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Z³ocieniec w ¿a³obie po wypadku autobusu

Ta tragedia dotknê³a
tak¿e rodzinê z £obza
(Z£OCIENIEC). W niedzielê
Polskê i ca³y œwiat obieg³a wstrz¹saj¹ca wiadomoœæ o wypadku autokaru wycieczkowego powracaj¹cego z Hiszpani. Jechali nim g³ównie
pracownicy Nadleœnictwa Z³ocieniec i ich rodziny. Ta tragedia nie
ominê³a równie¿ nas. W wypadku
zginê³a uczennica ³obeskiego gimnazjum Karolina P., której mama
pracuje w ³obeskim s¹dzie. Pojecha³a na wycieczkê z babci¹ ze Z³ocieñca. W niedzielê akurat obchodzi³a 13. urodziny. W domu czeka³
na ni¹ tort. W takich sytuacjach brakuje s³ów, by opisaæ dramat rodziców, matek, ojców, dzieci, bliskich.

Mieszkañcy zapalaj¹ znicze przed Nadleœnictwem
w Z³ocieñcu

Bêdzie jeziorko
w mieœcie?

£EC
obni¿a ceny

Goœcinne B³¹dkowo
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Administrator kontra Gmina
(£OBEZ) Czy mo¿na nie wype³niaæ umowy i
domagaæ siê zap³aty? S¹d orzek³, ¿e nie
mo¿na. To smutny fina³ eksperymentu samorz¹dowego z prywatyzajc¹ zarz¹dzania lokalami gminnymi.
Miesi¹c temu uprawomocni³
siê wyrok, jaki S¹d Rejonowy w
£obzie wyda³ w sprawie Hanny
Janiec, prowadz¹cej firmê Administrator w £obzie, która pozwa³a Gminê £obez, o zap³atê
nies³usznie – jej zdaniem – na³o¿onej kary finansowej. Wyrok
zapad³ w pierwszej instancji,
ale ¿adna ze stron nie z³o¿y³a
apelacji.
Sprawa siêga jeszcze roku
2007, gdy Administrator zarz¹dza³ lokalami gminnymi. Gmina
£obez naliczy³a tej firmie karê za
nierealizowanie jednego z punktów umowy na zarz¹dzenie i
potr¹ci³a jej z dwóch faktur, jakie Hanna Janiec wystawi³a
Gminie. Sprawa ci¹gnê³a siê
doœæ d³ugo, bo dopiero w paŸdzierniku 2009 roku Hanna Janiec wnios³a pozew do s¹du,
domagaj¹c siê zap³aty 11.557 z³.
Powódka – jak wynika z dokumentów procesowych - argumentowa³a, ¿e ta kwota nale¿y
siê jej tytu³em wynagrodzenia
za wykonane czynnoœci zarz¹dzania. Co prawda w umowie
zosta³o zastrze¿one, ¿e Gmina
mo¿e na³o¿yæ karê umown¹, w
wysokoœci uzale¿nionej od procentu œci¹galnoœci czynszów,
ale powódka nie zgodzi³a siê z
jej na³o¿eniem, wskazuj¹c, ¿e
Gmina sama dokonywa³a umorzeñ nale¿noœci czynszowych
lub rozk³ada³a je na raty, st¹d na
tê œci¹galnoœæ nie mia³a koñcowego wp³ywu. Argumentowa³a
to tak¿e brakiem dostêpu do
wniosków sk³adanych przez lokatorów w tych sprawach, które
trafia³y do Gminy. Mówi¹c
krótko – kwestionowa³a karê za
wykonane przez ni¹ czynnoœci
dotycz¹ce œci¹galnoœci.
Gmina odrzucaj¹c pozew
wskazywa³a, ¿e naliczona kara
by³a zgodna z zapisami umowy
z 2 listopada 2006 roku. Sposób

jej naliczenia by³ dostosowany
do poziomu œci¹galnoœci, a podstaw¹ do jej na³o¿enia by³o niewykonanie obowi¹zku przedstawienia analizy przyczyn nieœci¹galnoœci czynszów przekraczaj¹cych kwotê 2 tysiêcy z³otych, co by³o zapisane w umowie i za³¹czniku, który stanowi³
jej integraln¹ czêœæ.
Przedstawiciel Gminy odpiera³ argumenty, twierdz¹c, ¿e
na³o¿one na Administratora
obowi¹zki wynikaj¹ce z umowy by³y mo¿liwe do wykonania, gdy¿ lokatorzy byli w czêstych kontaktach z pracownikami powódki, a Gmina informowa³a j¹ o podjêtych decyzjach w
sprawach konkretnych lokatorów. Udokumentowa³, ¿e ju¿ w
grudniu 2006 r. Gmina zwróci³a
siê do pani Janiec o zbadanie
przyczyn, dla których lokatorzy
zalegaj¹ z czynszem w kwotach
powy¿ej 2 tys. z³. Wykaza³, ¿e
sprawozdanie kwartalne z
kwietnia 2007 r. nie zawiera³o
takiej analizy, a zaleg³oœci przekraczaj¹ce 2 tys. z³ nie by³y wyszczególnione. PóŸniej Gmina
dwukrotnie zwraca³a siê z
proœb¹ o tak¹ analizê, ale bezskutecznie.
Po trzech kwarta³ach naliczy³a karê finansow¹, potr¹caj¹c pieni¹dze z faktur za zarz¹dzanie. W tej sytuacji pani Janiec w ostatnim dniu paŸdziernika 2007 r. wypowiedzia³a
Gminie umowê.
Rozpatruj¹cy pozew prezes
S¹du Rejonowego w £obzie
Grzegorz Szacoñ w uzasadnieniu podkreœli³, ¿e kara umowna
nie zosta³a naliczona za nisk¹
œci¹galnoœæ, „co przez wiêkszoœæ procesu zdawa³o siê wynikaæ z ujmowania problemu przez
powódkê”, ale za brak analizy
przyczyn nieœci¹galnoœci zaleg³oœci przekraczaj¹cych 2 tys. z³.

Hanna Janiec zarzuci³a Gminie, i¿ wymaga³a od niej œwiadczenia niemo¿liwego do realizacji, gdy¿ nie mog³a korzystaæ
z uprawnieñ, jakie posiada
Gmina, w tym np. pracownicy
socjalni Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Jednak sêdziego nie przekona³ ten argument. Uzasadniaj¹c
oddalenie powództwa stwierdzi³, ¿e jednym z elemetów
przekazanego zarz¹dzania lokalami gminnymi jest obowi¹zek gromadzenia wiedzy na temat lokatorów. Lokatorzy
zg³aszaj¹ ró¿ne okolicznoœci i
przeszkody w zap³acie czynszów. Zg³aszane problemy i
rozmowy wyjaœniaj¹ce nie
by³y w ¿aden sposób dokumentowane. Powódka nie
przedstawi³a takiej dokumentacji, z czego wynika, ¿e nie
mia³a ¿adnej wiedzy o lokatorach poza zaleg³oœciami, a dokumentowanie tych danych
by³o wrêcz konieczne, aby dokonywaæ selekcji spraw oddanych do postêpowania s¹dowego i egzekucji komorniczej.
Brak wspó³pracy lokatorów
lub odmowa udzielenia informacji tak¿e powinna byæ udokumentowana. Jak podkreœli³
sêdzia: „Najdotkliwiej brak
tej wspó³pracy obrazuje wypowiedŸ powódki, ¿e nie pisa³a nic o przyczynach zaleg³oœci lokatorów, bo nie mog³a
napisaæ, ¿e tego nie wie, gdy¿
powodowa³oby to z³¹ ocenê jej
pracy. Nie zrobi³a nic, by tê
wiedzê uzyskaæ lub przynajmniej zmieniæ zapisy umowy”.
S¹d oddali³ powództwo o zap³atê Hanny Janiec, zas¹dzaj¹c
od niej 2.400 z³ na rzecz Gminy
tytu³em kosztów procesu.
Dlaczego napisa³em, ¿e to
smutny fina³ eksperymentu samorz¹dowego z prywatyzajc¹
zarz¹dzania lokalami gminnymi? Otó¿ Gmina prywatyzuj¹c
zarz¹dzanie lokalami gminnymi „sprywatyzowa³a” dochody
zarz¹dcy, a nie obowi¹zki, jakie
z ustawy ci¹¿¹ w tym zakresie na
samorz¹dzie. Zarz¹dca ich nie

przej¹³, skupiaj¹c siê wy³¹cznie
na stronie finansowej zarz¹dzania lokalami. A Gmina ma szerszy zakres obowi¹zków, jak
choæby zapewnienie lokali socjalnych, rozpoznanie sytuacji
mieszkaniowej ludnoœci, planowanie w tym zakresie. Oddaj¹c
zarz¹dzanie lokalami prywatnej
firmie straci³a kontakt z lokatorami, a wiêc tak¿e z ich sytuacj¹,
w jakiej siê znajduj¹. W d³u¿szej perspektywie mog³o to doprowadziæ do zapaœci socjalnej
i mieszkaniowej wielu mieszkañców.
Czy ten eksperyment móg³,
przy innych rozwi¹zaniach i innym zarz¹dcy, udaæ siê? Na to
pytanie powinni odpowiedzieæ
jego twórcy. Wnioski trzeba
wyci¹gaæ. Chyba, ¿e w takich
eksperymentach chodzi wy³¹cznie o kasê, to rzeczywiœcie –
nie trzeba. Po co one komu i do
czego.
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Wiatr nie bêdzie
hula³ w szpitalu
w Resku
(£OBEZ - RESKO).
Podczas komisji
wspólnych Rady
Powiatu radni powiatowi
dopytywali, czy istniej¹
jakiekolwiek zagro¿enia
w przysz³ym
funkcjonowaniu szpitala
w Resku. Starostowie
stanowczo zaprzeczyli
doniesieniom
prasowym, jakoby w tej
palcówce od przysz³ego
roku mia³ hulaæ wiatr.
– Sejmik nie podejmuje decyzji
odnoœnie statutu szpitala, to nale¿y
do kompetencji Zarz¹du Województwa. Na dzisiaj nie ma ¿adnych
zagro¿eñ, które kaza³yby nam w¹tpiæ w to, ¿e coœ niedobrego stanie siê
z reskim szpitalem. Dzisiaj jesteœmy
przed rozpatrzeniem propozycji
pana Jacka Kargula, by zmniejszyæ
czynsz do 1 tysi¹ca z³ miesiêcznie i
przekazaæ mu chirurgiê w dozorowanie. To drugie jest ju¿ niemo¿liwe. Oddzia³ chirurgiczny przejê³y
Gryfice – powiedzia³ wicestarosta
Ryszard Brodziñski.
W szpitalu i wokó³ niego wci¹¿
wiele dzieje siê. Zapytaliœmy o to w
starostwie. Otrzymaliœmy zestawienie kolejnych kroków podejmowanych w zwi¹zku ze szpitalem w
Resku.
14 wrzeœnia przedstawiciele
Starostwa wraz z przedstawicielami SPZZOZ Gryfice dokonali lustracji pomieszczeñ RTG, kuchni i
agregatu pr¹dotwórczego oraz budynku tlenowni. Tego samego dnia
prezes Intermedu J. Kargul wystosowa³ pismo do Starostwa Powiatowego w £obzie o wycofanie siê
ze stanowiska polegaj¹cego na
czêœciowym wypowiedzeniu Intermedowi pomieszczeñ RTG. Intermed zaznacza³, ¿e brak wycofania siê Zarz¹du sprawi, ¿e pracownia RTG w reskim szpitalu zostanie wykreœlona, co z kolei spowoduje niemo¿liwoœæ realizacji
œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie oddzia³u wewnêtrznego i izby
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przyjêæ. Prezes Intermedu zaznaczy³ równie¿, ¿e zaprzestanie funkcjonowania pracowni sprawi, ¿e bêdzie trudne odtworzenie jej dzia³ania
przez Gryfice. Okazuje siê jednak, ¿e
Gryficom jest to obojêtne, tote¿ stanowisko starostwa w tej sprawie nie
musi byæ takie oczywiste.
Na drugi dzieñ Intermed zaproponowa³, ¿e obejmie dozorem pomieszczenia opuszczone przez Chirurga.
20 wrzeœnia z kolei NZOZ Intrermed zawróci³ siê do Zarz¹du
Powiatu o wskazanie podmiotu, który przejmie od NZOZ Intermed pacjentów w zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê z
dniem 31 grudnia dzia³alnoœci¹ medyczn¹ prowadzon¹ przez NZOZ
Intermed w szpitalu w Resku. 21
wrzeœnia nast¹pi³o przejêcie pomieszczeñ wynajmowanych przez
NZOZ Chirurg w szpitalu w Resku i
u¿yczenie ich dla SPZZOZ w Gryficach celem poczynienia przygotowañ do prowadzenia na ich bazie
œwiadczeñ medycznych zgodnie z
zawart¹ wczeœniej umow¹ dzier¿awy. W tym samym dniu wicestarosta
³obeski Ryszard Brodziñski prowadzi³ rozmowy z dyrektorem oddzia³u NFZ oraz Wicemarsza³kiem Zachodniopomorskim o sytuacji szpitala w Resku, uzyskuj¹c od nich zapewnienia o niewystêpowaniu zagro¿eñ, które mia³yby wp³yw na realizacjê œwiadczeñ zdrowotnych w
szpitalu w Resku od 1 stycznia 2011
r. w zakresie objêtym procedur¹
przetargow¹.
– Straszy siê mieszkañców tym,
¿e œwiat w Resku zawali siê 4 paŸdziernika. Do 4 paŸdziernika jest
sk³adanie ofert, a rozstrzygniêcie
kontraktu ma nast¹piæ dopiero 30
listopada. S¹ to informacje uzyskane od dyrekcji Narodowego Funduszu Zdrowia i od Marsza³ka Województwa zajmuj¹cego siê sprawami
zdrowia. Nie ma powodów do niepokoju. Od momentu spotkania w
Resku pan Jacek Kargul nieco zmieni³ front. Dopuszcza nas do szpitala,
nie stoj¹ ju¿ ochroniarze, którzy zabraniaj¹ nam wstêpu. By³a ju¿ tam
wizyta dyrektora Jacka Petryki z
Gryfic i jego s³u¿b. Obejrzeli rentgena, przygotowuj¹ siê do wstawienia nowego – powiedzia³ wicestarosta Ryszard Brodziñski.
MM

Pomoc pod rêk¹
(WÊGORZYNO). Podczas do¿ynek powiatowych w tym mieœcie,
tu¿ po przekazaniu samochodu
stra¿ackiego, ochotnicy od razu
przyst¹pili do akcji ratunkowej.
Po uroczystoœciach przekazania
wozu bojowego, stra¿acy prosili,
aby jeden z kierowców odjecha³
swoim autem, albowiem zastawia
wyjazd z placu. Proœba o to kilkakrotnie zosta³a powtórzona, po
czym jeden ze stra¿aków wysiad³ z
samochodu i uda³ siê w stronê placu

przed ratuszem. Wówczas podszed³
do niego mê¿czyzna i poinformowa³, ¿e jedna z osób bêd¹cych pasa¿erem autobusu PKS potrzebuje
pomocy. Po¿arnicy zareagowali natychmiast. Chwycili zestaw ratunkowy, który dopiero co otrzymali i
udali siê do autobusu, by udzieliæ
pierwszej pomocy. Po chwili przyjecha³a karetka pogotowia. Stra¿akami, którzy udzielili pomocy byli:
Robert Gandlik, Dawid Banaszak
oraz Marcin £unkiewicz.
MM

Podziêkowania
Zwi¹zek Sybiraków Ko³o w
£obzie serdecznie dziêkuje za
udzia³ w uroczystoœciach ods³oniêcia kamienia wraz z Tablic¹
Pro Memoria:
Panu wicemarsza³kowi Urzêdu
Marsza³kowskiego w Szczecinie
Wojciechowi Dro¿d¿owi, Panu staroœci Powiatu £obeskiego Antoniemu Gutkowskiemu, Panu burmistrzowi £obza Ryszardowi Soli, ks.
kanonikowi Józefowi Cyrulikowi,
Pani przewodnicz¹cej Rady Miejskiej El¿biecie Kobia³ka, Panu Inspektorowi Zastêpcy Komendanta
Szko³y Policji w Pile Witoldowi
Stanis³awowi Majchrowiczowi,
Panu Zastêpcy Komendanta Powiatowego m³. insp. Jackowi Dobrkowi, Panu dyrektorowi PZZ Novamyl
Leszkowi Kaczmarkowi, Panu dyrektorowi Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wies³awowi Ma³emu, dyrektorom szkó³ ponadpodstawowych: Pani¹ Jolancie Manowiec,
Pani Ewie Pop³awskiej, Panu Antoniemu Szatkowskiemu, Pani El¿biecie Gêbce i szkó³ podstawowych:

Pani Beacie Zapalskiej, Pani Jolancie Babyszko, prezesowi Zwi¹zku
Kombatantów Panu Andrzejowi
Kamiñskiemu, przewodnicz¹cej
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów
Pani Teresie Zienkiewicz, Pana dyrektorowi Biblioteki Miejskiej Eugeniuszowi Szymoniakowi, M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej £obeskiego Domu Kultury pod batut¹
Dariusza Ledziona, sympatykom
Zwi¹zku Sybiraków w tym: Tadeuszowi Korzeniowskiemu, radnym
powiatu: Henrykowi Musia³owi i
Józefowi Drozdowskiemu, prowadz¹cemu historykowi Panu Kazimierzowi Chojnackiemu, Sybirakom-fundatorom w szczególnoœci
Panu Kazimierzowi Nykazie oraz
wszystkim, którzy pomogli nam w
tym trudnym przedsiêwziêciu i
przybyli na tak wa¿n¹ dla nas uroczystoœæ.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy równie¿ prasie lokalnej, a
szczególnie Tygodnikowi £obeskiemu.
Zwi¹zek Sybiraków Ko³o w £obzie

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
w Tygodniku
9139 73730

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

£EC obni¿a ceny
(£OBEZ). Od 1
paŸdziernika
³obeska Energetyka Cieplna
obni¿a ceny –
poinformowa³
prezes £EC
Ryszard Sola.
Obni¿ka cen
ciep³a wyniesie
œrednio 4,66
proc.
Dziêki przeprowadzonej modernizacji, jaka mia³a miejsce w
roku ubieg³ym i obecnym, £EC
mog³a pozwoliæ sobie na obni¿enie
cen za ciep³o. Modernizacja przyczyni³a siê m.in. do podwy¿szenia
sprawnoœci pracy Ÿród³a, ci¹g³oœci
dostaw, a przede wszystkim do
mniejszej wra¿liwoœci na zmianê
cen wêgla. Z kolei, aby ustrzec siê
przed drastycznymi podwy¿kami
cen energii, £EC zosta³ dostosowany do mo¿liwoœci zakupu energii na
wolnym rynku. Niebawem og³osi
przetarg na dostawcê pr¹du. Prezes
£EC Ryszard Sola zapowiada, ¿e
jeœli nawet cena energii zdro¿eje o
10-15 proc., to i tak nie wp³ynie to
na cenê dostarczanego ciep³a, z tego
wzglêdu, ¿e kupuj¹c energiê na
wolnym rynku, istnieje ogromna
szansa, ¿e £EC zap³aci za ni¹ ni¿sz¹
cenê ni¿ obecnie.
– Prywatyzacja £EC i wejœcie
Szczeciñskiej Energetyki Cieplnej
wiele zmieni³o. Dziêki wsparciu
udzia³owca, po wieloletnim oczekiwaniu, zmodernizowaliœmy ciep³owniê. Nasi odbiorcy mog¹ byæ
spokojni o bezpieczeñstwo dostaw,
mo¿emy im proponowaæ równie¿
dostawê ciep³ej wody. Nie potwier-

dzi³y siê stereotypowe obawy opinii
publicznej, ¿e „nieuniknione bêd¹
podwy¿ki dla zysku inwestora”. Nic
bardziej mylnego, my w³aœnie obni¿amy ceny – powiedzia³ prezes
£obeskiej Energetyki Cieplnej Ryszard Sola.
Mieszkañcy powinni odczuæ
spadek kosztów w granicach 4,5
proc., o ile zima bêdzie porównywalna do minionej, pod warunkiem
korzystania z ciep³a na podobnym
poziomie. Jeœli zima bêdzie ³agodniejsza, to efekt koñcowy powinien
byæ jeszcze lepszy.
Jednak przy koñcowym rozliczeniu mo¿e okazaæ siê, ¿e odbiorcy
zap³ac¹ wiêcej. Wszystko zale¿y od
tego, od kiedy mieszkañcy danych
budynków rozpoczêli okres grzewczy i jak d³ugo bêd¹ korzystaæ z
us³ug £EC. Du¿o te¿ zale¿y od zaliczek, jakie pobieraj¹ zarz¹dcy
obiektów mieszkalnych.
Jednoczeœnie mamy niezbyt
dobr¹ wiadomoœæ dla odbiorców
ciep³a £EC z kot³owni gazowych
lokalnych. Tych bowiem bêdzie
czekaæ podwy¿ka o 8,95 proc. To
ju¿ wynika z cen gazu. W kot³owniach gazowych cena gazu stanowi
w £EC a¿ 80 proc. kosztów. MM

Z³ote Gody
ma³¿eñstw

15 ³obeskich

(£OBEZ) Urz¹d Stanu Cywilnego w £obzie organizuje w dniu
2 paŸdziernika, o godz. 12.00, w
£obeskim Domu Kultury, jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
„Z³ote Gody”.

Bryczkowscy, El¿bieta i Zbigniew
Con, Lucyna i Stanis³aw Charkow,
Józefa i Józef Koryzma, Anna i
Miros³aw Kosmalscy, Zofia i Ignacy Majchrowicz, Janina i Stanis³aw
Marczak, Helena i Stefan Ochêtal,
Helena i Eugeniusz Pileccy, Maria i
Stefan Polny, Michalina i W³adys³aw Rokosz, Fryda i Stanis³aw Sieciñscy, Janina i Marian Witkowscy i
Leonarda i Jan WoŸniak.
(r)

Ten jubileusz oficjalnie obchodziæ bêdzie 15 ma³¿eñstw - mieszkañców gminy £obez: Kazimiera i
Jan Bia³oskórscy, Stanis³awa i Jan
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Krasickiego
do remontu?

(£OBEZ). Istnieje bardzo
du¿a szansa na kompleksowy remont ulicy Krasickiego. Urz¹d
Miejski z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie modernizacji wraz z wymian¹ sieci burzowej w ramach
tzw. schetynówek.
Zosta³ ju¿ og³oszony kolejny
nabór na dofinansowanie w ramach
rz¹dowego programu dofinansowania do dróg tzw. schetynówek. Trzeci z kolei nabór ma zakoñczyæ siê do
koñca bie¿¹cego roku.
W ramach pierwszego naboru
gmina £obez z³o¿y³a wniosek na ul.
Kiliñskiego, wniosek przeszed³,
gmina otrzyma³a dofinansowanie,
ulica zosta³a wykonana zarówno
pod ziemi¹, jak i po³o¿ona zosta³a
nowa nawierzchnia. Podczas drugiego naboru gmina uzyska³a dofinansowanie na ul. Browarn¹. Ta od
minionego pi¹tku jest ju¿ otwarta.
Teraz czas na Krasickiego.
Okazuje siê, ¿e urzêdnicy miejscy
nie siedzieli z za³o¿onymi rêkoma.
– Przygotowywaliœmy siê do
trzeciego naboru. To oznacza, ¿e
szukaliœmy takiej ulicy na naszym
terenie £obza, która kwalifikuje siê
do tego programu. S¹ tam pewne
rygorystyczne wymogi. Taka ulica
musi m.in.: ³¹czyæ siê z ulic¹ wojewódzk¹, albo powiatow¹. Do tego
programu bardzo dobrze wpisuje
siê ul. Krasickiego. W zwi¹zku z
tym przygotowaliœmy pieni¹dze na
dokumentacjê projektow¹, wykonaliœmy projekt i czekaliœmy na
og³oszenie naboru. Teraz nabór zosta³ og³oszony. W porozumieniu z
przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej
zwo³a³em sesjê nadzwyczajn¹ 21
wrzeœnia. Radni uchwa³ê podjêli
jednog³oœnie. Dziêki temu mo¿emy

aplikowaæ o dofinansowanie na ul.
Krasickiego. Bêdzie ona zmodernizowana od ul. Drawskiej a¿ do
skrzy¿owania z ul. Rapackiego. Jest
to odcinek oko³o pó³kilometrowy.
Przy okazji modernizacji ulicy bêdziemy chcieli, wraz z ulic¹, zmodernizowaæ kanalizacjê burzow¹ –
powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola
Podczas wiêkszych opadów
deszczu wody opadowe sp³ywaj¹ do
£obza od strony ul. Drawskiej, niewielka czêœæ p³ynie w stronê Provimi, dosyæ sporo wp³ywa w ulicê
Krasickiego i dalej w ul. H. Sawickiej. Skutki s¹ fatalne, dochodzi do
podtopieñ, b¹dŸ wybijania studzienek burzowych. Aby zapobiec temu
w przysz³oœci, gmina planuje zwiêkszyæ rury kanalizacji burzowej, które bêd¹ odprowadza³ wodê do
£oŸnicy.
Modernizacji wymaga te¿ sama
droga. Obecnie jest w z³ym stanie, w
szczególnoœci na odcinku pomiêdzy
ul. Drawsk¹ a ul. H. Sawickiej. Tam
wci¹¿ jest jeszcze trylinka.
Zgodnie z projektem ma byæ
tam po³o¿ona kostka, do³em natomiast od skrzy¿owania z ul. H. Sawickiej asfalt, z kolei pod samym
wiaduktem równie¿ kostka, albowiem nie jad¹ tam maszyny aby
zagêœciæ asfalt.
Modernizacja ulicy ma poprawiæ wjazd i wyjazd z ul. Krasickiego
na ul. Drawsk¹. W tej chwili przy
samym wjeŸdzie jest krótki odcinek
bruku. W tym miejscu bêd¹ wykonane poprzeczne kratki odbieraj¹ce
wody opadowe. Koszt inwestycji
wed³ug kosztorysu okreœlony jest na
1.076 tys. z³. Gmina mo¿e otrzymaæ
dofinansowanie na poziomie 50
proc.
MM

Str
Str.. 6

REGION

tygodnik ³obeski 28.9.2010 r.

Z³ocieniec w ¿a³obie po wypadku autobusu

Ta tragedia dotknê³a tak¿e £obza
(Z£OCIENIEC). W
niedzielê Polskê
i ca³y œwiat obieg³a
wstrz¹saj¹ca
wiadomoœæ
o wypadku autokaru
wycieczkowego
powracaj¹cego z
Hiszpani. Jechali nim
g³ównie pracownicy
Nadleœnictwa Z³ocieniec
i ich rodziny. Ta tragedia
nie ominê³a równie¿ nas.
W wypadku zginê³a
uczennica ³obeskiego
gimnazjum Karolina P.,
której mama pracuje w
³obeskim s¹dzie.
Pojecha³a na wycieczkê
z babci¹ ze Z³ocieñca. W
niedzielê akurat
obchodzi³a 13. urodziny.
W domu czeka³ na ni¹
tort. W takich sytuacjach
brakuje s³ów, by opisaæ
dramat rodziców, matek,
ojców, dzieci, bliskich.
Do wypadku dosz³o 26 wrzeœnia
2010 r. oko³o godziny 10.30 na autostradzie A10 w okolicach Schönefeld pod Berlinem w Niemczech.
Kobieta kieruj¹ca mercedesem próbuj¹c w³¹czyæ siê do ruchu uderzy³a
w bok polskiego autokaru, spychaj¹c go na filary wiaduktu. W wyniku
tego autobus uderzy³ lew¹ czêœci¹ w
filar mostu. Pasa¿erowie, siedz¹cy
po tej stronie niestety nie prze¿yli
skutków wypadku. Jak wynika z
doniesieñ medialnych, w wyniku
uderzenia kilka osób wypad³o z autokaru. Na miejscu zginê³o 12 osób,
a kolejna w wyniku odniesionych
ran. Wœród ofiar jest przynajmniej
jedno dziecko. 30 osób zosta³o rannych, w tym 19 ciê¿ko. 6 osób z
najl¿ejszymi obra¿eniami powróci³o ju¿ do Z³ocieñca. Poszkodowani
zostali przewiezieni do podberliñskich szpitali. W autokarze by³o 47
osób, w tym kobiety, mê¿czyŸni i
dzieci oraz dwóch kierowców. Jak
wynika z relacji rzecznika polskiego MSZ, w dwóch przypadkach
konieczna jest identyfikacja zw³ok
przez rodziny.
Z informacji podawanych przez

Mieszkañcy zapalaj¹ znicze przed Nadleœnictwem w Z³ocieñcu
media wynika, ¿e niemieccy ratownicy b³yskawicznie znaleŸli siê na
miejscu, a widok, jaki ujrzeli, by³
przera¿aj¹cy.
Berliner Zeitung z kolei napisa³,
¿e by³ to najgorszy wypadek drogowy, jaki kiedykolwiek zdarzy³ siê w
Berlinie i Brandenburgii.
Brandenburczycy og³osili ¿a³obê, flagi s¹ opuszczone do po³owy
masztów.
27 wrzeœnia o godzinie 4.15
sprzed z³ocienieckiego ratusza wyruszy³y do Koenigs dwa autokary i 3
busy, w sumie 36 bliskich krewnych
i cz³onków rodzin. Na miejscu zajêli
siê nimi przedstawiciele miejscowej
policji oraz polskiej placówki dyplomatycznej. Rodzinom ofiar i poszkodowanych pomagaj¹ dotrzeæ do szpitali, w których znajduj¹ siê ranni.
Na miejsce wypadku udali siê
równie¿ przedstawiciele Urzêdu
Miejskiego w Z³ocieñcu, którzy we
wspó³pracy z miejscowymi s³u¿bami, staraj¹ siê, aby przeprowadzane
czynnoœci przebiega³y sprawnie
oraz, je¿eli wymagaæ tego bêdzie
sytuacja, zapewniæ pobyt na terenie
Niemiec. Rodziny ofiar maj¹ zapewnion¹ na miejscu pomoc psychologiczn¹.
Bliskim, którzy pojechali na
miejsce zdarzenia zostan¹ przekazane rzeczy osobiste uczestników
wypadku.

Jak podaje na swojej stronie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
- „W³adze niemieckie dysponuj¹
list¹ osób poszkodowanych i zmar³ych we wczorajszym wypadku polskiego autokaru pod Berlinem. (…)
W godzinach od 12 do 15 rodziny,
wraz z polskimi dyplomatami oraz
pracownikami polskiej ambasady,
odwiedza³y w berliñskich szpitalach
osoby poszkodowane w wypadku.
W³adze landu Brandenburgia pokryj¹ koszty noclegów dla bliskich
ofiar (w razie koniecznoœci pomocy
udzieli Ambasada RP w Berlinie)”.
Z inicjatywy Prezydenta RP, w
porozumieniu z premierem, wojewoda
zachodniopomorski rozporz¹dzeniem
wprowadzi³ dzisiaj (28 wrzeœnia) jednodniow¹ ¿a³obê na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Burmistrz Z³ocieñca podpisa³
wczoraj zarz¹dzenie w sprawie
uczczenia pamiêci ofiar tragicznego
wypadku autokaru na wschodzie
Brandenburgii w Republice Federalnej Niemiec. Na jego mocy, w
dniu 28 wrzeœnia 2010 r. o godzinie
12.00 dwuminutow¹ cisz¹ rozpocznie siê na terenie gminy Z³ocieniec
stan ¿a³oby, który potrwa do dnia 3
paŸdziernika. Dwuminutow¹ cisz¹
rozpoczn¹ siê równie¿ przewidziane na dzieñ 30.09.2010 obrady sesji
Rady Miejskiej w Z³ocieñcu.
W okresie obowi¹zywania ¿a³o-

by na terenie gminy Z³ocieniec, w
Urzêdzie Stanu Cywilnego Urzêdu
Miejskiego w Z³ocieñcu wy³o¿ona
zostanie ksiêga kondolencyjna.
W poniedzia³ek w Parafii pw.
Œw. Jadwigi Królowej odby³o siê
nabo¿eñstwo w intencji poszkodowanych i ich rodzin z udzia³em
pocztów sztandarowych, natomiast
dzisiaj, 28 wrzeœnia, o godzinie
18.00 w Parafii Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny w Z³ocieñcu, odprawiona zostanie Msza
œw. w intencji osób, które zginê³y
lub ucierpia³y w katastrofie autokaru pod Berlinem. Mszy œw. przewodniczyæ bêdzie Biskup Diecezji
Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej.
Gdy byliœmy wczoraj w Nadleœnictwie w Z³ocieñcu, okaza³o siê,
¿e nadleœniczy jest uczestnikiem
wycieczki, ale w wypadku nie ucierpia³. Przed budynkiem ludzie zapalili znicze. Akurat wychodzi³ starszy
mê¿czyzna, który przyniós³ do sekretariatu wi¹zankê kwiatów. Na
razie Z³ocieniec ¿yje doniesieniami
medialnymi, wiadomoœciami rozchodz¹cymi siê z ust do ust, z telefonu do telefonu, podczas rozmów
na ulicach. Wszyscy czekaj¹ na ten
najgorszy moment, gdy ich bliscy,
koledzy, znajomi, którzy zginêli,
zostan¹ przywiezieni do miasta. To
bêdzie chyba najtrudniejszy moment dla mieszkañców.
(r)
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Teatralny wieczór w Szczecinie
15 wrzeœnia 2010 r., dziêki
Europejskiemu
Funduszowi Spo³ecznemu
z programu „Zainwestuj
czas, zwróci siê z
zyskiem” i zaanga¿owaniu
nauczycieli, 45-osobowa
grupa z Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego
w Resku, g³ównie ci,
uczêszczaj¹cy
na zajêcia unijne bloku
humanistycznego, mieli
okazjê wybraæ siê
do Teatru Polskiego
w Szczecinie.
Mi³y wieczór spêdziliœmy w doborowym towarzystwie najlepszych szczeciñskich aktorów: Katarzyny Sadowskiej, Micha³a Janickiego, Adama Dzieciniaka, Zbigniewa Filary i Adama Zycha, których mogliœmy podziwiaæ w przedstawieniu pt. „Kolacja dla g³upca”.
Komediê wyre¿yserowa³a Anna
Kêkuœ, a jej autorem jest francuski
re¿yser, scenarzysta i producent
filmowy Francis Veber. Oryginaln¹
premierê sztuka mia³a jeszcze w
1993 roku, ale zapewniam, ¿e spektakl dot¹d nie straci³ nic ze swojej
aktualnoœci.
Fabularnym motywem komedii
jest kolacja, któr¹ co tydzieñ organizuje Pierre, bogaty wydawca. Nie
by³oby w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, ¿e inteligent wraz ze swoimi równie inteligentnymi kolegami, na owe wieczorne posi³ki zaprasza... g³upców. Po co? Dla zabawy.
Ca³y problem polega na tym, by
znaleŸæ jak najwiêkszego idiotê, a

potem wyœmiewaæ siê z niego w
najlepsze.
Pewnego dnia Pierre znajduje
idealnego kandydata na wieczerzê.
Jest nim Francois Pignon, który pracuje w ministerstwie finansów.
Szybko okazuje siê, ¿e Pignona
przez ca³e ¿ycie przeœladuje pech,
który œci¹ga k³opoty nie tylko na
niego, ale i na wszystkich ludzi
woko³o...Jak przysta³o na sztukê z
moralnym zabarwieniem, kabaretowe i przeœmiewcze spotkania doprowadzaj¹ na koñcu do tragedii, w
obliczu której inteligentowi ju¿
wcale nie jest do œmiechu.
Sztuka jest niezwykle dynamiczna
i pasjonuj¹ca. B³yskotliwe, zabawne
dialogi i misterna intryga przyczyni³y
siê do gromkiej owacji publicznoœci.

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu w dniu 7 wrzeœnia
2010r. sprawy S³awomira Zawadzkiego s. Tadeusza, sygn. akt II
K 319/10 wymierzy³ mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci, na podstawie art.69 par.1 i par.2, art 70 par. 1 pkt. 1 kk, art.
72 par. 1 pkt. 5 kk i art. 73 par. 1 kk wykonanie kary pozbawienia
wolnoœci warunkowo zawiesza na okres 5 (piêciu) zobowi¹zuj¹c go
do powstrzymania siê od nadu¿ywania alkoholu i oddaje go w tym
czasie pod dozór kuratora; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres
2 lat oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez
publikacje w prasie lokalnej, za czyn z art. 178a par.2 kk polegaj¹cy
na tym, ¿e w dniu 3 maja 2010 r. o godz. 14.10 na drodze publicznej
Resko – S³owikowo, gm. Resko, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê
w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,65 mgl/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na uwagê zas³uguje równie¿ rewelacyjna gra aktorów, która z pewnoœci¹
przyczyni siê do sukcesu sztuki.
Jestem pewna, ¿e ogl¹daj¹c
„Kolacjê dla g³upca” moi rówieœnicy dobrze siê bawili. Zreszt¹ weso³y
œmiech ogarnia³ ca³¹ widowniê.

Wieczór min¹³ nam bardzo pozytywnie. Niepowtarzalne prze¿ycia
na d³ugo zostan¹ w naszych wspomnieniach, bo zabawa by³a naprawdê œwietna. Mamy nadziejê, ¿e nastêpny wyjazd bêdzie równie mi³y.
Weronika KuŸmiñska III b

Kradzie¿e

Kierowca po
narkotykach

W nocy z 19/ 19 wrzeœnia br. w
dobrej przy ul. Westerplatte nieznany sprawca skrad³ z samochodu
marki Daewoo Nubira tablicê rejestracyjn¹ o wartoœci 60 z³. Mieszkaniec worowa zawiadomi³ o kradzie¿y walizki z kluczami nasadowymi
z otwartego gara¿u. Wartoœæ mienia
to 200 z³.

W³amania do domu
Mieszkaniec Szczecina zawiadomi³ o w³amaniu do jego mieszkania w Worowie. Sprawca wy³ama³
drzwi wejœciowe. Ze œrodka skrad³
trzy baterie umywalkowe o wartoœci
100 z³. Drugie w³amanie mia³o miejsce w Tucze, gdzie nieznany sprawca w³ama³ siê do domu letniskowego wy³amuj¹c drzwi. Ze œrodka
sprawca skrad³ sprzêt AGD, ³ó¿ko
turystyczne, basen ogrodowy. Suma
strat wynosi 2.200 z³.

W dniu 20 wrzeœnia br. rano
policjanci z £obza zatrzymali na
ulicy A. Krajowej £ukasza M,
który kierowa³ samochodem
marki Mercedes Sprinter bêd¹c
pod wp³ywem substancji odurzaj¹cej.

Uciek³y z domu
W dniu 20 wrzeœnia br. wieczorem do Komendy Powiatowej
Policji w £obzie zg³osi³a siê matka dwóch nieletnich dziewcz¹t,
która zg³osi³a, ¿e jej córki nie
wróci³y do domu. Ostatnio
dziewczyny widzia³a w niedziele
oko³o godz. 19.00 przed domem.
17 i 14 latka napisa³y tylko smsa
do matki, ¿e s¹ u kolegi. Nieletnie znane s¹ ³obeskim policjantom, ju¿ wczeœniej te¿ ucieka³y z
domu.
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Rolnicy stracili oko³o 14 milionów z³
(£OBEZ). Klêski ¿ywio³owe,
które przesz³y w tym roku nad naszym powiatem przynios³y rolnikom szkody oszacowane na oko³o
14 milionów z³, gdy w ca³ym województwie zachodniopomorskim
straty wynosz¹ ponad 20 milionów z³.
W tym roku odczuliœmy skutki
ulew, gradobicia i huraganu. ¯ywio³y, które przesz³y nad naszym powiatem poczyni³y ogromne szkody
w p³odach rolnych. Najbardziej poszkodowane gminy w naszym powiecie to: gmina £obez, w której
zosta³o zniszczonych ponad po³owê
plonów, przynosz¹c szkody na kwotê oko³o 7,5 miliona z³, gmina Radowo Male, w której rolnicy ponieœli
straty na 4,7 milionów z³ oraz gmina
Dobra, w której straty wynios³y 826
tys. z³.
– Bra³em udzia³ w komisji szacowania szkód, powo³anej przez
Wojewodê Zachodniopomorskiego. Szkody by³y zwi¹zane z: ulewnym deszczem, gradobiciem i silnym wiatrem. Izba Rolnicza wspólnie z rolnikami z³o¿y³a protest, uwa¿am s³uszny, do Wojewody, ¿e to by³

huragan - klêska ¿ywio³owa. Teraz
przyszed³ protokó³ podpisany przez
dyrektora Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Wojewódzkiego i jest napisane „huragan”, to daje szansê na to,
¿e mo¿e byæ pomoc z centralnych
œrodków – powiedzia³ Mieczys³aw
Fojna podczas komisji wspólnych
Rady Powiatu.
Ró¿nica jest taka, ¿e mianem
silny wiatr okreœla siê ten o prêdkoœci 40-50 km/h, czyli taki, podczas
którego co najwy¿ej zwieje kapelusz z g³owy. Huragan natomiast, to
wiatr wiej¹cy z prêdkoœci¹ powy¿ej
117 km/h. (w skali Beauforta).
Jeœli rolnik posiada do 5 ha i ma
minimum po³owê gruntów ubezpieczonych, otrzymuje 2 tys. z³, jeœli
jednak rolnik nie posiada³ ubezpieczonych gruntów, wówczas OPS
wyp³aci jedynie 1 tys. z³.
Wszyscy rolnicy, którzy maj¹
powy¿ej 5 ha i ubezpieczonych 50
proc. gruntów, dostaj¹ 4 tys. z³, je¿eli nie maj¹ ubezpieczenia, to 2 tys.
z³. Dodatkowo mog¹ skorzystaæ z
kredytów preferencyjnych ze sp³at¹
po dwóch latach. Protokó³ z szacowania szkód jest dodatkowo pod-

staw¹ o ubieganie siê o zwolnienie
podatku rolnego u burmistrza i z
czynszu dzier¿awnego w Agencji
Rolnej.
– Rolnicy maj¹ potê¿ne straty,
nasze zbo¿a, szczególnie ¿yto zosta³o w 100 proc. uszkodzone, nie
nadaje siê do zbioru. To zbo¿e zosta³o tylko skultywatorowane. Jest
ca³kiem wybite, podobnie pszen¿yto ozime, rzepak - straty s¹ straszne.
By³y próbne koszenia, to po 4-5 q z
hektara rolnicy zbierali (gdy œredni
zbiór wynosi 35), nie ma o czym
mówiæ. Tutaj Rz¹d powinien rolnikom pomóc. Bardzo aktywnie w³¹czy³ siê Julian Sierpiñski z Izby
Rolniczej w to, aby jakaœ pomoc
by³a – doda³ Mieczys³aw Fojna.
Protoko³y z szacowania szkód
bêd¹ podstaw¹ do: ubiegania siê
przez rolników o przyznanie zasi³ków celowych, kredytów preferencyjnych z dop³at¹ Agencji Restrukturyzacji Nieruchomoœci Rolnych,
dop³at do materia³u siewnego, odraczania i rozk³adania na raty p³atnoœci umów sprzeda¿y i dzier¿awy
oraz ulg w podatkach za 2010 rok.
W gminie £obez w sumie zosta-

³o poszkodowanych 46 gospodarstw, w wyniku klêsk zosta³o
zniszczonych 4079,03 ha na kwotê
7.513.375 z³, w gminie Radowo
Ma³e natomiast zosta³o poszkodowanych 51 gospodarstw, ¿ywio³
spustoszy³ ogólnie 2.794 ha, straty
oszacowano na 4.735 tys. z³. W
gminie Dobra rolnicy zosta³o poszkodowanych 14 gospodarstw,
¿ywio³y zniszczy³y 747 ha upraw,
rolnicy ponieœli straty na kwotê 826
tys. z³. W tych gminach w protokole
wpisane jest s³owo „huragan”, inaczej jest w gminie Wêgorzyno,
gdzie tego s³owa zabrak³o. W
zwi¹zku z tym szkody poniesione
przez rolników nie s¹ traktowane
jako wynik klêski ¿ywio³owej i nie
mog¹ liczyæ na wsparcie ze œrodków
centralnych. Poszkodowanych w tej
gminie jest 8 gospodarstw, ¿ywio³
zniszczy³ 1007 ha upraw, straty
wynios³y 541 tys. z³.
Aby burmistrz b¹dŸ wójt móg³
zg³osiæ zdarzenie do Wojewody,
zniszczenie spowodowane ¿ywio³em
musi obj¹æ minimum trzy so³ectwa w
gminie i dotyczyæ 30 proc. zniszczeñ
w ca³ym gospodarstwie.
MM
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Bêdzie jeziorko w mieœcie?
(£OBEZ).
Prawdopodobnie ju¿ pd
koniec tego roku, b¹dŸ
na pocz¹tku przysz³ego,
rozpoczn¹ siê prace
ziemne zwi¹zane
z budow¹ zbiornika
retencyjnorekreacyjnego w tym
mieœcie. Zbiornik bêdzie
znajdowa³ siê
w tym samym miejscu,
w którym by³ niegdyœ - w
okolicy ul. H. Sawickiej.
Tak¹ lokalizacjê wskaza³ Urzêdowi Marsza³kowskiemu burmistrz
£obza Ryszard Sola. Obecnie prace
zwi¹zane z projektami i dokumentacj¹ s¹ ju¿ niemal na ukoñczeniu.
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny
wpisany jest w plan wojewódzki i to
województwo ponosi koszty zwi¹zane z jego budow¹. Do miasta bêdzie nale¿a³o ju¿ zagospodarowanie terenu wokó³, zgodnie ze swoimi
pomys³ami. A tych, jako ¿e £obez
nie ma bezpoœredniego dostêpu do
jeziora, mo¿e byæ wiele.
Przypominamy, i¿ zbiornik w
tym miejscu kopali mieszkañcy
£obza w czynie spo³ecznym. Po
jego wybudowaniu s³u¿y³ jakiœ czas
jako miejsce rekreacyjne, póki nie
dosz³o tam do nieszczêœliwego wypadku. Doœæ szybko zbiornik zlikwidowano, pozostawiaj¹c mieszkañcom wspomnienie pe³nego uroku miejsca z pla¿¹, rowerami wodnymi i atrakcjami, a tak¿e w³o¿onego wysi³ku w jego budowê. Prócz
tego pozostawiono zabagniony teren, który w czêœci przeznaczono na
ogródki dzia³kowe. Druga czêœæ, od
strony osiedla tzw. Suliszewickiego, do dziœ nie jest zagospodarowana przez cz³owieka. S³u¿y jedynie
za wylêgarniê komarów.
Dlaczego powrócono do koncepcji zbiornika w tym miejscu?
Rz¹d og³osi³ program budowy
zbiorników retencyjno-rekreacyjnych. Tak jak kiedyœ by³a w Polsce
tendencja do osuszania zbiorników
stoj¹cych, oczek wodnych i bagienek, tak w ostatnim czasie jest tendencja odwrotna. Chodzi o to, aby
magazynowaæ wodê w postaci zbiorników wodnych. Zmagazynowanie
wody powoduje podniesienie wód
gruntowych, który, jak oceniaj¹ eksperci, z roku na rok jest coraz ni¿szy
i siêga ju¿ du¿o ponad dwa metry.
– Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie zg³osi³

Marsza³kowi Województwa fakt
tworzenia zbiorników retencyjnorekreacyjnych na terenie ca³ego
województwa. Na l;iœcie jest te¿
zbiornik w £obzie. Z tego co mi
wiadomo, to sejmik województwa
podj¹³ uchwa³ê o budowie tych¿e
zbiorników, nasz zbiornik te¿ jest na
liœcie. Na terenie naszej gminy jest
brany pod uwagê obszar na rzece
£oŸnicy, w tym miejscu, gdzie niegdyœ by³ ju¿ zbiornik wodny. Rozmawia³em z dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie Tomaszem P³owensem. W tym
rejonie s¹ stare, nieu¿ytkowane ju¿
od wielu lat ogrody dzia³kowe, które ju¿ po czêœci zdzicza³y. Gdyby
tych u¿ytkowników ogrodów dzia³kowych by³o wiêcej, to idea utworzenia tam zbiornika nie mia³aby
sensu. W tej chwili tych dzier¿awców pozosta³o naprawdê niewielu –
jedna lub dwie osoby. Projektowanie ju¿ siê zakoñczy³o. Wszystkie
prace wykonuje Urz¹d Marsza³kowski. Mo¿emy na tym skorzystaæ
poprzez to, ¿e potraktujemy ten
zbiornik, jako rekreacyjny. Mo¿na
bêdzie na bazie tego zbiornika
otworzyæ k¹pielisko. Akwen wodny, po zarybieniu, móg³by s³u¿yæ
tak¿e np. naszym miejscowym wêdkarzom – powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
W³aœciwie wiele bêdzie zale¿a³o
od przysz³ej rady, burmistrza, jak i woli
mieszkañców – zarówno odnoœnie samego zagospodarowania akwenu, jak
i terenu wokó³ niego. Sporo te¿ od
obecnej w³adzy i Rady – bo to ona
bêdzie musia³a zabezpieczyæ œrodki w
przysz³orocznym bud¿ecie.
- W otoczeniu k¹pieliska mo¿na
zrobiæ w przysz³oœci œcie¿kê, któr¹
mieszkañcy mogliby pójœæ na spacer i obejœæ zbiornik id¹c od ul. H.
Sawickiej do osiedla tzw. Sulisze-

wickiego. Teren jest bardzo ³adny,
niewykorzystany, mo¿na pomyœleæ
o piaszczystej pla¿y b¹dŸ trawiastej
od strony osiedla tzw. Suliszewickiego. Z informacji, jakie mia³em od
dyrektora Tomasza P³owensa, ta
inwestycja zostanie wykonana. Zarz¹d Melioracji powa¿nie bierze
pod uwagê koniec tego b¹dŸ pocz¹tek przysz³ego roku, jako termin

rozpoczêcia prac. Mamy tam elektrownie wodne zarówno powy¿ej
jak i poni¿ej planowanego zbiornika. Chodzi o to, aby zbiornik powsta³, ale nie zak³óci³ ich pracy.
Nie mamy takiego miejsca w
mieœcie. Gros osób z £obza ma
utrudniony dostêp do zbiorników
wodnych, najbli¿sze takie miejsce
to jest jezioro miejskie Dybrzno.
Nie wszyscy maj¹ samochód, nie
wszyscy mog¹ pójœæ na spacer, bo
jest dla nich za daleko. Tutaj taki
zbiornik powsta³by praktycznie w
mieœcie, a jednoczeœnie w zacisznym zak¹tku. Za tym miejscem jest
wzniesienie, kawa³ek bardzo ³adnego lasu. A co mamy w tej chwili?
Kawa³ek niewykorzystanego, zabagnionego terenu, z którego nie
mamy nic.
Gdyby to wysz³o w bud¿ecie
gminnym mo¿na wówczas zabezpieczyæ œrodki, aby zrobiæ tam dojœcie, mo¿e jakiœ pomost, œcie¿ka,
plac zabaw, jak nie od strony mostku, to mo¿e od strony osiedla Suliszewickiego. Zazdroszczê miejscowoœciom, które maj¹ jezioro w granicach miasta. Generalnie mo¿e
powstaæ zbiornik o powierzchni 11,5 ha – doda³ burmistrz.
MM
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WSPOMNIENIA

Z Syberii, przez Afrykê,
do £obza (cz. 2)
Placówki widmo
Zofia Brodziñska

Nieraz sta³ dobê, dwie czy trzy nawet, a wtedy
oni tylko stanêli w kolejce, a poci¹g ruszy³ i pojecha³. To nie pojecha³ tylko do nastêpnej stacji.
Poci¹g jecha³ ca³¹ dobê bez zatrzymania siê.
Dojechaliœmy do Samarkandy w Uzbekistanie.
Oni zostali na tej stacji.
PóŸniej opowiadali, ¿e gdy tylko zobaczyli, ¿e na
stacji poci¹gu nie ma, to w biegu wskoczyli na ³¹cza
wagonów jad¹cego sk³adu towarowego wioz¹cego
benzynê. W Samarkandzie zeskoczyli w biegu –
trzech na jedn¹ stronê, trzech na druga stronê. Gdyby
ich z³apali – zostaliby oskar¿eni o szpiegostwo.
Tam jest strasznie du¿a stacja. Ci, którzy skoczyli na praw¹ stronê, to zaraz przeszukali sk³ady
poci¹gów, które sta³y, a by³y tam i towarowe i osobowe, ale nie znaleŸli nas. My staliœmy na bocznicy przez trzy dni, a mo¿e wiêcej. Ci trzej, którzy
wyskoczyli na lew¹ stronê, trafili do nas. Mówili:
„oni zaraz przyjd¹, bo wyskoczyli i szukaj¹.” Czekaliœmy na nich i nic. A tamci przeszukali sk³ady
po drugiej stronie, zobaczyli ¿e nas nie ma i wskoczyli do kolejnego poci¹gu. W ten sposób rozminêliœmy siê. Mój brat pojecha³ wtedy dalej, tych
trzech zginê³o. Uzbekistanie nie by³o mowy, ¿ebyœmy siê odszukali.
Pojechaliœmy do pracy niedaleko Taszkientu
do zbierania bawe³ny. Tam byliœmy od paŸdziernika. To by³a bardzo ciê¿ka praca. Wata bawe³niana
roœnie jak kasztan, w kolczastych ga³kach. Potem
pêka. Ma podzia³ki jak pomarañcza, to siê wysusza. Podzia³ki s¹ tak k³uj¹ce, ¿e nie wiem. Ludzie
nie mieli rêkawic, ani nic, mieli za to strasznie
popuchniête rêce. Zbieranie bawe³ny, to by³a katorga. Jest leciutka, trzeba by³o kilka kilogramów
nazbieraæ, aby dostaæ pó³ kilograma m¹ki i nic
wiêcej. W Uzbekistanie od paŸdziernika do lipca
nastêpnego roku nie widzieliœmy na oczy chleba.
Jedynym po¿ywieniem by³a zupa z koñskiego
szczawiu zaprawiana razow¹, ¿ytni¹ m¹k¹ bez
soli. W porównaniu z Syberi¹, by³ tam okropny
g³ód.
Mieszkaliœmy w 3 rodziny, razem 13. osób w
opuszczonej, powalonej kibitce. Na zimê na³o¿yliœmy grub¹ warstwê ³odyg z bawe³ny, na to koc,
czy p³achtê i tak spaliœmy. Uzbecy, to bardzo niedostêpny naród, nie jedli chleba, tylko lepioszki.
W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia pracowali przy
zbiorze bawe³ny i na obiad dostali po jednym lepioszku, to by³y takie bliny z ¿ytniej m¹ki. Ka¿dy
z Polaków zostawi³ sobie kawa³eczek, ¿eby wieczorem, zamiast op³atka podzieliæ siê tym lepioszkiem i zaœpiewaæ kolêdê. Od grudnia do marca
le¿a³am chora, w gor¹czce, bez ¿adnych leków i
opieki, bo wszyscy musieli iœæ do roboty. Jedyn¹
zap³at¹ by³o ? kg œruty na roboczego. W marcu
cudem opuœci³a mnie gor¹czka i poma³u wraca³am
do zdrowia. W maju ojciec zawióz³ mnie do sierociñca do Keremine, bo rodziny wojskowe i te,
które mia³y dzieci w sierociñcu mia³y pierwszeñstwo wyjazdu do Teheranu. W Yangiyo’l gdzie
mieœci³ siê sztab Wojska Polskiego, spotka³am siê
z rodzicami i siostr¹.

Placówki by³y ju¿ zorganizowane w niektórych miastach w Uzbekistanie, jednak niewielu
Polaków o tym wiedzia³o. Dlaczego? W placówkach tych byli ¯ydzi, a ¯ydom nie wolno by³o wyje¿d¿aæ. Aby sami mogli siê wydostaæ, nie dawali
znaæ po ko³chozach, gdzie siê mieszcz¹. My te¿ nie
wiedzieliœmy, a tam ju¿ organizowano pomoc.
Na wojsko trafiliœmy ca³kiem przypadkowo.
Na wiosnê by³ pobór do wojska. Mój tato, jako ¿e
mia³ ju¿ po piêædziesi¹tce i do wojska nie zosta³
wezwany, musia³ zajmowaæ siê kobietami i starszymi ludŸmi. W ko³chozie zabrak³o jednak pracy
i wypêdzili nas stamt¹d. Powiedzieli: „idŸcie i
róbcie, co chcecie. My roboty dla was nie mamy.
Jak chcecie, to ¿yjcie.” Tato zadecydowa³, ¿e pojedziemy na stacjê do pobliskiego punktu. Dojechaliœmy tam, a stamt¹d skierowali nas do Taszkientu. Tam pod go³ym niebem czekaliœmy dwie
doby, ¿eby kupiæ bilet do Yangiyo’l. Tam mieœci³
siê sztab Wojska Polskiego. Wykupiliœmy bilet.
Gdy poci¹g podjecha³, to ludzie wsiadali nie tylko tylko drzwiami, ale wdrapywali siê na dachy,
wchodzili przez okna, jak kto tylko móg³, to robi³,
by tylko wcisn¹æ siê do tego poci¹gu. Gdy ju¿
wszyscy wsiedliœmy, moja siostra z workiem zosta³a na peronie. Matka przez okno patrzy, krzyczy, konduktor z³apa³ j¹ i wcisn¹³, po czym zamkn¹³ drzwi. Na miejsce przyjechaliœmy o pó³nocy. Wysiadamy, a tam wojsko polskie ju¿ na
oœwietlonym peronie, s³yszymy polsk¹ mowê.
My wysiadamy a oni mówi¹: „Bójcie siê Boga,
my ju¿ pojutrze transport mamy do Krasnowocka, a wy nie chcecie chyba z Rosji wyje¿d¿aæ”. A
nasi mówi¹: „Jakby nas nie wygonili, to i my nie
przyjechalibyœmy, kto wie w ko³chozach, ¿e tu
transporty wychodz¹? ¯ydzi powpychali siê po
tych urzêdach, nie daj¹ znaæ Polakom i du¿o Polaków zostanie w Rosji, bo nie wiedz¹” My tylko
przypadkowo trafiliœmy na nich. Ja od razu posz³am do sierociñca, bo by³a klasyfikacja. Rodziny wojskowe pierwsze na wyjazd, ¿e w sierociñcu dzieci te¿ maj¹ pierwszeñstwo dzieci z takich
rodzin. Ubrali mi beret, dali podkuwane buty,
przysz³am do namiotu, do rodziców, œmiali siê ze
mnie. Mia³am ogolon¹ g³owê, bo wszystko zawszone, przesz³am przez dezynfekcjê, dok³adn¹
kwarantannê, dano zaraz na mszê œwiêt¹. By³a to
pierwsza msza œwiêta po ca³ej tej tu³aczce, Syberii i Uzbekistanie. Po mszy œw. by³o œniadanie, w
wielkim sadzie roz³o¿one sto³y, a na nich: kakao,
¿ó³ty ser, ciastka wszystko... Bo¿e, jak to siê
wszystko dopad³o do tego jedzenia... A tato, jeszcze przed wojn¹ w 1936 roku mia³ operacjê na
¿o³¹dek, przez ca³y Uzbekistan chorowa³, ale tam
dieta by³a, to i ¿o³¹dek nie cierpia³ tak przy tym
g³odzie. Jak pojad³ sobie tego wszystkiego, od
razu poszed³ do szpitala. Tato jecha³ szpitalnym
transportem, mama i siostra – cywilnym, a ja - z
sierociñcem. Wsiedliœmy ju¿ do poci¹gu osobowego. Konduktor wszed³ i powiedzia³ – „proszê
wyjœæ na korytarz, bo bêdzie sz³a defilada na czele
z gen. Andersem.” Wszystkie wysz³yœmy i ka¿da
z nas do okna. Patrzymy. Bo¿e! S³ychaæ idzie orkiestra – gra. P³acz. Z radoœci. Wojsko Polskie
maszeruje. Anders na czele salutuje. Przeszli.
Poci¹g w tym czasie rusza. To by³a niezapomniana

chwila. Ruszamy do Krasnowocka. Na miejscu ju¿
nic ciekawego nie by³o. Tam na pla¿y, pod namiotami czekaliœmy na statek do Afryki. P³ynêliœmy
przez Morze Kaspijskie bardzo prze³adowanym
statkiem do Pahlewi. Na miejscu zostaliœmy poddani dok³adnej dezynfekcji, odwszenia, dostaliœmy œwie¿¹ odzie¿ z darów z U.N.R.R.Y. Tam
ciastka, czekolady, wszystko – wymienialiœmy za
szklankê wody. Ci Persowie, przychodzili masowo. Mieliœmy ju¿ tam wszystkiego w bród: zupa
t³usta na baraninie, a¿ nie mo¿na by³o tego jeœæ.
Gdy byliœmy na tej pla¿y, posz³am do siostry i
mamy, bo one by³y w innym namiocie. Razem
posz³yœmy szukaæ namiotu szpitalnego. Przychodzimy, a tato le¿y lekko podniesiony. Popatrzy³ na
nas i powiedzia³: „dzieci moje przysz³y. Tak Haniu. Ty jeszcze bêdziesz widzia³a, jak one bêd¹
¿yæ, bo ja ju¿ nie.” Rozp³akaliœmy siê wszyscy. To
by³ ostatni raz, gdy go widzia³am. Zaraz w ci¹gu
nastêpnych kilku dni przep³ynêliœmy do Pahlevi.
I tam te¿ pierwszy transport to szpital, wojsko, a
na koñcu cywile. Tato 13 wrzeœnia ju¿ by³ w Teheranie. Ale przejechaæ ten odcinek górzysty, to coœ
strasznego. Przed nami poszed³ w przepaœæ samochód z ludŸmi i ze wszystkim. Takie spadziste by³y
zakrêty i teren górzysty, ale szczêœliwie przejechaliœmy. W Teheranie, roz³adowaliœmy siê, zaraz
zosta³y rozbite namioty. Ja przyjecha³am z sierociñcem, a mama póŸniej z cywilami. Podziwiam
mamê. To obcy kraj. Ona nie zna³a ani jêzyka, ani
terenu, ani nic i tak potrafi³a dawaæ sobie radê. Od
razu dowiedzia³a siê, gdzie co jest. Sierociniec by³
w Abhazie, to by³o daleko, chyba kilkadziesi¹t kilometrów. Trzeba by³o autobusem dojechaæ,
gdzieœ mama w Teheranie dowiedzia³a siê, którym
to autobusem. Przyjecha³a do mnie. Wypisa³a
mnie z sierociñca. Wróci³am z mam¹ do siostry, do
namiotu ko³o Teheranu. Tam zaraz by³o lotnisko
przy naszych namiotach. Na drugi dzieñ mama
posz³a do szpitala do Teheranu, szukaæ taty. Przysz³a do szpitala i pyta o tatê. Powiedziano jej, ¿e
takiego nie ma. Mama jak nie ma, skoro przyby³
tym i tym transportem i musi tu byæ? Poszukali i
okaza³o siê, ¿e zgon nast¹pi³ 13 wrzeœnia. A my
przyjechaliœmy pod koniec miesi¹ca, na pocz¹tku
paŸdziernika 1942 r. Mama przysz³a z p³aczem.
Powiedzia³a, ¿e pójdziemy szukaæ grobu taty na
cmentarzu. Zmar³ w szpitalu w Teheranie. Tam jest
piêkny cmentarz. Najpierw by³ irañski, a póŸniej
du¿y plac ogrodzony dla Polaków. Polacy umierali masowo, w³aœnie przez ¿o³¹dek na dezynteriê i
czerwonkê. Wyg³odzone ¿o³¹dki nie wytrzymywa³y t³ustego krupniku na baraninie. Na grobach
nie by³o krzy¿y, by³ tylko grób i tabliczka i na
ka¿dej tabliczce ca³y szereg nazwisk. W tym grobie, gdzie tato le¿y, by³o czterech, tato pi¹ty. Byliœmy tam codziennie przez oko³o dwa miesi¹ce,
czyli przez ten czas, póki tam byliœmy. PóŸniej
udaliœmy siê transportem do Ahwazu. Tam byliœmy przez oko³o 2 tygodnie, czekaliœmy na okrêt
do Karaczi w pokoszarowych stajniach. Ten rejs
by³ bardzo niebezpieczny. To by³ ma³y hinduski
stateczek. Pok³adzik te¿ ma³y. P³ynêliœmy w konwoju innych jednostek. Na Oceanie Indyjskim
niemi³osiernie nami huœta³o, tak, ¿e prawie wszyscy chorowali na chorobê morsk¹, a do tego
ogromnie baliœmy siê niemieckich ³odzi podwod-
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nych. Wtedy Niemcy mieli ju¿ opanowany Ocean
Indyjski. Ludzie mówili, ¿e p³yniemy pod eskort¹
„Batorego”. Mia³ pasy szaro-bia³e. W jednym
miejscu zrobili alarm, bo zobaczyli coœ w wodzie.
Wszyscy staliœmy ju¿ na pok³adzie w kamizelkach
ratunkowych. A wszystkie okrêty, tak zbli¿y³y siê
do naszego, ¿e mo¿na by³o przeskoczyæ na drugi
okrêt. Rozpoczê³a siê strzelanina, tak straszna, ¿e
nad nami by³y tumany wody. Trafili w niemieck¹
³ódŸ. Jej nie by³o widaæ i dalej p³ynêliœmy ju¿
normalnie.
W Karaczi czekaliœmy pod namiotami 3 miesi¹ce na nastêpny okrêt do Afryki. Tam widzieliœmy wielk¹ biedê, nêdzê narodu hinduskiego.
Przychodzili z dzieæmi do naszej kuchni, prosz¹c
o garnuszek zupy, dzieliliœmy siê z nimi wszystkim. Po dwutygodniowym rejsie z Karaczi do
Afryki w marcu 1943 r. dop³ynêliœmy do portu
Beira w Mozambiku. Stamt¹d przez d¿unglê afrykañsk¹ po tygodniu dojechaliœmy do naszego osiedla Bwana M’Kubwa w Pó³nocnej Rodezji (obecnie Zambia – przyp. red.). Osiedle wybudowano w
g³êbokim buszu, jednoizbowe domki pokryte by³y
traw¹ s³oniow¹. Tam ju¿ Anglia zajê³a siê przygotowaniem dla Polaków osiedli. By³y tam te¿ du¿e
domy, ulepione z gliny i równie¿ kryte traw¹ s³oniow¹, w oknach tylko siatka, stó³, du¿a, zbiorowa
kuchnia, gdzie gotowali posi³ki, przewa¿nie wo³owinê, kaszê kukurydzian¹, kaszê jêczmienn¹,
sorto, kartofli by³o bardzo ma³o. £aŸnie by³y grupowe, ale by³y pralki, wszêdzie woda bie¿¹ca w
kranach. Byliœmy w Bwana M’Kubwa w pobli¿u
Lusaki, gdzie mieœci³o siê gimnazjum.
Kiedyœ by³a tam kopalnia miedzi, po wyczerpaniu siê z³ó¿ zosta³y tylko fundamenty. Na tych
fundamentach ludzie poulepiali swoje domki jednoizbowe. To by³o tak na poczekaniu robione.
Zaraz obok by³a wioska murzyñska. Nie wolno im
by³o z nami tak normie siê zakolegowaæ. Anglicy
nie pozwalali im nawet przychodziæ. Twierdzili,
¿e my - biali, jesteœmy wy¿sz¹ sfer¹. Ale i tak
przychodzili. Taki Janek jeden nauczy³ siê rozmawiaæ po polsku, przychodzi³ i mówi³: „pani Menikowa daj mi leba”. Przychodzili do kuchni, na
msze. Byli tam misjonarze, którzy ich na wiarê
katolick¹ naprowadzali. Tam by³o ciekawe ¿ycie.
Natychmiast zorganizowano szko³ê, koœció³,
szpital, pocztê i harcerstwo.
Zrobiono kapliczkê i tam by³a pierwsza msza.
Pierwsz¹ mszê Œw. odprawi³ ks. o. Artur Staroborski pod go³ym niebem przy prowizorycznym o³tarzu ustawionym pod roz³o¿ystym figowcem, znajduj¹cym siê w samym centrum osiedla. Pod koniec
Mszy Œw. pó³torametrowa mamba zsunê³a siê z
drzewa na o³tarz. Powsta³ pop³och, mê¿czyŸni
natychmiast chwycili kij i zabili jadowitego wê¿a.
Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o. Dzieciarnia
urz¹dzi³a „pogrzeb” olbrzymiemu gadowi, zakopuj¹c go g³êboko w ziemiê, gdy¿ wœród tubylców
panuje przes¹d, ¿e po zachodzie s³oñca nawet zabity w¹¿ mo¿e o¿yæ. W naszym oœrodku mieliœmy
du¿o pedagogów. Powsta³a siedmioklasowa szko³a, przedszkole, du¿o by³o m³odzie¿y, powsta³y
wiêc cztery dru¿yny harcerskie i gromada zuchów.
By³yœmy wychowywane w duchu patriotycznym.
Podczas œwi¹t narodowych 3 Maja, 11 Listopada
harcerze dru¿ynami maszerowali na Mszê Œw.
Bardzo ciekawe by³y wycieczki harcerskie do
Wodospadów Wiktorii na rzece Zambezi, obozy w
buszu, ogniska przy odg³osach murzyñskich tamtamów. W Afryce spêdzi³am najpiêkniejsze lata.
Skoñczy³am siedem klas szko³y podstawowej,
kurs krawiecki.
W 1944 zaczêto budowaæ nowy koœció³ek z
niewypalonej gliny. W naszym osiedlu by³o 1,5
tys. ludzi. W innych by³o jeszcze wiêcej, nawet po
trzy tysi¹ce. Du¿o Polaków pojecha³o te¿ do Indii.

SYBIRACY
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Sybiracy - Isfahañczycy,
Indyjczycy, Afrykañczycy
Wywózki w g³¹b Rosji w czasie II wojny
œwiatowej (bo wszak by³y ju¿ wczeœniej) rozpoczê³y siê 10 lutego 1940 roku. Transporty
kierowano do pó³nocnych europejskich rejonów ZSRR - tajgi archangielskiej i do republik
Azji Œrodkowej, g³ównie do Kazachstanu, na
tereny Zachodniej i Œrodkowej Syberii i w rejony Syberii Wschodniej.
Amnestia po zawarciu uk³adu SikorskiMajski 30 lipca 1940 roku uratowa³a wielu zes³añców. Polakom wrêczono wówczas dokumenty „udostowierienije”, umo¿liwiaj¹ce poruszanie siê po terytorium ZSRR. Do po³udniowych republik zaczêli masowo przedzieraæ siê Polacy z ³agrów i pasio³ków rozlokowanych po ca³ym ZSRR. Jednak tylko nielicznym
uda³o siê dotrzeæ do miejsca, gdzie genera³
W³adys³aw Anders tworzy³ Armiê Polsk¹ i
gdzie organizowano polskie placówki nios¹ce
pomoc. Wiosn¹ 1942 roku na Bliski i Œrodkowy Wschód ewakuowano oko³o 80 tys. wojska
i 40 tys. ludnoœci cywilnej. Pozosta³ych Polaków odes³ano do ko³chozów.
Ewakuacja ludnoœci polskiej z ZSRR wraz
z polskimi oddzia³ami wojskowymi genera³a
W³adys³awa Andersa odby³a siê w trzech rzutach. Pierwszy trwa³ od 24 marca do pierwszych dni kwietnia 1942 roku. Obok ponad 30
tysiêcy wojskowych wyjecha³o drog¹ morsk¹
z Krasnowodzka do Pahlevi oko³o 11 tysiêcy
dzieci. W Pahlevi utworzone zosta³y na pla¿ach Morza Kaspijskiego prymitywne obozy
tranzytowe dla wojska i ludnoœci cywilnej. W
Kazwinie uruchomiono szpital, w którym ulokowano ponad 1400 chorych. Do 25 czerwca
1942 roku ostatni ewakuowani opuœcili Pahlevi, kieruj¹c siê ciê¿arówkami poprzez Kazwin
do Teheranu. Tam dzia³a³a od 1 kwietnia 1942
roku Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki
Spo³ecznej organizuj¹ca kolejne obozy przejœciowe dla ludnoœci cywilnej.
Drugi rzut ewakuacyjny z ZSRR do Iranu
poprzez Morze Kaspijskie trwa³ od 10 sierpnia
do 1 wrzeœnia 1942 r. Przyby³o wówczas do
Pahlevi, obok ponad 43 tysiêcy wojskowych,
oko³o 25 tysiêcy osób cywilnych. Wœród nich
trzeci¹ czêœæ stanowi³y dzieci.
Zorganizowano dla nich 5 rejonów zakwaterowania w sza³asach i namiotach ustawionych na pla¿ach. Po miesiêcznej kwarantannie
ludnoœæ cywilna by³a kierowana do Teheranu
przez Kazwin, wojskowi g³ównie do Iraku i
innych krajów Bliskiego Wschodu. Ostateczna likwidacja baz polskich w Pahlevi nast¹pi³a
16 paŸdziernika 1942 r.
Mniejszy zakres mia³a w tym czasie ewakuacja ludnoœci polskiej z ZSRR poprzez Aszchabad-Meszhed. Objê³a ona, obok sporej grupy wojskowych du¿¹ grupê osób cywilnych, z
której 1936 osób wkrótce znalaz³o siê w Teheranie, a 675 osób w Indiach.
Armia Polska, która wysz³a z ZSRR, zosta³a skoncentrowana w œrodkowym Iraku, na

pó³nocny wschód od Bagdadu. W Palestynie
rozlokowa³y siê przede wszystkim szko³y junackie, czêœæ Pomocniczej S³u¿by Kobiet,
Legia Oficerska oraz niektóre oœrodki szkoleniowe.
Dla ludnoœci cywilnej utworzono cztery
obozy UchodŸstwa Polskiego w Teheranie, w
tym jeden obejmuj¹cy sierociniec.
Ludnoœæ polska by³a kierowana przewa¿nie poprzez obóz w Ahwazie (po³udniowy
Iran) oraz porty w Karaniszach i Basrze do
Afryki i Indii.
UchodŸcy polscy mogli przybywaæ do Teheranu za zgod¹ m³odego szacha Rezy Pahlevi, który obj¹³ w³adzê po zdetronizowaniu
swego ojca, który sprzyja³ Niemcom.
Czêœæ polskich uchodŸców mog³a wyjechaæ z ZSRR dziêki pomocy, jak¹ zaoferowa³
indyjski ksi¹¿ê ze stanu Navanagar maharad¿a
Jam Saheba. Przejêty losem dzieci osobiœcie
dogl¹da³ najm³odszych Polaków w utworzonym szybko obozie, bywa³ na wszystkich
przedstawieniach i osobiœcie odprowadza³ odje¿d¿aj¹cy transport z polskimi dzieæmi, nie
kryj¹c ³ez d³ugo i czule przytula³ dzieci, ¿egnaj¹c siê z nimi. Ale Jam Saheba nie tylko bywa³
w obozie, ale i hojnie zasila³ jego kasê.
Z ponad 37 tysiêcy osób cywilnych, którym
uda³o siê wyjœæ z ZSRR w okresie ewakuacji
polskiego wojska, ponad po³owa znalaz³a
schronienie w Afryce, ponad piêæ tysiêcy dzieci przyjê³y Indie, przyby³y tam równie¿ matki
z dzieæmi, wychowawcy i kap³ani. By³y to
przede wszystkim kraje by³ej Wschodniej
Afryki Brytyjskiej: Uganda, Kenia i Tanganika (obecnie Tanzania), obie Rodezje - Pó³nocna – (obecnie Zambia) i Po³udniowa (obecnie
Zimbabwe oraz kraj Przyl¹dkowy w Zwi¹zku
Unii Po³udniowej Afryki (obecnie RPA). Na
tym terenie by³o rozrzuconych 22 osiedli polskich. Przez Afrykê przewinê³o siê oko³o 20
tys. uchodŸców.
Osiedla polskie mia³y brytyjskich komendantów, to oni decydowali o budowie i dalszej
rozbudowie osiedli o podstawowym zaopatrzeniu w ¿ywnoœæ i odzie¿.
Po wojnie tu³acze pozostawieni byli przed
wyborem – dok¹d wracaæ, skoro rodzinne
domy pozosta³y za wschodni¹ granic¹, a sprzymierzeñcy uznali komunistyczny Rz¹d Jednoœci Narodowej. Czêœæ wróci³a do Polski, czêœæ
wyjecha³a do Wielkiej Brytanii, a czêœæ szuka³a miejsca na swój dom w ró¿nych czêœciach
œwiata. Potocznie tu³acze zaczêli nazywaæ siê
od miejsc przebywania w latach czterdziestych: „Isfahañczycy”, „Indyjczycy”, „Afrykañczycy”.
Za: Tu³acze dzieci, Archiwum Fotograficzne Tu³aczy, Warszawa 1995 r., Polskie Sybiraczki w Afryce 1942-1950, Wydawca: Henryk
D¹bkowski z Sybiraczkami – Afrykankami,
Warszawa 2002.
Oprac. MM
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Co z kana³ami?
(ZAGÓRZYCE). Ta miejscowoœæ prze¿y³a swoiste pospolite
ruszenie, po przejœciu tr¹b powietrznych. Mimo i¿ mieszkañcy
ju¿ usunêli powalone drzewa i w
czêœci naprawili wyrz¹dzone
przez ¿ywio³ szkody, widaæ jednak skutki nawa³nicy. Szczególnie na polach, z których plonów
nie mogli zebraæ, bo zwyczajnie –
nie by³o co. Ale nie tylko.
Powalone drzewa i ga³êzie zosta³y uprz¹tniête z terenu wsi, a co dzieje siê nad kana³em? Teren ten nale¿y
do Zachodniopomorskiego Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych.
Czy jest wiêc mo¿liwoœæ, aby mieszkañcy sami, bez czekania na Melioracjê, wykonali najpilniejsze prace,
nim nast¹pi¹ jesienne s³oty? O tym,
jak wygl¹da sama kwestia melioracji
w tej miejscowoœci, zapytaliœmy burmistrza £obza Ryszarda Solê.
Okazuje siê, ¿e kwestia ta wysz³a trzy lata temu niejako przy okazji dróg, biegn¹cych z Zagórzyc do

Zrzekli siê
(RESKO). Czêœæ stra¿aków
ochotników z Reska dobrowolnie
zrzek³o siê ekwiwalentu p³aconego
przez gminê na cele statutowe OSP.
Przypominamy, ¿e stra¿acy z tej
gminy otrzymuj¹ 10 z³ za pe³n¹ godzinê akcji.
MM

Coraz
wiêcej
pasiek
(POWIAT). Z ka¿dym rokiem
przybywa pasiek na terenie naszego powiatu. Obecnie jest zarejestrowanych 103, gdy jeszcze w
2007 roku na terenie powiatu by³o
90 pasiek, w 2008 - 93, a w roku
ubieg³ym 96.
MM

poszczególnych kolonii.
– Chc¹c pomóc mieszkañcom
w komunikacji w dotarciu do Zagórzyc i stamt¹d dalej do £obza czy
Drawska, pojechaliœmy obejrzeæ
teren. Podj¹³em wówczas decyzjê,
¿e zrobimy modernizacjê dróg
gruntowych, ale ta modernizacja
wi¹za³a siê z poprawianiem stosunków wodnych w tym rejonie. Tam s¹
kana³y i rowy melioracyjne. Kontaktowaliœmy siê wówczas z Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych i uzgodnienie by³o takie, ¿e
Zarz¹d zobowi¹za³ siê, i¿ na danym
odcinku wykona pog³êbianie i poprawê rowów i kana³ów. Wiem, ¿e z
czêœci tych prac Zarz¹d wywi¹za³
siê. Najpilniejsze prace zosta³y wykonane, od dwóch lat nie mia³em
¿adnych sygna³ów, ¿e woda wylewa. W ubieg³ym roku przy okazji
sprawdzania jakoœci dróg, patrzy³em równie¿ na urz¹dzenia melioracyjne, prace trwa³y, rowy by³y pog³êbiane. Nie mia³em ¿adnych sygna³ów o podtapianiu ani o wyso-

kim poziomie wód gruntowych. Jeœli by³aby inicjatywa ze strony w³aœcicieli pól, którzy chcieliby za
zgod¹ Melioracji sami we w³asnym
zakresie wykonaæ drobne naprawy –

Ten sam projekt – te same
poprawki, a efekt ¿aden
(WÊGORZYNO). Podczas
wrzeœniowej sesji pod obrady
Rady Miejskiej po raz drugi
wp³yn¹³ projekt uchwa³y daotycz¹cy przejêcia przez gminê Wêgorzyno obiektu po by³ym schronisku MEL.
Gdy w maju projekt wp³yn¹³ pod
obrady Rady Miejskiej, radni uznali, ¿e przejm¹ nieruchomoœæ, pod
warunkiem, ¿e PKP rozbierze znajduj¹c¹ siê tam wie¿ê ciœnieñ. We
wrzeœniu radni mieli ponownie g³osowaæ nad projektem uchwa³y.
Wówczas przewodnicz¹cy komisji

wspólnych Jan Mazuro stwierdzi³,
i¿ projekt w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie od Polskich Kolei
Pañstwowych S.A. w Warszawie
praw maj¹tkowych – u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci po³o¿onej w obr. ewidencyjnym Po³chowo m. Runowo Pomorskie, wraz z
przeniesieniem w³asnoœci budynków, budowli i urz¹dzeñ oraz ustanowienia s³u¿ebnoœci, to jest ten
sam projekt, jaki otrzymali w maju.
– Wa³kujemy kolejny raz to
schronisko. Ta uchwa³a zrobiona
jest niedbale. W maju dopisaliœmy

Miejsce dla
okreœlonych typów
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie Zbigniew
Szklarski zwróci³ uwagê na poniszczone ogrodzenia po by³ej Telekomunikacji Polskiej.
- Tam od godzin rannych do póŸnowieczornych zbiera siê okreœlony
typ spo³eczeñstwa. Dziej¹ siê tam
ró¿ne nieodpowiedzialne rzeczy.
Bramy s¹ pootwierane, jakby na tej

posesji w ogóle nie by³o gospodarza
– powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady
Osiedlowej.
Radny Leszek Gajda doda³, ¿e
zdewastowane ogrodzenie jest od
strony placu zabaw.
– Trzeba podj¹æ radykalne
œrodki. Tam s¹ druty, poprzewracane p³oty, jeœli jakieœ dziecko sobie
oko wybije czy coœ gorszego mu siê
stanie – powiedzia³.
MM

typu wyciêcie krzewów, czy pog³êbianie rowów, to uwa¿am, ¿e jest to
do zrobienia. To samo dotyczy innych miejscowoœci – powiedzia³
burmistrz £obza.
MM
wnioski do uchwa³y i teraz znowu
musimy dopisaæ: komisje wnioskuj¹ o dopisanie w paragrafie drugim, ¿e nabycie od Polskich Kolei
praw maj¹tkowych nast¹pi z chwil¹
rozebrania przez PKP wie¿y ciœnieñ
i demonta¿u wyposa¿enia przepompowni. Po poprawce projekt uchwa³y zosta³ zaopiniowany pozytywnie.
Jesteœmy ju¿ po majowej uchwale a
wie¿a stoi nadal – powiedzia³ radny.
W takiej wersji radni przyjêli
uchwa³ê jednog³oœnie.
Interesuj¹ce jak d³ugo jeszcze
radni bêd¹ otrzymywaæ projekt
uchwa³y w tej samej wersji i dopisywaæ te same poprawki, bez jakichkolwiek zmian w kwestii rozebrania
wie¿y ciœnieñ?
MM
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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.

Wózek 3 czêœciowy firmy Tako
sprzedam. Cena: 300 z³. Tel. 501
894 828.

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Be³czna, sprzedam dom wolno stoj¹cy pow. ca³kowita 150 mkw., cena
198 tys. z³. Tel. 91 397 4342, 600
265 547, www.atut-dom.pl

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

Resko, sprzedam mieszkanie
85m2, dzia³ka 831m2, 3 pokoje,
145000z³, 888169572

Sprzedam ? czêœci przytulnego
domu po remoncie w £ob¿anach, 3
km od £obza, 97 mkw. Cena 195 tys.
z³. Tel. 91 397 4342, 600 265 547,
www.atut-dom.pl

U¿ywany kontuar z p³yty meblowej
oraz profili i k¹towników do punktu
kasowego sprzedam. Tel. 501 894
828

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw..
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.

Masz sposób na deszczowe wieczory? Ja mam. PrzyjdŸ w ka¿dy
czwartek w godz. 18 - 21, £obez ul.
Murarska 9a i zagraj w grê Cashflow!. www.Icfe.pl

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.

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

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki. Tel. 504 209
551, 91 395 1994

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Stare polskie radio Pionier U2 (dzia³aj¹ce) dla kolekcjonera sprzedam.
Zdjêcia na ¿yczenie. Tel. 501 894
828.

Region

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

Powiat ³obeski

Wysiedle, 7 km od £obza, sprzedam budynek poniemiecki typu
dworek, dwa osobne mieszkania po
remoncie. Cena 320 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

US£UGI
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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
Sprzedam lub zamieniê dom w Prusinowie, czêœciowo wyremontowany, ciep³a woda, co, dzia³ka na warzywa, m³ody sad, gara¿ z kana³em.
Tel. 608 801 238
Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach ul. 11-tego Listopada 1a. Tel.
501 779 085.

PRACA

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

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

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

Sprzedam mieszkanie 2 pok., I piêtro, 53 mkw. w Wêgorzynie. Mo¿liwoœæ przejêcia dzia³ki oraz pierwokupu gara¿u. Cena 129 tys. z³. Tel.
721 291 083
£obez. Sprzedam mieszkanie w
kamienicy dwurodzinnej, I piêtro 68
mkw., ogródek gara¿, spokojna stara ulica. Cena 198 tys. z³. Tel. 91 397
4342, 600 265 547, www.atutdom.pl
Przytoñ wieœ nad jeziorem, sprzedam mieszkanie 101 mkw., dwupoziomowe, cena 180 tys. z³. Tel. 91
397 4342, 600 265 547, www.atutdom.pl

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Podnajmê mieszkanie dwupokojowe w bloku w centrum £obza na I
piêtrze. Tel. 504 782 816.

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

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe
w £obzie na os. Orzeszkowej. Cena
185 tys z³. Tel.91 397 5637. Tel. 91
3975088.

Powiat œwidwiñski

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

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

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

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe bez czynszowe do remontu w
Poradzu 65,20 mkw., dwa pokoje,
kuchnia, ³azienka, spi¿arka, ponadto piwnica po pow. 33,07 mkw.,
ogród i pomieszczenie gospodarcze. Cena 75 tys. z³ do negocjacji,
kontakt 505 533 306 po godz. 18.00.
Sprzedam mieszkanie 3 pok. 64
mkw., I piêtro, w³asnoœciowe bez
czynszowe, £obez ul. Rolna 18. Tel.
667 952 302
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 145.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam mieszkanie o pow. 37
mkw. 2 pok. z aneksem kuchennym
po kapitalnym remoncie Cena 125
tyœ z³. Tel. 509 420 077. Ul. Ogrodowa

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.

List do redakcji

Str
Str.. 14

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

tygodnik ³obeski 28.9.2010 r.

PREZES NZOZ „INTERMED” ODPOWIADA
Nowogard,
dnia 14.09.2010r.
Pan Kazimierz Rynkiewicz Redaktor Naczelny czasopisma „tygodnik ³obeski”

Na podstawie art. 31 i 32
ustawy z dnia 26 stycznia
1984r. Prawo prasowe wnoszê o opublikowanie w najbli¿szym wydaniu
Waszego czasopisma sprostowania i
odpowiedzi dotycz¹cych treœci zawartych w artyku³ach zamieszczonych w wydaniu nr 33 z dnia
.08.2010r. pt. „Szlaban na kontrole”
i „O co chodzi z tym szpitalem?” oraz
nr z dnia 7.09.2010r. pt. „W Resku
tylko zak³ad opiekuñczo-leczniczy”,
o treœci nastêpuj¹cej:
W zwi¹zku z nieustaj¹c¹ nagonk¹ ze strony „tygodnika ³obeskiego” na „NZOZ ” jako prezes zarz¹du tego zak³adu zmuszony jestem
odnieœæ siê do zamieszczonych w
wydaniach nr 33 z dnia 17.08.2010r.
artyku³ów pt. „Szlaban na kontrole”,
„NIK odes³ana z kwitkiem przez Intermed” i „O co chodzi z tym szpitalem?” oraz nr 36 dnia 7.09.2010r. pt.
„W Resku tylko zak³ad opiekuñczoleczniczy”, bowiem uznajê, ¿e redakcja Waszego tygodnika zamieszczaj¹c w kolejnych artyku³ach niepotwierdzone informacje i fakty, a tak¿e formu³uj¹c nieuprawnione oceny,
zaczyna zdecydowanie ³amaæ zasady
nie tylko etyki zawodowej, starannoœci i rzetelnoœci dziennikarskiej, lecz
tak¿e naruszaæ dobra osobiste, w
szczególnoœci czeœæ i dobre imiê
zarówno naszej spó³ki jak i moje,
które s¹ prawnie chronione.
W artykule „Szlaban na kontrole”, „NIK odes³ana z kwitkiem przez
„Intermed” pisz¹cy sugeruje, ¿e Prezes NZOZ „INTERMED” uchyla³
siê od kontroli prowadzonego przez
spó³kê Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego, i ¿e z tego powodu zosta³ ukarany przez s¹d za pope³nienie wykroczenia. Jest to informacja przedstawiona wybiórczo i niepe³na. NZOZ
nie uchyla siê od kontroli, domaga
siê jednak, aby by³a ona prowadzona
z poszanowaniem prawa.
Dzia³alnoœæ naszego zak³adu jest
corocznie kontrolowana przez ro¿ne
instytucje i organy kontroli jak NFZ,
PIP, Sanepid, Wojewodê, Stra¿ po¿arn¹, ochronê œrodowiska itd.
Ze wzglêdu na nagminnoœæ ró¿norakich kontroli, utrudniaj¹c¹ niejednokrotnie prowadzenie dzia³alnoœci, co powszechnie by³o krytykowane od lat przez przedsiêbiorców,
w marcu 2009 r. zmieniono przepisy
dotycz¹ce swobody dzia³alnoœci gospodarczej, w tym tak¿e w zakresie
kontroli. Miêdzy innymi w art. 82
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej wprowadzono zakaz

równoczesnego podejmowania i
prowadzenia wiêcej ni¿ jednej kontroli przedsiêbiorcy, o ile nie zachodz¹ szczególne wymienione w
tym przepisie okolicznoœci.
Poniewa¿ w tym samym czasie
NZOZ „INTERMED” by³ kontrolowany przez NFZ, a prowadzenie
równoleg³ych kontroli niew¹tpliwie
utrudnia³o dzia³alnoœæ, tutejszy zak³ad stosownie do przys³uguj¹cych
przedsiêbiorcy uprawnieñ wniós³
sprzeciw wobec podjêcia i prowadzenia kontroli przez NIK. Na tym
tle powsta³ spór co do stosowania
wobec NIK przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie kontroli przedsiêbiorców.
Podkreœlam, ¿e stanowisko NZOZ
„INTERMED” w sporze z NIK popar³o oprócz Konfederacji Pracodawców Polskich równie¿ Ministerstwo Gospodarki. Dokumenty na potwierdzenie powy¿szego w za³¹czeniu.
Tak¿e kara grzywny, któr¹ na
wniosek NIK na prezesa NZOZ INTERMED na³o¿y³ S¹d w £obzie nie
jest prawomocna, bowiem od wydanego w postêpowaniu uproszczonym wyroku nakazowego Jacek Kargul wniós³ sprzeciw.
Wypada³o by wiêc, aby autor wymienionego artyku³u, przedstawiaj¹cy w nim w niekorzystnym œwietle
NZOZ INTERMED do³o¿y³ w³aœciwej starannoœci w przedstawianiu
faktów, a nie dokonywa³ powierzchownych ocen wpisuj¹cych siê w
nurt nagonki i nieprzychylnych opinii oraz demagogii uprawianych
wobec tutejszej spó³ki, za poœrednictwem waszej gazety.
Tak¿e w artykule „O co chodzi z
tym szpitalem?” autorka Magdalena
Mucha wysuwa i wyg³asza pod adresem NZOZ INTERMED i jej prezesa
nie maj¹ce uzasadnienia w faktach i
sprawdzonych okolicznoœciach zarzuty i opinie dotycz¹ce jego uczciwoœci i rzekomy cynizm.
Chcê przypomnieæ tylko, bo jak
widaæ dziennikarze „tygodnika ³obeskiego” maj¹ krótk¹ pamiêæ, ¿e od
kwietnia 2004 r., gdy INTERMED
podj¹³ siê prowadzenia nie mog¹cego ju¿ d³u¿ej funkcjonowaæ szpitala
w Resku, ratuj¹c go przed ca³kowit¹
i nieuchronn¹ likwidacj¹. INTERMED prowadzi³ ten szpital bez wiêkszych problemów praktycznie do
czasu, gdy w relacje pomiêdzy funkcjonuj¹cymi w nim spó³kami zacz¹³
ingerowaæ Zarz¹d Powiatu z wicestarost¹ R. Brodziñskim na czele.
Szpital, a przynajmniej oddzia³y prowadzone przez NZOZ INTERMED
funkcjonowa³y bez wiêkszych problemów organizacyjnych. Tak¿e do,
gdy pisz¹cy te s³owa kierowa³ NZOZ
CHIRURG nie by³o zastrze¿eñ do
dzia³alnoœci chirurgii. Sytuacja za-

czê³a siê zmieniaæ, gdy w psuj¹ce siê
relacje pomiêdzy spó³kami zaczêli
siê mieszaæ cz³onkowie zarz¹du powiatu, w tym w sposób oczywisty w
mojej ocenie opowiadaj¹c siê za
spó³k¹ Chirurg i wspieraj¹c jej dzia³ania.
Niejednokrotnie wystêpowa³em
do w³adz powiatów stargardzkiego,
a po zmianie w³aœciciela do ³obeskiego, z propozycjami pe³nego prowadzenia szpitala w Resku przez INTERMED, czy te¿ wspólnego przedsiêwziêcia z lokalnymi jednostkami
samorz¹du terytorialnego. Nie by³o
jednak po stronie powiatu partnera, z
którym mo¿na by podj¹æ merytoryczn¹ dyskusjê na argumenty i fakty. Zamiast tego wybrano drogê (do
czego mia³ powiat prawo) wykupu
szpitala od Stargardu, przejœciowej
krótkotrwa³ej dzier¿awy dwóm podmiotom, a nastêpnie nie bior¹c w najmniejszym stopniu pod uwagê faktu,
¿e to dziêki NZOZ INTERMED
szpital w Resku móg³ w miarê sprawnie funkcjonowaæ przez 6 lat, pozbywa siê dotychczasowego prowadz¹cego powierzaj¹c dalsze prowadzenie szpitala dla SPZZOZ w Gryficach. A¿ prosi siê, aby w tym miejscu
przypomnieæ stare przys³owie o murzynie, który zrobi³ swoje. Tak¿e wypominanie, ¿e zatrudniaj¹c w 2004 r.
by³ych pracowników likwidowanego SPZZOZ w £obzie INTERMED
otrzyma³ dofinansowanie z Urzêdu
Pracy w kontekœcie alternatywy likwidacji szpitala œwiadczy o niezrozumieniu przez redaktora pisz¹cego
artyku³ z³o¿onoœci ówczesnej sytuacji, a wrêcz pachnie cynizmem.
Mo¿na tak¿e sobie zadaæ pytanie, czy po to powiat ³obeski musia³
wydawaæ obecnie ze skromnego bud¿etu na zakup szpitala ponad 2,6
mln z³, które na pewno przyda³y by
siê na inne cele.
Dlatego te¿ oskar¿anie NZOZ
INTERMED i jego prezesa o to, ¿e w
swoich dzia³aniach kieruje siê wy³¹cznie trosk¹ o w³asny portfel nie
maj¹c na wzglêdzie dobra pacjentów, jest nie poparte ¿adnymi faktami i stanowi ra¿¹ce nadu¿ycie ze
strony dziennikarza. Takie przedstawianie nas w oczach opinii publicznej stanowi naruszenie dobór osobistych.
Tak¿e zawarte w artykule zamieszczonym w numerze 36 Waszej
gazety z dnia 07.09.2010 r. pt. „W
Resku tylko zak³ad opiekuñczoleczniczy” stwierdzenia, zarzuty i
wyra¿one niepochlebne opinie pod
adresem NZOZ INTERMED, s¹ niepotwierdzone faktami, sugestywne i
tendencyjne.
To nie NZOZ INTERMED, czy
te¿ jego prezes spowodowali, ¿e z
NZOZ CHIRURG NFZ zerwa³ kontrakt, lecz nierozwa¿ne zachowanie i

postêpowanie obecnych w³aœcicieli
CHIRURGA, wspieranych przez zarz¹d powiatu i niestety Wasz¹ gazetê.
Wystêpowa³em wielokrotnie do
zarz¹du powiatu z wnioskami o uporz¹dkowanie spraw dotycz¹cych
szpitala w Resku i relacji pomiêdzy
naszymi spó³kami, zepsutych od kilkunastu miesiêcy. Uwa¿am, ¿e nie
by³o jednak ze strony powiatu woli i
chêci do konstruktywnych i merytorycznych dyskusji w tym zakresie, a
wrêcz umywano rêce od sygnalizowanych i zg³aszanych problemów.
Stosowano natomiast przeciwko
NZOZ INTERMED zarówno jawne
jak i pozakulisowe dzia³ania, w tym
z wykorzystaniem Waszej gazety,
zmierzaj¹ce wrêcz do wyrugowania
naszego zak³adu z dalszego prowadzenia szpitala. Traktujê to jako swoist¹ krucjatê przeciwko tutejszej
spó³ce.
Tak¿e w tym artykule dokonuje
siê pobie¿nych i powierzchownych
oraz tendencyjnych ocen dotycz¹cych postêpowania, w tym co do
przyczyn zerwania kontraktu przez
NFZ z NZOZ CHIRURG.
Nieprawd¹ jest, ¿e to wskutek
dzia³ania INTERMEDU i uniemo¿liwienia dostêpu dla spó³ki CHIRURG do pomieszczenia RTG zosta³ zerwany z CHIRUGIEM kontrakt na œwiadczenie us³ug w zakresie lecznictwa szpitalnego. Nale¿y w
tym miejscu podkreœliæ, ¿e ju¿ od
kwietnia 2009 r., jak nam wiadomo,
NZOZ CHIRURG winien zapewniaæ, oprócz RTG, swoim pacjentom
tak¿e ca³odobowe m.in. badania endoskopowe i kolonoskopowe, badania laboratoryjne i inne. Jak nam
wiadomo CHIRURG nie spe³nia³
wymogów koniecznych dla realizacji us³ug szpitalnych, co zreszt¹ potwierdzi³y kontrole NFZ, za co na ten
zak³ad zosta³a jeszcze w 2009 r. na³o¿ona kara finansowa. W œwietle
powy¿szego, ju¿ od dawna nie spe³nia³ wymogów w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych, a skoro
dopiero kontrakt zosta³ zerwany w
ostatnim czasie, to jest to dowód
du¿ej pob³a¿liwoœci ze strony NFZ.
Tym samym nie mo¿na mówiæ, ¿e
zerwano z CHIRURGIEM kontrakt
z dnia na dzieñ. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ NZOZ CHIRURG praktycznie nie posiada³ skutecznie zawartej umowy na sprzêt RTG, który
kilka lat temu zosta³ zajêty przez komorników, i w naszej ocenie, umowa
na najem tego sprzêtu zawarta przez
likwidatora SPZZOZ w £obzie w likwidacji, budzi w¹tpliwoœci co do jej
skutecznoœci prawnej w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa. Ponadto informujê, ¿e czêœæ sprzêtu w pracowni
RTG nale¿y do INTERMED, natomiast nie ma tam sprzêtu stanowi¹-
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cego w³asnoœæ Powiatu £obeskiego,
czy te¿ spó³ki CHIRURG.
INTERMED nie jest w³aœcicielem sprzêtu rehabilitacyjnego w
przychodni w £obzie, który nale¿y
do SPZZOZ w £obzie w likwidacji,
a INTERMED go wydzier¿awia. Zaprzeczam jednak, aby sprzêt ten by³
niesprawny, bowiem posiada wa¿ne
paszporty techniczne, podlega sta³emu nadzorowi technicznemu i jest
dopuszczony do u¿ytkowania. Nigdy
te¿ pacjenci nie zg³aszali ¿adnych
zastrze¿eñ i skarg na dzia³anie sprzêtu, czy te¿, ¿e zostali poparzeni. Dlatego te¿ taki zarzut jest fa³szywy.
Oœwiadczam, ¿e INTERMED realizuje wszystkie kontrakty zgodnie
z warunkami w nich okreœlonymi i

Od Redakcji
Publikujê list prezesa INTERMEDU pana Jacka Kargula wy³¹cznie dla celów poznawczych, bo uwa¿am, ¿e dyskusja o sprawach publicznych powinna byæ prowadzona przy
otwartej kurtynie i powinny padaæ
wszelkie argumenty, by mieszkañcy
mogli siê z nimi zapoznaæ i dokonaæ
ich oceny i weryfikacji.
Gdybym nie mia³ tego wewnêtrznego przekonania, ¿e debata publiczna jest wartoœci¹ sam¹ w sobie, j¹drem demokracji, musia³bym odes³aæ
ten list prezesowi z informacj¹, ¿e nie
ma on cech sprostowania, na co powo³uje siê prezes w pierwszym akapicie, gdy¿ prezes Jacek Kargul nie
prostuje w nim ¿adnych faktów, a
jedynie uprawia polemikê i to doœæ
aroganck¹, strasz¹c redakcjê i przypisuj¹c jej dziennikarzom co tylko
mu œlina na jêzyk przyniesie. Takie
stwierdzenia jak: nagonka, tendencyjnoœæ, krucjata, demagogia, nieuprawnione oceny itp. s¹ zwyczajnie
stwierdzeniami ocennymi i niewiele
maj¹ wspólnego z dyskusj¹ merytoryczn¹, a tym bardziej z prostowaniem faktów.
Jedynym faktycznym uzupe³nieniem naszych publikacji jest informacja, ¿e prezes pan Kargul wniós³
sprzeciw wobec kary grzywny, jak¹
na³o¿y³a na niego Najwy¿sza Izba
Kontroli. Faktycznie, sprzeciw zosta³
wniesiony i pod koniec paŸdziernika
S¹d Rejonowy w £obzie rozpatrzy
sprawê w normalnym postêpowaniu.
Powiem tylko tyle, ¿e ¿yczê panu
prezesowi, by j¹ wygra³, bo to bêdzie
na korzyœæ przedsiêbiorców, do których i ja siê zaliczam. S¹d rozpatrzy
jak by³o naprawdê i wyda wyrok. To,
¿e kibicujê prezesowi w tej sprawie,
a nie zgadzam siê i mam inne zdanie
w innych sprawach, jest mo¿liwe dlatego, ¿e mogê pozwoliæ sobie mieæ
w³asne zdanie na ró¿ne tematy, a nie
kierowaæ siê sympati¹ lub antypati¹
do konkretnych osób. Najpierw sprawy i racje, póŸniej osoby, ich cechy i
osobowoœæ.
Dlatego zapewniam pana prezesa, ¿e nikt nie wykorzystuje Tygodni-
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obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i
dotyczy to tak¿e ZOL, w odró¿nieniu
od tak ho³ubionego przez Zarz¹d Powiatu i Wasz¹ gazetê NZOZ CHIRURG.
Jednoczeœnie z uwagi na trwaj¹c¹ ze strony Waszej gazety nieustaj¹c¹ kampaniê pomówieñ i
oszczerstw pod adresem INTERMED i mojej osoby, które naruszaj¹
moj¹ czeœæ i dobre imiê wzywam
Pañstwa do zaniechania takich dzia³añ pod rygorem podjêcia zdecydowanych dzia³añ prawnych, ³¹cznie z
drog¹ s¹dow¹ oraz zawiadomieniem
organów œcigania.
NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o.
Prezes Jacek Kargul

ka £obeskiego do zakulisowych gier,
bo na to bym nie pozwoli³, a a¿ tak
g³upi nie jestem, bym nie wiedzia³, ¿e
takie gry uprawia siê doœæ powszechnie. S¹ one wdziêcznym tematem
wielu naszych publikacji, by i czytelnicy mogli je poznaæ.
Proszê przewertowaæ kilka roczników Tygodnika £obeskiego i nie
znajdzie pan w naszych publikacjach
tylu demagogicznych stwierdzeñ, ilu
pan u¿y³ w jednym tylko liœcie. A
domaga siê pan dyskusji merytorycznej. Ja rozumiem, ¿e np. podanie faktu, ¿e wzi¹³ pan z PUP £obez 190 tys.
z³ na zatrudnianych pracowników
mo¿e byæ przyczyn¹ do zmiany ocen
tego pocz¹tkowego startu pana spó³ki w szpitalu, ale to s¹ fakty. Mo¿emy
je ró¿nie oceniaæ, ale bez faktów
wszelkie ocenianie, bazuj¹ce na fa³szywych przes³ankach, ju¿ na wyjœciu nosi raczej znamiona plotki, ni¿
w³aœnie rzetelnej oceny. Np. wiedza,
¿e wydzier¿awia siê obiekt za 4 tys.
z³, a poddzier¿awia za 40 tys., stanowi dopiero w³aœciw¹ podstawê do
rozwa¿ania o wzajemnych relacjach,
intencjach, zale¿noœciach, zysku i
wyzysku. Mo¿emy dyskutowaæ nad
z³o¿onoœci¹ spraw przy obejmowaniu opieki nocnej i œwi¹tecznej w
£obzie, ale najpierw fakty – za ile
dzier¿awa, jak to siê odby³o i co z tego
mamy. Po co by³ ten ha³as zwi¹zany
z pacjentami, którzy zostali Ÿle lub
wcale obs³u¿eni? Pan stwierdzi, ¿e to
nagonka gazety, ja – ¿e pacjenci przyszli do redakcji ze swoimi problemami. Pan opisuje w³asne emocje i neguje fakty, ja je przedstawiam. Gdyby by³ tam normalny lekarz, w ogóle
nie by³o by tematu. Proszê przyj¹æ to
do wiadomoœci.
Przy okazji pozwolê sobie popolemizowaæ ze stwierdzeniem, ¿e wydzier¿awienie szpitala powinno byæ
na 3 a nie 20 lat, bo ktoœ by tu przyszed³ i zainwestowa³ w pacjentów
powiatu ³obeskiego. Ten kto tak
twierdzi, nie rozumie pojêcia inwestycji. Nikt nie zainwestuje w szpital
przy 3-letniej dzier¿awie, tylko go
wyeksploatuje i zostawi. Na ocenê tej
ca³ej sytuacji jest jeszcze czas.
Kazimierz Rynkiewicz

Z³oœliwoœci
redaktor MM
Ubolewaæ nale¿y, i¿ Tygodnik
£obeski tak stronniczo i bez zrozumienia opisuje wêgorzyñsk¹ gminê. Bardzo zjadliwe pytanie zada³a
red. MM w T£ z 14 wrzeœnia. Redaktor pyta co kombinuje burmistrz Gra¿yna Karpowicz? Podejrzenia o niecne kombinacje s¹
co najmniej niestosowne. Nie ma
co siê pytaæ, ani te¿ dziwiæ. Proszê
przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e w Wêgorzynie obowi¹zuj¹c¹ norm¹ w
pracy pani burmistrz jest dobro
mieszkañców, a jej m¹dre i troskliwe rz¹dy przynosz¹ gminie chwa³ê, a ludziom dobrobyt. Dowody?
Otó¿ i one. Opieram siê jedynie na
doniesieniach Tygodnika £obeskiego. Najpierw przypomnê przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci
pod budowê budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej (naprzeciw koœcio³a). W pierwszym przetargu warunki spe³ni³ tylko jeden
oferent, wêgorzyñski przedsiêbiorca. Ale nie dla psa kie³basa. Nie
bêdzie siê dorabia³ na maj¹tku
gminy jakiœ lokalny kapitalista,
szczególnie wówczas gdy w³aœciwy, oczekiwany i wra¿liwy na dolê
mieszkañców gminy biznesmen
spóŸni³ siê z wp³at¹ wadium. W
tym momencie troszcz¹ca siê o
wspólne dobro burmistrz stanê³a
na wysokoœci zadania. Uniewa¿ni³a przetarg i og³osi³a kolejny. Tym
razem zadbano by przetarg zosta³
przeprowadzony prawid³owo, a i
nabywca okaza³ siê ten co trzeba.
To wszystko oczywiœcie dla dobra
mieszkañców gminy. Mam nadziejê, ¿e red. MM przyzna z nale¿n¹
pokor¹ uzna racjê pani burmistrz i
doceni jej determinacjê w pracy dla
swoich wyborców. Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e dziœ centrum Wêgorzyna nie zarastaj¹ ju¿ krzaki, lecz
zdobi je estetycznie wykonane
ogrodzenie, gustownie wkomponowane w otaczaj¹c¹ architekturê
miasta.
Albo inny przyk³ad. Tak¿e opisywany w Tygodniku £obeskim.
Modernizacja oczyszczalni œcieków dofinansowana z funduszu
norweskiego. Na pocz¹tku grudnia
ub.r. burmistrz Karpowicz og³osi³a przetarg na wykonanie prac. Najtañsz¹ ofertê z³o¿y³a firma z Poznania. Za wykonanie prac chcia³a ona
2,3 mln. z³, podczas gdy gmina zaplanowa³a 2,4 mln. z³. Burmistrz
Wêgorzyna, oczywiœcie w trosce o
dobro swoich wyborców, przez
cztery miesi¹ce niestrudzenie i wnikliwie analizowa³a z³o¿one oferty,

a¿ wybra³a lepsz¹. Okaza³o siê, jest
ni¹ oferta firmy z Gorzowa. Za 3
mln. z³. Có¿ tam marne 700 tys. z³.
Dla Wêgorzyna wszystko co najlepsze. Jedynie przypadkowy zbieg
okolicznoœci sprawi³, ¿e wygrywaj¹cy oferent ma swoj¹ siedzibê w
tym samym budynku co pomagaj¹ca pani burmistrz w prowadzeniu
inwestycji i przetargów firma Komplet Invest pana Granopsa. A dziœ
red. MM tylko miesza pytaj¹c czy
gmina nie straci dofinansowania
powodu przekroczenia terminu wykonania robót. (T£ z dnia
14.092010r.). To czysta z³oœliwoœæ.
Jak mo¿e red. MM podwa¿aæ m¹dre
i roztropne rz¹dy burmistrz Karpowicz. Przecie¿ nie dlatego podatnicy gminy Wêgorzyno z w³asnej kieszeni do³o¿yli ciê¿ko zapracowane
700 tys. z³ do norweskich euro, ¿eby
dziœ ktoœ partaczy³ robotê, a jakaœ
gazeta pomiata³a dobrym imieniem
naszej w³adzy. Nasze podwórko,
nasza burmistrz i nasze pieni¹dze.
Z³oœliwoœæ red. MM jednak nie
zna granic. W kolejnym artykule
„W Wêgorzynie dwa rozstrzygniêcia tego samego przetargu” red.
MM znów podwa¿a dobre intencje
pani burmistrz, pytaj¹c: co kombinuje burmistrz Karpowicz? Nic nie
kombinuje. Przecie¿ ka¿dy rozumie, ¿e przetarg na budowê kanalizacji w Wêgorzynie wygra³a firma
z Koszalina oferuj¹c kwotê 3,5
mln. z³, podczas gdy pani burmistrz
planowa³a zap³aciæ za te roboty 5
mln. z³. Zwyciêzca przetargu odmówi³ podpisania umowy. Ma racjê red. MM pisz¹c, ¿e w kasie
gminy powinno zostaæ 100 tys. z³
wadium, które traci wygrywaj¹cy
przetarg w przypadku odmowy
podpisania umowy. Unikn¹æ tej
kary mo¿na jedynie poprzez uniewa¿nienie przetargu. Tak te¿ uczyni³a burmistrz Karpowicz. Myœlê,
¿e red. MM te¿ nie dopuœci³aby do
tego, aby ktoœ g³upio straci³ 100 tys.
z³. Szkoda ludzi. Przecie¿ na tej robocie mo¿e zarobiæ 5 mln. z³, a nie
marne 3,5. Przecie¿ gmina nie zbankrutuje, a kanalizacja i tak powstanie. Burmistrz Karpowicz og³osi
niebawem drugi przetarg i wybierze
firmê, która tym razem zaoferuje
godziw¹ cenê za zakopanie rur w
ziemi. Na nic zdadz¹ siê z³oœliwoœci, ¿e kanalizacja za pasem, a kasa
pusta (T£ z dnia 7. 09. 2010r). Pieni¹dze siê znajd¹. Nie w takich k³opotach pani burmistrz dawa³a radê.
A w koñcu od czego s¹ banki?
Mieszkaniec Wêgorzyna
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Pora¿ka Sarmaty z sêdzi¹ w tle
Sarmata Dobra – Gryf Kamieñ Pomorski 1:5 (0:3)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty
Piotr Grochulski 51',
dla Gryfa: Rados³aw Janus 7',
Mariusz Kostur 17', Wiktor Kasztelan 28', Adrian Kapczyñski (k) 78',
Szymon W³odarek 90 +,

Szymon W³odarek, Szymon Smerdel, Kacper Wittbrodt.

Sk³ady:
Sarmata: Marcin Kamiñski, Damian Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk
(kpt.), Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz, Damian Padziñski, Wojciech GuŸniczak, Piotr Grochulski,
Rados³aw Cytowicz (od 75' Zdzis³aw Szw¹der), Wojciech Kliœ, Emilian Kamiñski (od 46' £ukasz Olechnowicz).
Gryf: Jacek Malanowski, Rados³aw Janus, Adrian Kapczyñski
(kpt.), Gracjan Górski, Krzysztof
Wysocki, Krzysztof Wróbel, Ryszard Król, Mariusz Kostur, Dawid
Roszak, Wiktor Kasztelan, Micha³
Geszka oraz Ireneusz Benedyczak,

Wysok¹ pora¿k¹ Sarmaty 1:5
zakoñczy³ siê mecz o mistrzostwo
IV ligi z aktualnym wiceliderem
Gryfem Kamieñ Pomorski. Mimo,
i¿ wynik meczu by³ wyraŸnie niekorzystny dla Sarmaty, to przebieg gry
wcale nie zapowiada³ dla tej dru¿yny tak niekorzystnego rezultatu. Ju¿
w 1' meczu „zakot³owa³o siê” w polu
karnym Gryfa i Sarmata by³ bliski
uzyskania prowadzenia. Jednak
podczas strza³u g³ow¹ Wojciecha
GuŸniczaka zosta³ on „zahaczony”
piêœci¹ przez obroñcê Gryfa i pi³ka
zamiast „wyl¹dowaæ” w bramce
odbi³a siê od poprzeczki i wysz³a na
róg, a zawodnik „wyl¹dowa³” za

Sêdzia g³ówny: Karol Kierzkowski, asystenci: Waldemar Cichecki, Marcin Maœniak.

lini¹ bramkow¹ Gryfa i musia³ skorzystaæ z pomocy medycznej. By³a
to pierwsza i jak siê póŸniej oka¿e
nie jedyna sytuacja w tym meczu,
gdy decyzje podejmowane w tym
meczu przez sêdziego Karola Kierzkowskiego (kibice w £obzie poznali go dwa tygodnie wczeœniej, gdy
sêdziowa³ mecz Œwiatowid - B³êkitni II) by³y lekko mówi¹c co najmniej
kontrowersyjne. Zawodnicy Sarmaty mieli do niego pretensje za nie
zasygnalizowanie pozycji spalonych przy dwóch pierwszych bramkach strzelonych przez zawodników Gryfa. Równie¿ przy czwartej
bramce sêdzia nie przerwa³ akcji,
gdy zawodnik Sarmaty by³ faulowany (œci¹gany za koszulkê), natomiast odgwizda³ faul i wskaza³ na
rzut karny, gdy w tej samej akcji
chwilê póŸniej to zawodnik Sarmaty faulowa³. A ju¿ pokaz swojej dominacji „bohater” tego meczu poka-

za³ w drugiej po³owie, kiedy odes³a³ na trybunê z ³awki trenerskiej
trenera Sarmaty Tomasza Surmê,
cz³owieka, który nigdy nie przeklina, który (a znam go wiele lat) móg³by byæ wzorem postawy „fair play”.
Jego „przewinieniem” by³o to, ¿e
odwa¿y³ siê powiedzieæ pod adresem sêdziego cytat: „jesteœ tak blisko, a nie widzisz”, po akcji rozgrywaj¹cej siê tu¿ obok trenera, gdy
najm³odszy w dru¿ynie Sarmaty 17letni Wojciech GuŸniczak zosta³
uderzony ³okciem przez jednego z
rywali. Sêdzia tego meczu by³ tak
uwa¿ny, ¿e jedn¹ z ¿ó³tych kartek
ukara³ nawet nie tego zawodnika,
który pope³ni³ przewinienie.
I chocia¿ Sarmata stworzy³ w
przeci¹gu ca³ego meczu sytuacje
bramkowe, to jednak nie potrafi³ ich
wykorzystaæ i zwyciêstwo Gryfa tego
dnia wyj¹tkowo skutecznego sta³o siê
faktem i by³o zas³u¿one.
estan

PUCHAR DLA LEKKOATLETÓW
POWIATU £OBESKIEGO
Wojewódzki Zwi¹zek Lekkiej
Atletyki w Szczecinie dokona³ podsumowania wspó³zawodnictwa
sportowego w sezonie 2010. W ramach Dru¿ynowych Mistrzostw
Województwa M³odzików w Lekkiej Atletyce Powiat £obeski wystêpuj¹cy pod szyldem MKS "Olimp"
zaj¹³ bardzo wysokie II miejsce.
Cz³onkami „srebrnej” ekipy byli
uczniowie szkó³ z gminy Resko,
Dobrej, Wêgorzyna i £obza.
W klasyfikacji generalnej (suma

najlepszych wyników 10 dziewczynek + 10 ch³opców) £obez zosta³
sklasyfikowany na 2. miejscu wœród
22 zespo³ów klubowych ca³ego
województwa.
W nagrodê otrzyma³ okaza³y
puchar Zachodniopolskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki.
Tym udanym startem m³odzie¿
naszego powiatu po raz kolejny
wykaza³a swój sportowy talent,
ambicjê i bardzo dobre przygotowanie szkoleniowe.

Puchar dla MKS „OLIMP" £obez za zajêcie II miejsca w Dru¿ynowych Mistrzostwach Województwa M³odzików Lekkiej Atletyce prezentuj¹ nasze
czo³owe sprinterki i skoczkinie, od lewej: Kinga Ciszewska, Laura Deuter,
Dagmara Wêzik i Anna Ko³odyñska.

Sk³ad reprezentacji Powiatu £obeskiego w Dru¿ynowych
Mistrzostwach Województwa M³odzików - Szczecin 2010
z Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie
Anna Ko³odyñska (100 m - 14,31 s, )
Kinga Ciszewska
(100 m - 14,37 s)
Patrycjusz Duczek
(100 m - 12,81 s, 300 m - 44,38 s)
Micha³ Banaszak
(300 m - 45,05 s)
£ukasz £achañski
(1000 m - 2:59,59 min)
Patryk Genderka
(600 m - 1:43,92 min)
Kamil Jaremko
(oszczep - 29,75 m)
Szymon Franczuk
(wzwy¿ - 160 cm)
Damian Sarnowski
(wzwy¿ - 155 cm)
z Gimnazjum w Resku
Sonia S³awiñska
(300 m - 44,98 s, wzwy¿ - 155 cm)
Kamila Œluz
(600 m - 1:54,30)
Weronika Janowska
(w dal - 4,07 m i 100 m - 14,23 s)
Natasza Czura
(100 m - 15,05 s)
Sandra Kocik
(w dal - 4,16 m)
Pawe³ Ciszewski
(300 m - 40,18 s)
Tomasz Grzelak
(600 m - 1:47,37 min)
ze Szko³y Podstawowej w Dobrej
Patrycja Florczak
(300 m - 50,32 s)
Kinga Borysiak
(300 m - 52,65 s)
Milena Sadowska
(600 m - 1:54,21 min)
Ma³gorzata Stefañska
(600 m - 1:57,15 min)
Ryszard Rzepecki
(600 m - 1:48,45 min)
z Gimnazjum w £obzie, Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie
i Szko³y Podstawowej w Be³cznej
Aleksandra Romej
(300 m - 42,67 s)
Joanna Kielan
(w dal - 3,63 m)
Dagmara Wêzik
(100 m - 14,43 s)
Laura Deuter
(w dal - 4,23 m)
Kadrê trenersk¹ i opiekuñcz¹ na zawodach sprawowali nauczyciele
wychowania fizycznego: Kazimierz Mikul (trener-koordynator reprezentacji
powiatu), Renata Czerwiñska z Reska i Janusz £ukomski z Dobrej.
Gratulacje.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Wyniki i tabele

Klasa okrêgowa

Œwiatowid rozbija
Inê Iñsko
ŒWIATOWID £obez – INA Iñsko 5:1 (3:1)
ŒWIATOWID: Tchurz - Petera,
D. Mosi¹dz, M. Mosi¹dz, Koba,
Borejszo, Popielewski, Samal,
Ostaszewski, Skibiñski, Dudek.
Trener Grzegorz Pawlak.
INA: Rogowski - Koperski, Tondrik, Wasielewski (80' Gisel), Szymañski (50' Marcinkowski), P.
¯ebrowski (46' £onyszyn), Romañczyk, Adamek, Drozd (57' M. Furman), Bia³ecki, Ho³owiej.
Bramki: dla Iny w 16 min. Grzegorz Adamek; dla Œwiatowida: 21' Tomasz Skibiñski; 29' - £ukasz Petera; 45' - Mateusz Ostaszewski; 78'
- £ukasz Petera; 87' - Dawid Mosi¹dz.
Mo¿na ¿artobliwie powiedzieæ,

IV liga
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¿e to by³ mecz pod dyktando Rynkiewiczów, gdy¿ jako g³ówny sêdziowa³ Jaros³aw Rynkiewicz, a
asystowa³a mu Natalia Rynkiewicz
(oraz Andrzej Jaszczyñski). Gdybym pojawi³ siê na stadionie, by³oby nas troje, ale niestety by³em w
pracy. Mo¿e i dobrze, bo przykro
by³oby s³uchaæ: Rynkiewicz „kalosz”. Mimo wszystko obecnoœæ
Rynkiewiczów okaza³a siê szczêœliwa dla Œwiatowida, bo rozgromi³ Inê 5:1. To zwyciêstwo zapewni³o utrzymanie trzeciego
miejsca w tabeli, czyli bardzo
dobrej pozycji wyjœciowej do
walki o awans. Ktoœ musi tylko
„przejechaæ” Jezioraka.
KAR

GRANIE W PLANIE

9 kolejka 02.10 (sobota) Kluczevia Stargard – Victoria Przec³aw;
Vineta Wolin – Odra Chojna; Wybrze¿e Rewalskie – Lech Czaplinek;
Gryf Kamieñ Pom. - Darzbór Szczecinek; Leœnik Rossa Manowo – Sarmata Dobra; Drawa Drawsko Pom. - Piast Chociwel; Astra Ustronie
Morskie – Hutnik Szczecin; Ina Goleniów – Ba³tyk Koszalin.

Klasa Okrêgowa
9 kolejka 02.10 (sobota): 16.00 Sparta Wêgorzyno – Œwiatowid
£obez; Rega II Trzebiatów – Jeziorak Szczecin; Chemik II Police – GKS
Mierzyn; Wicher Brojce – Flota II Œwinoujœcie; Promieñ Mosty – GOK
Ehrle Dobra Szcz.; 15.00 Ina Iñsko – D¹brovia Stara D¹browa; Orze³
£o¿nica – Kasta Szczecin; B³êkitni II Stargard – Korona Stuchowo.

Klasa A gr. 1
7 kolejka 02.10 (sobota): Ba³tyk Gostyñ – Orze³ Prusinowo; 13.30
Iskra Golczewo – B³êkitni Trzyg³ów; 14.00 Mewa Resko – Pionier ¯arnowo; 03.10 (niedziela) 14.30 Ba³tyk Miêdzywodzie – Fala Miêdzyzdroje; 16.00 Pomorzanin Przybiernów – Sowianka Sowno; 16.00 Bizon
Cerkwica – Jantar Dziwnów.

Klasa A gr. 2
7 kolejka 02.10 (sobota): WODR Barzkowice – Olimpia Nowogard;
Orze³ Grzêdzice – Unia Stargard; Pomorzanin Kr¹piel – Zorza Tychowo;
14.00 Radovia Radowo Ma³e – D¹b Dêbice; 03.10 (niedziela) 15.00
Orze³ Pêzino – Rolpol Rossow Chlebowo; 15.30 Vitkowia Witkowo –
Zenit Koszewo.

Klasa B gr. 1
6 kolejka 02.10 (sobota): Zalew Stepnica – Komarex Komarowo;
Jastrz¹b £osoœnica – Gardominka Polonia II Mechowo; Prawobrze¿e
Œwinoujœcie – Zryw Kretlewo; 03.10 (niedziela) 14.00 Huragan Wierzchos³aw – OKS Goleniów; 14.30 Znicz Wysoka Kamieñska – Zieloni
Wyszobór.

Klasa B gr. 2
6 kolejka 02.10 (sobota): Piast Kolin – Œwiatowid II £obez; Derby
Ulikowo – Orkan II Suchañ; 03.10 (niedziela) Kluczevia II Stargard –
Saturn Szadzko; Ogniwo Dzwonowo – Orkan Dalewo.

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

18 20:6
18 28:17
16 19:13
15 17:5
14 21:12
14 14:12
12 16:20
11 12:14
11 12:15
10 12:13
9 13:17
7 11:19
6 9:14
6 8:13
6 12:15
3 9:28

Klasa okrêgowa
8 kolejka: Œwiatowid £obez – Ina
Iñsko 5:1; Jeziorak Szczecin – Promieñ Mosty 2:1; Flota II Œwinoujœcie – Sparta Wêgorzyno 0:0; GKS
Mierzyn – Rega II Trzebiatów 1:1;
GOK Ehrle Dobra Szcz. - Wicher
Brojce 1:1; Korona Stuchowo – Chemik II Police 0:0; Kasta Szczecin –
Bêkitni II Stargard 1:2; D¹brovia
Stara D¹browa – Orze³ £o¿nica 0:0.
1. Jeziorak Szczecin
22 23:6
2. GOK Dobra Szcz.
17 22:7
3. Œwiatowid £obez
17 20:10
4. B³êkitni II Stargard 16 22:17
5. Rega II Trzebiatów
13 15:11
6. Promieñ Mosty
10 12:17
7. Kasta Szczecin
10 15:12
8. GKS Mierzyn
10 8:12
9. Orze³ £o¿nica
10 8:10
10. Chemik II Police
10 14:12
11. Korona Stuchowo
8 9:16
12. Sparta Wêgorzyno 8 9:16
13. Wicher Brojce
8 16:24
14. Flota II Œwinoujœcie 8 8:15
15. Ina Iñsko
7 11:14
16. D¹brovia St. D¹browa 3 4:17

Klasa A gr. 1
6 kolejka: B³êkitni Trzyg³ów – Bizon Cerkwica 1:4; Jantar Dziwnów
– Ba³tyk Miêdzywodzie 3:2; Orze³
Prusinowo – Pomorzanin Przybiernów 0:3; Fala Miêdzyzdroje – Ba³tyk Gostyñ 3:0; Pionier ¯arnowo –
Iskra Golczewo 0:7; Sowianka
Sowno – Mewa Resko 0:3.
1. Pomorzanin Przybiernów 14 18:8
2. Iskra Golczewo
13 16:3

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

13 17:9
13 18:8
12 16:4
10 5:10
6 10:22
6 8:10
6 13:19
4 8:12
4 6:18
0 7:19

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

18 20:7
15 19:8
13 20:13
12 10:3
9 14:13
8 8:6
5 10:17
5 13:17
5 9:17
5 8:11
4 7:14
0 7:19

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

13 15:4
12 15:8
11 14:8
10 10:7
8 15:11
5 10:13
5 8:10
2 13:18
1 5:14
1 6:18

Klasa B gr. 2
5 kolejka: Orkan II Suchañ – Piast
Kolin 2:1; Znicz Sulibórz – Saturn
Szadzko 0:2; Ogniwo Dzwonowo –
Kluczevia II Stargard 2:4; Orkan
Dalewo – Derby Ulikowo 3:2. Œwiatowid II £obez pauzowa³.
1. Saturn Szadzko
13 13:3
2. Kluczevia II Stargard 12 22:12
3. Orkan Dalewo
9 10:7
4. Derby Ulikowo
9 11:4
5. Orkan II Suchañ
8 6:3
6. Znicz Sulibórz
4 7:12
7. Ogniwo Dzwonowo
3 7:9
8. Œwiatowid II £obez 0 7:19
9. Piast Kolin
0 2:16
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Goœcinne B³¹dkowo
Pierwsza wzmianka o wsi B³¹dkowo pochodzi z 1269 roku. Do
1534 r. wieœ wchodzi³a w sk³ad biskupstwa kamieñskiego. W I po³owie XVI wieku zosta³a przekazana
w lenno szlacheckie Dewitzom. W
tym samym wieku na wzniesieniu
zbudowano koœció³. Obecnie jest w
stanie ruiny. Mieszkañcy wsi podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do jego
odbudowy, jednak ze wzglêdu na
ogromne koszty tego przedsiêwziêcia i wysoki udzia³ kosztów w³asnych, na razie nie staæ ich na realizacjê tego zamierzenia.
Dewitzowie rz¹dzili wsi¹ do
pierwszej æwierci XVIII wieku, gdy
to przekazali dobra tajnemu radcy
Georgowi E. von Wessel na okres 30
lat, po tym okresie dobra zosta³y
przekazane na kolejne 30 lat Johanowi Loper’owi. Jemu te¿, po tym
okresie zosta³o B³¹dkowo sprzedane. Jednak i ta rodzina odsprzeda³a
B³¹dkowo kolejnym w³aœcicielom –
tym razem kupcowi ze Szczecina J.
A. Witte. W rêkach tego rodu wieœ
pozostawa³a do 1880 roku. Po tym
czasie maj¹tek przeszed³ na w³asnoœæ rodziny von Diest. Istniala tu
wówczas cegielnia i krochmalnia,
gorzelnia, m³yn wodny, a we wsi
mieszka³o oko³o 400 osób.
W rêkach tej rodziny maj¹tek
znajdowa³ siê do czasu II wojny
œwiatowej.
We wsi mieœci³a siê rezydencja
znana z ogrodu ozdobnego, za³o¿onego prawdopodobnie w XVIII w.
W 2 po³. XIX w. park ozdobny zosta³ przekszta³cony w rozleg³e za³o¿enia krajobrazowe, a na jego terenie powsta³ cmentarz rodowy w³aœcicieli maj¹tku. Prócz maj¹tku
dworskiego znajdowa³ siê tu równie¿ maj¹tek koœcielny.
Dwór sp³on¹³ ok. 1946 r., zniszczony zosta³ równie¿ gotycki koœció³ oraz m³yn, gorzelnia, cegielnia

i krochmalnia. Po wojnie maj¹tek
zosta³ upañstwowiony, utworzono
wówczas gospodarstwo pañstwowe, wchodz¹ce w sk³ad Kombinatu
PGR Dobra Nowogardzka. Wed³ug
stanu z 1 lipca 1952 gmina B³¹dkowo (do 1946 gmina Bledkowo, w
1947 gmina Pl¹tkowo) sk³ada³a siê
z 10 gromad: Anielino, Bienice,
B³¹dkowo, Dobropole, Grzêzno,
Krzemienna, Ostrzyca, S³ajsino,
Tucze i Wojtaszyce. Gmina zosta³a
zniesiona 29 wrzeœnia 1954 wraz z
reform¹ wprowadzaj¹c¹ gromady w
miejsce gmin. Jej dawny obszar
wszed³ w sk³ad nowej gminy Dobra.
W 1992 r. Kombinat zosta³ przejêty
przez Agencjê W³asnoœci Rolnej
Skarbu Pañstwa. Obecnie od roku
1993 teren ten jest dzier¿awiony.
Na gruzach dawnej œwietnoœci
b³¹dkowiczanie rozpoczêli trudne
zadanie uatrakcyjnienia swoje wsi.
Po znajduj¹cych siê tu niegdyœ
obiektach pozosta³y zapiski w dokumentach, wspomnienia i gruzy. Jedynie wie¿a koœcio³a pnie siê w niebo ze swojego wzgórza przypominaj¹c, ¿e niegdyœ w tym miejscu
znajdowa³o siê sacrum.
Ruiny gotyckiego koœcio³a,
usytuowanego w centrum wsi, w
kompleksie zespo³u folwarcznego,
wraz z obszarem cmentarza przykoœcielnego wpisane s¹ do rejestru
zabytków.
Na wschód od tego miejsca, w
centrum parku dworskiego, znajduje siê cmentarz rodowy – pochodz¹cy z ok. 2 po³. XIX w.
Jedna z najpiêkniejszych
B³¹dkowo zajê³o II miejsce w
konkursie „Ekologiczna wieœ” nie
bez przyczyny, albowiem obraz tej
miejscowoœci zmienia siê z roku na
rok. Wiele pracy i serca w³o¿yli tu
mieszkañcy B³¹dkowa, aby z niewielkiej wioski, uczyniæ jedn¹ z

najpiêkniejszych wsi w powiecie
³obeskim. Jak to zrobili?
– Mamy tu pana z programu
Piêknej Wsi, to jest nasza z³ota r¹czka. Ten pan potrafi bardzo du¿o zrobiæ. Z kamienia u³o¿y³ rabaty, obmurowa³ je a resztê zrobiliœmy sami
– nawieŸliœmy ziemi i nasadziliœmy
kwiaty. Kamieñ mamy z naszych
pól. Teraz ten pan wykonuje brukowan¹ œcie¿kê wiod¹c¹ do koœcio³a,
bo choæ koœcio³a nie odbudujemy, to
zrobimy przynajmniej schody z kamienia. Pan z programu Piêkna
Wieœ jest niezmiernie pracowit¹
osob¹, a¿ szkoda, ¿e nie zawsze tacy
ludzie maj¹ sta³¹ pracê.
Jest to taka miejscowoœæ, w której wszyscy pracuj¹, jestem dumna
ze swojej wsi i z mieszkañców. Zawsze mogê na wszystkich liczyæ.
Wioska jest niewielka, obecnie liczy ponad 150 osób, w tym du¿o jest
osób starszych. Jednak, jeœli coœ
robimy, to wszyscy razem - od najstarszego do najm³odszego. Najwiêkszym walorem naszej wsi s¹
ruiny koœcio³a. Mamy projekt na
jego odbudowê. W³o¿yliœmy w to
ju¿ 30 tys. z³, drugie tyle mamy na
koncie, ale ze wzglêdu na to, ¿e
podniesiono stawkê wk³adu w³asnego do 50 proc., to obecnie nie jesteœmy w stanie sami odbudowaæ œwi¹tyni. Kiedyœ wystarczy³o 15 procent
– powiedzia³a so³tys B³¹dkowa
Anna Jarczewska.
Wieœ zdobi¹ drewniane figury
wykonane przez mieszkañca B³¹dkowa, wprowadzaj¹c swoisty klimat. B³¹dkowo ma ju¿ swój nowy
plac zabaw otoczony drewnianym
p³otkiem, dodatkowo osobne ogrodzenie zabezpiecza przed wejœciem
do p³yn¹cej tu rzeki. Przed placem
zabaw znajduj¹ siê skalniaki; o jeden z nich, co jest warte podkreœlenia – dbaj¹ najm³odsi mieszkañcy
wsi.
- Wykonaliœmy sobie miejsce na
wypoczynek. Tu by³a najgorsza
czêœæ naszej wsi, ros³y tu krzaczyska, wielki g¹szcz, le¿a³y œmieci.
Dziœ jest na co popatrzeæ, jest to

wspania³a rzecz. Wszystko sami
zrobiliœmy, tu trzeba by³o nawieŸæ
du¿o ziemi i gruzu. Mieszkañcy
wozili to wszystko ci¹gnikami. Jeden pan ma fadromê i te¿ tu pracowa³. Wszyscy pracowaliœmy za darmo – doda³a so³tys.
Pomiêdzy placem zabaw a ogrodzeniem znalaz³o siê miejsce na
œliczn¹ altankê, w której zarówno
m³odsi, jak i starsi mog¹ spotkaæ siê
i cieszyæ widokiem. A maj¹ czym,
albowiem po drugiej stronie drogi
znajduje siê sporej wielkoœci rabata, w wykonanie której w³¹czyli siê
wszyscy mieszkañcy.
Niesamowite wra¿enie robi te¿
miejsce przy moœcie. Niegdyœ by³y
tu chaszcze. Dzisiaj s¹ wyciête, a
oczom ukazuje siê niezwykle urokliwy strumieñ. W³aœnie w tym
miejscu z leniwego potoczku przeistacza siê w górski potok p³yn¹cy
wartko wœród kamieni. Przy okazji
okaza³o siê te¿, ¿e rosn¹ce tu przez
kilkadziesi¹t lat chaszcze skrywa³y
miejsce, które mog³o zagra¿aæ ¿yciu
dzieciom.
– Tu by³o zaroœniête dzicz¹.
Mieliœmy panów, którzy odpracowywali wyrok i poprosi³am, aby to
wyczyœcili. Czasami jakaœ ga³¹Ÿ tu
wpad³a i zatamowywa³a ca³¹ rzekê.
Poprosi³am tylko, aby wyczyœcili ze
œrodka, a oni, jak siê rozpêdzili, to
wyczyœcili ca³oœæ. Okaza³o siê, ¿e to
piêkna rzeka. Tu by³a kiedyœ gorzelnia i jest pozosta³oœæ w formie przep³ywu. W tej chwili gmina wykonuje kratê zabezpieczaj¹c¹, aby nikt tu
nie wpad³. Mieszkam tu 30 lat i nie
wiedzia³am, ¿e to jest tutaj – doda³a
so³tys.
Niezwyk³ego uroku nadaj¹ wsi
równo wykoszone trawniki, obkoszone pobocza, miejsca wypoczynku, a tak¿e wzgórze koœcielne. Pani
Anna wyt³umaczy³a, ¿e gdy jeden
mieszkaniec zaczyna kosiæ trawnik,
„to idzie dom w dom, ka¿dy kosi
trawnik, ¿eby nie by³o tak, ¿e jeden
sprz¹ta, a drugi œmieci.”
– Zawsze wiosn¹ robimy nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów –
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w tym celu wychodzimy wszyscy.
Mamy tu poln¹ drogê i te¿ ludzie
sami dbaj¹ o to, aby by³o przy niej
piêknie. Robi¹ nasadzenia, ca³a aleja obsadzona jest kwiatami. Lubi¹
ludzie wyjœæ i mieæ ³adnie wokó³.
Tutaj nie ma osób, które nie pracowa³yby, nie ma te¿ takich, którzy
siedzieliby i pili, albo coœ takiego.
Wszystkie prace mieszkañcy B³¹dkowa wykonuj¹ po powrocie z pracy – doda³a.
Œwietlicê w czynie spo³ecznym
Okazuje siê, ¿e przy dobrej
wspó³pracy ca³ej wioski z gmin¹ i
dobrych pomys³ach mo¿na zrobiæ
wiele, jeszcze wiêcej, gdy czêœæ
zadañ wykona siê na w³asn¹ rêkê.
Tak by³o ze œwietlic¹ wiejsk¹.
- Œwietlicê równie¿ zrobiliœmy
sami, przez 16 lat nie mieliœmy w³asnego miejsca pod dachem. Wykonaliœmy j¹ w tym roku. Dotychczas
spotykaliœmy siê na placu przed
sklepem, a wieñce pletliœmy w szopce. Gdy chcieliœmy zrobiæ zabawê,
ka¿dy wystawia³ przed dom krzes³a
i stó³. Ci¹gnikiem na miejsce zawoziliœmy swoje meble. Ka¿dy wiedzia³ kto piecze ciasto, kto robi bigos, kto – smalec. Wszystko nieodp³atnie, jeœli ktoœ przyszed³ z zewn¹trz, wszyscy byli goszczeni.
Robimy te¿ do¿ynki, ale nie zawsze udadz¹ siê nam, bo jest zimno,
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a nie mamy takiej sali, w której
moglibyœmy wszystkich pomieœciæ.
Namioty itd., to nic nie da, bo jest
zimno – doda³a so³tys.
Mieszkañcy B³¹dkowa wskazuj¹
na swoj¹ nowa salê. Opowiadaj¹, ¿e
jeszcze niedawno znajdowa³o siê tu
piêæ pomieszczeñ. Ka¿de z nich mia³o inn¹ wysokoœæ. W obecnym k¹cie
œwietlicy by³a kot³ownia.
Jedna z mieszkanek wpad³a na
pomys³, aby zrobiæ tu œwietlicê, jednak w jednym z pomieszczeñ znajdowa³a siê zakrystia dla ksiêdza. Za
œcian¹ bowiem jest kaplica. Ksi¹dz
jednak nie widzia³ problemu.
Mieszkañcy zakasali wiêc rêkawy i
zabrali siê do dzie³a. W trakcie okaza³o siê, ¿e na mieszkañców czeka³o
wiele niespodzianek: a to wspaniale
rozwiniêty grzyb, w zwi¹zku z czym
trzeba by³o skuæ wszystkie tynki i
po³o¿yæ od nowa, a to z kolei zawali³
siê komin, który sta³ na samym œrodku obecnej œwietlicy, zawsze coœ.
Prace remontowe wewn¹trz wykonywali mê¿czyŸni z B³¹dkowa, po
powrocie z pracy ze Szczecina. Remont mogli rozpoczynaæ wiêc dopiero póŸnymi popo³udniami. W
pracy pomagali im gimnazjaliœci,
którzy wynosili gruz ze œwietlicy i
³adowali go na przyczepê. W sumie,
z niewielkiego, zdawa³oby siê pomieszczenia, wywieziono a¿ trzy
przyczepy gruzu.

- Nie wiedzia³am, ¿e tê œwietlicê
bêdê budowaæ w tym roku. Z funduszu zostawi³am bardzo ma³o pieniêdzy, pomog³a nam pani burmistrz
Dobrej. Da³a materia³y, wymalowaliœmy obiekt z zewn¹trz, bo jeszcze
dodatkowo ludzie przynieœli farbê.
S¹ nowe parapety, p³yty, ka¿dy
przynosi³ co mia³ i upiêksza³ tê salê.
Meble otrzymaliœmy z projektu,
który pisa³a gmina Dobra. Musieliœmy jedynie zorganizowaæ zajêcia
kulinarne, gotowanie dla wszystkich pokoleñ. Odby³o siê. Wszyscy
byli bardzo z tego zadowoleni.
Dzieci i m³odzie¿ maj¹ siê ju¿ gdzie
spotkaæ, my starsi równie¿ – opowiada p. so³tys.
Czysto i ekologicznie
W B³¹dkowie, w godzinach pracy, panuje cisza. Gdzie s¹ mieszkañcy? W pracy, albo w swoich gospodarstwach. Jest tu 10 rolników. Rolnicy maj¹ nowoczesne p³yty obornikowe, aby gnojowica nie przedostawa³a siê do œrodowiska. Wiele osób
ma oczyszczalnie przydomowe,
dodatkowo podczas ka¿dego promowane jest tego typu rozwi¹zanie,
tym bardziej, ¿e rolnicy maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania 25 proc. zwrotu z
podatku w wypadku wykonania
oczyszczalni. S¹ tu te¿ worki do
segregacji, jednak mieszkañcy z
chêci¹ wykorzystuj¹ ogólny pojemnik na plastik, znajduj¹cy siê przy
sklepie. Mieszkañców obs³uguje
Zak³ad Komunalny w Dobrej.
Na ciastko, ser i nalewkê
B³¹dkowiczanie oferuj¹ nie tylko uroki swojej zadbanej wsi i piêknie wykonanej nowej sali. Wszak
najwa¿niejszy jest duch miejsca,
klimat, a ten tworzony jest przez
ludzi. Co wiêc sprawia, ¿e tak chêtnie powraca siê do tej miejscowoœci? Dla jednych to niezmierna
otwartoœæ i goœcinnoœæ ludzi tu mieszaj¹cych, dla innych fantastyczne
wypieki, ciastka w kszta³cie grzybków i ³abêdzi (przepyszne jednym
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s³owem), dla innych byæ mo¿e s³awne przynajmniej na ca³y powiat nalewki b³¹dkowskie, które mo¿na
by³o spróbowaæ choæby podczas
£obeskiej Baby Wielkanocnej.
Smak i wygl¹d tutejszych wyrobów
sprawia, ¿e b³¹dkowiczanie nie oddaj¹ lauru pierwszeñstwa podczas
konkursów powiatowych.
Na uwagê zas³uguje te¿ tutejszy
ser od krowy. Nasze wsie zosta³y ju¿
tak uprzemys³owione, ¿e praktycznie nikt ju¿ nie robi serów produkowanych metod¹ tradycyjn¹. Aby
jednak taki zwyczaj zachowaæ, so³tys wsi pozostawi³a jedn¹ krowê
tylko do tego celu. Niestety krowa
nie ma imienia, mo¿e wiêc Czytelnicy z³o¿¹ w³asne propozycje, jak
nazwaæ ostatni¹ krowê, dziêki której kultywowany jest tradycyjny
wyrób sera?
Miko³aj bez rózgi
Na osobn¹ uwagê zas³uguje jedyny w swym rodzaju miko³ajkowy
zwyczaj. Tutaj paczki dostaj¹
wszyscy.
– Co roku, dzieñ przed Wigili¹
mamy wioskowego Miko³aja. Panie: Marysia, Irena i Agata ci¹gn¹
wózek drabiniasty, gdy nie ma œniegu oczywiœcie. Jest to miniaturka
wozu. £adujemy na niego paczki i
dom w dom rozdajemy mieszkañcom paczki. Dzieci jest u nas niewiele, du¿o osób by³oby wiêc poszkodowanych. Ludzie, którzy pracuj¹, p³ac¹ podatki, ¿yj¹ w tej wsi i
nie dostaliby nic. A tak w ka¿dym
domu jest paczka i tam gdzie nie ma
dzieci – g³ówny gospodarz dostaje
podarunek. Ja niosê wór z paczkami, dziewczyny wioz¹ na wózku i
tak chodzimy od domu do domu –
powiedzia³a so³tys.
Przyk³ad tej wsi pokazuje jak
wiele mo¿na wspólnie zrobiæ, jeœli
tylko ma siê pomys³y i gdy nie brakuje pomocy urzêdu w ich wykonaniu.
MM
Wykorzystano: Plan odnowy
miejscowoœci B³¹dkowo
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