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Seksafera, Snajper, Rospuda  konwulsje III RP

Kazimierz Rynkiewicz
Min¹³ zaledwie tydzieñ, gdy w
ostatnim wydaniu napisa³em, co mylê
o aferze koperkowej zwi¹zanej z
poszukiwaniem Stanis³awa Antczaka
nazwanego przez media Snajperem.
Zaledwie tydzieñ wystarczy³, by temat znik³ z gazet, a zast¹pi³a go nastêpna afera zwana Dolin¹ Rospudy.
Kilka dni wystarczy³o, by wszystkie spostrze¿enia zawarte artykule o
Snajperze zosta³y zweryfikowane
przez... samo ¿ycie. Oto pojawili siê
prawdziwi gangsterzy, którzy z zimn¹
krwi¹ zamordowali i okradli w³aciciela
kantoru i jego syna w Mylenicach.
Gdy za naszego Stacha wyznaczano
jakie marne kwoty nagrody za ujawnienie, to burmistrz Mylenic od razu
przeznaczy³ na to 100 tys. z³. 20 tys. do
100 to jak 1 do 5. To najlepsza skala porównawcza Snajpera z tamtymi przestêpcami. Jednak skala medialnego rozg³osu jest odwrotna; 5 do 1. Na pytanie
 dlaczego tak siê dzieje, trzeba szukaæ
odpowiedzi siêgaj¹c do korzeni narodzin mediów w III RP. Dzisiaj, po 17
latach, je¿eli kto nie pamiêta jak one
powstawa³y lub nie nauczy³ siê przez
te lata analizowaæ uwa¿nie ich treci,
mo¿e dawaæ siê codziennie uwodziæ i

zwodziæ produkowanym aferom i bêdzie ich dobrowoln¹ ofiar¹. Emocje
powoduj¹, ¿e przestajemy myleæ racjonalnie. Stajemy siê ofiarami medialnych manipulacji, gdy media graj¹ naszymi emocjami z pominiêciem faktów;
gdy te emocje wywo³uj¹, potêguj¹ i kieruj¹ w okrelonym kierunku, by za³atwiæ w ten sposób sobie wiadome interesy. Emocje nie wywiedzione z faktów
nie pozwalaj¹ dotrzeæ do prawdy. Ka¿da wiêc publiczna dyskusja powinna
zaczynaæ siê od ustalenia faktów w
danej sprawie, które nastêpnie mo¿na
interpretowaæ. Nie s¹ problemem demokracji skrajne pogl¹dy, bo ludzie
maj¹ odmienne zdania, byle by tylko
opiera³y siê one na faktach i wiedzy. Do
absurdu doprowadzono badania opinii
publicznej, gdy zaczêto pytaæ respondentów, czy wierz¹ w to, ¿e - i tu pada
pytanie dotycz¹ce jakiej spo³ecznej
kwestii.
Mam wra¿enie, ¿e panuj¹ca od kilku miesiêcy medialna wrzawa i tworzenie afer to konwulsje III RP. Konwulsje
powoduj¹, ¿e robi siê je coraz bardziej
prostacko i nawet nie próbuje siê ju¿
ukryæ tych grubych nici, którymi siê
je szyje.
Wemy na przyk³ad tzw. seksaferê;
skandal wywo³uje Gazeta Wyborcza i
przez miesi¹c relacjonuje jej przebieg, a
gdy wychodzi na jaw, kto by³ jej inicjatorem i o co chodzi³o (- rozwalimy koalicjê i bêdziemy budowaæ partiê z
Rokit¹ i P³a¿yñskim) gazety nagle
milkn¹ i przerzucaj¹ siê na Rospudê. Po
drodze wychodzi na jaw, ilu facetów

zosta³o przebadanych na ojcostwo córki Anety K., ale ¿aden dziennikarz nie
idzie tym tropem. Aneta K. jest oczywicie dla gazet bohaterem pozytywnym. A¿ prosi siê, by zrobiæ o niej
spory artyku³, spróbowaæ dociec tego
ojcostwa, ujawniæ prawdê i k³amstwa w
tej sprawie, ale nikt siê tego nie podejmuje. Gdy pojawiaj¹ siê najciekawsze
informacje, sprawa zostaje wyciszona.
Konwulsje III RP wchodz¹ w etap
koñcowy po ujawnieniu raportu o WSI.
Raport zostaje zbyty milczeniem. W
niektórych gazetach zaledwie jego krótkie omówienia, bez dotykania najciekawszych spraw. Kto zna jego zawartoæ? Co robi prasa, która powinna
przedstawiæ ujawnione w nim fakty,
które ods³aniaj¹ patologie III RP, a wiêc
pokazuj¹ jaki fragment obrazu Polski,
w której ¿yjemy teraz, bo zapocz¹tkowane wtedy procesy spo³eczne i gospodarcze nie zniknê³y wraz z opublikowaniem tego raportu i bez zrozumienia ich nie jestemy w stanie rozumieæ
tego co siê dzieje. To tak jakby udawaæ,
¿e skoñczone przez nas szko³y nie
mia³y wp³ywu na nasze dalsze ¿ycie
tylko dlatego, ¿e skoñczylimy je dawno temu.
Wiêc ¿eby nie roztrz¹saæ raportu
zajêto siê Rospud¹. Ju¿ po tygodniu
by³a spo³eczna histeria, a ja nadal nie
mog³em dowiedzieæ siê, o co chodzi.
Owszem, dowiedzia³em siê, jak ¿yj¹
ekolodzy, jak pi¹, jak gotuj¹, jakich
kuchenek u¿ywaj¹, jak wchodz¹ na
drzewa, ale nic o meritum sprawy. Do
dzisiaj nie wiem, ilu ludzi zginê³o na

drodze w Augustowie; oko³o to mo¿na liczyæ mrówki, ludzi nie powinno.
Niestety, wyznawany prymat ¿ycia
zwierz¹t nad ¿yciem ludzkim skutecznie odpycha od dzia³añ takich po¿al siê
Bo¿e ekologów. Bêd¹ tam siedzieæ do
marca, bo póniej zaczyna siê okres
ochronny ptaków. Okresu ochronnego
na ludzi nie ma, wiêc ciê¿arówki nadal
bêd¹ mog³y zabijaæ przechodniów w
Augustowie.
W ostatnich dniach zaczê³y w koñcu docieraæ jakie fakty; a to, ¿e na trasie
ekologicznej trzeba wyburzyæ domy,
a to, ¿e i tak bêdzie przecinaæ rezerwat
itd. Gazety nie bêd¹ czekaæ na ujawnienie ca³ej prawdy o Rospudzie, bo mog³aby okazaæ siê inna, ni¿ nam wmawia³y. Ju¿ przeskoczy³y i wa³kuj¹ arcybiskupa Petza.
Maj¹c to wszystko na wzglêdzie
trzeba do tego podchodziæ spokojnie.
To tylko przedmiertne konwulsje III
RP w wersji medialnej. Jej wersja wojskowa w³anie siê skoñczy³a.

List do redakcji

Wspomnienia sprzed 62 lat
W po³owie stycznia 1945 r. wojska
rosyjskie przesz³y do dzia³añ ofensywnych i w stosunkowo krótkim czasie znad Wis³y dotar³y na Pomorze
Zachodnie. Ju¿ w koñcu lutego front
zbli¿y³ siê miêdzy innymi pod £obez.
W pierwszych dniach marca wojska
wkroczy³y na teren powiatu ³obeskiego. W ostatnim czasie natkn¹³em siê na
wspomnienia z okresu walk o £obez we
wroc³awskim miesiêczniku Semper
Fidelis numer 4/93 z lipca 2006 r. Autor Jerzy Stok³osa, wywodz¹cy siê ze
Lwowa, a obecnie mieszkaj¹cy na Kielecczynie, wspomina epizod dotycz¹cy naszego terenu i ten fragment poni¿ej cytujê w dos³ownym brzmieniu i
pisowni:
W pierwszej po³owie stycznia
1945 r. po¿egnalimy ziemianki w lasach pod W³odaw¹. Wojsko ruszy³o na
zachód. W Radomiu koszary by³y
przepe³nione tak, ¿e pierwsz¹ noc w
tym miecie przespa³em pod sto³em,
tylko tam znalaz³em wolne miejsce.
Potem by³o miasto Krzy¿ Wlkp  tam
by³a ju¿ strefa przyfrontowa. Walki
toczy³y siê na tzw. Wale Pomorskim.
JEST NA Pomorzu zach. miasteczko
£obez (Labes), tam omal nie zakoñ-

czy³em swojego wojowania... Sztab naszego pu³ku by³ w miasteczku, a dzia³a
oko³o 5-6 km za miastem. By³em wtedy
w dru¿ynie ochrony sztabu, trzeba
by³o dostarczyæ dywizjonom na pozycjach jakie papiery (mapy, wykresy,
rozkazy), a ³¹cznik gdzie siê zapodzia³... Pad³o na mnie. Poszed³em piechot¹ ciê¿kozbrojny (pepesza, dwa
magazynki) i wio... Po drodze nagle
zobaczy³em Niemców wychodz¹cych
z lasu, pozna³em po he³mach... Skoczy³em do rowu i wygarn¹³em z pepeszy w
ich stronê, oni odpowiedzieli ostrzej...
Zahucza³o na lenej drodze, s³ysza³em
jak kule uderza³y w drzewa. Przytulony do ziemi podnios³em g³owê, ¿eby zobaczyæ co oni robi¹. Jak rusz¹ na mnie
trzeba siê broniæ, las by³ o krok. Serie z
automatu i pod ich os³on¹  w las... Niespodziewanie na szosie zahucza³y samochody. Niemcy zwrócili ogieñ w
tamt¹ stronê... Na samochodach byli
Rosjanie, zaczê³a siê bezpardonowa
strzelanina, mia³em w tym swój drobny
udzia³, nie ¿a³owa³em magazynków...
Rosjanie przegonili Niemców. Nie mogê
powiedzieæ przegonilimy, bo ja by³em jeden a Ruskich ca³a gromada. Jak ju¿
by³o po wszystkim Rosjanie podejrzli-

wie patrzyli na mnie... Sk¹d siê tu wzi¹³
i po co? Wyt³umaczy³em mocno trzymaj¹c automat za pas (s³ysza³em, ¿e
podejrzanym odbierali broñ). Na miejscu, po dojciu do naszych, odda³em to
co przynios³em i zameldowa³em co siê
zdarzy³o. W powrotnej drodze podwieziono mnie, abym pokaza³, gdzie
dosz³o do potyczki.
Dzisiaj po latach staram siê odtworzyæ miejsce pobytu autora, ówczesnego ¿o³nierza Wojska Polskiego.
Zastanawiam siê, na której szosie nast¹pi³o spotkanie autora z Niemcami.
Przypuszczam, ¿e potyczka nast¹pi³a na trasie £obez  Strzmiele. Od
Dalna rozpoczyna siê, i przedtem
tak¿e znajdowa³ siê, teren zalesiony.
Szosa za miastem jest krêta, a teren
pofalowany, co sprzyja³o podjechaæ
niespostrze¿enie dla wszystkich Rosjan na samochodzie. Ta sytuacja niew¹tpliwie wp³ynê³a na zachowanie
¿ycia przez samotnego ¿o³nierza.
Inne kierunki dróg nie bardzo odpowiadaj¹ warunkom. Po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych kilku polskich
¿o³nierzy uczestnicz¹cych w walkach o £obez osiedli³o siê tu i do¿yli
sêdziwych lat.
Zbigniew Harbuz
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Bêd¹
sprz¹taæ wsie
(RESKO) Od 1 marca w gminie
Resko rusza program Piêkna wie.
Urz¹d miejski w porozumieniu z Powiatowym Urzêdem Pracy w £obzie wybrali 16 osób sporód bezrobotnych,
którzy bêd¹ sprz¹taæ i porz¹dkowaæ
reskie wioski. W tej chwili trwaj¹ szkolenia i badania lekarskie pracowników.
Od 1 marca maj¹ siê oni pojawiæ w
wioskach i przez kilka miesiêcy prowadziæ prace porz¹dkowe.
(r)

Rozprawy
nie bêdzie

(WÊGORZYNO  £OBEZ) Zaplanowana pocz¹tkowo na 5 marca
rozprawa w sprawie zarzutów przeciwko burmistrz Wêgorzyna nie odbêdzie
siê. Na ten dzieñ zaplanowane jest
posiedzenie s¹du w sprawie zarzutu o
niegospodarnoæ. Zarzut ten dotyczy
przekazania na rzecz spó³ki Mont  Stal
udzia³ów gminy w spó³ce Bud  Dom.
Wed³ug prokuratury gmina mia³a w
wyniku tej operacji ponieæ straty, spowodowane zbyt niskim oszacowaniem
wartoci gminnego udzia³u.
(gp)

WYDARZENIA
Sesja w Resku
Sesja w Dobrej

Uchwal¹
bud¿et

(DOBRA) Sesjê rady miejskiej w Dobrej zwo³ano na
rodê, 28 lutego, na godz. 14.00
w bibliotece miejskiej.
Radni bêd¹ mieæ przed sob¹ 13
projektów uchwa³, które bêd¹
musieli rozpatrzyæ i zdecydowaæ
o ich podjêciu. Do najwa¿niejszych nale¿¹: wprowadzenie
zwolnieñ z op³at za wniosek o
dokonanie zmiany we wpisie do
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej; zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli, zmiana
wynagrodzenia burmistrza, przyjêcia nowych cen za wodê i cieki, ustalenia górnych stawek op³at
za odbieranie odpadów i opró¿nianie szamb oraz uchwalenie bud¿etu na 2007 rok. Sesjê zakoñcz¹
informacja o dzia³alnoci burmistrza miêdzy sesjami oraz wnioski, zapytania i odpowiedzi. (r)

OG£OSZENIE

NOWY PROJEKT w OSiW OHP w £OBZIE
W marcu br. w naszym Orodku rusza nowy projekt
18-24 Czas na samodzielnoæ.

Jest on kierowany do m³odzie¿y z wykszta³ceniem rednim oraz m³odzie¿y
kontynuuj¹cej naukê w szkole redniej w trybie zaocznym w wieku 18-24 lata.
W ramach powy¿szego projektu odbêd¹ siê m.in. szkolenia jêzykowe
oraz kursy przygotowawcze do matury i na wy¿sze uczelnie.
Oferujemy równie¿ szkolenia zawodowe odpowiadaj¹ce zainteresowaniom potencjalnych kursantów. Jest mo¿liwoæ ukoñczenia kursu
na prawo jazdy kategorii B.
Wszystkie zajêcia s¹ nieodp³atne. Uczestnicy maj¹ zagwarantowane
posi³ki oraz zwracane s¹ koszty dojazdu do Orodka. Wszystkich chêtnych zapraszamy do OSiW OHP w £obzie, ul. Krótka 2, tel. 091 39 730-99.
Dorota Teis
REKLAMA

Nowe ceny
wody
i cieków

(RESKO) Na dzisiaj, 27 lutego,
na godz. 16.00, zaplanowano sesjê
rady miejskiej w Resku.
Na pocz¹tku burmistrz przedstawi informacjê o swojej pracy od czasu poprzedniej sesji. Nastêpnie komendant KPP w £obzie przedstawi
ocenê stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz skutecznoci dzia³ania Policji na terenie powiatu ³obeskiego w minionym roku. Po
dyskusji na ten temat radni podejm¹
uchwa³y w sprawie zmian w bud¿ecie, zatwierdzenia cen za wodê i cieki oraz zmian w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Sesja odbêdzie siê w bibliotece miejskiej. (r)
REKLAMA

Str. 3

Sprzedam

w £obzie lokal

us³ugowo  handlowy

po kapitalnym remoncie z mo¿liwoci¹ przekszta³cenia na mieszkanie. Powierzchnia handlowa, magazynowa, pomieszczenie socjalne 
³¹cznie 180 mkw. Tel. 505 089 626.
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(£OBEZ) Szko³a Podstawowa nr
3, mieszcz¹ca siê w budynku obecnego gimnazjum zakoñczy³a swój
¿ywot w 2001 roku, kiedy to w zwi¹zku z reform¹ owiatow¹ z 1999 roku
szko³ê opuci³ ostatni rocznik. Patrona szko³y Adama Mickiewicza, a
tym samym tradycje placówki, przejê³o gimnazjum. Szko³a ¿yje nadal
we wspomnieniach jej absolwentów.
Dzisiejsi 40-latkowie rozrzuceni po
ró¿nych stronach kraju i wiata postanowili je sobie odwie¿yæ i spotkaæ siê raz jeszcze w murach swojej
pierwszej szko³y.
24 lutego w sali gimnastycznej gimnazjum odby³ siê zjazd absolwentów szko³y z lat 1981  83. Na apelu pojawi³o siê
kilkadziesi¹t osób, obecni byli tak¿e byli
nauczyciele, by³ej ju¿ szko³y, na czele z
dawnym jej dyrektorem Antonim Gutkowskim. Na salê wprowadzono nieco
ju¿ wyblak³y sztandar dawnej szko³y
wraz ze sztandarem gimnazjum. Minut¹
ciszy uczczono zmar³ych nauczycieli.
Z nauczycielami przywita³ siê w
imieniu absolwentów Zbigniew Chuchro, jeden z organizatorów zjazdu, nawi¹zuj¹c jednoczenie w humorystyczny sposób do charakterystycznych powiedzonek ka¿dego z nich. Organizatorzy przygotowali d³ugi program artystyczny, w trakcie którego wyst¹pili
miêdzy innymi £obuziacy i £owiczanie. Ca³oæ prowadzi³ Janusz Zarecki. Po akademii byli uczniowie i ich
nauczyciele udali siê do szko³y, gdzie
mieli okazjê przypomnieæ sobie siebie
sprzed 25 lat.
Zjazd absolwentów szko³y podstawowej zdarzy³ siê w £obzie pierwszy

raz. Zapytalimy jednego z autorów
tego pomys³u o pomys³ na zjazd.
- Doæ powszechne jest organizowanie zjazdów w szko³ach rednich 
mówi Zygmunt Chuchro.  Zapomina
siê czêsto o tych, którzy t¹ m³odzie¿
ukszta³towali jeszcze zanim posz³a do
liceum, czy do technikum. Dlatego te¿
zorganizowalimy nasz zjazd z myl¹ o
naszych nauczycielach.
Jeszcze przed zjazdem powsta³a
strona internetowa, maj¹ca pomóc w
zorganizowaniu imprezy. Tak wspominaj¹ swoj¹ budê jej byli uczniowie:
Ju¿ nied³ugo jest rocznica Grudniowa. Przypomnia³o mi siê dzisiaj,
jak og³oszono strajk generalny, by³a
wielka panika w szkole, pani K. zap³akana (akurat biologia by³a) wybieg³a z
klasy, nasze sioreczki klasowe by³y tak
przera¿one, ¿e jak nigdy, s³owa nie mog³y wymówiæ. Ja siedzia³em z Ciurnym, Walem, Matuch¹ i z kim jeszcze (chyba Wysek) i dawaj wtedy organizowaæ partyzantkê u Wala na leniczówce. Plan by³ prosty... wiejemy
ze szko³y do domu po ¿arcie i do Wala.
Walo bierze Bakê (koby³ê) z siod³em
i pêdzimy do lasu pod Wysiedle i tam
kopiemy ziemiankê i bêdziemy siê
tam ukrywaæ. Nie wiedzielimy jeszcze z kim mamy walczyæ i czym, liczy³ siê fakt, ¿e jest zgranie. Ju¿ by³o
wszystko dograne, tylko uciekaæ i
wtedy przysz³a K. i szlag trafi³ ca³y
plan, zada³a jakie czytanie po cichaczu i tak dotrwalimy do koñca lekcji,
a po lekcji pucili nas do domu i ka¿dy
zapomnia³ o partyzantce.
...pamiêtam to dok³adnie, £ysy
wychodzi³ z pustelni i siê nie pochyli³,

zawadzi³ peruk¹ o deskê i ta siê zsunê³a
na wieczkê, potem zaczê³a p³on¹æ,
zrobi³ siê szum i peruka spad³a, a
Wysek j¹ zadepta³, bo siê obawia³, ¿e
parkiet siê zapali (najpierw wsta³ z
parkietu, bo tam obaj le¿elimy ze
miechu). Marta podbieg³a i brodê mu
za³o¿y³a na g³owê, ale tak dziwnie, ¿e
jednym koñcem wystawa³a nad

REKLAMA

uchem i to w nas wzbudzi³o jeszcze
wiêksz¹ salwê miechu, ale spektakl
dobieg³ koñca pomimo takich niespodziewanych trudnoci. Arek chylê
przed tob¹ czo³a za to, ¿e do koñca
zachowa³e powagê i siê nie za³ama³e
 to zdarzenie wspomniano równie¿
w czasie spotkania na sali sportowej
³obeskiego gimnazjum.
(gp)
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Koszty dzier¿awy w cenie wody
(£OBEZ) Na najbli¿szej sesji
radni miejscy rozpatrz¹
zaproponowane przez PWiK
taryfy, dotycz¹ce
dostarczania wody i
odprowadzania cieków.
W tym roku
przedsiêbiorstwo proponuje
obni¿enie stawek za
dostarczanie wody,
wprowadzaj¹c jednoczenie
nowe op³aty za odczyt
liczników. Jeszcze przed
z³o¿eniem stawek na
polecenie burmistrza
finanse wodoci¹gów
skontrolowa³ bieg³y
rewident. Kontrola
kosztowa³a gminê 2 tys. z³.

Kwestia stawek by³a przedmiotem pracy radnych na poszczególnych komisjach. Komisja terenów
wiejskich oraz komisja spraw spo³ecznych opiniowa³y negatywnie
przedstawione stawki. Na komisji
bud¿etowej w ogniu pytañ stawianych przez radnych znalaz³ siê prezes Józef Misiun, bieg³y rewident i
ksiêgowa spó³ki.
- Jeszcze na komisji spraw spo³ecznych wnioskowa³em o niewprowadzanie kwoty abonamentowej do taryf. Zreszt¹ nie jest to
wprowadzanie nowych stawek,
tylko wy³¹czenie ich z taryfy. Nie
ma tutaj zapisu o celowoci sporz¹dzenia takich taryf. Zbadano bowiem ksiêgi rachunkowe, a nie na
przyk³ad celowoæ zapisywania
kosztów ogólnych do kosztów wyprodukowania wody  stwierdzi³
radny Henryk Stankiewicz.
- Ta op³ata nie jest wy³¹czona z
taryf  odpowiada³a kierownik infrastruktury komunalnej i ochrony rodowiska Ewa Ciechañska.  Wed³ug
przepisów jest ich czêci¹.
- Jak czêsto bêdzie mierzony
stan wodomierza mierz¹cego stan
bezpowrotnie zu¿ytej wody? pyta³ radny Bogdan Górecki.
- Trzy razy w ci¹gu roku  odpowiedzia³ prezes Józef Misiun.
Istotnym punktem dyskusji by³
temat alokacji kosztów, przy ustalaniu stawek.
- Mamy tu do czynienia z sytuacj¹, w której koszty ogólnozak³adowe zawarte s¹ w kosztach ogólnych  stwierdzi³ radny Leszek Gajda. - Mam du¿e w¹tpliwoci, czy takie zapisywanie jest prawid³owe.
Jest ono zgodne z prawem, ale nie

odpowiada stanowi faktycznemu.
Nale¿y w przysz³oci doprowadziæ
do sytuacji, w której te koszty by³yby wyodrêbnione ze wzglêdu na
szerokie spektrum dzia³alnoci jakie
prowadzi firma. Koszty te powinny
zostaæ przypisane do odpowiednich miejsc. Proponowane stawki
niekorzystnie odbij¹ sie na niewielkich odbiorcach wody. Odbiorcy,
którzy zu¿ywaj¹ niewielkie iloci
wody, zap³ac¹ za ni¹ wiêcej, natomiast ci, którzy jej wiêcej pobieraj¹
zap³ac¹ mniej. Przedstawione stawki zosta³y przygotowane zgodnie z
prawem, jednak¿e nie na tyle, by
nas przekonaæ o ich zasadnoci.
- W alokacji niezbêdnych przychodów, pozosta³e koszty to oko³o
116 tys. z³. Chcia³abym wiedzieæ co
mieci siê w tej kwocie? - pyta³a
radna Krystyna Bogucka.
- W pozosta³ych kosztach mieci siê czynsz dzier¿awny  odpowiedzia³a ksiêgowa spó³ki.
- Dlaczego z czynszu dzier¿awnego naliczono 19% kosztów wyprodukowania wody? - kontynuowa³a radna. - 17 tys. z³ w³o¿ono do
ceny wody. Uwa¿am, ¿e jest to nieprawid³owe, nie mo¿na wzi¹æ wiêcej, ni¿ siê zap³aci. Ten sam b³¹d
wyst¹pi³ w poprzednim roku i dlatego wtedy radni odrzucili stawki.
Ogólnie w t¹ kalkulacjê w³o¿ono
nies³usznie 31 tys. z³, wliczaj¹c równie¿ czynsz z dzier¿awionych urz¹dzeñ odprowadzaj¹cych cieki.
W rozmowê w³¹czy³ siê prezes
Misiun, który poprosi³ o w³¹czenie
do dyskusji obecnego na sali bieg³ego rewidenta Miros³awa Kacianowskiego ze Z³ocieñca.

- Ograniczy³em siê do sprawdzenia ksi¹g rachunkowych 
stwierdzi³ bieg³y.  Ksiêgi s¹ prowadzone prawid³owo i nie stwierdzi³em w finansach przedsiêbiorstwa ¿adnych nieprawid³owoci.
Dlaczego koszty zwi¹zane z dzier¿aw¹ maj¹tku s¹ przypisane do
kosztów ogólnych? Pozwala na to
wi¹¿¹ca obie strony umowa i nie
mnie oceniaæ sens takiego zapisu.
- Je¿eli przedsiêbiorstwo pragnie byæ w porz¹dku wobec odbiorców, to nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonaæ odpowiedniej alokacji kosztów, z uwzglêdnieniem tych, które bezporednio
odnosz¹ siê do wyprodukowania
wody  mówi³ radny Gajda.
- Nie mia³em upowa¿nienia do
badania ksi¹g finansowych spó³ki.
Te 19% wynika z umowy, której zasadnoci nie dane by³o mi badaæ 
stwierdzi³ rewident.
- Z tego co tu widzê, proponowane taryfy nie zosta³y zbadane
pod k¹tem celowoci  wtr¹ci³ radny Stankiewicz.
- W tym raporcie nie ma ¿adnej
wzmianki o tym, ¿e alokacja kosztów ogólnozak³adowych nie jest
korzystna dla odbiorców  stwierdzi³a radna Bogucka.
- Moim zadaniem jest przedstawienie informacji. Wyci¹ganie
wniosków nie le¿y w moich kompetencjach. To jest sprawa lokalnej
polityki  broni³ siê bieg³y.
We wniosku taryfowym znalaz³y siê zaplanowane kwoty, jakie
wyda zak³ad na produkcjê wody w
2007 roku. Ich zasadnoæ kwestionowa³a radna El¿bieta Kobia³ka,

któr¹ zainteresowa³a weryfikacja
tych kosztów.
- Nie wiemy jakie te koszty bêd¹.
Opieramy siê na za³o¿eniach, nawi¹zuj¹cych do lat poprzednich 
stwierdzi³ bieg³y.
- Kto sprawdzi³, czy ma byæ tam
39, czy te¿ 40 etatów. To nale¿y do
burmistrza  kontynuowa³a radna.
- W taryfach uwzglêdniono 27 etatów, odpowiadaj¹cych za produkcjê
wody  stwierdzi³a ksiêgowa firmy.
- Najistotniejsza w tym sporze
jest odpowied na pytanie, czy alokacja kosztów w wysokoci 19%
procent jest rzeczywista. Ustalono, ¿e 19%, ale dlaczego akurat
tyle? - pyta³ radny Gajda.
- Spraw¹ t¹ zaj¹³ siê nasz kontroler wewnêtrzny, który bada³ sprawê
trzy lata wstecz  odpowiada³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.  Nie jest
to wielkoæ wziêta z powietrza.
Radna Kobia³ka wyrazi³a swoje
niezadowolenie z braku wczeniejszych informacji na temat taryf.
- Zrobiono to zgodnie z procedur¹. Pominiêto jednak w tym
istotny element, jakim s¹ konsultacje ze spo³eczeñstwem i rad¹. Te
stawki i tak wejd¹ w ¿ycie, bowiem
nie wiem, czy mo¿emy je odrzuciæ,
bez silnej merytorycznej argumentacji.
Radny Piotr Æwik³a podwa¿y³
celowoæ sporz¹dzonego raportu i
zawnioskowa³, by w przysz³oci
konsultowaæ z rad¹ zakres planowanych kontroli.
Radni komisji bud¿etowej zaopiniowali przedstawion¹ uchwa³ê
o zatwierdzeniu taryf negatywnie
wiêkszoci¹ g³osów.
(gp)
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OWIADCZENIA MAJ¥TKOWE
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Kasa radnych £obza
Radni podaj¹c w owiadczeniach maj¹tkowych stan swojego maj¹tku ruchomego i nieruchomego, maj¹
obowi¹zek zamieszczaæ jedynie takie jego sk³adniki, których wartoæ przekracza 10 tys. z³.
Innymi s³owy: radny posiada trzy samochody, ale tylko jeden z nich warty jest wiêcej ni¿ wspomniana
kwota i tylko jeden samochód znajdzie siê w jego owiadczeniu.

El¿bieta Kobia³ka

Helena Szwemmer

Przewodnicz¹ca rady jest zastêpc¹ dyrektora do spraw technicznych w Nowamylu. Na jej maj¹tek
sk³adaj¹ siê oszczêdnoci w kwocie
20 tys. z³ i 3 tys. USD, dom o powierzchni 108 metrów kwadratowych
wyceniony na 200 tys. z³, 427 akcji
Nowamylu i Renault Laguna z 1998
roku. Radna zarobi³a w ubieg³ym
roku 57700 z³ z tytu³u umowy o pracê
oraz 14245 z tytu³u pe³nienia funkcji
przewodnicz¹cej rady miejskiej.

W sk³ad maj¹tku radnej wchodzi
200  metrowy dom, wyceniony na
200 tys. z³, spó³dzielcze mieszkanie
w³asnociowe o powierzchni 55
metrów kwadratowych, warte 70
tys. z³, 40 tys. z³ oszczêdnoci i samochód osobowy Toyota Corolla z
2002 roku. Na ubieg³oroczne dochody radnej z³o¿y³a siê emerytura w
wysokoci 15499,40 z³, dieta radnego  466 z³ oraz wp³ywy uzyskane w
wyniku wynajmu pomieszczeñ w
kwocie 20440,91 z³.

Zbigniew Pude³ko

Bo¿ena Zarecka

Radny pracuje jako magazynier 
akwizytor w ZNMR SA w £obzie.
Jest tak¿e przewodnicz¹cym rady
nadzorczej SM Jutrzenka i kuratorem spo³ecznym w S¹dzie Rejonowym w £obzie. Na jego ubieg³oroczne dochody z³o¿y³o siê wynagrodzenie z tytu³u umowy o pracê w
wysokoci 18300 z³, dieta radnego 
4996 z³, wynagrodzenie za pracê w
radzie nadzorczej  1755 z³ oraz dochód z pracy - kurator spo³eczny 
4704 z³. W owiadczeniu radny zamieci³ równie¿ ubieg³oroczny dochód ¿ony, która pracuje jako kurator spo³eczny w SR w £obzie. Radny
jedzi Oplem Astr¹ z 1998 roku.
Mieszka w mieszkaniu o powierzchni 49,94 metrów kwadratowych,
wycenionym na 60 tys.z³.

Marcin Bas

Radny jest studentem. Jedzi
Volkswagenem Passatem z 2002 roku.

Piotr Æwik³a

Radny pe³ni obowi¹zki zastêpcy
dyrektora w Powiatowym Urzêdzie
Pracy. Mieszka w 49-metrowym
mieszkaniu, wycenionym na 60 tys. z³.
Zarobi³ w ubieg³ym roku 37610 z³. W
sk³ad jego maj¹tku wchodzi równie¿
40 metrowa nieruchomoæ, warta 40
tys. z³ (jest w³acicielem 1/2). Radny
jest zobowi¹zany do sp³aty kredytu
zaci¹gniêtego na zakup mieszkania w
wysokoci 50 tys. z³.
REKLAMA

Radna jest pracownikiem terenowego biura TWK, kierownikiem filii
szko³y jêzykowej i nauczycielem w
przedszkolu w Karwowie. Na jej
ubieg³oroczne dochody z³o¿y³o siê
wynagrodzenie za pracê w biurze
TWK w wysokoci 5394, 60 z³, pensja nuaczyciela  2124 z³, dieta so³tysa  1056 z³, prowizja z poboru
podatku  333 z³, renta inwalidzka 
5960 z³ i dieta radnego  532 z³.
Krystyna Bogucka
W sk³ad maj¹tku radnej wchodzi
168  metrowy dom, wyceniony na 140
tys. z³, dzia³ka o powierzchni 448 mkw.,
wyceniona na 13440 z³ oraz Toyota
Corolla z 1999 roku. Do 2005 roku radna
by³a w³acicielem 14 akcji ZNMR SA w
£obzie. Sprzeda³a je uzyskuj¹c dochód
w wysokoci 234,50 z³. Na jej pozosta³e
dochody z³o¿y³a siê dieta radnej w
wysokoci 434 z³, wiadczenie z ZUS 10332 z³ netto, oraz wp³ywy z tytu³u
wiadczenia czynnoci akwizycyjnych na rzecz OFE NNW - 5023 z³.

Leszek Gajda

Na maj¹tek nieruchomy radnego
sk³ada siê 180  metrowe mieszkanie,
wycenione na 250 tys. z³, 55  metrowe
mieszkanie, warte 150 tys. z³, 24  metrowy gara¿, oszacowany na 10 tys. z³
(wymienione sk³adniki stanowi¹
wspólnotê maj¹tkow¹) oraz mieszkanie o powierzchni 50 mkw., stanowi¹ce
odrêbn¹ w³asnoæ, warte oko³o 40 tys.
z³. Radny prowadzi biuro rachunkowe,

które w ubieg³ym roku przynios³o mu
dochód w wysokoci 60722,94 z³. Za
pracê w radzie Leszek Gajda otrzyma³ w
ubieg³ym roku 4118 z³. Radny jedzi
Skod¹ Felicj¹ z 1999 roku. Zobowi¹zany jest do sp³aty zaci¹gniêtego na zakup mieszkania kredytu. Do sp³aty
zosta³o mu jeszcze 87060,61 z³.

Bogdan Górecki

Radny mieszka w 56  metrowym
mieszkaniu, wartym 60 tys. z³. Posiada tak¿e 18  metrowy gara¿, warty
4,5 tys. z³ i 25 tys. z³ oszczêdnoci.
Na jego ubieg³oroczne dochody z³o¿y³a siê renta w kwocie oko³o 7700 z³
(za 11 miesiêcy), dieta radnego w wysokoci 4297 z³. W owiadczeniu
radny zamieci³ tak¿e dochody swojej ¿ony w wysokoci 15 tys. z³.

Marek Rokosz

Radny jest nauczycielem w ³obeskim gimnazjum. Zarobi³ tam w ubieg³ym roku 42836,59 z³. W sk³ad jego
maj¹tku wchodzi 75  metrowy dom,
warty 70 tys. z³ oraz dzia³ka w Dalnie
nabyta od ANR w 2005 roku.
Radny zobowi¹zany jest do sp³aty kredytu hipotecznego zaci¹gniêtego na kwotê 31600 CHF.

Antoni Ku¿el

Radny prowadzi 15  hektarowe
gospodarstwo, warte 150 tys. z³, z którego w ubieg³ym roku uzyska³ dochód
w wysokoci 120 tys. z³. Na jego pozosta³e dochody z³o¿y³a siê dieta so³tysa
w wysokoci 1188 z³, dieta radnego 
506 z³, renta  4776 z³ i dochód z udzia³u
w pobieranym podatku w wysokoci
1965 z³. W sk³ad jego maj¹tku wchodzi
50  metrowy dom, wyceniony na 50
tys. z³, trzy ci¹gniki i kombajn.

Lech Urbañski

Na maj¹tek nieruchomy radnego
sk³ada siê 120  metrowe mieszkanie, warte 50 tys. z³, gara¿ o poREKLAMA

wierzchni 37 mkw., warty 7 tys. z³
oraz 23  metrowy budynek gospodarczy, warty 3 tys. z³. Radny otrzyma³ w ubieg³ym roku 7303 z³ renty inwalidzkiej, 1122 diety so³tysa i 506 z³
diety radnego. Pobra³ równie¿ inkaso w wysokoci 15 z³. W sk³ad maj¹tku ruchomego radnego wchodzi ci¹gnik Ursus z 1978 roku.

Grzegorz Tokarski

Radny pracuje jako specjalista do
spraw programów w Powiatowym
Urzêdzie Pracy. Zarobi³ tam w ubieg³ym roku 27317,90 z³. W sk³ad jego
pozosta³ych dochodów wesz³o wynagrodzenie z tytu³u umowy o dzie³o
w Prywatnym Policealnym Studium
Zawodowym w wysokoci 3688,74 z³
brutto, wynagrodzenie z tytu³u umowy o dzie³o z CIS  400 z³ brutto oraz
dieta radnego  440 z³. Radny mieszkan w 60  metrowym mieszkaniu,
wartym 80 tys. z³, na którego zakup
zaci¹gn¹³ kredyt hipoteczny.

Henryk Stankiewicz

Radny Stankiewicz mieszka w 72
 metrowym mieszkaniu w³asnociowym, wartym 65 tys. z³. Radny
otrzyma³ w ubieg³ym roku 8605 z³
renty i 4840 z³ diety (stan za jedenacie miesiêcy).

Kazimierz Chojnacki

Radny jest nauczycielem w Zespole Szkó³ im. Tadeusza Kociuszki w £obzie. Zarobi³ tam w ubieg³ym
roku oko³o 40 tys. z³. Otrzyma³ równie¿ wynagrodzenie za pracê w
Szkole Zaocznej Progress w wysokoci 3 tys. z³ oraz dietê w kwocie
5020 z³. W sk³ad jego maj¹tku wchodzi 15 tys. z³ oszczêdnoci, 78  metrowe mieszkanie, warte 120 tys. z³.
W tej kwocie mieci siê równie¿
wartoæ po³owy dzia³ki o powierzchni 664 mkw., 12  metrowa
wiata i 14,5  metrowy gara¿.
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Cree w £obzie

(£OBEZ) Nasz¹ kulturaln¹
³obesk¹ pustyniê tak rzadko co
o¿ywia, ¿e nawet kameralny koncert
dany w sobotê w 10 przez Cree urasta do rangi wa¿nego wydarzenia.
Zespó³ pochodzi z Tych. Powsta³
w 1993 roku, za³o¿ony przez syna
Ryka Riedla, Sebastiana, Sylwestra
Kramka i Adriana Fuchsa. Pomys³odawc¹ nazwy by³ Rysiek Riedel, ojciec Sebastiana, którego zawsze fascynowa³a historia i ¿ycie Indian i
sam chcia³ w przysz³oci mieæ zespó³
o takiej nazwie. Ich pierwszy ogólnopolski wystêp mia³ miejsce w 1997
roku na Festiwalu M³odej Kultury w
Warszawie. W czasie Szóstych Olsztyñskich Nocy Bluesowych otrzymali grand prix. Brali równie¿ udzia³
w festiwalu rockowym w Lille. Wydali do tej pory w³asnym sumptem
trzy p³yty, z których pierwsza zatytu³owana Cree, powiêcona by³a w

kawa³ki, a kto mówi, ¿e czerpiemy
pe³nymi garciami z tego, co oni
nagrali  mówi w jednym z wywiadów Sebastian Riedel.
Zespó³ zagra³ dwa 50  minutowe
sety. Niewielka sala koncertowa klubu z trudem pomieci³a amatorów
¿ywego i prawdziwego grania. Zgromadzeni w 10 m³odzi ludzie mieli
okazjê wys³uchaæ porz¹dnego, zagranego przy bardzo dobrym jak na
te warunki nag³onieniu bluesa, nie
stroni¹cego od ostrych rockowych
solówek i riffów.

ca³oci ojcu wokalisty. Zespó³ gra
bluesa, z elementami rocka. Trudno
nie oprzeæ siê pierwszemu wra¿eniu,
¿e wp³ywy D¿emu w ich muzyce s¹
znaczne. Jest to jednoczenie atut

Gmina p³aci
nadal za studia
(£OBEZ) Gdy rok temu pisalimy o finansowaniu przez gminê
studiów urzêdnikom, przez £obez
przetoczy³a siê burza. Wielu czytelników wyra¿a³o swoje oburzenie,
faktem sponsorowania nauki urzêdnikom. Sprawa wróci³a kolejny raz w
tym roku jeszcze podczas prac nad
uchwalaniem bud¿etu na 2007 rok,
w którym równie¿ znalaz³y siê rodki na dokszta³canie.
- Musimy postaraæ siê, by w
przysz³oci nie wydzielaæ w bud¿ecie rodków na dofinansowanie
studiów  mówi³a na komisji bud¿etowej radna Krystyna Bogucka 
jest to le odbierane przez spo³eczeñstwo.
- Je¿eli zdobywanie wiedzy wi¹-

¿e siê z potrzebami urzêdu, to nie
widzê nic w tym z³ego  podj¹³ dyskusjê radny Leszek Gajda.  Nie
musimy zatrudniaæ niezbêdnych
specjalistów, gdy mo¿emy wykszta³ciæ w³asnych urzêdników.
- Ca³y wiat inwestuje w edukacjê i nie widzê powodu, by w £obzie
mia³o byæ inaczej  stwierdzi³ przewodnicz¹cy Rady Osiedla Zdzis³aw
Szklarski.  Tak¹ pomoc uwa¿am za
jak najbardziej uzasadnion¹.
Burmistrz Ryszard Sola stwierdzi³, ¿e uwzglêdni sugestie radnych. Gmina bêdzie dop³acaæ do
studiów urzêdnikom. ¯aden z nich
nie planuje jednak podjêcia studiów i z czasem wydatki te maj¹ byæ
co raz mniejsze.
(gp)

zespo³u ale i ciê¿ar, którym obarczony jest g³ównie syn s³ynnego bluesmana.
- Bycie synem wielkiego wokalisty czasem u³atwia ¿ycie, bo ludzie
s³ysz¹ nazwisko i kojarz¹ je od razu
z moim ojcem, ale z drugiej strony
ka¿dorazowo kiedy zabieramy siê za
muzykê i chcemy nagraæ p³ytê ci¹¿y
na nas piêtno D¿emu, specyficznej stylistyki, bluesa. Gramy swoje
REKLAMA

Przyjazd tego zespo³u do naszej
z pozoru zabitej deskami mieciny
wskazuje na to, ¿e g³ównie od chêci
uzale¿nione jest zorganizowanie
atrakcyjnego koncertu.
- Gdy dowiedzielimy siê, ¿e syn
Ryka Riedla ma swój zespó³, postanowilimy ci¹gn¹æ tutaj Cree 
mówi w³acicielka klubu  i po prostu zadzwonilimy do nich.
Widaæ te¿ wyranie ró¿nicê miêdzy samorz¹dowym mecenatem nad
kultur¹, poch³aniaj¹cym masê pieniêdzy, a dzia³aniem kilku zupe³nie
prywatnych osób, które chc¹ w jaki
sposób o¿ywiæ to miasto.
(gp)
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Dwa nowe
so³ectwa
w gminie
(WÊGORZYNO) W gminie
rozpoczê³y siê ju¿ wybory so³eckie. Spotkania wyborcze w
dwóch miejscowociach po³¹czono z konsultacjami w sprawie podzia³u so³ectw.
20 lutego w czasie wyborów
w³adze gminy przeprowadzi³y
konsultacje w sprawie podzia³u
Lesiêcina na dwa nowe so³ectwa
Lesiêcin i Gardno. Dzieñ póniej
podobne spotkanie mia³o miejsce
w Runowie Pomorskim. Tutaj
maj¹ powstaæ dwa so³ectwa: Runowo i Po³chowo. Do tej pory
wybory odby³y siê w trzech so³ectwach gminy. W Lesiêcinie so³tysem zosta³ Józef Kawka, w Po³chowie tê funckjê powierzono
Romanowi Wojnarowskiemu, natomiast w Mieszewie gospodarzem wsi zosta³a El¿bieta Ustyjañczuk. Uchwa³y o podziale so³ectw
maj¹ zostaæ przygotowane na najbli¿sz¹ sesjê. Do wyborów uzupe³niaj¹cych mo¿e dojæ na prze³omie
kwietnia i maja.
(gp)
REKLAMA

INFORMACJE
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67 Rocznica Zsy³ek na Syberiê

NIKT PUTINA W MONACHIUM
NIE ZAPYTA£. DLA POLSKI
NIE PRZEWIDZIANO G£OSU
(REGION) Przed paroma laty w
jednym z miasteczek jego kilkoro
mieszkañców opowiada³o zebranym,
co robili 5 marca 1945 roku, w póniejszy dzieñ niby wyzwolenia. Akurat
wtedy ci pañstwo w bydlêcych wagonach pod¹¿ali na Syberiê z rozkazu
wyzwoliciela Polski. Od tamtych
czasów w miasteczku, mimo ³o¿enia tu
na samorz¹dow¹ kulturkê niebywale
wysokich kwot, nie ma ¿adnego miejsca, w którym mo¿na by wspomnieæ
tamte wydarzenia, w tym zabór Polsce
oko³o stu tysiêcy kilometrów kwadratowych jej terytorium, historiê tutejszych rodzin, ich genealogie, ¿ycie tu w
ma³ych miasteczkach w warunkach pezetpeerowskiego zniewolenia.
Wywo¿eni przez NKWD jechali na
przymusowe prace. Do dwóch milionów ludzi u kresu tej podró¿y znalaz³o
mieræ. Tam, na Sybirze. Teraz minê³a
67 rocznica najwiêkszej zsy³ki Polaków z Kresów Wschodnich w³anie
tam. To by³a jedna z najwiêkszych
zbrodni dokonanych na polskim narodzie. Zbrodnia ludobójstwa. W czasie
transportu zmar³ych chowano bezporednio przy torach. Zwi¹zek Sowiecki

w³anie w ten sposób robi³ porz¹dek na
zagrabionych terenach. Polaków goniono na Syberiê i do Kazachstanu. Ludzi
tygodniami transportowano w bydlêcych wagonach. Wspominaj¹ dzisiaj, ¿e
mróz czêsto dochodzi³ do szeædziesiêciu stopni. G³ód, wycieñczenie, mêki.
W sobotê w telewizyjnych wiadomociach us³yszelimy wspomnienie
masakry Polaków podczas przeprawy
przez rzekê Ob: - NKWudzici celowali z brzegów rzeki w ³odzie pe³ne ludzi,
by je zatopiæ. Ogromna liczba ludzi z
podniesionymi rêkami do góry krzycza³a RATUNKU. Gdy w tej chwili
s³yszê RATUNKU, to tak, jakby przeze mnie przechodzi³ jaki pr¹d. Strach
 wspomina zes³anka.
Z 9 na 10 lutego owego roku NKWD
czyni³a swoje. Ludzi wieziono na zag³adê. Blisko dwa miliony Polaków. Tam¿e
pozosta³y dziesi¹tki symbolicznych
mogi³. Polscy historycy odkrywaj¹cy te
karty historii natrafiaj¹ znów na mur nie
do przebycia. Na decyzjê Rosjan o niedostêpnoci akt tam ukrytych. W sobotê w
Monachium nikt Putina o te sprawy nie
zapyta³. To by³ dok³adnie 10 dzieñ lutego.
I z tego powodu samorz¹dowa

kultura za pieni¹dze samorz¹dowe w
wielu miasteczkach winna ju¿ zacz¹æ
pracowaæ tak, jak wymaga tego
wspó³czesna Polska. Jak¿e inna przecie¿, nawet od tej sprzed choæby tylko pó³tora roku.
Tadeusz Nosel

WYDARZENIA
Pose³ Sylwester Chruszcz goci³ w Resku, Wêgorzynie i £obzie
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Odwiedzi³ powiat

Spotkanie w Domu Opieki
Spo³ecznej w Resku

Pomaganie drugiemu cz³owiekowi
to cnota, która wzbogaca i czyni lepszym, lecz przede wszystkim jest to
nasz wielki obowi¹zek  takimi s³owy
wpisa³ do ksiêgi pami¹tkowej Orodka
Opieki Spo³ecznej w Resku pose³ Sylwester Chruszcz. W planie wizyty w Resku nie mog³o za brakn¹æ tego miejsca.
Chruszcz udowadnia, ¿e bliski jest mu
los pokrzywdzonego cz³owieka (nie tak
dawno odwiedzi³ te¿ przecie¿ dzieci z
pora¿eniem mózgowym w orodku w
Nowielinie ko³o Pyrzyc). Tym razem
przysz³o mu gociæ w Resku.
Dla kierownictwa, ale przede
wszystkim dla mieszkañców, by³o to
wielkie wydarzenie. Z ochot¹ oprowadzali oni pos³a po ca³ym domu. Wizyta
rozpoczê³a siê od wspólnego niadania,
przy którym to pose³ móg³ obejrzeæ
film przedstawiaj¹cy dzia³alnoæ
orodka. Po niadaniu mieszkañcy zaprezentowali eurodeputowanemu LPR
miejsca, w których spêdzaj¹ wolny
czas: salê plastyczn¹, salê muzyczn¹,
wikliniarsk¹, kuchniê, salê gimnastyczn¹. Dla nich ka¿da wizyta jest
dniem szczególnym, co dopiero odwiedziny tak znakomitego gocia.
Kierownictwo orodka przedstawi³o pos³owi najbli¿sze plany i inwestycje, a tak¿e potrzeby i problemy
instytucji. Towarzyszy³o temu oprowadzanie po terenie ca³ego orodka,
tak¿e jego mieszkalnej czêci. Trzeba
przyznaæ, ¿e dom opieki stoi na wysokim poziomie, jeli chodzi o warunki
zamieszkania, tak¿e dziêki wspaniale
uzdolnionym mieszkañcom. Ich rozliczne prace rêczne doskonale zdobi¹
orodek i ich w³asne pokoje. Chruszcz
zapozna³ siê tak¿e z personelem, wyrazi³ uznanie dla tak ciê¿kiej, wymagaj¹cej powiêceñ i odpowiedzialnej pracy.
W wizycie towarzyszyli pos³owi
lokalni dzia³acze Ligi Polskich Rodzin 
panowie Antoni Moroz oraz Bronis³aw
Micek, a tak¿e asystenci.

W sanktuarium maryjnym
w Resku
Tego samego dnia eurodeputowany
Sylwester Chruszcz odwiedzi³ reskie
Sanktuarium Matki Bo¿ej Niepokalanej
(cierpliwie czekaj¹cej na ka¿dego). Z
histori¹ wi¹tyni zapozna³ gocia ks. dr
Tadeusz Uszkiewicz  proboszcz odwiedzanej parafii. O³tarz g³ówny oraz
dwa boczne oraz obraz Najwiêtszej
Maryi Panny sprowadzone zosta³y z
pobliskiego wiêciechowa, w którym
to znajdowa³a siê jedna z nielicznych
parafii katolickich na tych terenach
przed II Wojn¹ wiatow¹. W czasie
wojny, a w³aciwie pod jej koniec, piêkne o³tarze oraz obraz zosta³y zagro¿one. Mieszkañcy wsi wywieli je wiêc do
bezpieczniejszego wówczas Reska.

wi¹tynia s³ynie z ³aski jak¹ obdarza Matka Przenajwiêtsza wszystkich chorych. Na mszach w ich intencji
gromadz¹ siê t³umy. Proboszcz opowiada³ o licznych i spisanych przypadkach wspania³ych uzdrowieñ.
Koció³ rozs³awiaj¹ na ca³¹ okolicê
równie¿ obrazy wisz¹ce na cianach
wi¹tyni. Wiêkszoæ z nich jest autorstwa nikogo innego jak ksiêdza proboszcza.

Z Burmistrzem, so³tysami i
mieszkañcami w Wêgorzynie
Nastêpnie pose³ Chruszcz zagoci³
w kolejnej ju¿ miejscowoci powiatu
³obeskiego  Wêgorzynie. Pierwszym
punktem wizyty by³o spotkanie z
so³tysami ca³ej gminy, jak tak¿e z zainteresowanymi mieszkañcami. Podczas spotkania ¿ywym okaza³ siê temat polityki rz¹du w sprawie likwidacji czêci powiatów. Wród zagro¿onych t¹ decyzj¹ jest równie¿ powiat
³obeski. Zdania mieszkañców by³y
jednak podzielone, jeli chodzi o zachowanie aktualnego podzia³u na
szczeblu powiatowym. Niew¹tpliwie
warto dostrzec widoczne sukcesy, jakie osi¹gaj¹ te okolice po powstaniu
powiatu ³obeskiego.
Innym wa¿nym tematem by³a równie¿ poruszana tak¿e wczeniej w
£obzie kwestia polityki energetycznej.
W okolicach Wêgorzyna zauwa¿yæ
mo¿na wzrost zainteresowania uprawami rolin energetycznych, jak np.
wierzby energetycznej czy ró¿y bezkolczastej.
Mieszkañcy zainteresowani byli
równie¿ indywidualn¹ dzia³alnoci¹
europos³a. Pytali o komisjê transportu
oraz o kampaniê Z£OTY TAK, w
których to pose³ aktywnie uczestniczy.
Po spotkaniu, które odby³o siê w
Urzêdzie Miasta i Gminy Wêgorzyno
pose³ spotka³ siê z gospodarzem tego
budynku, czyli z urzêduj¹c¹ Pani¹
Burmistrz  Gra¿yn¹ Karpowicz.
Krótka rozmowa dotyczy³a spraw samorz¹dowych, problemów i potrzeb
Wêgorzyna. Pani Burmistrz poruszy³a
równie¿ temat edukacji  w bardzo ciep³ych s³owach doceni³a starania Ministra Romana Giertycha. Podczas spotkania pad³a propozycja odwiedzin eurodeputowanego w miejscu pracy w
Parlamencie Europejskim w Brukseli
przez wybrane dzieci z okolicznych
szkó³. Podczas wizyty w Wêgorzynie
towarzyszyli pos³owi lokalni liderzy
struktur LPR panowie Bronis³aw Micek i Antoni Moroz.

Z wizyt¹ w £obzie
Pierwszym punktem spotkania w
£obzie by³a wizyta u miejscowych
w³adz samorz¹dowych. Obecni byli
oprócz pos³a: starosta ³obeski  Antoni
Gutkowski, burmistrz Dobrej  Barba-

ra Wilczek, burmistrz £obza  Ryszard
Sola, Antoni Moroz i Bronis³aw Micek,
a tak¿e asystenci pos³a.
Podczas spotkania skupiono siê
g³ównie na wa¿nej dla miasta polityce
energetycznej. Samorz¹dowcy wyra¿ali
swoje opinie na temat ró¿nych róde³
pozyskiwania energii. W okolicach
£obza coraz bardziej popularne staje siê
rozwi¹zanie tej kwestii przez elektrownie wiatrowe. Wzbudzi³o to zainteresowanie pos³a z uwagi na fakt, i¿ zajmuje
siê on ostatnio bardziej intensywnie zagadnieniem ekologicznego pozyskiwania energii (by³ ostatnio nawet z wizyt¹
w pyrzyckiej geotermii).
Innym wa¿nym tematem spotkania
by³a kwestia edukacji. Samorz¹dowcy
wyrazili ogólne poparcie dla polityki
prowadzonej przez Ministra Edukacji
Narodowej Romana Giertycha. Jako
bezporednio zainteresowani t¹ tematyk¹ przedstawili europos³owi kilka
w³asnych propozycji. Prosili równie¿ o
wsparcie bêd¹cych w trudnej sytuacji
szkó³ wiejskich w ich okolicy.

Wieczorem Sylwester Chruszcz
spotka³ siê z mieszkañcami £obza.
Pose³ wyg³osi³ krótki referat na temat
swojej bie¿¹cej polityki w Parlamencie
Europejskim, jak i polityki Ligi Polskich Rodzin w kraju. Mieszkañcy docenili starania Chruszcza, który, jak to
wyrazili przyje¿d¿a nie przed wyborami, lecz po nich.
Po referacie wywi¹za³a siê burzliwa
dyskusja, w której mieszkañcy mieli
czas na zadawanie pytañ eurodeputowanemu. Pytanie dotyczy³y m.in.: polityki edukacyjnej, sytuacji LPR w koalicji, wizji polityki fiskalnej prezentowanej przez LPR. Pytanie kierowano
równie¿ do lokalnego dzia³acza LPR
Pana Antoniego Moroza, który pe³ni
jednoczenie funkcjê Przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Obrony Mieszkañców Spó³dzielni. Prowadzi on lokaln¹
bataliê w dziedzinie uw³aszczenia.
Po spotkaniu by³ czas na prywatn¹
ju¿ rozmowê z eurodeputowanym jak i
na zapoznanie siê z materia³ami informacyjnymi LPR.
MiCo
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Wybory so³tysów,
czyli nieuleczalnych spo³eczników
W ca³ej Polsce trwa lub dobiega koñca kampania wyborcza
na so³tysów i rad so³eckich, których kadencja trwaæ bêdzie
cztery lata, od 2007 do 2010 roku. So³ectwo jest najmniejsz¹
jednostk¹ samorz¹du gminnego i jako takie ma prawo zg³aszania swych programów i prawo do udzia³u w realizacji zadañ
gminy. Przedstawicielem gminy w terenie jest so³tys wybierany na Zebraniu Wiejskim przez lokaln¹ spo³ecznoæ.
So³tys jest reprezentantem tzw.
jednostki pomocniczej gminy, który w
praktyce czêsto wyrêcza na wsi urzêdników i do tego nie otrzymuje za sw¹
pracê ¿adnej zap³aty.
Najlepszym kandydatem na so³tysa jest osoba, któr¹ mo¿na nazwaæ nieuleczalnym spo³ecznikiem. Dobry so³tys to taki sztukmistrz, który ze
miesznie niskich rodków przekazywanych co roku przez burmistrza lub
wójta, rzêdu 1.800 z³otych na dzia³alnoæ so³ectwa- potrafi zorganizowaæ
kilka imprez wiejskich, w tym do¿ynki,
zapewniæ opiekê w czasie wolnym
wiejskiej m³odzie¿y, nieæ pomoc s¹siedzk¹, umacniaæ kulturê wspó³¿ycia
mieszkañców, przygotowaæ dzieciom
wi¹teczne paczki i prezenty pod choinkê, zorganizowaæ samotnym spotkanie wigilijne.
Poniewa¿ so³tys nie ma co liczyæ, ¿e
otrzyma dodatek na paliwo, warunkiem
jego sprawnoci jest posiadanie roweru. On zapewni mu dojazd do bêd¹cych
pod jego opiek¹ czasami kilku wsi. Do
jego obowi¹zków nale¿y tak¿e umacnianie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Musi mieæ rozeznanie, kto
we wsi bije ¿onê, przepija ca³¹ wyp³atê,
kradnie s¹siadowi paliwo z ci¹gnika, zaniedbuje dzieci. So³tys musi mieæ wiedzê na temat stanu przeciwpo¿arowego, kto nie czyci³ komina od kilku lat,
kto spuszcza szambo do rowu.
Musi wykonywaæ wszelkie polecenia urzêdników w³adz lokalnych, nawet
policzy kury w wiejskich zagrodach.
Dobry so³tys to taki spo³ecznik,
który potrafi przed wiejsk¹ imprez¹
w³¹czyæ siê do robienia pierogów na
konkurs, wypleæ wieniec do¿ynkowy,
za³atwiæ bezp³atn¹ grochówkê, zorganizowaæ fanty na loteriê. So³tysowi
przychodzi ³atwiej dzia³aæ, gdy w³¹cza
siê w ¿ycie wsi rada so³ecka i niektóre
zadania s¹ rozdzielone.
Musi byæ obiektywny przy rozdzielaniu pomocy spo³ecznej dla najbardziej potrzebuj¹cych rodzin w so³ectwie i sporz¹dzaniu listy bezrobotnych do prac interwencyjnych we wsi.
So³tys ma jeszcze obowi¹zek zrobienia czego dla wsi. Realizuj¹c postulaty mieszkañców ubiegaæ siê bêdzie
u burmistrz lub wójta o rodki na naprawê dziury w jezdni, postawienie jeszcze jednej latarni, naprawy daszku na
przystanku autobusowym. Inne, wiêksze programy i tak zostan¹ tylko na
papierze i od³o¿one przez radê gminy
na nastêpne lata.
I tak so³tysowi i radzie so³eckiej
zejdzie czteroletnia kadencja, a na jej
koñcu zostan¹ skrytykowani przez

mieszkañców, ¿e mo¿na by³o lepiej i
inaczej podzia³aæ.
Bêd¹c obserwatorem ¿ycia spo³ecznego na wsi, tej najmniejszej komórki
samorz¹dowej w terenie nasuwa siê
gorzka refleksja, straconej szansy rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Wybory so³tysa i rady so³eckiej na
wsi to wielkie wydarzenie dla tej spo³ecznoci, która ¿yje w przewiadczeniu, ¿e mo¿e mieæ wp³yw na zmiany.
Jest to równie¿ egzamin wyborców
okrelaj¹cy ich wiadomoæ jak¹ rolê
mo¿e spe³niaæ lokalny samorz¹d w
¿yciu wsi i jego reprezentanci. Od wyboru tych ludzi powinien zale¿eæ poziom organizacji ¿ycia spo³ecznego w
so³ectwie. Gdyby choæ w czêci realizowane by³yby zadania statutowe, so³ectwo zyska³o by miano wzorca krainy
obywatelskiej.
Rzeczywistoæ bywa jednak ró¿na.
Jest mitem, ¿e od tych ludzi bêdzie
mog³o cokolwiek tu zale¿eæ. Na wyborczych zebraniach wiejskich ustalany

jest równie¿ program rozwoju wsi
wchodz¹cych w obrêb so³ectwa, który
so³tys jest zobowi¹zany z³o¿yæ w gminie. Bez wp³ywu na podzia³ rodków w
gminie statut so³ectwa jest w praktyce
fikcj¹ lokalnej samorz¹dnoci. Ju¿ sam
fakt, ¿e Zebrania Wiejskie odbywaj¹ siê
szeæ miesiêcy po wyborach na burmistrza, wójta i rad gmin, wiadczy o tym,
¿e nikogo tu nie interesuje co na nich
uchwali³a ta spo³ecznoæ. Te szeæ miesiêcy - to czas na uchwalenie bud¿etu
gminy i rozdzielenie pieniêdzy bez
ogl¹dania siê na so³eckie projekty. To
czas by przydzieliæ pieni¹dze na podniesienie pensji urzêdników, diet radnych i realizacjê programów inwestycyjnych przepchniêtych przez grupy
maj¹ce w radzie wiêksz¹ si³ê przebicia.
Nie istnieje tu takie prze³o¿enie, ¿e na
program rozwoju gminy sk³adaj¹ siê
równie¿ projekty spo³ecznoci so³eckiej, a etapem koñcowym jest opracowanie bud¿etu - sprawiedliwego podzia³u rodków finansowych.
O wyborach so³tysów i rad so³eckich nie bêdzie w telewizji, ani w radio.
Ma³o który z burmistrzów i odpowiedzialnych ludzi za wybory z rad gminnych zadaje sobie trud poinformowania
wyborców o ich prawach i zadaniach
so³tysa. W terenie, we wsiach nie prowadzona jest ¿adna dzia³alnoæ z zakresu popularyzacji idei samorz¹dowej i

tworzenia pañstwa obywatelskiego.
Ustawy o samorz¹dzie lokalnym to jedna sprawa- dzia³alnoæ obywatelska w
so³ectwie to zupe³nie inna codziennoæ.
Spo³ecznoæ wiejska ma mo¿liwoæ brania spraw we w³asne rêce.
Na obecnych zebraniach wyborczych mog³y by paæ propozycje
projektów programów, które wymusz¹ na w³adzach gminnych i powiatowych doprowadzenie do upowszechnienia Internetu w ka¿dej
wsi, podstawy wspó³czesnej edukacji m³odzie¿y. Opracowania i uruchomienia programu rozwoju rzemios³a i drobnej wytwórczoci w
terenie w ramach walki z bezrobociem. Otoczenia dzieci wiejskich i ich
matek opiek¹ poprzez tworzenie
wiejskich przedszkoli. Wypracowanie strategii i rodków pomocowych
dla ludzi pragn¹cych siê zaj¹æ turystyk¹. Propozycje mo¿na mno¿yæ.
Od uczestników Zebrania Wiejskiego zale¿eæ bêdzie, czy dyskusja programowa nad przysz³oci¹ so³ectwa sprowadzona bêdzie do ustalenia wielkoci
wk³adu kie³basy do grochówki, jaka
bêdzie wydawana na wiêcie ludowym,
czy wypracowaniu strategii jak wydobyæ wie drawsk¹ z zapaci cywilizacyjnej. Pod warunkiem, ¿e wybierze siê
nieuleczalnego spo³ecznika, który ma
sprawny rower.
Jerzy Wohl

Mieszkañcy wsi chc¹ wiêkszej samorz¹dnoci

Bêdzie wiêcej so³ectw

(RESKO) Wioski znajduj¹ce siê w
gminie Resko chc¹ wiêkszej samodzielnoci. wiadcz¹ o tym wnioski,
jakie wp³ynê³y do burmistrza i rady w
sprawie podzia³u dotychczasowych
so³ectw. Niektóre wioski chc¹ mieæ
swoich so³tysów i bud¿et, którym
bêd¹ dysponowaæ. W tej sprawie maj¹
rozpocz¹æ siê wkrótce konsultacje
spo³eczne.
W gminie Resko znajduj¹ siê 42 wioski i przysió³ki, o których zapewne
sami reszczanie nawet nie wiedz¹, ¿e
znajduj¹ siê w ich gminie. Bo czy wszyscy wiedz¹, gdzie le¿¹ Trzaski, wiekotki i Mokronos? A ich mieszkañcy
te¿ chc¹ byæ zauwa¿ani, zw³aszcza
przy podziale gminnego bud¿etu.
Trudno o wp³ywy, gdy nie ma siê w³asnego so³tysa, a znajduje siê on w innej
wiosce. Mieszkañcy kilku wiosek z³o¿yli wiêc wnioski o podzia³ dotychczasowych, du¿ych so³ectw, na mniejsze.
Jest szansa, ¿e do tego dojdzie, w wtedy bêd¹ mieæ w³asnych so³tysów.
Przed laty w gminie by³o 18 so³ectw,
ale z braku ich aktywnoci stworzono
7 du¿ych, skupiaj¹cych po kilka wsi i
przysió³ków. Jednak mieszkañcy niektórych wiosek poczuli siê pomijani
przez so³tysów, urzêduj¹cych w innych wioskach, co najbardziej uwi-

doczni³o siê w konflikcie miêdzy Przemys³awem a Starogardem £obeskim.
Mieszkañcy tej pierwszej wsi za³o¿yli
stowarzyszenie, którego celem jest
rozwój wsi, ale stwierdzili, ¿e so³tys ze
Starogardu nie reprezentuje ich interesów i chc¹ mieæ swojego so³tysa. Najprawdopodobniej bêd¹ mieæ, bo ju¿ jest
przygotowany podzia³ so³ectw i
wkrótce odbêd¹ siê konsultacje spo³eczne na ten temat.
Po podziale, z siedmiu istniej¹cych
so³ectw ma powstaæ 11. Nowymi so³ectwami maj¹ byæ: Iglice, Przemys³aw,
Siwkowice, Prusim.
Mapa so³ectw wygl¹da³a by nastêpuj¹co:
1. So³ectwo Iglice (Iglice, Orzeszkowo, Sto³¹¿ek, Potuliny).
2. So³ectwo Przemys³aw (Przemys³aw i Nacmierz).
3. So³ectwo Starogard (Starogard,
Mo³stowo, Sosnowo, Krosino).
4. So³ectwo Gardzin (Gardzin, Gozdno, Stara Dobrzyca, Sosnówko).
5. So³ectwo £osonica (£osonica,
£osoniczka).
6. So³ectwo Siwkowice (Siwkowice,
Mi³ogoszcz, Tacza³y, Sienno, Godziszewo, ¯erzyno, S¹pólko).
7. So³ectwo £abuñ Wielki (£abuñ
Wielki, Komorowo, Por¹bka, £abuñ Ma³y).

8. So³ectwo Policko (Policko, Luboradz, S³owikowo, Trzaski, wiekotki,
Mokronos).
9. So³ectwo Prusim (Prusim, Smólsko).
10. So³ectwo £ugowina (£ugowina, wiêciechowo, Piaski).
11. So³ectwo Lubieñ Dolny (Lubieñ Dolny, Lubieñ Górny, Bezmocie,
Dorowo, £agiweniki).
Rolnicy mieszkaj¹cy w Resku musz¹
zadeklarowaæ swoj¹ przynale¿noæ do
najbli¿szego im so³ectwa.
KAR
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Rolnicy po walnym Rady Powiatowej Izby Rolniczej

Nowe formy dop³at

(£OBEZ) W rodê wybrani
w ostatnich wyborach
cz³onkowie Powiatowej Izby
Rolniczej zebrali siê na
pierwszym wyborczym
spotkaniu. Spotkanie
prowadzi³ pocz¹tkowo
senior izby Ryszard Pêkala
z Reska.

Ju¿ na wstêpie nowy cz³onek
rady zaproponowa³ podsumowanie
dzia³alnoci poprzedniej rady izby.
Spotka³o siê to ze sprzeciwem przewodnicz¹cego, który stwierdzi³, ¿e
spotkanie to ma charakter wyborczy,
którego porz¹dek ustalony jest
przez zarz¹d szczeciñski i nie ma
potrzeby zmieniaæ porz¹dku obrad.
Ostatecznie postanowiono omówiæ
dzia³alnoæ poprzedniej rady w
ostatnim punkcie obrad.
Po wybraniu komisji wyborczej,
w sk³ad której weszli Wies³aw Lorent, Gradziñski i Kaczmarek rada
przyst¹pi³a do wyborów przewodnicz¹cego. Zg³oszono jedynie kandydaturê Juliana Sierpiñskiego, dotychczasowego przewodnicz¹cego
rady. Kandydatura ta wzbudzi³a
w¹tpliwoci Henryka Rudzkiego,
który stwierdzi³, ¿e piastowanie
przez Juliana Sierpiñskiego tej funkcji mo¿e kolidowaæ z zajmowanym
przez niego stanowiskiem szefa zespo³u konsultacyjnego przy wojewodzie zachodniopomorskim.
- Zespó³ ten powsta³ w 1998 roku
w wyniku naszych protestów 
podj¹³ dyskusjê Bia³kowski.  Zespó³ ten nie jest zespo³em doradczym, ani opiniodawczym. Jego zadanie polega na rozwi¹zywaniu konfliktów i pomocy w ich rozwi¹zywaniu za sto³em, nie na ulicy. Nie widzê
tutaj ¿adnej sprzecznoci.
- Do zespo³u oddelegowa³ mnie
zarz¹d izby. Je¿eli zmieni siê zarz¹d
izby, zmieni siê sk³ad zespo³u 
stwierdzi³ Julian Sierpiñski.
W tajnym g³osowaniu kandydat
otrzyma³ 9 g³osów, jeden g³os uznano za niewa¿ny.
Równie¿ w tajnym g³osowaniu
wybrano delegata na walny zjazd
REKLAMA

zachodniopomorskiej izby. Henryk
Rudzki zaproponowa³ na to stanowisko Pieszczeniewicza, natomiast
Sierpiñski - Pêkalê. Lorent zaproponowa³ tak¿e Bia³kowskiego, ten jednak odmówi³. Delegatem na zjazd
zosta³ Ryszard Pêkala, który uzyska³ 7 g³osów.
Ostatni punkt spotkania powiêcony zosta³ bie¿¹cym problemom
rolników i sytuacji izby.
- Je¿eli chodzi o dotychczasowe
osi¹gniêcia to przedstawimy je w
przysz³oci, muszê wyci¹gn¹æ protoko³y z poprzednich posiedzeñ 
rozpocz¹³ Julian Sierpiñski.  Mo¿emy jednak omówiæ g³ównie problemy bie¿¹ce. Jednym z naszych
osi¹gniêæ jest istnienie zespo³u
konsultacyjnego. Powstanie tego
zespo³u jest miêdzy innymi zas³ug¹
poprzedniego delegata Jana Mazuro. Dziêki zespo³owi nast¹pi³a
szybka reakcja na klêskê ¿ywio³ow¹, uruchomiono komisje suszowe, których cz³onkom zwracano
koszty za udzia³. Opisanie tego stanu klêski mia³o ogromny wp³yw na
usprawnienie procesu wyp³acania
dofinansowañ do kredytów z
ARiMR. Na chwilê obecn¹ istotny
jest remanent zasobu ANR w Radowie Ma³ym i Resku. Najbli¿sza
restrukturyzacja nast¹piæ powinna w Resku. Istotn¹ spraw¹ jest
kwestia dop³at do rolin energetycznych.

- Warunkiem otrzymania dop³aty
w wysokoci 45 euro jest podpisana
umowa z producentem biopaliw
podj¹³ temat Ryszard Pêkala.  Mo¿na staraæ siê o dop³aty z tytu³u uprawy rzepaku i ¿yta, przeznaczanych
na produkcjê biopaliw. Rolnik mo¿e
z³o¿yæ wniosek w ARiMR, z za³¹czon¹ umow¹, wiadcz¹c¹ o tym, ¿e
sprzedane zbo¿e przeznaczone bêdzie na produkcjê biopaliw. S¹ to
pieni¹dze rz¹dowe.
- Zmieni³a siê ustawa o p³atnociach obszarowych  stwierdzi³ Jan
Bia³kowski.  Ustawa ta wprowadza
dop³aty do rolin energetycznych.
Zmienia siê ca³kowicie wzór wniosku,
jak i zasada jego wype³niania. W
marcu czeka nas sporo roboty i
szczególnie zale¿y nam na wspó³pracy z orodkiem doradztwa rolniczego, w celu unikniêcia niepotrzebnych nieporozumieñ.
- Nowy wniosek o dop³aty zawiera punkt dotycz¹cy dop³at energetycznych  kontynuowa³ w¹tek
Wies³aw Lorent.  Zmieniaj¹ siê zasady wype³niania wniosków. Poprzednio we wniosku wpisywalimy konkretn¹ rolinê, teraz nale¿y
wpisywaæ grupy rolin. Otrzymanie dop³aty energetycznej zwi¹zane
jest cile z wykazaniem potwierdzenia umowy z firm¹ produkuj¹c¹
paliwa rolinne, zarejestrowan¹
przez prezesa agencji. Lista ta ma
zostaæ opublikowana w najbli¿szym czasie.
(gp)
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W odpowiedzi na artyku³
Media atakuj¹ - cel Koció³

Szanowny Panie!
W odpowiedzi na artyku³
Media atakuj¹ - cel Koció³, muszê stwierdziæ, ¿e nie podzielam
Pañskich pogl¹dów. Nie bêdê odnosiæ siê do zamierzch³ych czasów,
gdy Koció³ przeladowany by³
przez Nerona, Pi³ata, Rewolucjê Francusk¹ i Bolszewick¹. Prawd¹ jest, przeladowany by³, ale na przestrzeni wieków
Koció³ przeladowa³ równie¿. Wystarczy, ¿e wspomnimy wojny krzy¿owe,
które pod krucjat¹ Papie¿a Urbana II doprowadzi³y do wymordowania Maurów
(Arabów) w dzisiejszej Hiszpanii, o co do
dzi Muzu³manie maj¹ do nas ¿al. W tej¿e
Hiszpanii jeszcze w XVII wieku szala³a
w. Inkwizycja, która zas³ynê³a torturowaniem, paleniem i topieniem czarownic. Obrazuje to dobrze sztuka Artura
Millera pt. Czarownice z Salem. Autor
napisa³ j¹ na podstawie faktów historycznych. Winy s¹ po obu stronach, choæ
ich wa¿enie jest trudne i ma³o obiektywne. Papie¿ Jan Pawe³ II przeprosi³ za winy
Kocio³a, przyzna³ nawet racjê Lutrowi,
co w opinii wiata zosta³o uznane za akt
odwagi i wielkodusznoci. Dzisiaj przeladuje siê za pomoc¹ innych rodków,
najczêciej za pomoc¹ mediów elektronicznych i gazet. Patrz¹c na arcybiskupa
Wielgusa w Katedrze w. Jana, zastanawia³am siê kto i za jakie grzechy go tam postawi³. Mylê, ¿e nawet ci, którzy do tego
doprowadzili, byli za¿enowani. Dzika lustracja, czyli sprawdzanie moralnoci i
wiarygodnoci osoby, bez obiektywnego
s¹du jest przestêpstwem. Ksi¹dz arcybiskup Wielgus jest tu ofiar¹. Kocielna
Komisja Historyczna, która bada³a jego
sprawê stwierdzi³a, ¿e on sam podejmowa³ próby wypl¹tania siê z tej matni.
Trzeba siê zastanowiæ jak w kraju cywilizowanym, jakim jest Polska, dosz³o do
takich barbarzyñskich zjawisk!
Pierwszym medium, które zaczê³o
dzik¹ i nieprzyzwoit¹ lustracjê by³o katolickie i ca³kiem polskie radio Maryja.
Na antenie tego radia lustrowano i przewietlano ¿yciorysy Wa³êsy, Kuronia,
Mazowieckiego, Bartoszewskiego, Jaruzelskiego, Geremka. Ludzie ci byli tam
l¿eni na ró¿ne sposoby. A dwóch z nich
to byli prezydenci Polski. Czy choæ jeden
z nich mia³ mo¿liwoæ obrony? Czy
wówczas który z biskupów, ³¹cznie z arcybiskupem Wielgusem, stan¹³ w ich
obronie? Czy choæ raz by³ odczytany list
do wiernych w kociele na ten temat? Czy
nie nale¿a³o uwiadomiæ rzeszy wiernych, ¿e prawdziwa w tym radiu jest modlitwa, a wszystkie os¹dy ludzi mog¹ byæ
nie ca³kiem prawdziwe, bo wypowiedziane przez cz³owieka, który mo¿e siê myliæ
i robi to czêsto. Przez d³ugi czas ledzi³am
obrady Konferencji Episkopatu Polski,
na których omawiana by³a dzia³alnoæ
Radia Maryja. Miano tam podj¹æ decyzje i zaradziæ temu, aby nie pomawiaæ w
audycjach ludzi, którzy s¹ tam nieobecni i nie maj¹ prawa obrony. Niestety,
¿aden krytyczny g³os z tego gremium
siê nie wydosta³. Hierarchowie byli
bardzo podzieleni, jedni chcieli radio
ukaraæ, inni nie widzieli w tych audycjach nic niestosownego. Tak to ju¿ jest,
¿e ryba psuje siê od g³owy.

Niekonsekwencja hierarchów w
stosunku do tego medium jest zastanawiaj¹ca. Gdy nie ma chêci walki o sprawiedliwe os¹dy jednych, to nie mo¿na
oczekiwaæ sprawiedliwoci dla swoich.
SB fa³szowa³a teczki nie tylko duchowieñstwa, ale te¿ innych ludzi. Dlaczego wiêc prymas Glemp pochwali³ Bronis³awa Wildsteina za opublikowanie
listy w internecie, na której znalaz³o siê
tysi¹ce ludzi. Tam te¿ byli pokrzywdzeni, czy kto ich broni³? Autorytet
kocio³a móg³ wiele zdzia³aæ. Niestety,
sta³o siê inaczej. Takie nieprawdziwe
os¹dy bardzo bol¹, gdy dotykaj¹ bliskich. Wtedy walczymy o ich dobre
imiê, natomiast gdy dotycz¹ kogo obcego nam ideowo lub wiatopogl¹dowo
najczêciej jest milczenie i ciche przyzwolenie na kamieniowanie. Ka¿dy
medal ma dwie strony i w tej smutnej
sprawie te¿ tak jest. W mediach prywatnych i publicznych Episkopat nie ma
mo¿liwoci wp³ywu na treæ i kszta³t
audycji, ale w swoim radiu na pewno ma.
Arogancja i buta opiekuna tej rozg³oni
bpa G³ódzia jest czasem trudna do prze³kniêcia.. Asekuranctwo, bojañ, tolerowanie pó³prawdy, oczernianie, upokarzanie odbi³o siê na twarzy arcybiskupa Wielgusa.
Ma Pan racjê, z³o w przyrodzie nie
ginie, tylko zmienia swoj¹ postaæ. Ingres jest tego potwierdzeniem. Z Pana
artyku³u wynika, ¿e arcybiskupa Wielgusa z funkcji metropolity zmiot³y
media i dziennikarze. Powo³uje siê Pan
na naród, który w pañstwie demokratycznym powinien byæ suwerenem i
decydowaæ o wyborze. Owszem, naród
ma tak¹ mo¿liwoæ w stosunku do
w³adz pañstwa i samorz¹dów, ale w
stosunku do w³adz kocio³a ma niedu¿o
do powiedzenia. Czy wierni wybieraj¹
proboszcza w swojej parafii? Nawet
dyrektor szko³y nie ma pe³nej kontroli
nad prac¹ katechety. Takie prawo ma
kuria biskupia, choæ p³atnikiem jest
bud¿et pañstwa. Biskup to osoba tak
daleka i rzadko widywana, ¿e ma³o który parafianin zna nazwisko swojego
biskupa diecezjalnego. Wp³yw narodu
na wybór arcybiskupa jest taki sam jak
na pogodê, czyli ¿aden. Koció³ nakazuje wierzyæ i s³uchaæ. Biskupów ocenia i wybiera papie¿. Mam nadziejê, ¿e
tak pozostanie. Koció³ i pañstwo powinny byæ suwerenne i ca³kowicie
rozdzielone, tak w sferze wiatopogl¹dowej, jak i materialnej. Gdy te instytucje zaczynaj¹ siê wzajemnie przenikaæ
jest le. Pañstwo roci sobie wtedy
prawo wp³ywu na obsadê stanowisk
kocielnych, a tym samym dobrej oceny swoich rz¹dów. Koció³ wówczas
wysuwa do w³adz pañstwowych ró¿norakie ¿¹dania, w tym materialne. W
takim wzajemnym powi¹zaniu obie instytucje trac¹. Ju¿ w Pimie wiêtym
istnieje nakaz co boskie oddaæ nale¿y
Bogu, co cesarskie Cesarzowi (czyli
w³adzy pañstwowej). Poszanowanie
tego prawa ochroni nas od takich przykrych wydarzeñ, które mia³y miejsce w
Katedrze w. Jana. Szczêæ Bo¿e!
Maria Szymaniak, Be³czna.
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Czy¿by celowo kto chcia³ sk³óciæ
handlowców z mieszkañcami?

Ostatni NT£ przynosi
rewelacje dotycz¹ce domniemanego przeznaczenia magazynów zbo¿owych, które zosta³y zlicytowane przez komornika. Spekulacjom nie ma koñca.
W roli wyroczni Pan Oci³owski jak zwykle osadzi³ Pana Brodziñskiego. W tekcie czytamy:
gdyby to ode mnie zale¿a³o, to ju¿
dawno bym zrobi³ w miecie market, albo Wêgorzynianie je¿d¿¹
do supermarketów i nie ma co im
tego utrudniaæ.
Nie ma ju¿ si³ ¿eby o tym pisaæ.
Ci¹gle odgrzewane kotlety, a¿ strach,
¿e kto siê wreszcie nimi zatruje.
Pytamy: Skoro Pan Brodziñski
mia³ chêæ ci¹gn¹æ market do Wêgorzyna, to co robi³ przez poprzednie 4 lata? Teraz Pana natchnê³o?
Mia³ Pan wiêkszoæ w radzie i swojego Burmistrza. Co wiêc sta³o na
przeszkodzie? Wyjaniamy: ani
Burmistrz , ani Rada (zgodnie z DzU
03.80717) nie ma nic do powiedzenia, je¿eli powstaj¹cy obiekt handlowy ma powierzchniê poni¿ej
2000 mkw. Ale o tym Pan milczy.
Co do utrudniania dostêpu
mieszkañcom do marketów, to ju¿
zakrawa na jak¹ paranojê. Jako
nie widzia³em, ¿eby kto z Wêgo-

rzyna blokowa³ drogê do £obza
albo pikietowa³ przed wejciem do
marketów  gdzie tu utrudnianie
dostêpu?
Czytamy te¿ zdanie  w kieszeni czêsto ubogiego klienta, liczy siê ka¿dy grosz. Có¿ za empatia, wrêcz podrêcznikowa. Szkoda,
¿e Pan nie myla³ o kieszeniach
ubogich klientów i nie ci¹gn¹³ w
swojej kadencji apteki. Niektórzy
mieszkañcy Wêgorzyna zbieraj¹
siê we trzech, sk³adaj¹ na benzynê
i jad¹ do apteki do £obza.
Znane mi s¹ sytuacje, ¿e nawet w³aciciele sklepów kupuj¹ w
marketach  no i co z tego???!!!
W Polsce nie jest to karalne.
Ja sam lubiê kupowaæ w marketach i siê z tym nie kryjê. Takie
bicie piany nic tu nie da, bo o tym
czy market bêdzie, czy nie decyduje ekonomia i Pan Brodziñski musi
sobie zdawaæ z tego sprawê. Czy¿by celowo kto chcia³ sk³óciæ handlowców z mieszkañcami?
Bardzo bym chcia³, ¿eby market powsta³ w Wêgorzynie, tylko
¿e my nie mamy na to wp³ywu. Kto
twierdzi inaczej K£AMIE!
Z wyrazami szacunku
Radny Rady Powiatu
Pawe³ Bot

Stan zawa³owy cie¿ki ekologicznej w £obzie
Gdzie dzi s¹ te tablice?
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Dajesz og³oszenie
do jednej gazety

NIERUCHOMOCI
n Oddam w dzier¿awê, pomieszczenie na dzia³alnoæ us³ugow¹ o
pow. 100 mkw w centrum £obza. Tel
601 212 335, 091 397 64 56.

n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.

a uka¿e siê w trzech

n Zamieniê ma³e mieszkanie 1 lub
2-pokojowe na 4-pokojowe. Tel.
600 265 547.

w tej samej cenie !!!

n Sprzedam w £obzie rozpoczêt¹
budowê, powierzchnia dzia³ki 516
mkw. TANIO! Tel. 506 272 584.

n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.

To niedrogo.

n Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe IV piêtro o powierzchni 56,7
mkw. w centrum Drawska. Tel. 0
889 588 671, 094 363 22 42.

INNE

n Sprzedam ³ódkê dwuosobow¹,
cena 1000 z³ oraz dwa kajaki po 500
z³ z wyposa¿eniem. Tel. 606 288
462.
n Konten. bud. szt. 2 cena - uzg.,
p³yt. parap. glaz. 105x285 szt. 120,
p³ytka lastrikowa 25x25 szt. 120,
¿y³ka przemys³owa k³êbki 75 sztuk,
drzwi szt. 3, futryna metalowa, pokost lniany w beczkach 350 l. Tel. 091
397 13 31 po 20.00, 503 132 774.
n Sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kurki nioski odchowane - sprzeda¿ od 22 marca. Gospodarstwo
drobiarskie ¯abowo 13. Tel 091
391 06 66.
n Boksery - szczeniêta sprzedam.
Tel. 697 580 517
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

n Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5-miesiêczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 z³. Tel.
604 911 055, 696 593 304.

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOCI
n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

n Sprzedam Golf IV 1988/1999
dwie poduszki, wspomaganie,
centralny zamek, alarm, ABS. Tel.
504 531 068, 880 547 037.
n Sprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

n Sprzedam przyczepê rolnicz¹ 4
tony, na niskich ko³ach, stan bardzo
dobry. Tel. 606 662 529.

US£UGI
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Vi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.

n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0602 401
331.
n Szukasz pracy - dodatkowego
zarobku - mi³ego spêdzenia wolnego czasu - zadzwoñ! Tel. 660 167
338 lub 091 386 60 37.
n Zatrudnimy - okolice Gryfic - operatora na koparko-³adowarkê z
uprawnieniami. Tel. 507 896 856
lub 606 139 085.

n Sprzedam domek w miejscowosci Dziadowo (ko³o Gryfic) - ogródek
o powierzchni 0,05a, w zabudowie
szeregowej. Cena 37 000 z³. Tel.
501 570 462, 886 635 084.
n Wydzier¿awiê punkt handlowy
nad morzem. Tel. 663 742 966.
n Wynajmê lokal u¿ytkowy w Gryficach przy ul. D¹bskiego. Tel. 663
500 800.
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HISTORIA LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W £OBZIE
(CZ. VI)

Rok szkolny 1982/1983.
Dyrektorem by³ Wojciech Bajerowicz. Stanis³aw K³y by³ zastêpc¹
dyrektora. Teresa Cwynar kierowa³a
internatem. W tym roku poczet sztandarowy stanowili: Krzysztof Szczucki, Alina Kijaczko, Renata Czepura. 12
stycznia 1983 r. Pada Pedagogiczna
wys³ucha³a sprawozdania m³odzie¿y
z dzia³alnoci w organizacjach. Samorz¹d Szkolny reprezentowa³ Adam
Koryzma, LOK  Andrzej Kacprzak,
Spó³dzielniê Uczniowsk¹  Teresa
Zieliñska, M³odzie¿ow¹ Radê Internatu  Beata Bakunowska. W trzech
dru¿ynach ZHP(¿eglarska, ³¹cznociowa, turystyczna) dzia³a³o 78 harcerzy, mówi³a o tym Ewa Michalska.
Wojciech Guzowski zosta³ laureatem
centralnej olimpiady z biologii, a Dariusz Mo¿ejko z chemii. W kwietniu
do Z³otej Ksiêgi wpisali siê najlepsi
maturzyci, Ewa Puciato, Ma³gorzata
Gutkowska, Wojciech Guzowski,
Marek Mo¿ejko.
Rok szkolny 1983/1984.
Dyrektorem szko³y by³ Wojciech
Bajerowicz. Zastêpc¹ dyrektora by³
Stanis³aw K³y. Kierownikiem internatu by³a Teresa Cwynar. Na kolejnych radach pedagogicznych omawiano, jak zawsze, liczne zadania dydaktyczno- wychowawcze. W marcu
1984 odby³ siê przegl¹d kadr. Irena
Wydronek zosta³a finalistk¹ centralnej olimpiady z jêzyka rosyjskiego.
Sprawnoæ szko³y by³a poni¿ej 50%.
Teresa Cwynar na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej zaproponowa³a zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów Liceum w 1985 roku. Do Z³otej Ksiêgi
wpisa³a siê Irena Wydronek. W sk³ad
pocztu sztandarowego wchodzili:
Dariusz Manowiec, Ewa Kozio³, Beata
Danowska. W £obzie odby³ siê Wojewódzki Dzieñ Olimpijczyka. Na obozie
sta³ym w Miêdzywodziu (komendant
 Józef Skwara) oprócz naszych harcerzy byli skauci z Londynu, m³odzie¿
z NRD i Czechos³owacji.
Rok szkolny 1984/1985.
Dyrektorem szko³y by³ Wojciech

Bajerowicz. Opiekunowie organizacji
m³odzie¿owych i klubów: ZSMP 
Stanis³aw K³y, Samorz¹d Uczniowski
 Lucjan Ku³akowski, Spó³dzielnia
Uczniowska Przysz³oæ  Zofia
Chowañska, TPPR  Iwona Guzowska, LOP  Wies³awa Wyszyñska,
ZHP  Józef Skwara. Szczepow¹ ZHP

W. Charkow, Andrzeja Brzóskê i Piotra Wysockiego nagrodzono za pracê
w LOP. Bardzo dobrze dzia³a³ chór pod
kierunkiem Andrzeja Mielczarka i zespó³ taneczny prowadzony przez Teresê Zienkiewicz. Obydwa zespo³y
oklaskiwalimy w czasie zjazdu absolwentów. Poczet sztandarowy stano-

Rocznik 1968 - Pierwszy zjazd czerwiec 1991 r.
by³a Karina Kopczyñska. Od lutego
1985 powsta³a Liga Morsk¹, któr¹
opiekowa³ siê Andrzej S³aby. Marta
Macha³o finalistk¹ centralnej olimpiady z biologii. Dru¿yna Harcerska,
dzia³aj¹ca od 1973 roku, zdoby³a imiê
Paw³a Edmunda Strzeleckiego. Opiekunem by³ Henryk Musia³. Przez cztery lata dzia³a³a sekcja marszów i biegów na orientacjê. Sukcesy w skali
kraju odnosili harcerze, Andrzej Kuzon, Artur Kumierek i Krzysztof
W³odarczyk. W pracy harcerskiej wyró¿nili siê: Karina Kopczyñska, Jolanta Dalewska oraz niezale¿ni instruktorzy prowadz¹cy dru¿yny w szko³ach
podstawowych Marta Macha³o, Jerzy ¯uk, Krzysztof Wróbel, Gabriela
Tabor. Dru¿yna sanitarna LOK (op.
Andrzej Mielczarek) zajê³a I m. w zawodach wojewódzkich w Szczecinie.
Za pracê w SU wyró¿niono Roberta
Chowañskiego, Miros³awê Bogdanowicz, Dorotê Szkudlarek, D. Nykazê.

wili: Adam Koryzma, Ewa Prokop,
Halina Maluk. Rozbudowany poczet
sztandarowy na rok szkolny 1985/86
stanowili: A. Sieciechowski, Natalia
Krenca, Jolanta Dalewska, Adam
Antczak, Joanna Bujak. Du¿ym echem
w szkole odbi³a siê fala uczniowska
kierowana przez 3 uczniów, którzy
otrzymali surowe kary. Ju¿ czwarty rok
funkcjonowa³y karty ewidencji
uczniów. Ten rok szkolny by³ pocz¹tkiem wprowadzania niektórych wolnych sobót w szkole. 29 i 30 czerwca
1985 roku odby³ siê I Zjazd Absolwentów Liceum. Uczestnicy ocenili bardzo wysoko organizacjê tego spotkania. Grupê organizatorów stanowili:
Henryk Musia³, Teresa Cwynar, Zdzis³aw Bogdanowicz, Tadeusz Barañski,
Aniela Ko³acz, Maria Zdzieszyñska,
Józef B³yszko, Miros³awa Markiewicz,
Iwona Guzowska, Danuta Pasieka.
W Juszczynie ko³o Makowa Podhalañskiego wypoczywa³o ponad 100

harcerzy z £obza. Tam spotkalimy
ksiêdza Tadeusza Jancarza.
Rok szkolny 1985/1986.
Dyrektorem szko³y by³ Wojciech Bajerowicz. Jego zastêpc¹ by³
Stanis³aw K³y. Internatem kierowa³a Teresa Cwynar. Rada Pedagogiczna wyró¿ni³a za naukê Marka
Adamczaka, Martê Macha³o, Arkadiusza Sieciechowskiego, Tomasza
Haydera. Do Z³otej Ksiêgi wpisa³a siê Marta Macha³o. Za pracê
w Samorz¹dzie Uczniowskim nagrodzono Dorotê Jacewicz i Tomasza Ku³akowskiego. Wyró¿niono
instruktorów harcerskich Martê
Macha³o i Jolantê Dalewsk¹.
Rok szkolny 1986/1987.
Dyrektorem Szko³y by³ Lucjan
Ku³akowski. Zastêpc¹ dyrektora by³
Stanis³aw K³y i Boles³aw Makawczyk Kierownikiem internatu by³a Teresa Cwynar. Nauczyciele: Teresa Bajerowicz, Wojciech Bajerowicz, Sabina Bil, Zbigniew Borkowski, Danuta
Borkowska, Zofia Chowañska, Ludwik Cwynar, Iwona Guzowska, Ludwika Guriew, Lubomi³a Kaczmarek,
Teresa Kamiñska, Aniela Ko³acz, Regina Kopryna, Boles³aw Makawczyk,
Krystyna Makowska, Miros³awa
Markiewicz, Alina Mielczarek, Andrzej Mielczarek, Wincenty Nowik,
Wojciech Skomorokiewicz, Stanis³awa Orliñska, Wanda Konecka, Ewa
Walczak, Wies³awa Wyszyñska, Stanis³aw Zienkiewicz, £ucja Misiun,
Andrzej S³aby, Józef Skwara. Do nauczania wesz³y dwa nowe przedmioty
wiedza ekonomiczna i pedagogika
z elementami psychologii. Liceum liczy³o 381 uczniów skupionych w 8 oddzia³ach. Wychowawcami klas pierwszych zostali Sabina Bil i Andrzej
Mielczarek. Zapewni³o to rozwój ¿ycia
artystycznego w szkole (S³owo i muzyka). 18 lutego na Radzie Pedagogicznej uczniowie przedstawiali dzia³alnoæ organizacji m³odzie¿owych.
O ZSMP mówi³ Andrzej Daszkiewicz,
dzia³alnoæ Samorz¹du Uczniowskiego przedstawi³a Alicja Kamiñska. El¿-
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bieta Pacha³ko omówi³a pracê
w trzech zastêpach ZHP. By³ to zastêp
artystyczny, turystyczny i biegów na
orientacjê. Samorz¹d Uczniowski zaproponowa³ poczet sztandarowy
w sk³adzie: Tomasz Krzy¿anowski,
Gra¿yna Poniatowska, Katarzyna
P³awska. Do Z³otej Ksiêgi wpisa³a
siê Beata Kapla. Nagrody za naukê
otrzymali: Beata Kapla (rednia 4.6),
Iwona Stawicka, Jolanta Kamiñska,
Wioletta Demkowicz, Brygida Sieluk,
Beata K³y, Roland Dañczura,
Agnieszka Macio³ek. W pracy instruktorskiej ZHP wyró¿ni³a siê Gabriela
Tabor. Na zas³u¿on¹ emeryturê 1 wrzenia 1987 przeszed³ Stanis³aw K³y.
Rok szkolny 1987/1988.
Dyrektorem by³ Lucjan Ku³akowski. Zastêpc¹ dyrektora by³ Boles³aw
Makawczyk. Wychowawcami klas
pierwszych zostali: Krystyna Makowska  1a, Stanis³aw Zienkiewicz  1b,
Wies³awa Wyszyñska  1c. Opiekunami organizacji m³odzie¿owych byli:
Miros³awa Markiewicz  Samorz¹d
Uczniowski, Zbigniew Borkowski 
ZSMP, Iwona Guzowska  TPPR, Teresa Kamiñska  PCK, Wies³awa Wyszyñska  LOP, Andrzej S³aby  Liga
Morska, Józef Skwara _ ZHP. Od wielu
lat praca LOP (op. W. Wyszyñska)
nale¿y do najlepszych w województwie. Wprowadzono dwa nowe przedmioty, religioznawstwo (Lucjan Ku³akowski), informatyka (Boles³aw Makawczyk). W listopadzie 1987 r. za³o¿ono pracowniê mikrokomputerow¹. Na
jej wyposa¿eniu by³o piêæ komputerów
Atari. W klasie matematyczno  fizycznej wprowadzono jedn¹ godzinê informatyki.TomaszSiwieckizaj¹³IImiejsce
w eliminacjach okrêgowych olimpiady
biologicznej. IV miejsce w olimpiadzie
polonistycznej zajê³a ucz. kl. III Anna
Boguszewska. Do Z³otej Ksiêgi wpisa³a siê Agata Borek. Za naukê i zaanga¿owanie spo³eczne nagrodzono maturzystów. Agata Borek (4.8), El¿bieta
Pacha³ko (4.6), Katarzyna P³awska
(4.6), Katarzyna Trojanowska (4.5),
Tomasz Siwiecki (4.2), Mariusz Janus
(4.2), Agnieszka Czerwiñska (4.2). Na
obóz Awangarda 21 wytypowano
ucznia klasy 2a Jacka S³abego. W rajdzie Gryfowe Wici udzia³ wziê³a
udzia³ m³odzie¿ pod opiek¹ Andrzeja
Mielczarka. Za czteroletnie sukcesy
na arenie wojewódzkiej i krajowej
w biegach na orientacjê na nagrody
zas³u¿yli harcerze: Andrzej Kuzon,
Artur Kumierek i Krzysztof W³odarczyk. Pochwa³ê za dzia³alnoæ harcersk¹ otrzyma³a El¿bieta Pacha³ko.
Marcin Orzechowski zosta³ mistrzem
Polski m³odzików w rzucie oszczepem.
W zapisach znalaz³em uwagi na temat
obecnoci uczniów i nauczycieli na
koncertach filharmonii [Pan Karolus
propagowa³ muzykê powa¿n¹ wród
m³odzie¿y, pamiêtam jego olbrzymi¹
wiedzê o muzyce, a tak¿e jego charakterystyczne gesty  red.].

SZKO£A
Rok szkolny 1988/1989.
Dyrektorem szko³y by³ Lucjan
Ku³akowski. Zastêpcami dyrektora
byli Boles³aw Makawczyk i Zbigniew
Borkowski. Kierownikiem internatu
by³a Teresa Cwynar. Nauczyciele: Stanis³awa Orliñska  wych. 1a, ZSMP,
ko³o j. polskiego, Lubomi³a Kaczmarek
 wych. 1b, ko³o filatelistyczne, ko³o j.
angielskiego, Teresa Kamiñska 
wych. 1c, PCK, Wies³awa Wyszyñska
 wych. 2c, LOP, Krystyna Makowska  wych. 2a, Sabina Bil  wych. 3a,
pe³nomocnik ds. profilaktyki i resocjalizacji, ko³o j. rosyjskiego, Stanis³aw Zienkiewicz  wych. 2b, Spo³eczny Inspektor Pracy, Miros³awa Markiewicz  SU, Iwona Guzowska 
TPPR, Zbigniew Borkowski  SKO,
Andrzej Mielczarek  wych. 3b,
PTTK, chór, Andrzej S³aby  Liga

kawczyk. Kierownikiem internatu by³a
Teresa Cwynar. Przez rok geografiê
wyk³ada³ Józef Koryzma.
Wychowawcami klas pierwszych
zostali: Ewa Walczak  1a, Iwona Guzowska  1b, Zofia Chowañska 1c,
Józef Skwara  1d. 10 listopada 1989
rada samokszta³ceniowa zapozna³a
siê z Powszechn¹ Deklaracj¹ Praw
Cz³owieka, Deklaracj¹ Praw Dziecka, z ustaleniami Podzespo³u ds.
Owiaty, Szkolnictwa Wy¿szego, Nauki i Postêpu Technicznego oraz Podzespo³em Okr¹g³ego Sto³u ds. M³odzie¿y. 4 kwietnia 1990 roku  Dyrektor odczyta³ protokó³ przejêcia budynku po PZPR  na potrzeby szko³y. Do
koñca czerwca nale¿y go zaadoptowaæ do potrzeb szkolnych.
Najlepsi maturzyci w nauce: Katarzyna W¹sik (5.0), Barbara Puziarska

Rocznik 1968 - Drugi zjazd czerwiec 1991 r.
Morska, Wojciech Skomorokiewicz 
OHP, Ewa Walczak  ko³o j. niemieckiego, Boles³aw Makawczyk -ko³o informatyczne. M³odzie¿owi przewodnicz¹cy organizacji: ZSMP  M.
Kusztykiewicz, Liga Morska  Sebastian Ciuka, LOP  Marcin £ukasik,
LOK  Krzysztof Konecki, SU  Robert Krawczyk, M³odzie¿owa Rada
Internatu  W. Tatarata.
Poczet sztandarowy: Barbara Puziarska, Beata Koziarska, Cezary Cybulski.
Najlepsze wyniki sporód maturzystów uzyskali: Milena Muszyñska
(5.0), Magdalena Kaczmarek (4.8),
Agnieszka Michalczyszyn (4.8), Andrzej ¯aczek (4.7), Agnieszka Leniewicz (4.6), Joanna Wójtowicz (4.6),
Anna Boguszewska (4.5), Gra¿yna
Muniak (4.3), Ewa Paw³owska (4.2). Do
Z³otej Ksiêgi wpisali siê: Andrzej
¯aczek, Milena Muszyñska, Magdalena Kaczmarek, Joanna Wójtowicz,
Agnieszka Michalczyszyn, Agnieszka Leniewicz. W sierpniu umiera Alina Mielczarek, nauczycielka geografii.
Rok szkolny 1989/1990.
Dyrektorem szko³y by³ Lucjan
Ku³akowski. Jego zastêpcami byli:
Zbigniew Borkowski, Boles³aw Ma-

(4.9), Jacek S³aby (4.8), Cezary Cybulski (4.7), Jaros³aw Nowaszczuk (4.7),
Justyna D¹browa (4.6), Beata Koziarska (4.5), Ma³gorzata Szwaj³yk (4.5).
Wszyscy wymienieni wpisali siê do
Z³otej Ksiêgi.
Prac¹ samorz¹du uczniowskiego
z du¿ym powodzeniem kierowa³a El¿bieta £ukaszewicz.
Animatorem ¿ycia kulturalnego
w szkole, a tak¿e laureatem szeregu
konkursów recytatorskich by³ Robert
Krawczyk. Poczet sztandarowy: Katarzyna Majdan, Agnieszka Rachowiecka, Tomasz Rydzewski. W Polsce nastêpowa³y wielkie zmiany ustrojowe.
Rok szkolny 1990/1991.
Dyrektorem by³ Lucjan Ku³akowski. Zastêpcami byli: Zbigniew Borkowski i Boles³aw Makawczyk. Kierownikiem internatu by³a Teresa Cwynar. Nauczyciele: Zofia Chowañska 
Spó³dzielnia Uczniowska, ko³o matematyczne, Iwona Guzowska  protoko³y, wych. 2b, Krystyna Makowska
 ko³o j. rosyjskiego, pe³nomocnik ds.
profilaktyki i resocjalizacji, wych. 4a,
Zbigniew Szymanek  ko³o historyczne, wych. 1a, Wojciech Skomorokiewicz  OHP, techniczna obs³uga imprez, ko³o fotograficzne, internat,
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Wanda Konecka  ko³o matematyczne, wych. 1c, Teresa Kamiñska  PCK,
wych. 3c, Henryk Musia³  turystyka
i krajoznawstwo, ko³o geograficzne,
wych. 1b, internat, Tomasz Ku³akowski  wystrój szko³y, ko³o plastyczne,
Wies³awa Wyszyñska  LOP, ko³o
biologiczne, wych. 4c, Stanis³aw
Zienkiewicz  Spo³eczny Inspektor
Pracy, wych. 4b, Andrzej S³aby  Liga
Morska, imprezy sportowe, Stanis³awa Orliñska  wych. 3a, Lubomi³a
Kaczmarek  ko³o filatelistyczne, ko³o
j. angielskiego, wych. 3b, Ewa Walczak  pe³nomocnik ds. spo³ecznie 
u¿ytecznych, ko³o j. niemieckiego,
Teresa Zienkiewicz  imprezy artystyczne, wych. 1d, £ucja Misiun 
ko³o fizyczne, Józef Skwara  ko³o
chemiczne, Teresa Bajerowicz  organizator wiêta Sportu Szkolnego, Andrzej Mielczarek  zespó³ instrumentalno- muzyczny, wokalny, Sabina Bil
 ko³o ¿ywego s³owa. Boles³aw Makawczyk  pracownia audiowizualna,
ko³o komputerowe i informacyjne, ks.
Zbigniew Szymañski  religia w liceum, ks. Grzegorz Kalamarz  religia
w zawodówce, ks. Marek Eliasz  etyka. Aniela Ko³acz  biblioteka, wychowawca w internacie. Zajêcia prowadzili tak¿e: Zdzis³aw Bogdanowicz,
Ludwik Cwynar, Regina Kopryna,
Wincenty Nowik, Danuta Kiszkurno,
Miros³awa Markiewicz, Danuta Borkowska, Liceum mia³o 14 oddzia³ów.
SKS posiada³ 7 sekcji. We wrzeniu
1990 roku odby³y siê ostatnie wykopki ziemniaków w historii szko³y.
W wolne soboty ok. 50 uczniów pracowa³o na polach PGR Zajezierze (wykopki, dobrze p³atne, zorganizowa³ Józef B³yszko i Henryk Musia³)
W kwietniu 1991 r. wyró¿niono maturzystów wpisem do Z³otej Ksiêgi 
Sebastiana Ciukê (4.9). Iwonê Dobosz
(4.9), Alicjê £ochowicz (4.8), Beatê
Nowak (4.7), Danutê D¹browsk¹ (4.7),
Joannê Borowsk¹ (4.6), Anetê Witulsk¹ (4.6), Waldemara Sadkowskiego (4.5). Za naukê i pracê w LOP 
Marcina £ukasika (4.), za naukê i organizacjê ¿ycia kulturalnego wyró¿niono Cezarego Komisarza (4.2). Poczet sztandarowy szko³y Rada Pedagogiczna zatwierdzi³a w sk³adzie: Ewa
Boryszewska, Joanna Felich, Pawe³
Hajkowicz. Pod koniec czerwca 1991 r.
odby³ siê II Zjazd Absolwentów Liceum i I Zjazd Szkó³ Ekonomicznych.
Organizatorami byli: Henryk Musia³, Teresa Cwynar, Zdzis³aw Bogdanowicz, Tadeusz Barañski, Danuta £owkiet, Józef B³yszko, Teodor
Kolenikow, Barbara Piróg, Aniela
Ko³acz, Danuta Pasieka, Danuta
Bas, Maria Zdzieszyñska, Miros³awa Markiewicz, Waldemar Gorzendowski, El¿bieta Górecka.
Na podstawie notatek w³asnych,
zapisów archiwalnych, kronik
i wspomnieñ biuletyn opracowa³
Henryk Musia³.
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wiatowid nie sprosta³ D¹browii

Sarmata druga po finale z Iskierk¹

(CHOCIWEL) 25 lutego br. w Chociwlu odby³ siê I Halowy
Turniej o Puchar Bosmana. W zawodach organizowanych
przez LKS Piast Chociwel wystartowa³o osiem zespo³ów.
Zwyciêzc¹ turnieju okaza³a siê
Iskierka mierdnica, która w finale, po golu Grzegorza Garzyñskiego, wygra³a 1:0 z ekip¹ Sarmaty
Dobra. Sarmata zagra³ w sk³adzie:
Brodowicz, Jaszczuk, Surma, Kamiñski, Padziñski, Graczykowski,
Mioduszewski, Dzierbiski, Skrobiñski, Lewicki.
W meczu o trzecie miejsce D¹browia II Chlebowo wygra³a ze
wiatowidem £obez. Bramkarzem
turnieju wybrano Piotra Koziñskiego, a najlepszym strzelcem zosta³ Marcin Mrówka, obaj z Iskierki mierdnica. Puchar Fair Play
ufundowany przez patrona medialnego turnieju, czyli portal Ligowiec.net redakcja przyzna³a
dru¿ynie Extreme Suchañ.

LOSOWANIE I GRA
W GRUPACH

Zespo³y, w wyniku losowania,
zosta³y podzielone na dwie grupy:
Grupa A: D¹browia II Chlebowo,
Sarmata Dobra, Ina Iñsko, Active
Team Recz.
Grupa B: wiatowid £obez, Piast
Chociwel, Extreme Suchañ, Iskierka
mierdnica.
Mecze rozgrywane by³y po 12
minut. Turniej rozpocz¹³ mecz grupy
A miêdzy D¹browi¹ II Chlebowo, a
Sarmat¹ Dobra. Mimo jednobramkowej przewagi D¹browii spotkanie
by³o bardzo wyrównane. Do ostatniej sekundy dobrzanie usi³owali
zmieniæ jego wynik, ale bezskutecznie. Dramatyczna koñcówka meczu
wzbudzi³a wiele emocji na trybunach. W ostatniej sekundzie meczu
znakomit¹ sytuacjê zmarnowa³ Damian Padziñski. Po jego strzale pi³ka
minimalnie minê³a bramkê. Do koñca
o awans do pó³fina³ów walczyli pi³karze Iny Iñsko. Ostatni mecz rozgrywali z Sarmat¹. W dziesi¹tej minucie tego spotkania pad³a bramka
dla Sarmaty, której strzelcem by³
Damian Padziñski. W tym spotkaniu
walka trwa³a do koñca. W ostatniej
minucie meczu dru¿yna z Iñska wycofuje bramkarza. Ostatnie sekundy
to istna obrona Czêstochowy w
wykonaniu Sarmaty, która jednak
wysz³a z tego pojedynku zwyciêsko.

Poni¿ej pozosta³e wyniki
spotkañ grupy A:

D¹browia II Chlebowo  Sarmata

Dobra 1:0
Ina Iñsko  Active Team Recz 2:1
D¹browia II Chlebowo  Ina Iñsko 0:0
Sarmata Dobra - Active Team
Recz 1:0
D¹browia II Chlebowo - Active
Team Recz 1:1
Sarmata Dobra  Ina Iñsko 1:0
W grupie B najbardziej widowiskowe spotkania rozgrywa³a
Iskierka mierdnica Pierwszy
mecz rozegra³a z Extreme Suchañ.
Trzybramkowe zwyciêstwo, po
golach Piotrowskiego (2) i Garzyñskiego, by³o niskim wymiarem kary. Trzybramkow¹ przewag¹ wygrali tak¿e pi³karze ze
mierdnicy z Piastem Chociwel.
Piastowi uda³o siê jednak strzeliæ

w tym meczu dwa gole. Mecz ze
wiatowidem to by³ ju¿ tylko festiwal bramek Iskierki. Dwa gole
zdoby³ Góra, tyle samo Mrówka i
jedn¹ Bishof.

Wyniki spotkañ grupy B:

wiatowid £obez  Piast Chociwel 1:0
Extreme Suchañ  Iskierka mierdnica 0:3
wiatowid £obez - Extreme Suchañ 1:0
Piast Chociwel - Iskierka mierdnica 2:5
wiatowid £obez - Iskierka mierdnica 0:5
Piast Chociwel - Extreme Suchañ 3:1

Tabele wyników w poszczególnych grupach:
1. Sarmata Dobra 6 2:1
2. D¹browia II Chlebowo 5 2:1
3. Ina Iñsko 4 2:2
4. Active Team Recz 1 2:4
1. Iskierka mierdnica 9 13:2
2. wiatowid £obez 6 2:5
3. Piast Chociwel 3 5:7
4. Extreme Suchañ 0 1:7

PÓ£FINA£

W pó³fina³ach zagra³y nastêpuj¹ce pary: 1A  2B Sarmata Dobra 
wiatowid £obez oraz
2A  1B Iskierka mierdnica 
D¹browia II Chlebowo.
Pierwszy pó³fina³ by³ bardzo wyrównany. Obie dru¿yny usi³owa³y
przechyliæ szalê zwyciêstwa na swoj¹
stronê, ale przez 12 minut meczu nikomu siê nie uda³o skutecznie trafiæ do
bramki. Ostatecznie do pojedynku
stanêli bramkarze obu dru¿yn, broni¹c
rzutów karnych. Po pierwszej serii by³
remis 3:3. Ale ju¿ czwarte trafienie
Sarmaty okaza³o siê zwyciêskie. I to
dru¿yna z Dobrej zosta³a pierwszym
finalist¹ turnieju.
Mecz Iskierki z D¹browi¹ by³ od
pierwszych sekund bardzo zaciêty.
Sytuacja na boisku zmienia³a siê jak w
kalejdoskopie. Pierwsz¹ bramkê dla
dru¿yny z Chlebowa strzeli³ Stolej.
Iskierka jednak szybko wyrówna³a, po
celnym strzale Piszczaka. Kolejne dwa
celne strza³y Mrówka zapewni³y
mierdnicy prowadzenie. Walka jednak by³a do koñca. W koñcówce spotkania D¹browia postawi³a wszystko
na jedn¹ kartê, wycofuj¹c bramkarza.
Przynios³o to efekt w postaci jednej
bramki, ale do zwyciêstwa to nie wystarczy³o. Mimo wielkiej determinacji
dru¿yny z Chlebowa, zas³u¿enie wygra³a Iskierka.

FINA£

W finale zmierzy³y siê zespo³y:
Iskierka mierdnica i Sarmata Dobra.
Iskierka nie podtrzyma³a turniejowej
tradycji i nie ogl¹dalimy w tym meczu
wielu bramek. Jedynego gola, ale na
wagê zwyciêstwa, strzeli³ Garzyñski.
Spotkanie nie by³o tak porywaj¹ce, jak
mecze eliminacyjne obu dru¿yn. Widaæ by³o ju¿ zmêczenie zawodników,
po ca³odniowym turnieju.
(r)
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Turniej noworoczny po raz siódmy
(RADOWO MA£E) W hali
sportowej Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym, rozegrany
zosta³ 23 lutego VII Noworoczny
Halowy Turniej Pi³ki No¿nej ch³opców szkó³ podstawowych o puchar
Dyrektora szko³y.
Ten tradycyjny o tej porze turniej
- mimo bardzo z³ych warunków drogowych - goci³ ch³opców z Chociwla, Reska, £obza i Radowa Ma³ego.
Turniej zosta³ rozegrany systemem
ka¿dy z ka¿dym, 2 x 10 min.
Oto wyniki:
SP 1 £obez - SP Chociwel 2:7,
SP Radowo Ma³e - SP Resko 1:1,
SP Chociwel - SP Resko 7:1,
SP 1 £obez - SP Radowo M. 1:5,
SP Chociwel - SP Radowo 5:0,
SP Resko - SP 1 £obez 2:1.
Ostatecznie pierwsze miejsce
bez pora¿ki zajêli ch³opcy z Chociwla
w sk³adzie: P.Osoliñski, B.Rusin,
A.Omelaniuk, D.Olejniczak, A.Stasiak, R.Krystoforski, M.Smolarek,
A.Pastor - opiekun J.Jaszczuk. II m.
- SP Radowo Ma³e - op. W.Puta, III
m. - SP Resko - op. D.Kêsy, IV m. - SP
£obez 1 - op. T.Sikora.
£adne puchary zaprojektowane i

wykonane przez uczniów ceramiki
artystycznej prowadzonej przez p.
Elwirê Stawsk¹ wrêczy³a kapitanom
dru¿yn dyrektor szko³y pani Ewa
Radanowicz, a okolicznociowe dyplomy prezes UKS Wiktor Puta.

Najlepszym strzelcem zosta³ Bartosz
Rusin z SP Chociwel, a bramkarzem
robi¹cym coraz wiêksze postêpy
najm³odszy uczestnik turnieju Arek
Sobañski, uczeñ IV klasy z SP Radowo. Obaj zostali nagrodzeni worem

cytrusów. Turniej zorganizowali aktywici UKS-u na czele z p. Adrianem Ma³ym, a sprawiedliwym sêdzi¹
by³ czo³owy talent pi³karski UKS-u
uczeñ III klasy gimnazjum Pawe³
Wojnarowski.
wp

Ziemscy jak Nadkierniczni

Mewa musi postawiæ na m³odych

Podczas gdy Sarmata Dobra gromi rywali w kolejnych sparingach, a
Sparta Wêgorzyno kompletuje dru¿ynê gwiazd, trener Mewy Resko
Dariusz Kêsy g³owi siê nad skompletowaniem podstawowego sk³adu.
Duch bojowy jednak nie ganie, bo
reszczanie znani s¹ z tego, ¿e nigdy
nie oddaj¹ skóry za darmo i potrafi¹ wygraæ z najmocniejszymi. Nawet jak nie mog¹ zebraæ sk³adu.

Do rozgrywek ligowych pozosta³
jeszcze miesi¹c. Okres zimowy wywróci³ do góry nogami wszelkie sportowe prognozy, a to za spraw¹ rozsypania siê sk³adu Radovii, ale nie tylko.
Podobne problemy ma Sparta Gryfice.
Takie burzliwe zmiany oraz s³aba kondycja finansowa klubów potêguj¹ migracjê zawodników. St¹d przejcie kilku podstawowych graczy z Radovii do
Sparty Wêgorzyno, ale te¿ liczne ich
wyjazdy do innych miast lub za granicê,
w poszukiwaniu pracy.
Takie rozstania nie ominê³y równie¿
Mewy. Najwiêksz¹ strat¹ jest wyjazd
m³odego, zdolnego bramkarza Marcina
Libiszewskiego, który zasili³ IV-ligow¹
Flotê winoujcie. Zastêpuj¹cy go w
meczach Mariusz Ram nie pojawia siê
w klubie i prawdopodobnie wyjecha³ z
Reska. Trwaj¹ próby pozyskania Krystosiaka z £obza.
Na boisku nie zobaczymy raczej
Micha³a Michalika, którego czeka operacja kolana, Jacka Zgnilca, który odby-

wa s³u¿bê wojskow¹, Krzysztofa Kulika, który po wypo¿yczeniu powróci³
do Radovii oraz Damiana Gabrysia,
który utkn¹³ w Niemczech. Jego brat
£ukasz zasili sk³ad Sparty Gryfice.
Najprawdopodobniej nie zobaczymy
równie¿ Artura Mielcarka i Artura Jêdrzejczyka, którzy pracuj¹ w Szczecinie. Nie trenuje Mirek Pietrowski, wiêc
jego gra wiosn¹ stoi pod du¿ym znakiem zapytania.
Na szczêcie Marek Gradus, który
przymierza³ siê do gry w Radovii, postanowi³ dokoñczyæ sezon w barwach
Mewy. Sk³ad bêdzie wiêc opiera³ siê na
wypróbowanych graczach; na boisku
na pewno zobaczymy, oprócz Gradusa, Darka Kêsego, Arka i Marcina Paw³owskich, Mariusza B³aszczyka,
Klaudiusza Wasiaka, £ukasza Grygiela, Waldona, Paw³a £abasa, Bogdana
£acwika, Rafa³a Porêbskiego i Krzysztofa Majewskiego.
W tej sytuacji trener Kêsy musi
otworzyæ siê na juniorów i daæ im sta³e
miejsce w zespole. Kilku z nich debiutowa³o ju¿ w rundzie jesiennej. Teraz
bêd¹ mieli okazjê powalczyæ o sta³e
miejsce w sk³adzie Mewy. Stan¹ siê
nadziej¹ kibiców, którzy zapewne nie
wyobra¿aj¹ sobie spadaj¹cej Mewy. O
jej honor maj¹ szansê powalczyæ
Krzysztof Kopka, Norbert Harasiemowicz, Szymon Deuter, Kuba Konczewski, Przemek i Piotr Ziemscy i mo¿e
jeszcze kilku innych. Trzej graj¹cy do
tej pory w juniorach bracia Ziemscy

Pomimo k³opotów kadrowych (brak Mielcarka, Libiszewskiego i Gabrysia),
Mewa bêdzie gronym przeciwnikiem dla ka¿dej dru¿yny.
(jeszcze Marcin) mog¹ za kilka lat staæ
siê tak¹ podpor¹ Mewy, jak¹ spe³niali w
Sparcie Wêgorzyno bracia Nadkierniczni, którzy zapisz¹ siê z³otymi zg³oskami
w historii klubu i powiatowej pi³ki.
Wbrew kadrowym k³opotom pi³karze Mewy nie pró¿nowali. Zagrali trzy
sparingi; wygrali z Radovi¹ 2:1, przegrali z In¹ Iñsko 4:8 oraz Pomorzaninem
S³awoborze 3:4. W niedzielê planowany jest mecz z Contr¹ Rusinowo, a nastêpnie z Bizonem Cerkwica na sztucz-

nej murawie w Rewalu. Na ciekawy
pojedynek zanosi siê tu¿ przed otwarciem sezonu. Do Reska przyjedzie drugi zespó³ Pogoni Szczecin. Mecz odbêdzie siê 18 marca o godz. 14.00.
- Trenujemy trzy razy w tygodniu.
We wtorek (dzisiaj  przyp. red.)
wchodzimy do nowo otwartej hali
sportowej przy gimnazjum. Resko
d³ugo na ni¹ czeka³o. To bêdzie nowa
jakoæ w naszych treningach. - mówi
trener Dariusz Kêsy.
KAR
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Zapraszamy 3 marca na
turniej szachowy do Szko³y
Podstawowej nr 2 w £obzie.
W tym dniu odbêdzie siê III
£obeski Memoria³ Szachowy im.
Gabriela Bieñkowskiego o Puchar
Inspektora Tadeusza Pawlaczyka
Komendanta Wojewódzkiego w
Szczecinie.
Równolegle policjanci bêd¹ rywalizowaæ w II Wojewódzkich Mistrzostwach Policjantów w szachach.
Liczymy na masowy udzia³ dzieci i m³odzie¿y, szczególnie z powiatu
³obeskiego. Uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjum zagraj¹ w
osobnych grupach wiekowych.
W kategorii open prawdopodobnie po raz trzeci zwyciê¿y Piotr
Mickiewicz z klubu Hetman w
Koszalinie. Liczymy, ¿e z tego klubu wystartuj¹ medalistki Mistrzostw Polski Kobiet do lat 20.
Mistrzyni¹ Polski jest Klaudia Kulon, medalistk¹ Joanna Majdan.
Obie w ubieg³ym roku w £obzie zajê³y odpowiednio 3 i 2 miejsce
wród mê¿czyzn. Walkê o pokane
nagrody finansowe (ufundowane
przez Teresê i Grzegorza Bieñkowskich) zobaczymy w wykonaniu
Mateusza Matli, Jerzego Kota z
Wroc³awia, Mi³osza Rudnickiego z
Gryfina, Adama Czuchnickiego ze
Szczecina.
Katarzyna Woniak, wychowan-

ka Gabriela Bieñkowskiego, obecnie
graj¹ca w Poznaniu, powalczy o
wysok¹ pozycjê. Czarnymi koñmi
turnieju powinni byæ Jakub Zieniuk
z £obza i Pawe³ Sola ze Szczecina.
Wród wielu zg³oszonych uczestników cieszy nas obecnoæ kolegów z
DPS Resko. Sêdziowaæ bêd¹: Ma³gorzata Zieniuk  sêdzia g³ówny,
Krystyna Sola i Marek Woniak.
Memoria³ po raz trzeci poprowadzi Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat £obeski. Pani Jolanta
Babyszko Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 z pracownikami szko³y
podjê³a siê wszystkich czynnoci
organizacyjnych wespó³ ze Zbigniewem Podgórskim - Komendantem
Powiatowym Policji w £obzie i
funkcjonariuszami policji. Ca³oci¹
przygotowañ kierowa³ niezawodny
Henryk Musia³. Prawdopodobnie
wystartuje ok. 300 uczestników z
województwa zachodniopomorskiego oraz kilka osób z innych miast
(Wroc³aw, Poznañ, Gorzów).
O wszystkich sponsorach i organizatorach napiszemy w lokalnej
prasie po zakoñczeniu turnieju.
Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ dzwoni¹c na kom. 0
667 201 207.
Organizatorzy

W Radowie
ju¿ po wyborach
(RADOWO MA£E) W gminie
ju¿ po wyborach so³tysów. W ubieg³ym tygodniu odby³y siê wybory w
pozosta³ych so³ectwach. So³tysem
Radowa Ma³ego zosta³ Krzysztof
Borkowski, w Radowie Wielkim wybrano Stanis³awa Adamskiego, w

Pogorzelicy gospodarzem wsi zosta³
Jan Che³taj, w Karnicach rz¹dziæ
bêdzie teraz Anna Winiewska, w
Czachowie  Marian Ulan, w ¯elmowie  Iwona Szczesiak, w Strzmielach
 Bogumi³ Ko³odziejczak, w Mo³dawinie  Andrzej Kusyk.
(gp)

Napromilowani
(£OBEZ) 19 lutego o godz.
5:30 w £obzie na ul. Niepodleg³oci Roman W. kierowa³ samochodem marki Iveco bêd¹c w stanie
nietrzewoci (0,8).
(DOBRA  TUCZE) 19 lutego
o godz. 16:55 na drodze Dobra Tucze, Antoni K. kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym marki FORTSHITT
znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu
alkoholu (0,4).
(SIEDLICE) 20 lutego o godz.
19:15 w Siedlicach Ryszard W. kierowa³ samochodem marki VW Jetta znajduj¹c siê w stanie nietrze-

woci, wyra¿onym wynikiem 2,3
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
(DOBRA) 20 lutego o godz.
17:20 w Dobrej na ul. Ofiar Katynia,
Krzysztof W. kierowa³ samochodem Audi bêd¹c w stanie nietrzewoci (1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(£OBEZ) 25 lutego w £obzie
na ul. Waryñskiego Tadeusz B. kierowa³ rowerem pomimo orzeczonego wobec niego zakazu kierowania
pojazdami, znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci (1,34 promila).
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Zasn¹³

Szybot³uk

(£OBEZ) 19 lutego o
godz. 3:50 w £obzie na ul. H.
Sawickiej, Grzegorz B., kieruj¹c samochodem marki
BMW nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci (wg owiadczenia zasn¹³), w wyniku
czego uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. Uszkodzeniu uleg³
samochód oraz pot³uczeñ
dozna³ kieruj¹cy.

(RESKO) W nocy z 21 na
22 lutego w godz. 21:00  6:00
w Resku przy ul. Jednoci
Narodowej nieznany sprawca
w hali stolarni dokona³ wybicia szyb okiennych powoduj¹c ³¹czne straty w wysokoci
1500 z³ na szkodê firmy Bamor Spó³ka z o.o. w Resku.

Wybieg³a sarna

(DOBIESZEWO) W
nocy z 22 na 23 lutego w
Dobieszewie z niezamkniêtego gara¿u, nieustalony
sprawca dokona³ kradzie¿y
pi³y spalinowej Husqvarna,
nale¿¹cej do Bronis³awa K.,
wartej 1500 z³.

(£OBEZ  ZAJEZIERZE) 19 lutego o godz. 7:35
na drodze £obez - Zajezierze pod jad¹cy samochód
Audi, którym kierowa³ Dariusz W. wbieg³a sarna.
Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

Komórka

(WÊGORZYNO) 14 lutego w godz. 14:00  15:00
w Wêgorzynie, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu Motorola
398 koloru czarnego. Straty na kwotê 250 z³ ponios³a
Justyna N.

Kradzie¿ p³uga

(ROGÓWKO) W okresie miêdzy 19, a 20 lutego w
Rogówku z pola rolnego,
nieznany sprawca skrad³
p³ug wartoci 1.000 z³ na
szkodê Andrzeja L.

Oplem w drzewo

(£OBEZ  DRAWSKO
POM.) 22 lutego o godz.
14:10 na drodze £obez Drawsko Grzegorz S., kieruj¹c samochodem marki
Opel Mondeo, nie dostosowuj¹c prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych, straci³ panowanie
nad pojazdem uderzaj¹c w
drzewo. Osób rannych nie
by³o, uszkodzeniu uleg³
pojazd.

Wymuszenie
z uszkodzeniem

(WÊGORZYNO) 22 lutego o godz. 12:25 w Wêgorzynie na skrzy¿owaniu ul.
Grunwaldzkiej i Drawskiej
Ryszard H., kieruj¹c samochodem marki Jelcz, wymusi³
pierwszeñstwo przejazdu
dla kieruj¹cego samochodem marki Daf, w wyniku
czego dosz³o do uszkodzenia pojazdów.

Pilarz

Uszkodzenie w rowie

(SIEDLICE  DOBRA)
23 lutego oko³o godz.16:00
na drodze Siedlice - Dobra,
Henryk G., jad¹c samochodem marki Peugeot nie dostosowa³ prêdkoci do warunków na drodze, w wyniku
czego wpad³ w polizg i wjecha³ do rowu uszkadzaj¹c
pojazd.

Umiêniony
komputerowiec

(£OBEZ) W okresie miêdzy 10, a 23 lutego w £obzie
przy ul. H. Sawickiej Jan T.
urywaj¹c k³ódkê zabezpieczaj¹c¹ drzwi komórki, dokona³ w³amania, sk¹d skrad³
ciê¿arki do æwiczeñ, gryf do
sztangi o raz trzy monitory
komputerowe, ³¹cznej wartoci 250 z³ na szkodê Przemys³awa D.

Z³odziejski pech

(RESKO) 24 lutego oko³o godz. 2:00 w Resku przy ul.
Prusa nieznany sprawca usi³owa³ dokonaæ kradzie¿y z
w³amaniem do samochodu
Renault Trafic, nale¿¹cego
do Kazimierza N. przez wywa¿enie drzwi od strony kierowcy. Zamierzonego celu
nie osi¹gn¹³, gdy¿ zosta³
sp³oszony przez w³aciciela.
(£OBEZ) 25 lutego o
godz. 4:15 w £obzie przy ul.
Drawskiej z terenu firmy
TOMW£OD Arkadiusz
K. dokona³ kradzie¿y banera
reklamowego wartoci 700
z³. Sprawca zosta³ zatrzymany i osadzony w PDOZ do
wyjanienia.

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 7 brzmia³o:
 Reszta jest milczeniem.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Antonina Kaczmarek (Dobra), Marianna Krzykalak
(Przytoñ), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Barbara Kapcio (Rynowo), Micha³ Górski
(£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Barbara Kapcio z Rynowa.

Gratulujemy.
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HUMOR TYGODNIA

A Wodoci¹gom
odetnijmy wodê.

Dwa w jednym; wietlica i przystanek w Radzimiu.

Komisja poborowa.
Ch³opak z trudem odczytuje
z tablicy najwiêksz¹ literê.
Lekarz decyduje:
- Zdolny do walki z czo³gami.
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