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Wpadli z pistoletami
i przeszukali rzeczy
(RESKO) Do naszej
redakcji zadzwoni³
pan Stanis³aw Armata. Spotkaliœmy siê
29 wrzeœnia br. Pan
Stanis³aw opowiedzia³ nam przygodê,
jaka spotka³a go w
Resku.
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Kazimierz Rynkiewicz

W

poprzednim numerze,
w artykule „Nie g³osuj
cie na partie, które
ograniczaj¹ obywatelom dostêp do
informacji”, opisa³em zamach na
prawa obywatelskie, jaki przeprowadzi³a koalicja PO-PSL. Podczas
ostatniego posiedzenia Sejmu minionej kadencji, w nocy, wprowadzono poprawkê do ustawy o dostêpie do informacji publicznej, która
mo¿e byæ wykorzystywana do utajniania danych o sprawach gospodarczych pañstwa i negocjacjach miêdzynarodowych. Pokaza³em, na
przyk³adzie walki o informacjê na
temat Tarczy Antykorupcyjnej, ¿e
Platforma nie jest obywatelska, bo
ukrywa informacje przed obywatelami i do jej ujawnienia zmusi³y rz¹d
dopiero wyroki s¹dowe. Po ujawnieniu tych informacji wysz³o na jaw, ¿e
nie by³o i nie ma Tarczy Antykorupcyjnej. Tê wiedzê zawdziêczamy organizacjom spo³ecznym, które, wyrêczaj¹c dziennikarzy prorz¹dowych mediów, pytaj¹ o ró¿ne sprawy
naszego pañstwa i nie daj¹ siê zbywaæ. To te organizacje s¹ dzisiaj obywatelskie, walcz¹c o nasze niezbywalne prawo do wiedzy o tym, kto i
jak nami rz¹dzi. To one dzisiaj wykorzystuj¹ podstawowy atrybut demokracji – rozliczanie polityków z tego,
co g³osz¹. Po prostu sprawdzaj¹.
Gdy Stowarzyszenie Liderów
Lokalnych Grup Obywatelskich zajmowa³o siê Tarcz¹ Antykorupcyjn¹,
inne - Stowarzyszenie Blogmedia24
z siedzib¹ w Olsztynie zajê³o siê
stoczniami, w Gdañsku i Szczecinie,
po s³ynnej próbie sprzeda¿y stoczni
szczeciñskiej Katarczykom. Gdy
media ju¿ dawno zapomnia³y, a nikt
wtedy niczego nie wyjaœni³ i wydawa³o siê, ¿e temat zosta³ zamieciony
pod dywan, stowarzyszenie temat
dr¹¿y³o, by sprawdziæ, jak to naprawdê by³o. 4 wrzeœnia 2009 roku z³o¿y³o do Ministerstwa Skarbu Pañstwa
(MSP) wniosek o udostêpnienie informacji publicznej dotycz¹cej: 1.
urzêdowo poœwiadczonego odpisu
umowy pomiêdzy Ministrem Skarbu
Pañstwa, b¹dŸ zarz¹dc¹ kompensacji maj¹tku Stoczni Gdynia S.A. w
Gdyni i Stoczni Szczeciñskiej Nowa
sp. z o.o. w Szczecinie, a Stichting
Particulier Fonds Greenrights w
sprawie nabycia sk³adników maj¹tkowych w/wym podmiotów. Wnoszê nadto, aby dorêczony odpis
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S¹ w Polsce ludzie, którym siê chce

Platforma nie jest obywatelska,
bo odmawia obywatelom wiedzy
przedmiotowej umowy, sporz¹dzony by³ zarówno w wersji polskojêzycznej, jak te¿ w wersji obcojêzycznej, o ile w takiej wersji umowa ta
zosta³a równie¿ sporz¹dzona; 2.
urzêdowo poœwiadczonego odpisu
dowodu uiszczenia przez SPF Greenrights wadium w kwocie 36 141
835 z³, b¹dŸ jej równowartoœci w
walucie obcej.
W uzasadnieniu stwierdzono:
Wniosek niniejszy znajduje szczegó³owe uzasadnienie w treœci przepisu art.6 ust.1 pkt 5) ustawy z dnia 6
wrzeœnia 2001 roku o dostêpie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2001
r. Nr 112, poz. 1198 z póŸn. zm. ).
Niew¹tpliwie nadto, przedmiotowa
umowa jest dokumentem urzêdowym w rozumieniu treœci przepisu
art.6 ust.2 cyt. wy¿ej ustawy, albowiem zawiera oœwiadczenie woli
funkcjonariusza publicznego podpisane w ramach jego kompetencji.
Taki sam wniosek z³o¿y³o do BudBank Leasing Sp. z o.o. w Warszawie, Zarz¹dcy Kompensacyjnego
stoczni, który mia³ stocznie sprzedawaæ.
Podajê uzasadnienie do wiadomoœci naszych lokalnych dziennikarzy, by pokazaæ, na tych przyk³adach,
jak¹ si³¹ dysponuj¹, jeœli chc¹ oczywiœcie dobrze wype³niaæ swoj¹ powinnoœæ wobec mieszkañców, a nie
wisieæ na klamce w przedpokoju
w³adzy w oczekiwaniu na ³askê i
och³apy rz¹dz¹cych. Niestety, w naszym regionie wiêkszoœæ lokalnych
dziennikarzy posz³a na garnuszek
w³adzy i przesta³a j¹ kontrolowaæ,
st¹d taka marna tu demokracja i wynikaj¹ce z tego cywilizacyjne zapóŸnienie. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e w
P³otach dyrektor Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Stanis³aw Wojsznis odmówi³ nam podania nazwisk zatrudnionych w jego
zak³adzie, powo³uj¹c siê na ustawê o
ochronie danych osobowych! Z kolei w Z³ocieñcu zarówno burmistrz
jak i dyrektor Zak³adu Gospodarki
Mieszkaniowej mgr in¿. Marcin
Czerniawski odmówili nam informacji o zasadach wynajmu przez stowarzyszenie lokalu gminnego, który
z kolei stowarzyszenie podnajê³o na
redakcjê gazety, której burmistrz
p³aci za „dobre” wieœci. Jak mo¿na
siê domyœlaæ, za darmo. Tutaj z kolei
dyrektor ZGM powo³a³ siê na ustawê
o „zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i „tajemnicê przedsiêbiorstwa”. Pan magister in¿ynier wychodzi z za³o¿enia, ¿e jeden wydawca
mo¿e p³aciæ za redakcjê cenê rynkow¹, a drugi nie, i tym sposobem

zwalcza nieuczciw¹ konkurencjê! W
ramach dostêpu do informacji publicznej chêtnie siê dowiem, kto mu
da³ dyplom magistra. Obaj dyrektorzy odmawiaj¹c, nie wydali decyzji
administracyjnych, tylko przys³ali
pisemka. Tak tu dzia³a administracja.
Taka tu w³adza wspó³¿yje z mediami, a media z w³adz¹. To oczywiœcie pok³osie „tuskowszczyzny”, ale
skoro s¹dy zmusi³y premiera do
ujawnienia informacji, to zrobi¹ to
samo z naszymi lokalnymi bonzami.
Podajê te przyk³ady, by pokazaæ,
w jakiej demokracji ¿yjemy po 4 latach rz¹dów partii „obywatelskiej”.
Gangrena toczy ca³e pañstwo, od
góry do do³u, i s³uszna jest diagnoza,
¿e ryba psuje siê od g³owy.
Wracaj¹c do Stowarzyszenia
Blogmedia24; Ministerstwo zby³o
Stowarzyszenie lakonicznym pismem, przy okazji t³umacz¹c, ¿e
umowy sprzeda¿y nie ujawni, bo nie
s¹ to pisma urzêdowe. Bud Bank w
ogóle nie odpowiedzia³. Stowarzyszenie rozszerzy³o wniosek o dostêp
do raportów i sprawozdañ z postêpowania kompensacyjnego ws. stoczni
oraz za¿¹da³o od MSP wydania decyzji administracyjnej, zaœ Bud Bank
zaskar¿y³o do s¹du na bezczynnoœæ.
Nastêpnie z³o¿y³o skargê na MSP na
bezczynnoœæ. W lutym 2010 Wojewódzki S¹d Administracyjny orzek³,
¿e zarówno umowa sprzeda¿y, jak i
dowody uiszczenia wadium, oraz
raporty unijnych administratorów s¹
informacj¹ publiczn¹ i zobowi¹za³
ministra do rozpatrzenia wniosku o
jej udostêpnienie. Zdaniem S¹du, zakresem ustawy o dostêpie do informacji publicznej objête mog¹ byæ
równie¿ umowy cywilnoprawne, je¿eli zawierane s¹ przez organy w³adzy publicznej lub te¿ przez podmioty pe³ni¹ce funkcje publiczne, gdy
dotycz¹ spraw publicznych.
Minister z³o¿y³ kasacjê do NSA.
W dniu 18.08.2010 r NSA oddali³
kasacjê Ministra Skarbu Pañstwa i
utrzyma³ w mocy wyrok WSA.
25 paŸdziernika 2010 r. Ministerstwo wykonuj¹c wyrok, przes³a³o
Stowarzyszeniu kopie raportów Obserwatorów Stoczni Szczeciñskiej i
Zarz¹dcy Kompensacji Stoczni
Szczeciñskiej Nowa.
Bud Bank (posiadaj¹cy umowê
katarsk¹) przymuszony wyda³ decyzjê odmown¹. Stowarzyszenie zaskar¿y³o j¹ do WSA i 12 lipca 2011 r.
wygra³o. Bud Bank 22 sierpnia br.
z³o¿y³ kasacjê do NSA. Obywatele
czekaj¹ na rozstrzygniêcie i ujawnienie tej dziwnej operacji sprzeda¿y

Po ponad rocznej walce w s¹dach
Ministerstwo wykonuj¹c wyrok
s¹du, przes³a³o Stowarzyszeniu
kopie raportów ws. Stoczni
Szczeciñskiej. Stowarzyszenie
walczy jeszcze o ujawnienie
umowy „katarskiej”.
http://blogmedia24.pl/node/20088

stoczni szczeciñskiej jeszcze dziwniejszym Katarczykom. Sprawa likwidacji stoczni zawa¿y³a na ca³ej
gospodarce naszego województwa i
trzeba pamiêtaæ, kto siê do tego przyczyni³. A obywatelom ze stowarzyszeñ czeœæ i chwa³a; za upór, odwagê
i chêæ posiadania wiedzy o w³asnym
pañstwie (nic o nas bez nas) – to jest
w³aœnie obywatelskoœæ.
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Damian Padziñski Zak³ad na z³om
przewodnicz¹cym
rady w Dobrej
(DOBRA) Tak jak zapowiadaliœmy, w Dobrej na ostatniej sesji
dosz³o do zmiany przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Po
rezygnacji Jolanty Siekiery, na nowego przewodnicz¹cego rada
wybra³a jej dotychczasowego zastêpcê Damiana Padziñskiego.
O swojej rezygnacji z funkcji
przewodnicz¹cej rady Jolanta Siekiera poinformowa³a pismem, w
którym poda³a, ¿e przyczyn¹ tej
decyzji s¹ wzglêdy osobiste. Nie
by³o jej na obradach, gdy¿ przebywa zagranic¹. Rada, po przyjêciu jej
rezygnacji, przyst¹pi³a do wyboru
nowego szefa rady. Radna Aneta
Grzywacz zg³osi³a dotychczasowego wiceprzewodnicz¹cego Damiana Padziñskiego, a radny Drapikowski – Kazimierza £ojka.

To g³osowanie wygra³ Padziñski, który otrzyma³ 8 g³osów poparcia, a radny £ojek – 6. Po tym wyborze zwolni³a siê funkcja wiceprzewodnicz¹cego rady. Radni zdecydowali wiêc, ¿e od razu dokonaj¹
wyboru. Radny Henryk Albiniak
zg³osi³ Mariê B¹k, a radny Drapikowski – Edwarda Stanis³awczyka.
Piêcioro radnych popar³o Mariê
B¹k, a dziewiêcioro Stanis³awczyka, który tym samym zosta³ wiceprzewodnicz¹cym rady.
KAR

40 tys. z³ za budynek
pod œwietlicê
(RESKO) Podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Resku radna Renata Kulik przekaza³a
wszystkim zgromadzonym informacjê na temat spó³dzielczego pomieszczenia w Starogardzie, który mia³by byæ wykupiony z przeznaczeniem na œwietlicê wiejsk¹.
Sprawa przejêcia pomieszczenia toczy siê ju¿ od kilku miesiêcy i
wydajê siê, ¿e wreszcie nast¹pi³
prze³om, z czego najbardziej z pewnoœci¹ uciesz¹ siê mieszkañcy Starogardu.
- Mam informacjê odnoœnie zakupy œwietlicy w Starogardzie. Jestem po rozmowach z likwidatorem
spó³dzielni w Starogardzie, zosta³am upowa¿niona do tego, aby
przedstawiæ Radzie Miejskiej now¹
propozycjê. Likwidator zaproponowa³ now¹ cenê za sprzeda¿ pomieszczeñ pod œwietlicê. Nowa propozycja to 40 tysiêcy z³otych. Likwidator oczekuje tak¿e szybkiej odpowiedzi, poniewa¿ zale¿y mu na
szybkiej sprzeda¿y pomieszczeñ –
mówi³a radna Renata Kulik.
Przychylne zdanie co do nowej
oferty wyrazi³ burmistrz Arkadiusz
Czerwiñski. - Zrozumia³em wczeœniej podczas komisji, i¿ jeœli bêdzie
taka propozycja, to j¹ przyjmiemy. I

tak nie zrobimy tego wczeœniej, ni¿
podczas kolejnej sesji, poniewa¿
bêdziemy musieli na tê inwestycjê
przerzuciæ pieni¹dze. Zaproponujemy mo¿e p³atnoœæ w dwóch ratach,
jeœli nie, to mamy miesi¹c na to, aby
wspólnie z pani¹ skarbnik wypracowaæ najkorzystniejsz¹ ofertê. Radna Renata Kulik przeka¿e informacjê likwidatorowi, a ten, jak
wynika z ustaleñ, z³o¿y oficjaln¹ propozycjê burmistrzowi.
PJ

(£OBEZ). Jeszcze na pocz¹tku ubieg³ego roku pracowa³o tu
oko³o 40 osób. Dziœ na czêœci terenu by³ego zak³adu produkuj¹cego paszê, powstaj¹ ma³e firmy.
Jeszcze w sierpniu 2009 roku
elewator zbo¿owy zakupi³ Hassan
Al-Zubaidi (firma Al Samer z Drawska Pom.). Elewatory zosta³y zmodernizowane i prowadzony jest tam
skup zbó¿.
Za betonowymi elewatorami
jednak znajduj¹ siê metalowe, obok
mieœci³y siê obiekty. Zosta³y one
zakupione tylko w jednym celu –
pod rozbiórkê i sprzeda¿ metalu na
z³om. Po obiektach pozosta³a ju¿
jedynie sterta gruzu. Obiekty wyburzano wraz z maszynami znajduj¹cymi siê w œrodku. Elementy metalowe zosta³y za³adowane i odwiezione na z³om. Od jakiegoœ czasu
trwaj¹ próby rozebrania metalo-

wych elewatorów. Na razie nowemu
w³aœcicielowi nie wychodzi to zbytnio, poszarpane s¹ dolne partie
zbiorników. Oczywiœcie i one trafi¹
na z³om. Po rozebraniu ju¿ wszystkiego i zainkasowaniu pieniêdzy za
metalowe czêœci pozostanie uprz¹tniecie b¹dŸ nie placu i... sprzedanie
go.
Tyle pozosta³o po zak³adzie,
który dawa³ pracê i œrodki do ¿ycia
kilkudziesiêciu rodzinom w £obzie.
MM
GABINET PSYCHOLOGICZNY

PRACOWNIA BADAÑ
KIEROWCÓW
badania na broñ, poradnictwo

ul. Lipowa 7, Z³ocieniec
Gabinet czynny w ustalonych telefonicznie
terminach, kontakt po 15.30

tel. 604-207-996
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Wodoci¹gi pod spó³k¹ prywatn¹
czy komunaln¹?
(£OBEZ). Spó³ka
komunalna czy jednak
gospodarowanie
wodoci¹gami na
dotychczasowych
zasadach – to pytanie,
na które radni musz¹
odpowiedzieæ i to jak
najszybciej.
Umowa ze spó³k¹ dzier¿awi¹c¹
wodoci¹gi koñczy siê pod koniec marca przysz³ego roku. Decyzja musi byæ
jednak podjêta ju¿ niebawem, nim
radni przyst¹pi¹ do pracy nad przysz³orocznym bud¿etem.
Radni miejscy oraz burmistrzowie
i urzêdnicy po raz kolejny spotkali siê
w swoim gronie, aby przeanalizowaæ
wszystkie za i przeciw. G³osem doradczym by³ zaproszony przedstawiciel
firmy doradczej z Poznania. Przedstawi³ on ca³y proces tworzenia spó³ek
komunalnych oraz plusy i minusy takich decyzji. Przy okazji okaza³o siê,
¿e sytuacja £obza zdecydowanie ró¿ni siê od sytuacji, z jakimi dotychczas
doradca mia³ do czynienia. Zasadnicz¹ ró¿nic¹ jest fakt, i¿ w £obzie od
13 lat na mieniu gminnym swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi firma prywatna,
tote¿ gmina nie posiada ¿adnego
sprzêtu. W zwi¹zku z tym gmina, gdyby chcia³a powo³aæ spó³kê komunaln¹, na starcie musia³aby wyposa¿yæ j¹ w sprzêt i narzêdzia do pracy
oraz zabezpieczyæ dzia³anie spó³ki w
pocz¹tkowym okresie jej trwania, byæ
mo¿e nawet do pó³ roku. O ile sprzêt
biurowy jest relatywnie tani, o tyle zakup koparek, ci¹gników i innych maszyn, to znaczny wydatek, który z czasem, przy dobrym zarz¹dzaniu móg³by gminie zwróciæ siê.
Krok po kroku
Przedstawiciel firmy doradczej
wyjaœni³ radnym i burmistrzom zasady tworzenia spó³ek komunalnych
krok po kroku z uwzglêdnieniem zakresu odpowiedzialnoœci burmistrza,
Rady Miejskiej, Rady Nadzorczej i
zarz¹du.
Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e tworz¹c spó³kê, gmina wnosi do niej nie
tylko rury znajduj¹ce siê pod ziemi¹
oraz obiekty, ale tak¿e powinna
wnieœæ ruchomoœci i wk³ad pieniê¿ny.
Nieruchomoœci przekazywane
przez gminê musz¹ byæ za ka¿dym razem wyceniane przez rzeczoznawcê,
który sporz¹dza operat szacunkowy,
wa¿ny przez 12 miesiêcy. Inaczej jest
z ruchomoœciami: ci¹gniki, pojazdy,
wyposa¿enie, biurka, komputery tutaj
wpisywana jest wartoœæ rynkowa.
Wk³ad pieniê¿ny do spó³ki powi-

nien wystarczyæ na pocz¹tek dzia³alnoœci, szczególnie gdy ta zaczyna od
zera.
W spó³kach obowi¹zkowe jest powstanie rady nadzorczej, która musi
sk³adaæ siê z minimum trzech cz³onków. Kadencja zawsze trwa trzy lata.
Zadanie rady koñczy siê na podjêciu
uchwa³y, wykonanie uchwa³y powierza siê burmistrzowi. Nastêpnie burmistrz podpisuje umowê, która szczegó³owo okreœla zadania spó³ki, regulowane kompetencje rady nadzorczej
i zarz¹du.
Do rady nadzorczej nie mog¹
wchodziæ radni ani osoby powi¹zane
z urzêdem miejskim. ¯eby wejœæ do
rady nadzorczej, nale¿y posiadaæ
m.in.: tytu³ doktora nauk prawnych,
byæ radc¹ prawnym, adwokatem, doradc¹ inwestycyjnym, bieg³ym rewidentem, lub mieæ zdany egzamin pañstwowy na cz³onka rad nadzorczych.
Radê nadzorcz¹ burmistrz mo¿e powo³ywaæ bez konkursu wed³ug swojego uznania. Rada mo¿e wykonywaæ
swoje obowi¹zki bezp³atnie lub odp³atnie. Jednak osoby, które poœwiêci³y wiele lat i wyrzeczeñ na zdobycie
tytu³ów raczej nie podejmuj¹ siê tego
zadania bezp³atnie. Najni¿szym organem, ale najwiêcej mog¹cym jest zarz¹d – mo¿e byæ jednoosobowy w osobie prezesa spó³ki. Zarz¹d odpowiada
przed rad¹ nadzorcz¹ i bezpoœrednio
przed burmistrzem.
Dwie strony medalu
Radnych interesowa³o m.in. wysokoœæ wynagrodzenia dla cz³onków
rad nadzorczych w porównywalnych
spó³kach. Doradca uzna³, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem jest wówczas,
gdy rada nadzorcza spotyka siê raz
kwartalnie i od jednego posiedzenia
pobiera 1,5 tys. z³.
Jednak to zarz¹d odpowiedzialny
jest za wszystko, co dzieje siê w spó³ce. To on podejmuje decyzjê o inwestycjach, kierunkach dzia³ania i dlatego tak wa¿ne jest, by by³a to osoba o
odpowiednim poziomie aktywnoœci i
rozeznania w temacie.
Doradca zauwa¿y³, ¿e obecnie zarz¹dzaj¹cym wodoci¹gami jest podmiot prywatny, tote¿ gmina o nic siê
nie martwi, czemu przytaknêli burmistrzowie. Wskaza³ jednak na drug¹
stronê medalu, ¿e nie mo¿na wymusiæ
inwestycji na niezale¿nym podmiocie
– tu g³owami pokiwali radni. Wiceburmistrz uzna³ jednak, ¿e niezupe³nie jest to prawd¹.
- Ciê¿ko z bilansu zysków i strat
wyczytaæ tak naprawdê pe³n¹ informacjê. Ksiêgowoœæ a realny poziom
przychodów, to s¹ dwie ró¿ne sprawy
– powiedzia³ doradca.
Kredyt dla spó³ki dro¿szy
Wyjaœni³ równie¿, ¿e gdyby spó³-

ka mia³a podejmowaæ inwestycje bez
udzia³u miasta na zasadzie zdolnoœci
kredytowej wygenerowanej na bazie
kapita³u, to zawsze dostanie mniej korzystny kredyt ni¿ gmina.
Jednak mimo tego, o czym nie
wspomniano podczas spotkania, na liœcie rankingowej podmiotów ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej jest wiêcej spó³ek ni¿ gmin.
Doda³ jednak, ¿e spó³ka wykonuj¹c inwestycje, odzyskuje podatek
VAT. Jak wynika³o z dalszej dyskusji
podatek odzyskuje równie¿ gmina.
Brak bazy, która pozwoli³aby rozpocz¹æ dzia³anie spó³ki komunalnej, wymusi³aby zatrudnienie ju¿ od stycznia
w Urzêdzie Miejskim osoby, która
mia³aby zostaæ prezesem, by za³atwiaæ wszystkie konieczne sprawy
zwi¹zane z powo³aniem spó³ki. Mia³by na to trzy miesi¹ce.
Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e gdyby
spó³ka zaczê³a realizowaæ zadania w
przysz³ym roku, to pod koniec obecnej
kadencji Rady, mo¿na dopiero oceniæ
dzia³alnoœæ spó³ki. Pierwszy rok nigdy
nie powinien byæ poddawany ocenie.
Burmistrzowie zastanawiali siê
równie¿ nad amortyzacj¹. Im wiêcej
bowiem gmina przeka¿e spó³ce tym
wy¿sza amortyzacja, a zatem i wy¿sze
op³aty za wodê. Ewentualnym wyjœciem z sytuacji by³aby dop³ata gminy
za wodê, ale to wyjœcie przy zadaniach
gminy, raczej nie bêdzie brane pod
uwagê.
- Przecie¿ ludzie co miesi¹c za
wodê p³ac¹, wiêc bêd¹ wp³ywy. Amortyzacja jest wk³adem niepieniê¿nym,
to znaczy nie poci¹ga za sob¹ wydatków bie¿¹cych w bie¿¹cym okresie.
Amortyzacja jest to zapis ksiêgowy
pomniejszaj¹cy wartoœæ maj¹tku. Je¿eli w wodzie zapisujemy, ¿e amortyzacja wynosi np. 5 tys. z³, to musimy
te 5 tys. z³ wpisaæ na konto, abyœmy
mieli te pieni¹dze. ¯eby nie by³o tak
jak dzieje siê do tej pory, ¿e firma z
amortyzacji kupuje sprzêt, a teraz nam
siê t³umaczy, ¿e ten sprzêt bêdzie ich

w³asnoœci¹. Inna sprawa nam nie potrzeba ¿adnych koparek ani ci¹gników. My chcemy, aby by³a sprzedawana woda i aby ta woda by³a ze œciekami
razem rozliczana. W bud¿ecie jest
zapisany milion z³ na 2014 na modernizacjê œcieków – powiedzia³ radny H.
Stankiewicz.
Radny przypomnia³ równie¿, ¿e
wp³ywy z op³at wynosz¹ 2,7 miliona
z³. To wystarczaj¹co du¿o, aby spó³ka
mog³a sama z czasem kupowaæ albo
sp³acaæ sprzêt.
Co wolno spó³ce
Zosta³a równie¿ wyjaœniona kwestia ewentualnej dzia³alnoœci spó³ki.
Jako podmiot bêd¹cy w 100 proc. w³asnoœci¹ gminy, mo¿e przej¹æ od gminy
zadania bezprzetargowo, mo¿e zarz¹dzaæ równie¿ cmentarzem itd. Nie bêdzie mogla jednak wykonywaæ us³ug
prywatnie osobom zamieszkuj¹cym
na terenie gminy, aby nie byæ konkurencj¹ dla istniej¹cej firmy wodoci¹gowej.
Burmistrzów zainteresowa³a równie¿ kwestia VAT w odniesieniu do
maj¹cej rozpocz¹æ siê w przysz³ym
roku kilkunastomilionowej inwestycji
na Zatorzu z dofinansowaniem unijnym na poziomie 50 proc. Mo¿liwoœæ
odzyskania VAT istnieje bowiem, gdy
podmiot zarz¹dzaj¹cy wodoci¹gami
jest dzier¿awc¹. W przypadku spó³ki
– by³aby ona w³aœcicielem. Musi byæ
jednak ci¹g³oœæ projektu, jeœli beneficjentem jest gmina, to w ci¹gu 5 lat nie
mo¿e przekazaæ wodoci¹gów. W tej
kwestii doradca ma przes³aæ jednoznaczn¹ odpowiedŸ – co gmina powinna w tej sytuacji zrobiæ.
Zalet¹ takiej spó³ki jest fakt, i¿
radni i urzêdnicy maj¹ du¿y wp³yw na
spó³kê. Powo³uj¹c spó³kê komunaln¹,
ma siê nad ni¹ pe³n¹ kontrolê. Zysk zostaje w spó³ce i mo¿na go inwestowaæ
w budowê sieci. Jeœli spó³ka jest w podmiocie prywatnym, urzêdnicy i radni
maj¹ „œwiêty spokój”, nie trzeba te¿
ponosiæ kosztów pocz¹tkowych, ale
nie ma siê wp³ywu na inwestycje, chyba, ¿e wykonuje je gmina.
MM
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So³tysi z gminy
Wpadli z pistoletami
Radowo Ma³e chc¹
i przeszukali rzeczy
wy¿szych diet
Do Reska przyjechali a¿ z Tucholi. Za prac¹!

So³tysi z gminy
Radowo Ma³e z³o¿yli
w ubieg³ym tygodniu
wniosek do Rady
Gminy o podniesienie diety so³tysów.
„Zwracamy siê do szanownej
Rady Gminy w Radowie Ma³ym o
podwy¿szenie diety so³tysów ze
100 z³ na 150 z³ miesiêcznie, bez
wzglêdu na obecnoœæ na posiedzeniu sesji Rady Gminy. Proœbê sw¹
motywujemy tym, i¿ zwiêkszy³ siê
nam zakres pracy i koszty ponoszo-

ne w ramach realizacji funduszy so³eckich i obowi¹zków zwi¹zanych z prac¹ so³tysa”.
Podpis pod wnioskiem
z³o¿y³o 10 so³tysów. Jeden z
so³tysów doda³ jeszcze: Naprawdê jest du¿o pracy,
gdy mamy fundusze so³eckie, trzeba du¿o jeŸdziæ po
Gryficach, Nowogardzie,
jeŸdzimy po ró¿nych sklepach, szukamy tañszych rzeczy, wiecie przecie¿ sami jak
drogie jest dziœ paliwo.
Wszêdzie jeŸdzimy w³asnym transportem. Uwa¿am,
¿e 150 z³ dla so³tysa to nie
jest du¿o, poniewa¿ jest to
bardzo ciê¿ka i wyczerpuj¹ca praca.
Swoje stanowisko wyrazili tak¿e radni. Zgadzali siê
ze zdaniem so³tysów, i¿ maj¹ oni
du¿o pracy. Podawali jednak przyk³ady, i¿ sami w ramach wykonywanej pracy spo³ecznej tak¿e ponosz¹
wiele kosztów, tak¿e g³ównie zwi¹zanych z transportem. Jeden z radnych powiedzia³, i¿ jeœli zostanie
przyjêty ten wniosek, to trzeba podnieœæ dietê dla radnych.
Skarbnik gminy potwierdzi³a, i¿
Radowo Ma³e jest gmin¹, gdzie diety radnych i so³tysów s¹ jednymi z
mo¿liwie najni¿szych. Skarbnik zaznaczy³a jednak, i¿ w tym bud¿ecie nie ma mowy o podwy¿ce. Wniosek zostanie przyjêty do przysz³orocznego bud¿etu i podwy¿ka bêdzie mo¿liwa dopiero w nowym
roku.
Piotr Jachym

(RESKO) Do naszej redakcji zadzwoni³ pan
Stanis³aw Armata. Spotkaliœmy siê 29 wrzeœnia br. Pan Stanis³aw opowiedzia³ nam
przygodê, jaka spotka³a go w Resku.
- Jesteœmy z okolic Tucholi. Do
Reska przyjechaliœmy za prac¹. Jesteœmy tutaj od 23 wrzeœnia, trzy dni
pracowaliœmy tak¿e w innym mieœcie. Pracê tutaj zleci³ nam Dariusz
Ró¿ycki. Miêliœmy dostaæ umowê
zlecenie na wykonanie tej pracy
przy melioracji na rzece w Resku.
Chcieliœmy jak¹kolwiek formê
umowy, aby mieæ to na papierze.
Kilka dni mija, nie mamy ani umowy ani pieniêdzy. Dostaliœmy tylko
400 z³. Ogólnie obcinamy tutaj ga³êzie nad rzek¹, jednak ju¿ przy tym
pan Ró¿ycki nas oszuka³. Mówi³, i¿
s¹ to ga³êzie nad wod¹, jednak jak
siê okaza³o, s¹ nawet do usuniêcia
drzewa w wodzie. Praca nam przez
to by d³u¿ej zesz³a. Spaliœmy w samochodzie, potem w kempingu.
Przyjecha³a do nas w nocy stra¿
graniczna. Z pistoletami, kazali
rêce na g³owie trzymaæ, przewrócili
nam wszystkie rzeczy. Mówili nam,
¿e nie mo¿emy tu pracowaæ. Chcieliœmy od pana Ró¿yckiego dokumentacjê na ca³¹ pracê tutaj do wykonania. Nie dostaliœmy jednak nic.
Pracujemy tutaj jak g³upi. Nie wiemy co mamy robiæ. Z jednej strony
stra¿ graniczna, z drugiej brak umowy. Przyjechaliœmy tutaj za pieniêdzmi ponad 300 km. Teraz jesteœmy stratni. Nie zostawimy tak tego.
Wziêli nas za przestêpców. Wyko-

rzystali te¿, bo wykonaliœmy ju¿
bardzo du¿o pracy. Zgodziliœmy siê,
¿e zleceniodawca bêdzie p³aci³ nam
transzami, wyczyœciliœmy ju¿ kilometr brzegu nad rzek¹. Wracamy
jednak do domu, nie bêdziemy siê w
koszty dodatkowe pakowaæ. Jesteœmy stratni ju¿ tysi¹c z³otych, a mieliœmy zarobiæ za tê pracê 8 tysiêcy.
Jednak byliœmy tak¿e umówieni na
ca³kiem inna robotê. – mówi³ zbulwersowany Stanis³aw Armata.
Zadzwoniliœmy do pana Dariusza Ró¿yckiego, z proœb¹ o wyjaœnienie zaistnia³ej sytuacji.
- Pan Armata mia³ dostaæ umowê zlecenie wraz z pieniêdzmi zaraz po wykonaniu pracy. Umówiliœmy siê, i¿ bêdê mu p³aci³ zaliczkowo, transzami. Nie wyp³aci³em jednak temu panu ani z³otówki, poniewa¿ nie wykona³ ¿adnej pracy.
Udostêpni³em mu tak¿e mój kemping. Byli tam jeden dzieñ, nic nie
zrobili, wiêc za co mam daæ panu
Armacie pieni¹dze? O stra¿y granicznej dzwoni³ do mnie i mówi³ w
nocy. Nie wierzy³em mu wcale, by³
pijany i opowiada³ jakieœ g³upoty.
Mam w Resku swoich pracowników, jednak ca³kiem innych –
stwierdzi³ Dariusz Ró¿ycki.
Czekamy na informacje z instytucji zaanga¿owanych w to zdarzenie.
Piotr Jachym
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OG£OSZENIE
I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Radowianka” w Radowie Ma³ym
og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego sk³adaj¹cego siê z pokoju, kuchni, przedpokoju i ³azienki po³o¿onego w Radowie Ma³ym Nr 66/9 o pow. 28,1 mkw. wraz
z udzia³em 36/1000 czêœci wspólnych w budynku mieszkalnym i
dzia³ce gruntu dla którego S¹d Rejonowy w £obzie prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr KW 16130 stanowi¹cy w³asnoœæ Spó³dzielni.
1. Przetarg na poni¿szych zasadach odbêdzie siê w dniu 18.10.2011 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Spó³dzielni w Radowie Ma³ym.
2. Cena wywo³awcza wynosi 45 000 z³ /s³ownie: czterdzieœci piêæ tysiêcy z³/
3. Wadium w kwocie 4 500 z³ /s³ownie: cztery tysi¹ce piêæset z³/ nale¿y
wp³aciæ na konto Spó³dzielni Mieszkaniowej „Radowianka”
w Radowie Ma³ym Nr 51 1020 2847 0000 1402 0006 1127
do dnia 17.10.2011 do godziny 13.00, przy czym o wp³acie decyduje
data faktycznego wp³ywu w/w kwoty na konto.
4. Kwota post¹pienia wynosi 1000 z³.
5. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winne okazaæ siê dowodem
to¿samoœci, dowodem wp³aty wadium wraz z podaniem numeru konta,
na które w razie koniecznoœci wadium zostanie zwrócone.
6. Wp³aty wylicytowanej przez wygrywaj¹cego przetarg kwoty nale¿y
dokonaæ w ca³oœci w terminie 21 dni od daty przetargu na konto
Spó³dzielni.
7. Wadium przepada na rzecz Spó³dzielni w przypadku nie dokonania
wp³aty wylicytowanej kwoty w terminie okreœlonym w pkt.6 lub
niestawienia siê wygrywaj¹cego w kancelarii notarialnej w celu
sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y.
8. Wygrywaj¹cy przetarg pokrywa koszty sporz¹dzenia umowy
notarialnej sprzeda¿y, dokonania zmiany w ksiêdze wieczystej
i podatku od czynnoœci cywilnoprawnych.
9. W przypadku niedotrzymania warunków okreœlonych w pkt. 6 i 7
przetarg zostaje uniewa¿niony.
10. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu
bez podania przyczyny.
11. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem telefonu
91 397 22 80 lub w biurze Spó³dzielni w godzinach od 8.00 do 14.00.

Reklama
Tel. 91 39 73 730

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750
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Z³ote Gody 11. ³obeskich ma³¿eñstw

24 wrzeœnia w £obzie mia³a
miejsce piêkna uroczystoœæ, w
£obeskim Domu Kultury odby³ siê
jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 11. ma³¿eñstw.

Jubileusz ten obchodzili ma³¿onkowie: Tadeusz i Olga Adamów z £obza, Józef i Tamara
Dubiccy z £obza, Józef i Barbara
Kojdowie z £obza, Alfred i Wale-

ria Kowalczyk z £obza, Stanis³aw
i Marianna Pcionek z £obza, Wies³aw i Bogus³awa Rajzer z £obza,
Zbigniew i Maria Zieliñscy z
£obza, Mieczys³aw i Janina Tym-

ko z £obza, Józef i Czes³awa Walczakowie z Unimia, Jan i Anna
¯aczek z £obza, Józef i Stanis³awa ¯ywieccy z £obza.
PJ
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Oni bêd¹ czuwaæ nad przebiegiem
g³osowania i liczyæ g³osy
(POWIAT). Znane s¹ ju¿ sk³ady obwodowych komisji wyborczych, które bêd¹ czuwaæ nad prawid³owym g³osowaniem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na
dzieñ 9 paŸdziernika 2011 r.
GMINA £OBEZ
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w £obzie z siedzib¹ w
Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Spokojna 4: Krystyna Borcz zam.
£obez, Sylwia Maczan zam. £obez,
Gra¿yna Jadwiga Ma³ecka zam.
£obez, Bogumi³a Szynkaruk zam.
£obez, Magdalena Œniadecka zam.
£obez, Danuta Krystyna Lew zam.
£obez, Monika Agnieszka Witkowska-Doroszuk zam. £obez, Ewa
Ciechañska zam. £obez.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w £obzie z siedzib¹ w
Szkole Podstawowej Nr 1, ul.
Bema 6: Adam Hlib zam. £obez,
Joanna Majkowska zam. £obez,
Zofia Krupa zam. £obez, Bogdan
Pokomeda zam. £obez, Józef Andrzej Felich zam. £obez, Stanis³awa
Kazimiera Zaorska zam. £obez,
Urszula B¹k zam. £obez, Gra¿yna
Wawrzo³a zam. £obez.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w £obzie z siedzib¹ w
Zespole Szkó³ Gimnazjalnych, ul.
Koœciuszki 17: Dorota Deluga zam.
£obez, Krystyna Zienkiewicz zam.
£obez, Jolanta El¿bieta KrajewskaKrupa zam. £obez, Jaœmina Sola
zam. £obez, Edward Andrzej Fojna
zam. £obez, Jaros³aw Jankiewicz
zam. £obez, Marianna Sumbar zam.
£obez, Anna Post zam. £obez.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w £obzie z siedzib¹ w
£obeskim Domu Kultury, ul. Niepodleg³oœci 52: Zdzis³aw Jan Kry¿yn zam. £obez, Justyna Ko³tonowska zam. £obez, Danuta Pelc zam.
£obez, Danuta Galczak zam.
£obez, Renata Kalwinek zam.
£obez, Henryk Jarzêbski zam.
£obez, Iwona Rosiñska zam. £obez,
Ma³gorzata Muszyñska Rudzka
zam. £obez.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w £obzie z siedzib¹ w
Domu Dziecka, ul. Konopnickiej
42: Urszula Ewa Maækowiak zam.
£obez, Anna Karolina Matu³a zam.

£obez, Magdalena Anna Rutkowska zam. £obez, El¿bieta Janicka
zam. £obez, Henryk Szabunia zam.
£obez, Zofia Skólmowska zam.
£obez, Dorota Stanis³awa Krawêtek zam. Zajezierze, Ma³gorzata
Don zam. £obez.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w £obzie z siedzib¹ w
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w £obzie,
Biuro Powiatu £obeskiego, plac
Spó³dzielców 2: El¿bieta Pilecka
zam. £obez, Zofia Rodak zam.
£obez, Jadwiga Wysocka zam.
£obez, Jakub Belina zam. £obez,
Maria Jolanta Dorawa zam. £obez,
Stanis³aw Tulig³owicz zam. £obez,
Andrzelina Mieczys³awa Zwierzchowska zam. £obez, Ewa Skoniecka zam. £obez.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w £obzie z siedzib¹ w Œrodowiskowym Domu Samopomocy, ul. Sawickiej 31: Boles³aw Kor¿ak zam. £obez, Mariusz Wierucki
zam. £obez, Halina Œli¿ewska zam.
£obez, Zbigniew Henryk Nowicki
zam. £obez, Izabela Kaczmarczyk
zam. £obez, Grzegorz Tulig³owicz
£obez, Anna W³odarczyk £obez,
Katarzyna Danylczak £obez.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Dalnie z siedzib¹ w
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadzieja”: Adam Piotr Maækowiak
zam. £obez, Wies³aw Franciszek
Zienkiewicz zam. £obez, W³adys³aw Radziwanowski zam. £obez,
Jolanta Wanda Wielgus zam. Dalno,
W³odzimierz Buczkowski zam.
£obez, Bogus³awa Pawlak zam.
Dalno, Krystian Wies³aw Antosik
zam. £obez, Joanna Pietrzyk zam.
£obez.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Be³cznej z siedzib¹ w
Szkole Podstawowej: Renata
Agnieszka Bêdzik zam. £obez, Iwona Tokarska zam. £obez, Jolanta
Krystyna Kopeæ zam. £obez, Piotr
Pawe³ Kordyl zam. Be³czna, Jan
WoŸniak zam. Klêpnica, Damian
Urbañski zam. £obez, Mieczys³aw
Lorek zam. £obez, Piotr Kielan
zam. Be³czna.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Zagórzycach z siedzib¹ w remizie stra¿ackiej w
Zagórzycach: Justyna Paulina Walczak zam. £obez, Dorota Irena

Zienkiewicz zam. £obez, Krystyna
Beata Cerkaska zam. £obez, Aleksandra Magdalena Gruza zam.
£obez, Micha³ Tyrañski zam. Zajezierze, Ewa Ma³gorzata Matysiak
zam. £obez, Malwina Gêsikiewicz
zam. £obez, Ma³gorzata Ró¿añska
zam. Zagórzyce.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Suliszewicach z siedzib¹ w œwietlicy wiejskiej: El¿bieta Kie¿un zam. £obez, Gra¿yna
Idzikowska zam. £obez, Ma³gorzata Rutkowska zam. £obez, Alicja
Mrozek zam. Be³czna, Remigiusz
Diak zam. Zajezierze, Marcin Mosi¹dz zam. £obez, Agnieszka Chojnacka zam. £obez, Agnieszka Kielar zam. £obez.
GMINA WÊGORZYNO
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Wêgorzynie z siedzib¹
w Gimnazjum w Wêgorzynie, ul.
Koœciuszki 29: Bernat Paulina –
Przewodnicz¹ca, Nareska Krystyna
- Zastêpca Przewodnicz¹cego, Bot
Pawe³, Kondraciuk Dorota Anna,
Nadkierniczny Zbigniew, Nowacka
Ilona Malwina, Waœ Aleksandra
Barbara, Wilk £ucja Marta.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Wêgorzynie z siedzib¹
w Szkole Podstawowej w Wêgorzynie, ul. Grunwaldzka 2:
Zduñczyk Katarzyna – Przewodnicz¹ca, Jaroszuk And¿elika Zastêpca Przewodnicz¹cego, Drozdowska Anna Ewa, Fulczyñska
Krystyna Barbara, Lekki Robert
Marcin, Martynowicz Agnieszka,
Nadkierniczny Marcin, Nowosad
Lucyna.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sielsku z siedzib¹ w
Punkcie Przedszkolnym w Sielsku: Nadkierniczny W³adys³aw Stanis³aw – Przewodnicz¹cy, Jaskulska
Dorota - Zastêpca Przewodnicz¹cego, Bajowski Pawe³, Baryluk Marta, Ko³odziej Joanna Maria, Marcinów Pawe³, S³omiñski Tadeusz,
Ustyjañczuk El¿bieta Teresa.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Runowie Pomorskim z
siedzib¹ w Szkole Podstawowej w
Runowie Pomorskim: Kamiñski
Tomasz Ludwik – Przewodnicz¹cy,
Rzepka £ukasz - Zastêpca Przewodnicz¹cego, D¹browska Ma³gorzata Agnieszka, Jêdrzejczak Maria

Ma³gorzata, Mularczyk Anna, Nadkierniczna Justyna, Rataj Emilia,
Wojnarowska Wioleta.
GMINA RESKO
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Resku: Bronis³aw Jêdrzejczak - przewodnicz¹cy komisji, Dorota £achmanowicz – zastêpca, Maria Olejnik, Joanna Wójcik,
Edyta Micha³owska, Zofia Kopka,
Krystyna Leszczyñska, Janusz Najderek, Irena Siwicka Misieczko.
Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 2 w Resku: Kazimierz Pasternacki - Przewodnicz¹cy Komisji, Alicja
NiedŸwiedŸ – zastêpca, Sylwester
W³aŸ, Ge³omej Aleksander, Alicja
Sobañska, Klaudia Szymañska, Alicja Tichanów, W³adys³awa Rudkowska, Hanka Kurzawiñska.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w £osoœnicy: Alina Borowiec - Przewodnicz¹cy Komisji,
Dorota Kowalska – zastêpca, Wioletta Kurdziel, Dorota Ka³kun, Ma³gorzata Imianowska, Dorota Kot,
Joanna Nieszporek, Ludmi³a Porêbska, Karolina Celiñska.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w £abuniu Wielkim: Daria Romañczuk - Przewodnicz¹cy
Komisji, Anna So³onyna – zastêpca,
Jacek Jankowski, Karolina Moszczyñska, Katarzyna Kulczak, Lucja
Cio³ek, Ma³gorzata Jaworska, Janina Korpacka, Anna Grankowska.
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Starogardzie: Józef Leœniak - Przewodnicz¹cy Komisji,
Ewa Matwijczak - zastêpca,
Krzysztof Kochelak, Maria Gajewska, Joanna Smoliñska, Anna M³ynarska, Danuta Berestek, Aneta
Borowiec, Wies³awa Roszyk.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Resku: Maria Latocha Przewodnicz¹cy Komisji, Teresa
Melnyczok – zastêpca, Danuta
Moszczyñska, Pawe³ Gradus, Tadeusz Zawada, Halina Babij, Genowefa Drabina.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Resku: Stanis³awa Barcikowska - Przewodnicz¹cy Komisji, Iwona Gut – zastêpca, Magda
Marcinkowska, Maciej Piaskowski,
Ewa Podsadna, Gabriela But, Micha³ Buczma.
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Przyje¿d¿acie, zak³adacie opaseczkê, na drugi dzieñ pêka w innym miejscu

W starej sieci brudna woda
GMINA DOBRA
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Dobrej ul. Mieszczañska 2: Buriak Agnieszka Maria zam.
Dobra, Storta Edyta Ewa zam. Dobra, G³ogowska Danuta zam. Grzêzno, Czerkawski Marcin zam. Dobra, Rusakowicz Regina zam. Dobra, Grzesiak Beata zam. Dobra,
Mielewczyk W³adys³aw zam. Dobra.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 ul. Rynek 1: Drapikowska
Krystyna zam. Grzêzno, Rutkowska
Klaudia zam. Dobra, Lewandowska
Teresa zam. Dobra, Karpiñska Jadwiga zam. Tucze, Wojna Helena
zam. Dobra, Dawid Marta zam. Dobra, Piotrowicz Romualda Anna
zam. Dobra.

(WÊGORZYNO). Jedn¹
z kwestii doœæ czêsto
poruszanych podczas
sesji przez so³tysów s¹
hydranty. O koniecznoœci
ich instalowania tam,
gdzie nie ma innych Ÿróde³
dostêpu do zbiorników
wodnych, mówi¹ równie¿
stra¿acy.
So³tys Mielna Józef Korcz (na
zdjêciu) na pytanie, kiedy powstan¹
hydranty w tej wsi, us³ysza³ od

przedstawiciela spó³ki wodoci¹gowej obs³uguj¹cej gminê, ¿e ta zainstalowa³a ju¿ hydrant tzw. p³ucz¹cy,
tzw. technologiczny.
- Sieæ w Mielnie jest wykonana
z rur o ma³ej œrednicy, do po³owy
wioski doprowadzona jest rura o
fi50. Hydrant zainstalowany jest do
ewentualnego poboru wody w razie
awarii sieci. Nie uzyska siê z tego
hydrantu wody do gaszenia po¿aru,
poniewa¿ sieæ jest za ma³a; sieæ
doprowadzaj¹ca wodê z Mieszewa
wykonana jest z rury o fi90, co te¿
nie spe³nia wymogów przeciwpo¿arowych. Hydrant o wiêkszej wydaj-

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Wojtaszycach: Miko³owska Jolanta zam. Krzemienna,
Dziapa Bo¿ena zam. Krzemienna,
Cichocka And¿elika zam. Wrzeœno,
Kujawa Magdalena zam. Dobropole, Jadwi¿yc Halina zam. Grzêzno,
Cio³ek-Pater Ewa zam. Tucze, Sad³owska Marta zam. Tucze.
GMINA RADOWO MA£E
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Radowie Ma³ym: Kaczmarek Ma³gorzata zam. Radowo
Ma³e, Zieliñski Jacek zam. Borkowo Wielkie, Ciechañski Marek zam.
Siedlice, Mielczarek Jan zam. Radowo Ma³e, Wojciechowska Krystyna zam. Radowo Ma³e, Byra
Wies³awa zam. Radowo Ma³e, Fecak Katarzyna zam. Radowo Ma³e.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Rogowie: Matusik Stanis³aw zam. Radowo Ma³e, Pulkowska Agnieszka zam. Radowo Ma³e,
Kudliñska Izabela zam. Siedlice,
Lorent Iwona zam. Radowo Ma³e,
Durkiewicz Marzanna zam. Radowo Wielkie, Podgórska Henryka
zam. Rogowo, Limanowska Krystyna zam. Radowo Ma³e.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gostominie: Merta
Ludwik zam. Radowo Ma³e, Malatyñska Paulina Radowo Ma³e, Ciechañska Anna Siedlice, Lorent
Krzysztof Radowo Ma³e, Sulej Bibianna Radowo Ma³e, Œliwiñska
Joanna Radowo Ma³e, Dobrzañska
Katarzyna Sienno Dolne.

Wybory uzupe³niaj¹ce
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). 19 wrzeœnia wojewoda zachodniopomorski wyda³ zarz¹dzenie w sprawie
wyborów uzupe³niaj¹cych do
Rady Miejskiej w Wêgorzynie w
okrêgu wyborczym nr 3, w którym odbêd¹ siê wybory na radnego.
Data wyborów dla okrêgu obejmuj¹cego: Mielno, Mieszewo, Sielsko, Zwierzynek zosta³a wyznaczona na 20 listopada. Do wczoraj (poniedzia³ku) trwa³o zg³aszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów
na cz³onków Gminnej Komisji Wyborczej w Wêgorzynie. Do 6 paŸ-

dziernika Gminny Komisarz Wyborczy ma powo³aæ Gminn¹ Komisjê Wyborcz¹, do 21 paŸdziernika
do godz. 24.00 trwaæ bêd¹ zg³oszenia list na kandydatów na radnych;
w tym samym dniu up³ywa termin
zg³aszania kandydatów na cz³onków obwodowych komisji wyborczych. Kampania wyborcza zostanie zakoñczona 18 listopada o godz.
24.00, natomiast g³osowanie nast¹pi 20 listopada w godz. od 8.00 do
22.00.
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieœci siê w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie.
MM

noœci jest tylko na zakoñczeniu nowej sieci przy starej hydroforni. Instalowanie wiêkszej iloœci hydrantów nie ma tam sensu – wyjaœni³
przedstawiciel wodoci¹gów.
Na wypowiedŸ so³tysa, i¿ niegdyœ by³y tam cztery hydranty wyjaœni³, ¿e to by³y punkty czerpalne.
- Ze starej hydroforni wychodzi
jeden ruroci¹g fi 65, który rozchodzi siê po terenie starego PGR, gdzie
w tej chwili tam nic nie ma. Na czêœæ
wiejsk¹ idzie rura fi 50, za hydrantem przechodzi na mniejsz¹ œrednicê fi40 i fi25. Jest tam du¿a awaryjnoœæ. Czêœæ rur jest stara, nie wiem
czy jeszcze nie s¹ przedwojenne.
Po³o¿one s¹ p³ytko, koroduj¹ i najwiêksza iloœæ awarii wystêpuje w³aœnie tam – uzupe³ni³ przedstawiciel
firmy z Goleniowa.
So³tys Mielna nie da³ siê jednak
tak szybko zbyæ wyjaœnieniami.
Uzna³, ¿e nie jest to t³umaczenie, i¿
sieæ jest zardzewia³a.
- Pan wykonuje tam remonty. Ju¿
tyle lat tam jesteœcie, od tylu lat
przejêliœcie te wszystkie hydrofornie, rura pêka, przyje¿d¿acie, zak³adacie opaseczkê, na drugi dzieñ
pêka w innym miejscu. To nie jest
t³umaczenie, ¿e sieæ jest stara. Ona
nie jest poniemiecka, ma oko³o 3045 lat. Ju¿ nie wspomnê o brudnej
wodzie, któr¹ mieszkañcy przepuszczaj¹ przez swoje liczniki –
zripostowa³ so³tys.
Dyskusjê przerwa³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro,
który odpar³, ¿e to temat na osobn¹
dyskusjê, albowiem to gmina musi
zap³aciæ za wymianê sieci, a nie
operator. Teraz od decyzji radnych
bêdzie zale¿a³o, czy przeznacz¹
pieni¹dze w³aœnie na ten cel. MM

Kanalizacja
z problemami
(WÊGORZYNO). Dobiega
ju¿ koñca inwestycja dotycz¹ca
budowy kanalizacji Aglomeracja
cz. I, czyli w po³udniowej czêœci
Wêgorzyna.
Jednak jak siê okazuje, nie oby³o siê bez problemów.
- S¹ opóŸnienia, dokumentacja
odbiega od stanu faktycznego, nale¿y j¹ przerobiæ, w pewnych kwestiach odst¹piæ od projektu i zgodnie ze stanem faktycznym poprowadziæ czêœæ inwestycji – powiedzia³a
podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
MM
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O naszych problemach i zadaniach zwi¹zanych z kultur¹, histori¹, to¿samoœci¹....

Polska kultura na Pomorzu nie jest
kontynuacj¹ by³ej tu kultury niemieckiej,
jakby niektórzy chcieli
Odwróceni plecami do rodziców, patykiem rozgrzebujemy
pomorsk¹ ziemiê, szukaj¹c korzeni, a one s¹ gdzie indziej
Jak mo¿na opowiadaæ
historiê na Pomorzu
Historiê na Pomorzu mo¿na zacz¹æ opowiadaæ tak: 17 wrzeœnia
1939 r. Sowieci napadli na Polskê,
wbijaj¹c jej nó¿ w plecy. Potem
wymordowali polsk¹ elitê w Katyniu i wielu innych miejscach, i zaczêli wywoziæ rodziny polskich ¿o³nierzy na Sybir. Te, które przetrwa³y
katorgê, wróci³y do Polski, ale ju¿
nie w swoje rodzinne strony, lecz
skierowano je na zdobyte ziemie
zachodnie i pó³nocne, a wiêc tak¿e
na Pomorze zachodnie. Przyjechali
tu tak¿e Polacy z wielu innych stron.
Tu matki urodzi³y nas i to nam przysz³o tworzyæ Polskê na tych ziemiach, kontynuuj¹c ich tradycje,
kulturê, historiê.
Jednak mo¿na zacz¹æ opowiadaæ j¹ zupe³nie inaczej, np. tak: 17
wrzeœnia br. minê³o 100 lat, gdy w
Œwidwinie Niemcy postawili wie¿ê
widokow¹, nazwan¹ imieniem Bismarcka. Przez nastêpne lata w dniu
1 kwietnia przy wie¿y odbywa³y siê
uroczystoœci z okazji urodzin kanclerza. Cz³onkowie Stowarzyszenia
Spo³eczno-Kulturalnego Carpe
Diem w Œwidwinie odbyli wyprawê
rowerow¹, odnajduj¹c i fotografuj¹c 17. podobnych wie¿, znajduj¹cych siê na ziemiach od Œl¹ska,
przez Pomorze Zachodnie, po Mazury. W tych dniach w œwidwiñskim
zamku otworzyli wystawê fotograficzna o tych wie¿ach.
Nie bez kozery zapyta³em wówczas, czy data 17 wrzeœnia m³odym
œwidwinianom jeszcze z czymœ siê
kojarzy, bo mnie i ludziom starszym
z napaœci¹ ZSRR na Polskê, po
wczeœniejszym pakcie Ribbentrop –
Mo³otow. Ta data ma podobne znaczenie dla Polaków jak 1 wrzeœnia.
Czy ktoœ mia³by odwagê 1 wrzeœnia
zrobiæ wystawê o wie¿ach Bismarcka? W¹tpiê, chocia¿ podobne zachowania staj¹ siê coraz bardziej mo¿liwe. Dlaczego? O tym za chwilê.
Œledzê od lat próby opisywania
naszej historii na Pomorzu. Pomijaj¹c oœrodki naukowe, s¹ one doœæ

siermiê¿ne i skupiaj¹ siê g³ównie na
kopiowaniu niemieckich dokumentów. Trudno wiêc tym osobom przypisywaæ miano historyków; ja nazywam ich kopistami. Jako wydawca i
dziennikarz czasopism lokalnych,
wielokrotnie zwraca³em uwagê na
potrzebê zajêcia siê polsk¹ histori¹
na Pomorzu, gdy¿ jej œwiadkowie
wymieraj¹, a to przecie¿ najcenniejsze Ÿród³o pozyskiwania wiedzy
historycznej; rozumianej nie tylko
jako zapisu faktograficznego, ale
tak¿e zapisu klimatu, obyczajów,
mówionych œwiadectw i zachodz¹cych procesów kulturowych. Wydawa³o siê, ¿e po prze³omie politycznym 1989 roku, gdy wczeœniej nie
by³o mo¿na pisaæ historii „prawdziwej”, nast¹pi eksplozja zainteresowañ polsk¹ histori¹ powojenn¹ na
tych ziemiach, ale... nie nast¹pi³a.
Nie ma tu miejsca na analizê przyczyn tego zjawiska, ale by zdaæ sobie sprawê z rozmiaru pustej przestrzeni historycznej, w jakiej siê
znajdujemy, wystarczy porównaæ
iloœæ wydawnictw poœwiêconych
historii niemieckiej na tych ziemiach i naszej. Oczywiœcie inaczej
sytuacja wygl¹da w Poznaniu,
Szczecinie i Koszalinie, a inaczej na
prowincji, któr¹ obserwujê na co
dzieñ.
Okaza³o siê, ¿e zamiast odrabiaæ
zaleg³oœci z historii najnowszej,
wiêkszoœæ skupi³a siê na kopiowaniu i kompilowaniu dokumentów
niemieckich. Problem nie polega na
tym, ¿e zajmujemy siê kultur¹ niemieck¹, ale na tym, ¿e nie zajmujemy siê w³asn¹. Oczywiœcie ukazuj¹
siê ró¿ne wydawnictwa, ale jakby na
obrze¿u zainteresowañ niemieckoœci¹ tych ziem, które to zainteresowania zdominowa³y kierunek dzia³añ i œwiadomoœæ spo³eczn¹ kilku
pokoleñ. Trudno w takiej sytuacji
wymagaæ, by m³odzi ludzie koñcz¹cy szko³y wiedzieli cokolwiek o
„Wydarzeniach gryfickich”, je¿eli
ksi¹¿ka najpe³niej dokumentuj¹ca
tamte wydarzenia, autorstwa prof.
Kazimierza Koz³owskiego, ukaza³a
siê w 1992 r. w nak³adzie... 800 egzemplarzy. A przecie¿ powinna byæ

lektur¹ obowi¹zkow¹ na ziemiach,
na których dokonano kolektywizacji i próbowano stworzyæ nowy typ
rolnika i obywatela na wzór sowiecki. Na tych dokumentach mo¿na by
przeœledziæ operacjê, jak¹ przeprowadzono na œwiadomoœci naszych
rodziców i ich dzieci, na nas, na
nastêpnych tu zamieszkuj¹cych pokoleniach. Byœmy mogli lepiej zrozumieæ w³asne po³o¿enie, miejsce
kulturowe, w jakim siê znajdujemy,
skutki tamtych procesów spo³eczno-politycznych, z którymi musimy
zmagaæ siê do dzisiaj, okreœlaj¹c je
mianem „mentalnoœæ popegeerowska”.

Nie chcecie wiedzieæ,
jak was zoperowano?
Có¿ to za inteligencja pomorska,
która nie chce wiedzieæ, jak j¹ zoperowano? A czy¿ pójœcie w niemieckoœæ tych ziem nie jest przypadkiem
jednym ze skutków ubocznych takiej operacji? Czy¿ z kolei skutkiem
gruntownego nie przemyœlenia tamtej sytuacji jest obecna? Czy¿ to nie
te same mechanizmy zniewolenia
umys³ów powoduj¹, ¿e kolektywizacjê tak ³atwo obecnie zastêpuje
globalizacja, przy wtórze – taki jest
trend, moda, wymóg czasów? To
oczywiste k³amstwo, bo wystarczy
pojechaæ do Skandynawii, by siê o
tym przekonaæ.
Niedawno obserwowa³em, jak
do pod³obeskiej wsi przyjecha³a
maszyna, która w ci¹gu miesi¹ca
zmieli³a na kruszywo wielkie budynki po by³ym pegeerze. PGR
znikn¹³ z ziemi, a wraz z nim ogromna ludzka energia kilku pokoleñ
w³o¿ona w jego powstanie i funkcjonowanie. PGR znikn¹³, ludzie
zostali. A czy za 20 lat nie bêdzie tak,
¿e przyjedzie podobna maszyna i
strawi kilka powsta³ych w £obzie
supermarketów, bo nie bêdzie komu
w nich kupowaæ? Bo miejscowi radni bezmyœlnie dali zgodê na ich budowê w centrum miasta; zjawisko
niespotykane gdzie indziej. Powiedz¹; no tak, ale sz³a globalizacja,

to znaczy nieuchronnoœæ, wiêc jak
mo¿na by³o siê opieraæ. Opieraæ siê
modom i trendom, a kszta³towaæ
w³asne otoczenie mo¿e tylko cz³owiek wolnej woli. Tego wymagam
od historyków, by swoj¹ prac¹
kszta³towali woln¹ wolê. By mogli
to robiæ, musi byæ wolna dyskusja,
wiêc tak¹ podejmujê, zwracaj¹c
uwagê na próby po³¹czenia historii
niemieckiej tych ziem z polsk¹. Te
próby wyrastaj¹ z procesów opisanych powy¿ej i ma³o kto podejmuje
z nimi dyskusjê. Na poziomie lokalnym tworz¹ ju¿ gêst¹ siatkê konkretnych dzia³añ, przejawiaj¹cych siê w
sympozjach, rocznicach, publikacjach i tak zwanym odkrywaniu historii Pomorza, a przede wszystkim
w zaniechaniu zajmowania siê
w³asn¹ histori¹. Ta nadaktywnoœæ w
sferze niemieckoznawczej, przy
zaniechaniach w sferze poznawania
w³asnej historii i kultury, prowadzi
do wykorzenienia pokoleñ Polaków
na Pomorzu z historii i kultury w³asnych rodziców. Nastêpuje zerwanie ci¹g³oœci kulturowej i próba
budowania jakiejœ specyficznej to¿samoœci pomorskiej, która mia³aby
byæ konglomeratem historii niemieckiej i polskiej. Niektórzy uwierzyli, ¿e na bazie zastanej tu kultury
materialnej mo¿na po³¹czyæ kultury
odrêbne duchowo. Oczywiœcie nie
mo¿na, ale problem jest szerszy, bo
dotyka naszego tu po³o¿enia na Pomorzu, zupe³nie innego ni¿ na Œl¹sku na przyk³ad, co równie¿ niektórzy próbuj¹ nam wmówiæ, ¿e jest tu
jakieœ podobieñstwo. To wykorzenienie z w³asnej kultury ma praktyczne skutki w bezrobociu i emigracji, która przek³ada siê np. na
utratê jednego mandatu poselskiego
w okrêgu szczeciñskim. S³abnie
wiêc si³a Pomorza w parlamencie
polskim, zaœ zamkniêcie stoczni
szczeciñskiej zdegraduje Pomorze
na wiele lat.

Matejko nie jest
europejski? Kompleksy?
Ulubionym miejscem spotkañ
historyków s¹ sympozja, np. w Trze-
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biatowie, Dygowie, Kulicach itd.
Proszê zastanowiæ siê, dlaczego na
tych sympozjach przedstawiane historie pomorskich wsi koñcz¹ siê na
1945 roku, tak jakby po tej dacie
wsie nie mia³y ju¿ historii. Zwróci³em na to kiedyœ uwagê, przegl¹daj¹c foldery ró¿nych miasteczek; w
nich tak¿e historie koñczy³y siê na
tej dacie. Ktoœ skopiowa³ historiê
niemieck¹, ale ju¿ nie zada³ sobie
trudu, by opracowaæ polsk¹ historiê
miasteczka. To wymaga wysi³ku
intelektualnego, a kopiowanie ju¿
znacznie mniejszego. Dopiero jak
weŸmie siê te opas³e tomy poseminaryjne widaæ, ¿e mieszkamy w
pró¿ni historycznej. Jak tu nie nabraæ w¹tpliwoœci, czy aby mieszkamy w Polsce. To nie ¿art, gdy w
Gryficach Stowarzyszenie Przyjació³ Gryfic stawia³o obelisk Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, pada³y
g³osy – a co Pi³sudski ma wspólnego
z Gryficami. Prawda, do jakiej aberracji umys³owej i rozszczepienia
to¿samoœci mog¹ doprowadziæ kulturowe transgresje. Dla odmiany
burmistrz Trzebiatowa powiedzia³
mi ostatnio, ¿e planuje za³o¿yæ fundacjê im. Feiningera. Jego imieniem
nazwano ju¿ galeriê w Trzebiatowskim Oœrodku Kultury. Nie nazwali
jej imieniem Jana Matejki lub Jerzego Nowosielskiego, bo zapewne
mieliby trudnoœci z wyt³umaczeniem sobie i innym, co Matejko lub
Nowosielski mog¹ mieæ wspólnego
z Trzebiatowem. Z kultur¹ – jak najbardziej, ale z Trzebiatowem? A jak
bêdzie Feininger, to i Niemcy dadz¹
trochê euro i jaki sznyt europejski.
Tak jakby Matejko i Nowosielski
nie byli europejscy. W ogóle ostatnio przyjmowane nazewnictwo
szkó³, galerii i rond (np. Hakena),
nosi znamiona leczenia polskich
kompleksów, ale nie miejsce tu, by
je opisywaæ.

Historia wybierania
rodzynków
Bodaj¿e dwa lata temu ktoœ wymyœli³ obchody 100-lecia szpitala
MSW w Kañsku, ko³o Z³ocieñca.
Propozycja obchodów 100-lecia
wybudowania wie¿y Bismarcka w
Œwidwinie wydaje siê ju¿ tylko nastêpstwem popularyzacji takiego
(bez) myœlenia. Jeszcze trochê to
potrwa i doczekamy obchodów
100-lecia koszar, jakich w miasteczkach sporo, a sk¹d wyrusza³y wojska niemieckie na Polskê. Nie mo¿na wybieraæ sobie z historii rodzynków i piec na w³asnym ogniu. Jak ju¿
chcemy skrzy¿owaæ tutejsz¹ kulturê niemieck¹ z polsk¹, to trzeba byæ
konsekwentnym. Co prawda wysz³oby nam, ¿e dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie
gen. bryg. Andrzej Tuz jest nastêpc¹
prawnym i kulturowym gen. p³k.

KULTURA NA POMORZU
Josefa Harpe, który wzi¹³ udzia³ w
inwazji na Polskê i stacjonowa³ w
ówczesnym Stettin, ale jak siê popracuje nad tym, to mo¿e da siê to
jakoœ opisaæ i wyt³umaczyæ.

Od kiedy zaczyna siê
historia Œwidwina
W programie Stowarzyszenia
Carpe Diem wyczyta³em, ¿e „g³ównym za³o¿eniem jest „ocalenie od
zapomnienia” wspomnieñ osób w
podesz³ym wieku, by³ych i obecnych mieszkañców Œwidwina. (...)
Oczywiœcie nie zamierzamy pomijaæ przedwojennej, niemieckiej
przesz³oœci miasta. Jesteœmy w pe³ni œwiadomi, ¿e mo¿e to budziæ
pewne kontrowersje, ale s¹dzimy,
¿e poziom emocji pozwala ju¿ na to,
aby historia Œwidwina nie zaczyna³a siê od daty 3 marca 1945 roku”.
Skreœlaj¹c kilka uwag do autorów
programu, napisa³em w Wieœciach
œwidwiñskich (Nr 5 z 14.03.2011):
„Historia Œwidwina zawsze bêdzie
zaczynaæ siê od 3 marca 1945 r. i
zupe³nie nie zale¿y to od poziomu
emocji, ale od faktu, ¿e 3 marca
przesta³ istnieæ Schivelbein, a pojawi³ siê Œwidwin i Polacy, wiêc od tej
daty rozpoczê³a siê nasza tu historia.
Je¿eli autorzy twierdz¹, ¿e nazwa
Œwidwin istnia³a tu wczeœniej, to
proszê o fakty. Je¿eli chc¹ uznaæ
historiê Schivelbein za nasz¹, to
musz¹ w³o¿yæ sporo wysi³ku, by to
uwiarygodniæ. (...) Gdy czytam:
„Schivelbein-Œwidwin. Korzenie
to¿samoœci”, to nie bardzo wiem, o
jak¹ to¿samoœæ autorom chodzi.
Czy o korzenie to¿samoœci Niemców mieszkaj¹cych w Schivelbein,
czy o korzenie to¿samoœci Polaków
mieszkaj¹cych w Œwidwinie, czy
te¿ o jak¹œ wspóln¹ to¿samoœæ miasta niemieckiego i polskiego lub te¿
Niemców mieszkaj¹cych tu przed
1945 i Polaków mieszkaj¹cych po
tej dacie. Czy z faktu, ¿e oni mieszkali tu przed, a my po, mo¿na wyci¹gn¹æ jakiœ mianownik dla wspólnej
to¿samoœci? Oczywiœcie po tym, jak
odpowiemy sobie na pytanie – co to
jest to¿samoœæ”. Stowarzyszenie,
niestety, nie odpowiedzia³o na te
pytania. Mo¿e lepiej poradzi sobie z
zagadnieniem mój rówieœnik ks.
Henryk Romanik, duszpasterz koszaliñskich œrodowisk twórczych,
biblista, erudyta, wyk³adowca Wy¿szego Seminarium Duchownego w
Koszalinie i Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, poeta i laureat wielu konkursów literackich?

Romanika fantazje
o pomorskiej kulturze
integralnej
Najjaskrawszym przyk³adem
próby po³¹czenia kultury niemieckiej tych ziem z kultur¹ polsk¹ s¹

dwa teksty ks. Henryka Romanika;
jeden zamieszczony w IX tomie
„Dziejów wsi pomorskiej” (materia³y z miêdzynarodowej konferencji naukowej, wyd. Dygowo – Uniwersytet Szczeciñski 2010), drugi w
ko³obrzeskim kwartalniku literackim „Latarnia Morska” (nr 1/15/
2011).
W pierwszym tekœcie („O XVIIwiecznym pastorze-poecie ze Strzepowa) Romanik napisa³: „Spotkanie
z Christianem Wagnerem chcê rozpocz¹æ jednak od kilku uwag o naszych pomorskich s³awach, ale te¿ o
patriotycznych kompleksach i kulturowych zaniedbaniach. Pomiêdzy
tegorocznym majowym pogrzebem
Miko³aja Kopernika we Fromborku
a kostiumowymi harcami w okr¹g³¹
rocznicê „wydarzeñ grunwaldzkich” rodz¹ siê pytania o to¿samoœæ
i kontynuacjê kulturow¹ naszej ma³ej, œrodkowopomorskiej ojczyzny”. Upominaj¹c siê w 250 rocznicê œmierci von Kleista, wyra¿a pretensje, ¿e: „Niewiedza akademicka,
a mo¿e obci¹¿ona jakimiœ ideologicznymi przes¹dami postawa obojêtnoœci, pozwalaj¹ na traktowanie
tego „rodaka” spod Koszalina jak
kompletnie obcego. Od wielu lat
próbujemy przyswoiæ kulturowemu
œrodowisku Pomorzanina rodem z
Karlina – Johnna Ernsta Benno
(1777-1848). Wiedza o jego dorobku jest praktycznie nieobecna w
naszych regionaliach, ale te¿ jakoby
niechciana, pocz¹wszy od œrodowiska akademickiego, przez literackie
i wreszcie na spo³eczno-kulturalnym koñcz¹c. Mo¿e to zbyt trudny
temat, wykraczaj¹cy poza granice
dziedzictwa jêzykowego, oddzielony ideologiami patriotyzmów, mo¿e
pomorskie klimaty nie kontynuuj¹
œwiadomoœci swej kultury, jak to
bywa na przyk³ad na Kresach lub
Œl¹sku”. Romanik ubolewa, ¿e na
konferencjach w S³upsku „trudno
zauwa¿yæ zainteresowanie historyczn¹ twórczoœci¹ pisarzy niemieckich/pruskich naszego regionu
przed 1945 rokiem”. Ma nadziejê,
¿e: „Mo¿e stopniowe dojrzewanie
pomorskiego œrodowiska i wspó³praca z europejskimi partnerami
przyniesie z czasem przyswojenie
pomorskiej kulturze, pojmowanej
integralnie, tak¿e takich gwiazd jak
„rzymski pisarz” ze Strzepowa
(Strippow)?”
Ks. Romanik powtórzy³ te argumenty w „Latarni Morskiej”, w artykule „Benno powraca w swoje rodzinne strony. Po polsku”, przy okazji przypomnienia sylwetki i twórczoœci Johanna Ernsta Benno, niemieckiego poety, ¿yj¹cego w XVIII
wieku na Pomorzu. Jako ¿e czytujê
poezjê i literaturê, choæ nie jestem
takim erudyt¹ jak Romanik, z szacunkiem odniós³bym siê do jego
pracy, gdyby poprzesta³ na opisie
krytycznoliterackim. Jednak autor
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przy ka¿dej okazji wytyka ignorancjê swoim oponentom i atakuje patriotyzm, u¿alaj¹c siê, ¿e nie znajduje admiratorów dla swoich zabiegów czynionych w kierunku zmutowania kultury polskiej z niemieck¹.
Œwiadomie nie napisa³em – pojednania polsko-niemieckigo, gdy¿ nie
o pojednanie autorowi chodzi. Mu
chodzi o jak¹œ mutacjê kulturow¹, a
w najlepszym przypadku o implementacjê (to teraz takie „europejskie” s³owo na topie) twórczoœci i
niemieckich autorów do historii
polskiej dziej¹cej siê na Pomorzu.
Zacytujmy fragment z Latarni.
Przypominaj¹c o 250 rocznicy
œmierci Ewalda von Kleista, Romanik stwierdza: „To, ¿e nie sta³ siê w
tym roku patronem wydarzeñ lub
przedsiêwziêæ literackich na Pomorzu, prowokuje do zamyœlenia nad
to¿samoœci¹ naszej nie tylko regionalnej kultury. (…) To, ¿e bêdzie
to te¿ rok 600-lecia „wiktorii grunwaldzkiej”, klasycznego stereotypu
odwiecznego antagonizmu polskoniemieckiego, mo¿e byæ okazj¹ do
refleksji nad kondycj¹ naszej tradycji kulturowego s¹siedztwa, karmionej przez dziedzictwo Sienkiewicza i Kraszewskiego. Potrzeba
odkrywania lokalnej przesz³oœci w
miastach regionu ³¹czy siê ze
¿mudn¹ nauk¹ pojednania z w³asn¹
– to znaczy tutejsz¹, tak¿e opowiadan¹ po niemiecku pomorsk¹ histori¹. Nie robimy tego dla Niemców,
dla których nasz jêzyk ci¹gle „za
trudny”. Jest nam to potrzebne jako
Polakom i Europejczykom, ale nade
wszystko jako „ludziom st¹d”. Kilkupokoleniowa „poniemieckoœæ”
Pomorza i innych ziem polskich,
prze¿ywana jako tymczasowoœæ i
nie-tutejszoœæ, nie pozwala na spokojne, stanowcze i twórcze mówienie o tradycji niemieckiej, zajmowanie siê „nie-polsk¹” przesz³oœci¹
i jej literatur¹, która d³ugo nie mog³a
staæ siê integraln¹ czêœci¹ tradycji
naszej ma³ej ojczyzny. Fakt, ¿e piszê te s³owa z nut¹ zacietrzewienia,
jest owocem wieloletnich sporów z
polskimi i niemieckimi patriotami,
którzy swoj¹ ignorancjê i niekompetencjê, wzajemn¹ niechêæ i dystans pokrywaj¹ emocjami i epatowaniem bliznami wszystkich wojen.
(…) Nazywam go „krajanem” i
przestajê baæ siê jêzyka, z którym
kojarz¹ siê lêki wczesnej edukacji.
(…) Mijaj¹ lata, a tymczasem koszalinianin Benno znajduje zainteresowanie raczej u s¹siadów ni¿
wœród swoich”. Mo¿e starczy, bo
swoje credo ks. Romanik wypowiedzia³ ju¿ jasno.

Jak Romanik zrobi³ mnie
dziedzicem
Mimo wszystko jeszcze jeden
cytat, bo akurat odnosi siê do mnie,
jako dziennikarza. Cd. na str. 12
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Polska kultura na Pomorzu nie jest kontynuacj¹ by³ej tu....
Ci¹g dalszy ze str. 11
Benno pisywa³ w gazecie i Romanikowi uda³o siê „wytropiæ” w
archiwach niemieckich kilka roczników „owego pierwszego koszaliñskiego periodyku”. Autor nazwa
poetê „patriarch¹ koszaliñskiego
dziennikarstwa” i dodaje: „Nawet
je¿eli takie genealogie nie dadz¹ siê
wprost kontynuowaæ wœród dzisiejszego pokolenia pracowników „IV
w³adzy”, to przecie¿ wszystkie dzisiejsze media nosz¹ce w nazwie s³owa „Pomorze” i „Koszalin” s¹ faktycznie dziedzicami owej starej
„Koesliner Zeitung”, która by³a tu
wydawana jako nastêpczyni APV od
1859 do 1945 roku”.
Troszkê siê wystraszy³em, bo
by³em redaktorem naczelnym „gminy pomorskiej” i oto Romanik
uœwiadomi³ mi, ¿e jestem „faktycznym” dziedzicem niemieckich tu
gazet. Wiêc i treœci? Od razu wyobrazi³em sobie te nag³ówki z lat
1939-45. Co ja teraz powiem rodzicom, bo œp. ojciec walczy³ w tym
czasie na froncie, a mama do dzisiaj
pamiêta œpiewy niemieckich „¿o³daków”. A teraz okazuje siê, ¿e jako
dziennikarz jestem spadkobierc¹
tego dziedzictwa. Co prawda obieca³em sobie nie szargaæ nerwów ks.
Romanika i nie „epatowaæ bliznami
wszystkich wojen”, lecz podj¹æ polemikê merytoryczn¹, ale to przecie¿ jakieœ horrendalne nonsensy
publikowane w powa¿nym piœmie.
Czy je¿eli jako m³odzieniec zna³em pi³karza Henryka, ma oznaczaæ,
¿e ka¿dy napotkany Henryk to pi³karz? A tak¹ dziecinn¹ logik¹ pos³uguje siê autor, jakby nie s³ysza³ o
konwergencji i wnioskowa³, ¿e skoro motyl i jaskó³ka maj¹ skrzyd³a i
lataj¹, to s¹ ptakami. Podobnie z
u¿ycia s³ów „Pomorze” i „pomorski” przez Niemców i Polaków nie
nale¿y wnioskowaæ, ¿e istnieje tu
jakieœ „dziedzictwo”.

Kultura niemiecka
odesz³a na zachód,
ze wschodu przysz³a
polska
Wszyscy podejmuj¹cy próby
skrzy¿owania kultury polskiej z niemieck¹ nie wyjaœnili sobie kilku elementarnych spraw i zbyt dowolnie
¿ongluj¹ pojêciami. Otó¿ w 1945 r.
na Pomorzu zasz³a radykalna zmiana. Niemcy, w wyniku II wojny
œwiatowej, z Pomorza odeszli, zabieraj¹c ze sob¹ swoj¹ kulturê duchow¹, a zosta³a po nich kultura
materialna – puste miasta i wioski.
Zasiedlili je Polacy, przynosz¹c ze
wschodu w³asn¹ kulturê. Zupe³nie
odrêbn¹. Nieporozumieniem wiêc
jest twierdzenie, ¿e nasza kultura
mo¿e mieæ jakiekolwiek korzenie w

tej ziemi i jak bêdziemy w niej grzebaæ, to te korzenie „odkryjemy”.
Niczego nie odkryjemy. Nasze korzenie kulturowe s¹ na wschodzie,
bo stamt¹d „przyszli” nasi rodzice,
przynosz¹c ze sob¹ tam ukszta³towan¹ wiarê, jêzyk, tradycjê, wra¿liwoœæ itp. Tam siêgaj¹ wszelkie „genealogie”. Bzdur¹ jest twierdzenie o
przenikaniu siê kultur w przypadku,
gdy te kultury nie zetknê³y siê ze
sob¹, a wiêc nie miesza³y; jedna
odesz³a, druga przysz³a. Porównywanie sytuacji Pomorza do Œl¹ska,
gdzie tam kultury narodowe miesza³y siê przez stulecia, jest b³êdne. Na
Pomorzu nie miesza³y siê; je¿eli ju¿
to polskie kultury regionalne i to
mo¿e byæ ciekawe pole do badañ.
Lêki jêzykowe wczesnego dzieciñstwa mog¹ przemieniæ siê w lêki
póŸnego dzieciñstwa; nie mo¿na
Benno nazywaæ „krajanem”, je¿eli
nigdy nie mieszka³ w naszym kraju.
Nie mo¿na tak niechlujnie u¿ywaæ
pojêæ, bo nied³ugo zaczniemy adaptowaæ Eskimosów do naszej kultury. Papier wszystko przyjmie.
Nie ma kultury pomorskiej „pojmowanej integralnie”. To przes¹d.
Autor nas³ucha³ siê frazesów o regionalizmach i automatycznie przeniós³ je na Pomorze. Kultura na
Pomorzu jest typowo polska. Niby
sk¹d mia³aby wynikaæ jej integralnoœæ? Poproszê o argumenty. Kultury regionalne mimo swych odrêbnoœci s¹ nadal tylko czêœci¹ wiêkszej
kultury narodowej, czy to w Polsce,
w Niemczech, czy innych krajach, i
pomimo tych odrêbnoœci stanowi¹
kulturow¹ ca³oœæ. Jak autor wyobra¿a sobie wci¹gniêcie czêœci kultury
niemieckiej do polskiej? Czy tak jak
wspomnia³em wczeœniej – bêdzie
wybiera³ rodzynki, czy z ca³ym inwentarzem?
Ju¿ zupe³nie œmiesznie brzmi
opis „pruskiego patriotyzmu Pomorzan” w walkach z wojskami napoleoñskimi i ich polskimi sojusznikami, gdy w tym czasie Prusy mia³y na
sumieniu rozbiór Polski. Mo¿e
Benno te¿ w tym macza³ swoje palce, jako wachmistrz. I co wtedy?
Dla terapii, bo siê niepotrzebnie
zacietrzewia, polecam autorowi
lekturê Joanny Salamon „Czas Herberta albo na dom w Czarnolesie”. A
z Herberta „Rozwa¿ania o problemie narodu”:
(...)
chcia³bym nareszcie wiedzieæ
gdzie koñczy siê wmówienie
a zaczyna zwi¹zek realny
(...)
buntowa³em siê
ale s¹dzê ¿e ten skrwawiony
wêze³
powinien byæ ostatnim jaki
wyzwalaj¹cy siê
potarga.

Polecam równie¿ artyku³ prof.
Zbigniewa Zielonki zamieszczony
w I tomie z konferencji naukowej
„Dzieje wsi pomorskiej”, wydanym
w 2002 r., pt. „Problem tradycji literackich wsi pomorskiej”. Tam autor
znajdzie wiele odpowiedzi na swoje
pytania i frustracje.

Odwróceni plecami
do rodziców
Pozostawmy ks. Romanikowi
jego powo³anie do nawracania nas
na przyjaŸñ polsko-niemieck¹ i
krzewienie na Pomorzu kultury lub
literatury niemieckiej. Tak jak on
rozpacza nad klasycznymi stereotypami wziêtymi z Sienkiewicza i
Kraszewskiego, tak ja rozpaczam
nad tym, ¿e Pomorze polskie nie
uzmys³owi³o sobie do tej pory si³y
w³asnej historii. Gdy robiê wywiad z
mieszkañcem Œwidwina, który przyby³ tu z Wo³ynia i mówi mi, ¿e jestem
pierwsz¹ osob¹, której po 50. latach
opowiada historiê rzezi na Wo³yniu,
to zastanawiam siê, jakich jeszcze
ludzi skrywa ziemia pomorska.
Okazuje siê, ¿e mamy tu sporo
„bohaterów”, œwiadków i uczestników najprzeró¿niejszych wydarzeñ
historycznych, których nikt o nic nie
pyta. Ich ¿yciorysy przyprawi³y by
o zawrót g³owy niejednego s³uchacza, a re¿yserzy i pisarze mieliby
znakomity materia³ do obrobienia.
Jednak nikt siê nimi nie interesuje.
¯yj¹ ludzie w Z³ocieñcu, Œwidwinie
i innych miejscach, którzy próbowali po wojnie organizowaæ pañstwo podziemne przeciw w³adzy
komunistycznej. ¯yje tu jeden z
ostatnich ¿o³nierzy wyklêtych, który wyszed³ z wiêzienia w 1971 roku,
wiêc jak s³yszê, ¿e w latach 70. powsta³a w Polsce pierwsza opozycja
demokratyczna, to zastanawiam siê,
jak d³ugo jeszcze bêdziemy „karmieni” zak³amywan¹ histori¹. ¯yli
lub ¿yj¹ na Pomorzu uczestnicy
wszystkich frontów i wydarzeñ
przed i wojennych; ¿o³nierze wrzeœnia, spod Monte Cassino, Berlina,
Sybiracy, dzieci Afryki, marynarze
floty wojennej, Westerplatczycy,
u³ani, legioniœci, rodziny katyñskie,
powstañcy warszawscy. Oni stanowili sól tej ziemi, któr¹ trzeba by³o
zagospodarowywaæ. To oni nieœli
resztkami si³, jakie im zosta³y, ów
dzisiaj tak niemodny patriotyzm,
pracowali, wychowywali dzieci i
wnuki. I znosili swój los w milczeniu, bo nie mogli o tym mówiæ.
W 2003 r. opublikowa³em materia³ o Wo³yniaku ze Œwidwina. Napisa³em wtedy: „Z otch³ani naszej,
polskiej historii, wci¹¿ wydobywaj¹
siê krzyki pomordowanych i pokrzywdzonych. To pokolenia naszych ojców i dziadów wo³aj¹ o
pamiêæ. (...) Pokolenia wychowane

w PRL-u zosta³y ustawione plecami
do w³asnej historii. St¹d dzisiaj
chêtniej czcimy Sydoniê i Puchsteina w £obzie, Feiningera w Trzebiatowie, Virchowa w Œwidwinie i wielu innych znanych Niemców na Pomorzu, œlêczymy nad niemieckimi
starodrukami, przepisuj¹c nie swoj¹
historiê, stawiamy pami¹tkowe kamienie niemieckim przodkom,
oczyszczamy niemieckie cmentarze
zgorszeni wandalizmem ludzkiego
zapomnienia i nietaktu. Wzruszeni
swoim humanitaryzmem nie s³yszymy krzyku za plecami. Nie dopuszczamy myœli o zdradzie, jakiej dokonaliœmy na naszych przodkach,
odsy³aj¹c ich w niebyt, morduj¹c ich
po raz wtóry - naszym zapomnieniem. Odp³ac¹ nam wzgardliwym
œmiechem swoich wnuków i prawnuków, którzy za nic bêd¹ mieæ
nasze dokonania; cmentarze bêd¹
dobre na schadzki i picie wina, a
czciæ bêd¹ Ozziego Osbourna, Madonnê i Wiœniewskiego z Ich Troje,
bo dlaczego nie, gdy sami nauczyliœmy ich, jak uniewa¿niaæ historiê...

Co jest wa¿ne tu i teraz
Musimy wiedzieæ, co w danej
chwili jest wa¿ne. Uwa¿am, ¿e odpowiedzialnoœæ wynikaj¹ca z przynale¿noœci do okreœlonej wspólnoty
rodzi obowi¹zki wobec niej. Do takich nale¿y opisywanie tej wspólnoty tak¹, jaka jest. Jak ka¿da sk³ada
siê z g³upich i m¹drych. Nie trzeba
¿adnej odwagi intelektualnej, by
czuæ siê odpowiedzialnym wy³¹cznie za wspólnotê wykszta³conych i
bogatych.
Pomimo doznanej krzywdy
zwi¹zanej z wysiedleniem (jak niektórzy mówi¹ - wypêdzeniem),
Niemcy mogli stworzyæ z tego faktu
czêœæ w³asnej historii, czyli dramat,
jaki siê rozegra³, ob³askawiæ intelektualnie i emocjonalnie (opisaæ,
op³akaæ, zaadaptowaæ jako sk³adnik
w³asnej to¿samoœci). Z wysiedlenia
trafili po prostu do demokracji,
gdzie mogli to wszystko swobodnie
czyniæ. St¹d heimaty, gazety, szczegó³owe opracowania, œcis³a dokumentacja zabitych, doskona³e archiwa. Ró¿nica miêdzy nami a nimi
polega na tym, ¿e my, równie¿ w
czêœci wysiedleni, w czêœci pozbierani zewsz¹d, czyniæ tego nie mogliœmy. Nie mogliœmy wytwarzaæ historii, by siê w niej przygl¹daæ, by
siê z niej uczyæ, by mog³a spe³niæ
sw¹ funkcjê terapeutyczn¹ - oswajania cierpienia. Zostaliœmy zamkniêci w klatce komunistycznej dyktatury, gdzie za samo s³uchanie radia
mo¿na by³o trafiæ do wiêzienia. Dla
Niemców jest to po prostu nie do
pojêcia. I gdy przyszed³ czas wolnoœci, pierwszym, co trzeba by³o uczyniæ, to spróbowaæ opisaæ samych
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siebie po tym doœwiadczeniu. Postawiæ chocia¿ problemy. Próbowaæ
stworzyæ katalog strat, jakie ponieœliœmy. Pytaæ o to, co przez te pó³
wieku nam umknê³o, czego nam nie
by³o dane zrobiæ, a co powinniœmy,
by odzyskaæ to¿samoœæ. A zamiast
tego, zala³a nas fala niemieckich
kopii dokumentów, pocztówek,
map. Zachowaliœmy siê, jak dzikie
plemiê zauroczone inn¹ cywilizacj¹, która nas zala³a, i której nie
mamy co przeciwstawiæ. Bo co?
Jak¹ historiê? Jakie myœli, jak¹ to¿samoœæ. Z cywilizacj¹ tak jak z
wod¹, wype³nia puste miejsca.

Co jest do zrobienia
na Pomorzu
Historia ka¿dego miasta sk³ada
siê z historii jego mieszkañców,
urzêdów, firm, organizacji spo³ecznych itd. By historiê z³o¿yæ w ca³oœæ, potrzebne s¹ historie fragmentaryczne, np. szko³y, klubu sportowego, stra¿y po¿arnej, harcerzy,
partii politycznych i polityki, gospodarki, kultury itd. Tego nie ma i
to jest zadanie dla lokalnych patriotów i historyków. Bo znaj¹c nasz
ba³agan wiele spraw nam umyka.
Umieraj¹ te¿ œwiadkowie; odchodzi
pokolenie, które pamiêta jeszcze
ca³¹ nasz¹ tu historiê, od pocz¹tku.
Jak oni odejd¹, nikt ju¿ nie bêdzie
pamiêta³ tamtego klimatu, obyczajów, jak to naprawdê by³o. Dlatego
nie ma czasu na inne sprawy. Niemieckie dokumenty mog¹ poczekaæ, bo s¹. My swoich nie mamy i kto
tego nie rozumie, nie rozumie Pomorza.
Jak wiele jest pracy, pokazujê
przyk³adowo na znalezionym spisie
tematów z jakiejœ ksi¹¿ki: Ziemie
Zachodnie i Pó³nocne w polityce
PZPR w latach 1949-1956; Pogranicze polsko-niemieckie w okresie
stalinowskim; Migracje ludnoœci,
Kolektywizacja wsi, Obozy pracy
na ziemiach zachodnich i pó³nocnych przed i po 1948 r.; Propaganda
planu 6-letniego, Rozwa¿ania o
dzia³alnoœci „ksiê¿y patriotów”,
Koœció³ greckokatolicki i jego wierni na Zachodnich i Pó³nocnych Ziemiach Polski; Stosunki narodowoœciowe, W³adze polskie wobec ludnoœci ukraiñskiej, Akcja ³¹czenia
rodzin miêdzy Polsk¹ a RFN, Przebieg paszportyzacji. A to u³amek.
Na koniec wrócê do Romanika i
mu podobnych z zasadniczym pytaniem: by³em w Lubece w redakcji
„Pomerische Zeitung”, która przez
wszystkie te lata „obs³ugiwa³a” i
archiwizowa³a historiê wysiedlonych Niemców. Czy przez 45 lat
PRL, a teraz 21 lat wolnej Polski,
powsta³ na Pomorzu podobny oœrodek dokumentuj¹cy przesiedlenia
Polaków z Kresów? Proszê z tego
wyci¹gn¹æ wnioski.
Kazimierz Rynkiewicz

Z ¯YCIA POWIATU
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Udzia³ w demokracji nie musi byæ banalny!

„M³odzi g³osuj¹” w gimnazjum
i liceum w Resku
Ju¿ 9 paŸdziernika wybierzemy
460 pos³ów i 100 senatorów, którzy
przez najbli¿sze 4 lata bêd¹ dla nas
pracowaæ. To my decydujemy o ich
zatrudnieniu, dlatego mamy prawo
wiele wymagaæ od kandydatów i
potraktowaæ kampaniê jak proces
rekrutacyjny. Równoczeœnie okres
przedwyborczy to moment zwiêkszonego zainteresowania zagadnieniami spo³eczeñstwa obywatelskiego. Warto go wykorzystaæ dla
kszta³towania postaw i nawyków
obywatelskich wœród m³odzie¿y.
W zwi¹zku z tym uczniowie
Gimnazjum i Liceum w Resku,
zgodnie z programem „M³odzi g³osuj¹” podjêli dzia³ania wyborcze. W
obu szko³ach wykonano gazetki informacyjne na temat wyborów parlamentarnych. Podczas lekcji wiedzy o spo³eczeñstwie omówiono
zasady wyborcze, przebieg kampanii wyborczej; m³odzie¿ przygotowuje projekt edukacyjny dotycz¹cy
aktualnych wyborów.
29 i 30 wrzeœnia w obu reskich
szko³ach odby³y siê prawybory,
podczas których m³odzi wyborcy
g³osowali na partie polityczne, których komitety zosta³y zarejestrowa-

ne w naszym regionie. W Gimnazjum frekwencja wynios³a 88%, w
Liceum 66%; uczniowie obu szkó³
swoje g³osy najliczniej oddali na
PIS, które wygra³o zdecydowanie.
Na drugim miejscu PO w Liceum, a
w Gimnazjum Ruch Palikota.
Po g³osowaniu m³odzie¿ obu
szkó³ otrzyma³a kalendarze europejskie, ulotki wyborcze. Sama akcja przebieg³a bardzo sprawnie.

Sprz¹tanie Œwiata
w ZS w Resku
16.09.2011 r. uczniowie Zespo³u Szkó³ w Resku wziêli czynny
udzia³ w ogólnoœwiatowej akcji
„Sprz¹tanie Œwiata”.
W tym roku szkolnym akcja zosta³a zorganizowana przy wspó³pracy z Nadleœnictwem Resko reprezentowanym przez p. Leszka Ryñca.
G³ównym jej celem by³o naœwietlenie m³odym ludziom problemu zwi¹zanego z zaœmiecaniem otaczaj¹cego nas œrodowiska przez bezmyœlne
wyrzucanie odpadów w miejsca zupe³nie do tego nie przeznaczone.
M³odzie¿ zaopatrzona w worki
wraz z nauczycielami przesz³a ul.
Leœn¹ oraz drog¹ w kierunku Mi³ogoszczy, dok³adnie zbieraj¹c
wszystkie nierozwa¿nie porozrzucane œmieci. Spotkanie zakoñczy³o siê
wspólnym ogniskiem z kie³baskami.
Serdecznie dziêkujemy Nadleœnictwu Resko za owocn¹ wspó³pracê.
Agata Mielniczek

Teraz kolej na pe³noletnich wyborców. A my, spo³ecznoœæ uczniowska, czekamy na kolejne wybory!
A. Popielarz
Gimnazjum Resko
Liceum Resko
Od Redakcji
Wyniki prawyborów w Resku
zaskakuj¹ mnie tylko jednym - drugi miejsce w gimnazjum zaj¹³ Ruch
Palikota, wyprzedzaj¹c nawet PO.
Co prawda uczniowie nie bêd¹ jeszcze g³osowaæ, ale warto pochyliæ siê
nad ich preferencjami, nieodbiegaj¹cymi przecie¿ od krajowych sonda¿y, pokazuj¹cych wzrost poparcia dla Janusza Palikota wœród doros³ych.
Niedawno TVN pokaza³a kilku
kandydatów jego Ruchu; homoseksualista, transwestyta, kryminalista
z zatart¹ ju¿ kar¹, dziennikarz
„NIE” Urbana, gazety chamskiej i
wulgarnej, dziennikarz „Fakty i
Mity”, podobnej NIE, antyklerykalnej, której redakcja zatrudni³a swego czasu ofecera SB, Piotrowskiego, jednego z morderców ks. Jerzego Popie³uszki. Na wiecu z m³odymi ludŸmi Palikot nawo³ywa³ do
sadzenia i palenia marihuany.
Swoj¹ popularnoœæ jako pose³ PO
zdoby³ wymachuj¹c sztucznym penisem i œwiñskim ryjem. Robi³
chamskie uwagi pod adresem œp.
prezydenta Lecha Kaczyñskiego.
Gimnazjalistom mo¿e siê to podobaæ, bo taki szczeniacki wiek, ale
co w tym widz¹ doroœli???
Rozumiem, ¿e mo¿na buntowaæ
siê przeciwko temu co jest, ale jak
ju¿ siê buntujemy, to w imiê czegoœ
lepszego, a nie bydlêcego. KAR
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RADOWO MA£E

Ewa Radanowicz
nominowana na
nauczyciela roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej i tygodnik „G³os Nauczycielski” og³osili 10. edycjê konkursu „Nauczyciel Roku 2011”.
To jedyny taki konkurs w Polsce,
podczas którego nagradzani s¹ najlepsi z najlepszych, nieprzeciêtni
nauczyciele. Przyznawane w nim
laury s¹ porównywane w Polsce w
œwiecie oœwiaty do hollywoodzkich

Oskarów a nawet medali olimpijskich.
W gronie 13 finalistów znalaz³a
siê dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym Ewa Radanowicz.
Fina³ konkursu odbêdzie siê 13
paŸdziernika 2011 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W ubieg³ym
roku nagrodê zwyciêzcy - fizykowi
Markowi Golce z Radomia - wrêczy³ prezydent RP Bronis³aw Komorowski.
Finalista mo¿e ze sob¹ zabraæ
grono towarzysz¹ce; i tak z pani¹
dyrektor pojedzie do Warszawy
wójt Radowa Ma³ego, nauczyciel z
placówki oœwiatowej oraz rodzina
laureatki.
Publiczna Szko³a w Radowie
Ma³ym, bez wzglêdu na rozstrzygniêcie konkursu otrzyma honorowy dyplom i tablicê, która zostanie
przyczepiona na œcianie szko³y. Jest
to tablica mówi¹ca o tym, ¿e jest to
„Szko³a na medal”.
PJ

Awanse nauczycieli

Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy w Radowie Ma³ym Wójt
Józef Wypijewski wrêczy³ Joannie Jab³oñskiej i Ryszardowi
Mroczko akt nadania awansu zawodowego nauczycieli.
Pani Jab³oñska i pan Mroczko to
nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym. Po
œlubowaniu nauczycieli odby³o siê
nadanie belfrom stopnia nauczyciela mianowanego. Ryszard Mroczko
uczy w szkole geografii i matematyki natomiast Joanna Jab³oñska jest
nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.

Egzamin na nauczyciela mianowanego odbywa siê w Urzêdzie
Gminy w obecnoœci dwóch ekspertów, przedstawiciela organu prowadz¹cego szko³ê, jako jej przewodnicz¹cy, przedstawiciela organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny
oraz dyrektor szko³y. Nauczyciele
prezentuj¹ swój dorobek zawodowy
nastêpnie otrzymuj¹ pytania, na które odpowiadaj¹. Nauczyciele z Radowa Ma³ego zdobyli maksymaln¹
do zdobycia iloœæ punktów – 40/40.
Przy tej okazji, opini¹ wyró¿niaj¹c¹ zosta³ nagrodzony dyrektor
Szko³y Podstawowej w Siedlicach
pan Ryszard Jamro¿y.
PJ

tygodnik ³obeski 4.10.2011 r.

Przygotowanie szkó³
w gminie Radowo Ma³e
Na ostatniej sesji Rady Gminy w Radowie Ma³ym
zosta³ przedstawiony raport na temat przygotowania
szkó³ do rozpoczêtego ju¿ roku szkolnego 2011/
2012. Szko³y zosta³y odwiedzone przez Komisjê
Oœwiaty. Zakres kontroli obejmowa³: stan
techniczny i sanitarny obiektów, ocenê placówki
pod wzglêdem BHP i przeciwpo¿arowym,
przygotowanie placówki pod wzglêdem
edukacyjnym w tym gotowoœæ kadry pedagogicznej.
Szko³a Podstawowa
w Siedlicach
Przegl¹d szko³y w Siedlicach
nie przyniós³ zastrze¿eñ w zakresie
stanu technicznego i sanitarnego.
Stan techniczny instalacji grzewczej i elektrycznej bez zastrze¿eñ.
Szko³a od ubieg³ego roku szkolnego doczeka³a siê nowych drzwi zewnêtrznych, parapetów, okien oraz
docieplenia i malowania placówki,
w trakcie roku szkolnego wszystkie
niedoci¹gniêcia zosta³y usuniête i
naprawione. Stan sanitarny szko³y
jest na poziomie dobrym. Usuniêty
drzewostan przed frontem szko³y
wyraŸnie nadal estetyki i poprawi³
bezpieczeñstwo dzieci tam przebywaj¹cych. Kuchnia szkolna funkcjonuje bez zastrze¿eñ. Ca³y budynek szko³y od wewn¹trz (korytarze)
zosta³ pomalowany, dodatkowo 2
sale lekcyjne, sto³ówka i pomieszczenia kuchni.
Dowozy uczniów do szko³y zosta³y opracowane i nie budz¹ zastrze¿eñ w zakresie mo¿liwoœci
przyjazdu i powrotów uczniów do
szko³y. Kadrê pedagogiczn¹ szko³y
stanowi¹: dyrektor szko³y, 6 nauczycieli zatrudnionych na pe³nym
etacie ³¹cznie z zerówk¹, 7 nauczycieli niepe³nozatrudnionych.
Do szko³y w Siedlicach w tym
roku uczêszcza 64 dzieci, 3 uczniów
wiêcej ni¿ w poprzednim roku
szkolnym. Na terenie szko³y zorganizowano zajêcia wyrównawcze dla
uczniów maj¹cych trudnoœci z
nauk¹, zajêcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, muzyczne i taneczne. Dodatkowo najpóŸniej od listopada w szkole w ramach projektu
unijnego „Systemowo w Radowie
Ma³ym” dzieci klas I-III bêd¹ mia³y
zajêcia matematyki, logopedii, opanowania dysleksji, gimnastyki korekcyjnej, socjoterapii, zajêæ z
uczniem szczególnie uzdolnionym,
spotkañ z psychologiem oraz dwa
razy w miesi¹cu wyjazdy na basen.
Projekt jest realizowany wspólnie z
Zespo³em Szkó³ Publicznych w
Radowie Ma³ym.
Uruchomiono
sto³ówkê
szkoln¹, w której wydawane s¹ dwa

posi³ki dziennie. Obecnie z do¿ywiania korzysta 42 dzieci, w wiêkszoœci s¹ to posi³ki refundowane
przez OPS w Radowie Ma³ym.
Zespó³ Szkó³ Publicznych
w Radowie Ma³ym
W szkole jest ³¹cznie 35 pracowników pedagogicznych, 21 w szkole
podstawowej i 14 w gimnazjum.
Status zawodowy kszta³tuje siê nastêpuj¹co: 7 dyplomowanych, 16
mianowanych, 7 kontraktowych.
W bie¿¹cym roku szkolnym w
placówce funkcjonuje 13 oddzia³ów klasowych w szkole podstawowej oraz 6 w gimnazjum. £¹czna
liczba uczniów w szko³ach i przedszkolu wynosi 354 w tym 45 dzieci
w klasie 0, 189 w szkole podstawowej i 120 w gimnazjum.
Szko³a realizuje wszystkie dotychczasowe elementy swojej oferty dydaktycznej, artystycznej i sportu. W bie¿¹cym roku znacz¹co
wzbogaci³a swoj¹ ofertê w sprawie
organizacji pomocy pedagogicznopsychologicznej – zosta³ zatrudniony psycholog w wymiarze 10 godzin, logopeda równie¿ na 10 godzin oraz pedagog.
W czasie wakacji uda³o siê pomalowaæ korytarz na drugim piêtrze
nowej czêœci szko³y, malowanie
œwietlicy oraz pomieszczeñ gospodarczych sprz¹taczek.
Konieczne s¹ do wykonania remonty na sali gimnastycznej. Cieknie bowiem dach. Konsekwencj¹
tego jest z³y stan pod³ogi, która zaczê³a puchn¹æ. Z du¿ych okien na
sali gimnastycznej wypadaj¹
uszczelki co stanowi du¿e zagro¿enie podczas silnych wiatrów lub
huraganów.
Szko³a ma tragiczn¹ sytuacjê
dotycz¹ca realizacji bud¿etu na zadania zwi¹zane z ogrzewaniem
szko³y. Nie posiada funduszy na olej
opalowy. Posiada tylko jego niewielki zapas w kot³owni. Z szacunkowych danych wynika, ¿e w okresie od paŸdziernika do grudnia
szko³a zu¿ywa oko³o 40000 litrów
oleju, cena wynosi 3,56 z³, czyli
potrzebne jest oko³o 142.400 z³. PJ

tygodnik ³obeski 4.10.2011 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 793 923 739
Sprzedam kawalerkê w Resku 28
mkw. Cena do uzgodnienia. Tel.
604 559 005
£obez, sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 43,29 mkw., cena do
uzgodnienia. Tel. 696 923 590
Sprzedam mieszkanie w³. w centrum £obza, I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 696 923 590
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017

PRACA
Powiat ³obeski

Us³ugi RTV naprawa £obez. Cicha
3 w zak³adzie i domowe. Tel 604 845
753, 91 39 741 27.
KURIER 24h, szybki termin realizacji, nietypowe zlecenia, tel. 663 378
855
Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat gryficki
Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.
Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam piekarniê po³¹czon¹
wraz ze sklepem spo¿ywczym w
miejscowoœci Dobra k. Nowogardu.
Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem i
bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do
"przejêcia" dobrzy pracownicy oraz
kontrahenci. Tel kom. 887 467 309
lub stacjonarny 91 392 0334

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

Mam do wynajêcia halê 300 mkw. w
£obzie + du¿y plac. Tel. 506 897 352
Sprzedam dom ze sklepem na wsi,
po kapitalnym remoncie, wysoki
standard, niska cena, z powodu
wyjazdu. Tel. 91 5616 727.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Moniuszki o pow. 630
mkw., uzbrojon¹ we wszystkie media. Cena do uzgodnienia . Tel. 515
456 066
Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹, £obez ul. Strumykowa.
Tel. 664 861 934
£abuñ Wielki. Jednorodzinny. Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej 245
m2, na dzia³ce 1643 m2 z powodu
pilnego wyjazdu - niska cena ( koszty w³asne ). tel. 600 265 547

Region

Zajezierze gm. £obez Dzia³ka budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona, warunki zabudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena do uzgodnienia. tel. 600 265
547

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

Poznam samotn¹ pani¹ lat 45 -50 w
celach towarzyskich. Tel. 796 931
776.

Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena
430.000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki

NAUKA

ROLNICTWO

Poszukiwani elektrycy z Gryfic
lub okolic.Firma MVB zatrudni
elektryków do pracy na prowadzonej budowie szpitala w Gryficach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. Telefonu
661 911 710

£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od
20 z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547

Powiat gryficki

Poszukujê elektryka do zaprojektowania i wykonania wewnêtrznej instalacji elektrycznej w domku letniskowym w Trzebawiu w listopadzie
2011r. Tel. 601 971 890.
Zatrudnimy niepe³nosprawnego
rencistê do robót gospodarczych.
Tel. 91 397 4041

Przyjmê pracowników do pracy w
gospodarstwie rolnym. Tel. 607 925
991

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239
Firma Run – Trans zatrudni kierowcê kat. C + E. Transport miêdzynarodowy. Kontakt 603 922 961.

Powiat œwidwiñski

TOWARZYSKIE

£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547

Korepetycje – matematyka dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum. Pomoc w przygotowaniu
do rozwi¹zywania testów. Tel. 602
384 943

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki

NIERUCHOMOŒCI
Powiat drawski
Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176

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

MOTORYZACJA
Powiat gryficki
Sprzedam samochód CITROEN
JUMPER MAX, 2000; 2,5 TDI, Przebieg 2081, Cena 9,5 tys. z³ – do
uzgodnienia. Wa¿ny przegl¹d i
ubezpieczenie. Tel. 91 397 10 574,
514 344 568.
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806
Sprzedam Renault Megane rok
1997, poj. 1,6; przegl¹d oraz
OC. Komplet opon zimowych.
Cena 2.500 z³. Tel. 791 727 642

Trzebiatów. Wynajmê od zaraz
domek jednorodzinny umeblowany,
3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka. Tel.
505 389 183
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy po³o¿ony w Gryficach przy ul. Sportowej
5A – na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zak³ad fryzjerski, gabinet kosmetyczny itp. Tel. 514 786 715 po godz.
16.00
Sprzedam: 1/ dzia³kê o pow. 997
mkw. zabudowan¹ budynkiem
mieszkalno – us³ugowym o pow.
132, 19 mkw. w Gryficach przy ul.
Ogrodowej oraz 2/ gara¿ murowany
przy ul. Litewskiej Tel. 662-032-669

Biuro og³oszeñ
Tygodnika £obeskiego

tel. 512 138 349
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SPORT

IV liga
zachodniopomorska
– IX kolejka
Stal Szczecin - S³awa S³awno 7-0, Kluczevia Stargard - Pogoñ II Szczecin 3-1,
Energetyk Gryfino - Ina Goleniów 4-0,
Orze³ Wa³cz - Gryf Kamieñ Pomorski 11, Leœnik/Rossa Manowo - Hutnik
Szczecin 2-0, Lech Czaplinek - Astra
Ustronie Morskie 0-1, Vineta Wolin Sarmata Dobra 1-1, Rega Trzebiatów
- Victoria Przec³aw 0-2.
1. Energetyk Gryfino
24 29:6
2. Leœnik/Rossa Manowo 23 25:8
3. Stal Szczecin
18 20:12
4. Kluczevia Stargard
18 16:11
5. Gryf Kamieñ Pomorski 16 15:15
6. Pogoñ II Szczecin
13 18:11
7. Orze³ Wa³cz
13 15:12
8. Sarmata Dobra
12 18:18
9. Ina Goleniów
10 13:14
10. Vineta Wolin
9 12:12
11. Lech Czaplinek
9 8:16
12. Hutnik Szczecin
8 13:18
13. S³awa S³awno
7 8:25
14. Victoria Przec³aw
7 9:13
15. Astra Ustronie Morskie 7 13:21
16. Rega Trzebiatów
1 4:24

Liga Okrêgowa
Szczeciñska
– IX kolejka
Arkonia Szczecin - Œwiatowid £obez
6-0, K³os Pe³czyce - Œwit Skolwin 21, Masovia Maszewo - Ehrle Dobra
Szczeciñska 1-2, Polonia P³oty - Piast
Chociwel 4-1, Sêp Brzesko - Zorza
Dobrzany 1-2, Odra Chojna - Stal Lipiany 1-2, Unia Dolice - Sokó³ Pyrzyce 0-0, Morzycko Moryñ - Odrzanka
Radziszewo 2-1.
1. Morzycko Moryñ
2. K³os Pe³czyce
3. Œwit Skolwin
4. Unia Dolice
5. Arkonia Szczecin
6. Sokó³ Pyrzyce
7. Odrzanka Radziszewo
8. Ehrle Dobra
9. Zorza Dobrzany
11. Polonia P³oty
12. Stal Lipiany
13. Sêp Brzesko
14. Œwiatowid £obez
15. Masovia Maszewo
16. Piast Chociwel

22 20:8
22 20:8
19 15:11
15 16:10
14 19:5
13 8:13
12 16:18
12 15:18
11 8:9
10 9:23
10 13:14
10 15:20
9 15:21
8 11:13
4 4:15

Regionalna Klasa
Okrêgowa - gr. Szczecin
P³n. - IX kolejka
Pomorzanin Nowogard - Chemik II
Police 3-0, Iskra Golczewo - Sparta
Wêgorzyno 1-0, Wybrze¿e Rewalskie
Rewal - B³êkitni II Stargard 2-2, GKS
Mierzyn - Promieñ Mosty 5-3, Wicher
Brojce - Kasta Szczecin-Majowe 4-2,
Orze³ £o¿nica - Vielgovia Szczecin 11, Ina Iñsko - Jeziorak Szczecin 1-0,
Flota II Œwinoujœcie - Sparta Gryfice
15-1.
1. Ina Iñsko
2. Iskra Golczewo

24 15:4
19 25:18

3. Kasta Szczecin-Majowe
4. Pomorzanin Nowogard
5. Orze³ £o¿nica
6. GKS Mierzyn
7. Chemik II Police
8. B³êkitni II Stargard
9. Jeziorak Szczecin
10. Wybrze¿e Rewalskie
11. Vielgovia Szczecin
12. Promieñ Mosty
13. Wicher Brojce
14. Flota II Œwinoujœcie
15. Sparta Wêgorzyno
16. Sparta Gryfice

19 17:10
16 17:11
15 12:17
13 21:15
13 23:13
12 26:16
12 16:12
11 20:21
11 15:21
9 17:21
8 15:20
8 24:26
8 10:14
3 5:39

A klasa Szczecin gr. I
- VI kolejka
Fala Miêdzyzdroje - Pomorzanin
Przybiernów 1-0, Jantar Dziwnów Orze³ Prusinowo 4-1, Korona Stuchowo - Ba³tyk Gostyñ 8-0, B³êkitni
Trzyg³ów - Mewa Resko 0-3, Sowianka Sowno - Bizon Cerkwica 1-0,
OKS Goleniów - Ba³tyk Miêdzywodzie 1-0.
1. Pomorzanin Przybiernów 15 38:2
2. Korona Stuchowo
15 29:9
3. Jantar Dziwnów
13 14:11
4. B³êkitni Trzyg³ów
10 10:7
5. Fala Miêdzyzdroje
10 15:10
6. Sowianka Sowno
8 11:11
7. Bizon Cerkwica
7 14:12
8. Ba³tyk Gostyñ
7 9:18
9. OKS Goleniów
6 5:17
10. Mewa Resko
5 7:11
11. Orze³ Prusinowo
4 6:25
12. Ba³tyk Miêdzywodzie 3 7:32

A klasa Szczecin gr. II
- VI kolejka
D¹b Dêbice - Orkan Dalewo 2-1, D¹brovia Stara D¹browa - Olimpia Nowogard 0-4, Zenit Koszewo - Pomorzanin Kr¹piel 1-4, Rolpol Chlebowo
- Radowia Radowo Ma³e 0-4, Zorza
Tychowo - Orze³ Grzêdzice 1-6, Unia
Stargard - WODR Barzkowice 2-0.
1. Orze³ Grzêdzice
12 15:5
2. Olimpia Nowogard
11 16:7
3. D¹b Dêbice
11 15:7
4. Radowia Radowo Ma³e 10 13:6
5. Unia Stargard
10 18:13
6. D¹brovia Stara D¹browa 9 10:9
7. Rolpol Chlebowo
8 10:11
8. Zorza Tychowo
7 9:11
9. Pomorzanin Kr¹piel
7 12:10
10. WODR Barzkowice 4 4:10
11. Orkan Dalewo
3 6:21
12. Zenit Koszewo
1 6:24

B klasa Szczecin gr. I
– V kolejka
Zieloni Wyszobór - Gardominka/
Polonia II Mechowo 3-2, Pomorzanin II Nowogard - Zalew Stepnica 00, Jastrz¹b £osoœnica - Huragan
Wierzchos³aw 2-0, Znicz Wysoka
Kamieñska - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 2-1.
1. Pionier ¯arnowo
12 19:7
2. Znicz Wysoka Kamieñska 10 9:6
3. Jastrz¹b £osoœnica
9 10:9
4. Zalew Stepnica
8 17:10
5. Gardominka/Polonia II 6 13:15
6. Zieloni Wyszobór
4 6:11
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Sarmata - mimo
cennego punktu,
pozosta³ niedosyt
Vineta Wolin - Sarmata Dobra 1:1 (1:0)
Strzelcy bramek: dla Vinety
Adam Nagórski (40'), dla Sarmaty
Wojciech Bonifrowski (89').
Sk³ady:
Vineta: Mariusz Bratkowski,
Przemys³aw Tomków, Adam Osieleniec, Dawid Chwa³ek, £ukasz
Pankowski, Adrian Nagórski, Dawid £odyga, Jakub Tarka, Mateusz
Myœliñski, Daniel Mê¿yd³o, Adam
Nagórski, w rezerwie: Jakub £apczyñski, Jakub PrzewoŸny, Marcin
Makowski, Kamil Adamczyk, Jaros³aw Filiks.
Sarmata: Marcin Libiszewski,
Pawe³ Za³êcki, Damian Padziñski
(k.), Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz
(25' Arkadiusz Paw³owski, 75' Rados³aw Cytowicz), Wojciech GuŸniczak,
Zdzis³aw
Szw¹der,
Krzysztof Szkup, Piotr Grochulski, Wojciech Bonifrowski , Maciej Go³dyn.
Przys³owiowego szczêœcia zabrak³o pi³karzom Sarmaty Dobra
aby przywieŸæ komplet punktów z
wyjazdowego meczu z Vinet¹ Wolin. Mimo znacznej przewagi w
polu i wielu niewykorzystanych
sytuacji bramkowych (podam tylko strza³ w s³upek Wojciecha Bonifrowskiego, strza³ w poprzeczkê
Wojciecha GuŸniczaka, czy nie
wykorzystana sytuacja „sam na
sam” z bramkarzem Vinety w
7. Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3 9:14
8. Huragan Wierzchos³aw 2 10:15
9. Pomorzanin II Nowogard 2 6:12

B klasa Szczecin gr. II
– V kolejka
Vitkowia Witkowo - Piast Kolin 7-1,
Saturn Szadzko - Orkan II Suchañ 30, Znicz Sulibórz - Iskra Pomieñ 2-0,
Œwiatowid II £obez - Kluczevia II
Stargard 2-0, Ogniwo Dzwonowo Derby Ulikowo 1-1.
1. Œwiatowid II £obez
2. Znicz Sulibórz
3. Vitkowia Witkowo
4. Orkan II Suchañ
5. Kluczevia II Stargard
6. Derby Ulikowo
7. Iskra Pomieñ
8. Saturn Szadzko

12 17:7
10 12:5
9 13:7
7 10:9
7 10:12
6 9:5
5 7:6
4 11:14

ostatniej minucie meczu przez
Krzysztofa Szkupa), Sarmacie po
remisowym wyniku uda³o siê wywalczyæ tylko jeden punkt, wywalczony w koñcowych minutach
przez Wojciecha Bonifrowskiego
po jego znakomitym strzale z rzutu
wolnego.
Po dziewiêciu rozegranych
meczach zespó³ Sarmaty prowadzony od nowego sezonu przez
trenera Damiana Padziñskiego i
jego asystenta Jaros³awa Jaszczuka, zdobywaj¹c 12 punktów zajmuje 8 lokatê w tabeli, i to jest
miejsce porównywalne z wynikami w poprzednich dwóch sezonach, gdy na koniec sezonu Sarmata zajmowa³ miejsca w górnej
po³ówce tabeli.
Przed Sarmat¹ w trzech najbli¿szych kolejkach s¹ mecze z dru¿ynami, które aktualnie w tabeli zajmuj¹ trzy pierwsze miejsca, ale
znaj¹c ambicjê zawodników Sarmaty, kibice wierz¹, ¿e nawet w
takich meczach zespó³ z Dobrej
staæ na korzystny wynik.
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê zawita
do Dobrej aktualnie trzecia Stal
Szczecin, nastêpnie Sarmata uda
siê do aktualnego lidera Energetyka Gryfino, by ponownie na stadionie w Dobrej 22 paŸdziernika zagraæ z aktualnym wiceliderem Leœnikiem/Rossa Manowo.
estan
9. Piast Kolin
10. Ogniwo Dzwonowo

3 5:19
1 5:15

I klasa juniorów - gr. I
Szczecin – V kolejka
Ina Goleniów - Sarmata Dobra 7-1,
Sparta Gryfice - Polonia P³oty 2-4,
Rega Trzebiatów - Vineta Wolin 12, Œwiatowid £obez - Gryf Kamieñ
Pomorski 8-1.
1. Ina Goleniów
2. Sparta Gryfice
3. Polonia P³oty
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sarmata Dobra
6. Œwiatowid £obez
7. Rega Trzebiatów
8. Gryf Kamieñ Pom.
9. Vineta Wolin

13 26:1
9 17:11
9 14:11
8 11:6
7 8:6
6 11:13
3 7:29
3 8:17
0 3:11
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Pierwsza impreza na nowym obiekcie sportowym w Resku

Stadionik jak marzenie
Gmina Resko œmia³o
i skutecznie inwestuje w
rozwój lokalnej oœwiaty
z myœl¹ o dalszy,
wszechstronny rozwój
dzieci i m³odzie¿y.
Przed kilkoma tygodniami zosta³ ukoñczony i oddany do u¿ytku
nastêpny ju¿ obiekt sportowy w Resku. Na terenie pomiêdzy dwiema
gminnymi placówkami szkolnymi Gimnazjum a Zespo³em Szkó³, usytuowano wielofunkcyjny stadionik.
Wzbudza on na wszystkich ogromne, pozytywne wra¿enie. Nowoczesny kompleks sportowy, wyposa¿ony w boiska do pi³ki rêcznej, siatkówki, pi³ki no¿nej oraz korty tenisowe, wy³o¿ony jest wysokiej jakoœci traw¹ syntetyczn¹. Urz¹dzenia
lekkoatletyczne w postaci bie¿ni
100-metrowej, bie¿ni okólnej o d³ugoœci 200 m i skoczni w dal posiadaj¹ nawierzchniê tartanow¹. Dla
widzów przygotowano trybunê z
wygodnymi siedzeniami.
Nowy stadion w Resku to kolejna udana inwestycja bezpoœrednio
maj¹ca wp³yw na proces kszta³cenia

a tak¿e na zdrowy i kulturalny styl
¿ycia lokalnej spo³ecznoœci. Przed
trzema laty gmina wzbogaci³a siê o
boisko typu Orlik przy Szkole Podstawowej, a niedawno w Starogardzie przekazano do u¿ytku miejscowej szkole piêkn¹ halê sportow¹.
W pi¹tek, 29. wrzeœnia br. nowy
przyszkolny stadion w Resku zape³ni³ siê m³odymi sportowcami. Na
bie¿ni i trasach terenowych w okolicy Gimnazjum przeprowadzono
zawody dla wszystkich typów szkó³
w powiecie pod nazw¹ Sztafetowe
Biegi Prze³ajowe. Uroczystego
otwarcia imprezy dokona³ dyrektor
Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego Dariusz Siemasz.
W imprezie sportu szkolnego o
mistrzostwo Powiatu £obeskiego i
awans do fina³ów wojewódzkich
wystartowa³o blisko 200 dziewcz¹t
i ch³opców.
Wyniki Powiatowych Sztafetowych
Biegów Prze³ajowych - Resko 2011
Szko³y podstawowe dziewczêta
(10 x 800 m)
1. Szko³a Podstawowa DOBRA
(awans do fina³ów wojewódzkich)

IV liga zachodniopomorska – X kolejka
08.10.2011 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Victoria Przec³aw
S³awa S³awno - Energetyk Gryfino
Astra Ustronie Morskie - Vineta Wolin
11.00 Hutnik Szczecin - Rega Trzebiatów
15.00 Ina Goleniów - Leœnik/Rossa Manowo
15.00 Orze³ Wa³cz - Kluczevia Stargard
16.00 Sarmata Dobra - Stal Szczecin
09.10.2011 r. - niedziela:
11.00 Pogoñ II Szczecin - Lech Czaplinek
Liga Okrêgowa Szczeciñska – X kolejka
08.10.2011 r. - sobota:
Stal Lipiany - Polonia P³oty
13.30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Arkonia Szczecin
15.00 Piast Chociwel - Sêp Brzesko
15.00 Œwit Skolwin - Morzycko Moryñ
15.30 Unia Dolice - K³os Pe³czyce
16.00 Sokó³ Pyrzyce - Zorza Dobrzany
16.00 Odrzanka Radziszewo - Masovia Maszewo
16.45 Œwiatowid £obez - Odra Chojna
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - X kolejka
08.10.2011 r. - sobota:
Chemik II Police - Sparta Gryfice
Jeziorak Szczecin - Flota II Œwinoujœcie
Vielgovia Szczecin - GKS Mierzyn
Sparta Wêgorzyno - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
Pomorzanin Nowogard - Wicher Brojce
13.30 Promieñ Mosty - Ina Iñsko
15.00 Kasta Szczecin-Majowe - Iskra Golczewo
17.30 B³êkitni II Stargard - Orze³ £o¿nica
A klasa Szczecin gr. I – VII kolejka
08.10.2011 r. - sobota:
Mewa Resko - Jantar Dziwnów
Bizon Cerkwica - B³êkitni Trzyg³ów

opiekun zespo³u - Marzena Howsa
2. Szko³a Podstawowa WÊGORZNO
3. Szko³a Podstawowa RESKO
4. Szko³a Podstawowa nr 1 £OBEZ
Szko³y podstawowe
ch³opcy (10 x 800 m)
1. Szko³a Podstawowa WÊGORZYNO (awans do fina³ów wojewódzkich) opiekun zespo³u - Dariusz
Czajka
2. Szko³a Podstawowa RESKO
3. Szko³a Podstawowa nr 1 £OBEZ
4. Szko³a Podstawowa RUOWO
POMORSKIE
5. Szko³a Podstawowa nr 2 £OBEZ
Gimnazja dziewczêta (10x800 m)
1. Gimnazjum RESKO - awans do
fina³ów wojewódzkich opiekun zespo³u - Paulina Sarnecka
2. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych
£OBEZ
3. Gimnazjum WÊGORZYNO
Gimnazja ch³opcy (10x1200 m)
1. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych
£OBEZ - awans do fina³ów wojewódzkich opiekun zespo³u - Grzegorz Pawlak
2. Gimnazjum RESKO
3. Gimnazjum WÊGORZYNO

Szko³y ponadgimnazjalne
dziewczêta (10x800 m)
1. Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki
£OBEZ - opiekun zespo³ - Ewa
£ukasik
ch³opcy (10x1200 m)
1. Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki
£OBEZ - opiekun zespo³u Mariusz
W³odarz.
Obydwa zespo³y uzyska³y
awans do fina³ów wojewódzkich.
G³ównym organizatorem imprezy by³o Starostwo Powiatowe w
£obzie. Kierownictwo zawodów:
Grzegorz Pawlak (powiatowy organizator sportu szkolnego) oraz Roman Gojlik i Jan Michalczyszyn
(nauczyciele wf z Reska).
Trzy pierwsze zespo³y Mistrzostw Powiatowych w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych w ka¿dej kategorii szkó³ otrzyma³y puchary.
Najlepsze zespo³y z Powiatu
£obeskiego wezm¹ udzia³ w fina³ach wojewódzkich w dniu
19.10.2011 r. w Tychowie, powiat
bia³ogardzki.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Orze³ Prusinowo - Fala Miêdzyzdroje
15.00 Pomorzanin Przybiernów - Korona Stuchowo
16.00 Ba³tyk Gostyñ - OKS Goleniów
09.10.2011 r. - niedziela:
15.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Sowianka Sowno
A klasa Szczecin gr. II – VII kolejka
08.10.2011 r. - sobota:
Orze³ Grzêdzice - Zenit Koszewo
15.00 Radowia Radowo Ma³e - D¹b Dêbice
15.30 Olimpia Nowogard - Unia Stargard
09.10.2011 r. - niedziela:
13.30 WODR Barzkowice - Rolpol Chlebowo
15.00 Pomorzanin Kr¹piel - D¹brovia Stara D¹browa
15.00 Orkan Dalewo - Zorza Tychowo
B klasa Szczecin gr. I – VI kolejka
08.10.2011 r. - sobota:
Gardominka/Polonia II Mechowo - Huragan Wierzchos³aw
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Pomorzanin II Nowogard
14.30 Zalew Stepnica - Pionier ¯arnowo
15.00 Zieloni Wyszobór - Znicz Wysoka Kamieñska
B klasa Szczecin gr. II – VI kolejka
08.10.2011 r. - sobota:
Orkan II Suchañ - Derby Ulikowo
Piast Kolin - Ogniwo Dzwonowo
Iskra Pomieñ - Œwiatowid II £obez
Saturn Szadzko - Znicz Sulibórz
09.10.2011 r. - niedziela:
15.00 Kluczevia II Stargard - Vitkowia Witkowo
I klasa juniorów - gr. I Szczecin – VII kolejka
08.10.2011 r. - sobota:
Sarmata Dobra - Rega Trzebiatów
Gryf Kamieñ Pomorski - Sparta Gryfice
Vineta Wolin - Fala Miêdzyzdroje
13.00 Polonia P³oty - Ina Goleniów
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Nieprawid³owoœci, nieprawid³owoœci i jeszcze raz nieprawid³owoœci...

Sesja zakoñczona wstrz¹sem.
Co dalej z LKS Mewa Resko?
Ostatnia sesja Rady
Miejskiej w Resku
zakoñczy³a siê
informacj¹, która
wprowadzi³a radnych
w os³upienie. Wstrz¹s,
wstyd, tak mówili radni.
Podczas wolnych
wniosków g³os zabra³a
pani Ada Buczma.
- W czerwcu 2010 roku zosta³am
wybrana na przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej w klubie LKS Mewa
Resko. Chcia³am zrobiæ porz¹dek w
tym klubie. Od lat dzieje siê tam
bardzo Ÿle. Dopuszczono nas do
dwóch kontroli. 21 stycznia 2011
roku z³o¿y³am do Rady Miejskiej
pismo, w którym zwróci³am siê o
pomoc Komisji Rewizyjnej klubu
LKS Mewa Resko. Do dnia dzisiejszego (28.09.2011) nie otrzyma³am
¿adnej odpowiedzi. Przekaza³am
wszystkie dokumenty radnym.
Przyszed³ do mnie raport z RIO,
mamy w nim 6 stron nieprawid³owoœci dokonanych w tym klubie od
2008 do 2011 roku. Przyszed³ do
mnie tak¿e raport Starostwa Powiatowego w £obzie, gdzie zarz¹d klubu dopuœci³ siê nieprawid³owoœci
statutowych oraz prawnych. Jestem
w posiadaniu dokumentów, w których fa³szowano dokumenty w Mewie Resko. A wy, jako radni, nie pomogliœcie nam. Nastêpna sprawa,
przez to, ¿e wykaza³am tyle nieprawid³owoœci zosta³am z tego klubu
usuniêta. Na tym zebraniu by³ wtedy
burmistrz i jeden z radnych. Zosta³am usuniêta, ale to Walne Zgromadzenie z 24 stycznia br. zosta³o uniewa¿nione przez Starostwo Powiatowe. Zarz¹d Mewy Resko ma obowi¹zek do 31 paŸdziernika 2011
roku zwo³aæ nowe Walne Zgromadzenie. W tej chwili w klubie robi siê
coœ takiego, ¿e usuwa siê wszystkich
cz³onków stowarzyszenia, którzy
byli za prawid³owoœciami, usuwa
siê ich bez podania przyczyny. Jest
mi bardzo przykro, ¿e nikt z radnych
nie zainterweniowa³, tym bardziej,
¿e miasto przekazuje 140.000 z³ na
klub. Chodzi nam o interes dzieci i
m³odzie¿y. Od 2008 roku nie ma
ewidencji sprzêtu w tym klubie! Czy
wyobra¿acie sobie pañstwo, ile pieniêdzy idzie w niwecz? Gdzie jest
nadzór? Ten klub jest na ostatnim
miejscu w A klasie! - mówi³a bardzo

ciej wspólne posiedzenie komisji, która by³aby poœwiêcona tylko i
wy³¹cznie klubowi
LKS Mewa Resko. Na
spotkanie ma zostaæ zaproszony prezes klubu
Jan Andrusieczko.

¿ywio³owo pani Buczma.
Takiej informacji na zakoñczenie sesji nie spodziewa³ siê chyba
nikt z obecnych. Na twarzach radnych by³o widaæ wielkie niedowierzanie, prawdziwy szok.
Radna Renata Kulik, która jest
przewodnicz¹c¹ Komisji Sportu,
pyta³a dlaczego pani Buczma tak
póŸno mówi o tym na sesji. Radna
doda³a, i¿ nikt z radnych nie dosta³
informacji od przewodnicz¹cej Barbary Basowskiej o piœmie skierowanym do radnych o pomoc.
W odpowiedzi radna otrzyma³a
informacjê, i¿ dopiero pismo od Starostwa z 26 sierpnia br., w którym
pani Buczma dosta³a informacjê o
uniewa¿nieniu Walnego Zgromadzenia ze stycznia br., na którym j¹
usuniêto, zobowi¹za³o j¹ do tego,
aby walczyæ dalej o dobro klubu.
Wczeœniej nie mog³a tego zrobiæ, bo
nie by³a ju¿ cz³onkiem stowarzyszenia.
Burmistrz Reska mówi³ i¿
Mewa jest stowarzyszeniem, wiêc
nikt z zewn¹trz nie mo¿e ingerowaæ
w sprawy klubu. Mówi³, ¿e Urz¹d
Miejski mo¿e kontrolowaæ jak klub
wykorzystuje pieni¹dze, które
otrzymuje z bud¿etu miasta. G³os w
dyskusji zabra³ tak¿e radny Nowak:
- Gdybyœmy zostali poinformowani
o piœmie, jaki z³o¿y³a pani Buczma
do Urzêdu Miejskiego, na pewno
nie doprowadzilibyœmy do kontroli
RIO. Dzisiaj jest mi wstyd. To jest
szok – mówi³ z niedowierzaniem.
Radni postawili wniosek do przewodnicz¹cej, aby zwo³aæ jak najszyb-

W kuluarach uda³o
nam siê porozmawiaæ
z pani¹ Ad¹ Buczma.
Poprosiliœmy o dodatkowe informacje.
Pierwsz¹ kontrolê
Komisja Rewizyjna w
klubie przeprowadzi³a w czerwcu; w lipcu
jeden z cz³onków zrezygnowa³ z funkcji.
Statut pozwala jednak, aby Komisja
sk³ada³a siê z dwóch

cz³onków.
- Podczas pierwszej kontroli
sprawdziliœmy rozliczenie konta
bankowego i sprawozdanie finansowo-ksiêgowe. Wtedy po kontroli
odnotowaliœmy 9. punktów, w których odnotowaliœmy nieprawid³owoœci. Zosta³o to przyjête do wiadomoœci przez prezesa klubu. Odnotowaliœmy m.in. brak pe³nej dokumentacji pozycji œrodków chemicznych i artyku³ów spo¿ywczych.
Ksiêgowa na Walnym Zgromadzeniu poda³a, ¿e zap³aci³a za sêdziów
op³atê w wysokoœci 5.444 z³. Zadzwoniliœmy do ZZPN i okaza³o siê,
¿e do dnia 22 czerwca poprzedniego
roku Mewa wp³aci³a tylko 2.000,
czyli na resztê kwoty nas oszukali.
Jednak ca³kowity koszt sêdziowania nie by³ taki jak podano. Dowiedzieliœmy siê, ¿e powinno to byæ
4.538 z³. Posz³o to ju¿ z pieniêdzy
obecnego zarz¹du. By³y w raporcie
kasowym listy zawodników, którzy
otrzymywali diety. Z zeznañ 15 zawodników wiemy, i¿ diety nie by³y
wyp³acone. Podpisy zawodników
nie by³y te¿ identyczne z podpisami
na liœcie sk³adek cz³onkowskich.
Wszystko przeanalizowaliœmy –
mówi³a.
Pani Buczma wyci¹ga kolejne
dokumenty i wskazuje na nastêpne
nieprawid³owoœci: - Klub wykaza³,
¿e na zakup materia³ów i sprzêtu
sportowego przeznaczy³ kwotê w
wysokoœci ponad 17.000 z³. A do
koñca poprzedniego zarz¹du otrzymaliœmy rozliczenie prezesa na
kwotê 7.709 z³. Wiêc brakuje ponad
10.000 z³. Wykazuje to tak¿e RIO.

Przy czym niektóre nazwiska zawodników pojawiaj¹ siê dwa razy, w
bardzo krótkim odstêpie czasu.
Wy³apaliœmy takie niuanse, ¿e ktoœ
kupi³ buty np. w marcu i zaraz w
nastêpnym miesi¹cu kupi³ nastêpne
buty. Ksiêgowa na Walnym Zgromadzeniu wykazywa³a wiêc nieprawdziwe informacje, a cz³onkowie stowarzyszenia przyjmowali je.
W miêdzyczasie osoba, która jest
odpowiedzialna za ewidencjê, napisa³a oœwiadczenie: „Oœwiadczam,
i¿ nie mia³em pe³nej ewidencji zakupowanego sprzêtu sportowego w
klubie LKS Mewa Resko do dnia 22
czerwca 2010 roku”. Czyli nie ma
ewidencji na sprzêt, na który wydaje ponad 17.000 z³.
Z opowiadania pani Ady Buczmy wynika, i¿ klub pisa³ do Urzêdu
Miejskiego sprawozdania, które nie
odpowiadaj¹ w ogóle temu, co jest
w dokumentach. W drugim protokole komisji by³o ju¿ mniej punktów.
Nadal jednak brakowa³o podpisów
prezesa na fakturach stwierdzaj¹cych zasadnoœæ wykonania zap³aty.
Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej mówi³a tak¿e o uchwa³ach, które
by³y podejmowane, ale nierealizowane. Zosta³y tak¿e zmienione podpisy w banku, czyli lista osób, które
mog³y pobieraæ pieni¹dze. Na Walnym Zgromadzeniu, które przeprowadzono w styczniu, nie by³o sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Pani¹ Adê Buczmê wyproszono,
wiêc Walne Zgromadzenie odby³o
siê nieprawid³owo. Pani Buczma
posiada dokument potwierdzaj¹cy
fa³szowanie podpisów poprzedniej
Komisji Rewizyjnej, a konkretnie
podrobienie podpisów dwóch cz³onków. Jeden z cz³onków nie otrzyma³
tak¿e ¿adnych dokumentów do kontroli. Pani Buczma mówi³a tak¿e, i¿
Jan Andrusieczko nie reagowa³ i nie
podj¹³ ¿adnych decyzji w sprawie
wykazanych nieprawid³owoœci, co
napisa³a tak¿e w piœmie do Rady
Miejskiej w Resku. Zobaczyliœmy
tak¿e pisma o wykreœleniu cz³onków
ze stowarzyszenia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Wydaje siê, ¿e sprawê tê w Resku zamiatano pod przys³owiowy
dywan. Ktoœ gdzieœ zgubi³ tak¿e
pismo w Urzêdzie Miejskim, co na
pewno wymaga wyjaœnienia. Najlepsze na zakoñczenie wydaj¹ siê
s³owa pani Buczmy: - Nieprawid³owoœci, nieprawid³owoœci i jeszcze
raz nieprawid³owoœci...
Piotr Jachym
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RIO o finansach Mewy Resko
(RESKO). Na stronie
Regionalnej Izby
Obrachunkowej pojawi³o
siê ju¿ wyst¹pienie
pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej
w terminie od 9 do 30
czerwca 2011.
Kontrola doraŸna dotyczy³a
Gminy Resko oraz Ludowego Klubu Sportowego „Mewa” Resko w
zakresie rozliczenia dotacji otrzymanych z bud¿etu Gminy Resko w
latach 2008-2011. Protokó³ kontroli zosta³ podpisany przez burmistrza
Reska 12 lipca 2011roku.
Nie by³o na BIP
Z wyst¹pienia wynika, ¿e w latach 2008 – 2011 nie zamieszczano
w Biuletynie Informacji Publicznej
og³oszenia o otwartym konkursie na
prowadzenie w 2008 roku dzia³alnoœci z zakresu upowszechniania w
Gminie Resko sportu i kultury fizycznej, nie og³oszono z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem otwartego konkursu ofert
na prowadzenie w 2010 roku dzia³alnoœci z zakresu upowszechniania
w Gminie Resko sportu i kultury
fizycznej, nie zamieszczono na stronie internetowej og³oszenia o otwartym konkursie na prowadzenie w
2011 roku dzia³alnoœci z zakresu
upowszechniania w Gminie Resko
sportu i kultury fizycznej.
Nie zamieszczono równie¿ na
stronie internetowej wyniku otwartego konkursu ofert na prowadzenie
w 2011 roku dzia³alnoœci z zakresu
upowszechniania w Gminie Resko
sportu i kultury fizycznej.
Sprawozdania bez nadzoru
W latach 2008 – 2010 na z³o¿onych przez Ludowy Klub Sportowy
„Mewa” Resko sprawozdaniach
(czêœciowych oraz koñcowych) z
realizacji zadania publicznego w
zakresie upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej
brak by³o dat wyp³ywu do Urzêdu
Miejskiego w Resku.
Przyjêto sprawozdania czêœciowe i sprawozdania koñcowe z realizacji zadania publicznego upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej za lata 2008,
2009, 2010, które nie by³y podpisane przez Prezesa Ludowego Klubu
Sportowego „Mewa” Resko, a tylko
przez G³ówn¹ Ksiêgow¹.
Przyjêto w latach 2008 – 2011
nieprawid³owo sporz¹dzone przez
Ludowy Klub Sportowy „Mewa”
Resko rozliczenie otrzymanej z bu-

d¿etu Gminy Resko dotacji na upowszechnianie w Gminie sportu i
kultury fizycznej, tj.:
w 2008 roku: w wykazie faktur
zweryfikowanym przez Skarbnika
Gminy „Rozliczenie dotacji – LKS
MEWA Resko za 2008 r.” nie zakwestionowano wydatków udokumentowanych kopiami faktur, rachunków oraz umowy na ³¹czn¹
kwotê 1.779,59 z³.
W 2009 roku: w za³¹czonym do
sprawozdania koñcowego z wykonania zadania publicznego „Upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej w okresie od
01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.” zestawieniu faktur zani¿ono kwotê
zrealizowanych wydatków o
1.678,88 z³. Nieprawid³owo podsumowano ³¹czn¹ kwotê wydatków wpisano kwotê 130.000 z³ zamiast
131.678,88 z³ (tj.: w zestawieniu
faktur za I pó³rocze zani¿ono o
³¹czn¹ kwotê 1.503,88 z³ – wykazano kwotê 64.369,16 z³ zamiast
65.873,04 z³, a zestawienie faktur za
II pó³rocze zani¿ono o kwotê 175 z³
– wykazano kwotê 65.630,84 z³ zamiast 65.805,84 z³). Gmina nie dokona³a kontroli i oceny realizacji
zadania.
W wykazie faktur, na podstawie
którego Ludowy Klub Sportowy
„Mewa” Resko dokona³ rozliczenia
dotacji udzielonej z bud¿etu Gminy,
nieprawid³owo udokumentowano

wydatki w ³¹cznej kwocie 1.602,90
z³, tj.: w 3 przypadkach zawy¿ono
kwoty wykazanych w zestawieniu
wydatków ³¹cznie o 106,90 z³, w 1
przypadku dokonano rozliczenia
œrodków dotycz¹cych roku 2008 w
kwocie 1.286,68 z³, w dniu
02.04.2009 r. dokonano p³atnoœci
przelewem w kwocie 99 z³ bez udokumentowania oraz dwukrotnie dokonano zap³aty za Fakturê VAT Nr
F/1537/2/09 z dnia 25.06.2009 r. na
kwotê 110,32 z³, czym naruszono
postanowienia zawarte w § 2 ust. 5
Umowy Nr ZP.4120-1/08 z dnia 23
stycznia 2009 roku zawartej pomiêdzy Gmin¹ Resko a LKS „Mewa”
Resko na upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej.
Z³o¿one przez Klub Sprawozdanie koñcowe za 2009 rok pomimo
ww. nieprawid³owoœci zosta³o przyjête i zatwierdzone bez zastrze¿eñ
przez Podinspektora ds. zamówieñ
publicznych.
W 2010 roku w za³¹czonym do
sprawozdania koñcowego z wykonania zadania publicznego „Upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej w okresie od
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.” w
zestawieniu faktur kwotê zrealizowanych wydatków zani¿ono o
500,70 z³. Nieprawid³owo podsumowano ³¹czn¹ kwotê wydatków –
wpisano kwotê 130.000 z³ zamiast
130.500,70 z³. Gmina nie dokona³a

kontroli i oceny realizacji zadania.
W 2011r. w z³o¿onym sprawozdaniu w czêœci II pkt 1. „Rozliczenie
ze wzglêdu na rodzaj kosztów”
wykazano wykorzystan¹ dotacjê w
³¹cznej kwocie 33.976,67 z³, natomiast w Zestawieniu Faktur wykazano wykonane wydatki w ³¹cznej
kwocie 28.110,15 z³ (ró¿nica wynosi 5.866,52 z³), Zleceniodawca nie
dokona³ kontroli i oceny realizacji
zadania.
Z³o¿one przez LKS „Mewa” Resko sprawozdanie czêœciowe za
okres od 01.01.2011 r. do
31.03.2011 r. pomimo ww nieprawid³owoœci zosta³o przyjête i zatwierdzone bez zastrze¿eñ przez Podinspektora ds. zamówieñ publicznych
w dniu 14.04.2011, za co odpowiedzialnoœæ ponosi Podinspektor ds.
zamówieñ publicznych oraz Podinspektor ds. ksiêgowoœci bud¿etowej, a z tytu³u nadzoru Skarbnik
Gminy oraz Burmistrz Gminy.
Nie wyegzekwowano do dnia
zakoñczenia czynnoœci kontrolnych, tj. do dnia 30 czerwca 2011
roku zwrotu do bud¿etu Gminy Resko dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem: za 2009 rok
w kwocie 1.144,02 z³, za 2010 rok w
kwocie 528,27 z³, za co odpowiedzialnoœæ ponosi Podinspektor ds.
ksiêgowoœci bud¿etowej, a z tytu³u
nadzoru Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Gminy.
MM

Lodowisko czy chodniki?
(WÊGORZYNO). To, czy w
tej gminie powstanie Bia³y Orlik, zale¿eæ bêdzie od samych
mieszkañców. Kwestiê budowy
Bia³ego Orlika poruszy³a podczas sesji Rady Miejskiej Barbara Pietrusz, nawi¹zuj¹c do
ewentualnych planów budowy
lodowiska w Wêgorzynie.
- 600 tys. z³ na Bia³ego Orlika...
Jakie s¹ koszty utrzymania Orlika i
kto go mia³by utrzymywaæ? Mieszkañcy mówi¹, ¿e za 300 tys. z³ chcemy chodziæ po ³adnych chodnikach,
³adnych drogach. Na pewno wiem,
¿e nie by³o konsultacji ze œrodowiskiem nauczycieli. Jest to powa¿na
kwota, któr¹ bêdziemy musieli zainwestowaæ – powiedzia³a radna.
Bia³y Orlik to zbudowane na
wzór pi³karskich Orlików, odkryte,
ogrodzone i oœwietlone lodowisko.
Koszt takiego lodowiska oszacowano na oko³o 600 tys. z³, z czego
po³owê finansuje gmina.

Lodowiska musz¹ zostaæ umiejscowione na terenie kompleksu
sportowego, powsta³ego w ramach
programu „Moje Boisko-Orlik
2012”, natomiast sk³adane montowane powinny byæ na boiskach o
nawierzchni poliuretanowej (zbudowanych na pod³o¿u przepuszczalnym), natomiast lodowiska sta³e zrealizowane powinny zostaæ w
innym miejscu w bezpoœrednim s¹siedztwie Orlika, zapewniaj¹cym
mo¿liwoœæ nale¿ytego ich wykonania. Obiekt ma byæ ogólnodostêpny.
Mo¿liwe jest pobieranie za korzystanie z lodowiska op³at, które bêd¹
bilansowa³y koszty ponoszone na
utrzymanie obiektu.
- Kontaktowa³am siê w tej sprawie z przedstawicielami grup sportowych, uczniowskich itp. Jeœli pani
wiedza na temat oczekiwañ mieszkañców jest inna, to ja wykonam to,
co pañstwo postanowi¹ – odpar³a
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska na wypowiedŸ radnej.
Warto tu zwróciæ uwagê, ¿e za

koszty kwalifikowane uznane zostan¹: opracowanie dokumentacji
technicznej, zakup i monta¿ przy³¹cza oraz infrastruktury niezbêdnej
do wytworzenia lodu, zakup i monta¿ band wokó³ lodowiska, wykonanie oœwietlenia, zakup i monta¿
chodników gumowych w ci¹gach
komunikacyjnych, o powierzchni
gwarantuj¹cej bezpieczne korzystanie z obiektu.
Natomiast kosztami niekwalifikowanymi s¹: zagospodarowanie
terenu niezwi¹zane bezpoœrednio z
lodowiskiem, zakup systemu nag³oœnienia lodowiska, wykonanie zaplecza technicznego (wypo¿yczalnia ³y¿ew, szatnie), zakup pozosta³ego sprzêtu: typu ³awki, suszarka
do ³y¿ew, ostrza³ka do ³y¿ew, wykonanie przy³¹czy technicznych niezwi¹zanych z lodowiskiem, koszt
demonta¿u lodowiska, zakup maszyny do pielêgnacji lodu, wykonanie ewentualnego zadaszenia obiektu, koszty zwi¹zane z obs³ug¹ obiektu.
MM
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Rz¹d zmniejszy³ dotacje
na drogi, samorz¹dów
na nie nie staæ

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 36 brzmia³o:

„Czasem aureola ma kszta³t zera”
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.

(£OBEZ). Na pocz¹tku tego
roku zosta³y zawarte uzgodnienia
pomiêdzy gmina a powiatem, ¿e
zostanie wyremontowana ul. Kolejowa. Czy jednak inwestycja ta
zostanie zrealizowana jednorazowo, czas poka¿e.
Zgodnie z uzgodnieniami powiat mia³ pokryæ 50 proc. kosztów
inwestycji, tak jak przewiduje Narodowy Program Dróg Lokalnych. Za
420 tys. z³ starostwo jednak mog³oby samo to zrobiæ, wykonuj¹c prace
w³asnym zakresem, zlecaj¹c jedynie nak³adkê bitumiczn¹.
Niedawno zosta³ og³oszony nabór, ale zmieni³y siê warunki. Narodowy Program polega teraz na tym,
¿e 70 proc. finansuje samorz¹d a 30
proc. - Rz¹d. W tej sytuacji, œladem
za poczynionym zobowi¹zaniem,
powiat chcia³ przes³aæ pismo, ale
czas nagli³, bo 5 paŸdziernika trzeba
ju¿ sk³adaæ wnioski, z tego te¿ powodu powiat wys³a³ do gminy pismo
przewodnie, a wraz z nim propozycja porozumienia zarz¹du i gminy
£obez, w którym zarz¹d okreœli³, ¿e

powiat ³obeski zobowi¹zuje siê do
pokrycia 50. proc. inwestycji jednak¿e nie wiêcej ni¿ 420 tys. z³.
– W poniedzia³ek panowie
burmistrzowie przyszli na rozmowy
do nas; wielkoœci zawarte w porozumieniu s¹ niezgodne z rozporz¹dzeniem. Rozporz¹dzenie mówi o 70
proc. ale zgodne s¹ z naszymi ustaleniami, a my jesteœmy w stanie zrobiæ te ulicê na przestrzeni lat robi¹c
w jeden rok chodnik, w drugi – drugi
drugi chodnik i nak³adkê bitumiczn¹. W tej kwocie, jak¹ przewidzieliœmy. Natomiast nie widzimy
szans na sfinansowanie tego zadania
na poziomie 70 proc.; jest to kwota
oko³o 700 tys. z³. Zarz¹d odst¹pi³ od
zamiaru z³o¿enia wniosku do Narodowego Programu na dokoñczenie
trzeciej czêœci, to jest etap ReskoWêgorzyno. Tam jest rz¹d 4-4,5
miliona z³, ale 70 proc. udzia³ nasz.
To po prostu robienie inwestycji na
nasz koszt. Czekamy na lepsze sytuacje – poinformowa³ starosta ³obeski podczas sesji Rady Powiatu.
MM

