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Oczyszczalnia tylko dla
socjalnych?! A dla innych?
(£OBEZ-Worowo).
Podczas sesji Rady
Miejskiej radni zostali
zaskoczeni
autopoprawk¹ do
Wieloletniej Prognozy
Finansowej, jak¹ wnios³a
skarbnik gminy w imieniu
burmistrza £obza. Pad³a
propozycja, by w tym
roku zmniejszyæ o 100
tys. z³ zaplanowane
œrodki na budowê
przedszkola miejskiego
na 2011r, a dodaæ j¹ w
roku przysz³ym. Okaza³o
siê, ¿e owe 100 tys. z³
potrzebne jest na...
budowê oczyszczalni
biologicznej przy
budynku wielorodzinnym
w Worowie.
Równoczeœnie musia³a nast¹piæ
zmiana w projekcie bud¿etu na 2011
rok. Koszt zadania, po do³o¿eniu
100 tys. z³, wyniós³by 170 tys. z³.
Radni nie ukrywali zaskoczenia.
Kierownik wydzia³u Inwestycji
i Rozwoju Lokalnego Ma³gorzata
Ciemnoczo³owska-Busz t³umaczy³a, ¿e œcieki oczyszczone bêd¹ odprowadzone do rowu za drog¹, za
budynkiem wielorodzinnym w Worowie na teren ³¹k. So³tys Worowa
zwróci³ uwagê, ¿e to ¿aden rów, tylko œcieki bêd¹ skierowane do starego koryta rzeki Regi.
Jak wyjaœni³a kierownik, wykonawca z³o¿y³ trzy koncepcje wykonania rozwi¹zania tego problemu.
Okreœli³ szacunkowe koszty budowy poszczególnych koncepcji wraz
z szacunkowym wyliczeniem ile
bêdzie kosztowa³o oczyszczenie 1
m. szeœc. œcieków dla tego obiektu.
Wszystkie warianty obejmuj¹
oczyszczalniê biologiczn¹. Gmina
wybra³a pierwszy wariant oczyszczalni kontenerowej. Ma byæ posadowiony ni¿ej, przez co gmina bêdzie musia³a budowaæ przepompowniê.
- Jest to najbardziej dla nas optymalny wariant, poniewa¿ oczyszczalnia ta jest wydajna praktycznie
przez ca³y rok, jedyny mankament
to taki, ¿e maksymalnie raz na dobê
musi ona byæ nadzorowana, czyli
ktoœ musi tam pojechaæ i zobaczyæ
czy wszystko jest ok. Jest ona w taki

sposób wykonana, ¿e nie bêdzie
mo¿liwoœci ingerowania osób trzecich w tej oczyszczalni. Plan obejmuje budowê fundamentów pod
posadowienie kontenera, wykonanie kana³u dla œcieków oczyszczonych, zasilanie energetyczne, ogrodzenie oraz doprowadzenie drogi
dojazdowej, bo jak z ka¿dej oczyszczalni nale¿y co pewien czas wywoziæ tzw. pozosta³oœæ po wstêpnych
oczyszczaniu. Mo¿e kiedyœ powstanie tam kolejny wielorodzinny budynek socjalny – t³umaczy³a kierownik.
Nastêpnie g³os zabra³ radny
Henryk Stankiewicz:
– Chcia³oby siê powiedzieæ, ale
siê wkopaliœmy z tym budynkiem,
bo nie doœæ, ¿e kupê pieniêdzy musieliœmy tam wpakowaæ, bo komuœ
nie chcia³o siê sprawdziæ, jakie tam
s¹ fundamenty, to jeszcze teraz
musimy w³adowaæ kupê pieniêdzy
w oczyszczalniê œcieków, bo to musi
byæ oczyszczalnia œcieków. W tamtej kadencji ca³y czas prosiliœmy o
to, ¿eby przed podjêciem decyzji w
sprawach inwestycyjnych rozmawiaæ z Rad¹ – powiedzia³.
Radna Krystyna Bogucka przeanalizowa³a zestawienie zu¿ycia
wody i wywozu œcieków. Zwróci³a
uwagê, ¿e argumentacja burmistrzów, jakoby szambo by³o nieszczelne, nie jest do koñca zgodne z
rzeczywistoœci¹.
- Je¿eli podaje siê, co siê zap³aci³o za faktury, to analogiczny obraz
powinno siê podaæ za zwrot kosztów
od mieszkañców. Ile osób zamieszkuje w tym budynku? Na ile osób
mamy wydaæ z tego bud¿etu 182 tys.
z³. A mo¿e jest inna forma, bardziej
ekonomiczne wyjœcie. W tej chwili
mamy wydatek samej inwestycji,
nastêpna sprawa – wydatek eksploatacji – zauwa¿y³a.

Okazuje siê, ¿e obecnie, jako
szambo wykorzystuje siê stary
zbiornik, który od pocz¹tku mia³
byæ tymczasowy. Planowano bowiem, ¿e z chwil¹ po³o¿enia kanalizacji m.in. w Worowie i Prusinowie,
ten budynek zostanie pod³¹czony. Z
planów nic nie wysz³o, od zadania
odst¹piono, bo za drogie, a koszt
wywozu nieczystoœci z szamba jest
bardzo wysoki. Nie wszyscy lokatorzy te¿ p³ac¹.
So³tysi zaproponowali, ¿e skoro
ta inwestycja jest tak droga, to mo¿e
lepiej by³oby, gdyby gmina wybudowa³a wiêksz¹ oczyszczalniê, do
której mogliby pod³¹czyæ siê i inni
mieszkañcy. Samorz¹dowcy pomys³
odrzucili, twierdz¹c, ¿e i tak nikt
zapewne siê nie pod³¹czy, bo za drogo, a i dla gminy to spory wydatek.
Tego typu t³umaczenia zdenerwowa³y so³tysów, którzy zapytali
jak mo¿e byæ dla nich za drogo,
skoro teraz p³ac¹ ponad 20 z³ za m.
szeœc. œcieków, gdy w mieœcie ludzie
pod³¹czeni do kanalizacji p³¹c¹ zaledwie 4 z³ za m.szeœc. Przy takich
stawkach za œcieki oczywistym jest,
¿e bêdzie siê im op³aca³o pod³¹czenie do oczyszczalni. Nie kryli ¿alu,
¿e dla osób pracuj¹cych i p³ac¹cych
podatki oraz op³acaj¹cych wszystkie op³aty nie ma pieniêdzy na budowê oczyszczalni œcieków na
wsiach, a dla osób, którzy nigdy nie
pracowali, nie p³ac¹ podatków, nie
op³acaj¹ mediów – stawia siê nowe
obiekty, remontuje, op³aca za nich
wszystkie koszty – z podatków i dla
takich osób zawsze pieni¹dze
musz¹ siê znaleŸæ. Argumentowali,
¿e gdyby chocia¿ jedn¹ - dwie gmina budowa³a na wsiach, pozwalaj¹c
ludziom pod³¹czyæ siê do nich,
wówczas problem ochrony œrodowiska w gminie za jakiœ czas zosta³by rozwi¹zany.
MM
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Szanowna Redakcjo!
Dziêkujê bardzo za zamieszczenie w Pañstwa tygodniku informacji
z przebiegu 19 Fina³u WOŒP w
Resku. Jednoczeœnie nadmieniam,
i¿ wkrad³o siê tam kilka nieœcis³oœci, które korzystaj¹c z uprzejmoœci
Waszej Redakcji, chcia³abym sprostowaæ.
Centrum Kultury w Resku nie
tylko w³¹czy³o siê do WOŒP, ale
przede wszystkim jest od lat g³ównym organizatorem i siedzib¹ sztabu WOŒP w Resku. Przedmioty na
loteriê i ko³o fortuny pochodzi³y od
licznych mieszkañców, firm, zak³adów i sklepów z terenu Reska i
gminy, œwietlic, stowarzyszenia
„Arka”, a szko³a w £abuniu dodatkowo nas wspomog³a. Przedmioty
na licytacjê dostarczy³y nam OSP
Resko, Starostwo Powiatowe, Pogotowie Ratunkowe, DPS, Nadleœnictwo Resko, „Imotrel” oraz wielu mieszkañców naszej miejscowoœci. Dwa wspania³e torty ufundowali na licytacjê p. Bujnowski i p. Je¿.
Pan Oktawiusz Je¿ dodatkowo zasponsorowa³ p¹czki, lecz nie na licytacjê, ale jako poczêstunek dla
wolontariuszy i dodatkowe zaopatrzenie sklepiku.
Z powa¿aniem
Jolanta Furman, Dyrektor
Centrum Kultury w Resku.
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Komisje sta³e Rady Gminy
w Radowie Ma³ym
Przedstawiamy sk³ady komisji sta³ych rady Gminy w Radowie
Ma³ym i zakres tematycznych ich dzia³ania. Posiedzenia
komisji s¹ otwarte i ka¿dy mieszkaniec mo¿e wzi¹æ w nich
udzia³ i po wyra¿eniu zgody przez przewodnicz¹cego komisji
– zabraæ g³os we wszystkich sprawach.
Komisja Rewizyjna
£ÊCKI BOLES£AW - przewodnicz¹cy
SZREDER MIROS£AW - zastêpca
KAMOLA W£ADYS£AW
Zakres dzia³ania: sprawy kontroli dzia³alnoœci wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz w zakresie przestrzegania Statutu Gminy, uchwa³ Rady oraz realizacji zadañ i zleconych gminie.
Komisja Bud¿etowo-Gospodarcza
B£AWZDZIEWICZ ZYGMUNT - przewodnicz¹cy
KUSYK ANDRZEJ - zastêpca
DROZDOWSKI ZBIGNIEW
LEWANDOWSKI JÓZEF
SZREDER MIROS£AW
Zakres dzia³ania: sprawy bud¿etu, finansów, gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej, przekszta³ceñ w³asnoœciowych, planów przestrzennego
zagospodarowania terenów, rozwoju handlu, us³ug i rzemios³a.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Praworz¹dnoœci
ADAMSKI DAWID - przewodnicz¹cy
KIPISZ BO¯ENA - zastêpca
KAMOLA W£ADYS£AW
BORKOWSKI KRZYSZTOF
REMIŒKO STEFAN
Zakres dzia³ania: sprawy rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo¿ywczego,
gospodarki gruntami, obrotu nieruchomoœciami rolnymi, sprawy ochrony
œrodowiska, estetyki, utrzymania ³adu, porz¹dku oraz bezpieczeñstwa publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej.
Komisja Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Spraw Socjalnych
PAWLUK JANINA - przewodnicz¹ca
TABORSKA MARZANNA - zastêpca
£ÊCKI BOLES£AW
SZUBERT ANDZREJ
Zakres dzia³ania: sprawy oœwiaty, czytelnictwa, kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki, zdrowia, opieki spo³ecznej i spraw socjalnych.

Zarz¹d Powiatu w £obzie informuje,
¿e na tablicach og³oszeñ przy ul. M. Konopnickiej 41 w £obzie,
przy ul. G³owackiego 4 w £obzie (siedziba Wydzia³u Geodezji i
Kartografii Starostwa Powiatowego) oraz na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w £obzie – www.powiatlobeski.pl
zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz
nieruchomoœci lokalowej, stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu
£obeskiego usytuowanej na nieruchomoœci oznaczonej
numerem ewidencyjnym dzia³ki 625/19 w obrêbie ewidencyjnym
nr 2 miasta £obez przy ul. G³owackiego 4 przeznaczonej do
dzier¿awy z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci w
zakresie punktu kasowego.
Starosta £obeski - Ryszard Brodziñski

Chc¹ hodowaæ
norki równie¿
w Rekowie
Wójt Gminy Radowo Ma³e zawiadomi³ o wszczêciu postêpowania na wniosek z³o¿ony w dniu
12.01.2011 r. przez BONO FURM
FARM spó³ka cywilna z siedzib¹ w
Wo³kowie (gm. Radowo Ma³e), o
wydanie decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacjê
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na:
„Budowie pawilonów do chowu i
hodowli norek wraz z koniecznymi
obiektami towarzysz¹cymi niezbêdnymi do prowadzenia dzia³u
specjalnego produkcji rolnej na terenie dzia³ek nr 95/10, 95/11 i 95/12
obrêb Rekowo, gmina Radowo
Ma³e”.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z
dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnieniu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o

Szko³y w gminie
pozostan¹
(RESKO). W poniedzia³ek o
16.00 rozpoczê³a siê tu komisja
bud¿etowa, na której mia³a byæ
podjêta kwestia likwidacji szkó³
podstawowych w £osoœnicy i
£abuniu Wielkim.
Na komisjê przyjechali rodzice
z obu placówek z zamiarem obrony
szkó³. Radny Jan Czaban wzi¹³ na
siebie pomys³ likwidacji szkó³, jako
sposób na szukanie oszczêdnoœci.
Wniosku jednak o likwidacji nikt
nie z³o¿y³. Tym samym obie placówki pozostaj¹, a radnym pozosta³o ³ataæ dziurê bud¿etow¹ innymi
sposobami.
MM

ocenie oddzia³ywania na œrodowisko, urz¹d wyst¹pi³ o opiniê do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Œrodowiska w Szczecinie i Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w £obzie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Zgodnie z art. 28 kpa, stron¹ jest
ka¿dy, czyjego interesu prawnego
lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie albo kto ¿¹da czynnoœci organu
ze wzglêdu na swój interes prawny
lub obowi¹zek.
Strony mog¹ zapoznawaæ siê z
dokumentacj¹ sprawy w Urzêdzie
Gminy w Radowie Ma³ym, pok. nr
8, w godzinach pracy urzêdu, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 715.
(r)

Nowy sk³ad
komisji
mieszkaniowej
(£OBEZ). W komisji
mieszkaniowej zasiadaj¹
obecnie: El¿bieta Graliñska, Jan
Jung, Pani El¿bieta MaciochaToruñ, Zofia Osieczko, Piotr
Æwik³a, Tadeusz Sikora.

Za Henryka Stankiwicza wszed³
Tadeusz Sikora, pozosta³y sk³ad
komisji pozosta³ taki sam, jak w
poprzedniej kadencji.
MM
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Fikcyjne zapisy kryteriów

Odwo³any przetarg
(WÊGORZYNO). Na pocz¹tku
stycznia mia³ byæ rozstrzygniêty
przetarg na dzier¿awê i eksploatacjê
obiektów, urz¹dzeñ wodoci¹gowo
kanalizacyjnych s³u¿¹cych do zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci w
wodê i zbiorowego odprowadzania
œcieków stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Wêgorzyno. Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska odwo³a³a jednak przetarg, argumentuj¹c
swoj¹ decyzjê b³êdnym okreœleniem w og³oszeniu o przetargu jego
dodatkowych warunków i kryteriów
wyboru oferty.
O wyjaœnienie poprosiliœmy
burmistrz gminy Monikê KuŸmiñsk¹.
- Odwo³a³am ten przetarg, poniewa¿ wa¿niejsze kryterium w dodatkowych warunkach by³o fikcyjne, bynajmniej w mojej opinii. By³y
tam zapisy odnoœnie inwestycji –
która z firm oœwiadczy, ¿e poniesie
wiêksze inwestycje, to ta mia³a
wiêksze szanse. Oczywiœcie przedsiêbiorstwo nie mo¿e samo sobie
ustalaæ, jakie bêdzie ponosi³o inwe-

stycje, poniewa¿ o tym decyduje
Rada planem modernizacyjnym i to
ju¿ by³o fikcj¹. Trudno by³oby komisji wy³oniæ tego oferenta, bo by³o
to niezgodne z prawem.
Nawet gdyby oœwiadczyli, ¿e
wykonaj¹ milionowe inwestycje, to
jak to póŸniej egzekwowaæ, jeœli nie
wykonaj¹, bo Rada Miejska nie podejmie takiego planu modernizacyjnego? To by³o bardzo kontrowersyjne, sprzeczne z rzeczywistoœci¹ i
przepisami. Nie chcia³am zagl¹daæ
i ingerowaæ w przygotowany przetarg. W ogóle by³am zaskoczona, ¿e
ten przetarg nie odby³ siê do koñca
roku, ¿e zosta³ tak zorganizowany,
¿e rozstrzygniêcie mia³o byæ 10
stycznia. Uchwa³ê Rada Miejska
podejmowa³a na tyle wczeœnie, ¿e
mo¿na to by³o przeprowadziæ do
momentu, kiedy obecny operator
jeszcze funkcjonuje, dopóki trwa³a
umowa, czyli do koñca roku – powiedzia³a burmistrz.
W zwi¹zku z tym, ¿e od 1 stycznia nie mia³ kto zarz¹dzaæ wodoci¹gami i eksploatowaæ sieæ burmistrz

Op³atek u Sybiraków

(£OBEZ). Tradycyjnie ju¿ sybiracy spotkali siê na spotkaniu
op³atkowym. Jak zwykle ciep³e i
sympatyczne spotkanie tym razem odby³o siê w £obeskim Domu
Kultury.
W miniony czwartek sala £obeskiego Domu Kultury zape³ni³a siê
tymi, którzy swoje m³ode lata spêdzili na nieludzkiej ziemi. Nie spotkali siê jednak, by wspominaæ tamte ponure dzieje. 13 stycznia przybyli, aby podzieliæ siê op³atkiem i
opowieœciami o tym, co zdarzy³o siê
ca³kiem niedawno.
Tradycyjnie ju¿ z zaproszenia
od tych niezwyk³ych ludzi przyjêli i
na spotkanie przybyli m.in.: wicestarosta Jan Zdanowicz, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Pawe³

Marek, burmistrz £obza Ryszard
Sola, przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kazimierz Chojnacki, ksi¹dz kanonik Józef Cyrulik.
Oczywiœcie, po podzieleniu siê
op³atkiem nie mog³o zabrakn¹æ czêœci artystycznej w wykonaniu utalentowanych uczniów ³obeskich
szkó³.
Mimo niezwykle smutnej wiadomoœci przekazanej przez Tadeusza
Barañskiego, ¿e od ostatniego roku
uby³o 16 sybiraków, atmosfera spotkania jak zwykle przepe³niona by³a
ciep³em, serdecznoœci¹ i domow¹
atmosfer¹, a to dziêki zarówno gospodyni spotkania Zofii Majchrowicz, jak i wszystkim osobom skupionym w sali £DK w tak wa¿nym
dniu dla naszych sybiraków. MM

przygotowa³a projekt uchwa³y, aby
Rada Miejska wyrazi³a zgodê na
aneksowanie umowy z PUWiS-em.
Wprawdzie w Wêgorzynie s¹
dwie firmy, jednak przetarg jest tylko na tê czêœæ sieci, jak¹ zarz¹dza
obecnie PUIWiS. Kilka hydroforni
bowiem jest w³asnoœci¹ Goleniowa.
Zawsze wiêc istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e na terenie tej gminy
operatorami bêd¹ dwie firmy, a to
nie jest zbyt dobre dla gminy? Dlaczego? Poniewa¿ mieszañcy musz¹
p³aciæ podwójnie za koszty sta³e.
Jednak póki co, gmina Wêgorzyno
nie ma zbyt wielkiego wyboru.
– Nie ukrywam, ¿e najkorzystniejsz¹ opcj¹ jest to, ¿eby by³ jeden
operator. Wiadomo, ¿e wszelkie
koszty sta³e rozk³adaj¹ siê na
wiêksz¹ liczbê odbiorców, wtedy
taryfê mamy znacznie ni¿sz¹. Nigdy
nie sugerowa³am, ¿e wodê na terenie gminy powinien dostarczaæ operator z Goleniowa. Sugerowa³am, ¿e
powinien byæ jeden operator, nie
wskazuj¹c który. Obecnie gmina
s¹dzi siê z Goleniowem. Poprzednia

burmistrz uwa¿a³a, ¿e to jest nasza
w³asnoœæ, a Goleniów dysponuje
aktem notarialnym, który mówi, ¿e
to jest ich w³asnoœæ. Tego aktu nie
chcia³a respektowaæ poprzednia
burmistrz i teraz s¹dzimy siê. Nawet
gdyby wyrok s¹du by³ na nasz¹ korzyœæ, to i tak czêœæ urz¹dzeñ pozostanie po stronie firmy z Goleniowa.
Wszystko zaczê³o siê 4-5 lat temu
przez niefortunne wypowiedzenie
dla Goleniowa. Przez to wypowiedzenie zrodzi³y siê problemy – doda³a burmistrz.
Procedura przetargowa jest ju¿
przygotowywana. G³ównym kryterium maj¹ byæ ceny wody i œcieków.
To z kolei jest odmienne od drugiego z kryterium, z którym nie zgadza
siê obecna burmistrz. W poprzednim przetargu bowiem by³ zapis
mówi¹cy, ¿e ta firma która zap³aci
wiêkszy czynsz dzier¿awny – wygra
przetarg. To w konsekwencji prowadzi³oby do podwy¿szenia cen wody
i œcieków w przysz³ym roku, albowiem stawka dzier¿awna wchodzi w
kalkulacje.
MM

tygodnik ³obeski 18.1.2011 r.

INFORMACJE

Str
Str.. 5

Auto z podnoœnikiem przewróci³o siê
rani¹c dwie osoby
(£OBEZ) Wczoraj na placu 3 Marca w
£obzie dosz³o do wypadku przy pracy.
Podczas œci¹gania ozdoby œwi¹tecznej,
umiejscowionej na s³upie lampy, podnoœnik z koszem, w którym by³ pracownik,
opad³ na chodnik.
Do wypadku dosz³o oko³o godz.
10 rano. Na plac w centrum miasta
wjecha³ podnoœnik prywatnej firmy, która na zlecenie urzêdu miejskiego œci¹ga³a œwietlne ozdoby
œwi¹teczne, zamocowane na s³upach z lampami. Plac, s³u¿¹cy za
parking, zastawiony by³ autami,
wiêc kierowca nie mog¹c podjechaæ blisko lampy, zaparkowa³ za
samochodami. Najprawdopodobniej równie¿ nie chc¹c blokowaæ
przejazdu nie rozsun¹³ na boki
wsporników wzmacniaj¹cych stabilnoœæ samochodu. W tej sytuacji,
maj¹c spor¹ odleg³oœæ od lampy,
musia³ na znaczn¹ d³ugoœæ wysun¹æ
ramiê wysiêgnika z koszem, w któ-

rym znajdowa³ siê pracownik. Gdy
ten zd¹¿y³ wykonaæ zaledwie kilka
czynnoœci przy zdejmowaniu ozdoby, samochód z podnoœnikiem przewróci³ siê na bok. Wyci¹gniête ramiê podnoœnika z koszem opad³o na
chodnik. Na szczêœcie nikt akurat
nie przechodzi³, chocia¿ w tym
miejscu zazwyczaj jest spory ruch
pieszych.
Obra¿eñ dozna³ po upadku pracownik oraz osoba kieruj¹ca automatycznie podnoœnikiem, która sta³a przy samochodzie. Na szczêœcie
nie wygl¹da³y one na tyle groŸnie,
by zagra¿a³y ich ¿yciu. Obaj zostali
zabrani do szpitala w Drawsku Pomorskim.
KAR

Runê³a œciana budynku w Dobrej
(DOBRA). W minionym tygodniu Dobr¹ zainteresowa³y siê zarówno regionalne, jak i
ogólnopolskie media, a to za spraw¹ katastrofy budowlanej, jaka mia³a tu miejsce
w pierwszym tygodniu stycznia.
W drug¹ sobotê stycznia dosz³o
tu do zawalenia siê œciany, co w
konsekwencji pozbawi³o dachu nad
g³ow¹ trzech rodzin.
Okazuje siê jednak, ¿e œciana,
która obsunê³a siê 8 stycznia, nie
by³a ani œcian¹ konstrukcyjn¹, ani
szczytow¹. Jeszcze w 2006 roku sta³
obok inny budynek, a rzeczona œciana by³a graniczn¹ pomiêdzy nimi.
Dopóki istnia³ obiekt obok –
wzmacnia³ konstrukcjê.
Tak wiêc œciana, która by³a dotychczas graniczn¹ przejê³a funkcje
œciany noœnej, przy czym niezwykle
istotny jest fakt, i¿ obiekt postawiony jest z czerwonej ceg³y spajanej
zapraw¹ cementowo wapniow¹, a
œciana, która runê³a by³a zbudowana z bia³ej ceg³y piaskowej, spajana
glin¹. Do tego aura, jaka ostatnio
panowa³a nad regionem mog³a

przyczyniæ siê do katastrofy – naprzemienne odwil¿e i mrozy mog³y
staæ siê przys³owiowym gwoŸdziem.
Gmina jest w³aœcicielem w po³owie, co oznacza, ¿e do niej nale¿y
piêtro obiektu – parter zaœ – jest
w³asnoœci¹ prywatn¹.
Lokatorzy mieszkañ komunalnych otrzymali lokale zastêpcze,
natomiast czêœci prywatnej – zamieszkali u rodziny.
Jeszcze nie ma ekspertyzy budowlanej odnoœnie tego czy obiekt
zostanie podany odbudowie, czy
rozbiórce. Wiadomo ju¿ jednak, ¿e
dzia³ania gminy odnoœnie jej obowi¹zków zwi¹zanych z kontrol¹
obiektów by³a dokonywana zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Na razie ruch ko³owy ulic¹ jest
zamkniêty.
MM
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Nie oddamy naszych szkó³
(£OSOŒNICA - £ABUÑ
Wielki, gm. Resko). W
minionym tygodniu jak
grom z jasnego nieba
pad³a na mieszkañców
po³udniowo-wschodniej
i pó³nocnej czêœci gminy
wiadomoœæ dotycz¹ca
przymiarek do likwidacji
szkó³ podstawowych
w £osoœnicy i £abuniu
Wielkim.
W pierwszy pi¹tek stycznia dyrektorki szkó³ dowiedzia³y siê od
burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego, ¿e - jak przekaza³y dalej
- na 99 proc. radni miejscy zadecyduj¹ o tym, i¿ szko³a w £abuniu
Wielkim zostanie zlikwidowana, a
w £osoœnicy nast¹pi reorganizacja.
Oznacza to, ¿e w tej placówce pozosta³by oddzia³ zerowy oraz klasy 13. Starsze dzieci mia³yby doje¿d¿aæ
do Reska. Wieœæ ta rozprzestrzeni³a
siê wœród mieszkañców b³yskawicznie. Bardzo szybko zorganizowano spotkania z radnymi. Na spotkaniach dopytywano radnych, co
kryje siê za s³owami dyrektorek.
Okaza³o siê jednak, ¿e radni, którzy
na spotkania przybyli, o ¿adnych

planach likwidacyjnych placówek
nie wiedzieli. Byli tak samo zaskoczeni, jak i sami mieszkañcy. Powodem takiej decyzji ma byæ fakt, i¿
gminie brakuje 1.800 tys. z³ i nie
mo¿na spi¹æ bud¿etu. Przypominamy, ¿e gmina jest ju¿ nie tylko po
pozytywnej opinii RIO ale i uchwaleniu bud¿etu na obecny rok.
Spotkanie w £osoœnicy odby³o
siê w œrodê po po³udniu, natomiast
w £abuniu Ma³ym – w czwartek.
(£OSOŒNICA). W minion¹
œrodê w tutejszej szkole zebra³o siê

oko³o 100 osób wraz z niektórymi
radnymi Rady Miejskiej. Spotkanie
dotyczy³o przysz³oœci tutejszej
szko³y. Burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego nie by³o. Jak
wynika³o z wypowiedzi dyrektor
szko³y Jolanty Sienkiewicz, w tej
placówce uczy siê obecnie 72. dzieci. Jak zapewni³a nigdy w tej placówce nie uczy³o siê du¿o wiêcej
dzieci. Drastycznego spadku liczby
uczniów te¿ nie by³o. Zwróci³a uwagê, ¿e pierwsza próba likwidacji
szko³y by³a 8 lat temu, a przyczyna
by³a taka sama jak teraz – brak rentownoœci szko³y. Zwróci³a uwagê,
¿e wiele prac remontowych wykonali nauczyciele wraz z rodzicami.
Wspomnia³a równie¿ o cyklicznej
ju¿ i mocno wpisanej w œrodowisko
lokalne imprezie pod nazw¹ Choinka noworoczna, na któr¹ ju¿ od 17.
lat przychodz¹ wszystkie chêtne
dzieci, a tych jest sporo, albowiem
ka¿dego roku 40. milusiñskich spoza szko³y. Organizowane festyny
s³u¿¹ rozwojowi dzieci, w tym wycieczkom po Polsce, w tym w Senacie i Sejmie. Zaanga¿owanie nauczycieli ma swoje wymierne rezultaty – trzykrotnie uczniowie mieli ze
sprawdzianów wy¿szy wynik od
œredniej wojewódzkiej, a szeœciokrotnie wy¿sz¹ od œredniej powiatu.
W³aœciwie okazuje siê, ¿e £osoœnica o najlepsze wyniki walczy z

£abuniem, czyli z drug¹ placówk¹
wyznaczon¹ do likwidacji.
Mieszkañcy wsi dopytywali radnych, jak to siê sta³o, ¿e spo³ecznoœæ
lokalna nic nie wiedzia³a o zamiarach magistratu odnoœnie likwidacji
szkó³. Czêœæ dowiedzia³a siê od
so³tys, a czêœæ z naszego tygodnika.
Z wyjaœnieñ radnych wynika³o,
¿e i oni dowiedzieli siê o takich zamiarach nie od w³odarza gminy, ale
od... so³tys wsi, a czêœæ równie¿ z
naszej gazety.
Wyjaœnili, ¿e dopiero we wtorek
otrzymali materia³y na najbli¿sz¹

sesjê dotycz¹c¹ bud¿etu. Do tych
materia³ów do³¹czone s¹ wyliczenia
odnoœnie szkó³, ale nigdzie nie jest
napisane, ¿e jest zamys³ likwidacji.
Jak wyjaœnili, mog¹ siê jedynie domyœlaæ, ¿e jest taki zamiar.
Jak przekaza³y dyrektorki, burmistrz mia³ powiedzieæ, ¿e ostateczn¹ decyzjê o zamiarach wobec
szkó³ podejmie rada, a on jako organ
wykonawczy bêdzie musia³ siê temu
podporz¹dkowaæ. Nie powiedzia³
tylko, ¿e ma wiêkszoœæ w radzie.
Podczas spotkania zauwa¿ono,
¿e jak w ka¿dym gospodarstwie
konieczne s¹ oszczêdnoœci, ale nie
kosztem dzieci, bo na nich nie wolno oszczêdzaæ.
Podnoszono, ¿e szko³a w £osoœnicy jest sercem spo³ecznoœci skupionej wokó³ placówki. Przytaczano równie¿ odleg³oœci, jakie w tej
chwili pokonuj¹ dzieci. Czêœæ z nich
musi wstaæ ju¿ o godzinie 5.30 i
pokonaæ trzykilometrowy odcinek
drogi do szosy, aby nastêpnie dojechaæ autobusem do szko³y. Niektóre
dzieci doje¿d¿aj¹ 16, a nawet 20 km.
O której bêd¹ musia³y wstawaæ, jeœli w szkole w £osoœnicy nie bêdzie
klas IV-VI – dopytywali rodzice. Z
£osoœnicy do Reska jest 10 km. Gdy
pomys³ reorganizacji placówki powiedzie siê, niektóre dzieci bêd¹
musia³y pokonaæ 30 km do szko³y.
Ta perspektywa nie podoba³a siê
rodzicom choæby z tego wzglêdu, ¿e
- jak zauwa¿yli radni - szko³a w Resku, do której dzieci zosta³yby skierowane, ju¿ teraz jest przepe³niona.
Z tego te¿ powodu z sali pad³a
propozycja, aby burmistrz Reska
skierowa³ dzieci z miasta do £osoœnicy i £abunia Wielkiego, a w reskiej placówce otworzy³... hotel.
W stronê radnych pad³ równie¿
zarzut jednego z mieszkañców, i¿
obecne problemy wynik³y po przejêciu Zespo³u Szkó³ w Resku. Zauwa¿y³, ¿e wprawdzie powiat teraz
dop³aca do tej placówki, ale za kilka
lat dop³aty bêdzie ponosiæ gmina.
Teraz ta decyzja odbija siê na szko³ach podstawowych. Z tak¹ argumentacj¹ nie zgodzili siê radni i czêœæ
mieszkañców. Uznali, ¿e szko³ê nale¿a³o ratowaæ.
Radny Stanis³aw Buczek odpar³,
¿e równie¿ w wyniku decyzji radnych szko³a w £osoœnicy (i w £abuniu te¿ – przyp. red.) zosta³a wyremontowana, albowiem przynajmniej
on nigdy za likwidacj¹ szkó³ wiejskich nie by³, choæ wczeœniej by³y ju¿
przymiarki do likwidacji szko³y w
£abuniu Wielkim.
– Faktycznie burmistrz szuka
oszczêdnoœci gdzie mo¿e. Teraz jest
ponad 2 miliony dop³at do szkó³.
Obecnie jest to bardzo dobry obiekt,

spe³niaj¹cy wszystkie warunki, nie
musimy siê tego wstydziæ. Wszystko
trzeba zrobiæ, aby szko³a dalej istnia³a, aby dzieci dalej tutaj by³y – powiedzia³ i nieœmia³o zasugerowa³ prowadzenie szko³y przez stowarzyszenie.
Nauczyciele skupieni w sali zdecydowanie zaoponowali, stwierdzaj¹c,
¿e bez Karty Nauczyciela praca nie
ma sensu i na takich warunkach (czyli zwyczajne zatrudnienie na umowê
o pracê) nie pracowaliby.
Za pozostawieniem placówki
oœwiatowej na takich zasadach, jakie istniej¹, opowiedzia³a siê równie¿ radna Edyta Klepczyñska, która zwróci³a uwagê na kwestiê bezpieczeñstwa. Po stronie rodziców
opowiedzia³a siê równie¿ radna El¿bieta Korgul, która stwierdzi³a, ¿e
faktycznie brakuje pieniêdzy w bud¿ecie gminy, ale z materia³ów, jakie otrzymali radni, wynika, ¿e brakuje ich w ka¿dej placówce – wszêdzie po ponad 300 tys. z³.
– To nie jest tak akurat, ¿e te dwie
szko³y nabij¹ bud¿et. Rozmawia³am z burmistrzem, bo jestem w
komisji bud¿etowej. Jeszcze przed
œwiêtami by³a poruszana sprawa
odnoœnie szkó³. Zapyta³am siê
wprost burmistrza, czy poprzez zamkniêcie szkó³ znajdzie, wtedy by³a
mowa o 1.800 tys. z³, tak¹ kwotê.
Musia³by wszystkie szko³y wiejskie
pozamykaæ i jeszcze by tego 1.800
tys. z³ nie by³o. A jak ju¿ pozamyka,
to co zamknie póŸniej? - pyta³a.
G³os z sali podpowiedzia³, ¿e
gminê.
Radna zapowiedzia³a, ¿e podczas komisji bêd¹ szukaæ innych
dróg oszczêdnoœci, szczególnie z
zaplanowanych zadañ na terenie
Reska, bo jak powiedzia³a nie mo¿e
tak byæ, ¿e Resko bêdzie rozwija³o
siê kosztem wioski. G³os zabra³
równie¿ radny Andrzej Nowak, który wskaza³, ¿e problem zacz¹³ siê
wówczas, gdy ministerstwo zadecydowa³o o powstaniu gimnazjów.
- Dzisiaj utrzymanie naszego
gimnazjum kosztuje 4 miliony z³.
Co to znaczy 4 miliony? To jest po
1 milionie na ka¿d¹ szko³ê. I mamy
utrzymanie? Mamy. Te pieni¹dze
s¹, tylko one s¹ gdzie indziej. Gimnazja s¹ niepotrzebne, liceum natomiast jest nam potrzebne.
Nigdy nie zgadza³em siê z likwidacj¹ szkó³ wiejskich, a powiat nigdy nie by³ przeciwko szko³om. Na
koniec 2011 roku nasza gmina bêdzie zad³u¿ona w wysokoœci 46
proc. na 60 proc. mo¿liwych. Niejedna gmina w Polsce chcia³aby
mieæ takie zad³u¿enie jak my. Szko³ê zawsze mo¿na zlikwidowaæ, a
gmina zawsze bêdzie, czy ona bêdzie mia³a wiêksze czy mniejsze
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zad³u¿enie. Tu po prostu trzeba dobrego przywódcy, a jak to ktoœ napisa³ w gazecie: „Estra, pestra, pomiesza³y siê pieni¹¿ki królestwa”. Pan
burmistrz zrobi³ siê chyba przedsiêbiorc¹ tej naszej gminy. Gmina nie
jest ¿adnym przedsiêbiorstwem. Te
pieni¹¿ki, które my jako mieszkañcy p³acimy, burmistrz musi skrupulatnie rozdawaæ ka¿demu po równo,
a nie jednemu mniej, a drugiemu
wiêcej. Bo dzisiaj tak wygl¹damy –
my Resko – przy magistracie w bia³ej koszuli, a wieœ to podarte
spodnie. Na wsiach musz¹ byæ szko³y, bo to s¹ centra kultury, które
wychowuj¹, ucz¹ i to pozostaje na
lata. Jest szczególnie ciê¿ko w
£abuniu. Po dwóch latach zamachu
na szko³ê znów burmistrz podj¹³
próbê.
Radni nic nie wiedz¹, zwo³uje
dyrektorów, sam knuje coœ. Jest to
jakieœ nieporozumienie. Bud¿et
gminy, to nie jest bud¿et przedsiêbiorstwa. Tu siê nie zarabia, tu siê
wydaje pieni¹dze. W gminie do
wszystkiego siê dop³aca. A pan burmistrz potraktowa³ to jak przedsiêbiorstwo i popatrzy³ na to, ¿e jeœli
szko³a jest niewydajna i coœ mu nie
wychodzi, to trzeba zamkn¹æ, bo nie
ma pieni¹¿ków. Gospodarz w formie burmistrza powinien tolerowaæ
i wieœ i miasto, bo na dzisiaj, to
Resko jest mocno rozwijane. Dobro
dziecka jest najwa¿niejsze, ja bêdê
g³osowa³ za utrzymaniem szkó³.
Próbuje siê z nami coœ si³owo za³atwiæ. Nie ma nic wa¿niejszego od
dziecka, nie pieni¹dze, pieni¹dze
siê nie licz¹. Dzisiaj mo¿e tych dzieci jest ma³o, ale za 5 - 7 lat rosn¹ nam
– powiedzia³.
Z kolei radny Stanis³aw Buczek
przypomnia³ o obiektach, które
gmina sprzeda³a i o tym, ¿e w £osoœnicy zosta³a tylko szko³a – jako
jedyny obiekt, do którego gmina

GMINA RESKO

dop³aca, bo oœrodka zdrowia ju¿ te¿
nie ma.
Do dyskusji w³¹czy³a siê mieszkanka Wioletta Kurdziel, która
zwracaj¹c siê do radnych zauwa¿y³a, ¿e dyrektor szko³y w £osoœnicy
zwróci siê do nich po pieni¹dze,
albowiem otrzyma³a bud¿et jedynie
na pó³ roku.
- Jako mieszkañcy bardzo was
radnych prosimy, abyœcie zaczêli
szukaæ, sk¹d wzi¹æ pieni¹dze, ¿eby
nam do³o¿yæ do naszego bud¿etu,
bo niestety – pani dyrektor pójdzie
do was po te pieni¹¿ki. Wracaj¹c do
pana Buczka – ma racjê. Sprzedano
by³¹ bazê, sprzedany by³ budynek
po bibliotece, który ja zreszt¹ kupi³am, jedyny obiekt, jaki gmina ma i
na który dok³ada pieni¹dze, to tylko
i wy³¹cznie do szko³y. Drogê dostaliœmy od rejonu dróg, nie ukrywajmy, o cokolwiek poprosimy gminê –
gmina nie ma pieniêdzy i szko³y nie
damy zlikwidowaæ, choæby nie wiadomo co siê dzia³o, czy wam siê to
pañstwo radni podoba czy nie, to
bêdziemy walczyæ do upad³ego. Proszê, ¿ebyœcie siê zastanowili, bo z tej
szko³y nie bêdzie ¿adnych zysków,
tylko straty. Straty dla gminy, a dla
nas - dzieci bêd¹ st¹d wychodziæ.
Jeœli szko³a zostanie, to te dzieci bêd¹
wykszta³cone. To jest ma³y budynek.
Co wy pañstwo zrobicie jako radni z
tym budynkiem? Na co wam to?
Zostanie zniszczony, p³ytki zostan¹
wyci¹gniête, drzwi tak samo wyrwane. Co zyska gmina? To jest centrum
– tak samo jak w £osoœnicy, jak i w
£abuniu. Jeœli wy nam te serca zabierzecie, to pozostanie, tak jak kiedyœ
by³y burmistrz Trojga powiedzia³ –
wioski zaoraæ – powiedzia³a.
Mieszkañcy podkreœlali równie¿, ¿e oni sami wiele rzeczy robili
– zarówno w œwietlicy (organizacja
mebli) jak i w szkole oraz dla szko³y.
Zwracali uwagê, ¿e wszyscy trak-

tuj¹ siê jak jedna wielka rodzina i nie
bacz¹c na koszty i czas anga¿uj¹ siê
w ¿ycie i rozwój szko³y. To z kolei
owocuje wysokimi wynikami nauczania uczniów oraz przyjaznej
atmosferze w szkole. Podkreœlali,
¿e w przepe³nionych klasach w Resku – ich dzieci strac¹ mo¿liwoœæ tak
dobrego nauczania, jak maj¹ w
£osoœnicy.
O przepe³nieniu klas w Resku
mówi³ radny Andrzej Nowak, który
zwróci³ uwagê, ¿e w tamtejszej placówce powinno uczyæ siê oko³o 280
dzieci, gdy ju¿ w tej chwili uczêszcza do tej szko³y 341 uczniów. Zwróci³ uwagê, ¿e ju¿ obecnie nie ma
miejsca w œwietlicy, a po³owa biblioteki zosta³a przeznaczona na klasê.
Jeden z mieszkañców nie ukrywa³ zdziwienia, pytaj¹c od kiedy to
szko³a ma zarabiaæ pieni¹dze,
wszak nie jest to zak³ad pracy. Ca³¹
tê sytuacje uzna³ za chor¹.
Kolejni mieszkañcy zwrócili
uwagê, ¿e przy temacie szkó³ wci¹¿
pojawiaj¹ siê dwa nazwiska - w
£osoœnicy – pan W., a w £abuniu pan
K. Mieszkaniec zastanawia³ siê, czy
w zwi¹zku z tym, ¿e szko³y ju¿ zosta³y wyremontowane, znaleŸli siê chêtni, by zacz¹æ tam jak¹œ dzia³alnoœæ.
Kolejnym radnym, który zapowiedzia³, ¿e nie bêdzie g³osowa³
przeciw szko³om na wsiach by³ radny Adam Seredyñski. Zauwa¿y³, ¿e
jest ni¿ demograficzny. Obecnie
zosta³a wstrzymana tendencja spadkowa i mo¿na spodziewaæ siê wy¿u.
Jeœli wiêc szko³y zostan¹ zamkniête, mo¿e okazaæ siê, ¿e nie bêdzie
miejsca w szko³ach w Resku i w Starogardzie, gdzie mia³aby trafiæ
czêœæ dzieci.
Poruszy³ te¿ kwestiê samego
zamiaru likwidacji placówek.
– Zaczynamy kadencjê. Pan burmistrz próbuje nowych radnych
wciskaæ, bo jeszcze nie wiedz¹, nie
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znaj¹ siê. Proszê zapytaæ radnych z
opcji burmistrza czy mieli w programie likwidacjê szkó³? Byli tutaj.
Burmistrz wszêdzie mówi³ – „to nie
ode mnie zale¿y, to od radnych”. To
trzeba by³o pytaæ kandydatów na
radnych – pani¹ Basowsk¹ czy innych – „czy macie w programie likwidacjê szkó³?” Przed wyborami.
Czy pan burmistrz im mówi³, czy
oszuka³, czy ok³ama³, czy nie rozmawiali – trudno powiedzieæ. Ciesze, ¿e tak jest, bo jak ktoœ k³amie,
to póŸniej wyjdzie. Ju¿ tak dosz³o za
tamtej i tej kadencji, ¿e radni nic nie
wiedz¹, dostaj¹ bud¿et ramowy,
skondensowany. Ju¿ chyba osiem
lat nie widzia³em szczegó³ów. My
tylko przy okazji wielkich dzwonów
s³yszymy, ¿e brakuje, ¿e szko³y trzeba zamykaæ. Na ostatniej sesji s³yszymy, ¿e Mewa chce 10 tys. z³, no
to nie ma problemu, drogê trzeba
zrobiæ przy parku, tam gdzie pan F.
Wybudowa³ siê – 200 tys. z³. Skoro
pan burmistrz nie widzi problemu i
poddaje takie rzeczy, to proszê bardzo. Przed samym koñcem roku, w
Resku województwo zrobi³o drogê,
gdzieœ tam siê burmistrz dogada³,
œwiate³ka s¹ zrobione piêknie, przecie¿ tego nie by³o w bud¿ecie. Pan
burmistrz nie pyta³ siê nas, czego nie
wolno robiæ, jeœli nie ma w bud¿ecie. Oczywiœcie zaakceptowaliœmy
to, pan burmistrz nie mówi³, ¿e nie
ma czy coœ.
– Po pierwsze szko³a w Resku
potrzebuje miejsca dla samej siebie,
w piwnicy maj¹ œwietlicê, gdzie
odbywaj¹ siê lekcje. S¹ stoliki czteroosobowe w jednym pomieszczeniu, a w drugim s¹ ³awki. Lekcji jest
tam du¿o wiêcej – 3,4 i 5 lekcja. To
o czym my mówimy? Zmieœcimy
siê? A za rok co bêdzie – podzielimy
na grupy? Przecie¿ jest wymóg, ¿e
jeœli w klasie jest 25 uczniów to klasy trzeba dzieliæ na dwie grupy jêzykowe. Albo powiemy, ¿e uczymy na
zmiany?– powiedzia³.
Po spotkaniu czêœæ rodziców
zg³osi³a chêæ uczestniczenia w poniedzia³kowej komisji, by na miejscu przedstawiæ swoje argumenty
radnym, których na spotkaniu w
£osoœnicy nie by³o.
(£ABUÑ WIELKI). Podobnie
jak w £osoœnicy, tak i tutaj dyrektor
szko³y przedstawi³a dokonania
uczniów. Okazuje siê, ¿e w tej ma³ej, wiejskiej szkole nie brakuje laureatów konkursów ogólnopolskich
(mieszcz¹cych siê w pierwszej dziesi¹tce), to st¹d jest najwiêcej
uczniów reprezentuj¹cych gminê
Resko w sportowych zmaganiach na
szczeblu powiatowym i to ta szko³a,
wraz z £osoœnic¹ nadaj¹ prym w
nauczaniu. Dyrektor szko³y, podaj¹c wyniki nauczania z poprzednich
lat, zwróci³a uwagê, ¿e utrzymuj¹
tendencjê wzrostow¹. Ani razu te¿
szko³a w £abuniu nie mia³a œredniej
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ni¿ej od powiatowej – wrêcz odwrotnie – wy¿sz¹, a w minionym
roku – pó³ punktu zabrak³o do œredniej wojewódzkiej.
- Brakuje s³ów. Bardzo emocjonalnie podchodzê do tego, co dzieje
siê z nasz¹ szko³¹ ju¿ trzeci rok z
rzêdu. Jestem m³odym dyrektorem,
dopiero rozpoczê³am czwarty rok
pracy. Przez te lata nic innego nie
s³ysza³am, tylko likwidacja szko³y.
Ta szko³a jest miejscem bardzo
wa¿nym dla dzieci.
Mamy naprawdê bardzo dobre
wyniki w nauce i w sporcie. Najwy¿sze nasze wyniki, to sprawdzian. Po
przeanalizowaniu wszystkich danych stwierdzam, ¿e nasza szko³a i
szko³a w £osoœnicy robi¹ najlepsze
wyniki w sprawdzianie dla gminy
Resko. Dziêki temu gmina Resko
jest jedn¹ z najlepszych w powiecie.
Praca naszych nauczycieli nie
polega na tym, ¿e maj¹c piêæ godzin
w dniu, koñcz¹ prace po piêciu godzinach. Nie ma w tej szkole ¿adnego nauczyciela, który po zakoñczeniu swoich zajêæ obowi¹zkowych
jedzie do domu. Ci nauczyciele ju¿
nieodp³atnie przygotowuj¹ dzieci
do konkursów i olimpiad. Nasi
uczniowie nie maj¹ zawy¿anych
ocen. Wychodz¹ z tej szko³y z takimi ocenami, na jaki sobie zapracuj¹,
to znaczy, ¿e œrednia ocen na zakoñczenie klasy VI jest porównywalna
z wynikiem na sprawdzianie. Nasze
dzieci bior¹ udzia³ w konkursach
ogólnopolskich. Niektórzy mówi¹,
¿e to nie jest wa¿ne – ja uwa¿am, ¿e
to jest bardzo wa¿ne. Z konkursu
ortograficznego organizowanego
przez szko³ê w £osoœnicy nigdy nie
wracamy z niczym. W ka¿dej kategorii zajmujemy I i II miejsca. Z tego
s³yn¹ nasi uczniowie. W powiecie
s³yniemy z tego, ¿e zajmujemy miejsca w konkursach sportowych, jak i
w konkursach wiedzy o sporcie –
mówi³a dyrektor szko³y w £abuniu
Wielkim Anetta Kulesza.
Podobnie jak w £osoœnicy, tak i
tu rodzice argumentowali koniecznoœæ pozostawienia placówki
oœwiatowej. Zwracali uwagê na
fakt, i¿ dzieci maj¹ stworzone bardzo dobre warunki do nauczania,
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indywidualne podejœcie nauczycieli do uczniów, znajomoœæ ich charakterów pozwala na dobór odpowiednich technik nauczania, daj¹cych najwy¿sze wyniki. Zwracali
uwagê, ¿e ich dzieci, po bardzo dobrym przygotowaniu, doskonale
radz¹ sobie w gimnazjum.
Zwracali równie¿ uwagê, ¿e bol¹ce jest to, ¿e kwestia likwidacji
szko³y pada po jej wyremontowaniu, gdy dzieci w koñcu maj¹ ciep³o
i ³adnie.
Oœmiu radnych obecnych na
spotkaniu opowiedzia³o siê za po-

Ekonomia jest taka, ¿e brakuje nam
1.800 tys. z³ i teraz musimy wyd³ubaæ te pieni¹dze. Temat upad³oœci
szko³y w £abuniu wraca jak bumerang. Jak to wygl¹da od œrodka, ile
osób jest z £abunia, bo czêœæ dzieci
i tak doje¿d¿a, ilu nauczycieli?
Kwestia nauczycieli jest zabezpieczona – powiedzia³.
W odpowiedzi us³ysza³, ¿e liczba dzieci zmienia siê w zale¿noœci
od lat. By³y i takie lata, gdy uczy³o
siê tu 110 dzieci, obecnie jednak do
szko³y uczêszcza 54. dzieci, 7 w
oddziale zerowym i 13 w punkcie

zostawieniem szkó³. Dziewi¹ty,
Oktawian Je¿, po wys³uchaniu dyrektor szko³y, radnych i rodziców
powiedzia³, ¿e oczekuje argumentów za pozostawieniem szkó³ wiejskich – czyli dok³adnie to samo, co
w £osoœnicy. Powiedzia³ równie¿,
¿e interesuj¹ go dane dotycz¹ce
liczby uczniów oraz kadry nauczycielskiej.
- Prawda trochê inaczej wygl¹da. W naszej gminie jest szeœæ placówek oœwiatowych. W ka¿dej z
nich brakuje blisko 300 tys. z³. Pani
dyrektor przyjdzie w paŸdzierniku i
powie – brakuje mi na opa³ itd. Bo
wczeœniej poobcinaliœmy. Myœlê, ¿e
pewne ruchy musimy robiæ rozs¹dnie, a nie pod wp³ywem emocji. Jeœli poobcinamy, to komu daæ? £osoœnicy, do £abunia, czy do liceum?
Kto pierwszy – czy kto wa¿niejszy?

przedszkolnym, ³¹cznie wiêc w
murach tej szko³y przebywa codziennie 74 dzieci. Kadra nauczycielska liczy 13 osób, z czego dwóch
nauczycieli pracuje na niepe³nych
etatach do koñca stycznia, albowiem od lutego wraca do pracy El¿bieta Korgul.
Adam Seredyñski natomiast,
jakby na pocieszenie, zacz¹³ udowadniaæ, ¿e ni¿ demograficzny zosta³ zahamowany i byæ mo¿e nadchodzi czas powolnego wzrostu
liczby dzieci.
So³tys Policka Andrzej Janczyszyn dopytywa³, jak to siê sta³o, ¿e
radni przyjêli bud¿et, skoro na szko³y brakuje 2 miliony z³. Zasugerowa³, ¿e wyjœciem awaryjnym jest
zamkniêcie szko³y.
Jak t³umaczyli radni, o ¿adnym
zagro¿eniu nie wiedzieli. Powo³ali
siê na zapis w bud¿ecie, z którego
wynika³o, i¿ szko³y bêd¹ prowadzone z subwencji, a brakuj¹ca kwota
zostanie pokryta z bud¿etu gminy.
Zapewniali, ¿e nic nie zapowiada³o
takiej sytuacji. Byli pewni, ¿e
wszystko jest w porz¹dku, tym bardziej, ¿e podczas ostatniej sesji burmistrz sam wnioskowa³ o dodatkow¹ kwotê dla Mewy i pieni¹dze
na drogê. Wówczas te¿, z braku
obaw o bud¿et, wszyscy radni jednog³oœnie zag³osowali za podwy¿k¹
dla burmistrza. Wtedy te¿ nie by³o
mowy o ¿adnych zagro¿eniach. Z
drugiej strony, jeœli jest dziura bud¿etowa, to nie planuje siê podwy¿ek p³ac, ani niektórych inwestycji.

tygodnik ³obeski 18.1.2011 r.
Podczas spotkania zgromadzeni
mieszkañcy zaproponowali - zmieniæ okrêgi szkolne i czêœæ dzieci
przypisaæ do £abunia Wielkiego, co
jest w mocy radnych. Tym samym
szko³a w Resku nie by³aby prze³adowana, a do £abunia Wielkiego
wp³ynê³aby wiêksza subwencja
oœwiatowa, tym samym zmniejszaj¹c d³ug placówki.
W¹tpliwe, aby przedstawione
argumenty odnoœnie poziomu nauczania, zdobywanych nagród, bezpieczeñstwa, indywidualnego podejœcia, przyjaznej atmosfery w
szkole oraz czasu dotarcia uczniów
do szkó³ by³y argumentami, jakie
by³y w stanie przemówiæ do radnego Oktawiana Je¿a, skoro wci¹¿
domaga³ siê argumentów za pozostawieniem palcówek oœwiatowych.
Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e zamkniêcie szkó³ spowoduje, i¿ gmina bêdzie musia³a ponieœæ wiêksze
nak³ady finansowe na dowóz dzieci
do szkó³.
Dla dzieci z rodzin ubogich bêdzie musia³a wy³uskaæ fundusze na
obiady, skoro bêd¹ musia³y wracaæ
ze szko³y du¿o póŸniej. Nigdzie te¿
nie jest powiedziane, ¿e gmina nie
bêdzie musia³a uruchomiæ dodatkowych autobusów na nowych trasach
i kwestia ca³kowicie niezmierzalna,
w ka¿dym razie dziœ – odebranie
dzieciom mo¿liwoœci lepszej edukacji (œwiadcz¹ o tym wyniki na testach, wyniki konkursów itd.), swobodniejszego rozwoju, mo¿liwoœci
wyspania siê (wstawanie o godz.
5.00 nie jest najlepsze dla rozwoju
dziecka i ch³onnoœci umys³u), zabawy po szkole (gdy wraca siê o godz.
16.00 b¹dŸ 17.00 ze szko³y czasu
tego ju¿ nie ma) sprawia, ¿e skazuje
siê te dzieci od razu na gorszy start w
¿yciu – gorsze liceum, gorsze studia,
b¹dŸ te¿ gorsz¹ pracê, a i czêsto na
bezrobocie. A za bezrobotnych to
p³acimy my wszyscy z naszych podatków. Pytanie wiêc, czy wa¿niejszy jest plac zabaw, œwietlica za grube pieni¹dze, czy wspólna przysz³oœæ i rozwój spo³eczeñstwa. Niestety – rozwojem tym nie mo¿na
poszczyciæ siê od razu, trwa on latami, a nowy, kolorowy plac zabaw –
widaæ od razu. Wystarczy zadaæ sobie pytanie – co dla nas w ¿yciu jest
wa¿niejsze – fajerwerki, czy rozwój.
Inna rzecz, ¿e samorz¹d gminny
zarz¹dza pieniêdzmi podatników, to
z ich podatków dop³aca do szkó³.
Zdecydowanie podatnicy z terenu
£osoœnicy, £abunia Wielkiego i
okolicznych wiosek s¹ za tym, aby z
ich pieniêdzy dop³acaæ do szko³y.
W pi¹tek burmistrz zorganizowa³ spotkanie z niektórymi radnymi, teoretycznie w sprawie bud¿etu,
w praktyce na owo spotkanie nie
zosta³a zaproszona wiceprzewodnicz¹ca komisji bud¿etowej El¿bieta
Korgul, ani cz³onek komisji oœwiatowej Adam Seredyñski.
MM
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Rok 2010 – zrozumieæ Polskê

Kazimierz Rynkiewicz
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in¹³ rok 2010 i weszliœmy
w nowy - 2011. Jaki by³ ten
stary? Donios³y w wydarzenia, które mog¹ na d³ugo zdecydowaæ o
przysz³oœci Polski. Te wydarzenia
to œmieræ polskiej elity politycznospo³ecznej w katastrofie samolotu
pod Smoleñskiem i wybór na prezydenta Polski Bronis³awa Komorowskiego.
Jak na jego znaczenie, nie pojawi³o siê zbyt du¿o podsumowañ, a
te, które siê pojawi³y, by³y albo powierzchowne albo dotyczy³y spraw
ma³o istotnych. Spróbowa³em wiêc
opisaæ go z innej strony, z punktu
widzenia niezale¿nych mediów i
komentatorów, maj¹c na uwadze, ¿e
wiele poruszanych przez nich faktów i opisów jest poza zasiêgiem
odbiorców mediów powszechnie w
kraju czytanych i ogl¹danych.
Wa¿nym powodem jest równie¿
to, ¿e kilka dni temu poznaliœmy
raport MAK na temat katastrofy rz¹dowego samolotu ze œp. Prezydentem Lecham Kaczyñskim i 95 osobami polskiej elity spo³eczno-politycznej na pok³adzie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e symbolicznie dopiero ten
raport zamyka wydarzenia dziej¹ce
siê w 2010 roku i wyznacza to, co
bêdzie dzia³o siê w tym roku i w
latach nastêpnych w Polsce i wokó³
Polski, a wiêc bêdzie mia³o wp³yw
na wszystkich tzw. zwyk³ych zjadaczy chleba.
Tezy raportu MAK nie by³y dla
mnie zaskoczeniem, gdy¿ mia³em w
pamiêci tekst, jaki pojawi³ siê zaraz
po katastrofie delegacji polskiej,
lec¹cej na obchody katyñskie w dniu
10 kwietnia 2010 r. Nomen omen,
gdy to siê wydarzy³o, by³em akurat
w Œwidwinie, gdzie przeprowadza³em rozmowê z Sybiraczk¹, której
ojciec zgin¹³ w Ostaszkowie. Gdy
s³ysza³em jak premier Tusk i prezydent Komorowski przekonywali
mnie wielokrotnie przez miniony
rok do przyjaŸni rosyjsko-polskiej,
przypominaj¹ mi siê s³owa Sybiraczki, o aresztowaniu przez Sowietów jej ojca po napaœci ZSRR na
Polskê 17 wrzeœnia 1939 r. Mimowolnie opisa³a ona dwie postawy
Polaków wobec Sowietów. Pos³uchajmy œwiadka tamtych wydarzeñ.
„1 wrzeœnia Niemcy napadaj¹ na

Polskê od zachodu. 17 wrzeœnia od
wschodu wkracza Armia Radziecka.
Pani Wanda zapamiêta³a to wejœcie.
- Poszliœmy z mam¹ na ulicê
Tarnowskiego, to by³a taka d³uga
ulica, która prowadzi³a w stronê
pobliskiej granicy z ZSRR, do Wo³oczyska. Rosjanie wje¿d¿ali czo³gami. Byli tacy, co ich witali, rzucali
kwiaty, papierosy... Nie zapomnê do
œmierci s³ów mamy: No, witajcie
ich, witajcie, oni wam poka¿¹, co
potrafi¹. Wziê³a mnie za rêkê i wróciliœmy do domu. Pamiêta³a rok
1917, co siê wtedy dzia³o i zna³a
Rosjan. Widzia³a przez rzekê
Zbrucz, na której by³a granica, a
wioska nazywa³a siê chyba Satanów, jak komuniœci po rewolucji
zabierali krowy. Dzieci trzyma³y za
ogon i krzycza³y, a oni zabierali.
Kilkakrotnie przekonywa³a mê¿a,
by rzuci³ s³u¿bê, za³o¿y³ ubranie
cywilne i ucieka³ do swojej rodziny.
- Zobaczysz, co oni z wami zrobi¹. - mówi³a mê¿owi.
- Co ty mówisz, co takiego nam
zrobi¹? Ja nie zejdê z posterunku. odpowiada³ m¹¿.
- 17 wrzeœnia ojciec ju¿ nie wróci³ ze s³u¿by. Na drugi dzieñ rano
mama posz³a do komisariatu, a tam
ju¿ byli Rosjanie. Kazali jej wracaæ
do domu. Na ulicy jeden na koniu
powiedzia³, ¿e zaprowadzi j¹. Na
koñcu miasta by³a fabryka tytoniu, a
za ni¹ na polu, pod go³ym niebem,
trzymali Polaków. Mama po powrocie ugotowa³a obiad i zanieœliœmy
go ojcu. Jeñców by³o coraz wiêcej.
Mama po raz kolejny przekonywa³a
ojca, by ucieka³. Powtarza³, ¿e to
pomy³ka i jak siê wszystko wyjaœni,
wróci do domu. Wtedy widzia³am
ojca ostatni raz. Mama na drugi
dzieñ znowu zanios³a mu obiad, a na
trzeci, jak posz³am z cioci¹, to ju¿
tam nikogo nie by³o”.
Jak widaæ, ojciec wierzy³, ¿e
Rosjanie uznaj¹ jakieœ prawa, wyjaœni¹ wszystko i wypuszcz¹ go do
domu. Matka wiedzia³a, bo widzia³a, ¿e dla Rosji Sowieckiej prawo
nic nie znaczy. Historia przyzna³a
racjê jej doœwiadczeniu i mo¿e nawet intuicji, ¿e Sowietom ufaæ nie
nale¿y. Licz¹ siê fakty. A tych nazbiera³o siê przez nastêpne pó³ wieku tyle (ukrywanie prawdy o Katyniu, zbrodniach, Czarnobylu, i
choæby podwodnym Kursku itd.), ¿e
negowaæ wnioski z nich wyp³ywaj¹ce mo¿e tylko g³upiec. Okaza³o siê,
¿e g³upców w Polsce jest dostatek.
Jednak najgroŸniejsi dla Polski s¹
ludzie, którzy byli przez lata op³acani przez obce kraje za wykonywanie
przeró¿nych us³ug na ich rzecz oraz
op³acani przez re¿im komunistycz-

ny zainstalowany w Polsce po wojnie. Jakby trochê zapomnieliœmy o
tym, ¿e ten re¿im mia³ bardzo wielu
beneficjentów oraz o tym, ¿e istnia³
dziêki kontroli so³eczeñstwa przez
tajne s³u¿by, z których wiele wydzia³ów œciœle wspó³pracowa³o ze
s³u¿bami sowieckimi.
Warto siêgn¹æ do historii; Jaros³aw Kaczyñski w wydanej w 1991
r. ksi¹¿ce „Odwrotna strona medalu” (W-wa 1991) tak opisa³ zachowanie s³u¿b rosyjskich w Polsce:
„Ale dopiero dzisiaj wiemy wiêcej, jak g³êboka by³a ich ingerencja
w sprawy polskie. Wiadomo np., ¿e
³¹cznicy radzieccy, oficerowie
KGB, chodzili swobodnie po naszym MSW i rozmawiali o czym
chcieli i z kim chcieli. Zasadniczo
ka¿dy oficer polski mia³ obowi¹zek
sporz¹dziæ notatkê z ka¿dej rozmowy s³u¿bowej i przekazaæ j¹ prze³o¿onemu, a szefowie równoleg³ych
dzia³ów mieli obowi¹zek informowaæ siê nawzajem. Ten obowi¹zek
jednak nie dotyczy³ rozmów ani kontaktów z Rosjanami.To dawa³o im
ogromne wp³ywy”.
Elementarn¹ dzisiaj wiedz¹
obywatelsk¹ powinno byæ to, ¿e ludzie tych s³u¿b nie wyparowali, nie
wyjechali na wschód oraz to, ¿e
Polska by³a, jest i bêdzie terenem
gier operacyjnych obcych s³u¿b w
celu uzyskania najkorzystniejszych
dla swoich krajów efektów politycznych i ekonomicznych, kosztem
polskiego interesu narodowego i
miêdzynarodowego. Z tego punktu
widzenia mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹
tacy, którzy „wierz¹” i s¹ tacy, którzy „pracuj¹”, chocia¿ jedni i drudzy mog¹ kierowaæ siê bardzo ró¿nymi interesami.
S³uchaj¹c w mediach tez z raportu MAK, nie sposób nie przywo³aæ
w tym miejscu jak¿e proroczego
artyku³u Aleksandra Œciosa, który
od lat prowadzi blog (www.cogito.salon24.pl) i który pod dat¹
13.04.2010 r., a wiêc zaledwie dwa
dni po katastrofie, przewidzia³, jak
bêdzie wygl¹daæ raport koñcowy.
Przytaczam ten artyku³ w ca³oœci,
byœmy mogli przeœledziæ, jak ju¿
wtedy wykuwa³y siê tezy dzisiejszego raportu.

FA£SZ NA MIARÊ
TRAGEDII

O

d dziesiêcioleci dezinfor
macja stanowi³a potê¿n¹
broñ systemu sowieckiego, stosowan¹ masowo równie¿ przez media.
Ju¿ w roku 1938 W³odzimierz B¹czkowski w szkicu „Uwagi o istocie

si³y rosyjskiej” pisa³: „G³ównym
rodzajem broni rosyjskiej, decyduj¹cym o dotychczasowej trwa³oœci
Rosji, jej sile i ewentualnych przysz³ych zwyciêstwach, nie jest normalny w warunkach europejskich
czynnik si³y militarnej, lecz g³êboka
akcja polityczna, nacechowana treœci¹ dywersyjn¹, rozk³adow¹ i propagandow¹.”
Dezinformacja, której nie nale¿y myliæ z propagand¹, okazuje siê
szczególnie przydatna wœród spo³eczeñstw uzale¿nionych od przekazu
telewizyjnego i powszechnego,
bezkrytycznego przyjmowania
dziennikarskich relacji. O ile - w
normalnym przekazie informacja
stanowi opis faktu, wydarzenia, o
tyle w przypadku dezinformacji
mamy zale¿noœæ odwrotn¹ – to sama
informacja ma tworzyæ wydarzenie
w œwiadomoœci manipulowanego
spo³eczeñstwa.
Te uwagi s¹ konieczne, jeœli
chcemy zrozumieæ mechanizmy gry
towarzysz¹cej naszej najwiêkszej,
narodowej tragedii. Nie ulega dla
mnie najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e
natychmiast po katastrofie prezydenckiego samolotu przyst¹piono
do gigantycznej operacji dezinformacji, stosuj¹c w niej wszystkie klasyczne narzêdzia. I choæ dziœ, jest za
wczeœniej na formu³owanie wniosków, a nawet na obszern¹ i precyzyjn¹ analizê, trzeba ju¿ zwróciæ
uwagê na kilka faktów i przes³anek
wskazuj¹cych na kierunek, w jakim
jest prowadzona akcja dezinformacyjna.
Wiadomo wiêc, ¿e kwesti¹ najwa¿niejsz¹ z punktu widzenia interesów Rosji jest wyjaœnienie przyczyn sobotniej tragedii. Z dwóch
powodów: odsuniêcia od strony rosyjskiej podejrzeñ o przyczynienie
siê do katastrofy, oraz z uwagi na
groŸbê pogorszenia stosunków polsko – rosyjskich, a tym samym uniemo¿liwienia realizacji rosyjskich
planów dotycz¹cych Polski.
W zwi¹zku z pierwszym motywem, trzeba zwróciæ uwagê na rzecz
znamienn¹. Otó¿, w ¿adnym, ogólnopolskim medium nie ukaza³ siê
jak dotychczas materia³, w którym
(nawet potencjalnie) rozwa¿ano by
wersjê zamachu, lub udzia³u „osób
trzecich” w spowodowaniu katastrofy. To niezwykle wa¿na okolicznoœæ, œwiadcz¹ca, ¿e g³ówne media
œwiadomie unikaj¹ rzetelnego i pe³nego informowania o sprawie.
Jest bowiem oczywiste, ¿e w
przypadku katastrofy lotniczej, w
której ginie prezydent oraz inne,
najwa¿niejsze w pañstwie osoby
jedn¹ z wersji œledztwa prokurator
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Rok 2010 – zrozumieæ Polskê
skiego musi byæ badanie mo¿liwoœæ zamachu. Jeœli tak¹ ewentualnoœæ zak³ada siê w przypadku zdarzeñ znacznie mniejszej wagi, tym
bardziej podlega ona rozpatrzeniu
w wypadku œmierci osób najwa¿niejszych w pañstwie. Taki scenariusz jest zawsze traktowany serio,
jako jeden z mo¿liwych i wokó³
w¹tku zamachu musi toczyæ siê tak¿e œledztwo polskiej prokuratury.
Gdy zatem media w ogóle nie
podejmuj¹ tej myœl i najwyraŸniej
unikaj¹ w¹tku – mo¿e to œwiadczyæ,
¿e mamy do czynienia z ograniczeniem oficjalnego przekazu do wersji ju¿ zakreœlonych. Jakich i przez
kogo?
Otó¿ – wed³ug mediów rosyjskich - w œledztwie prowadzonym
przez prokuraturê FR rozpatruje siê
wy³¹cznie trzy wersje przyczyn tragicznego zdarzenia: warunki pogodowe, b³¹d za³ogi lub problemy
techniczne samolotu. To rzecz bardzo wa¿na, ¿e w pañstwie, w którym
jeszcze przed dwoma tygodniami
dosz³o do zamachów bombowych,
zagro¿onym terroryzmem i dzia³alnoœci¹ „grup ekstremistycznych” –
w ogóle nie bierze siê pod uwagê, ¿e
przyczyn¹ katastrofy lotniczej móg³
byæ zamach.
Mamy wiêc do czynienia z sytuacj¹, w której polskie media od
chwili rozpoczêcia relacji na temat
wypadku, przyjê³y de facto kryteria
oceny zdarzenia sformu³owane
przez stronê rosyjsk¹ i najwyraŸniej
ograniczaj¹ przekaz do rozpatrywania tylko trzech wersji.
Jest to szczególnie widoczne na
tle doniesieñ medialnych innych
pañstw, gdzie o mo¿liwoœci zamachu lub ingerencji s³u¿b rosyjskich
w przebieg œledztwa mówi siê
otwarcie; przypominaj¹c zamach w
Gibraltarze, stanowisko Prezydenta
Kaczyñskiego w sprawach Rosji i
stosunek w³adz Federacji do osoby
Prezydenta, czy wreszcie zwracaj¹c
uwagê na rosn¹ce wp³ywy wywiadu
wojskowego GRU, w zwi¹zku z
zarysowuj¹cymi siê konfliktami
miêdzy premierem Putinem, a prezydentem Miedwiediewem.
Pró¿no tego typu doniesieñ szukaæ w wiod¹cych mediach III RP.
W zwi¹zku z drugim powodem –
groŸb¹ pogorszenia stosunków polsko – rosyjskich, da siê zauwa¿yæ,
¿e od soboty jesteœmy œwiadkami
niebywa³ego wprost nag³aœniania i
podkreœlania reakcji strony rosyjskiej. Niewspó³miernego do dotychczasowych ocen wzajemnych
stosunków i relacji, jakie istnia³y
przed wypadkiem.

Epatowanie Polaków ¿a³ob¹ i
wspó³czuciem Rosjan, ³zy i religijne gesty Putina, s³owa Miedwiediewa oraz ci¹g³e zapewnianie o
wszechstronnej pomocy Rosjan przekraczaj¹ naturaln¹ w obecnej
sytuacji miarê. I nie chodzi tu o
postulat tworzenia atmosfery wrogoœci lub podejrzliwoœci, a o w³aœciw¹ dla realiów katastrofy proporcjê, która w tym przypadku jest zdecydowanie przesuniêta w stronê
ochrony rosyjskiego wizerunku i nie
ma nic wspólnego z rzeteln¹ informacj¹.
W ogóle nie wspomina siê o rzeczywistych zachowaniach w³adz
Rosji, w zwi¹zku ze zbrodni¹ katyñsk¹ czy o wielomiesiêcznej kampanii Putina, s³u¿¹cej rozgrywaniu
polskich podzia³ów, w efekcie której dosz³o do podwójnych uroczystoœci katyñskich i osobnych lotów
premiera i prezydenta.
Jeœli zatem dwa, wymienione
powy¿ej motywy, maj¹ przede
wszystkim zapewniæ ochronê interesów Rosji – to przekaz polskich
mediów równie¿ s³u¿y temu celowi.
Mamy do czynienia z niemal klasycznym przyk³adem zastosowania
dezinformacji, gdzie w roli „tematu
przewodniego” wystêpuje zdarzenie na miarê tragedii narodowej.
Temat ten jest „prowadzony” pod
has³em „b¹dŸmy razem” - implikuj¹cym proste, solidarne i oparte na
socjologicznych przes³ankach zachowania. Has³o zaœ, ma dotyczyæ
nie tylko nas – polskiego spo³eczeñstwa, ale w równiej mierze wyznaczaæ obecne relacje z Rosjanami,
pogr¹¿onymi przecie¿ w ¿a³obie po
œmierci polskiego Prezydenta. W
imiê tego has³a - rezygnuje siê z
ukazywania rzeczywistych okolicznoœci w jakich dosz³o do katastrofy,
w tym rozpatrywania wszystkich,
racjonalnych wersji zdarzenia oraz
przesadnie eksploatuje ob³udne zachowania rosyjskich w³adz, ka¿¹c w
nich upatrywaæ „dobre intencje”,
wskazuj¹ce na „brak winy”.
W procesie tym celowo nie nag³aœnia siê licznych w¹tpliwoœci,
dotycz¹cych ustaleñ rosyjskiego
œledztwa i nie wspomina o faktycznych okolicznoœciach (w tym politycznych) w jakich dosz³o do tragedii. „Grup¹ docelow¹” tak prowadzonej kampanii jest ca³e spo³eczeñstwo.
Rzeczywiste intencje zorganizowanej dezinformacji, pod „internacjonalistycznym” has³em „b¹dŸmy razem” ujawnia choæby dzisiejszy tytu³ publikacji „Niezawisimaj
Gaziety” - „Katyñska koœæ niezgody
w relacjach Warszawy i Moskwy

zostanie pochowana razem z prezydentem Lechem Kaczyñskim”.
Poniewa¿ ze strony rosyjskiej
otrzymujemy wiele, czasem
sprzecznych ze sob¹ sygna³ów, nale¿a³oby zachowaæ szczególn¹ rozwagê w bezkrytycznym powielaniu
informacji. Tymczasem, niemal natychmiast po katastrofie, gdy nie
wolno by³o wykluczaæ ¿adnych hipotez, pojawi³a siê myœl, która dziœ
– coraz wyraŸniej wydaje siê byæ
podstawow¹ wersj¹ kampanii dezinformacji. Dla jej utrwalenia stosuje siê metodê mieszania prawdy i
k³amstwa, przydatn¹ wówczas, gdy
opinia publiczna jest ju¿ poinformowana o tym, co zasz³o, lecz nie
zna dok³adnie wszystkich szczegó³ów. Mo¿na nawet precyzyjnie
wskazaæ, kto by³ pierwszym „przekaŸnikiem” tej wersji.
W dwie godzin po katastrofie, na
stronie internetowej rosyjskiego
dziennika „Kommiersant” pojawi³a
siê wypowiedŸ wiceprzewodnicz¹cego Dumy Pañstwowej Rosji, W³adimira ¯yrinowskiego dla radia
„Kommersant-FM”, w której pad³y
s³owa, ¿e „pewn¹ rolê w katastrofie
móg³ odegraæ upór prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Wed³ug
¯irinowskiego, Prezydent Kaczyñski „nie raz okreœla³ za³odze samolotu gdzie ma l¹dowaæ”. Polityk
rosyjski powiedzia³ równie¿, ¿e
wed³ug jego wiedzy „by³y problemy
techniczne w samolocie” i sugerowa³, ¿e polscy przywódcy u¿ywaj¹
przestarza³ego i niebezpiecznego
sprzêtu.
W tym samym czasie, na stronie
internetowej „Nowej Gaziety” opublikowano wypowiedŸ Wac³awa
Radziwinowicza – dziennikarza
„Gazety Wyborczej”, tytu³uj¹c j¹
„Dlaczego Tu-154?”. Dziennikarz
stwierdzi³, ¿e „Prezydent pad³
ofiar¹ demokracji”, wyjaœniaj¹c, ¿e
ma na myœli zaniedbania polskiego
rz¹du, który nawet po wypadku lotniczym Leszka Millera nie zakupi³
nowego sprzêtu lotniczego, nie
chc¹c nara¿aæ siê wyborcom na zarzut nadmiernych wydatków.
Pad³y jednak s³owa znacznie
wa¿niejsze, gdy Radziwinowicz
podzieli³ siê z rosyjsk¹ gazet¹
w³asn¹ interpretacj¹ informacji, jakoby kapitan prezydenckiego samolotu odmówi³ rosyjskim kontrolerom i nie chcia³ l¹dowaæ na innym
lotnisku. Dziennikarz „Gazety Wyborczej” przypomnia³, ¿e do takiego samego zdarzenia mia³o dojœæ
podczas wojny rosyjsko-gruziñskiej, gdy Prezydent polecia³ do
Tibilisi. Stwierdzi³: „Gdy polski pilot odmówi³ l¹dowania na lotnisku

w Tibilisi, powo³uj¹c siê na ekstremalnie trudne warunki, Kaczyñski
krzycza³ na niego i straszy³, a potem
by³ wielki skandal, ¿e pilot nie zastosowa³ siê do nakazu prezydenta.
Pilot zosta³ wyrzucony ze s³u¿by i
powróci³ dopiero za czasów premiera Tuska. Nad Smoleñskiem mog³o
siê zdarzyæ w³aœnie coœ takiego”.
Ten sam dziennikarz 12 kwietnia
br. opublikowa³ w „Gazecie Wyborczej” wywiad z Magomedem Ta³bojewem, rosyjskim kosmonaut¹, pilotem oblatywaczem, w którym
m.in. pada pytanie:
„Jak pan s¹dzi, dlaczego w tak
trudnych warunkach pilot zdecydowa³ siê jednak l¹dowaæ?
- Myœlê - odpowiada Rosjanin ¿e móg³ byæ pod presj¹ kogoœ na
pok³adzie. To problem wszystkich
lotników, którzy wo¿¹ wa¿nych dygnitarzy. 14 lat temu mieliœmy w
Rosji podobny przypadek, który o
ma³o co nie skoñczy³ siê podobn¹
tragedi¹. Wtedy prezydent Borys
Jelcyn kaza³ kapitanowi I³aA-96
l¹dowaæ, nie bacz¹c na fataln¹ pogodê. Potem ten pilot, mój dobry
znajomy, wci¹¿ przera¿ony opowiada³ mi, ¿e cudem posadzi³ 250-tonow¹, czterosilnikow¹ maszynê”.
Cytujê obszernie te wypowiedzi, bo s¹ bezpoœrednim dowodem
na dzia³anie mechanizmu dezinformacji, w którym fa³szywa teza, postawiona bez ¿adnej podstawy faktycznej zostaje, dziêki dzia³aniom
agentury wp³ywu i medialnym rezonatorom przedstawiona w formie
rzeczywistego zdarzenia. Tu zaœ
mamy do czynienia z sytuacj¹, gdy
fa³szywa wersja jest propagowana z
dwóch, „niezale¿nych” Ÿróde³ –
przekaŸników, by w rezultacie staæ
siê wersj¹ obowi¹zuj¹c¹.
Mo¿na jedynie dodaæ, ¿e ta sama
gazeta ju¿ od pierwszego dnia nag³aœnia³a opiniê zastêpcy szefa si³
powietrznych FR gen. Aleksandra
Aloszyna, który twierdzi³, jakoby
„Za³oga prezydenckiego samolotu
kilkakrotnie nie wype³ni³a poleceñ
kontrolera lotu, nie reagowa³a na
ostrze¿enia. Szef lotów poleci³ za³odze ustawienie samolotu w po³o¿enie horyzontalne. Gdy za³oga nie
wykona³a dyspozycji, kilkakrotnie
wyda³ komendê, by samolot uda³ siê
na lotnisko zapasowe. - Za³oga niestety - nie przerwa³a zni¿ania i
wszystko skoñczy³o siê tragicznie”.
Wiemy, ¿e póŸniejsze doniesienia, zada³y k³am tym twierdzeniom,
Na skutek zabiegów dezinformacyjnych, dokonywanych wspólnie przez rosyjskie i polskie media
wy³ania siê przekaz, w którym winê
za katastrofê ma ponosiæ za³oga
polskiego samolotu, a poœrednio –
Prezydent Kaczyñski, który mia³by
wywieraæ presjê co do miejsca l¹dowania. Dziœ – dopóki trwa spektakl
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„¿a³obnej propagandy”, ta wersja
bêdzie s¹czona w umys³y odbiorców klasycznymi metodami dezinformacji: poprzez „modyfikacjê
motywu” (Prezydent móg³ wywieraæ presjê, ale dzia³a³ w dobrej wierze, obawiaj¹c siê prowokacji rosyjskiej), „interpretacjê” (to, ¿e wywierano presjê na pilota, wynika z
treœci rozmów zarejestrowanych w
„czarnej skrzynce”) lub „generalizacjê” (zdarzenie takie mia³o ju¿
miejsce w Gruzji, inni przywódcy
postêpowali podobnie (casus Jelcyna).
W odbiorze spo³ecznym ma powstaæ przeœwiadczenie, ¿e tak naprawdê winê za katastrofê ponosi
sam Prezydent, a o przebiegu zdarzeñ zadecydowa³y b³êdne decyzje
pilota, podjête na skutek interwencji samego Prezydenta lub jego otoczenia. Temu bêdzie s³u¿y³o podkreœlanie negatywnych cech charakteru Lecha Kaczyñskiego (upór,
podejrzliwoœæ) oraz pe³nego nieufnoœci stosunku do Rosjan.
Jestem przeœwiadczony, ¿e ta
wersja wydarzeñ z 10 kwietnia, bêd¹ca elementem wielow¹tkowej
strategii dezinformacji zostanie
wkrótce przyjêta oficjalnie, przy
czynnym wspó³udziale polskich
mediów i polityków.
Artyku³ i komentarze do niego
mo¿na przeczytaæ tutaj: http://cogito.salon24.pl/170293,falsz-namiare-tragedii

NADAWCA
I PRZEKA•NIKI
Czyj interes podlega
ochronie?

Œ

cios polemizuj¹c z kimœ, kto
twierdzi³, ¿e to jednak katastrofa, napisa³: „Nie jest wykluczone, ¿e ma Pan racjê i katastrofa jest
efektem sumy niekorzystnych zdarzeñ. Jak Pan mo¿e zauwa¿y³ - w
ogóle nie przes¹dzam, która z wersji jest mo¿liwa. Zwracam jednak
uwagê, ¿e wykluczenie ewentualnego zamachu i zawê¿enie zakresu
œledztwa do intencji rosyjskich, stanowi faktycznie zabieg dezinformacji. G³ównie dlatego, ¿e od pocz¹tku jest lansowana kompletnie nieweryfikowalna dziœ teza o b³êdzie
pilota i ingerencji Prezydenta. Jest
ona równie nieuprawniona, jak (w tej
chwili) teza o zamachu. Jakie¿ zatem
przes³anki nakazuj¹ j¹ forsowaæ i
czyj interes podlega ochronie?”
Œcios zauwa¿a tak¿e, ¿e wszystko co mówimy w tej sprawie i co
badaj¹ polskie organy pañstwa,
opiera siê wy³¹cznie na tym, co
przekazuj¹ nam Rosjanie.

Rosja komunikuje
œwiatu

J

ak widaæ, to co w kilka godzin
„ustalono” po katastrofie,
dziœ MAK zatwierdzi³ oficjalnie.
Dorzuci³ do tego tylko wersjê o pijanym gen. Andrzeju B³asiku, co wzbudzi³o powszechne oburzenie i ostry
protest jego ¿ony, gdy¿ po pierwsze
- raport techniczny nie powinien zawieraæ takich stwierdzeñ, i po drugie
– cia³o gen. B³asika znaleziono na
koñcu (wróci³o do kraju po kilkunastu dniach), wiêc eksperci twierdz¹,
¿e móg³ to byæ alkohol wytworzony
w organizmie ju¿ po œmierci, je¿eli w
ogóle by³. Ta informacja podana
przez MAK mia³a ewidentnie upokorzyæ polskiego dowódcê, s³u¿¹cego
w strukturach NATO, który nie zdobywa³ szlifów w Moskwie.
Przypomnijmy ówczesn¹ reakcjê zagranicznej prasy na te rewelacje rosyjskie, bo jak¿e przypominaj¹ dzisiejsze, z dodatkow¹
wrzutk¹ o „pijanym” generale.
Ju¿ na drugi dzieñ, 13.04.10,
jeden z internautów poinformowa³
pod ww. artyku³em Œciosa: „Ponad
pó³ godziny temu wszystkie agencje
prasowe dosta³y oficjalny komunikat rz¹dowy Rosji: b³¹d pilota i nieznajomoœæ jêzyka rosyjskiego to
przyczyny katastrofy.
MARIANNA doda³a: „Wczorajsze gazety w Austrii i w Niemczech te¿ poda³y prawdopodobn¹
wersjê z udzia³em Prezydenta. Jakoby mia³ wywieraæ presjê na za³ogê. Osobnikiem który przekazywa³
te informacje prasie jest ktoœ o polskich (?) korzeniach”.
KAZEF: „Ale do tego dochodz¹
ju¿ pocz¹tki nowej gry. Niemiecki
komentator œmia³o pisze o nowych
wyborach prezydenckich w Polsce.
Ju¿ mocno dezawuuje ewentualny
start Jaros³awa Kaczyñskiego.
Zdradza mimochodem najwiêksze
obawy wrogów Polski, ale te¿ ujawnia bardzo prawdopodobne - mim
zdaniem - kierunki ataków na Jaros³awa Kaczyñskiego. Rusz¹ te ataki
zapewne pe³n¹ par¹ ju¿ niebawem,
jak tylko skoñczy siê ¿a³oba”.
Dalsz¹ historiê ju¿ znamy. Tak¿e
obecne nag³ówki œwiatowych serwisów po raporcie MAK.

„NASZ” SZPIEG
W WATYKANIE,
DYPLOMAT¥
W MOSKWIE

P

rzypomnijmy s³owa MA
RIANNY: „Osobnikiem który przekazywa³ te informacje prasie
jest ktoœ o polskich (?) korzeniach”.
Z kolei bêd¹cy na lotnisku w dniu
katastrofy reporter TVP S³awomir
Wiœniewski wspomina, ¿e wœród

rosyjskich milicjantów by³ jakiœ
Polak, który kaza³ im odebraæ mu
kamerê, któr¹ filmowa³ szcz¹tki samolotu. Nie pamiêta, sk¹d go zna³,
ale wydawa³o mu siê, ¿e z ambasady. Dzisiaj oficjalnie nie chce siê
wypowiadaæ na ten temat, chocia¿
z³o¿y³ zeznania w prokuraturze i
musimy poczekaæ na ujawnienie
tych informacji.
Jednak ca³kiem niedawno, bo 18
grudnia 2010 r., „Rzeczpospolita”
ujawni³a kolejny w¹tek smoleñskiej
tajemnicy i zarazem funkcjonowania s³u¿b specjalnych PRL, przeniesionych do III RP.
Cezary Gmyz w artykule „Szpieg
w Watykanie. Dyplomata w RP”,
opisa³ jedn¹ z postaci bior¹cych
udzia³ w przygotowaniach obchodów w Katyniu w dniu 10 kwietnia
ubr. T¹ osob¹ jest Tomasz Turowski,
który na kilka dni przed organizacj¹
obchodów w Katyniu zosta³ przyjêty
do pracy w MSZ i skierowany do
ambasady w Moskwie. Jako ambasador tytularny by³ obecny na p³ycie
lotniska Siewiernyj 10 kwietnia,
gdzie oczekiwano na przylot Tu-154
z prezydentem Lechem Kaczyñskim
na pok³adzie. Po katastrofie udzieli³
wywiadu rosyjskim mediom. Gdy
IPN zlustrowa³ ambasadora, okaza³o siê, ¿e zatai³ on, ¿e by³ m.in. zakonspirowanym agentem wywiadu PRL
w Rzymie. Dlaczego akurat Turowski pojecha³ do Moskwy i co tam mia³
robiæ? Miejmy nadziejê, ¿e siê kiedyœ dowiemy. Oto co Cezary Gmyz
napisa³ o Turowskim.

Numer 9596 w elicie
wywiadu
Zapisy rejestracyjne zachowane
w archiwach IPN œwiadcz¹, ¿e do
wspó³pracy ze s³u¿bami specjalnymi zosta³ pozyskany jeszcze jako
student. Do pracy w wywiadzie
wytypowa³ go Wydzia³ XIV Departamentu I – najbardziej elitarna
struktura polskiego wywiadu. Osoby zwerbowane przez ten wydzia³ i
kierowane do pracy za granic¹ zwykle by³y ukadrawiane, czyli stawa³y
siê oficerami SB.
Departament I by³ elit¹ S³u¿by
Bezpieczeñstwa. A Wydzia³ XIV –
najbardziej zakonspirowan¹ struktur¹ w tajnych s³u¿bach PRL. Zajmowa³ siê wywiadem z pozycji „N”,
czyli nielegalnych.
Oficerowie i agentura tej struktury byli te¿ nazywani trzeci¹ lini¹.
Pierwsz¹ lini¹ byli oficerowie pracuj¹cy pod przykryciem dyplomatycznym w ambasadach i konsulatach.
Drug¹ liniê stanowili agenci ulokowani w przedstawicielstwach polskich
firm za granic¹, np. w LOT, placówkach Polskiej Akademii Nauk czy
centralach handlu zagranicznego.
Trzeci¹ lini¹ byli w³aœnie oficerowie
i agenci Wydzia³u XIV. O ich to¿sa-
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moœci, a nawet istnieniu nie wiedzia³
sam szef rezydentury wywiadu ulokowany w ambasadzie PRL.
Nielega³owie nie korzystali z
dyplomatycznych kana³ów ³¹cznoœci. Wiadomoœci do kraju by³y przekazywane przez w³asny system
³¹cznoœci radiowej lub przez kurierów. Prawie do koñca lat 80. nie
pos³ugiwali siê pseudonimami, lecz
jedynie numerami rejestracyjnymi.
Meldunki Tomasza Turowskiego
prawie do koñca by³y sygnowane
numerem 9596. To ten numer z Samodzielnej Ewidencji Operacyjnej
Departamentu I pozwoli³ jednoznacznie ustaliæ, ¿e u¿ywa³ go w³aœnie Tomasz Turowski. Dopiero pod
koniec rz¹dów komunistycznych
meldunki tego agenta zaczê³y byæ
sygnowane obok numeru rejestracyjnego równie¿ pseudonimem Orsom.
G³êboka konspiracja wywiadu
nielegalnego dotyczy³a nie tylko
dzia³alnoœci nielega³ów za granic¹,
ale równie¿ koordynacji ich poczynañ z pozycji centrali. Siedziba
Wydzia³u XIV zosta³a ulokowana
poza g³ówn¹ siedzib¹ wywiadu, w
willi na warszawskim S³u¿ewie,
znanej pod kryptonimem „Obiekt
Piaski”.
Oficerowie tego wydzia³u pracuj¹cy w centrali w dokumentach
s³u¿bowych prawie nigdy nie wystêpowali pod prawdziwymi danymi,
lecz pod tzw. nazwiskami legalizacyjnymi. Ich to¿samoœæ znali jedynie kolejni naczelnicy Wydzia³u
XIV oraz szefowie Departamentu I.
Dostêp do ich danych mia³o te¿ sowieckie KGB.

Jezuicka to¿samoœæ
W 1975 r. Turowski ju¿ jako
oficer wywiadu zg³osi³ siê do zakonu jezuitów w Rzymie. Do nowicjatu przyj¹³ go o. Antoni Mruk, który
w zakonie by³ ju¿ od roku 1930
(œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w
Rzymie w 1947 r.) i uchodzi³ za jednego z najbardziej wp³ywowych
Polaków w Watykanie. Prze¿y³ piêæ
pontyfikatów. By³ ostatnim spowiednikiem Jana Paw³a II. Zmar³ w
ubieg³ym roku w wieku 95 lat.
Dla nowicjusza jezuickiego, jakim by³ wówczas Turowski, nie mog³o byæ lepszej rekomendacji. Perfekcyjna znajomoœæ rosyjskiego
sprawi³a, ¿e mimo m³odego wieku
szybko zacz¹³ byæ dopuszczany do
najwiêkszych tajemnic dotycz¹cych
polityki wschodniej Watykanu.
O. Mruk, który w tym czasie by³
szefem Asystencji S³owiañskiej genera³a Jezuitów, powierza³ Turowskiemu t³umaczenia najbardziej
poufnych dokumentów. Ile z tajemnic Watykanu przekaza³o na
Wschód Ÿród³o 9596, nie wiadomo.
Jego raporty z tego czasu nie s¹
dostêpne w zasobie jawnym IPN.
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Rok 2010 – zrozumieæ Polskê
Jeszcze w okresie kleryckim, nie
zrywaj¹c kontaktu z Rzymem, Turowski zacz¹³ pog³êbiaæ wiedzê o
Zwi¹zku Radzieckim w wyspecjalizowanych oœrodkach jezuickich we
Francji. Najpierw w Pary¿u, potem
w Meudon. W tym czasie nawi¹za³
kontakty ze œrodowiskiem paryskich „Spotkañ”.

¯ona zamiast sutanny
W 1986 r., tu¿ przed zakoñczeniem dziesiêcioletniego okresu poprzedzaj¹cego przyjêcie œwiêceñ,
Turowski zrezygnowa³ z kariery
zakonnej. Zrzuci³ sutannê i siê o¿eni³. Poniewa¿ nie przyj¹³ œwiêceñ,
rezygnacja w krêgach koœcielnych
traktowana by³a z wyrozumia³oœci¹.
W tym czasie Wydzia³ III wywiadu
PRL, zajmuj¹cy siê Watykanem z
pozycji rezydentury, pozyska³ ju¿
nowego agenta u jezuitów. Otrzyma³ pseudonim Russo.
Turowski nadal utrzymywa³
œwietne kontakty z ludŸmi Koœcio³a. W³aœnie z tego czasu pochodz¹
jego jedyne znane meldunki: donosy dotycz¹ce œrodowiska „Spotkañ”. Ich kopie ocala³y, bo znalaz³y
siê w tzw. materia³ach informacyjnych Departamentu I, gdzie gromadzono najwa¿niejsze doniesienia od
agentury z ca³ego œwiata. Meldunki
sygnowane jako 9596, a potem pseudonimem Orsom pozwalaj¹ ustaliæ
jednoznacznie, ¿e Ÿród³em by³a osoba maj¹ca œwietne kontakty wœród
jezuitów w³oskich i francuskich, obracaj¹ca siê w krêgu „Spotkañ”.

Kariera w dyplomacji
Z akt paszportowych Turowskiego przechowywanych w IPN
wynika, ¿e na prze³omie lat 80. i 90.
sporo podró¿owa³ do Zwi¹zku Radzieckiego.
W 1993 r. rozpocz¹³ pracê w
MSZ. W departamencie Europa II
(zajmuj¹cym siê Europ¹ Wschodni¹) najpierw by³ doradc¹, potem
wicedyrektorem. W 1996 r. wyjecha³ do ambasady w Moskwie. Tam
najpierw pe³ni³ funkcjê radcy, potem ministra pe³nomocnego. W
2001 r. zosta³ ambasadorem na Kubie. – By³ wysoko oceniany przez
naszych rosyjskich partnerów, o
czym wiem drog¹ nieoficjaln¹ –
mówi³ ówczesny szef MSZ W³adys³aw Bartoszewski, rekomenduj¹c
Turowskiego na stanowisko ambasadora na Kubie 8 marca 2001 r.
Po objêciu funkcji szefa MSZ
przez Rados³awa Sikorskiego Turowski szybko staje siê jedn¹ z jego
najbardziej zaufanych osób. Wed³ug naszych informacji ma zasadniczy wp³yw na proces zbli¿enia

polsko-rosyjskiego. Jednym z ostatnich zadañ Turowskiego by³ udzia³
w przygotowaniach wizyt Donalda
Tuska, a potem Lecha Kaczyñskiego w Smoleñsku. W ostatnim czasie
zajmowa³ siê te¿ projektem, który
mia³ doprowadziæ do powstania
wspólnego dokumentu patriarchatu
moskiewskiego oraz episkopatu
Polski poœwiêconego polsko-rosyjskiemu pojednaniu.
Ze wzglêdu na jego rzymsk¹
przesz³oœæ jego nazwisko zarówno
w centrali MSZ, jaki i w Rzymie
zaczyna byæ wymieniane jako tego,
który ma zast¹piæ Hannê Suchock¹
w roli ambasadora przy Stolicy
Apostolskiej. Uchodzi za najpowa¿niejszego, obok polskiego ambasadora w Pary¿u Tomasza Or³owskiego, kandydata na to stanowisko.
„Rzeczpospolita” z 18.12.2010 r.

JAK G£ÊBOKO
TO SIÊGA?

W

kontekœcie sprawy Tu
rowskiego oddajmy jeszcze raz g³os Œciosowi, który w artykule „Kto rz¹dzi Polsk¹?” przypomina, ¿e: „W ka¿dym kraju, znajduj¹cym siê w geopolitycznej bliskoœci Rosji lub w obszarze jej zainteresowañ, tego rodzaju fakty musia³yby prowadziæ do wzmo¿onej czujnoœci s³u¿b ochrony pañstwa oraz
mieæ wp³yw na dzia³ania polityczne,
podejmowane przez rz¹d na arenie
miêdzynarodowej i w kontaktach
dwustronnych z Rosj¹.
W ka¿dym – z wyj¹tkiem III RP.
Polskie s³u¿by ochrony pañstwa, od kilku lat ani razu nie wskaza³y na zagro¿enia p³yn¹ce ze strony s³u¿b i agentury rosyjskiej. Przeciwnie – zgodnie z przyjêt¹ na wzór
putinowskiej Rosji zasad¹ prowadzenia rygorystycznej polityki informacyjnej, wiod¹cej do ukrywania wszystkiego, co zdaniem ABW
nie powinno trafiaæ do wiadomoœci
spo³eczeñstwa – nie sporz¹dza siê
¿adnych raportów zagro¿eñ ze strony obcych wywiadów, tak, jak gdyby to niebezpieczeñstwo w ogóle nie
dotyczy³o obszaru III RP. Takie sygna³y nie docieraj¹ równie¿ ze strony licznych instytucji rz¹dowych,
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo pañstwa.
Z polityk¹ ABW w pe³ni koresponduje zachowanie rz¹du Donalda Tuska. (...) Jakie s¹ zatem przyczyny, dla których rz¹d Donalda
Tuska i podleg³e mu media insynuuj¹ Polakom, jakoby nie istnia³o ze
strony Rosji ¿adne zagro¿enie, a
sprzeciw wobec rosyjskiego œledztwa ka¿¹ postrzegaæ, jako sprzeczny z polskim interesem? Z czego

wynika bezgraniczne zaufanie, jakim politycy tego rz¹du zaczêli obdarzaæ W³adymira Putina, a s³u¿by
III RP deklaruj¹ doskona³¹ wspó³pracê z Rosj¹?
Odrzucam z góry wszelk¹ argumentacjê ideologiczn¹ i demagogiczn¹, forsowan¹ przez zabobonne
œrodowiska GW i powielan¹ przez
rzesze pospolitych g³upców. Wed³ug nich – „nie zadra¿nianie” stosunków z Rosj¹ i traktowanie tego
pañstwa na zasadach szczególnych
preferencji ma stanowiæ o istocie
polskiej racji stanu. Poniewa¿ nie
ma na to ¿adnego, racjonalnego
dowodu (a przeciwnie – doœwiadczenie historyczne i rzetelna wiedza
wskazuj¹ na szkodliwoœæ takich
postaw) nic nie usprawiedliwia podobnej retoryki. Brednie tego rodzaju, trzeba wiêc odrzuciæ.
Podobnie – nie mo¿na traktowaæ
powa¿nie g³osów, które z tych samych, demagogicznych racji
przecz¹ w ogóle dzia³aniom agentury lub bagatelizuj¹ zagro¿enia ze
strony s³u¿b rosyjskich. S¹ powielane przez infantylnych osobników, nie posiadaj¹cych elementarnej wiedzy o wspó³czesnym œwiecie, pozbawionych wyobraŸni i inteligencji. Jednak¿e, to stanowisko
ma w wielu przypadkach g³êbsze
uzasadnienie w koncepcji, która
leg³a u podstaw III RP; gdy na mocy
porozumienia funkcjonariuszy
megas³u¿b sowieckich z prowadzon¹ przez nich agentur¹, doprowadzono do obrad „okr¹g³ego sto³u” i dokonano tzw. transformacji
ustrojowej. Jest zatem oczywiste,
¿e negowanie dzia³añ obcych s³u¿b
i agentury stanowi dla tych œrodowisk dogmat wynikaj¹cy z instrukcji operacyjnych komunistycznej
s³u¿by bezpieczeñstwa i jest rodzajem k³amstwa w obronie w³asnej
przesz³oœci. Aktywnoœæ w ¿yciu
publicznym III RP wielu tajnych
wspó³pracowników bezpieki i
funkcjonariuszy tej s³u¿by, potwierdza tê ocenê .
Istniej¹ tylko dwa powody, jakimi mo¿na wyt³umaczyæ postawê
obecnego rz¹du.
Pierwszy, to skrajna nieudolnoœæ s³u¿b ochrony pañstwa, które
nie chc¹ lub nie potrafi¹ zdefiniowaæ i zapobiec rzeczywistym zagro¿eniom, utajniaj¹ zatem informacje
na ten temat, by nie byæ zmuszonymi do sprawnych dzia³añ. W tym
samy obszarze mo¿na utrzymywaæ,
¿e ludzie odpowiedzialni za politykê pañstwa s¹ ignorantami i nieudacznikami, a w ocenie Rosji kieruj¹ siê irracjonalnymi przes³ankami, przyjmuj¹c s³owa i gesty w³adz
rosyjskich jako oznakê rzeczywi-

stych intencji. Taki rz¹d prowadzi³by
politykê „na œlepo”, kieruj¹c siê doraŸnym interesem, wzglêdami wizerunkowymi lub na zasadzie ulegania
presji politycznej innych pañstw.
Bagatelizowanie zagro¿eñ i utrzymywanie polityki wobec Rosji na
poziomie nakazu „pojednania” i
„przyjaŸni” by³oby wiêc przejawem
s³aboœci i politycznego dyletanctwa.
Ta wersja, niew¹tpliwie wi¹za³aby siê z zagro¿eniem dla naszego
bezpieczeñstwa - jak zawsze, gdy
po³¹czenie ignorancji z arogancj¹
mo¿e doprowadziæ do katastrofalnych skutków.
Drugim i znacznie powa¿niejszym powodem, by³oby celowe i
œwiadomie wprowadzanie w b³¹d
polskiego spo³eczeñstwa, co do zagro¿eñ wynikaj¹cych z penetracji
s³u¿b i agentury rosyjskiej. Rz¹d
Donalda Tuska i podleg³e mu s³u¿by
planowo i umyœlnie nie informowa³yby Polaków o rzeczywistych zamiarach Rosji, utrzymuj¹c spo³eczeñstwo w przeœwiadczeniu, ¿e ma
do czynienia z pañstwem przyjaznym i pokojowo nastawionym.
Powierzenie œledztwa s³u¿bom rosyjskim nie by³oby wówczas aktem
„zaufania”, a znakiem podleg³oœci,
zaœ nawo³ywanie do „pojednania”
stanowi³by w istocie akt kapitulacji
i prowadzi³o do wepchniêcia Polski
w strefê wp³ywów rosyjskich.
Wówczas te¿, nale¿a³oby za³o¿yæ
istnienie silnej agentury, umiejscowionej wysoko w strukturach pañstwa, której wp³yw na bieg spraw
by³by decyduj¹cy.
Ta wersja nios³aby dla Polski
zagro¿enie porównywalne jedynie z
rokiem 1945, gdy rzekomo polski
rz¹d, z³o¿ony faktycznie z agentów
sowieckich doprowadzi³ do stanu
wieloletniej okupacji Polski przez
pañstwo sowieckie i uzale¿ni³ nas
od dyktatu obcego mocarstwa”.

Z GÓRY NA DÓ£

T

ylko w czterech powiatach,
w których wydajemy gazety,
na listach wyborczych znalaz³o siê
a¿ 18 kandydatów, którzy z³o¿yli
oœwiadczenia, ¿e wspó³pracowali
lub byli pracownikami s³u¿b specjalnych w PRL. Kilku zosta³o radnymi, a jeden nawet burmistrzem
Czaplinka (pow. drawski). Wiêkszoœæ z nich zajmuje dziœ wysokie
stanowiska w samorz¹dzie, instytucjach pañstwowych lub prowadzi firmy. Ilu ich kandydowa³o w ca³ym
kraju? A o ilu nie wiemy? Czy to ju¿
nasta³ ten moment, ¿e mo¿na „wracaæ”, bo nad Polsk¹ rozpoztarte opiekuñcze skrzyd³a Putina, pu³kownika
KGB? Czy wyborcy Platformy zadaj¹ sobie czasami pytanie – dok¹d
nas wszystkich prowadz¹ Tusk i Komorowski? Mam nadziejê, ¿e tak.
Kazimierz Rynkiewicz

REKLAMA
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.
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Sprzedam
mieszkanie
w £obzie
I piêtro, 2 pokoje.
Œcis³e centrum miasta.
Telefon kontaktowy
509 291 595
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Z ¯YCIA POWIATU

Za zagubion¹ fakturê
zap³ac¹ mieszkañcy?
(WÊGORZYNO). W tej gminie czêœæ mieszkañców byæ mo¿e
bêdzie musia³o zap³aciæ i to z w³asnej kieszeni za zgubion¹ fakturê
w magistracie. Faktura zaginê³a
w marcu ubieg³ego roku.
Termin sk³adania wniosków taryfowych na dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków rzez firmy
min¹³ w grudniu ubieg³ego roku. Nim
jednak Rada Miejska zatwierdzi je,
b¹dŸ nie, burmistrz gminy ma czas na
weryfikacjê taryf. Oznacza to, ¿e
burmistrz spotyka siê z operatorem i
negocjuje zaproponowane ceny.
Ma te¿ mo¿liwoœæ ze strony
gminy dofinansowaæ taryfy, dziêki
czemu mieszkañcy p³ac¹ mniej.
- W momencie, gdy dosz³am do
takich rozmów, wysz³o, ¿e poprzednia burmistrz nie wywi¹za³a siê z
dofinansowania z firm¹ z Goleniowa, choæ podpisa³a takie porozumienie rok wczeœniej. Rada Miejska
o niczym nie wiedzia³a. Wiedzieliœmy, ¿e jest taka mo¿liwoœæ i to
wytykaliœmy na sesji w 2010 roku,
¿e burmistrz nie zaproponowa³a takiego wyjœcia. Po sesji, mimo ¿e
termin weryfikacji ju¿ min¹³, a wiêc
niezgodnie z prawem, chcia³a weryfikowaæ i zgodzi³a siê na dofinansowanie. Podpisa³a porozumienie, na
jego podstawie Goleniów obni¿y³
taryfy, gminie wystawi³ fakturê.
Niestety faktura wystawiona w marcu 2010 roku nie jest zap³acona, w
naszych ksiêgach ewidencyjnych
nie widnieje. Goleniów wystawi³ j¹,
dostarczy³ i w Urzêdzie w Wêgorzynie zniknê³a – nie ma œladu po niej.
Termin zap³aty min¹³ – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.

W takim wypadku nie wiadomo
jak zachowa siê Goleniów. Ma bowiem mo¿liwoœæ w przysz³ym roku
zwiêkszyæ wniosek taryfowy o nieuregulowane zobowi¹zania gminy.
Na razie nie podj¹³ jeszcze ¿adnej
decyzji. Jak wyjaœni³a burmistrz,
dowiedzia³a siê o tym, gdy ksiêgowoœæ Goleniowa wystawi³a proœbê
o uzgodnienie sald.
- Nasze saldo wobec nich by³o
zerowe, czyli u nas nie widnia³y
¿adne zobowi¹zania. Natomiast u
nich widnia³o, mówimy o kwocie
24.777,10 z³. To s¹ zobowi¹zania
poprzedniczki wzglêdem Wodoci¹gów Zachodniopomorskich Goleniów celem dofinansowania i ostatecznie zmniejszenia taryfy. Cel
zosta³ osi¹gniêty, taryfa zosta³a obni¿ona, ale szkodê ponios³a firma z
Goleniowa. Jest to zobowi¹zanie
wymagalne.
Jeœli gmina nie wywi¹¿e siê z
tych zobowi¹zañ, to gminie grozi
spora podwy¿ka cen za wodê i wywóz nieczystoœci – doda³a burmistrz.
Póki co, na obszarze, którym
zarz¹dza Goleniów, proponowana
jest podwy¿ka jeszcze na ten rok,
natomiast na obszarze, którym zarz¹dza PUWiS Nowogard, ceny
maj¹ pozostaæ na obecnym poziomie. Firma bowiem z³o¿y³a wniosek
o przed³u¿enie taryf o dwa miesi¹ce, co oznacza, ¿e maj¹ zostaæ zachowane ceny do czasu wy³onienia
operatora w drodze przetargu.
Wówczas burmistrz bêdzie musia³a
zaproponowaæ realne stawki, które
bêdzie musia³a zatwierdziæ rada.
Stawki zapewne bêd¹ wy¿sze ni¿ w
poprzednim roku, albowiem wzros³a stawka VAT.
MM
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Uratowany
zabytek w £obzie

Witra¿e w Urzêdzie Miejskim w
£obzie zosta³y wykonane w 1938
roku na zlecenie ówczesnych w³adz
niemieckich. Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych zatwierdzi³o (mimo
sprzeciwu komisji heraldycznej)
herb powiatu z siedzib¹ w £obzie.
Trójdzielna tarcza przedstawia wilki (symbol rodu von Borck), srebrny klucz (symbol rodu von Osten –
w³aœcicieli P³otów) oraz sochê jako
symbol powiatu rolniczego. Obok
niego s¹ herby 4 miast: £obza, P³otów, Reska i Wêgorzyna.
Po zdobyciu £obza w marcu
1945 roku wszystkie napisy w jêzyku niemieckim w oknach sali nr 23
zosta³y usuniête, ale na szczêœcie nie
pot³uczono witra¿y. Przez 70 lat
unikalne witra¿e nie by³y konserwowane i zabezpieczone. Nast¹pi³o to
pod koniec ubieg³ego roku. Przez
wiele miesiêcy panie Monika Jarzêbska i Aneta Konstanta-Dajnowska zabiega³y o zdobycie funduszy
na renowacjê zabytkowych okien.
Ubieg³oroczna burza gradowa
uszkodzi³a okna, a ubezpieczyciel
budynku Urzêdu Miejskiego wyrazi³ zgodê na czêœciowe pokrycie
kosztów prac konserwatorskich.
Monika Jarzêbska i Aneta Konstanta-Dajnowska rozpoczê³y poszuki-

wania dobrej, renomowanej pracowni konserwatorskiej, która zdiagnozuje stan aktualny witra¿y i zgodzi siê tanio wykonaæ renowacjê. Po
wielu zabiegach do £obza zawitali
pañstwo Bo¿ena i Robert Rodeccy i
nieodp³atnie zrobili przegl¹d zabytkowych okien oraz ustalili zakres
remontu. Nale¿a³o uzupe³niæ i
oczyszczaæ szyby, uzupe³niæ brakuj¹ce spoiwa oraz „wypaliæ” szk³o z
napisami nawi¹zuj¹cymi do tych z
1938 roku. Wybrano po zapytaniu o
cenê „Pracowniê Witra¿y RODMARK” Bo¿eny i Roberta Rodeckich.
W przeci¹gu dwóch miesiêcy
poddali renowacji okna herbowe
Urzêdu Miejskiego. W styczniu
tego roku witra¿e zamontowano i
obecnie ciesz¹ oko ka¿dej osoby
czu³ej na dobre rzemios³o. Dziêkujê
Panu Ryszardowi Soli Burmistrzowi £obza, za podjêcie bardzo dobrej
decyzji, Paniom Monice Jarzêbskiej i Anecie Konstancie-Dajnowskiej za konsekwencjê i upór w doprowadzeniu do renowacji witra¿y.
Dziêkujê Pani Bo¿enie Rodeckiej i
Panu Robertowi Rodeckiemu za
znakomicie wykonan¹ pracê. Unikalny zabytek w skali województwa
zosta³ uratowany. Dziêkujê.
Henryk Musia³
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Dorowo gm. Resko, dom na sprzeda¿, pow. 112 mkw., dzia³ka 2700
mkw., 2 budynki gospodarcze – 118
i 71 mkw. Mo¿liwoœæ dzier¿awy
gruntu 8500 mkw. Tel. 663 036 912,
665 497 211.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ o pow. 100 mkw. w
centrum £obza. Tel. 608 335 881
£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce 630 mkw. Cena 100 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat œwidwiñski
Wynajmê biura i / lub powierzchniê magazynow¹ Po³czyn Zdrój.
Tel. 602 432 942, 91 8821418.

Region
Wynajmê piekarniê. Piekarnia +
Cukiernia w miejscowoœci Dêbice k/
Maszewa ( zachodniopomorskie ).
W sk³ad piekarni wchodz¹ nastêpuj¹ce pomieszczenia: Hala produkcyjna, pomieszczenie cukiernicze,
magazyn m¹czny, 2 magazyny na
produkty pomocnicze, ostygalnia –
hala wydawcza produktów gotowych, biuro, pomieszczenie socjalne – szatnia, prysznice i wc. Obiekt
wyposa¿ony kompletnie ( nowy piec
Wulkan na olej z komora garownicz¹). Wszystkie media. Piekarnia
po³o¿ona jest przy drodze krajowej
Nowogard – Stargard Szczeciñski.
Wjazd z dwóch stron, plac manewrowy, obiekt ogrodzony. Kontakt 91
392 0334, kom. 887 467 309.
Sprzedam lub wynajmê kiosk handlowy na targowisku w Nowogardzie
(pr¹d, woda, wc). Tel. 91 392 15 58.

ZDROWIE
Prywatne pogotowie stomatologiczne, Nowogard, lek.
stom. Andrzej Rynkiewicz. Tel.
607-771-777.

ROLNICTWO

US£UGI
Powiat ³obeski
Zespó³ Muzyczny na ka¿d¹ okazjê.
Rabat na wesela 2011 rok. Zadzwoñ
604 221 339.
Us³ugi archiwistyczne. Teresa
Wawrzyniak, £obez. Tel. 91 397
4009 lub 512 131 688.

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam przyczepkê z „papierami„ Tel. 663 378 855
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MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam wyposa¿enie sklepu
spo¿ywczego: rega³y, dwie lady
ch³odnicze, dwie witryny ch³odnicze. Tel.504 153 405
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki

Sprzedam kawalerkê w³asnoœciow¹ spó³dzielcz¹ o pow. 31
mkw., I piêtro w centrum £obza ul.
Murarska. Tel. 604 658 811
W £obzie sprzedam mieszkanie o
pow. 54 mkw., 2 pokoje, II piêtro, po
remoncie, w³asne c.o. Cena
150.000 z³. Tel. 518 562 526

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w P³otach 68
mkw. , 3 pokojowe, II piêtro, blok
ocieplony, okna i drzwi wymienione.
Cena 150 tys. z³ – do negocjacji. Tel.
513 943 383, 609 577 564.

Region

Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie
w centrum Nowogardu , 2.700 z³ za
mkw. Tel. 601 090 079.

Region

NAUKA

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

Sprzedam VW Golf 3 1.6 benzyna,
rok prod. 1996. Tel. 880 965 244

NAUKA

Region

Powiat drawski

Kupiê Toyotê, Nissana, Hondê,
Mercedesa 190D; Mercedesa 124
2,5D, do 1998 roku - stan obojêtny.
Tel. 510 336 324

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

Powiat ³obeski
£obez, pomogê dziecku w lekcjach,
poziom szk.podst. kl. 1-3, dobra
komunikatywnoœæ z dzieæmi. Tel.
665 125 965
Korepetycje z j. angielskiego na
ka¿dym poziomie. Pomoc w przygotowaniu do matury. Tel. 795 674
466.
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WOŒP W Dobrej
Od wczesnego ranka uczniowie
gimnazjum kwestowali na ulicach
miasta i okolic Dobrej. Od godziny
16.00 w Miejskiej Hali Sportowej w
Dobrej rozpocz¹³ siê XIX Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Imprezê otworzy³a Burmistrz
Dobrej, pani Barbara Wilczek. Jak
co roku – sprzedawaliœmy, co siê da.
Wielka Loteria Fantowa, jak zwykle
cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem, bo ka¿dy los wygrywa³.
Sprzedaliœmy wszystkie losy, ciasta, bigos, kie³baski. Wyst¹pili lo-

kalni artyœci: obecni i byli uczniowie doberskich szkó³, zespó³ „Weso³e Gospodynie” oraz orkiestra
„Wood & Brass Band”, która corocznie wzbudza wielkie emocje.
Aukcja, podzielona na dwie czêœci,
rozpali³a publicznoœæ a prowadz¹cy, Grzegorz Kamiñski, ledwo nad¹¿a³ licytowaæ.
Kwota z aukcji by³a jak dot¹d
najwy¿sza, bowiem przekroczy³a 4
tysi¹ce. Uda³o nam siê w tym finale
pobiæ rekord. Zebraliœmy ponad 9
tysiêcy z³otych!
Jak zwykle dopisali Ci, którym

nie jest obcy los chorych dzieci.
Wielkie podziêkowania dla instytucji, urzêdów, sklepów, prywatnych
darczyñców, uczniów szkó³ i

wszystkich, którzy zawsze pomagaj¹ przy kolejnych fina³ach.
Szef Sztabu WOŒP
Renata Siegieñ

OG£OSZENIE

Centrum Integracji Spo³ecznej
w £obzie to instytucja dzia³aj¹ca w
ramach stowarzyszenia pozarz¹dowego „Wspó³istnienie”, której
g³ównym celem dzia³ania jest niesienie pomocy osobom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
a w efekcie powrót na rynek pracy.
15 lipca 2005 roku decyzj¹ Wojewody Zachodniopomorskiego,
Centrum Integracji Spo³ecznej „Od
Nowa” w £obzie uzyska³o swój status jako pierwsze Centrum w województwie, a zarazem jedyne w kraju, które zasiêgiem swoich dzia³añ
obejmuje ca³y powiat.
Instytucje, z którymi wspó³pracuje Centrum to nie tylko samorz¹d
i gminy z powiatu ³obeskiego i
Oœrodki Pomocy Spo³ecznej. To
tak¿e pracodawcy organizuj¹cy reintegracjê zawodow¹ i zatrudniaj¹cy absolwentów CIS, a tak¿e wiele
instytucji, których misj¹ jest niesienie pomocy osobom potrzebuj¹cym, a szczególnie tym, które s¹ zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym. S¹ to miêdzy innymi: Parafia
Rzymskokatolicka, Starostwo Powiatowe, Œrodowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Spo³ecznej, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowy Urz¹d Pracy,
Przedszkola, Oœrodek Pomocy dla
Osób pokrzywdzonych Przestêpstwem, S¹d Rejonowy, Prokuratura
Rejonowa, Policja, a tak¿e Nadleœnictwo, Cech Rzemios³ Ró¿nych,
organizacje pozarz¹dowe i wielu
innych, którzy maj¹ swój cenny
wk³ad w funkcjonowanie tej instytucji i spotykaj¹ siê cyklicznie w
celu usprawnienia komunikacji
miêdzyinstytucjonalnej oraz lepszej realizacji wspólnych celów.
Priorytetowym dzia³aniem Centrum staje siê podejmowanie
wszelkich wysi³ków, które przyczyni¹ siê do zmniejszenia zjawiska wykluczenia spo³ecznego, bezrobocia, ubóstwa i alienacji,
zmniejszania postaw roszczeniowych uczestników i d¹¿¹ do ich
usamodzielniania siê.

W wyniku pracy uczestników
grup remontowych i porz¹dkowych
metamorfozê nieustannie przechodzi
równie¿ ka¿da z gmin powiatu ³obeskiego, przeszed³ j¹ te¿ nasz budynek.
Specyfik¹ ka¿dej edycji programu realizowanego przez CIS jest jego
dwutorowoœæ, na któr¹ sk³adaj¹ siê
dwa aspekty: reintegracja zawodowa
i reintegracja spo³eczna – prowadzone równolegle i nawzajem siê uzupe³niaj¹ce.
W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy odbywaj¹ cztery razy
w tygodniu zajêcia w piêcioosobowych grupach: budowlanej, budowlano-wykoñczeniowej, porz¹dkowej,
porz¹dkowo-remontowo-budowlanej, konserwacji terenów zielonych,
rêkodzielniczej, krawieckiej. CIS
wykonuje wiele prac nieodp³atnie –
na rzecz gmin z naszego powiatu,
parafii, Domu Dziecka, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedszkoli, Cechu Rzemios³ Ró¿nych i
innych. Zakres wykonywanych prac
jest bardzo szeroki: obejmuje prace
porz¹dkowe na drogach gminnych i
publicznych, remonty i utrzymanie
czystoœci ulic i chodników, remonty
pomieszczeñ. Grupa krawiecka wyspecjalizowa³a siê w szyciu poœcieli,
szlafroków, dresów oraz wielu innych
produktów i systematycznie powiêksza sw¹ ofertê. W ramach tej grupy
prowadzone jest w £obzie pogotowie
krawieckie. CIS aktywnie dostosowuje swoj¹ ofertê do zmieniaj¹cych
siê warunków rynku pracy i rosn¹cych oczekiwañ uczestników. Maj¹
oni mo¿liwoœæ korzystania z nowoczesnych maszyn i narzêdzi, otrzymuj¹ dostosowan¹ do potrzeb odzie¿
robocz¹ i przechodz¹ niezbêdne przeszkolenia bhp, a ci, którym wady
wzroku utrudniaj¹ funkcjonowanie w
pracy przechodz¹ badanie okulistyczne i otrzymuj¹ niezbêdne do pracy i
funkcjonowania okulary. Dziêki nowym zajêciom i szkoleniom oferowanym przez CIS uczestnicy nabywaj¹
nowych umiejêtnoœci, które owocuj¹
póŸniejszym podjêciem zatrudnienia
przez wiêkszoœæ z nich.

Maj¹c na uwadze owocn¹
wspó³pracê z przedsiêbiorcami powiatu ³obeskiego, CIS
nie wykonuje zleceñ komercyjnych, które mog¹ byæ dla
nich konkurencyjne.
W ramach reintegracji spo³ecznej prowadzone s¹ raz w
tygodniu zajêcia ze specjalistami: doradc¹ rodzinnym, zawodowym, pracownikiem socjalnym, terapeut¹ uzale¿nieñ,
psychologiem, doradc¹ spo³ecznym, radc¹ prawnym, zajêcia klubu pracy. Proces reintegracji spo³ecznej prowadzony jest w oparciu o wyk³ady, warsztaty w podgrupach oraz
bezp³atne indywidualne porady specjalistów. Dodatkowe dzia³ania integracyjno-aktywizuj¹ce w postaci
wyjazdu do teatru, do kina, nad morze, do Szczecina, sp³ywy kajakowe,
wspólna Wigilia, Wielkanoc, wyjœcie do restauracji, pikniki integracyjne, zapewnienie pakietów ¿ywnoœciowych oraz paczki œwi¹teczne,
spotkania z wiza¿ystk¹, ksiêdzem,
policjantem, zajêcia fakultatywne:
podstawy obs³ugi komputera, podstawy jêzyka angielskiego, kurs
pierwszej pomocy. Celem dodatkowych zajêæ jest zacieœnienie wiêzów
pomiêdzy uczestnikami i pracownikami, a co za tym idzie – asymilacja ze
œrodowiskiem oraz podniesienie poczucia w³asnej wartoœci i pewnoœci
siebie.
Od pocz¹tku istnienia Centrum
zrealizowa³o IV edycje programu, w
których udzia³ wziê³o ³¹cznie 240
uczestników. Mimo kryzysu gospodarczego, który dotkn¹³ pracodawców w naszym kraju, jedynie 31%
uczestników jest zarejestrowanych w
Urzêdzie Pracy. Liczba ta jednak,
wraz z ponownym wzrostem zatrudnienia, stopniowo maleje. W chwili
obecnej trwa V edycja i 55 uczestników odbywa program reintegracji.
Wielu uczestników przechodzi w
CIS-ie prawdziwe metamorfozy. Zaczynaj¹ dbaæ o czystoœæ i powierzone
narzêdzia. Niektórzy te¿ na w³asnej

skórze przekonuj¹ siê o tym, jak
wa¿na jest trzeŸwoœæ w miejscu pracy. Dbaj¹ oni równie¿ o podtrzymywanie kontaktów spo³ecznych i towarzyskich. Wielu, dziêki powrotowi do umiejêtnoœci pe³nienia ról
spo³ecznych i zawodowych, odzyska³o dzieci, które do tej pory przebywa³y w domach dziecka i rodzinach zastêpczych. Uczestnicy ucz¹
siê tak¿e odpowiedzialnoœci.
Dzia³ania CIS-u dostrzegane
s¹ w skali kraju – jest ono wyró¿niane jako najlepsza inicjatywa
tego rodzaju w woj. zachodniopomorskim, co mobilizuje do poszerzania swej oferty. Od listopada
2008 dzia³a Punkt Wsparcia Zachodniopomorskich Inicjatyw
Spo³ecznych przy CIS „Od
Nowa”, a nastêpnie Zachodniopomorskie Centrum Ekonomii Spo³ecznej w £obzie, którego g³ównym celem jest upowszechnienie i
promowanie idei ekonomii spo³ecznej, wymiana doœwiadczeñ w
tym obszarze oraz wsparcie w realizowaniu inicjatyw z tego zakresu. S¹ to warsztaty partnerstwa lokalnego, forum wymiany doœwiadczeñ, wyjazdy studyjne,
konferencje, filmy promuj¹cy
Ekonomiê Spo³eczn¹ w naszym
województwie, a tak¿e przeprowadzenie diagnozy instytucji ekonomii spo³ecznej. W efekcie tych
dzia³añ pomogliœmy od A do Z powstaæ trzem nowym Centrom Integracji Spo³ecznej: W Szczecinie,
Gryficach i Koszalinie.
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IV Powiatowy Festiwal Kolêd i Pastora³ek w Wêgorzynie

„Jest taki dzieñ, tylko jeden w roku…”
IV Powiatowy Festiwal Kolêd
i Pastora³ek odby³ siê 12 stycznia
2011 r. w hali sportowo-widowiskowej w Wêgorzynie. G³ównymi
organizatorami by³o miejscowe
gimnazjum i parafia. Patronat
honorowy obj¹³ JE Ks. Arcybiskup Metropolita SzczeciñskoKamieñski Andrzej Dziêga oraz
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski.
W tym roku w piêciu kategoriach
wiekowych udzia³ wziê³o 49 wykonawców z Reska, £obza, Siedlic,
Bytowa, Recza, Runowa Pom.,
£osoœnicy, Dolic, Mieszewa i Wêgorzyna. Solistów ocenia³o profesjonalne jury w sk³adzie: ksi¹dz
Zbigniew WoŸniak – przewodnicz¹cy (muzykolog, Wy¿sze Seminarium Duchowne w Szczecinie), pani
Ewa Filipowicz-Kosiñska (solistka
Opery na Zamku w Szczecinie), pan
Igor Ciniawski (absolwent dyrygentury Uniwersytetu w Iwanofrankowsku).
Oto wyniki kolêdowania w poszczególnych grupach:
Przedszkola i klasy 0
I miejsce – Patrycja Poznañska,
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie,
opiekun J. Lasocka
II miejsce – Karol Mielcarek,
Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie, opiekun B. Bia³oskórska
III miejsce – Natalia Serdyñska,
Przedszkole w Resku, opiekun B.
Woszczyñska.
Szko³a podstawowa klasy I – III
I miejsce – Zuzanna Szymanek,
Œwietlica Terapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie, opiekun S. Kiwa³a
II miejsce – Daria Myd³o, Szko³a Podstawowa w Runowie Pom.,
opiekun M. Sugier-Myd³o
III miejsce – Wiktoria Spieler,
Szko³a Podstawowa w Reczu, opiekun E. Kociuba.
Szko³a podstawowa
klasy IV – VI
I miejsce – Adrian Kociuba,
Szko³a Podstawowa w Reczu, opiekun E. Kociuba
II miejsce – Agata Misiek, Ognisko TPD w Bytowie, opiekun M.
Misiek
III miejsce – Paulina Karaœ,
Œwietlica terapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie, opiekun S. Kiwa³a
III miejsce – Anna Ko³odyñska,
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie,
opiekun D. Stefanowska.

Gimnazjum
I miejsce – Kornelia Mierzwiak,
Parafia w Zajezierzu, opiekun G.
Stefanowski
II miejsce – Weronika KuŸmiñska, Gimnazjum w Resku, opiekun
K. Metza
III miejsce – Patrycja Jaremko,
Gimnazjum Integracyjne w £obzie,
opiekun G. Stefanowski.
Szko³y ponadgimnazjalne
i doroœli
I miejsce – Magdalena W¹troba,
Miejska Biblioteka Publiczna w
£obzie, opiekun G. Stefanowski
II miejsce – Agata Brzózka,
Technikum Zawodowe w £obzie,
opiekun B. Kordyl
III miejsce – Kalina Zieliñska,
Zespó³ Szkó³ w £obzie, opiekun B.
Kordyl.
Nagrodê Specjaln¹ przekazan¹
przez JE Ks. Arcybiskupa otrzyma³
Adrian Kociuba. Gratulacje!
Jurorzy podkreœlili wysoki poziom uczestników festiwalu oraz
podziêkowali za tak cenn¹ inicjatywê artystyczn¹ bardzo potrzebn¹ w
lokalnym œrodowisku.
Fundatorami nagród dla kolêdników byli: Pan Ryszard Brodziñski
Starosta £obeski, Pani Monika
KuŸmiñska Burmistrz Wêgorzyna,

Pan Jan Mazuro Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Wêgorzynie, Pani
Jadwiga Kamiñska Przewodnicz¹ca
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Wêgorzynie, Pan Aleksander Poznañski Prezes Gminnej Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska” w Wêgorzynie, Pan Jerzy Mechliñski Ksiêgarnia „Wspó³czesna” w £obzie,
Pan Eligiusz Staszak Zak³ad Handlowo-Us³ugowy „Ksi¹¿ka i Prasa”
w Radowie Ma³ym, Pani Renata
Wiœniewska Przewodnicz¹ca Rady
Rodziców przy Gimnazjum w Wêgorzynie. Wielkie s³owa podziêkowania.
W ramach festiwalu odby³ siê

konkurs plastyczny pn. „Kolêda i
pastora³ka”. Wyró¿nione prace zaprezentowano na wystawie, która
ozdabia³a halê.
Goœcie podkreœli bardzo piêkny
wystrój sceny w niebiesko – granatowo – bia³ej tonacji z niezliczon¹
iloœci¹ gwiazdek i œwiate³ek. Magiczne prze¿ycie przenios³o wszystkich w lepszy kolêdowy œwiat. Dla
takich chwil warto przygotowaæ
tak¹ uroczystoœæ. Za to serdeczne
„dziêkujê” nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym Gimnazjum w Wêgorzynie.
Do zobaczenia za rok. Zapraszamy!
Organizatorzy

Festiwal Piosenki
Bo¿onarodzeniowej
(DOBRA). 7 stycznia w Miejskiej Hali Sportowej w Dobrej ju¿
po raz kolejny dzieci szkó³ podstawowych i m³odzie¿ gimnazjalna
prezentowa³y kolêdy i piosenki o
tematyce bo¿onarodzeniowej.
Z ka¿dym rokiem roœnie liczba
uczestników doberskiego festiwalu.
Tym razem wszystkie miejsca na

widowni hali sportowej by³y zajête.
Do Dobrej zje¿d¿aj¹ uczestnicy nie
tylko z powiatu ³obeskiego, ale i z
ca³ego regionu. Konkurencja jest
wiêc bardzo du¿a, przez co i poziom
wykonania wzrasta.
W przysz³ym tygodniu opublikujemy wyniki.
MM
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II Memoria³ Mieczys³awa Ko³y w Dobrej
(DOBRA) III ligowa
dru¿yna B³êkitnych
Stargard po raz drugi
z rzêdu wygra³a w
Dobrej halowy turniej
w pi³ce no¿nej,
poœwiêcony pamiêci
zmar³ego dzia³acza
Sarmaty Dobra
Mieczys³awa Ko³y.
Turniej odby³ siê
16 stycznia 2011 r.
W czasie Turnieju zosta³a przeprowadzona akcja charytatywna na
rzecz ciê¿ko chorej m³odej mieszkanki Dobrej Pauliny Skrzyniarz. W
tegorocznym Memoriale im. Mieczys³awa Ko³y wziê³o udzia³ 10 dru¿yn podzielonych na dwie grupy. W
grupach rozgrywano mecze „ka¿dy
z ka¿dym” po 10 minut.
Wyniki Turnieju (przy nazwiskach zawodników liczba strzelonych bramek). Sk³ad grupy A
Sarmata Dobra: Sebastian
Marciniak, Wojciech Dorsz, Rados³aw Cytowicz 1, Wojciech Bonifrowski 2, Damian Padziñski 2,
Kamil Pacelt, Wojciech Kliœ 1.

Hutnik II Szczecin: Marcin
Piorun, Maciej Cichosz, Mateusz
Sad³ocha, Adrian Turliñski 1, Mateusz Janiak, Piotr Sochañski, Damian Skibiñski, Konrad ¯ebrowski.
Sokó³ Pyrzyce: Micha³ Gojlewicz, £ukasz Michalski, Rafa³ Mogielski, Piotr Kaczyñski 1, Wojciech Okraska, Kamil Malinowski,
Damian Mogielski, Kamil Kuku³a.
Vineta Wolin, w dru¿ynie zagrali juniorzy: Micha³ Skowroñski,
Jakub Tarka 2, Marek Wróblewski,
Mateusz Myœliñski, Mateusz Denys, Sebastian Kordus, Patryk Do³êgowski, Marcin Makowski, £ukasz
Furman, Konrad Demkowicz.
Œwiatowid £obez: Damian
Brodowicz, Artur Samal 1, Mateusz
Ostaszewski 1, Marcin Mosi¹dz,
Dariusz Kêsy, Micha³ NiedŸwiecki,
£ukasz Petera, Tomasz Skibiñski 4,
£ukasz Su³kowski, Pawe³ Wielgus 2.
Wyniki w grupie A
Sarmata – Hutnik II 0:1, Sokó³ –
Vineta 0:1, Sarmata – Œwiatowid
3:2, Hutnik II – Sokó³ 0:1, Vineta –
Œwiatowid 1:1, Sarmata – Sokó³ 1:0,
Hutnik II – Œwiatowid 1:2, Sarmata
– Vineta 1:0, Sokó³ – Œwiatowid 0:1,
Hutnik II – Vineta 0:0.
Kolejnoœæ w grupie A
pkt. bramki
1. Sarmata
9 5:3

2. Œwiatowid
7 6:5
3. Vineta
5 4:4
4. Hutnik II
4 2:3
5. Sokó³
3 1:3
Sk³ad grupy B
Hutnik Szczecin: Maciej Reszkis, Patryk Drozd, Rafa³ Kopkowski, Micha³ Bukowski 1, Witold
Klym, Micha³ Bia³ecki, Krzysztof
Szumiato 1, Jakub Sowiñski, Arkadiusz Jarymowicz).
Sarmata II Dobra: Mariusz
Dorsz, Jakub Durkowski 2, Zdzis³aw Szw¹der, £ukasz Uchwa³,
Wojciech GuŸniczak 1, Maciej Garliñski, Krzysztof Szkup 1, Emilian
Kamiñski.
Ina Iñsko: Jakub Furman, Rados³aw Drozd, Patryk ¯ebrowski 1,
Micha³ Wolski, Daniel Czerniak,
Micha³ furman, Kamil Gisel, Dawid
Bielecki 1.
B³êkitni Stargard: Robert Klimaszewski, Kacper Baszak 1, Ariel
Wawszczyk 1, Pawe³ Duda, Hubert
Jaskólski, Konrad Jankowski 2, Sebastian Inczewski 4, Kamil Bartoszyñski 2.
Kluczevia Stargard: Wojciech
Chwieduk, Grzegorz Magnuski 1,
Mariusz Nowicki 1, Micha³ Magnuski, Piotr Zdziarski 1, Rados³aw
Downar 5, £ukasz Rdzeñ 1, Damian
Odachowski 2, Jaros³aw Zalas 2.

Wyniki w grupie B
Sarmata II – Hutnik 0:0, Ina –
B³ekitni 0:2, Hutnik – Kluczevia
2:3, Sarmata II – Ina 3:1, B³êkitni –
Kluczevia 2:2, Hutnik – Ina 0:1,
Sarmata II – Kluczevia 1:3, Hutnik
– B³êkitni 0:0, Ina – Kluczevia 0:0,
Sarmata II – B³êkitni 1:2.
Kolejnoœæ w grupie B
pkt. bramki
1. Kluczevia
8 8:5
2. B³êkitni
8 6:3
3. Sarmata II
4 5:6
4. Ina
4 2:5
5. Hutnik
2 2:4
Mecze pó³fina³owe (2x7 min.)
Sarmata I – B³êkitni 1:1 karne 0:1,
Kluczevia – Œwiatowid 2:3,
Mecz o 3 miejsce:
Sarmata I – Kluczevia 1:3
Mecz Fina³owy
Œwiatowid – B³êkitni 0:3 (0:1)
Koñcowa kolejnoœæ
1. B³êkitni Stargard 2. Œwiatowid £obez 3. Kluczevia Stargard 4.
Sarmata I Dobra.
Najlepszy zawodnik: Damian
Odachowski (Kluczevia Stargard),
najlepszy bramkarz: Robert Klimaszewski (B³êkitni Stargard), najlepszy strzelec: Rados³aw Downar (Kluczevia Stargard) 5 bramek.
estan

Po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu

Sparta Wêgorzyno ma nowy Zarz¹d
W minion¹ sobotê,
15 stycznia 2011 roku,
w wêgorzyñskim
urzêdzie odby³o siê
Nadzwyczajne Walne
Zebranie cz³onków
Stowarzyszenia
Ludowego Klubu
Sportowego „Sparta”.
W wyniku braku quorum w
pierwszym terminie, spotkanie
odby³o siê w drugim terminie, czyli kwadrans póŸniej. Obrady mog³y siê odbyæ, gdy¿ zjawi³a siê dostateczna liczba cz³onków. Walne
Zebranie otworzy³ przedstawiciel
ustêpuj¹cego Zarz¹du Robert
Lekki.
- W zwi¹zku z destabilizacj¹
pracy Zarz¹du LKS „SPARTA” oraz
z³o¿onych rezygnacji przez wiêkszoœæ sk³adu Zarz¹du, podjêto decyzjê w formie uchwa³y o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w celu
dokonania wyboru nowych w³adz.

Ustêpuj¹cy Zarz¹d nie chc¹c dzia³aæ na szkodê Klubu Pi³karskiego
„Sparta” podaje siê do dymisji. To
efekt braku spotkañ w formie posiedzeñ Zarz¹du, na których nale¿a³o
podj¹æ odpowiednie decyzje dotycz¹ce dalszej dzia³alnoœci Klubu. W
wyniku nie przyst¹pienia do Konkursu ofert oraz braku perspektywy
racjonalnego dzia³ania powy¿sz¹
sugestiê uznaje siê za najbardziej
stosown¹”. - stwierdzi³ Lekki.
Zebrani wybrali na przewodnicz¹cego Zebrania Stanis³awa Turka.
Kolejnym etapem by³o przyjêcie
rezygnacji cz³onków Zarz¹du oraz
podjêcie uchwa³y nad odwo³aniem
starego Zarz¹du. Nim do tego dosz³o, pad³y pytania: - Jaka jest obecnie sytuacja w klubie? Czy Klub
rozliczy³ siê z Urzêdem? Czy s¹
zobowi¹zania?
Reprezentuj¹cy Zarz¹d Robert
Lekki odpar³, i¿ „Sparta” nie z³o¿y³a jeszcze sprawozdania finansowego, zaœ w klubie zobowi¹zania siêgaj¹ kwoty 2500 - 3000 z³otych.
Chwilê póŸniej Walne Zebranie jed-

nog³oœnie odwo³a³o ca³y sk³ad starego Zarz¹du i przyst¹pi³o do powo³ania nowego. Radny Krzysztof
GwóŸdŸ zabra³ g³os w tej sprawie.
- Panie przewodnicz¹cy, chcia³bym zaproponowaæ kandydatury
kilku osób, z którymi mia³em przyjemnoœæ wspó³pracowaæ w Zarz¹dzie i które gwarantuj¹ zarz¹dzanie
klubem na przyzwoitym poziomie.
Chcia³bym zg³osiæ do Zarz¹du nastêpuj¹ce osoby: pan Stanis³aw Turek, pan Marek Michalczyszyn, pan
Marcin Szostakiewicz, pan Krzysztof Makarski, pan Andrzej Nowacki
oraz pan Stanis³aw Paw³owski.
Wszyscy zg³oszeni wyrazili
zgodê i uzyskali jednakow¹ iloœæ

g³osów poparcia. Po kilkuminutowej przerwie nowy Zarz¹d og³osi³
podzia³ funkcji. Marcin Szostakiewicz zosta³ prezesem Zarz¹du, wiceprezsem jest Stanis³aw Turek,
funkcjê sekretarza obj¹³ Stanis³aw
Paw³owski, a cz³onkami s¹: Marek
Michalczyszyn, Krzysztof Makarski i Andrzej Nowacki.
Cz³onkowie Walnego Zebrania
w formie uchwa³y jednog³oœnie zaakceptowali ten sk³ad. W punkcie
dotycz¹cym wolnych wniosków,
nikt z zebranych nie zabra³ g³osu,
wobec czego przewodnicz¹cy podziêkowa³ zebranym za przybycie i
zamkn¹³ Nadzwyczajne Walne Zebranie „Sparty” Wêgorzyno. (o)

Walne Zebranie cz³onków
LKS „Mewa” Resko
Zarz¹d LKS „Mewa” Resko informuje, ¿e w dniu 24.01.2011 r. w
pawilonie klubu o godz. 17.00 odbêdzie siê Walne Zebranie Sprawoz-

dawczo-wyborcze. W przypadku
braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin wyznacza siê na
godz. 17.30 tego samego dnia.

INFORMACJE
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REGULAMIN VII
£OBESKIEGO
MEMORIA£U SZACHOWEGO
im. GABRIELA BIEÑKOWSKIEGO
O PUCHAR KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
POLICJI w SZCZECINIE, MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZKIE POLICJI W SZACHACH
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat £obeski”, Teresa i Grzegorz Bieñkowscy, Komenda Powiatowa Policji w £obzie,
kluby szachowe „Gambit” SP1, „Pat-Mat” SP2, firma CompBi, Szczep
Harcerski ZHP w £obzie, Urz¹d Miejski w £obzie.
Termin: 5 marca 2011 r. (sobota) godz. 9.30 – 17.00
Zapisy w dniu zawodów od godz. 8.30
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w £obzie,
ul. Orzeszkowej nr 7
Kategorie: kl. O-III, IV-VI, gimnazjum, open, policjanci.
Gramy systemem szwajcarskim, 9 rund, 2 x 15 minut
Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na w³asny koszt.
Ka¿dy uczestnik przynosi szachownicê z bierkami i zegar szachowy.
Fundatorzy pucharów i nagród: Komendant Wojewódzki Policji w
Szczecinie, rodzina Bieñkowskich, Starosta Powiatu £obeskiego, samorz¹dy lokalne, Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat £obeski”, Komenda Powiatowa Policji w £obzie, firmy i zak³ady z terenu powiatu ³obeskiego.
Sêdziuj¹: Krystyna Sola, Ma³gorzata Zieniuk, Marek Woniak, Jakub
Zieniuk.
Sekretariat: Joanna Chabecka, Anna Gembala, Teresa Bieñkowska,
Henryk Musia³, Grzegorz Bieñkowski, Andrzej Sarnowski.
Kontakt: Henryk Musia³ tel. kom. 667 201 207.
Organizatorzy

Dealer w rêkach Policji
Gazówka bez zezwolenia
Policjanci z £obza zatrzymali
26 letniego mieszkañca Nowogardu, który posiada³ broñ gazow¹
bez zezwolenia.
Policjanci z £obza wykonuj¹c
czynnoœci zlecone przez Prokuraturê dokonali przeszukania pomieszczeñ mieszkalnych 26 letniego
mieszkañca Nowogardu, który mia³
posiadaæ broñ krótk¹ bez wymaganego zezwolenia. Zatrzymany Piotr
K. wyjaœni³, ¿e ukry³ t¹ broñ w
warsztacie samochodowym na terenie gminy Dobra. Sam wskaza³
miejsce ukrycia pistoletu, który by³
schowany w skrzynce plastikowej
po wiertarce. Broñ zosta³a zabezpieczona celem przeprowadzenia
badañ w pracowni balistycznej.

Policjanci z £obza i Reska zatrzymali 26 letniego mieszkañca
Reska, który handlowa³ œrodkami
odurzaj¹cymi na terenie powiatu.
Policjanci z £obza i Reska wykonywali ostatnio czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia osób handluj¹cych œrodkami odurzaj¹cymi. Na
podstawie zebranych w sprawie
materia³ów wczoraj popo³udniu
funkcjonariusze zatrzymali 26 letniego mieszkañca Reska, który posiada³ przy sobie 20 gramów œrodka
odurzaj¹cego w postaci amfetaminy. Ten m³ody cz³owiek zosta³ osadzony w policyjnym areszcie. Podczas wykonywanych dalszych czynnoœci procesowych ustalono tak¿e,
¿e udziela³ on odp³atnie i tak¿e za
darmo œrodki odurzaj¹ce innym
osobom z terenu gminy Resko.
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Solidnie wykonana praca
w inwentaryzacji grobów
na cmentarzu komunalnym
w £obzie
Ka¿dy z nas mo¿e obecnie odszukaæ w kilka minut miejsce pochówku szukanej osoby na cmentarzu w £obzie. Wystarczy w Internecie otworzyæ stronê www.lobez.pl i
na niej odszukaæ zak³adkê „cmentarze” oraz przejrzeæ plan cmentarza. Jest to historia czterech
pokoleñ powojennych mieszkañców £obza i okolic.
Skorzysta³em z okazji i przejrza³em wiêkszoœæ nazwisk. S¹ tu
pochowane ca³e rodziny z terenów
Polski przedwojennej oraz osoby
urodzone po wojnie. Mo¿na na
cmentarzu uczyæ siê historii i wychowania patriotycznego nie tylko
£obza. Jest tutaj pochowany Obroñca Westerplatte, ¿o³nierze gen. Andersa spod Monte Cassino, ¿o³nierze Berlinga, ¿o³nierze Wrzeœnia
1939 roku, Armii Krajowej, Armii
Ludowej, Batalionów Ch³opskich.
Pochowani s¹ tutaj ludzie pracuj¹cy
na tych ziemiach na ró¿nych stano-

wiskach. Znajdziemy trzech burmistrzów, trzech Komendantów Hufca
ZHP w £obzie, dwóch dyrektorów
³obeskich szkó³. Le¿¹ tutaj lekarze,
nauczyciele, artyœci i oficerowie
wojska. Wiem gdzie le¿¹ moje kole¿anki i koledzy, s¹siedzi i znajomi.
Wszystko to dziêki benedyktyñskiej pracy Pani Kamili Bryczkowskiej. W czasie wakacji obesz³a
6132 groby, spisa³a nazwiska, numery kwater i „wklepa³a” te dane do
komputera. Pracê nadzorowa³ Pan
Piotr Dynowski. Ca³oœci¹ kierowa³a Pani Ewa Ciechañski, kierownik
Wydzia³u Infrastruktury i Ochrony
Œrodowiska. Do nich tak¿e proszê
kierowaæ drobne poprawki i uzupe³nienia. Przypominam, strona internetowa www.lobez.pl. Dane uzupe³niane na bie¿¹co bêd¹ chêtnie
czytane przez osoby zainteresowane. Dziêkujê za wzorowo wykonan¹
pracê.
Henryk Musia³

ROZMAITOŒCI
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Galeria tygodnika
1 roczek Mi³oszka

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 1 brzmia³o:

„Nie spotkasz nudystów”
Nagrodê wylosowa³a pan Bohdan Kêdzierski z £obza.
Gratulujemy.

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.

