorna. Tam
gdzie jest wiêksza bieda, tam mieszkañcy czêœciej domagaj¹ siê stawiania marketów, bo im mniej zarabiaj¹, im wiêksze bezrobocie, tym
bardziej chc¹, a raczej musz¹, kupowaæ taniej. Sieci doskonale o tym
wiedz¹, wiêc przychodz¹ w aureoli
zbawcy ludu. Ma³o który burmistrz
lub radni s¹ w stanie stawiæ czo³o
oczekiwaniom wyborców. Wielu z
nich powa¿nie jest przekonanych,
¿e to rzeczywiœcie znamiona nowej
cywilizacji, ¿e unowoczeœniaj¹ prowincjê. Nikt nie stawia pytañ, na ile
jest to myœlenie postkolonialne i jak
to wygl¹da w krajach cywilizowanych. A wygl¹da inaczej. Wa¿niejsza jest jednak wiedza o tym, ¿e
markety ¿eruj¹c na biedzie, powiêkszaj¹ j¹ i ko³o siê zamyka. Im wiêk-

MARKETY
sza bieda, tym wiêksze pragnienie
marketów. To coœ dzia³a jak g³ód
alkoholika lub narkomana. Tylko do
czego prowadzi sytuacja, gdy roœnie
ssanie, a nie ma t³oczenia? Rozwa¿my to.

t³oczenie zwiêksza strumieñ dotacji
unijnych, który jest konsumowany
na miejscu. To on wydaje siê ratowaæ dramatyczn¹ sytuacjê, jaka powsta³a po umiejscowieniu tu pomp
ss¹cych w postaci marketów.

RYNEK JAKO POMPA
SS¥CO-T£OCZ¥CA

MARKETY – JEST
SSANIE, NIE MA
T£OCZENIA

Ka¿dy rolnik maj¹cy studniê
wie, ¿e gdyby do niej pod³¹czy³o siê
kilku s¹siadów, to zabrak³o by w niej
wody. Burmistrzowie i radni
wiedz¹, ¿e jak miasto rozwija siê i
rozbudowuje, wzrasta zapotrzebo-

wanie na wodê, czyli roœnie ssanie.
Rozbudowuj¹ wiêc stacje ujêæ, by
zwiêkszyæ t³oczenie, by to ssanie
zaspokoiæ. Jako, ¿e prawa fizyki i
ekonomii s¹ podobne, przyjrzyjmy
siê, jak markety zmieniaj¹ lokalne
rynki. Na rynku równie¿ dzia³a
mechanizm ssania i t³oczenia – pieni¹dza. Gdy miêdzy ssaniem a t³oczeniem jest równowaga, rynek jest
w miarê stabilny. Ka¿de miasteczko
ma swój mikroobieg pieni¹dza tworz¹cy rynek wewnêtrzny. Dla niniejszego rozwa¿ania przyjmujê, ¿e w
60% segmencie tego rynku pieni¹dz
kr¹¿y nie opuszczaj¹c granic miasta
i gminy. Ludzie zarabiaj¹ na miejscu
i na miejscu wydaj¹. Czêœæ (ssanie)
wyp³ywa w formie podatków do
pañstwa, ale te¿ wraca (t³oczenie) w
postaci odpisów do bud¿etu gmin
(procent od liczby pracuj¹cych i
firm – to wa¿ne, bo im mniej pracuje
i im mniej firm, tym mniej wychodzi
i wraca). Pieni¹dze wracaj¹ te¿ w
postaci pensji „bud¿etówki” (nauczycieli, wojskowych, emerytur,
rent, zasi³ków itp.). Oczywiœcie
ka¿de miasteczko marzy, by t³oczenie pieni¹dza by³o wiêksze, bo to
bogacenie siê. Takie t³oczenie zapewnia na przyk³ad inwestor, który
buduje firmê i eksportuje towar, bo
zarabia za granic¹, a wydaje w miasteczku. Potê¿ne t³oczenie zapewniaj¹ rodzimi producenci (towary,
myœl, us³ugi) eksportuj¹cy poza granice gminy lub pañstwa. Obecnie

Przyjmijmy wy³¹cznie na potrzeby tej analizy, ¿e zasobnoœæ rynku ma³omiasteczkowego to 100 milionów. 60% (60 mln) kr¹¿y w gminie, 40% (40 mln) jest w wymianie
zewnêtrznej. Co siê dzieje z chwil¹
postawienia np. 5 marketów? Nagle
pompa ss¹ca zaczyna dzia³aæ jak
oszala³a. Markety œci¹gaj¹ z rynku
pieni¹dze i wyprowadzaj¹ je do centrali (zagranica via Warszawa, Poznañ). Za³ó¿my na potrzeby tej analizy, ¿e ka¿dy z nich miesiêcznie wysysa 2 miliony. Nagle w miasteczku
brakuje 10 milionów z³otych. Komu
one zosta³y zabrane? Rodzimym
handlowcom, bo do tej pory ow¹
sumê zarabia³o 100 sklepików, które na miejscu je wydawa³y. By³a
wiêc zachowana równowaga miêdzy ssaniem a t³oczeniem. Po wejœciu marketów straci³y one 10 mln.
Te, co zarabia³y wiêcej, zarobiaj¹
teraz mniej, te co zarabia³y ma³o, ale
starcza³o na prze¿ycie, teraz stane³y
przed wizj¹ bankructwa.
Co dzieje siê, gdy jest ssanie, a
nie ma t³oczenia? Kiedyœ w studni
musi zabrakn¹æ wody. Choæby za 20
lat, ale musi, bo konsekwencje ssania s¹ dalej id¹ce. Gdyby to tylko
dotyczy³o handlowców, którzy stracili klientów i dochody, jak to niektórzy mówi¹ – pal ich szeœæ, krwiopijców; bogacili siê nadmiernie, a
niektórym nawet „palma” odbi³a, bo
– popatrz pan, jak¹ cha³upê postawi³, jakim autem jeŸdzi, a ceny ma
takie, ¿e idê do marketu, bo taniej.
Nie ma tu miejsca, by pisaæ o
przewinach handlowców, bo one s¹,
ale nie powinny one rzutowaæ na
myœlenie o mieœcie, jako ca³oœci.

NIE ZAROBI KOWALSKI,
NIE ZAROBI
WIŒNIEWSKI
Je¿eli handlowcom zabraknie
10 mln, które zaczê³y trafiaæ do marketów, ma to szereg daleko id¹cych
konsekwencji. Oczywistoœci¹ jest,
¿e handlowiec musi zarabiaæ wiêcej, bo musi kumulowaæ kapita³ na
odtwarzanie maj¹tku i – przynajmniej niektórzy – rozwój. Jednak
wydaj¹c pieni¹dze na miejscu
„dzieli siê” nimi z innymi przedsiêbiorcami. Wyda je u mechanika,
naprawiaj¹c auta, kupuj¹c nowe
opony, zap³aci malarzowi, maluj¹c
sklep, stawiaj¹c dom da pracê projektantom, geodecie, budowlañ-
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com, elektrykom, hydraulikom; zasili hurtownie budowlane i firmy z
oknami, meblami i sprzêtem rtv. Te
pieni¹dze tworz¹ konkiunkturê na
rynku, w tym miejsca pracy. Handlowiec zasysaj¹c pieni¹dze od
klientów, t³oczy je w miasto pod
wszelak¹ postaci¹. Markety zasysaj¹, ale nie t³ocz¹. Robi siê pró¿nia.
Co robi handlowiec, któremu w
wyniku powstania marketów
zmniejszy³y siê dochody? To proste
– mniej zassa³, mniej wt³oczy w miasto. Zachowania bêd¹ zale¿ne od
kondycji finansowej, ale wszyscy
bêd¹ musieli zacisn¹æ pasa (niektórzy powiedz¹ – a dobrze im tak).
Najprostszym
mechanizmem
oszczêdzania jest ciêcie kosztów;
zwalnia siê pracownika i samamu
staje siê za lad¹ (roœnie bezrobocie),
zamiast zmieniaæ opony co dwa lata,
zaczyna siê zmieniaæ je co cztery
(nie zarobi firma oponiarska), zamiast malowaæ sklep co dwa lata,
maluje siê co cztery (nie zarobi
malarz), obetnie siê koszty na reklamê (nie zarobi¹ lokalne gazety),
zamiast nowej lady lub zamra¿arki
– bêd¹ stare. Zrezygnuje siê z budowy domu, nie zarobi sto innych osób
i firm obs³uguj¹cych budownictwo.
Jak zosta³ zwolniony pracownik,
zmniejszy siê wp³yw podatku do
gminy. Nie zarobi¹ handlowcy, nie
zarobi¹ inne sklepiki i us³ugodawcy.
Jak im zmniejszy³y siê dochody,
zrobi¹ to samo co handlowcy. £añcuszek siê zamyka. Nastêpuje powolny drena¿ rynku wewnêtrznego
i zwi¹zana z tym degradacja. Ju¿
ma³o kto myœli o rozwoju i inwestycjach, a bardziej o przetrwaniu. W
tym momencie weszliœmy na równiê
pochy³¹.
Im jesteœmy biedniejsci, tym
czêœciej zaczynamy kupowaæ w
marketach, a im czêœciej tam wydajemy pieni¹dze, tym bardziej jesteœmy biedniejsi.

KONSUMENCI S¥ JAK
DZIECI - NIE WIDZ¥
ZWI¥ZKU MIÊDZY
WYDAWANIEM
A ZARABIANIEM
Cywilizowanie prowincji polega na wmawianiu nam, ¿e staliœmy
siê nagle konsumentami. Jako konsumenci jesteœmy wartoœciowymi
obywatelami, ale jako pracownicy
ju¿ nie za bardzo. Wszyscy martwi¹
siê o nasz¹ konsumpcjê, ale jakoœ
tak wychodzi, ¿e bez zwi¹zku z naszymi dochodami i prac¹. Pracy
mo¿e nie byæ, ale konsumowaæ powinniœmy. Warto sobie ten zwi¹zek
uzmys³owiæ, zw³aszcza wtedy, gdy
pieni¹dze wydaje siê w markecie, a
pracy idzie siê szukaæ do handlowca
lub rodzimego przedsiêbiorcy. Powinni sobie to uœwiadomiæ tak¿e ci,
Cd. na str. 12
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Ludzie wydaj¹ w marketach, ale pracy szukaj¹ w...
którzy wydaj¹ w marketach, a do
handlowców kieruj¹ swe proœby, by
sponsorowali kluby, imprezy, nagrody, akcje charytatywne itp. Handlowiec móg³by powiedzieæ – idŸcie do marketów, niech wam dadz¹.
Czy poczuli by siê obra¿eni? Do
kogo by mieli pójœæ, z kim gadaæ?
Do Jeronimo Martins? Gdzie s¹ ci
w³aœciciele marketów? Opalaj¹ siê
na Hawajach i popijaj¹ brandy? No,
trochê za daleko i mo¿e by nie dopuœcili nawet, a tu masz, z Kowalskim
i Wiœniewskim mo¿esz pogadaæ
osobiœcie.

SIECI S¥
BEZWZGLÊDNE
Napór na powstawanie marektów nie os³ab³, zw³aszcza w miasteczkach, gdzie dot¹d nie stanê³y.
Czêsto maj¹ w tym udzia³ lokalni
handlowcy, którzy blokuj¹ ich wejœcie lub takie blokowanie wymuszaj¹ na w³adzach. Bitwa o market
przez lata trwa³a w Kaliszu Pomorskim, Z³ocieñcu, trwa w P³otach i
Wêgorzynie. Tam gdzie sieci nie
mog³y wejœæ drzwiami, kupuj¹c ziemiê pod budowê od gminy, wesz³y
oknem, „przekupuj¹c” prywatne
osoby.
Zadziwiaj¹ce, ¿e czyni³y to czêsto polskie sieci handlowe typu
PSS lub GS, co uwa¿a³em za strzelenie sobie w stopê lub wpuszczenie lisa do kurnika. By³o to naj³atwiejsze pozyskanie pieni¹dza, bez
martwienia siê o przysz³oœæ. Jak siê
sprzeda³o sklep pod market, to rusza³a lawina, która zmiata³a ca³¹
sieæ. Jako jeden z pierwszych tak¹
operacjê przeprowadzi³ by³y prezes PSS „Spo³em” w Nowogardzie,
Kazimierz Ziemba, który sprzeda³
Netto by³¹ restauracjê w centrum
miasta. PóŸniej zosta³ burmistrzem
i specjalnie nie musia³ martwiæ siê
losem PSS-u. Ba, zosta³ nawet szefem zarz¹du wojewódzkiego PSL.
Co na to ch³opi? Teraz mog¹ kupowaæ taniej w marketach marchewkê i ziemniaki.
W Gryficach teren pod Lidla
sprzeda³a bodaj¿e Agencja Mienia
Wojskowego, bo sta³o tam wojskowe
kasyno. Piszê – bodaj¿e, bo czêsto do
sprzeda¿y dochodzi poprzez poœredników. Ktoœ kupuje tanio i sprzedaje
dro¿ej. Po kraju kr¹¿¹ dziesi¹tki lobbystów w poszukiwaniu i za³atwianiu dla sieci terenów. Miasto siê opiera, to mami¹ innych. Zawsze znajd¹
kogoœ, kto sprzeda, nawet – co zabawne – t³umacz¹c to wy¿szymi celami (cel uœwiêca œrodki). Tak powstaje Netto w Z³ocieñcu. Tam
przedsiêbiorcy opierali siê doœæ d³ugo inwazji marketów, a tu nagle niespodziankê sprawi³ im m³ody proboszcz nowej parafii, która dosta³a

od gminy star¹ cegielniê z ziemi¹.
Sprzeda³ ziemiê i powstaje market.
Ponoæ potrzebowa³ pieniêdzy na
budowê nowego koœcio³a. Ciekaw
jestem, czy teraz Netto bêdzie mu
dawa³o na tacê?
W Drawsku Pomorskim Netto
powsta³o na miejscu zak³adu samochodowego, którego w³aœciciel od
lat nie móg³ doprosiæ siê o sprzeda¿
ziemi i pozwolenie na rozbudowê
zabytkowej XIX-wiecznej manufaktury. Netto za³atwi³o wszystko
b³yskawicznie. Tak jak Lidl, który
mia³ wybudowaæ kamienicê od ulicy zgodnie z planem, ale poprzesta³
na markecie. Sprawa jest w s¹dzie,
ale w¹tpliwe, by LIDL przegra³.
Opis tych wojenek zaj¹³by ca³¹
gazetê, ale ju¿ tylko te przyk³ady
pokazuj¹ bezwzglêdn¹ walkê o zysk
za wszelk¹ cenê i sposoby na jego
osi¹ganie oraz nie liczenie siê z lokalnymi przedsiêbiorcami i realiami. Pokazuj¹ tak¿e mentalnoœæ naszych niektórych mieszkañców i polityków (po¿al siê Bo¿e), kórzy dla
pieniêdzy i karier gotowi s¹ poœwiêciæ interesy w³asnej wspólnoty.

TYLKO TEN KTO
DYSPONUJE ZYSKIEM,
MO¯E SIÊ ROZWIJAÆ
Kolejnym oszustwem „lebera³ów” by³ slogan, ¿e pieni¹dz nie ma
narodowoœci. Wmówienie tego Polakom pozwoli³o na miêkkie wprowadzenie sieci, wykup zak³adów i
przeprowadzenie transformacji bez
zbêdnych niepokojów spo³ecznych
oraz zrobienie z nich konsumentów.
Czêsto s³yszê – a mi tam wszystko
jedno, kto zarabia, bylebym kupi³
lepszy i tañszy towar. Ten kto tak
mówi, ustawia siê w roli „taniej si³y
roboczej”, a nie traktuje siebie jako
obywatela, który stwarza swój kraj.

On tylko odtwarza to, co inni mu
narzucaj¹.
Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e tylko ten, kto dysponuje zyskiem,
mo¿e siê rozwijaæ. Posiada tak¿e
wolnoœæ okreœlania celów, jakie
chce osi¹gaæ. Powstanie klasy œredniej zosta³o zablokowane w momencie, w którym zaczê³o dzia³aæ
ssanie bez t³oczenia. Trudno przecie¿ inwestowaæ z pensji, a decyzja
o jej dzieleniu sprowadza siê do
zaspakajania podstawowych potrzeb. Z zablokowaniem powstawania klasy œredniej zahamowany zosta³ rozwój ¿ycia publicznego i stowarszyszeniowego, co przecie¿ widaæ go³ym okiem. Pok³adane kiedyœ
wielkie nadzieje na rozwój sektora
organizacji spo³ecznych okaza³y
siê z³udzeniem. Kowalski dysponuj¹c zyskiem, mo¿e go przekazaæ
na dowolny cel; mo¿e wesprzeæ na
swoim terenie klub sportowy, zwi¹zek emerytów, Sybiraków, PCK,
lokaln¹ organizacjê historyczn¹
itp. Dysponuj¹c zyskiem, mo¿e
wzi¹æ udzia³ w ¿yciu publicznym i
politycznym, bo to wymaga pieniêdzy. Gdy zechce, mo¿e wspomóc
szko³ê lub koœció³. Gdy jego zysk
kurczy siê lub jest wyssany z danej
gminy, przestaje o tym nawet myœleæ. Czy ktoœ s³ysza³, by w³aœciciele marketów, mieszkaj¹cy w Portugalii lub Niemczech, przekazali
coœ ze swoich zysków na szko³ê lub
klub pi³karski w £obzie, Gryficach
lub Z³ocieñcu? Pomijam oczywiœcie ich w³asne fundacje, które
s³u¿¹ raczej robieniu kosztów i
kampaniom reklamowym. A mo¿e
ufundowali nagrody dla dzieci w
lokalnych konkursach? Mo¿e odpowiedzi udziel¹ ci, którzy
twierdz¹ nadal, ¿e pieni¹dz nie ma
narodowoœci i wszystko jedno, do
kogo trafia.

BITWY PRZEGRANE,
A WOJNA?
Wydaje siê, ¿e bitwy o polski
handel zosta³y przegrane. Polskim
handlowcom nie dano czasu na
przemodelowanie struktury polskiego handlu. Proszê zauwa¿yæ, ¿e
otworzyliœmy (oddaliœmy) swój rynek, zanim weszliœmy do Unii. Oni
mogli do nas wejœæ jak w mas³o, my
do nich prawie 15 lat póŸniej. Takie
by³y plany na konstruowanie III RP.
Nikt nie zadba³, by przynajmniej
ucywilizowaæ to wejœcie. Na Zachodzie markety wypiera³y sklepiki
dziesi¹tki lat. Upadaj¹cych wch³ania³ rozwijaj¹cy siê rynek. Stawiano je jednak na obrze¿ach miast. W
stolicy Szwecji, Sztokholmie, dostrzeg³em jeden market. Jak widaæ,
ktoœ to regulowa³, wbrew obiegowej
opinii o wolnym rynku. W Niemczech markety s¹ zamkniête w niedzielê, bo niby czemu pracownicy
maj¹ pracowaæ w dzieñ wolny od
pracy. U nas musz¹, bo politycy
chêtnie powo³uj¹ siê na cywilizowany Zachód, ale tylko wtedy, jak chc¹
coœ przepchn¹æ lub za³atwiæ interesy jakiegoœ lobby. Dla wielkich sieci i koncernów jest wszystko,
³¹cznie z ustawami, maluczkich poucza siê o wolnym rynku.
Nikt nie zadba³ przynajmniej o
to, by daæ samorz¹dom prawo ustanawiania stref dla marketów, wy³¹cznie na obrze¿ach miast. A przecie¿ to by³ najprostszy sposób, by
nie wdziera³y siê do centrów, niszcz¹c lokalny handel i naruszaj¹c ³ad
architektoniczny. Bitwy wydaj¹ siê
przegrane, chocia¿ wojnê rozstrzygn¹ mieszkañcy. Dzisiaj wci¹¿
wydaje im siê, ¿e s¹ wy³¹cznie konsumentami, ale bezrobocie ma swoje prawa i byæ mo¿e wymusi zmianê
zachowañ. Jak d³ugo mo¿na ¿ywiæ
siê „kuroniówkami”?
Kazimierz Rynkiewicz

Andrzej Waœko, Demokracja bez korzeni, ARCANA
Palmy nie rosn¹ pod polskim niebem, egzotyka sztucznej palmy sprzed budynku gie³dy, wyra¿a wiêc chêæ
ucieczki od tego klimatu, od tej ziemi, od tego losu. (...) Przebija przez ni¹ w³aœciwa ostatnim latom afirmacja
kiczu. Palmy nie rosn¹ na Mazowszu, w przeciwieñstwie so sosen, brzóz i wierzb. Pod sztuczn¹ palm¹ mo¿na
urz¹dziæ karaoke, ale nie mo¿na graæ Chopina. Muzyka Chopina rozbrzmiewa bowiem tylko wœród drzew
prawdziwych, koresponduje z prawdziwym polskim krajobrazem. Palma sprzed bydynku gie³dy nikomu nic
nie narzuca, nikogo te¿ o niczym nie poucza, informuj¹c nas tylko o sposobie myœlenia tych, którzy j¹ tam
postawili. Ale w³aœnie w tej roli mo¿e byæ uznana za symbol ca³ej oficjalnej kultury III Rzeczpospolitej. Po
pierwsze jest kiczowata, po drugie jest imitacj¹ czegoœ obcego, po trzecie jest niezakorzeniona, a po czwarte
jest matrwa. (PKiN i palma)
Ewolucja czeka nawet najm³odszych i najg³upszych dorobkiewiczów. Bo kiedy ju¿ dorobi¹ siê i kiedy kupi¹
sobie ju¿ wszystko, o czym tylko mogli marzyæ wyje¿d¿aj¹c z rodzinnego zaœcianka do Warszawy, kiedy
zwiedz¹ ju¿ wszystkie pla¿e œwiata i nabêd¹ u deweloperów swoje wymarzone wille na przedmieœciu, to
wówczas rozjerzawszy siê po œcianach tych rezydencji zauwa¿¹, ¿e czegoœ tam brakuje. Jakiejœ pami¹tki
rodzinnej, albumu ze zdjêciami, starego obrazu, przys³owiowego portretu przodka. I wtedy, maj¹c ju¿ wszystko, uzmys³owi¹ sobie, ¿e brakuje im tego, do czego nigdy wczeœniej nie przywi¹zywali ¿adnej wagi. A brakowaæ im bêdzie zakorzenienia, jakie daæ mo¿e tylko pamiêæ; pewnoœci siebie, jak¹ daæ mo¿e tylko rodowód
- to¿samoœæ historyczna, której nie da siê kupiæ, bo mo¿na j¹ wy³¹cznie odziedziczyæ. I w ten sposób zrozumiej¹
wreszcie wartoœæ dziedzictwa, o którym dziœ s¹dz¹, ¿e jest tylko moherowym beretem. (Polska po Michniku)

tygodnik ³obeski 30.3.2010 r.
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Zgrzewarkê kupcie sobie sami – mówi¹ prezesowi PWiK ³obescy radni

Podwy¿ki za wodê i œcieki
(£OBEZ). Temat taryf za wodê
jak zwykle wywo³uje gor¹ce
dyskusje i du¿o emocji. Tym
razem zdawa³o siê, ¿e do
takich nie dojdzie, bowiem
wysokoœæ podwy¿ek za wodê
i œcieki w tym roku nie s¹ zbyt
wysokie. Radnych
zbulwersowa³o jednak to,
¿e gmina p³aci za coœ, co po
sp³acie stanie siê w³asnoœci¹
prywatnej spó³ki i ¿e ten zakup
mia³by wp³yn¹æ na koszt wody.
Jeszcze przed sesj¹, podczas
komisji, radni mieli wiele zastrze¿eñ do taryf i sposobu weryfikowania ich przez pracowników urzêdu
miejskiego. Mieli wiele pytañ odnoœnie wysokoœci zarobków osób pracuj¹cych w oczyszczalni i zastrze¿eñ co do iloœci spalanego opa³u
zim¹. W tej kwestii w kuluarach
doszli do wniosku, ¿e najlepiej by
by³o, gdyby Przedsiêbiorstwo zakupi³o nowy piec.
Zastrze¿enia radni mieli równie¿ do zaplanowanych wydatków
na zadania w roku ubieg³ym i wykonanego planu. Nie podoba³o im siê,
¿e w roku ubieg³ym zaplanowano
wydatek w oczyszczalni w wysokoœci 74.080 z³ i na tej bazie kalkulowano wysokoœæ taryf, a w rzeczywistoœci wykonano zadania za 28 tys.
z³.
Najwiêcej jednak zastrze¿eñ
radni mieli odnoœnie zgrzewarki

(urz¹dzenie do zgrzewania rur).
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji wziê³o je w leasing w
lipcu ub. roku. Wartoœæ zgrzewarki
w leasingu wynosi 33.502 z³, okres
leasingu - 36 miesiêcy. Po wp³acie
tej kwoty jest opcja jej wykupu za
6.700 z³. Kwota leasingu zosta³a
zaksiêgowana w kosztach, a to
oznacza, ¿e wliczona w taryfy op³at
za wodê. Radni nie kryli oburzenia
z tego powodu, tym bardziej, ¿e jak
wyjaœnili przedstawiciele PWiK - w
sumie 60 proc. kosztów leasingu na
wodzie i œciekach pokrywa gmina, a
w 40 proc. - PWiK. Zbulwersowanie by³o tym wiêksze, ¿e jak wynika³o z rozmowy - po wykupie zgrzewarka przesz³aby na w³asnoœæ tej
prywatnej firmy. Wed³ug radnych
taka opcja „pomocy publicznej”
absolutnie nie wchodzi w grê.
Zadziwiaj¹ce jednak, ¿e nie
wykryli tego urzêdnicy weryfikuj¹cy taryfy. Zapewne ka¿da prywatna
firma w gminie chcia³aby, aby gmina zafundowa³a sp³atê 60 proc.
urz¹dzeñ, b¹dŸ maszyn.
Radni podkreœlili równie¿, ¿e
zgrzewarka ta nie pracowa³a w
£obzie i raczej pracowaæ nie bêdzie,
bowiem mo¿e byæ u¿ywana do
zgrzewania nowych rur, a takich w
gminie jest ma³o. Ustalono wiêc, ¿e
jeœli ju¿ bêdzie konieczna naprawa
rur przy pomocy tej zgrzewarki, to
gmina zleci PWiK wykonanie takiego zadania. Firma zgrzewarkê ma
kupiæ sobie sama i nie wliczaæ jej w
ceny wody i œcieków.

Wiceprezes PWiK Teresa Gajdamowicz
dyskutujê z radn¹ Krystyn¹ Boguck¹

Radni zastrzegli równie¿, by
Przedsiêbiorstwo o wszystkich nieplanowanych zakupach informowa³o gminê na bie¿¹co.
Kolejn¹ kwesti¹ by³a chêæ wydania 36 tys. z³ na monitoring sieci.
I tutaj radni nie widzieli zasadnoœci
wydawania pieniêdzy.
- Najpierw musi byæ wszytko
opomiarowane, póŸniej powinna
byæ sieæ wymieniona, a trzecia sprawa – niech prezes spó³ki przedstawi
rachunek ekonomiczny, jakie bêd¹
tego efekty. Bo to, ¿e 36 tys. z³ w to
w³adujemy, to nie wiadomo, kiedy
to siê zwróci. Strata wody na wodoci¹gu miejskim wynosi 27 proc, to
nie jest taka tragedia, bo przyjmuje
siê, ¿e 20 proc. jest do przyjêcia. W
to wchodzi tzw. woda technologiczna do p³ukania rur. Zamiast tego
mo¿na kupiæ urz¹dzenie, które

kosztuje ponad 4 tys. z³ i zak³ada siê
na dwa hydranty. Te urz¹dzenia pokazuj¹, gdzie s¹ przecieki. Jestem
jednak przeciwny temu, bo my
mamy star¹ sieæ, wymieñmy tê sieæ,
róbmy to wszystko jak trzeba, a
dopiero wtedy bawmy siê w takie
ustrojstwa – podsumowa³ radny
Henryk Stankiewicz.
Od 1 maja mieszkañcy gminy
£obez za 1 m. szeœc. wody zap³ac¹
2,36 z³ netto (2,53 brutto), za œcieki
– 3,85 z³ netto (4,12 z³). Stawka op³aty abonamentowej za us³ugê odczytu
wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”) wynosiæ bêdzie – 4,50 z³ netto
(4,82 brutto). Radni po raz pierwszy
w tej kadencji zag³osowali za przyjêciem taryf, choæ g³osowanie w tej
sprawie jest formalnoœci¹.
MM

Dzieñ otwarty w Zespole Szkó³ w £obzie
(£OBEZ) W minione, czwartkowe popo³udnie Zespó³ Szkó³ w
£obzie dla przysz³ych absolwentów szkó³ gimnazjalnych zorganizowa³ Dzieñ Otwarty Szko³y. Na
m³ode umys³y czeka³y specjalnie
przygotowane klasy, gdzie wraz z
obecnymi uczniami ZS mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia w lekcjach
pokazowych, przygotowanych
przez nauczycieli danego przedmiotu.
Na licznie przyby³ych gimnazjalistów z £obza, Wêgorzyna i Radowa Ma³ego czeka³a dyrektor placówki Jolanta Manowiec. Po wstêpie dotycz¹cym zasad rekrutacji do
tutejszej szko³y, wybrani uczniowie
ZS oprowadzali swoich m³odszych
kolegów po budynku. M³odzie¿
mia³a mo¿liwoœæ zapoznania siê z
dok³adniejsz¹ ofert¹ kszta³cenia
szko³y, wyposa¿eniem pracowni

oraz prowadz¹cymi lekcje nauczycielami. Lekcje pokazowe zosta³y
zorganizowane z u¿yciem nowocze-

snego sprzêtu multimedialnego.
Dyrektor cieszy siê, ¿e Dzieñ
Otwarty nie przeszed³ bez echa. Ko-

ordynatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³a pani Miros³awa Parzygnat,
nauczyciel w tutejszej szkole. GD
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Kompleksowe pokrycia dachowe pap¹ termo zgrzewaln¹.
Tel. 500 268 988.
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453
Meble tanio sprzedam: sofa w starym stylu, 2 du¿e fotele, 2 ³awy, 2
kosze wiklinowe na bieliznê, szafkê
na buty, lampê stoj¹c¹ pokojow¹,
kontuar z punktu kasowego. Na
¿yczenie przesy³am zdjêcia na maila lub do obejrzenia osobiœcie. Tel.
501894828
Sprzedam œrutownik typu Bak oraz
pompê do wypompowywania gnojowicy. Tel. 91 3976479, 510 736 885.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Pomieszczenie w Radowie Ma³ym
na dzia³alnoœæ handlow¹ - WYNAJMÊ . Tel. 604 997 741
Sprzedam dzia³ki budowlane w
£obzie. Tel. 91 3973103 lub 518 567
527.
Sprzedam dom w BrzeŸniaku 260
mkw z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów.
Tel. 662 657 982.
Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 190.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
Dorowie 112 mkw, cena 215 tys. z³
do negocjacji. Tel. 663 036 912 665
497 211.
Dzia³ka budowlana 197 mkw.,
uzbrojona w £obzie przy ul. Bocznej
sprzedam lub wynajmê np. na plac
pod reklamê itp., 200 m od Lidla,
wydane warunki zabudowy. Tel.
501894828.

Powiat œwidwiñski

Organizacja wesel „ RETRO” £obez
ul. Drawska 6. UWAGA! Promocja
w kwietniu i maju – 135 z³ / osobê.
Tel. 692 861 228.

Sprzedam 9 ha w Zaj¹czkowie. Tel.
600 565 719

Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel. 604
214 197

Region

Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

Dzia³kê budowlan¹ w Po³czynie
Zdroju sprzedam. Tel. 600 565 719

Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do jeziora, stare budownictwo. Budynek
2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek.
Parter o powierzchni 37 mkw. - 2
pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni ok.
30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793 549
551, email: krosden@wp.pl

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê kierowcê kat. C i E. Tel.
608 776 227

Region
Kierowca zawodowy lat 60, emeryt,
zam, ko³o Reska, podejmie pracê
na samochodach lub inne propozycje. Tel. 91 3951038, 721 141 004

Reklama w gazecie

512 138 349

tygodnik ³obeski 30.3.2010 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym Legalnie na umowê i z
meldunkiem. Tel. 604 997 741
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza; 34mkw., 1 du¿y pokój, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie na piec
kaflowy. Tel. 783 233 685.
Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 50
mkw. Tel. 508 263 104

Zespó³ muzyczny KRISS BAND.
Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Sprzedam mieszkanie w Dalnie 51
mkw, 3 pokoje, parter, pomieszczenie gospodarcze 18 mkw. Cena do
negocjacji. Tel. 669 947 364

Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Sprzedam mieszkanie 2 – pokojowe, w³asnoœciowe, 45 mkw. I piêtro,
gara¿, Smorawina ko³o £obza. Tel.
609 307 135

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. - kawalerkê 34 mkw., I piêtro,
1 pokój, kuchnia, ³azienka, centralne ogrzewanie gazowe, meble kuchenne nowe pod wymiar. Przy
mieszkaniu dzia³ka w u¿ytkowaniu
wieczystym – mo¿liwoœæ przekszta³cenia na w³asnoœæ. Tel. 660
065 151.
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. - 80 mkw. w centrum, w ³adnie
po³o¿onej okolicy, co, 4 pokoje,
kuchnia, osobno wc, ³azienka po
kapitalnym remoncie, du¿y przedpokój, parkiety, balkon. Tel. 692 515
479

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika
£obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532

Region
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Felgi stalowe 13’’ sprzedam: 50z³/
komplet 4 sztuki. Tel. 501894828.

Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam sadzarkê do ziemniaków
czesk¹ i opryskiwacz 12 metrów
szer. Stan dobry. Tel. 91 397 2217

tygodnik ³obeski 30.3.2010 r.

Rondo Wincentego
Witosa
(£OBEZ). Jedyne rondo w
£obzie ma ju¿ swoj¹ nazwê - Wincentego Witosa - pierwszego prezesa PSL, wielokrotnego premiera. O tak¹ nazwê wnioskowa³
Zarz¹d Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w
£obzie. Radni uchwalili nazwê
jednog³oœnie.
Podziêkowanie na rêce radnych
i burmistrzów z³o¿y³ prezes Zarz¹du Miejsko-Gminnego PSL w
£obzie Micha³ Kar³owski.
- Wincenty Witos, to czêœæ naszej ¿ywej historii. Czêœæ naszych
rodziców pamiêta tego polityka, a
my jesteœmy kolejnym pokoleniem,
które przekazuje tradycjê. By³ jednym z najwiêkszych polityków Polski niepodleg³ej. Walczy³ o niepodleg³oœæ Polski w parlamencie Austro-Wêgier. PóŸniej przyszed³ czas
próby w Polsce niepodleg³ej i gdy
sz³a nawa³nica bolszewicka, to w³aœnie on stan¹³ na czele tego rz¹du. W
1926 roku w zamachu majowym
stan¹³ na stra¿y demokracji, poniós³
za to olbrzymi¹ ofiarê, bo w tym
okresie, gdy nast¹pi³y represje okre-

Kradzie¿e z samochodów
W niedzielê 21 marca 2010 r. policjanci z £obza odnotowali dwie kradzie¿e z samochodów. Przy ul. Krzywoustego nieznany sprawca skrad³ tablicê
rejestracyjn¹ z samochodu marki Opel
Corsa, a z samochodu marki Ford
Eskort nieznany sprawca skrad³ spojler o wartoœci 150 z³.
W³amania w powiecie
W nocy z 20/21 marca 2010 r. nieznany sprawca w³ama³ siê do kiosku w
Resku, wyginaj¹c metalowe drzwi. Ze
œrodka skrad³ artyku³y tytoniowe o
³¹cznej wartoœci 4.209 z³.
W Poradzu natomiast nieustalony
na chwilê obecn¹ sprawca w³ama³ siê do
gara¿u zrywaj¹c k³ódke zabezpieczaj¹c¹ drzwi. Ze œrodka sprawca skrad³
cztery felgi aluminiowe z oponami o
³¹cznej wartoœci 1.000 z³.
Trzecie w³amanie mia³o miejsce w
Karnicach, gdzie nieznany sprawca
pouprzednim wybiciu szyby dosta³ siê
do pomieszczenia gospodarczego. Ze
œrodka sprawca zabra³ silnik i przewód
elektryczny. Straty w tym przypadku
wynosz¹ 1.000 z³.
Czo³owo z fordem
W sobotê 27 marca o godz. 13.30 w
£obzie na ulicy Obroñców Stalingradu
kieruj¹cy samochodem marki Ford
mieszkaniec £obza nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci od poprzedzaj¹cego
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su sanacji, siedzia³ w wiêzieniu. Do
koñca mia³ w sobie wiarê w demokratyczn¹ Polskê. Nie doczeka³
tego. Dzisiaj my jesteœmy spadkobiercami demokracji, która siê dopiero tworzy. Dziœ nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e mamy demokracjê w
znaczeniu pro publico bono, do koñca przez wszystkich ludzi jednakowo traktowan¹. Te jego s³owa, które
zawsze powtarza³: Nie wiem, jakby
by³a wybitna jednostka, nigdy nie
ocali narodu, to naród sam siebie
ocali (a dok³adnie „Potêgi Pañstwa i
jego przysz³oœci nie zabezpieczy
¿aden choæby najwiêkszy Geniusz uczyniæ to mo¿e ca³y, œwiadomy
swych praw i obowi¹zków naród.” przyp. red.). Dzisiaj mamy tak¹ mo¿liwoœæ. Dziêkujê Wysokiej Radzie i
panom burmistrzom, ¿e potrafili zrozumieæ, jak wa¿na jest ta osoba dla
naszego miasta i dla naszego kraju –
powiedzia³ Micha³ Kar³owski.
PSL myœli o przygotowaniu oficjalnej uroczystoœci z tej okazji,
jednak nie wiadomo jeszcze, kiedy
mia³aby siê odbyæ. Jedno jest pewne
– przy okazji jakiegoœ narodowego
œwiêta.
MM
go pojazdu i chc¹c unikn¹æ zderzenia
zjecha³ na lew¹ stronê jezdni, zderzaj¹c
siê czo³owo z kieruj¹c¹ samochodem
marki te¿ Ford.
Trzy samochody obite
26 marca rano w £obzie na skrzy¿owaniu ulic Bema i Przemys³owej dosz³o
do kolizji drogowej. Kieruj¹cy samochodem marki Opel Omega mieszkaniec Dobrej, nie udzieli³ pierwszeñstwa
przejazdu kieruj¹cemu samochodem
marki VW Passat. W wyniku zderzenia
pojazdy przesunê³y siê i uderzy³y w stoj¹cy przed skrzy¿owaniem samochód
marki Mitsubishi nale¿¹cy do mieszkañca £obza.
NietrzeŸwi rowerzyœci
W pi¹tek tj. 26 marca policjanci
zatrzymali trzech nietrzeŸwych rowerzystów. O godz. 12.40 w Resku Adrian
£. kierowa³ rowerem z wynikiem 1,17
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i tym samym naruszy³ s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
Taki zakaz posiada³ tak¿e Henryk K.,
którego policjanci zatrzymali na drodze
Resko- £abuñ Wielki. Kolejnym rowerzyst¹, który naruszy³ s¹dowy zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów by³
Piotr L., który na drodze CieszynoTrzebawie kierowa³ rowerem z wynikiem 0,64 mg/l. O godz. 16.55 na drodze Iglice - Sto³¹¿ek policjanci z Reska
zatrzymali S³awomira W., jad¹cego w
stanie nietrzeŸwym na rowerze. Tym
razem wynik badania wyniós³ 0,75mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dobra, dn. 23.03.2010r.

OG£OSZENIE O PRETARGU
Burmistrz Dobrej og³asza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y s¹:
? dzia³ka nr 307/3 - dzia³ka niezabudowana oznaczena,, £IV”, nieuzbrojona, po³o¿ona przy ul. Koœciuszki obok placu przystanku komunikacji samochodowej, kszta³t dzia³ki regularny, konfiguracja p³aska,
przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra: strefa produkcyjno-us³ugowa.
W/w dzia³ka nie posiada ksiêgi wieczystej.
? dzia³ka nr 312 – dzia³ka niezabudowana oznaczena ,,R-IVa”, nieuzbrojona, po³o¿ona przy ul Koœciuszki obok placu przystanku komunikacji samochodowej, kszta³t dzia³ki regularny, konfiguracja p³aska,
przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra: strefa produkcyjno-us³ugowa,
dzia³ka posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/00023527/3
W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one ¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
o wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokoœci 22%.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank
Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 26.04. 2010
roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu
29 kwietnia 2010r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy
notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21
dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul.
Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.

Pieni¹dze dla so³ectw
(£OBEZ). Do koñca marca
rady miejskie maj¹ czas na wyodrêbnienie z bud¿etu gmin funduszy so³eckich. Radni miejscy z
£obza pieni¹dze dla so³ectw na
rok przysz³y wyodrêbnili ju¿ w
minionym tygodniu.
Wprawdzie so³tysi ju¿ w ubieg³ym roku planowali zadania z pieniêdzy so³eckich, ale i w tym roku
nie zabrak³o wielu pytañ i w¹tpliwoœci, miêdzy innymi zwi¹zanych

z form¹ p³atnoœci. So³tysi zapewniali, ¿e gdyby mieli mo¿liwoœæ
dokonywania p³atnoœci, procedury by³yby ³atwiejsze. Przy tym
wszystkim nie istnieje przecie¿
niebezpieczeñstwo, ¿e pieni¹dze
zostan¹ sprzeniewierzone. Sekretarz gminy Monika Jarzêbska
uspokaja³a so³tysów, ¿e fundusz
so³ecki dopiero zaczyna funkcjonowaæ i wszyscy wzajemnie ucz¹
siê, jak sobie radziæ z formalnoœciami.
MM
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VII powiatowy fina³

Konkurs „POLACY NA OLIMPIJSKICH SZLAKACH”
rozstrzygniêty
Szko³a Podstawowa w Dobrej,
Gimnazjum Wêgorzyno oraz Zespó³ Szkó³ w £obzie najlepsi w tegorocznych zmaganiach.
W Dobrej, 25 marca, odby³y siê
fina³y powiatowe siódmej edycji konkursu wiedzy o udziale i osi¹gniêciach
polskich sportowców na Igrzyskach
Olimpijskich, których g³ównym organizatorem jest Uczniowski Klub
Sportowy „Arbod”. Wœród zaproszonych goœci obecni byli: Ryszard Sarna
- cz³onek Zarz¹du Powiatu, Barbara
Wilczek - burmistrz Dobrej, S³awomir Brodniak - skarbnik Gminy, Bogumi³a Miko³owska - wicedyrektor
szko³y podstawowej w Dobrej. Goœciem specjalnym by³ pan Andrzej
Stec - wiceprzewodnicz¹cy Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej,
trener kadry triathlonu podczas
igrzysk w Pekinie.
W tegorocznej edycji konkursu
treœæ pytañ dotyczy³a osi¹gniêæ
sportowców polskich na Igrzyskach
Olimpijskich w latach 1996 - 2010
oraz osi¹gniêæ sportowców woj.
zachodniopomorskiego na Igrzyskach Olimpijskich. Konkurs organizowany by³ w trzech kategoriach:
szko³y podstawowe, gimnazja,
szko³y ponadgimnazjalne. Wystartowa³o w nim 18 zespo³ów, ka¿dy

zespó³ reprezentowa³o trzech zawodników. Wszyscy uczestnicy
wykazali siê bardzo du¿¹ wiedz¹ o
ideach olimpijskich, ceremoniale
olimpijskim oraz udziale i osi¹gniêciach sportowców polskich w Igrzyskach Olimpijskich.
W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³ zespó³ z Dobrej
(Jakub Wrona, Milena Sadowska,

BE£CZNA NA TURNIEJU
BADMINTONA

Trzciñsko-Zdrój, 27.03.2010
r. W hali widowiskowo-sportowej odby³ siê III Miêdzynarodowy Turniej Badmintona, w
którym udzia³ wziêli m³odzi zawodnicy z klubów powiatu chojeñskiego, ze Schwedt (Niemcy)
oraz z Be³cznej.
Nasza skromna ekipa tradycyj-

nie spisa³a siê bardzo dobrze. W
kategorii dziewcz¹t 12–13 lat I
miejsce dla Joanny Kielan, II miejsce zajê³a Ewelina Wasilewska.
Ch³opcy w tej samej kategorii wiekowej zajêli: miejsce IV – Hubert
Szpyruk i miejsce V – Mateusz
Gunera.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
K.P.

Piotr Siekiera), przed £abuniem i
Runowem. W kategorii gimnazjów
zwyciê¿y³o Wêgorzyno (Dominika
Protasiuk, Paulina Jakubowicz,
Pawe³ Maciupa), przed Dobr¹ i
Reskiem. Zespó³ Szkó³ z £obza
(Mariola Ostrych, Kamil Pawluk,
Mateusz Ga³ecki) okaza³ siê najlepszy w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych. Wszystkie dru¿yny otrzy-

ma³y pami¹tkowe puchary i dyplomy. Reprezentanci najlepszych zespo³ów otrzymali medale. Nagrody
zosta³y ufundowane przez Starostwo Powiatowe w £obzie, Burmistrza Dobrej, Przewodnicz¹c¹ Rady
Miejskiej w Dobrej oraz Uczniowski Klub Sportowy „Arbod”.
Janusz £ukomski,
prezes UKS „Arbod”

Zapraszamy na VI Rajd Pieszy
Po Ziemi £obeskiej
KAMIENNY MATEUSZ
i LIŒCIASTA EL¯BIETA
- 11 kwietnia 2010 r., niedziela po Wielkanocy
- zbiórka: godz. 9:00, £obez, stacja kolejowa
- zakoñczenie: godz. 16:30
- trasa: £obez - Wzgórze Rolanda - Unimie - Dobieszewo Zache³mie - hubertówka jezioro Che³m - £obez
- dystans: 16 km
- zapewniamy: kie³baski, kaszankê, smalec, napoje i inne smako³yki
- obiecujemy: dobra zabawê, niezapomnian¹ atmosferê
- pami¹tkowe dyplomy dla wszystkich
- organizator: Ognisko TKKF B³yskawica £obez
- informacje: Adam Kogut - 607881467, adamku@vp.pl
- wpisowe 4 z³, cz³onkowie TKKF B³yskawica
(op³acona sk³adka 2010) - ulga 50 %
- impreza turystyczna z udzia³em turystów z Drawska,
Iñska oraz Klubu Tatrzañskiego w Szczecinie
- Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe.
Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby niepe³noletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹
osoby doros³ej.
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Sarmata goni³ Leœnika,
dogoni³ na remis
LEŒNIK ROSSA Manowo –
SARMATA Dobra 2:2 (2:0)
Sarmata: M. Kamiñski – K. Pacelt, J. Jaszczuk, W. Dorsz, G. Mêdrek, E. Kamiñski (J. Durkowski
80«), K. Szkup, P. Grochulski, R.
Cytowicz (£. Olechnowicz 45«), D.
Padziñski, W. GuŸniczak (W. Kliœ
60«).
Bramki: dla Sarmaty: £. Olechnowicz 82«, G. Mêdrek 90«.
Leœnik, jako gospodarz, od po-

cz¹tku zaatakowa³ i chocia¿ faworytem by³ Sarmata, zajmuj¹cy wy¿sz¹
pozycjê w tabeli, to w tej czêœci
meczu to on dyktowa³ warunki gry.
Uwidoczni³ przewagê dwoma
bramkami; w 30 min. bramkê strzeli³ Perkowski, a „do szatni”, w 45 Wiœniewski.
Jednak Sarmata nie z takich
wychodzi³ opresji. W drugiej po³owie zacz¹³ goniæ gospodarzy i...
Sz³o ciê¿ko, bo warunki by³y trudne, wiêc gdy pozosta³o do koñca
meczu dziesiêæ minut, gospodarze

po cichu zacierali rêce licz¹c na trzy
punkty.
To, co sta³o siê w ci¹gu kilku
minut, musia³o przyprawiæ ich o ból
g³owy. Najpierw w 82 min. bramkê
kontaktow¹ strzeli³ £ukasz Olechnowicz, a w doliczonym czasie gry
poprawi³ Grzegorz Mêdrek i gospodarze musieli obejœæ siê smakiem.
Sarmata ratuje punkt, co sprawia, ¿e
nadal mo¿e walczyæ o wysokie
miejsce w IV lidze. Od lidera – Pogoni Barlinek, dzieli Sarmatê zaledwie 11 oczek.
(r)

S³aby start naszych dru¿yn
(POWIAT) Wrêcz blado wypad³a
inauguracja ligi pi³karskiej w wykonaniu naszych zespo³ów z powiatu. O
udanym otwarciu rundy wiosennej
mog¹ mówiæ jedynie Sarmata Dobra i
Radovia z Radowa Ma³ego. Pozosta³e
ekipy musz¹ walczyæ o przetrwanie w
swoich ligach.
Najgorzej wypad³a w dwóch meczach Mewa Resko, która straci³a a¿ 12
bramek, strzelaj¹c jedn¹. Jedynym
usprawiedliwieniem mo¿e byæ to, ¿e na
samym pocz¹tku trafi³a na lidera –
Masoviê (1:3), a w drugim meczu na
rezerwy Pogoni wzmocnione klasowymi zawodnikami (9:0). Miejmy nadziejê, ¿e te pora¿ki nie zniechêc¹ reszczan
do dalszej walki o utrzymanie siê w

klasie okrêgowej. W zasiêgu jest piêæ
zespo³ów, z którymi Mewa powinna
powalczyæ o punkty.
Niestety, wœród nich jest Œwiatowid
£obez, który po prze³o¿eniu pierwszego meczu dopiero w minion¹ sobotê
rozpocz¹³ rozgrywki. Niestety, przegra³
4:1 z rezerwami Chemika Police, startuj¹cego z przedostatniego miejsca, i to
powinnien byæ sygna³ do mobilizacji.
Tym bardziej, ¿e przyje¿d¿a beniaminek okrêgówki – Orze³ £o¿nica, który
w tej klasie poczyna sobie ca³kiem nieŸle. Co prawda najpierw przegra³ z
Ehrle 4:0, ale w tej kolejce ogra³ rezerwy Floty Œwinoujœcie 2:1. Kibice z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na mecz w
£obzie, by zobaczyæ zmiany, jakie za-

IV liga
Granie
18 kolejka 03.04
Sokó³ Pyrzyce – Stal Szczecin
11.00 Pogoñ Barlinek – Victoria Przec³aw
13.00 Wybrze¿e Rewalskie – Hutnik Szczecin
13.00 Drawa Drawsko Pom. - Leœnik Rossa Manowo
14.00 Gwardia Koszalin – Piast Drzonowo
16.00 S³awa S³awno – Piast Chociwel
16.00 Ina Goleniów – Vineta Wolin
16.00 Sarmata Dobra – Gryf Kamieñ Pom.

w planie

sz³y w zespole. Pora¿ka z Chemikiem
trochê ostudzi³a nastroje kibiców, podgrzewane doniesieniami o wyborze
nowego Zarz¹du klubu i poczynionymi
nabytkami zawodników z wy¿szych lig.
Pora¿ka z przedostatni¹ dru¿yn¹ w tabeli w stosunku a¿ 4:1 musi budziæ niepokój co do stanu przygotowania dru¿yny do rundy wiosennej. Tym bardziej,
¿e prezes Janusz Skrobiñski szeroko
reklamowa³ pozyskanych graczy z IV,
III a nawet II ligi. Na dzisiaj mo¿na
powiedzieæ, ¿e w klubie najskuteczniej
zasz³y zmiany w... pijarze (autoreklamie). Niestety, nie nad¹¿aj¹ za nim
wyniki. Mo¿e warto przypomnieæ, ¿e to
jednak one s¹ najlepsz¹ reklam¹. Pytania o finanse zwi¹zane z tak licznymi
transakcjami pojawi¹ siê zapewne ju¿
nied³ugo. Ju¿ dziœ niektórzy pytaj¹, czy
Œwiatowid nie podzieli losu Sparty
Wêgorzyno lub Drawy z Drawska
Pom., które zaczyna³y zmiany od szukania klasowych zawodników, a koñczy³y k³opotami kadrowymi i pora¿kami w swoich ligach. Czy Œwiatowid
wszed³ na tê sam¹ drogê – zobaczymy
za jakiœ czas.
KAR

V liga
18 kolejka 03.03
Zorza Dobrzany – Woda Piast II Rzecko
Stal Lipiany – Polonia P³oty
Sparta Gryfice – Odra Chojna
Osadnik Myœlibórz – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
13.30 GKS Mierzyn – K³os Pe³czyce
13.30 Iskierka Szczecin – Sparta Wêgorzyno
14.00 Kluczevia Stargard – Arkonia Szczecin
14.00 Œwit Szczecin – Pomorzanin Nowogard

Klasa A
Ba³tyk Gostyñ – Radovia Radowo Ma³e
3:5; Bizon Cerkwica – Znicz Wysoka
Kamieñska 0:0; Orze³ Prusinowo –
Olimpia Nowogard 1:5; Fala Miêdzyzdroje – B³êkitni Trzyg³ów 3:1; Rega II
Trzebiatów – Jantar Dziwnów 4:2; Iskra
Golczewo – Sowianka Sowno 5:2.
Mecz Ba³tyk Miêdzywodzie – Pionier
¯arnowo zosta³ prze³o¿ony.

Klasa okrêgowa
18 kolejka 03.04
Pogoñ II Szczecin – Fagus Ko³bacz
Promieñ Mosty – Masovia Maszewo
13.30 Flota II Œwinoujœcie – Wicher Reptowo
13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Ina Iñsko
14.30 Wicher Brojce – Mewa Resko
14.30 Jeziorak Szczecin – Chemik II Police
14.30 D¹brovia Stara D¹browa – Korona Stuchowo
16.00 Œwiatowid £obez – Orze³ £o¿nica

1. Rega II Trzebiatów
33 50:16
2. Iskra Golczewo
31 45:20
3. Radovia Radowo M. 30 41:22
4. Jantar Dziwnów
30 42:26
5. Fala Miêdzyzdroje
29 26:13
6. B³êkitni Trzyg³ów
28 34:27
7. Olimpia Nowogard
26 40:28
8. Bizon Cerkwica
18 30:30
9. Ba³tyk Gostyñ
16 42:39
10. Sowianka Sowno
14 26:48
11. Pionier ¯arnowo
13 27:37
12. Ba³tyk Miêdzywodzie 12 29:38
13. Orze³ Prusinowo
5 17:66
14. Znicz Wysoka Kam. 4 22:61

Klasa A
16 kolejka tej klasy odbêdzie siê 10.04.
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Leœnik Rossa Manowo – Sarmata Dobra 2:2; Piast Chociwel – Pogoñ Barlinek 1:4; Piast Drzonowo – Wybrze¿e
Rewalskie Rewal 1:1; Stal Szczecin –
S³awa S³awno 5:1; Vineta Wolin - Drawa Drawsko Pom. 4:2; Gryf Kamieñ
Pom. - Gwardia Koszalin 1:2; Hutnik
Szczecin – Sokó³ Pyrzyce 5:0; mecz
Victoria Przec³aw – Ina Goleniów zosta³ prze³o¿ony na póŸniejszy termin.
1. Pogoñ Barlinek
40 35:9
2. Gryf Kamieñ Pom.
36 55:18
3. Hutnik Szczecin
34 37:16
4. Gwardia Koszalin
33 30:14
5. Vineta Wolin
31 35:22
6. Wybrze¿e Rewalskie 31 34:18
7. Ina Goleniów
30 31:16
8. Sarmata Dobra
29 42:26
9. Victoria Przec³aw
21 22:23
10. Drawa Drawsko Pom. 20 20:24
11. Leœnik/Rossa Manowo 16 16:23
12. Piast Chociwel
12 21:32
13. S³awa S³awno
11 15:52
14. Sokó³ Pyrzyce
10 19:47
15. Stal Szczecin
8 20:44
16. Piast Drzonowo
6 12:60
V liga
Sparta Wêgorzyno – Zorza Dobrzany
0:0; Polonia P³oty – Sparta Gryfice 0:0;
Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Kluczevia
Stargard Szcz. 0:1; Odra Chojna –
Osadnik Myœlibórz 3:1; Woda Piast II
Rzecko – Stal Lipiany 0:2; Pomorzanin
Nowogard – Iskierka Szczecin 3:1;
K³os Pe³czyce – Œwit Szczecin 3:1;
Arkonia Szczecin – GKS Mierzyn 2:2.
1. Kluczevia Stargard
38 38:10
2. Arkonia Szczecin
33 44:14
3. Odra Chojna
31 38:20
4. Polonia P³oty
31 40:18
5. Osadnik Myœlibórz
29 39:27
6. Stal Lipiany
26 30:33
7. Sparta Gryfice
25 25:21
8. Orze³ Trzciñsko-Zdr. 24 28:27
9. Pomorzanin Nowogard 20 12:19
10. Œwit Szczecin
20 11:20
11. K³os Pe³czyce
18 16:29
12. GKS Mierzyn
17 19:28
13. Zorza Dobrzany
15 17:30
14. Woda-Piast Rzecko 13 15:36
15. Sparta Wêgorzyno
11 16:36
16. Iskierka Szczecin
9 8:35
Klasa Okrêgowa
Chemik II Police – Œwiatowid £obez
4:1; Korona Stuchowo – Jeziorak
Szczecin 0:4; Ina Iñsko – Promieñ
Mosty 2:0; Masovia Maszewo – Wicher
Brojce 0:0; Pogoñ II Szczecin – Mewa
Resko 9:0; Fagus Ko³bacz – D¹brovia
Stara D¹browa 3:1; Wicher Reptowo –
Ehrle Dobra Szcz. 0:0; Orze³ £o¿nica –
Flota II Œwinoujœcie 2:1.
1. Masovia Maszewo
36 34:15
2. Ehrle Dobra Szcz.
34 36:20
3. Wicher Brojce
34 35:18
4. Jeziorak Szczecin
33 44:9
5. Pogoñ II Szczecin
29 57:13
6. Fagus Ko³bacz
28 37:23
7. Orze³ £o¿nica
27 28:29
8. Flota II Œwinoujœcie 27 41:38
9. Korona Stuchowo
25 28:28
10. Ina Iñsko
22 25:33
11. Œwiatowid £obez
15 17:40
12. Promieñ Mosty
14 23:46
13. D¹brovia St. D¹browa 14 32:39
14. Chemik II Police
12 27:47
15. Mewa Resko
10 21:58
16. Wicher Reptowo
9 22:51
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„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
- etap powiatowy
(£OBEZ) 26 marca w
budynku Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej odby³y siê eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej.
O wejœcie do eliminacji wojewódzkich
walczy³o kilkudziesiêciu uczniów,
mieszkañców naszego powiatu.
Nad prawid³owoœci¹ przebiegu
konkursu czuwa³a komisja w sk³adzie Krzysztof Paluch- przewodnicz¹cy, Teofil Kapla- sekretarz oraz
cz³onkowie kpt. Sebastian Kar³owicz i Marek Trojanowski. W eliminacjach wziê³o udzia³ kilkadziesiêciu uczestników, przedstawicieli
trzech kategorii wiekowych: szko³y
podstawowej, gimnazjum i szkó³
ponadgimnazjalnych. Po dokonaniu oceny prac pisemnych do fina³u
eliminacji powiatowych przesz³o
15 uczestników, zdobywców najwiêkszej liczby punktów. W finale
piêcioosobowe grupy odpowiada³y
na zestaw trzech pytañ, wylosowanych przez Karolinê Pude³ko, zesz³oroczn¹ wicemistrzyniê na
szczeblu ogólnopolskim w kategorii szkó³ gimnazjalnych. Przedstawiciele poszczególnych kategorii
indywidualnie odpowiadali na pytania.
Po wys³uchaniu wszystkich
uczestników jury do etapu wojewódzkiego, który bêdzie mia³ miejsce ju¿ 10 kwietnia w Gryficach,
zakwalifikowa³o trzech uczestników z ka¿dej kategorii. W kategorii
szkó³ podstawowych w walce o
udzia³ w etapie ogólnopolskim
udzia³ weŸmie Jonatan Piotrowski
SP Siedlice, Piotr Wyczo³ek SP1
£obez i £ukasz Zieliñski SP2
£obez. Kategorie gimnazjum prezentowaæ bêd¹ Martyna RzeŸnik
ZSG £obez, Anna Sosnowska ZSG
Dobra i Emil Chodañ ZSG Dobra. W
kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych zakwalifikowali siê Marek
Ciechañski LO £obez, Marcin
£unkiewicz ZS Budowlano- Technicznych w Stargardzie i Kamil

Pawluk LO £obez. Zwyciêzcy
otrzymali puchary ufundowane
przez prezesa powiatowego OSP,
komendanta PPSP i wójta Radowa
Ma³ego. Nagrody ksi¹¿kowe dla

wszystkich uczestników i opiekunów ufundowa³o starostwo. Do
zwyciêskiej dziewi¹tki do³¹czy
równie¿ Karolina Pude³ko. Pan
Krzysztof Paluch bêdzie jednym z

szeœciu cz³onków komisji podczas
eliminacji wojewódzkich. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom
gratulujemy oraz ¿yczymy dalszych
sukcesów.
GD

Bezmyœlne podpalanie traw
(RESKO) W miniony czwartek stra¿acy z OSP Resko zostali
wezwani do pal¹cego siê pola na
trasie Resko- S³owikowo.
W niespe³na godzinê kilkuhektarowe pole, a wraz z nim ¿yj¹ce w
glebie zwierzêta zosta³y strawione.
Czy to podpalenie, czy nieszczêœliwe zapalenie od ostrych tego dnia
promieni s³onecznych? Nie wiadomo. Pewne natomiast jest to, ¿e
przez kilka godzin dzia³ania stra¿aków przypomina³y walkê z wiatrakami. Kilkadziesi¹t osób walczy³o z
ogniem, co chwile wzniecanym
przez silny wiatr. A mo¿na by³o tego
unikn¹æ.
Ka¿dego roku stra¿ po¿arna
alarmuje, aby nie wypalaæ na polach
i dzia³kach suchych traw. Takie niekontrolowane i nieprzemyœlane
dzia³ania prowadz¹ do wielkoskalowych szkód ekologicznych oraz
ekonomicznych. Zdarza siê, ¿e gin¹
równie¿ ludzie.
GD
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Nowa obiekt sportowy w Starogardzie
(STAROGARD) Ju¿ blisko
pó³ roku trwaj¹ prace przy
budowie hali sportowej
przy miejscowej szkole
podstawowej. Na
realizacjê tego
przedsiêwziêcia uczniowie
i mieszkañcy Starogardu
czekali kilka lat. Istnieje
realna szansa, ¿e ju¿ w
nastêpnym roku szkolnym
dzieci bêd¹ mia³y
prawdziwe lekcji
wychowania fizycznego.
Wybór terenu pod plac budowy
i przetargi na wykonawcê zakoñczy³y siê w czerwcu ubieg³ego roku, a
ju¿ w paŸdzierniku rozpoczê³a siê
realizacja projektu. Do dziœ w miejscu budowli stan¹³ olbrzymi szkielet zdradzaj¹cy kszta³t przysz³ej
hali. Budowla bêdzie mia³a powierzchniê prawie 420 m2, a jej
kubatura wyniesie 3783 m3. W jej
obrêbie znajd¹ siê pomieszczenia
socjalne, w tym szatnie dla dzieci,
magazynek, pokój nauczycielski,
pokój pierwszej pomocy i toalety.
Koszt prac budowlanych i projektów wyniesie oko³o 2,5 mln z³. 33
procent tej kwoty zostanie pokryte z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-

nej. Resztê sfinansuje gmina ze
œrodków w³asnych. Po zakoñczeniu
budowy hali bêdzie og³oszony przetarg na jej wyposa¿enie. Budynek
szko³y bêdzie bezpoœrednio po³¹czony z hal¹. Wejœcie dla uczniów i
nauczycieli przewidziane jest przez
mieszcz¹c¹ siê w szkole œwietlicê.
Do tej pory nauczyciele wychowania fizycznego niewiele atrakcji
mogli zaproponowaæ dzieciom podczas lekcji. Przy sprzyjaj¹cej pogodzie æwiczenia odbywa³y siê na
dworze, a kiedy ta zawiod³a, do
dyspozycji pozostawa³ szkolny hol
i œwietlica. Nic zatem dziwnego, ¿e
ca³a spo³ecznoœæ szkolna czeka na
nowy obiekt ze zniecierpliwieniem.
Kto jeszcze skorzysta z inwestycji? Wszyscy mieszkañcy Starogardu. Jak podkreœli³a pani dyrektor
szko³y Wioletta Pieñczakowska,
wiejskie placówki s¹ specyficzne.
To nie s¹ miejsca pracy tylko nauczycieli i dzieci, ale równie¿ miejsca spotkañ mieszkañców, centra
kulturalne, miejsca zabaw i obrad. I
tak dla przyk³adu w starogardzkiej
szkole popo³udniami przez szeœæ
dni w tygodniu dzia³a Centrum
Kszta³cenia Na Odleg³oœæ.
Otwarcie nowego obiektu zaplanowano na prze³om sierpnia i wrzenia tego roku. Jest zatem szansa, ¿e
w nowy rok szkolny dzieci wkrocz¹
z nowymi perspektywami.
GD

Zmiana obwodu szko³y

Dzieci z Mieszewa
i Zwierzynka do Dobrej
(RUNOWO POM.). W zwi¹zku
z likwidacj¹ filii Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim w miejscowoœciach Mieszewo i Sielsko
oraz powierzeniu zadañ oœwiatowych Gminie Dobra, wobec
uczniów zamieszka³ych w Mieszewie i Zwierzynku zmieni³ siê obwód

Szko³y Podstawowej w Runowie
Pomorskim.
Dla szko³y w Runowie Pomorskim obowi¹zuje obwód: Runowo
Pomorskie, Runowo, Po³chowo,
Chwarstno, Trzebawie, Kraœnik,
K¹kolewice, Lesiêcin, Sielsko,
Mielno.
op

Wiêcej ostro¿noœci na drogach
(STRZMIELE) Wraz z nadejœciem pory wiosennej,
wzmaga siê ruch uliczny, a wraz z nim naprawy
nawierzchni dróg, powsta³e podczas zimy. Mimo
i¿ ka¿dego roku policjanci apeluj¹ do kierowców
o ostro¿n¹ jazdê, wci¹¿ dochodzi do tragicznych
w skutkach zdarzeñ.
Podczas ostatniej komisji wolnej w £obzie komendant policji
Robert Gaj, poinformowa³, ¿e na
terenie powiatu ³obeskiego nie ma
czarnych punktów, a zdarzeniom
drogowym nie przypisuje siê okreœlonego czasu ani przestrzeni, kiedy
dochodzi do nich. Najwiêcej zdarzeñ odnotowuje siê w porze jesienno- zimowej w miesi¹cach paŸdzierniku i listopadzie, w godzinach
17.00-18.00.
Jak poinformowa³a nas rzecznik
³obeskiej policji aspirant Anna
Gembala, do niebezpiecznych na
terenie £obza odcinków nale¿y zakrêt na trasie £obza- Wêgorzyna
(przy zjeŸdzie na Bonin). W miejscu
tym jest co prawda ograniczenie
prêdkoœci do 50km/h, jednak wiêk-

szoœæ kierowców nie stosuje siê do
znaków. Kolejnym niebezpiecznym
miejscem, w którym dochodzi do
zwiêkszonej liczby zdarzeñ drogowych, jest w dalszym ci¹gu skrzy¿owanie ulic Niepodleg³oœci z Segala.
Mimo bardzo wyraŸnych oznaczeñ
wci¹¿ dochodzi do wielu kolizji.
Najwiêcej z nich powoduj¹ mieszkañcy £obza, którzy najzwyczajniej
je¿d¿¹ na pamiêæ. Jedynie w okresie
lipca i sierpnia wiêkszoœæ z nich
stwarzaj¹ mieszkañcy województwa wielkopolskiego, którzy têdy
je¿d¿¹ nad morze.
Ponadto policjanci z £obza odnotowali zwiêkszon¹ liczbê zdarzeñ
drogowych na trasie £obez- Dalno,
gdzie w ostatnim czasie dosz³o do
dwóch powa¿nych wypadków dro-

gowych. W tym przypadku utrudniony jest wyjazd z ogródków dzia³kowych.
Jeœli chodzi o skrzy¿owanie w
miejscowoœci Strzmiele w tym roku,
jak i w czwartym kwartale ubieg³ego roku nie odnotowano powa¿niejszych wypadków drogowych w tam-

tym miejscu. W opinii kierowców i
policjantów z Wydzia³u Ruchu Drogowego jest to trudne skrzy¿owanie. Jad¹c z £obza w kierunku Dobrej, nale¿y siê zatrzymaæ, aby móc
je pokonaæ, gdy¿ doje¿d¿aj¹c nie
widaæ czy ktoœ jedzie ze strony Radowa.
GD
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91 3973730
Krzy¿ówka nr 13

NAGRODA
Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 10 brzmia³o:

„Smutnemu sercu lekarstwo”

Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 11 brzmia³o:

„Za dostatkiem rozpusta”

Nagrody otrzymuj¹ Gra¿yna Grzechnik z £obza i Anna Matusiak
z £obza .
Gratulujemy.
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Tradycje
Wielkanocne
Wielki Post
Œwiêta Wielkanocne poprzedza Wielki Post. Trwa on 40 dni.
Zaczyna siê od Œrody Popielcowej
nazywanej równie¿ wstêpn¹ œrod¹
lub Popielcem.
Podczas œrody popielcowej w
koœcio³ach podczas nabo¿eñstwa
posypuje siê g³owy wiernych popio³em powsta³ym w wyniku spalenia palm wielkanocnych z zesz³ego roku.
Kiedyœ wierzono, ¿e posypuje
siê g³owy popio³em ze szcz¹tków
ludzkich znalezionych na cmentarzach.
Posypywanie g³ów popio³em
zosta³o wprowadzone do liturgii
Koœcio³a powszechnego ok. IV
wieku.
Pocz¹tkowo posypywano g³owy jedynie osobom, które publicznie odprawia³y pokutê. Osoby te
nie mog³y powracaæ do koœcio³a,
a¿ do spowiedzi wielkanocnej, odbywaj¹cej siê w Wielki Czwartek.
Od X wieku posypywanie popio³em sta³o siê obrzêdem dla
wszystkich wiernych – symbolem
pokuty, ¿alu za grzechy, gotowoœci
do wielkiego postu – umartwieñ i
rozwa¿añ.
W wiekach XVIII i XIX, a w
niektórych rejonach równie¿ na
pocz¹tku XX wieku, ksiê¿a posypywali popio³em jednego najwa¿niejszego cz³owieka z rodziny –
ojca, dziada, oraz dawali mu nieco
popio³u do modlitewnika. W domach ta osoba „dawa³a popielec”
rodzinie – czyli posypywa³a g³owy
popio³em domownikom.
Wielki post mia³ byæ okresem
umartwieñ, pobo¿noœci, dobrych
uczynków, umiarkowania.

W dawnych czasach mieszkañcy
wsi przestrzegali zaleceñ koœcielnych
oraz samodzielnie wybierali sobie
ró¿ne umartwienia.
Miêso, a w niektórych domach
równie¿ nabia³, cukier i miód znika³y ze sto³ów.
Na sto³ach za to pojawia³ siê ¿ur
postny, ziemniaki, kapusta kiszona, œledzie, chleb.
W domach bogatych, magnackich post nie by³ tak dokuczliwy,
gdy¿ tam jadano wiele wspania³ych potraw z ryb, jedzono równie¿
sery, mas³o i mleko.
Zazwyczaj na czas wielkiego
postu ludzie rezygnowali z palenia
tytoniu, picia alkoholu. Nie urz¹dzano zabaw, spotkañ towarzyskich (spotykano siê na wspólnych
modlitwach), nie œpiewano i nie
grano.
W po³owie Wielkiego Postu
obchodzono Pó³poœcie. By³a to
chwila wytchnienia od umartwieñ
i ciszy postnej. Po wsiach biegali
ch³opcy ha³asuj¹c drewnianymi
ko³atkami i rozbijaj¹c o drzwi domów garnki wype³nione popio³em

Wielki Tydzieñ
Wielki Tydzieñ to tydzieñ bezpoœrednio poprzedzaj¹cy Wielkanoc. To czas przygotowañ do œwi¹t.
Czas porz¹dków, przygotowywania potraw wielkanocnych, a tak¿e
czas codziennych nabo¿eñstw.
Niedziela Palmowa
Wielka Œroda
Wielki Czwartek
Wielki Pi¹tek
Wielka Sobota
Wielkanoc
Lany Poniedzia³ek

