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Co kombinuje burmistrz Gra¿yna Karpowicz?

W Wêgorzynie
dwa rozstrzygniêcia
tego samego przetargu
(POWIAT). W minionym
tygodniu po wytypowanych
przez burmistrzów i wójta
wioskach jeŸdzi³a komisja
w ramach konkursu
„Ekologiczna wieœ 2010”.
Która spoœród 14 wsi
oka¿e siê t¹ najpiêkniejsz¹
w tym roku?

Plac w B³¹dkowie,
gm. Dobra

Gryfy
na Placu
Sybiraków
Ogrodzenie
z cmentarza
na plac zabaw
Wystawa
rysunków
Micha³a
Sie³acza
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Czy w £obzie tak jak we W³oszech?

Co mo¿e ³¹czyæ odleg³e
W³ochy z naszym ma³ym
£obzem? Okazuje siê, ¿e jest
to Bruksela, a dok³adnie pieni¹dze z Unii Europejskiej.
Trzy tygodnie temu, w
wydaniu ogólnopolskiej gazety Rzeczpospolita z dnia 21 - 22
sierpnia 2010 r., przeczyta³em z niepokojem artyku³ Piotra Kowalczyka
z Rzymu pod tytu³em „Doj¹ Brukselê i pañstwo”. Autor artyku³u przedstawia w nim analizê rynku bezrobotnych we W³oszech, w kontekœcie
prowadzonych za unijne i regionalne pieni¹dze szkoleñ dla bezrobotnych. Stwierdza w nim, i¿ ze sporz¹dzonego w³aœnie we W³oszech
raportu wynika, ¿e cytat: „szkolenia
s¹ od lat okazj¹ do ogromnych nadu¿yæ, natomiast ich efektywnoœæ
jest równa zero”. I dalej cytat „Teoretycznie dotacje powinny równie¿
s³u¿yæ kursantom, którzy zechc¹ za³o¿yæ w³asny biznes, odbyæ sta¿
albo przejœæ szkolenie u konkretnego pracodawcy. Jak siê okazuje w
Lombardii spoœród 50 tysiêcy przeszkolonych tak¹ pomoc otrzyma³o
zaledwie 186 osób, co oznacza, ¿e
gros dotacji trafi³o do kieszeni firm
szkoleniowych i wyk³adowców. Do
kogo nale¿¹ firmy i spó³ki doj¹ce
pañstwo i Uniê? Œledztwo wykaza³o, ¿e ponad po³owê z nich za³o¿y³y
partie polityczne, zwi¹zki zawodowe i koœció³. Jak podejrzewa prokuratura g³ównie po to, by na tym zarobiæ. Co wiêcej kieruj¹ nimi sowicie za to op³acani lokalni politycy i
radni, a bywa, ¿e i burmistrzowie decyduj¹, którym spó³kom przyznaæ
dotacje. W³ochy oplot³a wiêc sieæ
firm szkoleniowych, które zamiast
s³u¿yæ bezrobotnym, nabijaj¹ portfele w³aœcicielom i wyk³adowcom.
O rozmiarze procederu œwiadczy
sytuacja na Sycylii, gdzie bezrobocie wynosi 20 procent i stale roœnie.
Dzia³a tam ponad 400 takich spó³ek
zatrudniaj¹cych niemal 10 tysiêcy
osób. Bezproduktywne szkolenie
bezrobotnych sta³o siê we W³oszech
prawdziwym niezwykle op³acalnym przemys³em”. - koniec cytatu.
Artyku³ bardzo zasmucaj¹cy,
kiedy siê pomyœli o tym, ile wszyscy
p³acimy do bud¿etu pañstwa, które
nastêpnie wnosi sk³adki do Unii.
Kiedy g³osowa³em w referendum za
wst¹pieniem do Unii Europejskiej,
to mia³em nadziejê, i¿ przyniesie
nam to wymierne korzyœci w postaci
poprawy bardzo s³abej infrastruktury publicznej oraz przyniesie poprawê sytuacji gospodarczej g³ównie
poprzez szybki wzrost inwestycji
oraz rozwój ró¿nego rodzaju firm.
Po tym artykule okazuje siê jak bardzo by³em w b³êdzie. Okazuje siê,

¿e Unia Europejska sowicie wyp³aca pieni¹dze na ró¿nego rodzaju
szkolenia dla bezrobotnych. We
W³oszech teraz prokuratorzy
sprawdzaj¹, jak by³y wykorzystywane te pieni¹dze, a na pewno nie
przynios³y zamierzonego efektu,
czyli spadku bezrobocia.
Traf chcia³, ¿e w minionym tygodniu przypadkowo dosta³o siê w
moje rêce zaproszenie wystosowane przez Stowarzyszenie „Wspó³istnienie” Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie i podpisane przez Jaros³awa Namaczyñskiego do prominentnych osób z terenu powiatu ³obeskiego, i chyba nie
tylko, do uczestnictwa w II Zachodniopomorskim Forum Ekonomii
Spo³ecznej, które ma siê odbyæ w
dniach 22 - 23 wrzeœnia w sali konferencyjnej w M³ynie nad Star¹
Reg¹ w Tarnowie k. £obza. Jak
wynika z treœci zaproszenia cytujê:
„Forum bêdzie doskona³¹ okazj¹ do
wymiany pogl¹dów i doœwiadczeñ
oraz do spotkania przedstawicieli
podmiotów ekonomii spo³ecznej i
jednostek samorz¹du terytorialnego, które na co dzieñ zajmuj¹ siê
omawian¹ problematyk¹. Bêdzie
ono jednoczeœnie mo¿liwoœci¹ do
zaprezentowania najlepszych w Polsce doœwiadczeñ z zakresu ekonomii
spo³ecznej. I dalej: „Forum jest organizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie Centrum Ekonomii Spo³ecznej w £obzie”, które jest
wspó³finansowane ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego”.
Gdybym nie przeczyta³ wymienionego wy¿ej artyku³u o sposobie
wykorzystywania unijnych pieniêdzy na szkolenia we W³oszech, to
chyba bym nie zwróci³ uwagi na to
zaproszenie. Ale w zaistnia³ej sytuacji poczu³em siê trochê niekomfortowo. Dlaczego?
Po pierwsze, miejsce zorganizowania konferencji. Jak chyba wszyscy wiemy, stan finansów publicznych jest fatalny, od stycznia wzrasta stawka Vat, która poci¹gnie za
sob¹ wzrost cen na wszystkie towary i us³ugi w kraju. Pensje bud¿etówki i - jak podejrzewam - pracowników spoza sektora publicznego,
nie wzrosn¹, na po³udniu kraju ludzie poszkodowani w powodziach i
tornadach b³agaj¹ o pomoc, a tu w
takim £obzie, z jednym z najwy¿szych w kraju poziomem bezrobocia organizuje siê dwudniow¹ konferencje, na ca³kowicie futurologiczny temat, za publiczne pieni¹dze, w ekskluzywnym, jak na ³obeskie warunki miejscu.
Po drugie, kto organizuje tê konferencjê. Z zaproszenia wynika, ¿e

Stowarzyszenie „Wspó³istnienie”
Centrum Integracji Spo³ecznej „Od
nowa” w £obzie, reprezentowane
przez Jaros³awa Namaczyñskiego.
To, ¿e Jaros³aw Namaczyñski jest
dyrektorem Powiatowego Urzêdu
Pracy w £obzie, jest ogólnie wiadome. Pozwoli³em sprawdziæ sobie,
dlaczego reprezentuje CIS. Po
sprawdzeniu w Internecie okaza³o
siê, ¿e jest on równie¿ dyrektorem
CISU-u zatrudnionym na 9/16 etatu, a tak¿e prze³o¿onym Kierownika
Zachodniopomorskiego Centrum
Ekonomii Spo³ecznej zatrudnionego na umowie zlecenia. Nie dowiedzia³em siê niestety, kto personalnie
jest tym kierownikiem. Zastêpc¹ dyrektora CIS-u, zatrudnionym tam na
umowê zlecenie jest Katarzyna
B³aszczyk, jednoczeœnie dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jeszcze tylko dodam, ¿e z
oœwiadczeñ maj¹tkowych ³obeski
radnych, wynika, ¿e Grzegorz Tokarski, zastêpca dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy, jest równie¿
koordynatorem projektów w CISie. Dalej ju¿ nie chcia³o mi siê wnikaæ kto jest kim w tym wzajemnym
powi¹zaniu urzêdników samorz¹dowych i Stowarzyszenia „Wspó³istnienie” Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie, a tak¿e, jak siê okaza³o, nowego podmiotu, Zachodniopomorskiego Centrum Ekonomii Spo³ecznej w
£obzie.
Po trzecie postanowi³em sprawdziæ jakimi pieniêdzmi z Unii Europejskiej dysponuje organizator konferencji i na co s¹ one przeznaczone.
Dowiedzia³em siê, ¿e Stowarzyszenie Wspó³istnienie otrzyma³o dofinansowanie na Zachodniopomorskie Centrum Ekonomii Spo³ecznej
w £obzie z Unii Europejskiej w
kwocie 1.552.506 z³. Jedno przeznaczenie tych pieniêdzy by³o mi
wiadomo od samego pocz¹tku, zorganizowanie konferencji w M³ynie
nad Star¹ Reg¹ w Tarnowie k.
£obza. Ze strony internetowej Zachodniopomorskiego
Centrum
Ekonomii Spo³ecznej w £obzie wynika, ¿e w dniach 28.VI – 09.VII
uczestnicy CIS wziêli udzia³ w kursach zorganizowanych przez Centrum Integracji. Zajêcia podzielone
zosta³y nastêpuj¹co: Klub Pracy,
Podstawy jêzyka angielskiego oraz
Kurs obs³ugi komputera, prowadzone by³y one równolegle w trzech
grupach. Szkolenia odbywa³y siê w
salach Prywatnego Technikum Zygmunta Helanda, poprowadzi³a je
natomiast trójka pracowników CIS.
W trakcie kursu uczestnicy mogli
nauczyæ siê zasad i form aktywnego
poszukiwania pracy, zapoznaæ siê z

podstawami jêzyka angielskiego, a
tak¿e obs³ugi komputera oraz wybranymi elementami pakietu biurowego MS Office. Nasuwa siê pytanie, kto jest dyrektorem technikum
Zygmunta Helanda i czemu mia³o
s³u¿yæ to szkolenie. W £obzie jest
niema³o m³odych ludzi poszukuj¹cych pracy, którzy znaj¹ jêzyk i bardzo dobrze pos³uguj¹ siê komputerami. Je¿eli dla nich nie ma pracy, to
jakie szanse uczestnikom CIS-u
daje to szkolenie na rynku pracy?
Wed³ug mnie mo¿e jedynie pog³êbiæ ich frustracjê i obni¿yæ poczucie
ich wartoœci, bo jak to - odbyliœmy
takie specjalistyczne szkolenia i
nikt nie chce wykorzystaæ zdobytych przez nas takich szcz¹tkowych
umiejêtnoœci? Co z pozosta³¹ kwot¹
z otrzymanego grantu? Mo¿e kiedyœ
jeszcze siê dowiem.
Wyla³em trochê goryczy z siebie
w tym liœcie, ale celem moim by³o
wzbudzenie refleksji u tych wszystkich, którzy udadz¹ siê na t¹ konferencjê, czy aby na pewno chcieliby
w ten sposób wydawaæ swoje ciê¿ko
zarobione pieni¹dze.
Czytelnik (dane do
wiadomoœci Redakcji)
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Kierownik z awansu Zamiast mandatu

da³ 100 z³

(WÊGORZYNO). Obowi¹zki
kierownika OPS sprawuje w tej
miejscowoœci Monika Dobrzaniecka na podstawie „awansu wewnêtrznego”, do czasu zakoñczenia w S¹dzie Pracy sprawy z powództwa
pani Haliny Jagie³ki, przesuniêtej
na inne stanowisko przez burmistrz
Gra¿ynê Karpowicz, z czym siê nie
zgodzi³a.
MM

Zatrudniona w OPS
(RESKO) Zakoñczy³a siê procedura naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Œwiadczeñ Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Resku. Na to stanowisko ramach
1/2 etatu zosta³a zatrudniona pani
Aleksandra Poniecka z Reska. Jej
kontrkandydatk¹ by³a pani Ewa
Podsadna.
(r)

Gryfy na Placu
Sybiraków
(£OBEZ). 17 wrzeœnia na Placu
Sybiraków (z fontann¹) odbêdzie
siê wielka uroczystoœæ. Tutaj bowiem zostanie ods³oniêty obelisk i
tablica upamiêtniaj¹ca lata zes³ania
Polaków na Nieludzkiej Ziemi oraz

tych, którzy wrócili i osiedlili siê po
wojnie w £obzie. W tym dniu o
godz. 12.00 nast¹pi równie¿ uroczyste wrêczenie Gryfów. Uroczystoœci
uœwietni¹ wystêpy dzieci i m³odzie¿y. Zapraszamy.
MM

Wczoraj po po³udniu
policjanci z Wydzia³u
Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w £obzie
kontrolowali pojazdy
jad¹ce z £obza w
kierunku Œwidwina.
O godz.
16.10 na ulicy
Szosa
Œwidwiñska
zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cego samochodem marki Peugeot mieszkañca Œwidwina, który przekroczy³

dozwolon¹ prêdkoœæ o 33 km/h.
Kierowca zosta³ poinformowany, ¿e
za pope³nione wykroczenie na³o¿ony bêdzie mandat karny. Mê¿czyzna
zgodzi³ siê na przyjêcie mandatu poczym po³o¿y³ policjantom w radiowozie 100 z³ mówi¹c aby nic nie wypisywali.
Sprawca zosta³ dowieziony do
Komendy. Ze wzglêdu na stan zdrowia pan ten nie zosta³ zatrzymany w
policyjnym areszcie.
Dziœ
rano zg³osi³
siê na przes³uchanie
do Prokuratury,
gdzie us³ysza³ zarzut wrêczenia korzyœci maj¹tkowej funkcjonariuszowi w zamian za odst¹pienie
od wykonywanych czynnoœci. (kp)

Zarz¹d do dymisji
(RESKO). W zwi¹zku z afer¹,
jaka mia³a tu miejsce wœród m³odych stra¿aków, którzy podpalali, by potem gasiæ, zarz¹d OSP w
Resku poda³ siê do dymisji.
Nowe wybory odbêd¹ siê za
miesi¹c. Zarz¹d poda³ siê do dymisji, czuj¹c siê winnym za to, ¿e
Ÿle wychowa³ m³odzie¿. Krzysztof Paluch, który jest komendan-

tem gminnym, równie¿ z tego tytu³u postawi siê pod zarz¹d gminny.
Honorowa postawa komendanta
i zarz¹du zadziwia w czasach, gdy
honor przesta³ mieæ znaczenie.
Wstydziæ powinni siê ci m³odzi
ludzie, którym starsi stra¿acy umo¿liwili korzystanie ze œwietlic, centrum internetowego, remizy i mo¿liwoœci rozwoju.
MM

Posiadamy pokoje
biurowe do wynajêcia
GS £obez, ul. Pó³nocna 10.
Tel. 91 397 3161 lub 91 397 3224

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie

Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730

Reklama
Tel./fax

913973730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Dostan¹ zwrot

Pieni¹dze zebrane
(DOBROPOLE). Pod koniec
sierpnia w so³ectwie Dobropole zosta³a przeprowadzona zbiórka pieniê¿na do puszek kwestarskich na
rzecz Weroniki i Sylwii Matyjasik.
Dziewczynki s¹ podopiecznymi
fundacji dzieciom „Zd¹¿yæ z po-

(POWIAT) W ramach
termomodernizacji do
bud¿etu gminy £obez
wp³ynie pierwsza transza
pieniêdzy, które z kolei
zostan¹ przelane na
konta gmin. Ka¿da gmina
otrzyma tyle, na ile mia³a
faktur za wykonane prace.
Wraz ze zwiêkszeniem dochodów, gmina £obez zwiêkszy³a plan
wydatków na zadania realizowane
na podstawie porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego o kwotê 1.393.322,17 z³.
W ramach realizacji Projektu
„Termomodernizacja obiektów
u¿ytecznoœci publicznej w gmi-
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moc¹”. W wyniku zbiórki pozyskano 2076.19 z³. Pieni¹dze te fundacja
przeznaczy na leczenie i rehabilitacjê oraz zakup sprzêtu ortopedycznego dla Sylwii i Weroniki Matyjasik. Pieni¹dze zostan¹ przekazane
na konto fundacji.
op

nach powiatu ³obeskiego” zawarte
zosta³o porozumienie o wspólnym
przedsiêwziêciu o nazwie „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w gminach powiatu
³obeskiego” w ramach dzia³añ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko wspó³finansowanych ze œrodków UE.
Porozumienie reguluje m.in.
zasady finansowania wspólnego
przedsiêwziêcia oraz zasady realizacji zadañ. Zwiêkszenie planu
wydatków o œrodki z zaliczki z
NFOŒiGW dotyczy przedsiêwziêæ realizowanych przez gminy
Partnerów Projektu, w tym: gmina
Dobra oko³o 345 tys. z³, gmina
Resko oko³o 595 tys. z³, gmina
Radowo Ma³e niemal 35 tys. z³,
gmina Wêgorzyno – prawie 420
tys. z³.
MM

Artystyczna dusza z Zagórzyc
(ZAGÓRZYCE). W tej
miejscowoœci mieszka z³ota
r¹czka – cz³owiek,
na którym specjaliœci
i fachowcy niewiele zarobi¹.
Na posesji Czes³awa Zieliñskiego wszystko piêknie kwitnie, a huby

rosn¹ nawet na modrzewiu. Mo¿e
dlatego, ¿e wszystko wykonuje z
ogromn¹ pieczo³owitoœci¹ i zaanga¿owaniem. W wykonanym przez
niego oczku wodnym p³ywaj¹ ryby,
ciesz¹c oko zarówno doros³ych, jak
i dzieci. Oczko wodne otoczone jest
p³otkiem, aby milusiñscy nie wpadli
do wody. Obok znajduje siê wyko-

nana przez niego altanka, w której
rodzin spêdza upalne dni. Na te
d¿d¿yste i ch³odniejsze wykona³
drug¹. Strop w niej postanowi³ zrobiæ z ma³ych kasetonów a ka¿dy z
nich ozdobiæ wypalanym wzorem.
Elementy drewniane zdobi¹ te¿ dom
– zarówno wejœcie do mieszkania,
jak i okna. W d³oniach pana Czes³a-

wa drewno zamienia siê w delikatn¹
koronkê, zachwycaj¹c¹ swym piêknem. Kamienie z kolei poddaj¹ siê
obróbce, tworz¹c wspaniale kwietniki. To wszystko wkomponowane
w bogat¹ zieleñ sprawia, ¿e zak¹tek
u pañstwa Zieliñskich staje siê swoist¹ oaz¹, któr¹ trudno opuœciæ, gdy
ju¿ raz zagoœci siê tutaj.
MM
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Piêkna i ekologiczna
(POWIAT). W minionym tygodniu po wytypowanych
przez burmistrzów i wójta wioskach jeŸdzi³a
komisja w ramach konkursu „Ekologiczna wieœ
2010”. Która spoœród 14 wsi oka¿e siê t¹
najpiêkniejsz¹ w tym roku?
Coraz trudniej jest wybraæ najpiêkniejsz¹ wieœ, dbaj¹c¹ przy tym
o ekologiê. Wioski powiatu ³obeskiego piêkniej¹ z roku na rok. W
tym roku po raz pierwszy skorzysta³y z funduszu so³eckiego, dziêki któremu mog³y zrealizowaæ czêœæ swoich planów. Niektóre wioski o tym,
¿e zosta³y wytypowane do konkursu, dowiedzia³y siê tu¿ przed fina³em. Ale przecie¿ komisja i tak ocenia³a dotychczasowy wk³ad w wizerunek wsi.
Poza ogóln¹ estetyk¹ zwracano
uwagê na sposób zaprezentowania
walorów wsi, dzia³ania ekologiczne
podejmowane na rzecz mieszkañców, zaanga¿owanie mieszkañców
w trakcie realizacji wspólnych
przedsiêwziêæ, promocjê wsi na
zewn¹trz oraz indywidualizm/specyficzne walory wsi np. rêkodzie³o,
zespó³ ludowy, produkt lokalny czy
kultywowanie dawnych tradycji.
Wsie piêkniej¹, ale nie zawsze
ich mieszkañcy chc¹ anga¿owaæ siê

w nadawanie wizerunku swojej
miejscowoœci. W niektórych so³tysi
mówi¹ otwarcie, ¿e ca³a praca spoczywa na ich barkach i rady so³eckiej, w wielu jednak opiekê nad
poszczególnymi elementami ma³ej
architektury sprawuj¹ poszczególne grupy, w innych – ca³e spo³ecznoœci mobilizuj¹ siê i pracuj¹ spo³ecznie, aby ich wioski wygl¹da³y
inaczej, a oni sami mieli coœ, czego
inni nie maj¹.
Tym sposobem Runowo Pomorskie ma swoj¹ si³owniê na powietrzu, z której mog¹ korzystaæ
wszyscy chêtni, niebawem bêd¹
mieli swój kort tenisowy. W Krzemiennej mieszkañcy swoimi si³ami
wykarczowali spory plac, na którym ros³y chaszcze, wywieŸli gruz,
nawieŸli piasku na brzeg stawku,
tworz¹c tym samym pla¿ê dla siebie i miejsce dla ³abêdzi. W Sielsku
powsta³y trzy stowarzyszenia, wykonano bardzo du¿o pracy, a niebawem te¿ zajm¹ siê swoim staw-

kiem. W B³¹dkowie krajobraz
zmienia siê niemal z ka¿dym
dniem. Mo¿na podziwiaæ umiejêtnoœci rzeŸbiarskie jednego z
mieszkañców wsi, który wykonuje
rozmaite figury z drewna, a mieszkañcy ustawiaj¹ je na terenie wsi.
Trudno w krótkim artykule za-

wrzeæ wszystkie „pere³ki” kolejnych miejscowoœci, dlatego ka¿dej
z nich poœwiêcimy miejsce na swoich szpaltach, ale po wydaniu werdyktu przez komisje i po rozdaniu
nagród, co nast¹pi 19 wrzeœnia podczas do¿ynek powiatowych w Wêgorzynie.
MM
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Z ¯YCIA POWIATU

Rezydencja
na œwietlicê

Pó³ miliona na stra¿

Tak jest
(GINAWA). Radni podjêli
uchwa³ê odnoœnie przebudowy
wewnêtrznej budynku mieszkalnego wraz ze zmian¹ sposobu jego
u¿ytkowania z przeznaczeniem
na œwietlicê wiejsk¹ w Ginawie.
Szacunkowy koszt zadania wynosi 785.990,43 z³. Z tego dofinansowanie z PROW ma wynieœæ
483.190,84 z³, œrodki w³asne gminy
natomiast – 302.799,59 z³. Zadanie
ma zostaæ wykonane w roku przysz³ym. Radni zag³osowali za przyjêciem projektu uchwa³y.
Jednak w limitach wydatków
Gminy Wêgorzyno na wieloletnie
programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych jest
mowa o przebudowie wewnêtrznej
budynku mieszkalnego wraz ze
zmian¹ sposobu u¿ytkowania z
przeznaczeniem na œwietlicê
wiejsk¹ oraz punk przedszkolny.
Koszty zadañ po stronie gminy na:
œwietlicê i punkt przedszkolny wynosz¹ ju¿ 711.960 z³. W kuluarach
mówi³o siê, ¿e ca³oœæ zarówno œwietlica, jak i punkt przedszkolny ma
kosztowaæ ponad milion z³.
Patrz¹c na kwotê i porównuj¹c
oferty sprzeda¿y obiektów na terenie Polski mo¿na domniemywaæ, ¿e
powstanie tu piêkna, kilkukondygnacyjna rezydencja z rêcznie od-

tworzon¹ sztukateria z czasów miêdzywojennych, kryszta³owe lustra,
piêkny salon z kominkiem z piaskowca z otwartym paleniskiem,
kuchnia, jadalnia z wyjœciem na taras, winda, bawialnie, salony z kominkami, kilka ³azienek i przynajmniej jedna z jakuzzi, meble drewniane sprowadzone z W³och, blaty
kuchenne z granitu. We wszystkich
pomieszczeniach drzwi drewniane z
szybkami z kryszta³u, parapety z
marmuru. W hallu piêkne oryginalne schody z twardego drewna. Do
tego wolno stoj¹ca s³u¿bówka oraz
gara¿ na dwa samochody z wyjœciem na ogród. Powierzchnia rezydencji przynajmniej 300 m. kw. a
s³u¿bówki 200m. kw. Do tego dzia³ka o powierzchni 1800 m. kw.
Brzmi jak bajka? Niekoniecznie,
za tak¹ kwotê jest do kupienia rezydencja w³aœnie. Wystarczy poszukaæ
ofert, a coœ ciekawego mo¿na kupiæ.
Podaliœmy przyk³ad odrestaurowywanej rezydencji z zachowaniem klimatu lat 30. ubieg³ego wieku. Wybudowanie nowej – by³oby jeszcze tañsze. Tak wiêc w tej miejscowoœci ma
powstaæ bodaj¿e najdro¿sza w Polsce œwietlica wiejska wraz z punktem
przedszkolnym, nawet, gdyby mia³a
kosztowaæ zaledwie niemal 800 tys.
z³. Nie dziwi, ¿e nie wystarcza na
budowê mieszkañ.
MM

Tak bêdzie?

(ZAGÓRZYCE). Od minionego roku trwa tu inwestycja dotycz¹ca remizy stra¿ackiej. Pocz¹tkowo zadanie mia³o dotyczyæ tylko samej remizy, dziœ zakres
znacznie siê powiêkszy³ ³¹cznie z
zakupem nowego samochodu i zagospodarowania terenu wokó³
obiektu. Lipcowa wichura przyczyni³a siê do kolejnych dzia³añ.
W tamtym roku mówi³o siê tylko
o budowie remizy w Zagórzycach.
PóŸniej okaza³o siê, ¿e pojawi³ siê
projekt, z którego mo¿na by³o skorzystaæ przy zakupie wozu bojowego. OSP w Zagórzycach nale¿y do
JRG, tote¿ gmina £obez postanowi³a z projektu skorzystaæ.
Z³o¿y³a wniosek na kwotê 508
tys. z³, z czego otrzyma refundacjê
kosztów w wysokoœci 75 proc., czyli 381.154,75 z³ – tyle wynosi wnioskowana refundowana kwota.
Obecnie zosta³y rozstrzygniête
dwa przetargi: jeden za zakup samochodu bojowego – o ile wszystko

pójdzie zgodnie z planem, bêdzie to
samochód marki Mercedes z 1993
roku o wartoœci 235.400 z³. W tym
koszcie mieœci siê równie¿ zakup
radiotelefonu oraz zestawu ratunkowego. Koszt samego pojazdu wynosi oko³o 211 tys. z³.
Równoczeœnie wybudowane zostan¹ nowe dojœcia do gara¿y.
Drugi przetarg, który niedawno
zosta³ rozstrzygniêty, dotyczy³ zakupu mebli do remizy za oko³o 14,5
tys. z³. Przetarg wygra³a firma z
Gorzowa Wielkopolskiego. Wœród
mebli znalaz³y siê m.in.: szafy metalowe na dokumenty, szafa metalowa
z 4 pó³kami, meble biurowe, stó³
konferencyjny na 16 osób, krzes³a,
szafy ubraniowe itp.
Na tym zadania odnoœnie Zagórzyc mia³y byæ zakoñczone. W
lipcu jednak, przechodz¹ca têdy
tr¹ba powietrzna przyczyni³a siê
do zniszczenia ogrodzenia. To jest
wykonywane ze œrodków OSP. Nie
obejmie ono jednak ca³oœci terenu.
MM

Prezenty
dla stra¿aków
(WÊGORZYNO-gmina).
W minion¹ œrodê
stra¿acy z gminy
Wêgorzyno otrzymali
wê¿e, pompy, kurtyny
wodne, pompy
p³ywaj¹ce itd.
Po¿arnicy z Sielska z dostali w
prezencie pi³ê motorow¹, stra¿acy z
Wêgorzyna - nowe mundury, wê¿e,
zatrzaœniki, he³my do nowego wozu

– czyli to wszystko, czego do szczêœcia im brakowa³o. Wartoœæ wszystkich prezentów wynios³a 28 tys. z³,
z czego 50 procent pokry³a gmina.
Pozosta³a kwota, to dotacja. MM
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W Wêgorzynie dwa rozstrzygniêcia
tego samego przetargu
(WÊGORZYNO). W ubieg³ym tygodniu pisaliœmy, podaj¹c za burmistrz Wêgorzyna Gra¿yn¹ Karpowicz, ¿e
og³oszony przetarg na po³o¿enie kanalizacji w mieœcie wygra³a firma, która zaoferowa³a, ¿e uczyni to za niemal 3,5
miliona z³ (gdy kosztorys opiewa³ na ponad 5 milionów z³).
W miniony wtorek min¹³ czas
podpisania oferty, a firma, która
przetarg wygra³a, nie zjawi³a siê.
Okaza³o siê, ¿e umowy nie podpisze, bo nie doczyta³a w specyfikacji,
¿e ma odtworzyæ nawierzchniê dróg
i chodników po wykonaniu zadania.
To, jak t³umaczy³a burmistrz Wêgorzyna podczas sesji Rady Miejskiej,
kosztowa³oby firmê przynajmniej
1,5 miliona z³. Wadium opiewa na
100 tys. z³. O tym jednak, czy zostanie w kasie gminy, zale¿eæ bêdzie od
tego, co postanowi burmistrz.
Na sesji byliœmy, s³owa s³yszeliœmy – mamy je nagrane. 7 wrzeœnia
jednak na stronie internetowej gminy ukaza³ siê wynik przetargu podpisany przez burmistrz Wêgorzyna.
Dokument ten wprowadzi³ nas w
konsternacjê, wêgorzyñskich radnych zapewne te¿. Dowiadujemy siê
z niego, ¿e zamawiaj¹cy (czyli gmi-

na Wêgorzyno) za najkorzystniejsz¹ uzna³a ofertê firmy ze
Szczecina, która zaproponowa³a
po³o¿enie kanalizacji za kwotê
7.704.199.89 z³, otrzymuj¹c tym
samym 100 proc. punktów. Z dokumentu wynika, ¿e oferta drugiej firmy (EkoWodrol Sp. z o.o.) zosta³a
odrzucona. Ta koszaliñska firma
zaoferowa³a, ¿e prace wykona za
3.464.678 z³.
Pod wynikiem przetargu czytamy: „W toku prowadzonego postêpowania na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy, Zamawiaj¹cy odrzuci³ ofertê wykonawcy EkoWodrol
Sp. z o.o., gdy¿ jej treœæ nie odpowiada treœci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiaj¹cy zwróci³ siê do
wykonawcy z wnioskiem o wyjaœnienie treœci z³o¿onej oferty, a w
szczególnoœci okreœlenie, czy wykonawca uwzglêdni³ w cenie wykonania wszystkie czynniki cenotwórcze.
Z treœci z³o¿onych wyjaœnieñ
jasno wynika, i¿ wykonawca nie uj¹³
w cenie kosztów wykonania robót
drogowych wynikaj¹cych z treœci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Tym samym wskaza³, i¿ treœæ
jego oferty nie odpowiada treœci
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Jednoczeœnie dzia³a-

Kto naprawi dach?
(WÊGORZYNO). Po ukazaniu
siê artyku³u na temat
dziurawego dachu w remizie
stra¿ackiej w Wêgorzynie
zadzwoni³ Czytelnik z
pytaniem, czy stra¿acy ochotnicy, którzy s¹ przecie¿
stowarzyszeniem, nie mogliby
sami naprawiæ tej dziury w
dachu?
W³aœciwie na oko³o 30 stra¿aków zapewne znalaz³by siê ktoœ, kto
umia³by to zrobiæ, gdyby mu siê
chcia³o. Zapewne nie mieliby problemu z otrzymaniem materia³u od
gminy, tym bardziej, ¿e koszt niewielki. Patrz¹c na to, ¿e stra¿acy ze
Zwierzynka czy Sielska wiele rzeczy robi¹ sami, nie ogl¹daj¹c siê na
nikogo i patrz¹c na to, co zrobili
stra¿acy w Resku, którzy w³asnym
sumptem pozyskali drewno, postawili wiatê, postawili ³awki i sto³y a
burmistrz da³ tylko blachê do pokry-

cia dachu, patrz¹c na stra¿aków z
Zagórzyc i innych OSP, to rzeczywiœcie stra¿acy z Wêgorzyna mogliby
od czasu do czasu zakasaæ rêkawy i
zrobiæ coœ wiêcej ni¿ tylko raz na
kilka lat pomalowaæ bramê w remizie i œciany wewn¹trz. Bo przecie¿
jako jedyni w Polsce otrzymali (a
nie musieli) nowy samochód wraz z
wyposa¿eniem, co jest ewenementem na skalê kraju. Gdyby takie prezenty nale¿a³y siê ochotnikom, to
ka¿de OSP dostawa³oby je z racji
tego, ¿e istnieje. Mo¿e rzeczywiœcie
wiêc, zamiast wychodziæ z postaw¹
roszczeniow¹ od czasu do czasu
nale¿a³oby coœ daæ od siebie, tym
bardziej, ¿e, o ile bêdzie chcia³o siê
stra¿akom z Wêgorzyna napisaæ
pismo, dostan¹ kolejny samochód –
tym razem osobowy. A jeœli nie bêdzie im siê chcia³o za³ataæ dziury, to
mo¿e niech poprosz¹ kolegów z
Reska, aby im postawili wiatê obok
remizy? Burmistrz zapewne trochê
blachy da.
MM

j¹c na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4
ustawy, Zamawiaj¹cy uniewa¿nia
postêpowanie, gdy¿ cena najkorzystniejszej oferty przewy¿sza
kwotê, która zamawiaj¹cy zamierza
przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia.”
Co to oznacza? ¯e ktoœ kogoœ tu
robi w durnia, bo jeszcze podczas
sesji burmistrz powiedzia³a:
- Firma, która z³o¿y³a ofertê na
3,4 miliony z³ nie chce podpisaæ
umowy, oceniaj¹c, ¿e nie oszacowa³a odtworzenia dróg. (...) Stwierdzi³, ¿e to koszt dodatkowy oko³o
1,5 miliona z³ i ona nie podpisze takiej umowy. Wadium wynosi³o 100
tys. z³. To jest b³¹d ludzi, studiowali
dokumentacjê, kosztorysy obmiary,
a nie doczytali siê specyfikacji.
Bardzo cieszy³am siê, ¿e za tak¹
kwotê wykonamy ca³¹ kanalizacjê.
W momencie, gdy przychodzi podpisaæ umowê, oferent mówi, ¿e odstêpuje. Tutaj og³aszam w ci¹gu
dwóch tygodni drugi przetarg i bêdzie wy³oniony drugi oferent. To w koñcu jak to jest w tym
Wêgorzynie – firma wygra³a ten
przetarg, a nie podpisa³a umowy,
czy oferta firmy zosta³a odrzucona? Ró¿nica jest zasadnicza, bo wynosz¹ca 100 tys. z³ – czyli wadium.
Bo jeœli firma ta przetarg wygra³a
i wycofa³a siê, to 100 tys. z³ zostaje

w kasie gminy, jeœli oferta zosta³a
odrzucona, to 100 tys. trzeba oddaæ. I jeszcze niepokoj¹cy fakt –
100 proc. punktów dostaje firma, a
nastêpnie pisze siê, ¿e cena za wysoka, choæ wszystkie punkty przyznaje siê w³aœnie za cenê.
Wczeœniej na BIP-e by³a informacja o wyniku przetargu o innym
brzmieniu, dzisiaj przy dacie 17
sierpieñ 2010 roku (gdzie by³ inny
dokument) dziœ po klikniêciu w link
otwiera siê dokument z dat¹ 7 wrzesieñ. Ciekawe jest to, jak sprawni s¹
urzêdnicy w Wêgorzynie i jak b³yskawicznie dzia³aj¹, wrzucaj¹c na
BIP wynik przetargu z 17 sierpnia z
dat¹ dopiero na 7 wrzeœnia.
O wyniku przetargu by³a informacja w sierpniu w obu tygodnikach
lokalnych. Dziœ ten wynik zasadniczo ró¿ni siê od tamtego.
Na ³amach NT£ burmistrz wypowiada³a siê: „Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia zostanie podpisana
umowa i przeka¿emy plac budowy.
(…) Z zapowiedzi firmy, która wygra³a przetarg wynika, ¿e chce jak
najszybciej wejœæ na plac budowy”.
Artyku³ zosta³ zamieszczony 24
sierpnia 2010 r. To w koñcu firma z
Koszalina wygra³a przetarg, czy te¿
oferta tej¿e firmy zosta³a odrzucona? Co tu kombinuje burmistrz Gra¿yna Karpowicz?
MM

Grobowiec w renowacji

(KRAŒNIK). Trwa jeszcze renowacja grobowca rodziny Passartów
w tej miejscowoœci. Planowane ods³oniêcie pomnika ma nast¹piæ 1

paŸdziernika w ramach obchodów
550.lecia otrzymania praw miejskich
przez miasto Wêgorzyno. Prace wykonuje firma ze Szczecina.
MM

Alejka z polbruku
(£OBEZ). Od przysz³ego tygodnia rozpocznie siê przebudowa
alejki na ³obeskim cmentarzu.
Przebudowa dotyczy alejki biegn¹cej od parkingu do krzy¿y. Fir-

ma ze Œwidwina, która przetarg
wygra³a, ma zakoñczyæ prace do 15
paŸdziernika. Po zakoñczeniu prac
alejka bêdzie wy³o¿ona kostk¹ polbrukow¹.
MM
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Czy gmina dostanie Szko³a w Runowie Pomorskim
Projekt za prawie
dofinansowanie?
milion z³otych
(WÊGORZYNO). Gmina
Wêgorzyno chwali siê
na ³amach NT£
dorobkiem odnoœnie
pozyskania pieniêdzy z
Funduszu Norweskiego
na rozbudowê
oczyszczalni œcieków
wraz z przebudow¹
przepompowni
w ul. Runowskiej
w Wêgorzynie.

Informacja koñczy siê na wiadomoœci, ¿e w kwietniu podpisano
umowê na wartoœæ 3.037.800 z³. Za
tê kwotê firma z Gorzowa Wielkopolskiego mia³a wykonaæ zadanie.
Nie napisano do kiedy, a szkoda.
Napisano natomiast, ¿e wielkoœæ
dofinansowania wynosi 521.247
euro (2.052.913 z³) co stanowi 85
proc. inwestycji.
Kolejne informacje mia³y zostaæ
przedstawione w kolejnym artykule. Dotychczas ich nie ma, choæ
pierwsza pojawi³a siê 17 sierpnia,
zajmuj¹c pó³ strony w gazecie – informacja zapewne p³atna.
Podczas sesji radni dopytywali
czy inwestycja zosta³a zakoñczona.
Burmistrz odpar³a, ¿e jeszcze nie.

Do czasu sesji nie by³o odbioru robót, a by³o to ju¿ dwa tygodnie po
terminie, albowiem inwestycja mia³a, jak twierdz¹ radni, zakoñczyæ siê
15 sierpnia.
Na BIP-ie nie mo¿na sprawdziæ
kiedy inwestycja mia³a siê zakoñczyæ, albowiem... jest tylko wynik
przetargu oraz zmiany, jakie zosta³y
wprowadzone po og³oszeniu. Samego og³oszenia nie ma.
Oby nie okaza³o siê, ¿e za przekroczenie terminu realizacji zadania, gmina nie dostanie dofinansowania, albo bêdzie musia³a zap³aciæ
karê. Radni i tak ju¿ na tê inwestycjê
musieli szukaæ dodatkowych 700
tys. z³.
MM

Coraz wiêcej
chodników
(POWIAT). Do koñca
bie¿¹cego roku na
drogach i ulicach
powiatowych
wykonanych bêdzie
ponad 6 tys. mkw.
chodników o wartoœci
blisko pó³ miliona z³.
Jest to rekordowy rok pod tym
wzglêdem. Taka iloœæ nowych albo
wyremontowanych chodników by³aby niemo¿liwa do wykonania bez
pomocy gmin. Zgodnie z wczeœniejszymi deklaracjami, realizujemy
zasadê, ¿e w gminach, które zobowi¹zuj¹ siê zorganizowaæ grupê remontow¹, Zarz¹d Dróg Powiatowych zapewnia materia³y do wykonania ustalonego zakresu robót oraz

nadzór nad ich wykonaniem. Porozumienia takie s¹ realizowane od 8
lat, czyli od chwili powo³ania powiatu ³obeskiego.
Tym sposobem wykonaliœmy w
tym roku lub koñczymy wykonanie
chodników w: Dobrej przy ul. D¹browskiego, w Rogowie w gminie
Radowo Ma³e, w Wêgorzynie po
jednej stronie ul. Koœciuszki, w
£obzie przy ul. Komuny Paryskiej,
przy ul. Hanki Sawickiej, brakuj¹cy
odcinek wzd³u¿ ul. Koœciuszki oraz
w miejscowoœciach: Zagórzyce i
Worowo. W gminie Resko obecnie
realizujemy budowê chodników w
miejscowoœciach Smólsko, a po
jego ukoñczeniu rozpoczniemy prace w £osoœnicy. Do koñca roku
wykonywane bêd¹ chodniki wzd³u¿
ul. Runowskiej w Wêgorzynie.
Wies³aw Bernacki

Szko³a Podstawowa w Runowie
Pomorskim zosta³a za³o¿ona 1968 r.
Jest ma³¹, ale odnosz¹c¹ sukcesy w
wielu dziedzinach placówk¹ oœwiatow¹ w gminie Wêgorzyno. Wychodz¹c naprzeciwko nowym potrzebom edukacyjnym uczniów w roku
szkolnym 2010/2011, rozpocznie
siê realizacja projektu edukacyjnego pt. „RÓWNY START W PRZYSZ£OŒÆ” wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³u
Ludzkiego.
Bior¹c w projekcie, uczniowie
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia w zajêciach pozalekcyjnych.
Udzia³ w nich pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostêpie do
edukacji oraz zmniejszeniu ró¿nic
w jakoœci us³ug edukacyjnych.
Wartoœæ projektu: 934 796 z³.
Do realizacji projektu wykorzystane zostan¹ najnowoczeœniejsze
metody i modele edukacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb
i mo¿liwoœci uczniów. Realizacja
przez szko³ê projektu umo¿liwi
prowadzenie dodatkowych zajêæ
pozalekcyjnych i wzbogacenie wyposa¿enia szko³y w nowoczesne
pomoce dydaktyczne, zakupione
dziêki œrodkom unijnym. Uczniowie bêd¹ mogli rozwijaæ swoje
umiejêtnoœci pod kierunkiem nauczycieli poprzez zabawê i przy
wykorzystaniu pomocy dydaktycznych umieszczonych w salach przeznaczonych do realizacji projektu,
w którym bêdzie bra³o udzia³ 70
uczniów.
Projekt ukierunkowany jest na:
- zajêcia wyrównawcze z matematyki,
- zajêcia wyrównawcze z matematyki dla ch³opców z klas I-III i
dziewczynek z klas IV-VI

- zajêcia wyrównawcze jêz. polskiego,
- zajêcia wyrównawcze przyrody,
- zajêcia z informatyki,
- zajêcia specjalistyczne - logopedyczne,
- zajêcia specjalistyczne - terapia pedagogiczna
- zajêcia specjalistyczne - rewalidacyjne
Dodatkowym uatrakcyjnieniem
zajêæ wyrównawczych s¹ zaplanowane wycieczki do Przelewic, Poznania, kina, teatru i muzeum. Ka¿dy uczeñ weŸmie udzia³ w min. 7
wyjazdach, a koszty zwi¹zane z
transportem , wy¿ywieniem i wstêpem s¹ przewidziane w bud¿ecie.
Liczne pomoce dydaktyczne: lektury na noœnikach elektrycznych,
s³owniki, globusy, albumy, atlasy,
mapy, mikroskop elektroniczny, tablica interaktywna, modele szkieletów, budowy cia³a ludzkiego wzbogac¹ prowadzenie zajêæ wyrównawczych, które w ca³oœci finansowane s¹ z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego i znacznie przyczyni¹
siê do wzbogacenia oferty zajêæ pozalekcyjnych, dziêki którym
uczniowie naszej szko³y podnios¹
swoje umiejêtnoœci, rozwin¹ zainteresowania w sposób przyjemny,
praktyczny i atrakcyjny.
Kadra kierownicza w sk³adzie:
mgr Ilona Œmigielska - Kierownik
projektu, mgr Irena Paraszczak Ekspert ds. rozliczeñ, mgr El¿bieta
Ciochoñ - Ekspert ds. monitoringu,
sprawozdawczoœci i ewaluacji zorganizowa³a 6 wrzeœnia 2010 r. spotkanie organizacyjne, na którym
przedstawiono dane statystyczne z
poprzednich lat poszczególnych
uczniów i prognozowane korzyœci
edukacyjne wynikaj¹ce z udzia³u
uczniów w projekcie.
(o)

Bomba rozbrojona
(PRUSINOWO). Gmina
£obez pozby³a siê ju¿
bomby ekologicznej
na swoim terenie.
Jako jedna z nielicznych
gmin w Polsce gmina £obez dokona³a rekultywacji sk³adowiska
odpadów w Prusinowie. Co jakiœ
czas tylko konieczny bêdzie monitoring, aby sprawdziæ, czy na

by³ym sk³adowisku odpadów
wszystko jest w porz¹dku.
Inne gminy w regionie nawet
nie przyst¹pi³y do tego zadania;
z jednej strony trudno siê dziwiæ,
albowiem to do tanich nie nale¿y
i trzeba na ten cel zabezpieczyæ
w sumie kilkaset tys. z³. Z drugiej
strony taka tykaj¹ca bomba,
mo¿e przynieœæ wiêcej strat, ni¿
ponios³yby gminy z tytu³u rekultywacji.
MM
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Z Syberii, przez Afrykê,
do £obza (cz. 1)
Zofia Brodziñska

17 wrzeœnia minie kolejna rocznica napaœci Zwi¹zku Sowieckiego
na Polskê. To data szczególna dla
wielu mieszkañców Pomorza, gdy¿
diametralnie zmieni³a ich ¿ycie.
Sowieci w okresie kilku miesiêcy
wywieŸli setki tysiêcy rodzin na
Syberiê. Losy Polaków by³y bardzo
ró¿ne; jedni wyszli z Armi¹ Andersa
na Zachód, inni przyszli z Armi¹
Poslsk¹ ze wschodu, inni po wojnie
przyjechali na „ziemie odzyskane”,
wielu pozosta³o tam na zawsze.
Pani Zofia Brodziñska mieszka
w £obzie. Jej los pokazuje jeszcze
jedn¹ drogê, jak¹ Polacy przeszli
wracaj¹c do kraju - przez Afrykê.
Zosta³a zes³ana na Syberiê, gdy
mia³a zaledwie 9 lat. Doskonale
pamiêta dzieñ, w którym pod jej
dom podjechali rosyjscy ¿o³nierze i
kazali pakowaæ siê. Obiecali, ¿e
pojad¹ do miasta i, ¿e nie bêd¹ ju¿
jedli razowego chleba – a bia³y.
Mia³o byæ im lepiej. Wywieziono
ich do okrêgu Archangielsk, gdzie
jej mama pracowa³a w tartaku a tato
– przy wycince lasu.
Poni¿ej
przedstawiamy
pierwsz¹ czêœæ wspomnieñ o ¿yciu
w przedwojennej Polsce, o stosunkach z s¹siadami – Ukraiñcami, o
wywózce w g³¹b Rosji oraz o tym,
jak by³o na zes³aniu. W kolejnych
odcinkach pani Zofia Brodziñska
opowie o tu³aczce po œwiecie i o powrocie do Polski.
***
Zofia Brodziñska z domu Huca³
urodzi³a siê w miejscowoœci Liczkowce, pow. Kopyczyñce, województwo tarnopolskie.
- Do szko³y chodzi³am w s¹siednich Trybuchowcach, które by³y
miejscowoœci¹ gminn¹. PóŸniej tam
mieszka³am. To stamt¹d zabrali nas
na Syberiê.
Tata by³ leœnikiem, bardzo ma³o
przebywa³ w domu, ca³y czas by³ w
leœniczówce, w której pracowa³.
Tam te¿ by³y mieszkania leœniczego
i urzêdników. My mieliœmy swój
dom. Ojciec by³ drugim zastêpc¹
leœniczego – za³atwia³ wszystkie
sprawy papierkowe. Mieliœmy 5
morgów pola (1 morga – ponad pó³
hektara przyp. red.), które obrabia³a
rodzina, bo tatuœ nie mia³ czasu.
Mama pracowa³a w polu tak jak
wszyscy. Przed wojn¹ skoñczy³am

pierwsz¹ klasê i zaczê³am drug¹.
Gdy do Polski wst¹pili Rosjanie 17
wrzeœnia 1939 roku, od razu wprowadzili jêzyk rosyjski.
Dom mieliœmy murowany – a w
nim dwa pokoje, kuchniê i komórkê.
17 wrzeœnia mia³am osiem lat. Moja
mama pochodzi³a z rodziny ukraiñskiej; babcia mia³a trzy siostry Ukrainki, a ojciec Polak - pi³sudczyk,
przyszed³ z I wojny œwiatowej jako
osadnik - w mundurze z lampasami.
Wtedy nie by³o ró¿nicy: Polki,
czy Ukrainki. Nie by³o prawie rodziny, ¿eby nie by³a mieszana – wyj¹tek,
¿eby by³a czysto polska. By³a zgoda,
naprawdê. Œwiêtowaliœmy
wspólnie œwiêta ukraiñskie i polskie. Wszyscy bardzo lubiliœmy siê.
Mieszkaliœmy na górce. W dolince p³ynê³a rzeka, za rzek¹ by³y
b³onia. Pamiêtam jednak, ¿e ju¿ w
1938 roku, co niedzielê, by³y tam
uroczystoœci. Posz³am raz z siostr¹
na te b³onia, a tam by³y ukraiñskie
zespo³y. Panny i kawalerowie byli w
ukraiñskich strojach i tañczyli narodowe tañce. Nawet pamiêtam s³owa
jednej z piosenek, któr¹ œpiewali.
Dziewczêta mia³y chusteczki – to
by³a nacjonalistyczna organizacja
ukraiñska.
Wczeœniej tego nie by³o. Lubiliœmy siê, byliœmy s¹siadami: Polacy
i Ukraiñcy. Ten taniec przypomina
mi, ¿e ju¿ wtedy zaczyna³o siê coœ
dziaæ, tylko nie wszyscy wiedzieli,
o co chodzi.

Rosjanie napadli o 3.00
w nocy
Mieszkaliœmy nad samym Zbruczem. Tam pas³am krowy. Widzia³am po drugiej stronie rosyjsk¹ stra¿
wojskow¹. Na polach pracowali
ko³choŸnicy, hakali buraki. Nie
wolno im by³o patrzeæ w nasz¹ stronê ani wstaæ, bo stra¿nicy bardzo
tego pilnowali. Jako dziecko chodzi³am sobie, œpiewa³am, patrzy³am
na tamta stronê, interesowa³ mnie
ten ruski teren.
17 wrzeœnia 1939 r. o godz. 3.00
nad ranem ujrzeliœmy b³ysk rakiety,
nie wiedzieliœmy, co to jest. Tato
wsta³ i powiedzia³: „dzieci wstawajcie, bo Ruskie na nas napadli, to s¹
ruskie czo³gi”.
Rosjanie przejechali czo³gami
przez Zbrucz i w ci¹gu kilku minut
byli u nas na koszarach. Koszary
by³y na górze. Tam przebywa³ sier¿ant, jego ¿ona i grupa ¿o³nierzy. W
lesie by³y wie¿e stra¿nicze, wszak to
by³o przy samej granicy, s³yszeliœmy strza³y...

Wiedzieliœmy, ¿e 1 wrzeœnia
wybuch³a wojna i o tym, ¿e Niemcy
na nas napadli. Mieszkaliœmy jednak pod sam¹ rusk¹ granic¹ i ¿adne
niemieckie wojska do nas nie dociera³y. Za to Ruscy nas zaatakowali.
To by³o z soboty na niedzielê.
Poszliœmy zobaczyæ na koszary,
co siê sta³o. ¯o³nierz, który pierwszy wyszed³ zobaczyæ co siê dzieje,
zosta³ zastrzelony i tak z góry na dó³
po schodach le¿a³, g³owa by³a ca³a
sina, krew zasz³a. Sier¿antow¹ i
sier¿anta wywieŸli na Sybir. Wojska
te¿ nie by³o – koszary zosta³y spustoszone. Wszyscy Polacy byli w
¿a³obie, na miejscu by³ p³acz i ¿al, a
Ukrainki i ukraiñscy ch³opcy poubierali siê w uroczyste stroje i
œmiali siê, gadali. Znowu mnie to
zabola³o, to by³ sygna³, ¿e coœ by³o
nie tak, skoro Ukraiñcy cieszyli siê,
¿e Ruscy przyszli. Moje dziecinne
wspomnienia skoñczy³y siê na tym.

Przyjechali po nas
w sobotê
Pogodziliœmy siê z tym, ¿e s¹
Ruscy. Nie pamiêtam, jaka by³a
polityka wtedy. 10 lutego, to by³a
sobota, mama nala³a do maœlniczki
œmietany i ja z siostr¹ t³uk³yœmy
mas³o. £awa by³a przy oknie, my
mieszkaliœmy na górze i ca³¹ wieœ
by³o widaæ na dole, w tym g³ówn¹
szosê biegn¹c¹ przez œrodek wioski
na koloniê.
W 1938 roku wybudowali u nas
du¿¹ ulicê kolonijnych domów,
gdzie osiedlono osadników z krakowskiego i z Przemyœla. Wtedy
zobaczy³yœmy szereg sañ, przy których z karabinami sz³o wojsko przez
wieœ, w stronê tej koloni. Tato by³ w
pracy, w leœniczówce. Patrzyliœmy,
co to mo¿e byæ. Nagle i przed nasz
dom zajecha³y sanie z takimi samymi trepkami i zaraz wysiedli. To
by³o rano. Weszli prosto do mieszkania – „Zdrastwujtie” powiedzieli
i „Sabirajties”. Mama zaczê³a p³akaæ, my te¿. Dobrzy byli ci ¿o³nierze. Jeden z nich powiedzia³: „nie
p³aczcie, nie p³aczcie, pojedziecie
w gorad”.
Kiedyœ raz na tydzieñ w sobotê
piek³o siê chleb. Mama w³aœnie
upiek³a szeœæ bochenków. Le¿a³y na
pó³ce. Jeden z ¿o³nierzy spojrza³ na
nie i powiedzia³: „O! Tam nie bêdziecie jedli razowego chleba, tylko
bia³y.” Mo¿e tak tylko pociesza³,
¿ebyœmy nie przestraszyli siê za
bardzo. Zaraz przybieg³a babcia i
ciocie, które mieszka³y blisko, zjawili siê te¿ s¹siedzi. Chcieli zoba-

czyæ co siê dzieje. ¯o³nierze poganiali nas, by szybciej zbieraæ siê, bo
mieli wyznaczony czas. Rodzina
zaczê³a pakowaæ do kuferków poœciel i wszystko co uznali za potrzebne, potem na sanie i ten chleb
do worka... ZawieŸli nas na koloniê.
My byliœmy tylko jedn¹ rodzin¹ z
wioski, któr¹ wywieziono, a z koloni wszystkich: numer za numerem.
ZawieŸli nas na tê koloniê, zostawili w jednym pokoju razem z
kolonistami. PóŸniej razem, jednym
szpalerem, jechaliœmy do Husiatyna
na stacjê.
Gdy czekaliœmy na kolonii na
zebranie wszystkich rodzin, to chyba ciocia pobieg³a na leœniczówkê
daæ znaæ tacie, co siê sta³o. Tato
przyszed³ do nas. Tam te¿ do³¹czy³
brat, który w czasie, gdy nas zabierali, by³ w oborze i robi³ obrz¹dek.
Tam, na kolonii z³¹czyliœmy siê w
komplecie. By³a nas trójka dzieci –
ja by³am najm³odsza, wówczas mia³am dziewiêæ lat, siostra – 12, a brat
mia³ ju¿ 18 lat.
W Husiatynie za³adowali nas do
wagonu bydlêcego, wszystko zaplombowali. Staliœmy tam ca³y tydzieñ. Gdy rodzina dowiedzia³a siê,
¿e stoimy na stacji, zabili œwiniaka.
Rozpruli tylko bebechy, wyrzucili
wnêtrznoœci i przywieŸli nam to do
poci¹gu. Przez okno musieliœmy
kawa³kami wci¹gaæ do wagonu.
Poci¹g ruszy³ dopiero z niedzieli na poniedzia³ek.
W podró¿y ca³y wagon ¿y³ tym
œwiniakiem. Ci koloniœci byli raczej
biedni. Dopiero tam siê osiedlili,
byli na dorobku. Nie zosta³a tam
¿adna ich rodzina. Po ich wyjeŸdzie,
domy pozosta³y puste. Im nie mia³
kto pomóc. Ta nasza œwinia ¿ywi³a
60 osób przez 2 - 3 tygodnie, bo tyle
ludzi jecha³o w jednym wagonie.
W wagonie by³y dwa pok³ady
desek – u góry jedna warstwa a na
dole - druga. Te pok³ady by³y bardzo
du¿e. 15 osób musia³o zmieœciæ siê
na jednym. Zaraz przy œcianie by³a
rura na wylot. Jak mo¿na by³o za³atwiaæ siê? Dzieci, to jeszcze, a kobiety? W dolnym pok³adzie wybito
wiêc jedn¹ deskê i tam wyciêto dziurê. W nocy po œpi¹cych ludziach
trzeba by³o chodziæ. Kto nie móg³
do tej rury za³atwiæ siê, choæ by³a
os³oniêta, to szed³ do tego drugiego
miejsca. Warunki by³y okropne.
Zima wtedy by³a mroŸna, to by³o
straszne, przymarza³a pierzyna do
desek wagonu. Przyjechaliœmy w
marcu. Stopniowo wy³adowywali
ludzi po ró¿nych osiedlach. Nas
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przywieŸli do okrêgu Archangielsk,
pasio³ek Kolicze.

W lasach Syberii
Mieliœmy za sob¹ oko³o trzech
tygodni jazdy poci¹giem. By³o o
tyle dobrze, ¿e przez nasz oœrodek
jecha³ poci¹g. Wszystkich skierowali do jednego baraku. Tam by³y
prycze pouk³adane wzd³u¿ i piec,
kuchnia na œrodku. Zaraz na drugi
dzieñ wszyscy zostali skierowani do
pracy do lasu. W baraku by³o dziewiêæ rodzin i dziewiêcioro dzieci –
nie wszystkie rodziny mia³y dzieci.
Do wiosny chodziliœmy do lasu. Nie
by³o skrajnego g³odu, bo z Polski
mieliœmy zapasy.
Gdy przyjechaliœmy na Syberiê,
mieliœmy jeszcze trochê s³oniny z tej
œwini i zapasów. Dostawaliœmy te¿
paczki z domu. Babcia wysy³a³a
nam m¹kê, kaszê... Ojciec od razu
napisa³ do rodziny, gdy ju¿ dojechaliœmy na miejsce. Tato pisa³, nawet
do Stalina, wyjaœnienie, czy coœ. Z
Rosjanami da³o siê dogadaæ. To
by³a osada, Rosjanie mieszkali tam
w lepiankach i w drewnianych domkach. By³ sklep, szko³a, do której
zaraz nas zapisali. Któryœ z ch³opaków wydrapa³ oczy na portrecie Stalina i wyrzucili nas ze szko³y. To
by³o przemys³owe osiedle, zlokalizowane w œrodku lasu. Przy naszym
baraku by³a droga. Drewno ci¹gniêto na saniach do tartaku. Za torami,
by³ pagórek, a za nim – wiêzienie z
otoczonym placem i wie¿ami. WiêŸniowie pracowali w tartaku pod zamkniêciem, oni nigdzie nie wychodzili. Gdy nasi spotykali siê z nimi,
to ci wiêŸniowie podawali listy,
choæ to by³o zabronione. W ten sposób kontaktowali siê ze swoj¹ rodzin¹.
Na wiosnê przyjecha³a ¿ona jednego z wiêŸniów z malutkim dzieckiem. Trafi³a do naszego baraku.
Zaprowadziliœmy j¹ na ten pagórek,
sk¹d mog³a zobaczyæ wiêŸniów.
Siedzia³a z tym malutkim dzieckiem
i czeka³a. WiêŸniowie szli do pracy
szeregami. Pozna³a swojego mê¿a,
pomacha³a, bardzo p³aka³a. On nie
widzia³ tego dziecka, gdy urodzi³o
siê. Jak siê dowiedzia³a, ¿e tu przebywa? M¹¿ tej kobiety wcisn¹³ nam
adres, by przekazaæ jego ¿onie. To
by³a Rosjanka. Ta Rosjanka powiedzia³a nam za co siedzi. W ko³chozie zbiera³ k³osy na polu, dosta³ za to
dwa lata. Tyle pamiêtam.
Gdy przyjechaliœmy, by³ to
opuszczony, drewniany barak w
pobli¿u wiêzienia. Byæ mo¿e budowali go wiêŸniowie. Tam sta³y same
drewniane baraki z bali, a pomiêdzy
nie powtykany mech. By³a g³ówna
ulica. To by³a nawet ³adna miejscowoœæ. Teren by³ górzysty. Domów
doœæ du¿o, w dole te¿. Pamiêtam, ¿e
ci mieszkañcy skar¿yli siê, ¿e za
cara by³o im dobrze, bo car nawet

Zdjêcie z obozu przejœciowego dla Polaków w Afryce, gdzie trafi³a z rodzin¹ Zofia Brodziñska
nie wiedzia³, kto ile byd³a ma, a Stalin policzy³, ile kura jajek zniesie.
Domki mieli bardzo czyœciutko
utrzymane. W k¹cikach mieli obrazki zas³oniête wyszywanymi rêcznikami, modlili siê. Nie wolno by³o,
wiêc starali siê, ¿eby nikt nie widzia³. Zamykali za to.
W ziemlankach by³y ³aŸnie parowe. To by³ czysty naród. Zapraszali nas do ³aŸni. Mieli miote³ki,
takie rózgi brzozowe, suszone, jeszcze z zielonymi listkami. W œrodku
by³ kocio³. Pod nim pali³o siê. Do
wrz¹cej wody rzucali roz¿arzone
kamienie, w ten sposób tworzy³a siê
para.
Jak siê wesz³o, to nic nie by³o
widaæ, od razu cz³owiek by³ mokry.
By³y tam prycze, cz³owiek k³ad³ siê
na deskach i rózgami obija³o siê cia³o. Gdy cz³owiek wychodzi³ stamt¹d, to czu³ siê zdrowy i wypoczêty.
To taka dzisiejsza sauna.
Ca³e lato chodziliœmy na grzyby
i na jagody. By³y tam stawki poroœniête mchem, a na nim ros³a ¿urawina, Rosjanie mówili na ni¹ klukwa.
Mieliœmy tam znajomych – rosyjskie dzieci, które mówi³y: „idziemy na klukwê” - no to my szliœmy z
nimi. Wczeœniej nie znaliœmy ¿urawiny, bo nie ros³a u nas. ¯urawinê
k³adli Rosjanie do beczek i mieli j¹
w zimie. Ona w ogóle nie fermentowana, w zimie by³a jak œwie¿o narwana, podobnie by³o z kalin¹. Nie
wiem, co oni robili, ¿e te owoce
przechowywa³y siê w tak doskona³y
sposób. Kalinê jedliœmy zim¹, by³a
bardzo zdrowa. Oni mieli bardzo
ró¿ne sposoby na grzyby. Grzyby
by³y inne ni¿ u nas. Pamiêtam, ¿e
zbierali takie du¿e, bia³e, podobne
do naszych pieczarek, ale na wysokim trzonku. W lasach by³o ich
mnóstwo. Solili w beczkach i te¿ w
zimie jedli to.
Z jedn¹ rodzin¹ z¿yliœmy siê
bardzo blisko. Rosjanka mia³a kro-

wê, a my braliœmy od niej mleko.
Gdy wyje¿d¿aliœmy, bardzo za nami
p³aka³a. Pisa³a jeszcze listy do nas –
do Afryki.
Na samej Syberii, pomimo g³odu, choæ by³ razowy chleb w kszta³cie kwadratowych cegie³ek i bardzo
gliniasty –nie by³o a¿ tak Ÿle. Na
roboczego przydzielane by³o pó³
kilograma chleba, a na dziecko – 25
dkg. Jaki to by³ chleb, to by³, ale
mo¿na by³o go kupiæ.
Tato i wujek ca³y czas w lesie
robili. Pi³ami œcinali drzewa. To
by³a bardzo ciê¿ka praca.
Gdy Niemcy napadli na Rosjê,
zlikwidowali wiêzienie. Wszystkich wys³ali na front.
My przyjechaliœmy w marcu
1940 roku, byliœmy tam ca³¹ zimê
1940/41r. Niemcy napadli dopiero
w czerwcu. Gdy zlikwidowali wiêzienie, my mogliœmy przeprowadziæ siê do wiêziennych celi. Sami o
to prosiliœmy, bo w jednym baraku
by³o duszno i ciasno, a do tego by³y
pluskwy. Nie wiedzieliœmy, kto tam
przebywa³. Nie wiedzieliœmy te¿ kto
tam by³, czy Polacy, czy Rosjanie i
za co.
Od czerwca byliœmy w celach,
tam by³o nam wygodniej, mama pracowa³a w tartaku. To by³a straszna
praca. Kobiety nosi³y deski pod
górê, w œniegu, a œniegi by³y bardzo
wysokie. Wszystko nosi³y na plecach. Pamiêtam, jak mama sz³a z
desk¹ i upad³a. PóŸniej bardzo bola³a j¹ g³owa. By³a przeziêbiona. W
tym œniegu d³ugo le¿a³a - a¿ wytopi³
siê dó³ pod ni¹, bo straci³a przytomnoœæ. Moja mama by³a bardzo krucha.

PóŸniej ju¿ by³o tylko
s³ychaæ – wyrzucili
nieboszczyka...
W lipcu zrobiono zebranie. Nas
Polaków by³o tylko 9 rodzin. Do-

wiedzieliœmy siê, ¿e musimy dostaæ
siê na po³udnie, bo tam ju¿ Anders
formuje armiê i stamt¹d mo¿na wyjechaæ. Powiedziano, ¿e Anglia nas
zabierze. To wszystko by³o na swój
koszt. Nie wiem czy dobrze pamiêtam, ale mówili, ¿e jeden paszport
kosztuje 160 rubli, to by³o bardzo
du¿o, bo nam p³acili po 30 rubli.
Mogliœmy poruszaæ siê po ca³ej
Rosji. Zaczêliœmy wyprzedawaæ, co
mogliœmy. Mama sprzeda³a po cioci
strój ukraiñski – zapaska wyszywana, gorsety z cekinami itd. - za to
dostaliœmy bardzo du¿o pieniêdzy.
Ze wszystkiego, co mogli sprzedaæ
i odk³adaæ – z³o¿yli rodzice na ten
wyjazd do Uzbekistanu. To by³a
bardzo ciê¿ka podró¿. Ludzie byli
wycieñczeni, umierali masowo.
PóŸniej ju¿ by³o tylko s³ychaæ –
wyrzucili nieboszczyka...
G³odem przymieraliœmy, ale
musieliœmy przetrwaæ. Dziêki temu,
¿e wiosn¹ 1940 roku mo¿na by³o
wykarczowaæ sobie las, mieliœmy
poletko, na którym posadziliœmy
³upinki, bo kartofli by³o szkoda. Z
tych ³upinek powyrasta³y piêkne
krzaki kartofli. W lipcu wykopaliœmy kartofle, mama pokroi³a je w
talarki i upiek³a na p³ycie. Na podró¿ dziêki temu mieliœmy ca³y worek upieczonych kartofli. Swoim
wiktem musieliœmy siê utrzymaæ.
Chleba nie mo¿na by³o od³o¿yæ, bo
sami nie mielibyœmy co jeœæ, tylko
te kartofle.

Brat zosta³ gdzieœ
w drodze
Na jednej ze stacji brat, wraz z
innymi piêcioma mê¿czyznami wyskoczyli z poci¹gu, aby coœ kupiæ w
sklepie do jedzenia. Stanêli w kolejce. Zas³ania³a ich œciana z jakiegoœ
budynku. Tam nie mo¿na by³o dowiedzieæ siê, ile dany poci¹g bêdzie
sta³, bo konduktor nigdy nie powiedzia³.
Cdn.
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Ogrodzenie z cmentarza
na plac zabaw

(RESKO-gmina). Niebawem
w tej gminie zacznie siê wielkie
grodzenie. W pierwszym rzêdzie
ogrodzony zostanie cmentarz w
Resku. Ogrodzenie ma zostaæ
wykonane z metaloplastyki od ul.
Ko³obrzeskiej wraz z wykonaniem czterech kutych bram wejœciowych.
Nowe ogrodzenie ma powstaæ
te¿ od ul. Stodólnej, ale tutaj ju¿ z
siatki, tam te¿ bêdzie mieœci³a siê
dodatkowa furtka.
Z kolei od strony nasypu kolejowego i od strony ogródków dzia³kowych ogrodzenie zostanie uzupe³nione po czêœci panelami rozbiór-

kowymi a po czêœci z siatki plecionej. Od strony ogródków dzia³kowych zostan¹ wykonane trzy bramy
wejœciowe.
Ogrodzenie zostanie wykonane
równie¿ przy cmentarzu w Starogardzie, gdzie zostanie wymienione na
siatkê plecion¹ oraz w Starej Dobrzycy – tu z kolei ogrodzenie bêdzie wykonane z siatki zgrzewanej.
Panele rozbiórkowe z ogrodzenia cmentarza w Resku od ul. Ko³obrzeskiej, czyli siatka stalowa w
ramkach z k¹towników zostanie
wykorzystana do remontu ogrodzenia placu zabaw przy ul. D¹browszczaków w Resku.
MM

Pompy dla PWiK
(£OBEZ). 3 wrzeœnia burmistrz
£obza Ryszard Sola wyda³ zarz¹dzenie, zgodnie z którym przekaza³

na rzecz PWiK sp. z o.o. w £obzie
trzy pompy œciekowe po 10.311 z³ i
jedn¹ o wartoœci 11.439 z³.
MM

tygodnik ³obeski 14.9.2010 r.

Wystawa rysunków
Micha³a Sie³acza
Centrum Kultury w Resku zaprasza do obejrzenia wystawy rysunku i grafiki uzdolnionego m³odego artysty amatora Micha³a Sie³acza. Micha³ (rocznik 1988) jest
mieszkañcem Reska, pochodzi z
wielodzietnej, uzdolnionej plastycznie rodziny. Jego pasj¹ jest
rysunek portretowy i grafika, a marzeniem dostanie siê na studia,
zgodne z tymi zainteresowaniami.
Prace zaprezentowane na wystawie
przedstawiaj¹ portrety mieszkañców Reska, rodziny Micha³a i jego
autoportrety. Serdecznie zapraszamy do Centrum i polecamy stronê
internetow¹ Micha³a www.sielacz.republika.pl.
(o)
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OG£OSZENIA DROBNE

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.
Sprzedam yorka, cena 300 z³. Aktualna ksi¹¿eczka zdrowia. Pies jest
dobrze u³o¿ony, chowany z dzieæmi.
Wiek 1 rok 8 miesiêcy. Tel. 604 435
833.
Wêgorzyno. Sprzedam ³ó¿ko sosnowe z szuflada na poœciel. Tel.
665 952 868
£obeskie Centrum Finansowej
Edukacji zaprasza na program edukacyjny – rozwijaj swoj¹ finansow¹
inteligencjê. Zarejestruj siê na
www.Icfe.pl Tel. 501 894 828.
Wózek 3 czêœciowy firmy Tako
sprzedam. Cena :300 z³. Tel. 501
894 828.
Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzeda,
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.
U¿ywany kontuar z p³yty pilœniowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki

Us³ugi prawne, edukacyjne i doradcze, pisanie ró¿nych pism, w tym
pozwów i pism procesowych z dziedziny prawa pracy, spraw rodzinnych, alimentacyjnych, karnych i
innych, opracowywanie projektów
umów, statutów i regulaminów.
Szybko – solidnie – tanio. Gryfice ul.
Niechorska 13B/1, Tel. 91 384 6460
lub 607 673 397.

Region

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

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI
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PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz kominek tradycyjny. Na podwórzu posesji zak³ad produkcyjny o pow. 80
mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt
spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ udostêpniony wraz z technologi¹ i zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
390 tys. z³. Tel. 695 985 673

Elektromechanik tanio. Tel. 781 663
521.

Poszukujê opiekunki do starszej
osoby. Mile widziane panie po 50
roku ¿ycia. Tel. 792 576 827.

WYKONUJEMY OGRODZENIA
betonowe, metalowe, bramy, furtki,
napêdy. Jamex, Wêgorzyno, ul.
Po³udniowa 1, tel. 913971951,
509288363.

Zatrudniê stró¿a na terenie
Wêgorzyna. Tel. 502 770 760.

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw..
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.
Wysiedle k. £obza. Sprzedam lub
wydzier¿awiê halê o pow. 400 mkw.,
wys. 10 m, dzia³ka 7770 mkw., plac
utwardzony, ogrodzony, media. Tel.
602 580 653.
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie przy ul. Przechodniej 5.
Tel. 792 140 557
Dzia³kê rekreacyjn¹ 30 arów z altan¹, w uroczym miejscu, okolice
jeziora w Starej Dobrzycy, pilnie
sprzedam. Cena 37.000 z³. Tel. 692
405 612, 91 395 2188.

Powiat gryficki

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Poszukujemy przedstawicieli do
pracy w firmie po¿yczkowej. Kontakt tel. 664 111 218. Lub e-mail:
anna.krawiec@opty.biz.pl

Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

MIESZKANIA

Region
Us³ugi przewozu osób Busem.
Tel. 609 593 224
Piece gazowe, c.o. Vaillant ( mieszkanie, domek), junkersy, grzejniki –
gwarancja serwisowa. Tel. 691 686
772
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Odzyskam odszkodowanie;
œmieræ najbli¿szych,
wypadek drogowy,
uszkodzenie cia³a,
zniszczenie mienia;
tel. 915641795, 503617739.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

Sprzedam lub zamieniê dom w Prusinowie, czêœciowo wyremontowany, ciep³a woda, co, dzia³ka na warzywa, m³ody sad, gara¿ z kana³em.
Tel. 608 801 238

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

Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

Powiat drawski
Sprzedam lub wynajmê dom o pow.
140 mkw. na dzia³ce o pow. 0,45 ha
( mo¿liwoœæ wydzielenia 3 dzia³ek
bud.) w Drawsku Pom. Tel. 607 798
595

GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

ROLNICTWO

MOTORYZACJA

Powiat ³obeski

Region

Kupiê oko³o 3 hektarów ziemi w
okolicach £obza. Tel. 608 330 957.
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

Region
Sprzedam gorczycê k. Nowogardu.
Tel. 502 853 573

Region

Sprzedam Nissana 100NX r.
prod.’94 wersja skandynawska ( M.
i N.). Podgrzewane fotele, elektr.
szyby + inne dodatki. Cena do
uzgodnienia . Tel. 604 819 965
Sprzedam alufelgi do Nissana Almery wraz z oponami rozm. 15'’. Tel.
604 819 965

Powiat ³obeski
Mieszkanie do wynajêcia 2 pokoje.
Tel. 608 374 962
Sprzedam mieszkanie w £obzie na
ul. S³owackiego 51 o pow. 120 mkw.
Tel. 784 574 656.
Resko, Sprzedam mieszkanie 85
kmw., dzia³ka 838 mkw., 3 pokoje,
cena 150.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie na wsi 2 km
od £obza, 38 mkw. na parterze po
remoncie + piwnica + gara¿. Atrakcyjna cena. Tel. 661 324 880.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe 2-poziomowe 101
mkw. Nowe okna, pod³ogi, 2 ³azienki po remoncie, antresola, balkon,
du¿y taras, spi¿arnia, centrum
£obza. Tel. 601 787 819.
Sprzedam miesz. 38 m2 na parterze
2 km od £obza + piwnica + gara¿. Po
remoncie. Atrakcyjna cena. Tel.
661324880.
Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125
tyœ z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 45 mkw. w centrum £obza,
parter. Tel. 600 898 424
Sprzedam mieszkanie 2.pok., I piêtro, 53 m.kw. w Wêgorzynie. Mo¿liwoœæ przejêcia dzia³ki oraz pierwokupu gara¿u. Cena 129.000 PLN.
Tel. 721291083.
Sprzedam mieszkanie na wsi 68
mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 91
397 8717.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe,
68 mkw. w Gryficach na os. XXX
Lecia, na parterze. Du¿y balkon.
Tel. 663 983 782 lub 91 384 8051.

Str
Str.. 14

WÊGORZYNO

tygodnik ³obeski 14.9.2010 r.

800 tys. z³ na plac, zabawê w klasy
i bramy
(WÊGORZYNO). Ta gmina lubi inwestycje
z rozmachem. Tym razem powsta³ projekt
na zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowej w tym mieœcie. Koszt
inwestycji to niemal 800 tys. z³.
Wykonanie zagospodarowania
terenu Szko³y Podstawowej wraz z
remontem zjazdu z ul. Grunwaldzkiej w Wêgorzynie oraz urz¹dzeniem placu zabaw oszacowano na
788.460,25 z³. z tej kwoty gmina
ma wy³o¿yæ 311.019 z³, natomiast
dofinansowanie z PROW ma wynieœæ 477.441,25 z³. zadanie planowane jest na przysz³y rok.
Dlaczego koszty s¹ tak wysokie? Bo ma powstaæ mini miasteczko ruchu drogowego, to ono, jak
wynika z kosztorysu inwestorskiego, generuje najwiêcej kosztów. W
kosztach nie ma ujêtych kwot na
urz¹dzenia maj¹ce stan¹æ na placu.
Maksymalna kwota dofinansowania dla miejscowoœci Wêgorzyno wynosi 311.019 z³ (po odliczeniu dofinansowania na 2 place zabaw oraz œrodki jakie uzyska³a parafia na zagospodarowanie terenu
koœcio³a). Tak wiêc udzia³ Gminy
w
tym
projekcie
wynosi
477.411,25.
Ta kwota wydala siê radnej Jadwidze Kamiñskiej podejrzanie
wysoka, dlatego zapyta³a podczas
obrad sesji, czy nie mo¿na tego zadania wykonaæ mniejszym kosztem. To pytanie jednak zbulwersowa³o radnego Stanis³awa Kaliciñskiego, który spyta³, czy „w miasta
zrobiæ folklor”. Radna uzna³a jednak, ¿e mo¿na wykonaæ zadanie
taniej i wcale o folklor tu nie chodzi.
W dyskusjê w³¹czy³ siê Waldemar Konefa³, który w swojej d³ugiej wypowiedzi uzasadnia³ koniecznoœæ wykonania mini miasteczka oraz zagospodarowania
terenu (nie ca³ego) wokó³ szko³y.
Sam jednak przyzna³, ¿e na kosztach nie zna siê.
Wyjaœni³, ¿e teren prac obejmuje plac przed szko³¹ od strony boiska, drogê wjazdow¹ od ulicy
Grunwaldzkiej oraz plac zabaw dla
dzieci na tzw. pogodê. Jedna czêœæ
na niepogodê zosta³a otwarta 1
wrzeœnia w szkole. Czêœæ zabawowa na pogodê dla najm³odszych
uczniów szko³y przewidziana jest
w projekcie w parku „na górce”. W
kosztorysie inwestorskim zadanie

to wycenione jest na kilkanaœcie
tys. z³. Najdro¿sza jest czêœæ wjazdowa i plac. W. Konefa³ wyjaœnia³,
¿e plac jest tak drogi, poniewa¿
„nie ma to byæ tylko u³o¿ona kostka, ma tam byæ mini miasteczko
ruchu drogowego”. Jakby nie by³o
na placu bêdzie u³o¿ona w³aœnie
kostka. Bo wszak plac taki, to nic
innego jak alejki symuluj¹ce ró¿ne
sytuacje, jakie mo¿na spotkaæ na
drogach w mieœcie. Takich placów
powsta³o ju¿ w Polsce sporo. Ich
koszty s¹ ró¿ne, w zale¿noœci od
u¿ytych materia³ów i sposobu wykonania – od 30 tys. z³ do 300 tys.
z³. Niektóre s¹ placami asfaltowymi, na niektórych s¹ wybudowane
same alejki, a na niektórych – ca³e
place wybrukowane a na nich z
kostek o ró¿nych kolorach wytyczone alejki, wykonane pasy dla
pieszych, ronda itd. Wszystko zale¿y od zasobnoœci danej gminy.
Jak t³umaczy³ radny – taki plac
jest bardzo wa¿ny, albowiem szko³y podstawowe i gimnazja od kilku
lat maj¹ obowi¹zek przeprowadzania egzaminu na kartê rowerow¹ a
gimnazja g³ównie na kartê motorowerow¹. - Tam bêdzie przewidziane przejœcia dla pieszych, skrzy¿owania, wierzê, ¿e docelowo bêd¹
dokupione jeszcze znaki. Jedna
czêœæ – zabawowa, przewidziana
jest i u³o¿ona z kostki w formie tak
jakim kiedyœ gra³o siê w klasy i
inne ciekawostki. Na pewno nie
bêdzie to sam utwardzony plac.
Proszê zauwa¿yæ, przy termomodernizacji, przy takim nak³adzie,
który zosta³ w³o¿ony w szko³ê,
wybudowanie gimnazjum, robienie teraz byle czego, ¿eby by³o tylko czysto i twardo... Dobry gospodarz tego nie robi. To robimy na
kolejne dziesi¹tki lat. Jeœli to bêdzie dobrze zrobione, to warto
wydaæ. Ja nie powiem, czy to bêdzie 760 tys. z³ mniej wiêcej, jak to
jest przewidziane, bo w przetargu
mo¿e okazaæ siê, ¿e bêdzie to trochê mniej. Natomiast czy te kosztorysy nie s¹ przesacowane, tym
niemniej jeœli chodzi o potrzeby,
jeœli chodzi o funkcjonalnoœæ tego

wszystkiego, to jak najbardziej
potwierdzam, ¿e spe³ni to oczekiwania naszych placówek i dzieci.
Prywatnie mówiê tak – biednego
nie staæ na robienie czy budowanie
byle czego – zróbmy raz i porz¹dnie, bo bêdziemy mieli zamkniêty
piêkny obiekt, teren rekreacyjnooœwiatowy. Mam nadziejê, ¿e w
przysz³ym roku to siê stanie. Jeszcze inwestycji bêdzie wymaga³o
boisko itd., ¿eby dokoñczyæ to ca³kowicie, ale sam obiekt oœwiatowy
by³by piêknie zagospodarowany i
wykoñczony. Wierzê, ¿e pañstwo,
jako gospodarze na naszym terenie
potwierdzicie, ¿e tak w³aœnie trzeba robiæ, raz a porz¹dnie, bo to jest
na lata. 50 lat nic nie by³o robione,
w przysz³ym roku akurat minie, to
bêdzie taka okazja. Jeœli ktoœ tam
bywa³ w czasie obfitego deszczu,
to widzia³, ¿e teren ten wymaga ca³kowitego, nowego odwodnienia,
praktycznie tam nie ma ¿adnego
odwodnienia. To, co by³o, to nie
dzia³a. Instalacja deszczowa, która
przechodzi pod szko³¹, jest niedro¿na. Odwodnienie wed³ug projektu idzie po ca³ym terenie, spadki maj¹ byæ zachowane tak, by
woda sp³ywa³a do opasek i stamt¹d
do kanalizacji deszczowej – powiedzia³ Waldemar Konefa³.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska dopytywa³a, czy przy okazji nie mo¿na
by³o zagospodarowaæ przestrzeni
miêdzy sal¹ gimnastyczn¹ a hal¹.
Argumentowa³a, ¿e przy zagospodarowywaniu kolejnego fragmentu terenu szko³y bêd¹ konieczne
wydatki zwi¹zane z kosztami poœrednimi (projekt, mapy itp.), których przy jednorazowym projektowaniu mo¿na by³o unikn¹æ. Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz wyt³umaczy³a, ¿e nie by³o to
mo¿liwe.
– Mo¿na to zrobiæ, ale z innego
projektu. W Ÿród³ach finansowania
z PROW-u mamy dostaæ 311 tys.
z³, a gmina ma dop³aciæ 477 tys. z³.
Pierwszy raz zdarza siê, ¿e gmina
ma zap³aciæ wiêcej w projekcie, ni¿
ma dostaæ z Unii. Dlaczego? Ka¿da miejscowoœæ ma swoje 500 tys.
z³ do wykorzystania. My wykorzystaliœmy w Wêgorzynie ju¿ œrodki
na dwa place zabaw, które zrobiliœmy: na Jagielloñskiej i na osiedlu
– po 33 tys. z³. Z tej naszej kwoty,
równie¿ skorzysta³a parafia, która
robi drugi etap zagospodarowania
terenu wokó³ koœcio³a. Ksi¹dz pro-

boszcz przed przyst¹pieniem do
opracowywania projektu wyst¹pi³
do mnie z proœb¹ czy zgodzê siê,
¿eby parafia z³o¿y³a projekt, bo ten
pójdzie z puli dla miasta. W zwi¹zku z tym my zostajemy z PROW-u
tylko to, co pozosta³o nam z tych
500 tys. z³. Ró¿nicê musi ju¿ pokryæ gmina. Gdybyœmy do³o¿yli to,
co mówi przewodnicz¹ca dodatkowe tereny, to zap³acilibyœmy to ju¿
ze œrodków w³asnych. To, co wskazywa³a przewodnicz¹ca to mo¿na
zrobiæ z innego programu, mo¿e w
ramach Lidera czy z innych. Tutaj
celowo wybraliœmy tylko zagospodarowanie terenu otoczenia szko³y
podstawowej. W ramach tego projektu bêdzie przebudowana droga
– zjazd z ulicy g³ównej z parkingiem dla szko³y, plac zabaw, nowy
dziedziniec, ogrodzenie z dwoma
bramami na pilota i wiata na rowery – powiedzia³a burmistrz.
W dyskusjê ponownie w³¹czy³
siê radny S. Kaliciñski.
- Dziwiê siê w ogóle dyskusji,
¿e to za du¿o. Jak wygl¹daj¹ centra
w innych miasteczkach, a jak wygl¹da w Wêgorzynie? Trzeba to
zrobiæ, ¿eby to jakoœ wygl¹da³o. A
nie tymczasem – chiñskie bruki,
¿eby trzy lata wytrzyma³o – podsumowa³.
Innego zdania by³ radny Jan
Mazuro, który zaznaczy³, ¿e dyskusja jest po to, aby ka¿dy móg³
wypowiedzieæ swoje zdanie.
– Bogata ta nasza gmina, jeœli
robi plac za 800 tys. z³. Uchwa³¹
wczeœniej zdjêliœmy 79 tys. z³ z kanalizacji na ul. Podgórnej. Przetargi rozstrzygniête. Œci¹gamy pieni¹dze z inwestycji strategicznych,
gdzie potrzeba 5 milionów, a tu
damy 400 tys. Zaraz bêdzie uchwa³a o Ginawie – przecie¿ jest œwietlica za 700 tys. z³ - to my jesteœmy
bogat¹ gmin¹. Ten plac to trzeba
zrobiæ, bo o tym placu, to ju¿ na
pocz¹tku naszej kadencji by³o – zagospodarowanie placu przy szkole.
Wyszed³ niewypa³ z ³¹cznikiem,
bo zamknêliœmy sobie przejazd.
Teraz zrobimy od ul. Grunwaldzkiej i to zrobimy, komisja opiniuje
pozytywnie, ¿eby daæ do tego
PROW-u. Tylko, ¿eby tu nie przekroczyæ kwoty, bo my jak robimy
inwestycje, to z regu³y nam brakuje, zawsze nam brakuje – powiedzia³ Jan Mazuro.
Po wypowiedzi radnego przyst¹piono do g³osowania. Wszyscy
radni jednog³oœnie byli za.
MM
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I tak tu ¿ycie p³ynie... ci¹g dalszy
(£OBEZ) Chcia³oby siê powiedzieæ, ¿ycie w £obzie p³ynie
powoli, wrêcz leniwie i nikomu siê
nie spieszy. Poni¿szy artyku³ ukaza³ siê ponad miesi¹c temu, a dotyczy³ rozwalonego chodnika
przy ul. Bema. Min¹³ kolejny miesiêc i ludzie nadal wpadaj¹ w dziury. Przypomnijmy fragment tamtego artyku³u z 10 sierpnia.
Je¿d¿¹c codziennie ulic¹ Bema
od d³u¿szego czasu obserwujê „postêp” prac nad ³ataniem dziury w
chodniku po ulewach, jakie przesz³y
nad miastem chyba z miesi¹c temu.
To dziwne miejsce, bo woda akurat
tutaj wybra³a sobie miejsce na sp³ywanie. Od lat po ka¿dym wiêkszym
deszczu robi siê tutaj dziura i chodnik zapada siê. Ktoœ powinien w koñcu problem rozwi¹zaæ i coœ wymyœleæ, ale naszym polskim obyczajem
za ka¿dym razem robi siê prowizorkê. Do nastêpnego deszczu. Po ostatnich opadach zrobi³a siê tutaj spora
wyrwa. Przez ponad dwa tygodnie
obserwowa³em, czy ktoœ z w³adz
miasta, starostwa lub inne j¹ dostrzeg¹, a chodz¹ têdy ludzie do pracy. Gdy ju¿ mia³em o tym napisaæ,
zobaczy³em ¿e ktoœ ogrodzi³ dziurê,
wiêc da³em spokój. Ogrodzenie
szybko zniknê³o i tylko jego resztki

ostrzega³y przechodniów, ¿e mo¿a tu
wpaœæ i zrobiæ sobie krzywdê. Ktoœ
nawióz³ piasku, dziurê zasypano, ale
min¹³ kolejny tydzieñ i nikt nie kwapi siê, by prace zakoñczyæ.

Powy¿szy artyku³ nikogo w mieœcie nie wzruszy³, chodnik jest nadal
rozwalony, a min¹³ ju¿ kolejny miesi¹c, czyli ponad dwa od pamiêtnej
ulewy. Wiem, ¿e chodnik przy dro-

dze wojewódzkiej nale¿y do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, oddzia³ w
Drawsku Pomorskim, ale czy w
mieœcie nie ma gospodarza, który by
ich pogoni³ do roboty?
KAR

Dbajmy o w³asne mienie

prawê bezpieczeñstwa na drogach
naszego powiatu. Pamiêtajmy bowiem o tym, ¿e zapiête pasy niejednokrotnie ratuj¹ ¿ycie osobom
uczestnicz¹cym w wypadkach drogowych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami brak zapiêtych pasów to
mandat karny w wysokoœci 100 z³ i 1
punkt karny. Wa¿ne jest tak¿e to, aby
dzieci zawsze jeŸdzi³y w fotlikach
zapiête pasami. Czas zapiêcia pasów
to sekundy, a nasze ¿ycie i ¿ycie najbli¿szych jest bezcenne.

drzewo. W wyniku uderzania dozna³ z³amania nogi lewej. Zosta³
odwieziony do szpitala.
W sobotê, 11 wrzeœnia br., o
godz. 17.25 w Mo³stowie, policjanci z Reska zatrzymali Zbigniewa Z.,
który kierowa³ rowerem z wynikiem
a¿ 1,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Natomiast w niedzielê, 12 wrzeœnia br.. policjanci z Wêgorzyna na
drodze Chwarstno - Trzebawie zatrzymali Marcina K., który kierowa³
samochodem marki BMW z wynikiem 0,43 mg/l. Tego samego dnia w
Resku policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeŸwego rowerzystê. Na
ulicy Ko³obrzeskiej Alfred K. kierowa³ rowerem z wynikiem 0,72 mg/l.

Oczyszczalnia
dla socjalnego
(WOROWO). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na
opracowanie projektu
budowlanowykonawczego lokalnej
oczyszczalni œcieków
biologiczno –
mechanicznej dla
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
w miejscowoœci
Worowo gmina £obez
wraz z niezbêdnymi
przy³¹czami.
Lokalna oczyszczalnia bêdzie
s³u¿y³a dla mieszkañców bloku
mieszkalnego po³o¿onego w miejscowoœci Worowo nr 22. W budynku wielorodzinnym znajduje siê 20
lokali mieszkalnych, obecnie zasiedlony jest przez 67 osób. Pozwolenie na budowê wa¿ne jest do 31
marca 2011r.
MM

Policja w £obzie apeluje do
wszystkich mieszkañców powiatu,
aby dbali o w³asne mienie. W ostatnim czasie policjanci odnotowali
zwiêkszon¹ liczbê kradzie¿y rowerów. Z³odzieje kradn¹ jednak rowery, które stoj¹ nie zabezpieczone np.
na podwórku, w okolicach sklepów.
Pamiêtajmy o zabezpieczeniu roweru przed kradzie¿¹, takie zabezpieczenie nie kosztuje wiele, a w ten
sposób nie stracimy w³asnego roweru i uniemo¿liwimy sprawcy dokonanie kradzie¿y.
Pamiêtajmy tak¿e, ¿e Komendzie Powiatowej Policji w £obzie
mo¿na oznakowaæ taki sprzêt urz¹dzeniem typu engrawer. Informacja
o oznakowaniu sprzêtu bêdzie wprowadzona do centralnego rejestru.

Zapinajmy pasy
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie przeprowadzi niebawem
dzia³ania kontrolne pod kryptonimem PASY. Akcja ta ma na celu po-

NietrzeŸwi kieruj¹cy
w weekend
Policjanci z £obza podczas
weekendu ujawnili tym razem czterech nietrzeŸwych kieruj¹cych. W
pi¹tek, 10 wrzeœnia br., po pó³nocy,
na drodze Unimie – Dobieszewo,
kieruj¹cy samochodem marki Seat
Toledo Jacek A., lat 28, w stanie
nietrzeŸwym spowodowa³ kolizjê
drogow¹. Kierowca z nieustalonych
na chwilê obecn¹ przyczyn zjecha³
na pobocze i uderzy³ w przydro¿ne

Ukrad³ warzywa
W nocy z 10 na 11 wrzeœnia br.
w rejonie miejscowoœci Siedlice
Bogus³aw D., mieszkaniec gm.
Wêgorzyno, z plantacji cebuli i
marchwi skrad³ 50 kg tej w³aœnie
cebuli i 5 kg marchwi. Straty oszacowano na 108,50 z³.
(kp)
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Z remisu cieszy³a siê Vineta
Sarmata Dobra – Vineta Wolin 1:1 (1:0)
Strzelcy bramek
dla Sarmaty Rados³aw Cytowicz
30', dla Vinety Krystian Raczycki
49'.
Sk³ady
Sarmata: Sebastian Marciniak,
Damian Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk (kpt), Maciej Garliñski (od 60'
Pawe³ Za³êcki), Wojciech Dorsz,
Damian Padziñski, Wojciech GuŸniczak (od 77' Marek Gude³ajski),
Kamil Pacelt, £ukasz Olechnowicz
(od 70' Emilian Kamiñski), Piotr
Grochulski, Rados³aw Cytowicz
(od 77' Wojciech Kliœ).
Vineta: Mariusz Bratkowski,
Przemys³aw Tomków, Dawid
Chwa³ek, Mariusz Substyk, Daniel
Marecki (65' Adam Osielenic), Jakub PrzewoŸny, Konrad Demkowicz (35' Jaros³aw Herosimczyk,
84' Grzegorz Szwed), Kornel

Pflantz, Dawid £odyga, Adam Nagórski (46' Krystian Raczycki),
Daniel Mê¿yd³o.
Sêdzia g³ówny: Sebastian Basiejko, sêdziowie asystenci:
Krzysztof Mich i Jacek Leske.
W kolejnym meczu o mistrzostwo IV ligi Sarmata Dobra w minion¹ sobotê podejmowa³ dru¿ynê
Vinety Wolin. Dru¿yna z Wolina w
bie¿¹cym sezonie nie zazna³a jeszcze smaku zwyciêstwa, maj¹c na
swoim koncie trzy remisy i dwie
pora¿ki. Mimo, i¿ po meczu z Sarmat¹ to zerowe konto zosta³o utrzymane (mecz zakoñczy³ siê remisem
1:1), to po meczu osi¹gniêty remis
wprawi³ w prawdziw¹ euforiê pi³karzy z Wolina, którzy na boisku wykonali prawdziwy taniec radoœci. To

Lekkoatleci z UKS
„ARBOD” zainaugurowali
jesienne starty

zdarzenie potwierdzi³o tylko, ¿e
dru¿yna z Dobrej poprzez swoj¹
postawê na boiskach IV ligowych
staje siê jedn¹ z wiod¹cych dru¿yn
tych rozgrywek, zaliczan¹ do faworytów, skoro dru¿yna Vinety maj¹ca
wiêkszy sta¿ w IV lidze, potrafi siê
tak mocno cieszyæ z osi¹gniêtego
remisu w meczu z Sarmat¹.
Goœcie z Wolina wzmocnieni
przed sezonem kilkoma zawodnikami ze Szczecina od samego pocz¹tku nastawili siê na wywiezienie z
Dobrej korzystnego rezultatu. Ich
taktyka sprowadza³a siê do bardzo
uwa¿nej gry obronnej i wyprowadzaniu groŸnych kontrataków. Ju¿ w
9 min. graj¹cy tego dnia w bramce
Sarmaty i rozgrywaj¹cy dobre spotkanie Sebastian Marciniak efektownym wybiegiem wygra³ pojedynek „sam na sam” z napastnikiem

Zaproszenie dla szkó³

Ruszaj¹ „Czwartki
lekkoatletyczne”
Popularyzacja
„królowej sportu”,
wy³onienie najlepszych
m³odych talentów i
zabawa przez sport, to
g³ówne cele
odbywaj¹cych siê od
1995 r. w ca³ym kraju
„Czwartków
Lekkoatletycznych”.

Zawodami w Koszalinie - Mistrzostwa województwa m³odzików
(4 wrzeœnia) oraz w Barzkowicach biegi prze³ajowe (10 wrzeœnia) lekkoatleci z UKS „ARBOD” z Dobrej
rozpoczêli jesienny cykl startów.
Podczas zawodów w Koszalinie
bardzo dobry wynik w biegu na 600
m uzyska³a Milena Sadowska
(1.53.34), co jest jej nowym rekordem ¿yciowym.

Start naszych zawodników w
Barzkowicach przyniós³ wygrane
Dagmary Szymanek i Mileny Sadowskiej oraz drugie miejsce Patrycji Florczak w biegach rozgrywanych na dystansie 800 m oraz pi¹te
miejsce Ryszarda Rzepeckiego na
dystansie 1200 m. Wszystkie biegi
rozgrywane by³y w kategoriach wiekowych. Gratulujemy osi¹gniêæ i
¿yczymy dalszych sukcesów. (o)

Vinety. Od tego momentu zarysowa³a siê wyraŸna przewaga Sarmaty i
przy lepszej skutecznoœci miejscowych zawodników ten mecz powinien rozstrzygn¹æ siê na korzyœæ
Sarmaty ju¿ w pierwszej po³owie.
Do przerwy zawodnicy Sarmaty
oddali 10 strza³ów na bramkê Vinety, lecz tylko po jednym z nich oddanym w 30 min. przez Rados³awa Cytowicza pi³ka trafi³a do siatki bramki
Vinety. Wczeœniej w 25 min. pi³kê
zmierzaj¹c¹ do bramki Vinety po
strzale Wojciecha GuŸniczaka z linii
bramkowej wybi³ obroñca. Po przerwie w 49 min. meczu po strzale
g³ow¹ Krystiana Raczyckiego goœcie wyrównali. Od tego momentu,
a¿ do koñca meczu zawodnicy obu
dru¿yn mieli dogodne sytuacje na
strzelenie zwyciêskiej bramki, ale
taka nie pad³a.
estan

Inicjatorem tej masowej imprezy jest Marian Woronin, wybitny
sprinter, reprezentant Polski na
Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Pocz¹tkowo „Czwartki Lekkoatletyczne” odbywa³y siê tylko w
Warszawie. Z czasem zaczê³y organizowaæ je inne miasta w Polsce,
których iloœæ dosz³a do 90. Wœród
tych aktywnych sportowo œrodowisk jest tak¿e £obez.
16 wrzeœnia br., na stadionie w
£obzie rozpoczyna siê XVII edycja
„Czwartków lekkoatletycznych z
PKN Orlen S.A.” Zawody o randze
powiatowej obejmuj¹ uczniów
szkó³ podstawowych, oddzielnie w
kategorii klas IV, V i VI.

Organizatorzy - dzia³acze
MKS „Olimp” - zapraszaj¹ na
sportowe zmagania po zajêciach
lekcyjnych dziewczynki i ch³opców z terenu ca³ego powiatu ³obeskiego. W poprzednim roku do
wspó³zawodnictwa na bie¿ni i
skoczni przyst¹pili uczniowie z 10
placówek szkolnych. Tylko 3
szko³y – SP Siedlice, SP Radowo
Ma³e i SP £osoœnica nie zg³osi³y
chêci udzia³u w imprezie.
Do punktacji zaliczane s¹ nastêpuj¹ce konkurencje: biegi na 60
m, 300 m, 600 m dziewczêta, 1000
m ch³opcy, skok w dal, rzut pi³eczk¹ palantow¹.
Terminarz (cykl jesienny):
16.09.2010 r. godz. 15.15 (czwartek)
23.09.2010 r. godz. 15.15 (czwartek)
30.09.2010 r. godz. 15.15 (czwartek)
7.10.2010 r. godz. 15.15 (czwartek)
13.10.2010 r. godz. 15.15 (œroda)
Bardzo wa¿ne! Koszty dojazdu
uczniów na zawody lekkoatletyczne
pokrywa Starostwo Powiatowe w
£obzie.
Kazimierz Mikul, sêdzia
g³ówny zawodów powiatowych

Mewa pokona³a Bizona
MEWA Resko - BIZON Cerkwica 2:1 (1:0)
Mewa: Buczma - Rokosz, Kêsy,
Pietrowski, M.Paw³owski, A.Paw³owski, Deuter, Ryba, Wasiak, Gradus, Czy¿ oraz Rogowski, Znajewski, Michnicz, Plech, Waldon, Fabisiak, Burek. Trener Miros³aw Czury³o.
Bramki dla Mewy: 20' Kêsy
(karny), 60' Gradus.
Gdy po bramce strzelonej przez
Darka Kêsego w pierwszej po³owie

i drugim golu Marka Gradusa po
przerwie wydawa³o siê, ¿e Mewa
mo¿e ju¿ myœleæ o trzech punktach,
w 70 min. Bizon strzela gola i robi
siê nerwowo. Dwie niewykorzystane tzw. setki wyjaœni³y by sytuacjê,
ale wci¹¿ szwankuje skutecznoœæ i
wygrane s¹ minimalne, co jak na
niedawnego „okrêgowca” to trochê
za ma³o. Pytanie – gdzie jest reski
narybek pi³karski?
(r)

Jastrz¹b czarnym koniem
swojej klasy
ZRYW Kretlewo – JASTRZ¥B £osoœnica 0:3
Jastrzêbie z £osoœnicy pokonali ju¿ trzeciego ligowego rywala i to na wyjeŸdzie a¿ 3:0, po
dwóch
bramkach
Marcina
Wierzbickiego i trafieniu Bart³omieja Jurzysty. Jastrz¹b to rewelacja klasy B, obecnie lider tabe-

IV liga
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li. Jak tak dalej pójdzie, to œmia³o mog¹ powalczyæ o wejœcie do
klasy A, chocia¿ radoœæ nie mo¿e
rozprê¿aæ zawodników, bo przed
nimi mecze z trudniejszymi przeciwnikami. Ale i tak za taki start
nale¿¹ siê gratulacje.
(r)

GRANIE W PLANIE

7 kolejka 18.09 (sobota): Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Sarmata
Dobra; Odra Chojna – Victoria Przec³aw; Kluczevia Stargard – Lech
Czaplinek; Vineta Wolin - Darzbór Szczecinek; Gryf Kamieñ Pom. Ba³tyk Koszalin; Leœnik Rossa Manowo – Piast Chociwel; Drawa
Drawsko Pom. - Astra Ustronie Morskie; Ina Goleniów – Hutnik Szczecin.

Klasa okrêgowa
7 kolejka 18.09 (sobota): Sparta Wêgorzyno – GOK Ehrle Dobra
Szcz.; GKS Mierzyn – Jeziorak Szczecin; Wicher Brojce – Promieñ
Mosty; 16.00 Orze³ £o¿nica – Œwiatowid £obez; 16.00 Ina Iñsko – Flota II Œwinoujœcie; 17.30 B³êkitni II Stargard – D¹brovia Stara D¹browa;
19.09 (niedziela) 16.00 Rega II Trzebiatów – Korona Stuchowo; 17.00
Chemik II Police – Kasta Szczecin.

Klasa A gr. 1
5 kolejka 18.09 (sobota): Orze³ Prusinowo – Sowianka Sowno; Ba³tyk Gostyñ – Jantar Dziwnów; Ba³tyk Miêdzywodzie – B³êkitni Trzyg³ów; 16.00 Iskra Golczewo – Mewa Resko; 19.09 (niedziela) Pomorzanin Przybiernów – Fala Miêdzyzdroje; 17.00 Bizon Cerkwica –
Pionier ¯arnowo.

Klasa A gr. 2
5 kolejka 18.09 (sobota); 15.00 Radovia Radowo Ma³e – Unia
Stargard; WODR Barzkowice – Rolpol Rossow Chlebowo; 16.00
Olimpia Nowogard – D¹b Dêbice; 19.09 (niedziela) 14.30 Orze³ Grzêdzice – Zorza Tychowo; 15.30 Orze³ Pêzino – Zenit Koszewo; 16.00
Pomorzanin Kr¹piel – Vitkowia Witkowo.

Klasa B gr. 1
4 kolejka 18.09 (sobota): Zalew Stepnica – Gardominka Polonia II
Mechowo; Jastrz¹b £osoœnica – Znicz Wysoka Kamieñska; 19.09 (niedziela) 11.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie – OKS Goleniów; 15.00 Huragan Wierzchos³aw – Zieloni Wyszobór.

Klasa B gr. 2
4 kolejka 18.09 (sobota) Saturn Szadzko – Œwiatowid II £obez;
16.00 Piast Kolin – Orkan Dalewo; 19.09 (niedziela) 13.00 Kluczevia
II Stargard – Znicz Sulibórz; 15.30 Derby Ulikowo – Ogniwo Dzwonowo.

Wyniki i tabele
IV liga
6 kolejka: Sarmata Dobra – Vineta Wolin 1:1; Victoria Przec³aw –
Drawa Drawsko Pom. 1:2; Piast
Chociwel – Gryf Kamieñ Pom.
2:4; Ba³tyk Koszalin – Wybrze¿e
Rewalskie Rewal 2:0; Darzbór
Szczecinek – Kluczevia Stargard
0:3; Lech Czaplinek – Odra
Chojna 1:2; Hutnik Szczecin –
Leœnik Rossa Manowo 2:3; Astra
Ustronie Morskie – Ina Goleniów 1:2.
1. Gryf Kamieñ Pom.
15 22:12
2. Ba³tyk Koszalin
12 14:5
3. Drawa Drawsko Pom. 11 13:4
4. Leœnik Rossa Manowo 11 14:11
5. Sarmata Dobra
11 10:5
6. Hutnik Szczecin
10 20:12
7. Ina Goleniów
10 13:11
8. Astra Ustronie Morskie 9 13:16
9. Kluczevia Stargard
8 10:12
10. Victoria Przec³aw
6 7:9
11. Piast Chociwel
6 7:10
12. Odra Chojna
5 7:13
13. Lech Czaplinek
5 9:11
14. Vineta Wolin
4 7:11
15. Darzbór Szczecinek 4 6:15
16. Wybrze¿e Rewalskie 3 6:21

Klasa okrêgowa
6 kolejka: Jeziorak Szczecin – Wicher Brojce 3:2; Promieñ Mosty –
Sparta Wêgorzyno 3:1; Ehrle Dobra Szcz. - Ina Iñsko 2:1; Korona
Stuchowo – GKS Mierzyn 1:2;
Œwiatowid £obez – B³êkitni II Stargard 0:2; D¹brovia Stara D¹browa
– Chemik II Police 1:3; Kasta
Szczecin – Rega II Trzebiatów 2:1;
Flota II Œwinoujœcie – Orze³ £o¿nica 4:1.
1. Jeziorak Szczecin
18 20:4
2. Ehrle Dobra Szcz.
13 18:6
3. B³êkitni II Stargard 12 18:14
4. Œwiatowid £obez
11 14:9
5. Promieñ Mosty
10 9:10
6. Chemik II Police
9 14:8
7. Rega II Trzebiatów
9 10:10
8. Orze³ £o¿nica
9 8:9
9. GKS Mierzyn
8 6:10
10. Korona Stuchowo
7 9:12
11. Kasta Szczecin
7 10:10
12. Sparta Wêgorzyno 7 9:13
13. Flota II Œwinoujœcie 7 8:11
14. Ina Iñsko
4 6:9
15. Wicher Brojce
4 10:21
16. D¹brovia St. D¹browa 1 2:15

Klasa A gr. 1
4 kolejka: Fala Miêdzyzdroje –
Orze³ Prusinowo 7:0; Jantar Dziwnów – Pomorzanin Przybiernów
3:3; B³êkitni Trzyg³ów – Ba³tyk
Gostyñ 2:3; Pionier ¯arnowo – Ba³tyk Miêdzywodzie 1:2; Sowianka
Sowno – Iskra Golczewo 1:0; Mewa
Resko – Bizon Cerkwica 2:1.

1. Mewa Resko
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Pomorzanin Przyb.
4. Sowianka Sowno
5. Jantar Dziwnów
6. Iskra Golczewo
7. Orze³ Prusinowo
8. Ba³tyk Gostyñ
9. Ba³tyk Miêdzywodzie
10. Pionier ¯arnowo
11. Bizon Cerkwica
12. B³êkitni Trzyg³ów

10 15:5
9 13:2
8 13:8
7 3:6
7 11:6
7 6:3
6 9:17
4 5:12
3 3:6
3 7:10
1 2:5
0 5:12

Klasa A gr. 2
4 kolejka: D¹b Dêbice – Pomorzanin Kr¹piel 2:3; Vitkowia Witkowo
– Orze³ Pêzino 2:4; Unia Stargard –
Olimpia Nowogard 1:2; Zorza Tychowo – WODR Barzkowice 2:1;
Zenit Koszewo – Orze³ Grzêdzice
1:1; Rolpol Chlebowo – Radovia
Radowo Ma³e 0:3.
1. Orze³ Pêzino
12 13:4
2. Zorza Tychowo
9 9:6
3. Radovia Radowo M. 9 7:0
4. WODR Barzkowice
9 15:10
5. Olimpia Nowogard
9 12:8
6. Pomorzanin Kr¹piel
4 10:13
7. Rolpol Chlebowo
4 3:5
8. D¹b Dêbice
4 8:6
9. Vitkowia Witkowo
3 8:15
10. Orze³ Grzêdzice
2 5:10
11. Zenit Koszewo
1 4:9
12. Unia Stargard
0 4:12

Klasa B gr. 1
3 kolejka: Gardominka Polonia II
Mechowo – Prawobrze¿e Œwinoujœcie 4:4; Zieloni Wyszobór – Zalew
Stepnica 1:4; Znicz Wysoka Kamieñska – Huragan Wierzchos³aw
5:4; OKS Goleniów – Komarex
Komarowo 2:2. Zryw Kretlewo Jastrz¹b £osoœnica 0:3.
1. Jastrz¹b £osoœnica
2. Komarex Komarowo
3. OKS Goleniów
4. Prawobrze¿e Œ.
5. Znicz Wysoka Kam.
6. Zalew Stepnica
7. Huragan Wierzchos³aw
8. Zryw Kretlewo
9. Gardominka Mechowo
10. Zieloni Wyszobór

9 10:3
7 6:2
7 8:4
5 12:7
5 8:7
4 7:5
1 7:11
1 3:9
0 5:9
0 2:11

Klasa B gr. 2
3 kolejka: Œwiatowid II £obez –
Znicz Sulibórz 2:3; Ogniwo Dzwonowo – Piast Kolin 4:0; Orkan II
Suchañ – Saturn Szadzko 1:1; Derby
Ulikowo – Kluczevia II Stargard 4:1.
1. Saturn Szadzko
2. Derby Ulikowo
3. Kluczevia II Stargard
4. Orkan II Suchañ
5. Znicz Sulibórz
6. Ogniwo Dzwonowo
7. Orkan Dalewo
8. Œwiatowid II £obez
9. Piast Kolin

7 7:2
6 7:1
6 13:8
5 4:2
4 5:5
3 5:3
3 2:4
0 6:15
0 0:9

Str
Str.. 18

DO¯YNKI GMINNE

tygodnik ³obeski 14.9.2010 r.

Reskie do¿ynki w Przemys³awiu
Do¿ynki w gminie Resko odby³y siê 4 i 5 wrzeœnia,
po raz pierwszy w Przemys³awiu, zorganizowane przez
Centrum Kultury w Resku i so³ectwo w Przemys³awiu.
W pierwszym dniu uroczystoœci do¿ynkowych wiele
atrakcji czeka³o na dzieci: pokaz dzia³añ ratowniczogaœniczych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z £obza,
dwugodzinny program estradowo-plenerowy artystów
z VJA-ART, Konkurs Dzieciêcej Piosenki Ludowej
„Raz na ludowo”.
W konkursie piosenki wziê³y
udzia³ dzieci ze œwietlic wiejskich,
piêknie przebrane w stroje ludowe,
uszyte przez panie œwietliczankom i
przy pomocy rodziców. Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca Rady Miejskiej pani Barbara Basowska, dyrektor Centrum Kultury Jolanta Furman i instruktor amatorskiego ruchu
artystycznego Sylwia Grabowska
oceniaj¹c stroje i repertuar jednog³oœnie og³osi³o zwyciêstwo dzieci
ze œwietlicy Domino z Iglic, przygotowane przez pani¹ Annê So³onynê.
Kolejne miejsca zajê³y dzieci ze
œwietlicy z Gardzina (op. Olga
Opar-Kijak), œwietlicy z Siwkowic
(op. Edyta Wojtowicz), œwietlicy z
£osoœnicy (op. Emilia Mo¿ejko)
oraz ze œwietlicy w Przemys³awiu
(op. Ilona Wierzbowska).Wyró¿nione zosta³y te¿ wokalistki ze œwietlic w Gardzinie i Siwkowic.
W programie sobotnim nie zabrak³o te¿ atrakcji dla doros³ych.
Wiele emocji wzbudzi³ Turniej So³ectw, w którym zmierzy³y siê so³ectwa: Gardzin, Siwkowice - Tacza³y,
Lubieñ Dolny, £osoœnica i Przemys³aw. Wygrali przedstawiciele so³ectwa Lubieñ Dolny, przed Gardzinem i gospodarzami - so³ectwem
Przemys³aw. Niespodziank¹ by³
konkurs dla radnych na najszybsze
wypicie szklanki mleka. Tryumfatorem okaza³ siê pan Artur Furman.
Atrakcj¹ dla panów okaza³ siê s³up,

na którym zawieszono dwie butelki
wody. Trzeba by³o wykazaæ siê nie
lada sprawnoœci¹, by dosiêgn¹æ tych
butelek. Okaza³o siê, ¿e by³o kilku
panów, którzy sobie z tym œwietnie
poradzili i zdobyli nagrody ufundowane miêdzy innymi przez klub PSL
z £obza. Po pe³nym atrakcji dniu
mieszkañcy gminy i goœcie mogli
pos³uchaæ i pobawiæ siê przy muzyce zespo³ów „Veres”, „Magnetix” i
„Volt”.
W niedzielê odby³y siê g³ówne
uroczystoœci do¿ynkowe. Korowód do¿ynkowy poprowadzi³
proboszcz Sanktuarium w Resku
ksi¹dz doktor Tadeusz Uszkiewicz wraz z ksiêdzem proboszczem parafii Be³czna Mieczys³awem Kupskim oraz w³odarzami
Miasta i Gminy Resko burmistrzem Arkadiuszem Czerwiñskim, sekretarz gminy Danut¹
Mielcarek i przewodnicz¹c¹ Rady
Miejskiej Barbara Basowsk¹. Korowód przeszed³ na plac za œwietlic¹ wiejsk¹, gdzie wszystkich
przywita³a dyrektor Centrum Kultury Jolanta Furman nawi¹zuj¹c
do tradycji do¿ynkowych.
Mszê œwiêt¹ celebrowa³ ksi¹dz
proboszcz dr Tadeusz Uszkiewicz
oraz ksi¹dz proboszcz z parafii
Be³czna Mieczys³aw Kupski. Burmistrz Reska i przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Barbara Basowska wrêczyli kap³anowi celebruj¹-

cemu mszê bochen chleba i kosz pe³en darów, staroœcina i starosta do¿ynek, pani Bogumi³a Mujta i pan
Waldemar Augustyn, na rêce burmistrza chleb do¿ynkowy, a przed
o³tarzem przedstawiciele so³ectw,
gminy Resko i parafii Resko oraz
DPS Resko z³o¿yli chleby i wieñce. Burmistrz podziêkowa³ rolnikom za trud poniesiony podczas
tegorocznych ¿niw i przeczyta³
list od Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego skierowany tak¿e do rolników.
Po Mszy œw. wybrano i nagrodzono najpiêkniejszy wieniec zrobiony przez rolników z Przemys³awia, £osoœnicy i £ugowiny. Mieszkañcy i goœcie obejrzeli wystêpy
zespo³u ludowego z Rusinowa, chó-

ru dzia³aj¹cego przy Centrum Kultury w Resku, wys³uchali piêknej
gry na saksofonie artysty Eugeniusza Markowskiego, zespo³u muzycznego „Skan” z DPS Resko oraz
bawili siê przy muzyce zespo³u Blue
Box.
Centrum Kultury w Resku oraz
so³ectwo w Przemys³awiu serdecznie dziêkuj¹ mieszkañcom Przemys³awia za ogrom pracy jak¹ w³o¿yli
w organizacjê uroczystoœci do¿ynkowych, szczególnie pañstwu Augustynom za udostêpnienie placu i wszelk¹ pomoc, której udzielili
oraz sponsorom: Arkadiuszowi Je¿owi, Barbarze i Mariuszowi Junikom, Nadleœnictwu Resko oraz
Bankowi Spó³dzielczemu w Gryficach.
(o)
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30-lecie powstania NSZZ „Solidarnoœæ” w Œwidwinie

Postulat „pracy i chleba”
jest po 30 latach aktualny
(ŒWIDWIN) Chyba tylko ta
okr¹g³a rocznica „Solidarnoœci”
mog³a skupiæ dawnych dzia³aczy
ówczesnego ruchu spo³ecznego,
którzy wywodz¹c siê z tamtej Solidarnoœci, dzisiaj na scenie politycznej stoj¹ po przeciwnych
stronach. I chocia¿ w kuluarach i
niektórych wypowiedziach s³ychaæ by³o echo wspó³czesnych
podzia³ów, to jednak przewa¿y³y
przesz³oœæ i kurtuazja.
Obchody rozpoczêto msz¹
œwiêt¹ w koœciele MBNP, celebrowan¹ przez ks. dziekana Romana
Tarniowego, któremu towarzyszy³
proboszcz parafii ks. Ryszard Kizielewicz. S³owo poœwiêcone Solidarnoœci i pracy wyg³osi³ ks. Piotr, a
pani Dorota Filip przypomnia³a s³owa ks. Jerzego Popie³uszki, kapelana Solidarnoœci, ¿e „Tylko naród
wolny duchowo i mi³uj¹cy prawdê
mo¿e trwaæ i tworzyæ dla przysz³oœci, dlatego dbajmy o wolnoœæ naszego ducha, nie dajmy siê zniewoliæ przez lêk i zastraszanie”, prosz¹c
o modlitwê za ofiary stanu wojennego.
PóŸniej wszyscy przeszli ulicami miasta do Zespo³u Szkó³ Rolniczych, gdzie na œcianie budynku
dwóch z za³o¿ycieli zwi¹zku w 1980
r. – Zygmunt B¹k i Tadeusz Jacków
– ods³onoli tablicê pami¹tkow¹ z
okazji tych obchodów, ku pamiêci
nastêpnych pokoleñ. Dlaczego w
Zespole Szkó³ Rolniczych? Bo tutaj
powsta³a najliczniejsza organizacja
nauczycielska Solidarnoœci i tak¹
jest do dzisiaj, o czym przypomnia³
jej przewodnicz¹cy Krzysztof Pe³ka. Móg³ siê on tak¿e pochwaliæ
odnalezion¹ tablic¹ z napisem Solidarnoœæ, która przechowano przez
30 lat, a która zawis³a nad g³owami
mówców.
Kolejnym przystankiem w obchodach by³a wystawa w holu internatu poœwiêcona historii Solidarnoœci, w dwóch aktach; tej ogólnej –
przygotowanej przez IPN i tej lokalnej, przygotowanej przez Zygmunta B¹ka. Czêœæ wspomnieniowa to
wyst¹pienia Kazimierza Szafrañskiego o historii zrywów patriotycznych Polaków i Zygmunta B¹ka o
powstawaniu Solidarnoœci w powiecie œwidwiñskim. Krótko oddano g³os goœciom; burmistrzowi Janowi Owsiakowi, wicestaroœcie

Romanowi Kozubkowi, wójtowi
Zdzis³awowi Pawelcowi.
Przewodnicz¹ca Podregionu
Pobrze¿e z Koszalina, Danuta Czernielewska pyta³a, czy w³aœciwie zagospodarowaliœmy Solidarnoœæ i
czy spe³nione zosta³y wszystkie zapisy porozumieñ sierpniowych,
gdy¿ – jej zdaniem – postulat „chleba i pracy” jest po 30 latach wci¹¿

aktualny. - By³a Solidarnoœæ w zak³adach pracy, a gdzie dzisiaj s¹ te
zak³ady? Ludzie nie s¹ zatrudniani
na umowy o pracê, lecz zlecenia.
Czemu to, co osi¹gnêliœmy, dzisiaj
nas boli? - pyta³a raczej retorycznie.
Senator PiS Pawe³ Michalak
dorzuci³, ¿e chcieliœmy ¿yæ w pañstwie praworz¹dnym, ale ten projekt
jest wci¹¿ nie zrealizowany. Przypomnia³ postaæ El¿biety Potrykus,
która jako radca prawny z Koszalina pomaga³a Wa³êsie przy podpisywaniu umów (na z³o¿onym w dniu
24 wrzeœnia 1981 r. w S¹dzie Wojewódzkim w Warszawie formalnym
wniosku o rejestracjê „Solidarnoœci” figuruje jako cz³onek za³o¿yciel i „reprezentant uprawnionego
organu”, pod nr 38 w postanowieniu
S¹du Najwy¿szego z dnia
10.11.1980).
- Ta dziewczyna zosta³ pozbawiona prawa wykonywania zawodu,
zmuszono j¹ praktycznie do wyjazdu zagranicê i do dzisiaj, 20 lat
wolnej Polski, mimo ró¿nych procesów, nie odzyska³a prawa wykonywania zawodu. - powiedzia³ senator.
Jednak nikt w¹tku realizacji
ówczesnych marzeñ i projektów nie
podj¹³. W imieniu goœci z Po³czynaZdroju wyst¹pi³a Miros³awa Chojnowska, która przyby³a z nauczy-

cielkami Ann¹ Orze³, Halin¹ Kêdziersk¹ i Wac³aw¹ Andrzejewsk¹.
Ju¿ na zakoñczenie szefowa Pobrze¿a wrêczy³a dyplomy dla zas³u¿onych dzia³aczy. Otrzymali je:
obecna szefowa Solidanoœci w Œwidwinie Wies³awa Piskor, Zygmunt
B¹k, Tadeusz Ma³ecki (by³ na zjeŸdzie Solidarnoœci „turystycznej”),
Regina Jeromin, Krystyna Duszewska, Urszula Paca³a, Leon Pietraszewski, Andrzej Kolenko, Tadeusz

Jacków, Krystyna Pietrzykowska,
Józef Miku³ko, Halina Szafrañska,
Edward ¯erko i Antoni Wróbel.
Na koniec warto przypomnieæ
sens powstania Solidarnoœci i takich
obchodów, który mieœci siê w s³owach Jana Paw³a II przypomnianych przez senatora Paw³a Michalaka - Œwiat powinien wiedzieæ, ile
nas, Polaków, kosztowa³o nasze
miejsce na ziemi.
Kazimierz Rynkiewicz

Str
Str.. 18

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 14.9.2010 r.

Krzy¿ówka nr 37

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 35 brzmia³o:

Kampania wyborcza w toku.
Nagrodê wylosowa³a pan Marian Kwaœny z £obza.

Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

