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List do redakcji

Centrum Integracji Spo³ecznej w
£obzie prze¿ywa hossê na ³obeskiej
gospodarczej bessie i nikogo to specjalnie nie niepokoi. Ten brak niepokoju
jest zatrwa¿aj¹cy u ludzi, których zadaniem jest mylenie o rozwoju gmin i
powiatu w perspektywie d³u¿szej, ni¿
tylko jedna kadencja. Trzeba myleæ w
perspektywie 10-20 lat, bo w takim, i
d³u¿szym, okresie kszta³tuj¹ siê procesy spo³eczne i gospodarcze. Wiêc gdy
chcemy osi¹gn¹æ w miarê trwa³e i po¿¹dane rezultaty gospodarcze, trzeba
uwa¿nie analizowaæ obecn¹ sytuacjê i
podejmowaæ w³aciwe decyzje.
A wiêc co to jest CIS? CIS to instytucja socjalizuj¹ca i szkol¹ca bezrobotnych, a wiêc instytucja  w normalnej
sytuacji - bêd¹ca zapleczem dla rynku.
Pytanie  czy w £obzie jest normalny
rynek? Jest, ale bardzo s³abo rozwiniêty. Dla jakiego wiêc rynku pracuje jego
zaplecze, czyli CIS? Po co szkoli bezrobotnych, którzy i tak nie znajd¹ tu
pracy? Ale CIS jest potrzebny, bo jest
du¿o bezrobotnych i patologii spo³ecznej... Ale dlaczego? No w³anie, bo nie
ma dobrze wykszta³conego rynku. I
ko³o siê zamyka. Tylko odpowiedzi¹ na
tê sytuacjê nie jest rozbudowa zaplecza,
instytucji socjalnych, lecz w³aciwe
kszta³towanie rynku. Instytucje socjalne nie wch³on¹ bezrobotnych. Mog¹ to
zrobiæ tylko firmy. Co zrobiæ, ¿eby one
powstawa³y i siê utrzymywa³y? Zasilaæ
je pieniêdzmi poprzez przetargi na roboty.
Przyk³ady. Pisa³em kiedy, przy
okazji analizy bud¿etu SM Jutrzenki,
¿e jej by³y prezes zmarnowa³ okazjê do
uruchomienia impulsu dla rozwoju firm
budowlanych w £obzie, bazuj¹c na jakich niejasnych uk³adach z jedn¹ i t¹
sam¹ firm¹ koszaliñsk¹. Mia³ do przerobienia roczny bud¿et oko³o 10 milionów z³otych. To bud¿et wielkoci ma³ej
gminy. Spó³dzielcy wp³acali pieni¹dze,
a one wyp³ywa³y z £obza. Dzisiaj ta
firma uros³a m.in. dziêki tym pieni¹dzom i mo¿e ju¿ samodzielnie dzia³aæ
na rynku. Uros³a kosztem firm ³obeskich, które nie mia³y pracy. W podobny sposób zafunkcjonowa³a firma w
widwinie (lokalna firma uros³a buduj¹c basen, bo burmistrz Franciszek Paszel upar³ siê, by to w³anie ona go

CIS tak,
ten kierunek  nie!
wykona³a i tego dopi¹³. Póniej mog³a
ju¿ wzi¹æ du¿¹ budowê wysypiska
mieci pod Rymaniem, na 200 mln z³,
bo mia³a kapita³, dowiadczenie i by³a
zorganizowana). W podobny sposób
uros³y firmy w Drawsku Pom. i Nowogardzie. Pamiêtam, ¿e firma Grin-Bud
pana Mariana Je¿a z Nowogardu, która
wybudowa³a gimnazjum w Resku, w
po³owie lat 90. mia³a spore k³opoty, ale
je przetrwa³a i dzisiaj stawia czwarty
budynek mieszkalny w tym miecie,
podczas gdy w £obzie w³adze g³owi¹
siê, jak przeprowadziæ adaptacjê kilku
mieszkañ. Mszcz¹ siê zaniechania
w³adz kilku kadencji wstecz, w tym
by³ego prezesa Jutrzenki i zapewne
kilku innych decydentów ³obeskich,
niekoniecznie samorz¹dowych. 10 lat
temu nikt po prostu nie myla³, by taki
rynek spróbowaæ wykszta³ciæ w³aciwymi decyzjami gospodarczymi.
Przyk³ad. Kilkanacie lat temu analizowa³em posuniêcia ówczesnego burmistrza Dobrej, w okresie, gdy burmistrzowie przecigali siê w liczbie zatrudnianych osób na prace interwencyjne. Jeden chwali³ siê przed wyborami,
¿e zatrudni³ (da³ pracê) 100, inny ¿e 150
itd. Ju¿ wtedy mo¿na by³o dostrzec, ¿e
te prace nie tworz¹ mechanizmów rynkowych, a wrêcz odwrotnie  os³abiaj¹
je. Dlaczego? Pieni¹dze wydane na te
prace powinny trafiæ do firm, które by
wykona³y chodnik, ulicê, remont. Robiono to pracownikami interwencyjnymi. Firma nie maj¹c zleceñ, pada³a,
pracownicy po wykonaniu prac byli
nadal bezrobotnymi. Przyk³ad Dobrej
(a na pewno wielu innych miasteczek)
pokazuje, ¿e przyjêto z³¹ politykê gospodarcz¹. Wybrano wariant socjalny, o
krótkotrwa³ym efekcie spo³ecznym, ale
d³ugotrwa³ym z³ym efekcie gospodarczym.
Niestety, wydaje siê, ¿e to mylenie
przetrwa³o do dzisiaj w powiecie ³obeskim, st¹d taka euforia wokó³ CIS. Ja-
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Z ostatniej chwili

Bez sukcesu
w Gnienie

Panie Redaktorze przykro mi, ¿e nie mam lepszych
wiadomoci. Z informacji od
Dawida, który dzwoni³ do mnie
prosto z Gniezna dowiedzia³em
siê, ¿e dzieciaki nasze nie przesz³y
do cis³ego fina³u - jak twierdzi³ pytania by³y z kosmosu. Nie
mniej jednak mamy wszyscy nadziejê, ¿e mimo to, ¿e starowa³y
dopiero po raz drugi na 30 turniejów, jakie odby³y siê do tej pory,
nale¿¹ siê im wielkie s³owa po-

kie¿ to osi¹gniêcie? ¯e to pierwsza i
jedyna taka instytucja w województwie??? Czy nie lepiej by³oby pochwaliæ siê  jak burmistrz Goleniowa Andrzej Wojciechowski  pi¹tym w kolejnoci parkiem technologicznym? Przypatrywa³em siê jego upartej wieloletniej pracy i w koñcu osi¹gn¹³ efekt. Ale
mia³ jasne za³o¿enia od kilkunastu lat i
nie zadowala³ siê pó³rodkami. Nie szuka³ rozwi¹zañ socjalnych, lecz tworzy³
mechanizmy rynkowe.
Powtórzê  CIS tak, jako zaplecze
dla rynku, ale ten kierunek  nie! Ostatnio s³ychaæ,¿e CIS chce ju¿ dzia³aæ na
rynku! Zastêpowaæ normalne firmy,
wiadczyæ us³ugi. Czy kto przez chwilê zastanowi³ siê, jaki bêdzie tego efekt
za kilka lat? CIS zbuduje parking, chodnik, drogê, wiêc nie zbuduj¹ ich firmy.
Tylko ¿e firmy zatrudniaj¹ i chc¹c siê
rozwijaæ musz¹ tworzyæ sta³e miejsca
pracy. CIS bêdzie szkoli³ i wyrzuca³ na
rynek wyszkolonych bezrobotnych.
Owszem, mo¿emy osi¹gn¹æ niespotykany efekt najlepiej wyszkolonych bezrobotnych w jednym miecie, ale czy mo¿na bêdzie tym siê pochwaliæ? W¹tpiê.
Niestety, efektem niedorozwoju
rynku jest dominacja instytucji bud¿etowych. To one maj¹ pieni¹dze. Daj¹ je
CIS-owi, bo ten robi im taniej. W tym
momencie CIS z instytucji socjalnej i
obs³uguj¹cej rynek staje siê powoli graczem na tym rynku, wypieraj¹c innych.
To lepy zau³ek. Za to rozwi¹zanie zap³ac¹ przysz³e pokolenia ³obezian, które ju¿ dzisiaj skazuje siê na brak pracy
w przysz³oci. Jak tak dalej pójdzie, to
za kilka lat na rynku zostan¹ CIS, markety i bud¿etówka. I to bêdzie koniec
tego powiatu. Ostatni zgasi wiat³o. O
jego urokach bêdziemy opowiadaæ przy
piwku w jakim barze w Irlandii. Tylko
kto wtedy utrzyma CIS, markety i bud¿etówkê? Wygl¹da na to, ¿e bezrobotni. Mo¿e czas przejrzeæ na oczy?
Kazimierz Rynkiewicz

dziêkowania i w imieniu w³asnym
jak i ca³ego Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w £obzie za wk³ad pracy w przygotowaniu i godnym reprezentowaniu na Wojewódzkim
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej w
Gryficach i Ogólnopolskim w
Gnienie sk³adam gratulacje Martynie Rzenik, Dawidowi Banaszakowi, opiekunom i rodzicom.
Prezes Zarz¹du OP ZOSP RP
w £obzie Krzysztof Paluch.

Pal¹ mieci
zamiast
wywoziæ
Tyle siê teraz mówi o ekologii,
ale nie w Wêgorzynie, bo tutaj w³aciciele sklepów spo¿ywczych
robi¹ co chc¹, tzn. zamiast p³aciæ za
wywiezienie mieci, wol¹ je spaliæ
za sklepem, a najgorsze jest to, ¿e
niektórzy z nich zajmuj¹ dodatkowo
stanowiska samorz¹dowe, ale có¿,
widocznie jak za PRL-u, w Wêgorzynie s¹ równi i równiejsi.
(DJ Max)
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Redakcja
zatrudni
przedstawiciela
handlowego
do dzia³u
reklam i promocji.
Tel. 091 39 73 730
Kom. 504 042 532

UWAGA, UWAGA!!!

NAGRODA TYGODNIKA
£OBESKIEGO DLA
KRÓLA STRZELCÓW
Redakcja Tygodnika £obeskiego
ufundowa³a nagrodê dla najlepszego
strzelca w ligowych rozgrywkach pi³ki
no¿nej w naszym powiecie. Do rozegrania pozosta³y jeszcze trzy kolejki.
Nagrod¹ jest DARMOWY WEEKENDOWY POBYT W HOTELU
SLAVIA W MIÊDZYZDROJACH Z
OSOB¥ TOWARZYSZ¥C¥.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu w
ci¹gu tych trzech kolejek padnie tyle
bramek, ¿e pozwoli to na awans Sarmacie i na utrzymanie siê w ligach Radovii
i Mewie, bo wiatowid dziêki ostatnim
popisom strzeleckim pozostanie w lidze
sobie zapewni³. To by³oby optymalne
rozegranie na sezon pi³karski 2006/7.
Redakcja

Gazeta Powiatowa
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Epilog sporu o piwnice
S¹d Okrêgowy w Szczecinie
zarz¹dzi³ 8 maja zwrot kosztów s¹dowych na rzecz strony powodowej, po³owy op³aty s¹dowej od
apelacji. Kwota ta wynosi 520 z³ i
dotyczy zwrotu kosztów dla skar¿¹cych decyzjê zarz¹du SM Jutrzenka spó³dzielców. Jeszcze w
styczniu 2005 roku zarz¹d spó³dzielni zdecydowa³, ¿e piwnice
pozostaj¹ czêciami wspólnymi.
Mieszkañcy oddali decyzjê zarz¹du do s¹du. S¹d pierwszej instancji
odrzuci³ pozew i sprawa znalaz³a
siê w s¹dzie apelacyjnym. 30 listopada 2006 strony zawar³y ugodê.
Spó³dzielnia przyst¹pi³a do przypisywania piwnic jako czêci przynale¿nych do mieszkañ.
- Cz³onkowie spó³dzielni pamiêtaj¹ zapewne, ¿e gdy zbiera³em

pieni¹dze na op³atê do S¹du Apelacyjnego, zapewnia³em, ¿e zwrócê
je. S¹d postanowi³, ¿e odda z zebranych 1040 z³ na op³atê s¹dow¹ do 13
uchwa³ po³owê. S³owa dotrzymam.
Ka¿dy, kto sk³ada³ siê na koszty
apelacyjne i z³o¿y³ podpis w moim zeszycie otrzyma zwrot swojej czêci 
powiedzia³ nam Antoni Moroz. (gp)

Sesja
w Dobrej

Nowy cz³onek
zarz¹du

(DOBRA) Na poniedzia³ek, 4
czerwca, przewodnicz¹ca rady Jolanta
Siekiera zwo³a³a sesjê rady miejskiej w
Dobrej. Sesja odbêdzie siê w budynku
biblioteki.
Radni zajm¹ siê rozpatrzeniem projektu uchwa³y o wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Nastêpnie ustal¹ nowe stawki op³at targowych
i tryb ich pobierania. Zdecyduj¹ o
sprzeda¿y w drodze przetargów kilku
dzia³ek w miecie oraz udzieleniu bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci.
Radni wys³uchaj¹ tak¿e informacji o
funkcjonowaniu zak³adu Administracji
Mienia Komunalnego oraz o pracy p.o.
burmistrza Doroty Kisiel. Na koniec
przewidziano sk³adanie wniosków i pytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
Sesja rozpocznie siê o godz. 16.00. (r)

(£OBEZ) Na najbli¿szej sesji
rady powiatu radni zapoznaj¹ siê ze
stanem sanitarno  epidemiologicznym powiatu, wybior¹ cz³onka zarz¹du, ustal¹ wysokoæ wynagrodzenia dla Powiatowego Rzecznika
Konsumentów, rozpatrz¹ uchwa³ê
w sprawie zmian w bud¿ecie, powo³aj¹ nowego cz³onka Komisji
Owiaty, i zmieni¹ regulamin organizacyjny starostwa. Sesja rozpocznie siê o godzinie 17:00, 30 maja w
sali konferencyjnej budynku starostwa.
(r)

Wiêkszoæ so³ectw
ma ju¿ nowych so³tysów

(RESKO) Od dwóch tygodni w
gminie reskiej trwaj¹ wybory so³tysów. Wybory zakoñcz¹ siê 30 maja
wyborami w³adz so³ectwa w Starogardzie £obeskim.
W minionym okresie wybrano so³tysów w nastêpuj¹cych so³ectwach:
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so³tysem Iglic zosta³a Anna So³onyna,
so³ectwa Lubieñ Dolny  Iwona Wawrzyniak, so³ectwa £abuñ Wielki  S³awomir Marciniak, so³ectwa £osonica
 Mariola Jurzysta, so³ectwa £ugowina
 Anna Bogdañska, so³ectwa Policko 
Andrzej Janczyszyn, a so³tysem so³ectwa Prusim zosta³ Krzysztof Nerka. (r)

Bezrobocie
na sesji
(£OBEZ) 30 maja o godzinie
14:00 w sali nr 21 ³obeskiego magistratu odbêdzie siê sesja rady
miejskiej. Radni wys³uchaj¹ informacji burmistrza i Powiatowego Urzêdu Pracy na temat stanu bezrobocia w gminie. Podejm¹ tak¿e uchwa³y dotycz¹ce
miêdzy innymi zmian w bud¿ecie na 2007 rok i regulaminu
udzielania pomocy materialnej
dla uczniów.
(r)
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Nowy
ksiêgowy
w urzêdzie

SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

Je¿eli nowelizacja zacznie obowi¹zywaæ,
to bêdziemy j¹ stosowaæ niezale¿nie
od tego, co o tych zmianach mylimy

Wiek 30-45 lat, znajomoæ jêzyka niemieckiego.
Dyspozycyjny - od zaraz.
Tel. kontaktowy 091 41 66 010.

(£OBEZ) Prawdopodobnie jeszcze w czerwcu wejdzie uchwalona 10
maja br. ustawa zmieniaj¹ca w znacznym zakresie ustawê o spó³dzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja
zyska³a rzadko spotykan¹ w Sejmie
RP jednomylnoæ wiêkszoci partii.
Za zmianami w ustawie g³osowa³o
297 pos³ów, przeciw by³o 87, a 16
wstrzyma³o siê.
Nowelizacja jeszcze w czasie
prac w komisjach wywo³ywa³a spore
kontrowersje, szczególnie wród rodowisk zwi¹zanych z zarz¹dami
spó³dzielni. Prezesi spó³dzielni popierani w Sejmie przez klub SLD
negowali przede wszystkim zapis
umo¿liwiaj¹cy wykup mieszkania
wed³ug wartoci wk³adu. Czyli 
uwzglêdniaj¹c inflacjê z koñca lat
osiemdziesi¹tych  po kilkaset, a nawet kilkadziesi¹t z³otych. Zapis ten 
wed³ug spó³dzielców  dyskryminuje tych, którzy dokonali wykupu
mieszkañ wp³acaj¹c na konto spó³dzielni czêæ wartoci rynkowej
mieszkania. Zmiany zadowol¹ jednak kilkaset tysiêcy lokatorów mieszkañ spó³dzielczych i  jak twierdz¹
twórcy ustawy  mog¹ spowodowaæ
wiêksz¹ poda¿ na doæ zakleszczonym cenowo rynku nieruchomoci.
O zmianach w spó³dzielni w kontekcie nowej ustawy rozmawialimy
z prezes SM Jutrzenka Jolant¹ Wasielewsk¹.
Red. - Jak wygl¹da struktura w³asnoci w spó³dzielni? Ilu cz³onków
spó³dzielni mo¿e siê staraæ o przekszta³cenie i ilu ju¿ to zrobi³o na starych zasadach?

Reklama
w gazecie
091 397 37 30
wppp1@wp.pl

Jolanta Wasielewska  W chwili
obecnej mamy 350 mieszkañ ze spó³dzielczym prawem do lokalu, niemal
950 spó³dzielców posiada w³asnociowe prawo do lokalu. W latach 2005 
2007 prawo do odrêbnej w³asnoci
naby³o oko³o 40 osób. Dynamika przekszta³ceñ mieszkañ z lokatorskiego na
w³asnociowe w ostatnich latach
znacznie spad³a  w ubieg³ym roku odby³o siê 7 przekszta³ceñ, natomiast w
tym roku jak dot¹d tylko jedno.

(RESKO) Urz¹d miejski w Resku ma nowego pracownika. 23
maja na stanowisko do spraw ksiêgowoci bud¿etowej wybrano, wy³onionego w drodze konkursu, Janusza Piskorowskiego.
(r)

Szukam Zarz¹dcy
do gosp. rolnego
500 ha.
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Red. - Ustawa nak³ada na zarz¹d
obowi¹zek prowadzenia dla ka¿dego
budynku oddzielnej ewidencji kosztów i wydatków. Czy nie spowoduje
to zwiêkszenie kosztów administrowania maj¹tkiem spó³dzielni?
J. W.  Nasza spó³dzielnia ju¿
przed wejciem w ¿ycie ustawy przygotowywa³a siê do osobnego rozliczania ka¿dego budynku. W ubieg³ym roku opracowalimy projekt
regulaminu gospodarki zasobami
mieszkaniowymi, w którym koszty
mia³y byæ rozliczane budynkowo.
Moim zdaniem najlepszym rozwi¹zaniem by³oby rozliczanie wed³ug
nowych zasad od nowego roku obrachunkowego. Je¿eli stanie siê inaczej, to oczywicie dostosujemy siê
do nowych przepisów. Spó³dzielnia
poniesie koszty zwi¹zane z zakupem
i wdro¿eniem nowego programu
komputerowego. Przybêdzie równie¿ pracy w ksiêgowoci, gdzie trzeba bêdzie sporz¹dzaæ 42 bilanse 
obecnie przygotowujemy jeden bilans na ka¿de miasto. Równie¿ dzia³
techniczny bêdzie ewidencjonowa³
usterki na poszczególne budynki.
Red. - Jaki wp³yw na dalszy rozwój spó³dzielni mo¿e mieæ wejcie
nowej ustawy? Zamierzacie po prostu dalej trwaæ, czy te¿ planujecie
rozwój, choæby budowê mieszkañ?
J. W.  Wed³ug nowych zapisów
ustawy zarz¹dzanie spó³dzielni¹
zbli¿y siê do zarz¹dzania wspólnotami. Mamy koncepcjê zabudowy wolnej dzia³ki na ulicy Orzeszkowej.
Zak³adamy budowê dwóch bloków, z
32 mieszkaniami ka¿dy, o powierzchni do 60 metrów kwadratowych. Ka¿de z nowych mieszkañ by³oby objête
odrêbn¹ w³asnoci¹ lokalu. Takie
mamy plany. Rosn¹ce ceny us³ug i
materia³ów budowlanych ka¿¹ nam
jednak zastanowiæ siê nad ich realizacj¹ i trudno powiedzieæ, czy nowe
mieszkania powstan¹ w ci¹gu najbli¿szych kilku lat.
Red.  Czy spó³dzielnia mo¿e
wiadczyæ us³ugi w postaci sprawowania zarz¹du nad innymi lokalami?
Na tym polu w £obzie jest stosunkowo niewielu oferentów.
J. W.  Teoretycznie mo¿emy.
Mamy te¿ na tym polu, mo¿e nie najwiêksze, ale dowiadczenie. Jednak¿e przejêcie w zarz¹d kolejnych lokali wi¹za³oby siê ze zwiêkszeniem
zatrudnienia  co jak s¹dzê nie podoba³o by siê czêci naszych cz³onków.
Trudno te¿ wydzieliæ koszty zarz¹dzania wspólnotami z kosztów ca³ej
spó³dzielni.
Red.  Liczycie siê z tym, ¿e nowo
uw³aszczeni bêd¹ chcieli przechodziæ pod inny zarz¹d?
J. W.  Nowelizacja ustawy u³atwia cz³onkom podzia³ spó³dzielni i

zak³adanie wspólnot, natomiast w
tym roku podczas podpisywania aktów notarialnych, ka¿dy nowo
uw³aszczony wyra¿a³ chêæ pozostania cz³onkiem spó³dzielni.
Red.  Wróæmy jeszcze do samej
ustawy. Jak mo¿na przewidywaæ jej
zgodnoæ z konstytucj¹? Czy zostanie zakwestionowana przez zarz¹dy
spó³dzielni przed Trybuna³em Konstytucyjnym? Który  wed³ug pani 
zapis ustawy jest dla spó³dzielni niekorzystny?
J. W.  Najistotniejsze jest tutaj
przekszta³cenie po cenie nominalnej.
Krzywdzi to znaczn¹ liczbê osób,
które wykupi³y mieszkania wczeniej, sp³acaj¹c ich wartoæ rynkow¹.
Te pieni¹dze zasila³y fundusz remontowy i korzyæ odnosili wszyscy
mieszkañcy spó³dzielni. Ten zapis na
pewno zostanie zaskar¿ony przez
Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹.
Red.  Tyle, ¿e w czasie obowi¹zywania poprzednich przepisów,
mniej osób by³o chêtnych do wykupu
mieszkañ. Mówimy chyba o wirtualnych pieni¹dzach.
J. W.  Owszem, dynamika wykupu mieszkañ w ostatnich latach mocno spad³a, jednak nawet gdy by³o to
kilka mieszkañ, to i tak by³y to powa¿ne pieni¹dze, rzêdu 60 tys. z³. Teraz
takich pieniêdzy nawet przy zwiêkszonej iloci chêtnych, po prostu nie
bêdzie.
Red.  Podobnie jednak mog¹
myleæ ci, których nie objê³y nowe
przepisy dotycz¹ce opodatkowania
spadków. Ci, którzy odziedziczyli
spadek przed koñcem 2006 roku zap³acili podatek, natomiast ci, którzy dostali go ju¿ w nowym roku, nie
musz¹ ju¿ tego robiæ.
Ustawa zmienia równie¿ procedurê podejmowania decyzji przez
cz³onków spó³dzielni. Zamiast Zebrania Przedstawicieli Cz³onków
istotne dla mieszkañców decyzje podejmowaæ ma Walne Zgromadzenie
Cz³onków, czyli w procesie podejmowania uchwa³ maj¹ braæ udzia³ wszyscy cz³onkowie SM. Jak sobie z tym
poradzicie?
J. W.  Mo¿e to skutkowaæ parali¿em decyzyjnym, uwzglêdniaj¹c
tak ma³¹ frekwencjê na zwyk³ych
zebraniach cz³onków.
Chcia³abym jednak podkreliæ, ¿e
je¿eli nowelizacja zacznie obowi¹zywaæ, to bêdziemy j¹ stosowaæ niezale¿nie od tego, co o tych zmianach
mylimy. Ustawa ma trafiæ jeszcze pod
obrady Senatu. Je¿eli Senat wniesie
poprawki, to Sejm bêdzie musia³ je
rozpatrzyæ i dopiero po podpisaniu jej
przez Prezydenta RP bêdzie ona mog³a wejæ w ¿ycie.
Red.  Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Grzegorz Paciorek
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Gmina blokuje rozwój rolnictwa
(POWIAT)  Mamy teraz

najlepszy czas na scalanie
i powiêkszanie gospodarstw
rolnych. Rosn¹ ceny
wszystkich nieruchomoci,
w tym równie¿ ceny ziemi
rolnej. Do 2012 roku rolnicy
bêd¹ mieli zagwarantowane
dop³aty. To ju¿ w zasadzie
ostatni termin na poprawê
sytuacji rolników  stwierdzi³
na poniedzia³kowym spotkaniu
Powiatowej Rady
Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej Szczepan Olesiñski,
administrator goleniowsko 
³obeskiej jednostki Oddzia³u
Terenowego Agencji
Nieruchomoci Rolnych
W spotkaniu uczestniczyli
doæ licznie rolnicy, w tym cz³onkowie rady, wójt Radowa Ma³ego
Józef Wypijewski, burmistrz
£obza Ryszard Sola, burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz,
dyrektor ³obeskiego oddzia³u
ARiMR Jan Bia³kowski, dyrektor
JGZ ANR w Nowogardzie Szczepan Olesiñski, kierownik zasobu
szczeciñskiego oddzia³u ANR
Ryszard Laska oraz Tadeusz Brzozowski z Orodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
W tym roku rusz¹ kolejne przetargi na dzier¿awê gruntów, skierowane dla rolników z danych gmin.
Dowiadczenie rolników na tym
polu jest - niestety - nie zawsze pozytywne. Do przetargów czêsto startuj¹ pseudorolnicy, którzy dzier¿awi¹ jeden hektar, melduj¹ siê w danej gminie tu¿ przed terminem i staj¹
do przetargu jako miejscowi rolnicy, licz¹c na dop³aty.
- Mieszka taki na pi¹tym piêtrze,
pracuje jako kominiarz i startuje
podstawiony za kogo w przetargu,
mieni¹c siê rolnikiem tylko dlatego,
¿e kilkanacie lat temu koñczy³
szko³ê rolnicz¹  skwitowa³ Ryszard
Pêkala z Reska, cz³onek powiatowej
rady ZIR, delegat na walne Izby.
REKLAMA

Dotychczasowa sytuacja rolników w powiecie ³obeskim, w kontekcie dzia³añ agencji, pozostawia
wiele do ¿yczenia. Jak przyzna³
Szczepan Olesiñski, dzia³ania agencji w powiecie ³obeskim doprowadzi³y do stanu, w którym  by agencja spe³ni³a w ca³oci swoj¹ rolê  jej
³obeska komórka trwaæ jeszcze powinna oko³o 40 lat. Do chwili obecnej w zasobie ANR na terenie powiatu znajduje siê 32 tys. hektarów
ziemi, znajduj¹cej siê w dzier¿awie
i 6,9 tys. ha ziemi wolnej. W 1992
roku, gdy istniej¹ca jeszcze pod
inn¹ nazw¹ agencja przejmowa³a
grunty po zlikwidowanych pañstwowych gospodarstwach rolnych
zasób ten wynosi³ 55 tys. ha. Agencja w niewielkim stopniu wywi¹za³a
siê z powierzonych jej na tym terenie zadañ. Wynika to byæ mo¿e z
niewielkiej zamo¿noci mieszkañców powiatu. Warto jednak zwróciæ
uwagê na iloæ ziemi dzier¿awionej
bezumownie. Jeszcze rok temu by³o
to 4,5 tys. hektarów. Dzisiaj po dzia³aniach nowego administratora jednostki, pozostaje jeszcze 2 tys. ha
tak u¿ytkowanej ziemi.
Inn¹ kwesti¹ jest dzier¿awienie
przez agencjê ziemi ró¿nym, czêsto
zagranicznym spó³kom, zajmuj¹cym spore area³y pod  tak jak ma to
miejsce w Wêgorzynie  uprawê
orzecha w³oskiego. W samej Ginawie oko³o piêciuset hektarów zajmowanych jest pod tê uprawê.
Sytuacja jest doæ szczególna i
istotna dla lokalnego rynku. W opracowanej przez ZODR w Barzkowicach specyfikacji dotycz¹cej najlepszej struktury gospodarstw rolniczych, znalaz³ siê zapis, okrelaj¹cy
200-hektarowe gospodarstwa jako
najlepsze nie tylko dla rolników, ale
i dla lokalnej gospodarki. Wed³ug
Jana Bia³kowskiego, szefa ³obeskiego oddzia³u Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
tego typu gospodarstwa s¹ w stanie
utrzymaæ siê nawet bez dop³at i tylko przy takim areale s¹ w stanie
konkurowaæ z gospodarstwami z
s¹siedniej Branderburgii. Istotny
jest tutaj nie tylko aspekt konkurencyjnoci wobec farmerów zza grani-

cy, ale te¿ kwestia absorbowania
przez lokalny rynek pieniêdzy unijnych. Tylko rednie rodzinne przedsiêbiorstwa mog¹ pozyskane z dop³at pieni¹dze przeznaczaæ na modernizacjê i zostawiaæ w ten sposób
czêæ pieniêdzy na lokalnym rynku,
wspieraj¹c zamówieniami rodzimych producentów. Inaczej sprawa
ma siê w sytuacji, gdy dzier¿awc¹,
b¹d w³acicielem du¿ego area³u,
jest jaka zagraniczna spó³ka, otrzymuj¹ca dop³aty z tytu³u uprawianej
ziemi. Pieni¹dze te wyciekaj¹ z lokalnego rynku na zewn¹trz, zaraz po
tym, jak do niego z zewn¹trz trafi¹.
W takim obiegu pieniêdzy gros
rodków finansowych otrzymywanych w wiêkszoci z zachodniej
Europy, wraca tam ponownie.
Struktura w³asnoci ziemi w
powiecie pozostawia wiele do
¿yczenia. Najdosadniej wyrazi³ to
Henryk Rudzki, ³obeski cz³onek
powiatowej rady ZIR
- Na pocz¹tku lat 90-tych na maj¹tku PGR-ów wzbogaci³a siê ich
dawna kadra, nale¿¹ca w wiêkszoci
do PZPR  stwierdzi³.
Okrelenie byæ mo¿e dosadne,
ale problem jest tutaj istotny, zwa¿ywszy na doæ niewielki area³, jakim dysponuje wielu rolników w
powiecie.
- 40, 50  hektarowe gospodarstwa nie bêd¹ w stanie sprostaæ konkurencji, a ich m³odzi w³aciciele
nie widz¹c mo¿liwoci rozwoju
opuszcz¹ je, wyje¿d¿aj¹c zapewne
za granicê  komentowa³ sytuacjê
przewodnicz¹cy ³obeskiej rady Julian Sierpiñski.
Na przeszkodzie rolnikom, d¹¿¹cym do powiêkszenie area³ów
stoj¹ równie¿ plany i studia zagospodarowania
przestrzennego
gmin. Najlepszym przyk³adem jest
tutaj Wêgorzyno, gmina, na której
opierali siê specjalici z Barzkowic,
w czasie opracowania modelowego

gospodarstwa dla województwa zachodniopomorskiego. W Wêgorzynie cena jednego hektara ziemi, nale¿¹cej do agencji, jest czterokrotnie wy¿sza od cen w s¹siednim Iñsku, gdzie klasa gruntów jest podobna. Wartoæ ta jest wynikiem wyceny dokonywanej przez powo³anego
przez ANR bieg³ego. Ten wyceniaj¹c dany grunt opiera siê w znacznej
mierze na planie, b¹d studium zagospodarowania przestrzennego
gminy. W studium zagospodarowania w Wêgorzynie jeszcze za poprzednich rz¹dów burmistrz Gra¿yny Karpowicz znalaz³ sie zapis
okrelaj¹cy znaczn¹ czêæ terenów
jako dzia³ki rekreacyjne  du¿o
dro¿sze od rolnych.
Obecna na spotkaniu burmistrz
Wêgorzyna t³umaczy³a taki zapis
koniecznoci¹ uwzglêdnienia walorów turystycznych gminy, posiadaj¹cej najwiêksz¹ iloæ jezior w powiecie. Zakwestionowa³a jednak
jednoczenie wycenê jednej z dzia³ek w Przytoni, gdzie czêæ wycenionych 32 ha nie jest, w opinii burmistrz Karpowicz, w ca³oci terenem rolniczym. Doda³a jednak, ¿e
jeszcze w tym roku opracowane zostanie nowe studium, uwzglêdniaj¹ce w wiêkszym zakresie potrzeby
rolników.
Wiêkszoæ zarzutów, jakie padaj¹ wobec agencji, dotycz¹ równie¿ niedoinformowania rolników
przez agencjê. Ryszard Pêkala apelowa³ o zorganizowanie serii spotkañ z rolnikami ka¿dej gminy, w
celu szczegó³owego poinformowania ich o mo¿liwociach powiêkszenia gospodarstw.
Nasze lokalne rolnictwo stoi teraz przed jedn¹ z ostatnich w³aciwie szans na rozwój. Jego pe³ne
umo¿liwienie bêdzie mia³o decyduj¹cy wp³yw na przysz³oæ tego,
jakby nie patrzeæ, rolniczego powiatu.
(gp)
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Remont kocio³a w Wêgorzynie

Ufam, ¿e poradzimy sobie...
Za ka¿dym razem, gdy przyje¿d¿amy do Wêgorzyna, zastanawiamy siê, jak d³ugo jeszcze wokó³
kocio³a bêd¹ sta³y rusztowania.
Zapytalimy o to pana Ryszarda
Brodziñskiego, który  jak siê okaza³o  oprócz wicestarostowania
przewodniczy Parafialnej Radzie
Gospodarczej w Wêgorzynie, która
wspomaga proboszcza w remoncie
kocio³a.
- Ile to ju¿ lat, jak Rada rozpoczê³a prace zwi¹zane z remontem?
- Wszystko zaczê³o siê w 2000
roku, od bardzo prozaicznej koniecznoci remontu dachu, który
grozi³ zawaleniem. Ugiêcie stropu

spowodowane przez wiêbê dachow¹ siêga³o 10 centymetrów, w
zwi¹zku z czym musielimy go podeprzeæ, buduj¹c wewn¹trz kocio³a boczne balkony. Kiedy ks. Wójciak zwróci³ siê o pomoc w jego
remoncie, zaproponowalimy mu o
wiele szerszy zakres prac, ni¿ tylko
dach, oferuj¹c swoje osobiste zaanga¿owanie w realizacjê pomys³u.
Zaproponowalimy odbudowê wie¿y, remont elewacji i zagospodarowanie placu wokó³ kocio³a. Ksi¹dz
proboszcz nasz¹ propozycjê zaakceptowa³, a my przyst¹pilimy do
pracy.
- Muszê przyznaæ, ¿e efekty ju¿
budz¹ podziw. Kto siê
do tego przyczyni³?
- Architekci. My
mielimy tylko pomys³, który przedstawilimy specjalistom.
Wykonana zosta³a dokumentacja projektowa, zatwierdzona pozwoleniem budowlanym. Kierownikiem
budowy od pocz¹tku
jest cz³onek Rady Parafialnej, pan Jan Piotrowski, mo¿na powiedzieæ
ojciec
chrzestny przedsiêwziêcia. Dum¹ nasz¹
jest jednak to, ¿e
wiêkszoæ prac budowlanych wykonuj¹
wêgorzyñskie firmy
panów: Jówiakowskiego, Regulskiego i
Makarskiego, a prace
elektryczne wykonuje
pan Ryszard Acman.
Rusztowania
stoj¹, co oznacza, ¿e

prace trwaj¹, ale czy siê posuwaj¹,
bo wygl¹da, jakby utknê³y w miejscu...
- Tempo prac niestety zale¿y od
mo¿liwoci finansowych, a te s¹
bardzo, bardzo skromne. Wykonywana teraz elewacja kosztowaæ bêdzie ok. 60 tys. z³. Po³owa tej kwoty
jest ju¿ uregulowana, w kasie mamy
7 tys. z³ gotówki. Brakuje wiêc jeszcze ok. 23 tys. z³. Dziêkuj¹c za dotychczasow¹, liczymy na dalsz¹
ofiarnoæ parafian, którzy teraz, kiedy zobacz¹ efekt prac, mam nadziejê, ¿e g³êbiej siêgn¹ do kieszeni.
Przyjemnie jest mieszkaæ w piêknym miecie.
- Rozumiem, ¿e wszystko, jak
zwykle, rozbija siê o pieni¹dze?
- Organizowanie zabezpieczenia finansowego sta³o siê dla nas
bardziej k³opotliwe po mierci naszego kolegi, skarbnika Rady, pana
Ryszarda Szlachetki, którego roli w
tym dziele nie sposób przeceniæ.
Jego brak dotkliwie odczuwamy.
Przed nami zagospodarowanie terenu, na które nie mamy w tej chwili
¿adnych pieniêdzy. Ufam jednak, ¿e
poradzimy sobie. W koñcu to od

mieszkañców zale¿y wygl¹d miejsca, w którym mieszkaj¹.
- Wyremontowany koció³ wraz
z pobliskim urzêdem i placem za
nim bêd¹ tworzyæ centrum miasta?
- W ubieg³ej kadencji objêlimy
rz¹dy w gminie, by miêdzy innymi
wygl¹d centrum miasta nawi¹za³ do
planowanego wygl¹du kocio³a i
jego otoczenia. Szkoda, ¿e nie
wszystko, ale trochê uda³o siê zrobiæ. Plany by³y dalekosiê¿ne. Trzeba je dokoñczyæ... Czy w tym roku
to nie wiem. Projekt mamy i na pewno bêdziemy usilnie nad tym pracowaæ, by go zrealizowaæ. Je¿eli nie w
tym roku to w nastêpnym, ale zrobimy. Natomiast jeszcze w tym roku,
i to ju¿ w niezbyt odleg³ym czasie,
na wie¿y kocio³a zamontowane
zostan¹ zegary. Ich fundatorem jest
wêgorzynianin z urodzenia, który
mieszkaj¹c poza naszym miastem,
sercem jest stale obecny w Wêgorzynie, stale i hojnie nas wspieraj¹c
finansowo. Jestemy mu niewymownie wdziêczni za tak¹ postawê.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³
Kazimierz Rynkiewicz
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Sybiracy otrzymali
Krzy¿e Zes³añców Sybiru
(£OBEZ) Wicewojewoda
Marcin Sychowski
odznaczy³ tydzieñ temu
25 Sybiraków z powiatu
³obeskiego Krzy¿ami
Zes³añców Sybiru.
To by³a kolejna grupa osób, którym takie krzy¿e zosta³y przyznane.
By je odebraæ, Sybiracy spotkali siê
21 maja w £obeskim Centrum Turystyki w £obzie. Kilkunastu z nich
przyjecha³o z pobliskich wiosek
oraz z s¹siednich gmin. Pani Regina
Krawczyk przyby³a w asycie
dwóch opiekunek, z powiatu wiREKLAMA

dwiñskiego, gdzie obecnie przebywa w Domu Pomocy Spo³ecznej.
Pani Regina mieszka³a w £obzie, a
do dzisiaj opiekuje siê ni¹ pani Gra¿yna Jankun.
Na sali pojawili siê zaproszeni
gocie; starosta, burmistrzowie
£obza, komendant policji oraz
uczniowie ³obeskiego gimnazjum.
Dwa wiersze syberyjskie swojego
autorstwa przedstawi³ Kazimierz
Ziêba. Wicewojewoda Sychowski
wspomnia³ o ustanowieniu roku
2007 rokiem gen. W³adys³awa Andersa. To tak¿e jeden z bohaterów,
darzony przez Sybiraków wielkim
szacunkiem za to, ¿e wyprowadzaj¹c Polaków z terytorium Zwi¹zku

Radzieckiego ocali³ im ¿ycie.
Krzy¿e Zes³añców Sybiru
otrzymali:
Zofia Ba³aj, Jadwiga Borkowska-Kaciuba,
Stanis³aw
Gajdzis, pomiertnie  Emilia
Hamera, Genowefa Januszonek, Aleksandra Klimczuk, Regina Krawczyk, Ma³gorzata Pyka³o, Konstanty Rozumczyk (z
£obza) oraz Zdzis³aw Kasprowicz (Przemys³aw), Anna Leniewicz (Sielsko), Janina Matysiak (Rynowo), Aniela Mikulska
(Siedlice), Wincenty Nachaj
(Siedlice), Melania Niewiadomska (Bonin), W³adys³awa Nowicka (Karnice), Kazimierz Ny-
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kaza (Meszne), Stanis³awa Poznañska (Be³czna), Józefa Winiewska (Wêgorzyno), Wincentyna Wosiñska (Cieszyno),
Antonina ¯y³a (Mo³stowo) i
Kazimierz Traczyk (Dobra).
Troje Sybiraków z ró¿nych
wzglêdów nie pojawi³o siê na uroczystoci, ale Krzy¿e zosta³y im
przyznane: Miros³awa Bednarczyk, Aniela Michalczyszyn i Stefan Wo³yniec.
Po zakoñczeniu spotkania gocie oraz Sybiracy z³o¿yli kwiaty po
Krzy¿em Sybiraka na cmentarzu
komunalnym w £obzie.
KAR
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DNI OTWARTE
W ZESPOLE SZKÓ£ W RESKU

(RESKO) Dnia 8 maja w naszej szkole odby³y siê dni otwarte
szko³y, podczas których mielimy
zaszczyt gociæ uczniów reskiego
gimnazjum.
Spotkanie zosta³o podzielone na
cztery modu³y, gimnazjalici mieli
okazjê poznaæ pracê szko³y od strony
humanistyczno - jêzykowej, matematyczno - informatycznej, zwiedzili
pracowniê chemiczna i biologiczn¹.
W nowej pracowni chemicznej
zaprezentowano pokaz dowiadczeñ, ich tematem przewodnim by³y
zabawy z tlenem. Zestaw dowiadczeñ zosta³ przygotowany
przez nauczyciela chemii prof. Kazimierza Pasternackiego, przy aktywnym wspó³udziale uczniów z
klasy I b (Magda Piñska, £ukasz
Burzyñski i Daniel Zawadzki).
Gimnazjalistom zaprezentowano
nastêpuj¹ce eksperymenty: chemiczne zapa³ki, tañcz¹cy tic-tac.
Najwiêksze wra¿enie wywar³a
minidetonacja mieszaniny chloranu
potasu z czerwonym fosforem.
W gabinecie biologii mogli obejrzeæ najnowsze preparaty i ciekawe
okazy, dowiedzieæ siê o innych formach aktywnoci pozaprzedmiotowej m.in. monitoringu fenologicznym, kó³ku PCK, konkursach przedmiotowych umo¿liwiaj¹cych sprawdzenie swojej wiedzy.
Pracownia informatyczna w naszej szkole jest wyposa¿ona w nowoczesny sprzêt multimedialny,
umo¿liwiaj¹cy zdobycie szerokich
umiejêtnoci. Uczniowie wys³uchali prezentacji przygotowanej przez
REKLAMA

prof. S. Brzozowskiego, a w której
przedstawiono mo¿liwe warianty
ich dalszego kszta³cenia w placówce ( liceum ogólnokszta³c¹ce, szko³a zawodowa, absolwenci szko³y
zawodowej mog¹ kontynuowaæ naukê w liceum uzupe³niaj¹cym). Licealici mog¹ pog³êbiaæ wiedzê z

wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W dalszej czêci uczniowie uzyskali informacje
na temat rekrutacji i wymaganych
dokumentów. Zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szko³y - (091) 39 51 204.

Zapoznali sê tak¿e z wynikami
osi¹ganymi przez uczniów na egzaminach maturalnych oraz w
ogólnopolskich
konkursach.
Szczególnie zainteresowa³a ich
dzia³alnoæ pozalekcyjna szko³y:
wolontariat, sport, imprezy rodowiskowe, tradycje.
Ostatnia czêæ humanistyczno jêzykowa to spotkanie uczniów w
pracowni jêzykowej, za która jest
odpowiedzialna prof. R. Sztuba i w
gabinecie historii. Uczennice LO:
N. Kowalska, D. Kêpa, S. S³onina,
M. £abas, E. Skarbiñska, opowiedzia³y swoim m³odszym kolegom o
patronie szko³y, jego wiêcie, o
dzia³alnoci realizowanej w ramach
edukacji regionalnej i europejskiej,
dowiedzieli siê o konkursach, olimpiadach polonistycznych, historycznych, wiedzy o spo³eczeñstwie,

w których cyklicznie uczestniczymy, sukcesach, jakie w nich odnosimy. Z ciekawoci¹ ogl¹dali dyplomy, wycinki prasowe, podziêkowania, kroniki szkolne. Podczas rozmów pytali o podrêczniki, nauczycieli ucz¹cych poszczególnych
przedmiotów, inne mo¿liwoci poszerzania wiedzy. Gimnazjalici zostali obdarowani prezentami w postaci gazety europejskiej, któr¹ szko³a otrzyma³a w ramach wspó³pracy z
Komisja Europejsk¹ w Brukseli.
Podsumowaniem ca³ego dnia by³
mecz pi³ki koszykowej nauczycieli
gimnazjum i liceum. Uczniowie obu
szkó³ stanowi¹cy publicznoæ, mieli
sporo radoci, widz¹c swoich nauczycieli walcz¹cych o ka¿dy punkt.
Tym razem wygra³a dru¿yna z gimnazjum. Za rok rewan¿, a wtedy
A. Popielarz

Debata owiatowa
(£OBEZ) 31 maja w Urzêdzie
Miejskim w £obzie, o godz. 11.00
odbêdzie siê debata powiêcona
³obeskiej owiacie.
W jej trakcie poruszany bêdzie
stan techniczny obiektów i bazy
sportowej placówek, w tym zakres
braków i niezbêdnych nak³adów finansowych w najbli¿szych latach,
stan posiadanych pomocy dydaktycznych i wystêpuj¹cych braków,
zakres oferowanych zajêæ w zakresie pracy z uczniami zdolnymi i zajêæ wyrównawczych dla dzieci ma-

j¹cych problemy z nauk¹, zakres
pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla uczniów, przedstawienie
planu sieci szkó³ w najbli¿szych latach z uwzglêdnieniem iloci dzieci
w poszczególnych rocznikach, analiza wyników egzaminów zewnêtrznych w ostatnich trzech latach z
uwzglêdnieniem przyczyn niepowodzeñ dzieci i m³odzie¿y oraz
wielkoæ subwencji owiatowej w
gminie i jej wp³yw na zaspokojenie
elementarnych potrzeb szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
(r)

INFORMACJE
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Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. K.K. Baczyñskiego w Resku

Dzieñ Europy
w reskim liceum
Zwiêkszenie wiadomoci m³odych Europejczyków na temat dzia³añ
podejmowanych przez Uniê Europejsk¹ to g³ówny cel miêdzynarodowego projektu 9 Maja  Dzieñ Europy. W realizacjê czwartej edycji tego
programu zaanga¿owany jest, dzia³aj¹cy przy Komisji Europejskiej, Dyrektoriat Generalny ds. Pomocy Zewnêtrznej, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe, cz³onkowie Parlamentu Europejskiego oraz poszczególne szko³y z 18 pañstw.
Ide¹ obchodów 9 maja jest zainicjowanie dialogu pomiêdzy spo³ecznoci¹ urzêdnicz¹ instytucji
unijnych a m³odymi ludmi, przede
wszystkim uczniami. W projekcie
bior¹ udzia³ szko³y podstawowe,
gimnazja oraz szko³y rednie, z wyj¹tkiem szkó³ policealnych, wieczorowych czy liceów dla doros³ych.
W naszej szkole podjêto realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
- konkurs plastyczny (plakat) Pomoc UE dla pañstw Trzeciego wiata,
- lekcje wiedzy o spo³eczeñstwie:
pog³êbianie wiedzy o UE, zw³aszcza
o rocznicy podpisania Traktatów
Rzymskich,
- prezentacje multimedialne,
- kampania informacyjna propaguj¹ca tematykê unijn¹, zw³aszcza
rocznicy podpisania Traktatów
Rzymskich, prowadzona we wspó³pracy ze szkolnym klubem europejskim.
Dzia³ania pozwoli³y uczniom na
uzyskanie lub poszerzenie wiedzy na
temat problemów
oraz wzajemnych zale¿noci krajów rozwiniêtych
i rozwijaj¹cych siê. W tym roku
szczególn¹ uwagê powiêcilimy za-

gadnieniom ubóstwa, pomocy humanitarnej, praw cz³owieka i ochrony
rodowiska. M³odzie¿ zwraca³a uwagê na to, jak wielki wp³yw maj¹ sprawy wiatowe na codzienne ¿ycie
ka¿dego z nas funkcjonowanie ca³ych spo³eczeñstw oraz na to, ¿e pojedyncze decyzje i dzia³ania, podejmowane przez ka¿dego cz³owieka,
mog¹ oddzia³ywaæ na ¿ycie ludzi
¿yj¹cych bardzo daleko, a tak¿e na
przysz³oæ ca³ej ludzkoci.
Dodatkowym elementem obchodów tegorocznego Dnia Europy by³o
wiêtowanie okr¹g³ej, piêædziesi¹tej
rocznicy podpisania Traktatów
Rzymskich.
Projekt 9 Maja  Dzieñ Europy mia³ w zamierzeniach organizatorów dotrzeæ przede wszystkim
do m³odzie¿y, w celu zwiêkszenia
wiadomoci m³odych Europejczyków na temat dzia³añ podejmowanych przez Uniê Europejsk¹ na
wiecie.
Sta³ siê okazj¹, aby podj¹æ w
szkole dyskusjê na temat takich podstawowych wartoci Wspólnoty, jak
solidarnoæ i zrównowa¿ony rozwój.
Po¿¹danym rezultatem naszej aktywnoci zwi¹zanej z realizacj¹ projektu
by³o zachêcenie do dzia³añ na rzecz
sprawiedliwoci i praw cz³owieka dla
wszystkich, w tym walkê z ubóstwem
(m.in. poprzez pomoc humanitarn¹),
degradacj¹ rodowiska, ³amaniem
praw cz³owieka (m.in. stosowaniem
tortur, kary mierci).
Tegoroczny projekt zakoñczy³
siê, w przysz³ym roku szkolnym przyst¹pimy do niego z ca³¹ pewnoci¹,
poniewa¿ jest to wietna okazja do
zdobycia dodatkowej wiedzy oraz
umiejêtnoci.
A. Popielarz

Osiem lat gimnazjum w Wêgorzynie

TERAZ TALENT
(WÊGORZYNO) 31 maja br.
o godz. 16.00 Gimnazjum w Wêgorzynie po raz 8 bêdzie obchodziæ swoje wiêto.
W programie uroczystoci
przewidziano pokaz talentów
szkolnych i wystêpy niezwykle
uzdolnionych goci. Organizatorzy
zapraszaj¹ na: recital pani Henryki
Bogdanowicz, pokaz szko³y tañca
,,Iskra z £obza i widwina, wystêpy zespo³u ludowego ,,£obuziacy
z £DK, koncert zespo³u Woda ze
Szczecina, prezentacjê pieni operowych i operetkowych w wykonaniu pani Ewy Filipowicz  Kosiñskiej, solistki Opery na Zamku w

Szczecinie, koncert absolwentów i
uczniów szko³y i inne atrakcje.
Wczeniej w szkole uczniowie
wezm¹ udzia³ w zajêciach dziennikarskich pod patronatem Kuriera
Szczeciñskiego. Odbêdzie siê spotkanie redakcji gazet szkolnych z
gimnazjów w £obzie, Chociwlu, Iñsku, widwinie. Dziennikarze z
Kuriera Szczeciñskiego przeprowadz¹ warsztaty (praca terenowa 
gromadzenie materia³ów do artyku³ów wokó³ tematu Teraz Talent).
O godz. 16.00 wezm¹ udzia³ w
wiêcie Szko³y, gdzie zrealizuj¹
zadanie reporterskie do wydania
wspólnej gazety  bêd¹ robiæ wywiady, sprawozdania, zdjêcia). (r)
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ZNP strajkuje
(POWIAT) Dzisiaj w
wiêkszoci szkó³ powiatu
lekcje rozpoczn¹ siê
dopiero o godzinie 10:00.

Powiatowy oddzia³ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego podj¹³ ju¿ w
ubieg³ym tygodniu decyzjê o rozpoczêciu we wtorek, o ósmej rano, dwugodzinnego strajku ostrzegawczego.
Postulaty strajkowe zwi¹zku s¹ takie
same, jak te sformu³owane 23 maja
przez Zarz¹d G³ówny ZNP i nie ma
w nich ¿adnych odniesieñ do lokalnych problemów z owiat¹. G³ównym postulatem zwi¹zku jest podwy¿szenie p³ac o 20%.
Zwi¹zek oczekuje, i¿ rednie wynagrodzenie nauczyciela sta¿ysty
stanowiæ bêdzie co najmniej 100
proc. kwoty bazowej okrelanej dla
pracowników pañstwowej sfery bud¿etowej, czyli 1885 z³. Zgodnie z
ustaw¹ Karta Nauczyciela art. 30
ust. 4, bêdzie to skutkowaæ wzrostem
wynagrodzeñ dla nauczycieli pozosta³ych szczebli awansu zawodowego. Tym samym, rednie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego

powinno wynosiæ  2356 z³, mianowanego  3299 z³, a dyplomowanego
 4241 z³  postuluj¹ na swojej stronie zwi¹zkowcy. ZNP domaga siê
równie¿ utrzymania uprawnieñ emerytalnych dla nauczycieli i prawa do
tzw. pomostówki, zwiêkszenia nak³adów na owiatê i zmiany kierownictwa MEN. W samym £obzie do
pracy nie przyst¹pi³o dzi 100 nauczycieli ze zwi¹zku.
Strajku nie popiera NSZZ Solidarnoæ, który popiera wprawdzie
postulaty ekonomiczne ZNP, ale
sprzeciwia siê politycznemu wymiarowi strajku. Jak twierdzi Kazimierz Mikul, szef ³obeskiego oddzia³u Solidarnoci lokalny oddzia³ ZNP nie prowadzi³ ze zwi¹zkiem ¿adnych rozmów na temat
strajku. Do strajku na pewno wiêc
nie przyst¹pi³o 18 nauczycieli z
£obza i podobna liczba z Wêgorzyna, gdzie znajduje siê druga w powiecie komórka Solidarnoci.
Strajk popiera spora liczba nauczycieli nie zrzeszonych w ¿adnym
zwi¹zku, którzy stanowi¹ spory odsetek ogólnej liczby nauczycieli. (gp)

Zaproszenie

Odpust
i festyn parafialny
(ZAJEZIERZE) Na 16 czerwca planowany jest odpust i festyn parafialny w Zajezierzu. O godz.
11:00 w kociele prafialnym w Zajezierzu zostanie odprawiona Msza
w. odpustowa. Dwie godziny póniej, przy wietlicy wiejskiej w Zajezierzu, rozpocznie siê festyn para-

fialny. Podaczas festynu odbêd¹ siê
m.in. loteria fantowa i pokaz umiejêtnoci rycerzy w. Floriana z Zagórzyc. Bêdzie mo¿na zjeæ bigos i
kie³baskê z rusztu. Do uczestnictwa
w uroczystociach parafialnych zaprasza proboszcz, Rada Parafialna i
parafialna Caritas.
(r)

Z ¯YCIA POWIATU
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Majówka w Boninie
(BONIN) W miniony czwartek,
24 maja, przy kociele filialnym w
Boninie, odby³a siê majówka zorganizowana wspólnie przez so³tysa
Bonina pana Waldemara Zakrzewskiego i proboszcza zajezierskiej

parafii Leszka Filipka. Po nabo¿eñstwie i Mszy w. mieszkañcy
Bonina i Budziszcza zasiedli przy
ognisku. By³ bigos, pieczone kie³baski i wspólne piewy. Dopisa³a
pogoda i humory.
(r)

Zmiany w ³obeskim
ambulatorium
(£OBEZ) Szykuj¹ siê zmiany w
³obeskim ambulatorium. Po reorganizacji ³obeskiego pogotowia, nastêpuje zmiana w nocnej i wi¹tecznej opiece lekarskiej i pielêgniarskiej. Wbrew jednak kr¹¿¹cym po
£obzie pog³oskom nie jest planowana ca³kowita likwidacja nocnej
opieki ambulatoryjnej w £obzie.
wiadczenia z jej zakresu wiadczy
od kilku lat jedynie Intermed. Na
powiat ³obeski przypadaj¹ dwa piony i w jednym z nich, w £obzie, szykuj¹ siê zmiany. O ich charakterze

rozmawialimy z Jackiem Kargulem, prezesem Intermedu.
REKLAMA

Red. - Kiedy wejdzie w ¿ycie reorganizacja ³obeskiego pionu POZ?
Jacek Kargul  Nast¹pi to 1
czerwca.
Red. - Co le¿y u podstaw tych
zmian?
J. K. - Firma nasza wiadczy w
tej chwili us³ugi w postaci nocnej
wyjazdowej, nocnej ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, zarówno lekarskiej jak i pielêgniarskiej. W dni robocze dy¿urujemy od osiemnastej wieczorem do
ósmej rano w dni robocze, natomiast
w dni wi¹teczne ca³¹ dobê.
W styczniu otrzymalimy kontrakt zmniejszony o Dobrzany, Chociwel i Iñsko  gminy, których
mieszkañców równie¿ zabezpieczalimy pod tym wzglêdem przez
ostatnie trzy lata. Dotychczas (czyli
do stycznia 2007 roku) utrzymywalimy dwa piony obs³uguj¹ce mieszkañców wymienionych gmin oraz
mieszkañców wszystkich gmin w
naszym powiecie oprócz Dobrej.
Jeden pion znajdowa³ siê w Resku,
drugi za w £obzie. Ich liczba wynika po prostu z wyliczeñ, jakie poczynilimy na podstawie kontraktu
z NFZ. Jeden pion przypada na oko³o 25 tysiêcy mieszkañców. W
zwi¹zku ze spadkiem liczby obs³ugiwanej przez nas ludnoci, zmuszeni bylimy do dokonania pewnych zmian. Od³o¿ylimy je jednak
na piêæ miesiêcy z powodu zmian,
jakie nastêpuj¹ obecnie w wojewódzkiej sieci pogotowia ratunkowego. W zwi¹zku z tym, ¿e dyspozytornia przenoszona jest do Drawska Pomorskiego, a z drugiej strony

pogotowie, które u nas dzier¿awi³o
pomieszczenia, przenosi siê w miejsce stra¿y po¿arnej, jestemy zmuszeni do ograniczenia pionu w
£obzie. Moglibymy go nawet zlikwidowaæ i by³oby to zgodne z kontraktem z NFZ. Nie mamy jednak
zamiaru tego robiæ i poczynimy tylko nieznaczne ograniczenia.
Red. - Na czym zmiany te bêd¹
polegaæ?
J. K. - Nadal bêdzie funkcjonowa³ w niezmienionym kszta³cie
transport medyczny. Wyjazdowa
nocna i wi¹teczna opieka lekarska
i pielêgniarska funkcjonuje w dalszym ci¹gu. Ograniczamy tylko dy¿ury stacjonarne, które odbywa³y
siê w £obzie. Lekarze nie bêd¹ dy¿urowaæ w dni powszednie, nadal
jednak bêd¹ przyjmowaæ pacjentów
w dni wolne i w wiêta. Po przeprowadzanej przez nas analizie dotycz¹cej tych us³ug stwierdzilimy, ¿e
90% z nich wykonywanych jest w
dni wolne. W dni powszednie do
18:00, a nie raz d³u¿ej, pracuj¹ przecie¿ POZ-ty, s¹ jeszcze czynne placówki specjalistyczne, tak ¿e wiêkszej potrzeby na pe³nienie przez lekarzy i pielêgniarki dy¿urów w tygodniu nie ma.
Red. - Obowi¹zek podstawowej
opieki zdrowotnej ci¹¿y na gminach. Czy informowalicie je o planowanych zmianach?
J. K. - Uprzedzalimy o naszych
zamiarach ju¿ miesi¹c temu.
Red. - Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Grzegorz Paciorek

INFORMACJA
Starostwo Powiatowe w £obzie
na podstawie informacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie powiadamia, i¿ z dniem
31 maja 2007 r. w zwi¹zku z reorganizacj¹ biura wezwañ Pogotowia Ratunkowego w £obzie, ulegn¹ zmianom po³¹czenia alarmowe 999.
1. Rozmowy alarmowe z rejonu
Gminy £obez i Wêgorzyno zostan¹
przekierowane do Filii WSPR w
Drawsku Pomorskim na numer podk³adowy 999 - lub tel. stacjonarny
094 36 30 689. Telefon do biura wezwañ w Drawsku Pomorskim 094 36 30 688.
2. Rozmowy alarmowe z rejonu
Resko i Radowo Ma³e zostan¹ przekierowane do Filii WSPR w Gryficach, na numer podk³adowy 999 - lub
tel. stacjonarny 091 38 45 995. Telefon do biura wezwañ w Gryficach 091 38 43 324.
3. Rozmowy alarmowe z obszaru
Gminy Dobra zostan¹ przekierowane
do Filii WSPR w Goleniowie, na
numer podk³adowy 999 - lub tel. stacjonarny 091 43 21 116. Telefon do
biura wezwañ w Goleniowie - 091 41
82 689.

PCK przeprowadzi
zbiórkê publiczn¹
(£OBEZ) Zarz¹d Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzy¿a w
£obzie informuje, ¿e w dniu 3
czerwca br. w godzinach od 10.00
do 15.00 zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna do puszek
na terenie miasta £obez. Zebrane
pieni¹dze zostan¹ przeznaczone
na dzia³alnoæ statutow¹ PCK.
Pieni¹dze zbieraæ bêd¹ grupy w
2-osobowym sk³adzie.
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem Prezes ZR PCK w
£obzie El¿bieta Kobia³ka.
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Koció³ widziany od zewn¹trz
skich artystów, zosta³o wykorzystane przez rzebiarzy, stolarzy i malarzy, którym zlecono wykonanie
wnêtrza kocio³a w Wysiedlu. Pojawiaj¹ siê tu g³owy
lwów, anio³ów, owoce, girlandy owocowe oraz pokutne postacie kobiece, których nagoæ nie jest zmys³owa, a ma charakter jedynie
symboliczny.

Koció³ jest skromnym, na
wschodzie trójstronnie zamkniêtym, otynkowanym obiektem, sk³adaj¹cym siê z cegie³ i pojedynczych
otoczaków (kamieni polnych).
rodkowa czêæ chóralna posiada
szczyt, którego front ozdobiony jest
dwoma rzêdami arkad nachodz¹cymi na siebie. Na zachodzie wznosi
siê dostojna wie¿a. W dolnej czêci
jest rozwarta, natomiast górna czêæ
jest ustawiona pionowo, uwieñczona omiok¹tnym dachem gontowym. W XVII wieku rodzina von
Podewils zarz¹dzi³a, aby w zachodniej czêci urz¹dziæ komorê grobowcow¹, w górnej czêci tej komory, technik¹ ryglow¹.

Wystrój kocio³a
W przeciwieñstwie do skromnej
szaty zewnêtrznej, wnêtrze kocio³a osza³amia przepychem form dekoracyjnych, malowanych, rzebionych i wycinanych w stylu pónego
renesansu. Kto dzi przekroczy
próg kocio³a odnosi wra¿enie, ¿e
czas cofn¹³ siê o cztery stulecia. By³
to ten okres, w którym sztuka renesansu dotar³a równie¿ na Pomorze,
ze swym bogactwem kolorów i
form. W³oscy, saksoñscy i holenderscy artyci i mistrzowie rzemios³a,
sprowadzeni przez pomorskich
w³adców, wprowadzili nowe inspiracje. Wród w³adców pomorskich
szczególnie wra¿liwym na sztukê
by³ Filip II Szczeciñski (15731618), który przeszed³ do historii
jako mecenas sztuki. Interesowa³
siê sztuk¹ i nauk¹. Namiêtnie zbiera³ i tworzy³ dzie³a sztuki, co by³o
typowym zjawiskiem u renesansowych w³adców.
Przeladowania holenderskich
kalwinistów przez króla hiszpañ-

Wnêtrze kocio³a z centralnie
umieszczonym o³tarzem.
skiego Filipa II i rosn¹ca pozycja
Holandii w handlu z miastami i pañstwami ba³tyckimi pod koniec XVI wieku by³a powodem, ¿e emigrowa³y rzesze artystów i
rzemielników na tereny
nadba³tyckie, przez co
zwiêkszy³ siê ich wp³yw na
sztukê w pó³nocnych regionach Niemiec. Ze swoimi pracami i wzorami,
drukowanymi najczêciej
w Antwerpii, propagowali
oni równie¿ na Pomorzu
swoje holenderskie, macierzyste
renesansowe formy.
Graficzna ksiêga wzornictwa
Verdemana de Vries Corneliusa Florysa, formy ornamentowe Floris
styl mia³y bardzo du¿y wp³yw, jak
¿adnego innego artysty, na architekturê i sztukê. Wiele tego, co mieci³o siê w repertuarze holender-

Historyczne zdjêcia chrzcielnicy z wiekiem
wspartym na kolumnach

Henning von Borcke,
zarówno na dworze pomorskim jak i w czasie wykonywania zadañ zleconych
przez ksi¹¿êta, styka³ siê z
nowymi wp³ywami renesansowymi. Sztukê ceni³ sobie
tak samo, jak sam ksi¹¿ê
Filip II, szukaj¹c inspiracji
na urz¹dzenie swojego kocio³a w odpowiednim na
owe czasy stylu. Zapewne zaci¹gn¹³
szereg informacji w czasie
swoich podró¿y s³u¿bowych. Dowiadywa³ siê o
nowych wzorach, dobrych
mistrzach rzemios³a, którym móg³ zleciæ zaplanowanie robót oraz ich wykonanie. Z pewnoci¹ przeprowadzi³ on wiele ciekawych
rozmów z Kurtem von Devitz - w³acicielem Dobrej
(Daber), który w 1596 roku
w swoim kociele umieci³
piêknie wyrzebion¹ drewnian¹ kazalnicê z wyranymi wp³ywami sztuki holenderskiej.
Bogato rzebiony jest te¿ renesansowy o³tarz z 1614 roku, ustawiony w absydzie kocio³a w Dobrej, którego - niestety - nie mia³ ju¿
okazji zobaczyæ. Z dokumentów nie wynika, czy za
¿ycia Henninga istnia³ ju¿
jaki artystyczny plan zagospodarowania kocio³a.
Ten pobo¿ny i znaj¹cy wymienicie Pismo wiête
cz³owiek, wspierany przez
teologów, prawdopodobnie opracowa³ i ustanowi³
program s³owno - obrazowy dla kocio³a w postaci
graficznych cytatów z Biblii. Z nieprawdopodobnie
du¿¹ iloci¹ figurek drewnianych, obrazów ze scenami Starego i Nowego Testamentu na o³tarzu, chrzcielnicy, kazalnicy i na emporze organowej. Program ten
pe³ni³ funkcjê uzupe³niaj¹c¹ do kazania, tak, aby
najprostszy cz³owiek zro-

zumia³ drogê wiêtej historii, tajemnicê objawienia, sens sakramentów
oraz koniecznoæ wys³uchania s³owa bo¿ego.
W kociele za ¿ycia Henninga
umieszczono pónoredniowieczny
tryptyk, póniej przekszta³cony w
pentaptyk oraz emporê organow¹.
Mo¿e w tym czasie zamontowano
równie¿ parê tablic o zdwojonych
skrzyd³ach na istniej¹cym ju¿ wczeniej tryptyku, dekorowanym
rzeb¹ i p³askorzeb¹. Potwierdza³by to tekst inskrypcji zamieszczony
na o³tarzu Tablice te ufundowa³
Henning Borck, syn Joachima, patron tego kocio³a ku czci Bo¿ej.
Ostateczny wizerunek z obramowaniem w stylu renesansowym otrzyma³ o³tarz dopiero po jego mierci,
z inicjatywy jego matki Barbary i
jego ¿ony Catheriny.
Wystrój kocio³a w Wysiedlu w
swojej formie i treci przedstawia
jednolit¹ koncepcjê, która prawdopodobnie by³a przeprowadzona od
pocz¹tku do koñca bez szczególnych zmian. Niestety, niewiele wiemy o artystach i rzemielnikach,
którzy uczestniczyli w planowaniu i
wykonywaniu robót w tym kociele.
Charakter ich prac nacechowany
jest wp³ywami wzornictwa niderlandzkiego - sztuki dekoracyjnej i
sztychownictwa. Jako przyk³ad tutaj mog¹ pos³u¿yæ dwa sztychy
Uwiezienie Chrystusa Jeroma
Wierix'a i Petera de Jode, które
mog³y pos³u¿yæ malarzowi jako
wzorzec, maluj¹c Uwiêzienie na
emporze organowej. Tak obrazy jak
i prace snycerskie, jak i stolarskie
maj¹ charakter ludowy.
Dr W. D. v. Borcke
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Teraz ju¿ czas na policjê polityczn¹ w obronie swobód obywatelskich

JAK ZAWSZE... czyli w Polsce bez zmian
Ka¿dego dnia doæ starannie obserwuj¹c wydarzenia na polskiej scenie
politycznej ³apiê siê na tym, ¿e ci¹gle mi
na niej czego brakuje. Wrêcz doskwieraj¹co. Od niedawna wiem, co to takiego. Policja polityczna. Brakuje mi tu
jeszcze policji politycznej. Czego w
rodzaju UB, SB, WSI. Dlaczego?
BYLIBY JU¯ TERAZ, ALE
PRZESZKODZI£ NIEDOBRY RYDZYK
Potê¿ne si³y polityczne, wrogie aktualnie sprawuj¹cym w³adzê zachowuj¹ siê tak, ¿e mo¿na s¹dziæ, i¿ gdy
tylko one dorw¹ siê do dokoñczenia
gospodarczej i finansowej niwelacji
Polski, to wtedy istnienie takich si³
bandyckich i antypolskich (UB, SB)
nie da siê unikn¹æ. To tylko kwestia
czasu. By³yby ju¿ dzisiaj, ale akurat
Kaczory wyst¹pi³y z ide¹ odbudowy w
Polsce polskiej inteligencji, a co za tym
idzie polskiej Polski i na razie niczego
nie mo¿na zrobiæ, bo niespodziewanie
zupe³nie nie uda³o siê z wyborami 
ach ten niedobry Rydzyk.
ZAPOMNIEÆ JAK NAJSZYBCIEJ
RELACJÊ PREMIERA JÓZEFA
OLEKSEGO
mierci¹ naturaln¹ zakoñczy³a siê
kadencja tak zwanego Prezia  Magistra
 w³aciciela kilkudziesiêciu zegarków,
komunistycznego ministra, a nastêpnie
prezydenta - wed³ug wielu - wolnej Polski. O powstaniu tej wolnoci pañstwa i
jej rodzaju dobitnie Józef Oleksy opowiedzia³ w³anie ca³ej Polsce, ale ta do
tej pory ¿adnych wniosków chocia¿by z
tej relacji nie wyci¹gnê³a.
KOMISARZ ARCHIWALNY
WICEPREZYDENTEM
Otó¿ nieszczêcia zwi¹zanego z
Kwaniewskim nie koniec. Kilka
miesiêcy temu wyczyta³em u kogo
tam, ¿e Kwaniewski przygotowa³
Polsce nie tylko z³¹ Konstytucjê, ale
i skompletowa³ Trybuna³ Konstytucyjny tak, by pewnego rodzaju Polska
ros³a w si³ê, a ludziom ¿y³o siê dostatniej. W owym czasie najwiêkszej prosperity Kwaniewskiego, tak zwane
rodowiska wiceprezydentem obwo³a³y samego Adama Michnika, który
wpierwej z ramienia Sejmu Kontraktowego w ubeckich archiwach z jak¹
przedziwn¹ komisj¹ przesiedzia³ rok
i do dzisiaj ani nikt nie wie, po co, ani
sam komisarz kontraktowy tego nikomu nie wyjawi³.
Ryszard Bugaj w niedzielê powiedzia³, ¿e w interpretacji przepisów
Konstytucji dokonanej w tych dniach
przez Trybuna³ Konstytucyjny nie rozpoznaje Dokumentu, który sam pisa³.
Powiedzia³, ¿e ma wra¿enie, ¿e chyba
podczas pisania Konstytucji by³ pijany, skoro napisa³ taki dokument, jak go
interpretuje Trybuna³. Doda³, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny to cia³o ewident-

nie polityczne, powo³ane przez tak
zwane odstawki  Sojusz Lewicy Demokratycznej + znienawidzona w Polsce Unia Wolnoci. Sêdzia sprawozdawca Trybuna³u podczas niszczenia
Ustawy Lustracyjnej, to jeden z najczynniejszych polityków Unii Wolnoci i wtedy oczywicie pose³ na Sejm.
To z relacji Bugaja.

nie, bo przecie¿ nie o literê prawa idzie
gra, a o politykê, czyli o takie metody,
które pozwol¹ na zgarniêcie cudzych
pieniêdzy. Kiedy nazywa³o siê to zaborami. Ryszard Bugaj owym faktem
jest szczerze oburzony, bo codziennie
musi t³umaczyæ siê z tego, co niby
wedle jego zapisu zrobi³ Trybuna³, a on
takiego zapisu nigdy nie pope³ni³.

GEREMEK PRZESZKODZI£ W NOBLU
DLA KAPUCIÑSKIEGO?
Buta, z jak¹ nie sk³ada³ owiadczenia lustracyjnego Bronis³aw Geremek, w tym kontekcie jest zrozumia³a. Osobicie srodze zawiod³em siê na
profesorze, a najbardziej chyba wtedy, gdy dowiedzia³em siê, ¿e gdyby
profesor w sposób icie demonstracyjny nie przyjmowa³ do PZPR samego Ryszarda Kapuciñskiego i nie
wrêcza³ temu korespondentowi PAP
legitymacji owej moskiewskiej wierchuszki, dzisiaj z pewnoci¹ mielibymy jeszcze jednego noblistê, z tym,
¿e szczególnego, bo pisarza, który
jeli ju¿ o swoim kraju pisa³, to nad
wyraz nie tylko oszczêdnie, ale i bardzo ostro¿nie. A ten wiedzia³ przecie¿
wszystko. Pod adresem profesora
Geremka tylko w internecie pytañ jest
wiele, szczególnie w kontekcie nie
tylko jego szesnastoletniego sta¿u w
PZPR, ale przede wszystkim w zwi¹zku z tym, ¿e kilka lat by³ konsulem
kulturalnym w Pary¿u. Po wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego mo¿na
uwa¿aæ, ¿e Bronis³aw Geremek
unikn¹³ lustracji z wyroku swoich i
nie tylko swoich towarzyszy partyjnych  no, bo jak inaczej?

OLEKSY SPOLICZKOWA£ GAWIED,
A TA NABRA£A WODY
W OPUCHNIÊTE POLICZKI
Nikt i nigdy w sposób tak g³upi nie
sprzeda³ a¿ tylu swoich banków, nikt
nigdy tak nie post¹pi³  powiedzia³
Józef Oleksy podci¹gaj¹c owe czynnoci pod dzia³ania antypolskie I
doda³, ¿e on zawsze kierowa³ siê interesem narodowym. Ale jego partyjni i
koalicyjni koledzy ju¿ nie za bardzo.
Wedle orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego  powiedzia³ Ryszard Bugaj
 powo³ywanie Komisji Sejmowych
jest w gruncie rzeczy niezgodne z Konstytucj¹. A owe Komisje mia³y zaj¹æ
siê brakiem tu u nas naszych banków.
Odkrywaj¹c najbardziej utajnione, a najbardziej rzeczywiste struktury
organizacji naszego pañstwa, nie da
siê nie zauwa¿yæ, ¿e najbardziej miarodajne informacje na ten temat s¹
zawarte w archiwach, w tych dniach na
g³ucho zamkniêtego Instytutu Pamiêci
Narodowej. Tak¿e przed dziennikarzami i naukowcami. G³ówne jednak
archiwa na ten temat znajduj¹ siê w
Moskwie, do której do tej pory chyba
nikt nie zwróci³ siê o ich udostêpnienie
polskiej opinii publicznej. Pañstwu
polskiemu. Znaj¹c te dokumenty dopiero wtedy mo¿na by siê pokusiæ o
przedstawienie narodowi faktycznego
ustroju naszego pañstwa, tego, kto nim
do tej pory w sposób faktyczny rz¹dzi
i w czyim imieniu. Tego, co nas czeka
w najbli¿szej przysz³oci. Jak ona jest
dla nas zaprojektowana.

W OCZEKIWANIU NA NOW¥
KOALICJÊ  POLICJÊ
I w³anie  po prostym wyra¿eniu
powy¿szej opinii mam przewiadczenie, ¿e do moich drzwi, których
wszystkich ju¿ nigdy nie zliczê (tyle
ich by³o), powinna zapukaæ polityczna
policja  a tu nic. G³ucho. Cisza. Nikt
nie puka. Nikt nie przychodzi pod ten
dom o tylu ju¿ drzwiach. Trzeba czekaæ na kolejn¹ koalicjê. Oni potrafi¹
wszystko zorganizowaæ w try miga.
Ryszard Bugaj odnosz¹c siê do napisanej przez siebie Konstytucji w radiowej audycji powiedzia³, ¿e on w
Konstytucji nie zawar³ zapisu o tym, ¿e
w Polsce jest osoba stoj¹ca ponad prawem i ponad wszystkimi. To Prezes
Banku Narodowego. Wedle Trybuna³u owa osoba nie musi, jak nie chce,
stawaæ przed Komisjami Sejmowymi,
to znaczy - jakby przed Narodem. Ale
wedle tego, kto Konstytucjê pisa³, w
Konstytucji takiego zapisu nie ma. Czy
jest mo¿liwe, aby Trybuna³ Konstytucyjny, by dowiedzieæ siê, co jest zapisane w Dokumencie, na którego stra¿y
stoi, o odpowied na to pytanie poprosi³ autorów tego Dokumentu? Chyba

DO CZEGO JESZCZE JEST OTRZEBNY
MAGISTER KWANIEWSKI?
G³ówne zrêby pokazywanych tu
dzia³añ s¹ autorstwa A. Kwaniewskiego, który obecnie wraca znów do
polityki, gdy¿ do pokazywanych tu
dzia³añ nawet na tak rozleg³ym terytorium, jak Polska, trudno znaleæ kogokolwiek. Ale, przecie¿ zosta³ dwukrotnie wybrany Prezydentem. Zauwa¿my jednak, ¿e nie by³ prezydentem Narodu, a bardziej mediów. Narodu na moment medialnego. I  mimo
na oczach kamer wykpiwania z Siwcem Naszego Papie¿a  do dzisiaj ma
prawo dzia³aæ przeciwko nam. I to w
rolach, jakie sobie tylko zamarzy.
Dzisiaj nawet maj¹ to robiæ wspólnie
z Wa³ês¹, z czego wniosek, ¿e wtedy
przeciwko sobie raczej nie byli. Ile¿
zabiegów, by w³adaæ tym terytorium,
z którego przede wszystkim wyby³y

banki i ostatni premier Marian Belka
wraz z osoczem.
URBAN, UNGIER, WACHOWSKI
Wspomniany Wa³êsa, broni¹c Wachowskiego  takiego swoistego
Ungiera Kwaniewskiego  zakrzykn¹³ do rz¹dz¹cych; jeli jestecie
tacy m¹drzy, to wecie siê za Urbana.
Dlaczego nie wemiecie siê za Urbana? Pytanie ugrzêz³o w ciszy trwaj¹cej
do dzisiaj. Ten¿e Urban za szczucie na
Popie³uszkê w tygodniku konfidenta
Kazimierza Koniewskiego TU i
TERAZ, przeprosi³, ale mierci ksiêdza do dzisiaj nikt nie wyjani³. Prokuratura przeprosiny przyjê³a.
Fundamentem wspó³czesnego modelu Pañstwa Polskiego, takie jego zorganizowanie, jest wyprowadzanie z
niego pieniêdzy poza kontrol¹ jego
obywateli. S¹ to kwoty tak olbrzymie,
¿e warto rozejrzeæ siê po wiecie za
celami, których realizacji owe kwoty
mog³yby pos³u¿yæ. Owe cele s¹ widoczne jak na d³oni. By tak czyniæ z
takim pañstwem, jak Polska, wystarczy
mieæ tu swoje telewizje i ludzi, co do
których to¿samoci prawdziwej nikt siê
nie dowie, bo kryj¹ j¹ podwójne archiwa (IPN, Moskwa). Przed telewizorami publika zawsze zasi¹dzie, by potem
wyg³osowaæ to, co dla Pañstwa jest
szkodliwe najbardziej. Spreparowana
publika zawsze post¹pi tak, jak zostanie zaprogramowana. Afera FOZZ
ostatnio pos³u¿y³a znakomicie do tego,
by do tej pory nie rozmawiaæ o codziennie wyp³ywaj¹cych z Polski pieni¹dzach. Wedle modelu  ach ci wstrêtni
komunici, ukradli tyle a tyle setek milionów dolarów. O ca³ych setkach wyprowadzanych st¹d miliardów euro nie
rozmawia siê w ogóle, za na g³ucho zamykanymi archiwami nikn¹ bezimienne postaci realizuj¹ce codziennie tu
sprawowan¹ w³adzê polityczn¹.
LUSTRACJI MA NIE BYÆ, DLATEGO
MIA£A BYÆ
Ustawê lustracyjn¹ do odrzucenia
przygotowano tak, ¿e zabroniono w
niej ewentualnemu konfidentowi kasacji przed S¹dem Najwy¿szym. Za
Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ w
uzasadnieniu ustnym, ¿e otwarcie archiwów IPN jest niemo¿liwe, gdy¿
godzi to w podstawowe prawa wolnociowe jednostki. Teraz kolej na policjê polityczn¹, by choæby na samym
dole gminnym  jak Józiek w ramach
transformacji z³apa³, co nie jego  to
by tej w³asnoci Jóka broniæ. Nie
mówi¹c ju¿ o interesach z³odziei
prawdziwych. Owa policja oczywicie stanie na stra¿y wolnoci obywatelskich. Jak zawsze. Banków ju¿ nikt
nam nie odda, bo nie po to ¿emy z
profesorem Geremkiem transformacjê przeprowadzali i legitymacje partyjne wrêczali.
Tadeusz Nosel
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DEMOKRACJA PO WÊGORZYÑSKU

Specyficzn¹ formê lokalnej demokracji na terenie powiatu ³obeskiego mo¿na zaobserwowaæ w gminie Wêgorzyno. Tam zainicjowano
dyskusjê publiczn¹ w postaci wybijania szyb w samochodach, w domach, wrzucania do mieszkañ koktajli
Mo³otowa i podpaleñ. Zjawisko
to, niczym nieleczona epidemia,
rozpowszechni³o siê na s¹siednie
gminy, w Dobrej osi¹gaj¹c apogeum bestialstwa. Teraz gmina
Wêgorzyno jest znów  po¿al siê
Bo¿e  przyk³adem dyskusji o
sprawach publicznych prowadzonej nie w sprawach gminy, lecz
wy³¹cznie przeciw komu, wy³¹cznie po to, by kogo zniszczyæ.
Otó¿ od jakiego ju¿ czasu ukazuje siê tam biuletyn, a raczej pisemko, pod nazw¹ Biuletyn Informacyjny. Ostatnie jego wydanie
ukaza³o siê w po³owie maja. Lektura zawartoci kolejnych numerów pozwala wyrobiæ sobie jednoznaczn¹ opiniê. Celem autorów
tego pisemka jest wy³¹cznie totalna wojna z Monik¹ Kumiñsk¹,
Halin¹ Kwiatkowsk¹ i Jadwig¹
Kamiñsk¹  radnymi rady miejskiej oraz z Ryszardem Brodziñskim. Biuletyn, wydawany przez
stowarzyszenie Paw³a Bota (przynajmniej tak to wynika z informacji zawartej na gminnej stronie
www.wegorzyno.pl) ma dwie wyraziste cechy.
Pierwsza: niemal¿e wszystkie
teksty zamieszczane w biuletynie

maj¹ anonimowych autorów. Jedyni
odwa¿ni to burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz oraz jej podw³adny, pracownik urzêdu miejskiego Pawe³ Bot (równie¿ radny
powiatowy), którzy tym samym niejako wskazuj¹ prawdziwych wydawców pisemka.
Druga: zamieszczane tam teksty
to wyj¹tkowo jasny przyk³ad manipulacji informacj¹, co ewidentnie
udowodnione zosta³o w ostatnim
wydaniu Tygodnika £obeskiego, w
komentarzu do tekstu w Biuletynie
o pieni¹dzach na remont zabytkowego kocio³a w K¹kolewicach.
Autor komentarza w bardzo prosty
sposób dowiód³, ¿e tekst w Biuletynie to zwyk³a agitka.
Osikowym ko³kiem w sercu lokalnej demokracji, u¿ytym w Wêgorzynie, jest jednak pos³ugiwanie siê
k³amstwem. W majowym, pi¹tym
wydaniu Biuletynu, zamieszczony
jest oszczerczy tekst wobec radnej
Haliny Kwiatkowskiej. Anonimowy autor zarzuca radnej zatajenie w
z³o¿onym owiadczeniu maj¹tkowym faktu dzier¿awy od gminy
gruntów rolnych o pow. 38 arów, na
której ponoæ dorobi³a siê maj¹tku.
Wobec tak ra¿¹cego naruszenia prawa, jak donosi wêgorzyñski Gall
Anonim, radna Kwiatkowska utraci³a ju¿ mandat radnej. Tego typu
rewelacje Biuletynu Paw³a Bota,
bardzo dobrze opisuje stary dowcip
o rowerach na Placu Czerwonym w
Moskwie: to prawda, ¿e rowery, tylko, ¿e nie daj¹, a kradn¹.
Otó¿ prawd¹ w informacji Biu-

letynu jest to, ¿e radna Kwiatkowska dzier¿awi od gminy 38-arow¹
dzia³kê roln¹, ale ju¿ nie jest prawd¹,
¿e fakt ten zatai³a, bowiem jest on
ujawniony w owiadczeniu. Nieprawd¹ jest te¿ to, ¿e pani Halina
Kwiatkowska utraci³a mandat radnej,
bo nie utraci³a i zapewne nie utraci.
Byli ju¿ tacy, którzy odmawiali Hannie Gronkiewicz prawa do prezydentury Warszawy z równie b³ahych powodów. A w przypadku radnej Kwiatkowskiej jest ten powód jeszcze bardziej  jak to dzi siê mówi  dêty.
A z grubsza sprawa wygl¹da tak:
radny nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej na maj¹tku gminy. Zakaz ten nie dotyczy gospodarstw rolnych. Tak¹ te¿ interpretacjê prawn¹ zmieci³ samorz¹dowy
tygodnik Wspólnota z 30 marca br.
Ale jak to w naszym prawie bywa,
kto zapis zinterpretowa³ inaczej i
st¹d zaczê³a siê hucpa, której podstawowym celem jest zniszczenie
wizerunku radnej Kwiatkowskiej.
Cel ten dla mocodawców Biuletynu
wydaje siê jeszcze bardziej wyrazisty, kiedy uwzglêdni siê fakt, i¿ we
wczeniejszym wydaniu, równie¿
anonimowy autor, poprzez bardzo
brzydkie pomówienia, próbowa³
oczerniæ dzia³alnoæ pani Kwiatkowskiej na rzecz remontu kocio³a
w Cieszynie. A mo¿e wydawcy Biuletynu w pogoni za sensacj¹ podaliby do publicznej wiadomoci, ile
tysiêcy z³otych wydaje (oczywicie
zgodnie z prawem) pani burmistrz
ze swoich reprezentacyjnych funduszy w sklepie radnego Mielcarka.

Jak przejrzystoæ to przejrzystoæ,
a¿ do bólu. W koñcu funkcjê radnego obejmuje siê pro publico bono,
a nie po to, by na przyk³ad nakrêcaæ
obroty w sklepie radnego. Nawet
wówczas, kiedy dieta wêgorzyñskiego rajcy (nie myliæ z diet¹ so³tysa), w stosunku do gmin s¹siednich, jest wyj¹tkowo niska.
Wracaj¹c jednak do sprawy
radnej Kwiatkowskiej, to doszukuj¹c siê przyczyn tak napastliwej
postawy autorów Biuletynu do radnej Kwiatkowskiej, mo¿na znaleæ
tylko jedno wyt³umaczenie. Pani
radna przewodzi komisji rewizyjnej
rady miejskiej. Nale¿y wiêc domylaæ siê, ¿e pierwsze miesi¹ce pe³nienia tej funkcji przez pani¹ Kwiatkowsk¹  zdaniem mocodawców
Biuletynu  pokaza³y jej nazbyt rzeteln¹ i bezstronn¹ dzia³alnoæ w tej
komisji. W tej sytuacji nie pozostaje
im nic innego, jak zniszczyæ Kwiatkowsk¹ wszelkimi sposobami. A¿
strach myleæ, do jakich to jeszcze
sposobów mo¿na siê uciec.
Ciekawe, jakie bêd¹ pierwsze
ustalenia pokontrolne komisji rewizyjnej, kierowanej przez radn¹
Kwiatkowsk¹. Czy potwierdz¹ one
domniemanie, i¿ bêd¹ one niezbyt
mi³e dla rz¹dz¹cej gmin¹ burmistrz
Karpowicz. Ciekawe te¿, czy w tej
sytuacji radna Kwiatkowska pozostanie samotna na placu boju  tak
jak dot¹d to siê dzieje  czy te¿ w
jej obronie stan¹ pozostali radni,
mieszkañcy gminy i jej wyborcy?
E.H.
(Dane do wiadomoci redakcji)

Sesje nie dla mieszkañców?
Burmistrz £obza zaplanowa³
debatê dotycz¹c¹ spraw
owiaty na godzinê 11, czyli
na porê, w której wiêkszoæ
zainteresowanych bêdzie
pracowaæ. Mo¿e to
wiadczyæ o niechêci
w³adz dla wiêkszej liczby
uczestników spotkania.
Jak twierdz¹ w³adze gminy,
pora nie ma tutaj nic do
rzeczy, bowiem w debacie
uczestniczyæ bêd¹
przedstawiciele
poszczególnych grup.
Warto jednak zastanowiæ siê nad
sam¹ ide¹ organizowania sesji, debat i innych tego typu spotkañ o takiej, a nie innej porze. W wiêkszoci

gmin decyzje dotycz¹ce mieszkañców podejmowane s¹ w godzinach
pracy. Wyj¹tkiem jest tutaj gmina
Resko i Powiat, gdzie sesje organizuje siê w godzinach popo³udniowych i zainteresowani mieszkañcy
mog¹ braæ w nich udzia³. Do podobnego rozwi¹zania przymierza³a siê
równie¿ przewodnicz¹ca rady w
Wêgorzynie. W myl zamierzeñ
przewodnicz¹cej Moniki Kumiñskiej sesje rady maj¹ odbywaæ siê
w godzinach popo³udniowych lub
w soboty. Jednak po tym, jak zrobiono sesjê w sobotê, w radzie
Wêgorzyna pojawi³y siê g³osy
przeciwne takiemu rozwi¹zaniu.
Radny Adam Hlib wnioskowa³ o
przesuniêcie terminu, pos³uguj¹c
siê tak¹ sam¹ jak przewodnicz¹ca
rady argumentacj¹, czyli trosk¹ o
umo¿liwienie mieszkañcom udzia-

³u w sesji. Radny powo³ywa³ siê na
rozk³ad jazdy autobusów, który nie
uwzglêdnia praktycznie godzin
popo³udniowych. Jak do tego
wniosku odniesie siê przewodnicz¹ca  zobaczymy po og³oszeniu
najbli¿szego terminu sesji.
Trudno nie zgodziæ siê z takim
punktem widzenia, uwzglêdniaj¹c
jednak jako uczestników posiedzeñ
rady tylko bezrobotnych. Co z
reszt¹ mieszkañców? Czy oni nie
maj¹ prawa widzieæ jak pracuj¹ ich
radni? Zreszt¹, chodz¹c na sesje w
Wêgorzynie odnoszê wra¿enie, ¿e
pojawiaj¹ siê na nich tylko bezrobotni  elektorat obecnej burmistrz.
Na pocz¹tku lat 90-tych, kiedy to
na nowo tworzy³a siê samorz¹dnoæ, sesje popo³udniowe by³y w
wielu gminach norm¹. Czasy jednak
siê zmieni³y, a wiêkszoæ z samorz¹-

dów organizuje sesje maj¹c na uwadze godziny pracy urzêdników. Czy
jednak gdyby norm¹ sta³y siê popo³udniowe posiedzenia rad, udzia³
mieszkañców by³by na nich wiêkszy? Patrz¹c na ogóln¹ aktywnoæ
lokalnych rodowisk i ich zainteresowanie lokalnymi sprawami mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e frekwencja
by³aby raczej niewielka. To zapewne najwiêkszy argument, jaki wytoczyæ mog¹ przeciwnicy zmiany dotychczasowych terminów. Co jednak jest jedn¹ z przyczyn takiego
stanu rzeczy? Czy nie jest ni¹ w³anie organizowanie sesji w godzinach pracy? Mamy tu chyba do czynienia ze sprzê¿eniem zwrotnym 
okrelona pora ma wp³yw na frekwencjê i odwrotnie  niska frekwencja jest jedn¹ z przyczyn takich
terminów.
(gp)
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PROPONOWANY PORZ¥DEK OBRAD
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZ£ONKÓW
SM JUTRZENKA
Spotkanie odbêdzie siê w sobotê o godzinie 10:00 w budynku £CT
1. Otwarcie Zebrania.
2. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli Cz³onków.
3. Wybór Prezydium Zebrania
a) Przewodnicz¹cego Zebrania Przedstawicieli
b) Sekretarza
c) Asesora
4. Zatwierdzenie Porz¹dku Obrad.
5. Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej
b) Wnioskowej
6. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Cz³onków.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocnoci zwo³ania Zebrania Przedstawicieli Cz³onków.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia³alnoci Zarz¹du za rok 2006.
9. Informacja Zarz¹du o sposobie realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego
Zebrania Przedstawicieli Cz³onków.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spó³dzielni za rok 2006.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia³alnoci Rady Nadzorczej za rok 2006.
12. Rozpatrzenie wniosków wynikaj¹cych z przedstawionego protoko³u polustracyjnego z dzia³alnoci Spó³dzielni za okres 2004  2006.
13. Informacja o zbywanej dzia³ce.
14. Dyskusja.
15. Podjêcie uchwa³ :
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoci Zarz¹du za rok
2006 wraz z informacj¹ z realizacji wniosków z Zebrania Przedstawicieli Cz³onków z 2006r.
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó³dzielni za rok
2006,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoci Rady Nadzorczej
za rok 2006,
d) w sprawie zatwierdzenia wniosków polustracyjnych,
e) w sprawie udzielenia absolutorium dla cz³onków Zarz¹du,
f) w sprawie oznaczenia najwy¿szej sumy zobowi¹zañ jak¹ Spó³dzielnia
mo¿e zaci¹gn¹æ w roku 2007/2008,
g) w sprawie zbycia dzia³ki,
h) w sprawie podwy¿szenia stawki funduszu remontowego.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjêcie uchwa³y w sprawie zg³oszonych
wniosków.
17. Wolne wnioski.
18. Zamkniêcie obrad.

Druga szansa stracona
Sarmata Dobra - Masovia Maszewo 0:1 (0:0)
Sarmata: Brodowicz, Miko³owski, Jaszczuk (kpt.), Pacelt,
Anulicz, Olechnowicz, Dzierbicki, Kieruzel, Kamiñski, Padziñski, Dudek oraz Lewicki, Skrobiñski, Grzelak, Za³êcki, Surma,
Kaczor.
M³odzi pi³karze Sarmaty w sobotê przegrali ju¿ drugi kolejny mecz.
Tym razem na w³asnym boisku ulegli
Masovii Maszewo 0:1. I chocia¿
przez wiêksz¹ czêæ meczu Sarmata
by³ stron¹ przewa¿aj¹c¹, a zawodnicy
z Dobrej wypracowywali sobie dogodne sytuacje strzeleckie, to ich ma³a
skutecznoæ w kolejnym ju¿ meczu
spowodowa³a, ¿e nie zdobyli bramki
i zeszli z boiska pokonani.
Jedyna bramka meczu pad³a w
47 min., kiedy to Pacelt w polu karnym Sarmaty sfaulowa³ napastnika
Masovii M³ynarczyka i sam poszkodowany z rzutu karnego pokona³
Brodowicza. Masovia w tym meczu
okaza³a siê dru¿yn¹ dowiadczon¹
(maj¹c¹ w sk³adzie tylko 3 m³odzie¿owców), graj¹c¹ bardzo m¹drze
taktycznie. W sobotnim meczu m³odych pi³karzy Sarmaty jakby przy-

t³acza³ ciê¿ar bycia wiceliderem i
perspektywa grania meczów bara¿owych o wejcie do V ligi z drug¹
dru¿yn¹ II grupy. Mimo pora¿ek w
dwóch ostatnich meczach, na 3 kolejki przed koñcem rozgrywek Sarmata ma w dalszym ci¹gu bardzo
dobr¹ pozycjê, aby zakwalifikowaæ
siê do meczów bara¿owych, a mylê, ¿e dowiadczenie trenera Sarmaty Tomasza Surmy spowoduje,
¿e potrafi on skutecznie zmotywowaæ swój zespó³ na mecze, które
jeszcze pozosta³y do rozegrania.
Sobotni mecz pokaza³ (a na t¹ dobr¹
ocenê nie mo¿e zawa¿yæ wybryk
dwóch chuliganów z Dobrej, którzy
próbowali wyrwaæ flagê kibicom
Masovii, co spotka³o siê z dezaprobat¹ ca³ego stadionu), ¿e kibice
dwóch rywalizuj¹cych dru¿yn,
mog¹ i potrafi¹ na stadionie stworzyæ czysty, kulturalny doping. Brawa dla kibiców Masovii, którzy od
lat s³yn¹ z kulturalnego dopingu i
brawa dla kibiców Sarmaty, którzy
podjêli próbê, jak na razie w miarê
skuteczn¹, wyeliminowania wulgarnoci z meczów Sarmaty. estan
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Turniej ministrantów
o puchar Ksiêdza
Proboszcza

(ZAJEZIERZE) Przez cztery
najbli¿sze soboty, od 19 maja, na
boiskach w Zagórzycach, Wysiedlu
i Zajezierzu, odbywaj¹ siê mecze w
ramach turnieju ministrantów Parafii Najwiêtszego Serca Pana Jezusa w Zajezierzu.
W rozgrywkach uczestnicz¹ ministranci tutejszej parafii. Rozgrywki maj¹ przyczyniæ siê do poznania
siê ministrantów z ró¿nych wsi parafii (Zagórzyce, Zajezierze, Wysiedle, Bonin) i o¿ywiæ spo³ecznoæ
wspomnianych wsi. Pierwsze mecze pokaza³y, ¿e ministranci (i nie
tylko) potraktowali turniej bardzo
powa¿nie. Pad³o du¿o bramek.
Zwyciêzca turnieju otrzyma puchar przechodni Ksiêdza Probosz-

cza. Walka toczy siê tak¿e o puchar
dla najbardziej skutecznego strzelca bramek. Ostatni dzieñ rozgrywek
przypada w sobotê, 9 czerwca. Rozdanie pucharów i dyplomów nast¹pi
podczas festynu parafialnego 16
czerwca.
(r)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA
n Kupiê mieszkanie w £obzie ok 60
mkw. Tel. 505 184 497.
n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

n Sprzedam tanio ocie¿nice metalowe 60 x 80, skrzyd³a drzwiowe,
ma³e okna drewniane - nieu¿ywane.
Tel. 0 602 731 070.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.

n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 36 mkw. Tel. 602 321 227.

n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe 2-rzêdowe 4-palnikowe na 42
sztuki kurczaków, typ RGK 48. Tel.
0663 768 498.

n Sprzedam mieszkanie w Gryficach ul. Niechorska, parter, 58
mkw., 3 pokoje. Cena 120 tys. Tel.
697 691 078.

n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438.
n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669 348 840.

n Sprzedam Opel Kadet Combi
benzyna-1,4l, rok 1990, szary metalik - org., bezwypadkowy, 5 - dzwiowy, centralny zamek, szyberdach,
bardzo ekonomiczny. Proponowana cena 3100 z³. Tel. 091 397 4127
lub 604 845 753.

n Sprzedam: Hyunday Accent LS
1,3 12V, '98r., 5-drzwiowy, granat,
ABS, 2 poduszki, wspomag.,
centr.zamek, radio, klimatyz., 7800
+ op³aty; 697 424 727.
n Sprzedam Peugeot 306 XR 1,6,
'94r., 5-drzwiowy, zielony metalik,
radio, szyberdach, wspomag.,
3700,- + op³aty 697 424 727.

NIERUCHOMOCI

INNE

n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.
n Sprzedam kiosk typ jugos³owiañski, kostkarka do lodu, sokowirówka przemys³owa, mieszacz do koktaili. Tel. 091 386 3525.
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
n Poszukiwany muzyk lub zespó³
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

n Praca w Niemczech przy zbiorze
i pakowaniu warzyw - legalna. Tel.
505 717 271.
n Przedszkole zatrudni przedszkolankê, nauczyciela jêzyka angielskiego, osobê do prowadzenia zajêæ muzycznych, plastycznych i ruchowych. Kontakt: 0 606 707 263.
n Przyjmê mê¿czyznê do pracy legalnej w Niemczech - praca przy koniach. Mile widziane podstawy jêzyka niemieckiego. Wiek 30-50 lat.
Tel. 091 39 11 905, 603 435 769.
n Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na pó³tora
miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju.
504 748 717.
n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

n Przyjmê do pracy traktorzystê i
kombajnistê. Tel. 094 363 12 58

INNE

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.
n Szukam do wynajêcia pomieszczeñ magazynowych na zbo¿e. Tel.
094 363 12 58.

US£UGI

n RTV - servis - naprawa Us³ugi
domowe i warsztatowe £obez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

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 Sprzedam 18 ton zbo¿a. Tel 094
363 12 58.
n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Redakcja Tygodnika
£obeskiego

zatrudni
przedstawiciela
handlowego

do dzia³u reklam
i promocji.
Tel. 091 39 73 730
Kom. 504 042 532
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Wariacja na tematy turystyczne

Podgl¹danie przez dziurkê
w drzwiach do naszych mo¿liwoci
Przez weekend przebywa³em w gminie Czaplinek,
na zaproszenie tamtejszej burmistrz pani Barbary
Michalczik, która przy pomocy Lokalnej Organizacji
Turystycznej (LOT) zorganizowa³a Study Tour, czyli
wizytê dla dziennikarzy. Otó¿ wymyli³a sobie, ¿e
zaprosi dziennikarzy, poka¿e im uroki gminy le¿¹cej
na Pojezierzu Drawskim, a oni to opisz¹ w gazetach.
Nie zd¹¿y³em zapytaæ, sk¹d wziê³a na to pieni¹dze, ale
ju¿ na miejscu dowiedzia³em siê, ¿e na przyk³ad spanie i jedzenie fundowali ci, co nas gocili.
Mi trafi³ siê zajazd Drahim w Starym Drawsku, z
mi³ym, rozmownym gospodarzem, który wiele robi³,
bymy czuli siê jak u siebie w domu. Obok zamieszka³
dziennikarz z miesiêcznika Odkrywca, takiego dla
poszukiwaczy rzeczy zaginionych, szczególnie militariów. To teraz modne. Byli starsi panowie, jeden z
¯agli, drugi z Wios³a. Byli z Poradnika Domowego. Jak widaæ, pism bran¿owych coraz wiêcej, a
turystyka robi siê coraz bardziej wyspecjalizowana.
Po pobycie refleksje; Czaplinek, 7 tys. mieszkañców, czyli prawie takie nasze Resko, w gminie ³¹cznie
trochê ponad 12 tys. ludnoci. Zasobem turystycznym
przewy¿sza £obez i Drawsko Pomorskie. Otrzymujê
pakiet folderów; 50 lat na rzece Drawie z p³ytk¹ cd,
folder prezentuj¹cy orodki wypoczynkowe, hotele,
gospodarstwa agroturystyczne i campingi, trzeci w
skrócie pokazuje uroki pojezierza, za czwarty to prawie 150-stronicowy przewodnik rowerowy po okolicach Czaplinka, z dok³adnym rozpisaniem, co do kilometra, tras rowerowych. Do tego mapy i folderki
niektórych orodków i biur turystycznych.
Ogl¹danie zaczynamy zaraz po przybyciu od kolacji w drewnianej osadzie zbudowanej w ruinach
zamku Templariuszy. Wojowie daj¹ pokaz walki oraz
organizuj¹ zabawy. Na zapitkê miód w³asnego wyrobu, taki¿ chleb i smalec.
W dniu nastêpnym mo¿na wybraæ dwie trasy 
naziemn¹ i wodn¹, czyli ¿eglowanie. Decydujê siê na
zwiedzenie okolicy. Nie ¿a³ujê. Zwiedzamy Czaplinek,
pocz¹wszy od starego koció³ka, podobnego wystrojem
do naszego w Wysiedlu, póniej odwiedzamy rodzinê
z Kresów, do której prowadzi nas przewodniczka, Alina
Karolewicz, polonistka tutejszego gimnazjum. Robi to
spo³ecznie, ale z pasj¹, opowiadaj¹c i pokazuj¹c nam
interesuj¹ce miejsca. Podczas wizyty u Kresowian
mówi, ¿e przeprowadzi³a w szkole projekt Sk¹d jestemy, podczas którego uczniowie dowiadywali siê,
sk¹d pochodz¹ rodzice. To przypomina mi projekty
Czesia Szawiela w Starogródku i Ani Kamiñskiej w
Wêgorzynie. A wiêc takie rzeczy dziej¹ siê równolegle.
Na rynku trwa jarmark, w tym dni otwarte urzêdu
miejskiego (jest sobota!). Wystawiaj¹ siê rzemielnicy, artyci, mo¿na spotkaæ miejscowych poetów podpisuj¹cych swoje wydawnictwa, kto tka, obok stoisko
ze s³ynnymi ju¿ miodami drahimskimi. To powoli robi
siê marka regionu. Zwiedzamy muzeum zape³nione po
brzegi starociami. Odwiedzamy g³ówny koció³. Robi
wra¿enie. Na przeciwko Siostry Salezjanki prowadz¹
niepubliczne przedszkole. Pytam o jego kondycjê. Radzi sobie bardzo dobrze. - s³yszê. Ruszamy w teren.
Szef biura Delfin pan Artur Krzemieñ wiezie nas
wytyczon¹ tras¹. Najpierw do pszczelarza, który wyrabia miód sprzedawany pod nazw¹ drahimski. Pod
tak¹ nazw¹ wyrabia go czterech miejscowych pszczelarzy. Dogadali siê i robi¹. Wczeniej spotyka³em ich
ju¿ na ró¿nych wystawach i imprezach. Pan Leszek
Ihnatów z Gwiazdowa pokazuje plastry z pszczo³ami.
Smakujemy miód gryczany i zaopatrujemy siê na drogê. Jedziemy lasami do Prosimia, do gospodarstwa ze
strusiami, kucami i kozami. Pañstwo Harasimiukowie
przyjmuj¹ wycieczki, kolonie. Dzieci wyrabiaj¹ glinê,
bior¹ udzia³ w wymylnych zabawach. Odpoczywaj¹

Pomnik papie¿a nad brzegiem jez. Drawsko

Osada staros³owiañska w ruinach zamku Templariuszy

na ³onie natury. Dostajê certyfikat Przyjaciel strusia.
U nas ju¿ kto te¿ to robi³, ale chyba podupad³. Skrêcamy do Siemczyna i ogl¹damy potê¿ny pa³ac, który kupi³
przedsiêbiorca z Ko³obrzegu i remontuje. Podobnemu
pa³acowi w Rynowie w³anie zawali³ siê dach.
Na obiedzie goci nas szef zajazdu Pomorska w
Czaplinku. Po obiedzie ogl¹damy wycigi terierów.
W³aciciel jednego z orodków wpad³ na pomys³, by
zgromadziæ w jednym miejscu mi³oników tej rasy i
pomys³ okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê. Psów by³y
dziesi¹tki. I dwa razy wiêcej w³acicieli. Okaza³o siê,
¿e ju¿ nie wystarczy adresowaæ swoj¹ ofertê do wszystkich, trzeba znajdowaæ grupy o okrelonych potrzebach i pasjach. Na przystani wsiadamy do  nazwijmy
to  taksówki wodnej. Rzadka jeszcze rzecz na naszych
wodach. P³yniemy po najwiêkszym na Pomorzu jeziorze  Drawskim. Wbrew nazwie nie le¿y ono ko³o
Drawska Pom., lecz w³anie ko³o Czaplinka. Schodzimy na wyspê Bielawê, by obejrzeæ starego, piêciokonarowego buka. Robi wra¿enie. 8 metrów w obwodzie. Okr¹¿amy wyspê i przep³ywamy obok ma³ej
wysepki, lêgowiska kormoranów. Widok piorunuj¹cy,
jak z Afryki lub Oceanii, bo na uschniêtych przez odchody drzewach masa gniazd i ptaków. Miejscowi
mówi¹ o nich jak najgorzej  szkodniki, bo zjadaj¹
masê ryb, ale dla turysty widok niesamowity.
Na brzegu ognisko. Dopada nas burza, wiêc chowamy siê do domku i tutaj zastaje nas wieczór. Wstajê
wczenie rano i nad brzegiem jeziora spotykam siedz¹c¹ na pomocie czaplê. Pozwala siê fotografowaæ
przez d³u¿sz¹ chwilê. Póniej ¿egnamy siê z gospodarzem i po drodze odwiedzamy S³awogród, nowo wybudowan¹ osadê staros³owiañsk¹. Tutaj te¿ czêstuj¹
miodami, chlebem w³asnego wypieku i wêdzon¹ sielaw¹  specjalnoci¹ tutejszej kuchni. Jeszcze wizyta
nad brzegiem jeziora, pod pomnikiem papie¿a Jana
Paw³a II. Jeden ze skromniejszych, ale piêkniejszych
pomników, powiêconych papie¿owi, który tu p³ywa³,
gdy by³ jeszcze biskupem. Warto zobaczyæ.
Piszê i mylê o naszym  ³obeskim  powiecie. O
jakich analogiach, porównaniach, rzeczach wspólnych, pomys³ach do ci¹gniêcia, do podpatrywania, do
zastosowania. Chyba jednak zostawiê to bez komentarza, a przynajmniej zabiorê siê do tego za kilka dni.
Jak nabiorê dystansu. Co nie znaczy, ¿e nie mo¿na
porozmawiaæ. Materia³ pogl¹dowy przedstawi³em.
Zapraszam do dyskusji.
Kazimierz Rynkiewicz

Wnêtrze starego koció³ka w Czaplinku

Wyspa kormoranów

Muzeum

S³awogród
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V liga
D¹b Dêbno - Sparta Gryfice 6:1,
Zorza Dobrzany - Mieszko Mieszkowice 2:2, Orze³ Trzciñsko-Zdrój Hutnik EKO TRAS Szczecin 2:0,
K³os Pe³czyce - Piast Chociwel 0:0,
Fagus Ko³bacz - Pomorzanin Nowogard 2:1, Odra Chojna - Osadnik
Mylibórz 3:2, Vineta Wolin - Radovia Radowo Ma³e 5:2, Piast Choszczno - Polonia P³oty 1:2.

Kolejka cudów

SPARTA Wêgorzyno  ORKAN Suchañ 0:1 (0:1)

Strzelcami tej kolejki zostali Marek Gradus z Mewy i Kulczyñski ze wiatowida,
którzy strzelili po dwie bramki. Bramek
by³o jak na lekarstwo, wiêc Marek Gradus
znowu wyszed³ na prowadzenie, maj¹c
15 goli na koncie.
To by³a kolejka cudów. Faworyci gremialnie przegrywali swoje mecze ze s³abeuszami. O ile zrozumia³a mo¿e byæ przegrana Sarmaty z Masovi¹ (chocia¿ niewyt³umaczalna), to Sparta pope³ni³a sportowe harakiri, przegrywaj¹c u siebie z 14
w tabeli Orkanem Suchañ. Pojawi³y siê
nawet zarzuty na forach internetowych,
¿e Sparta mecz sprzeda³a. W ka¿dym
b¹d razie Sparta rozczarowuje i to bardzo. Niestety, przegra³a tak¿e Radovia i
zapali³a siê nad ni¹ czerwona latarnia.
Dla odmiany wiatowid strzela ostatnio
za wszystkie zespo³y. Po 5:0 z D¹brovi¹
wygra³ 3:0 i to z KP II Police, czym uratowa³ pozycjê wicelidera Sarmacie. Ten
przegra³ dwa mecze i mo¿e straciæ jedyn¹
szansê na awans. A to za spraw¹ Promienia Mosty, który nagle do³¹czy³ do walki o
awans i wydaje siê byæ silniejszy od Polic,
wygrywaj¹c ostatnio ze witem. W tej
chwili dwie sprawy w okrêgówce s¹ pewne; wit awansowa³, wiêc mo¿e pozwoliæ
sobie na oddawanie punktów, a Orze³
Prusinowo spadnie. Reszta bêdzie walczyæ do koñca.

Sparta: Przemys³aw Noryca, Tomasz Kmieæ, Edward Tondrik, Artur
Nadkierniczny, S³awomir Nowak (Pawe³ Samal), Andrzej Nadkierniczny,
Zbigniew Nadkierniczny (Dariusz Nadkierniczny), Micha³ Szwalec (Damian
Szubert), Daniel Romañczyk, Krzysztof Gwód (Marcin Tomaszkiewicz),
Wojciech Kli. Trener Ryszard Jamro¿y.
Sêdzia: Bogus³aw Kozio³
¯ó³te kartki:Wojciech Kli.
W tej serii spotkañ do Wêgorzyna
nania stanu meczu. W 47 minucie
1. D¹b Dêbno
70 71-22
przyjecha³a, broni¹ca siê przed spadpraw¹ stron¹ ruszy³ Wojtek Kli, jed2.
Piast
Choszczno
60 67-27
kiem, 14 w tabeli dru¿yna klasy okrênak próba odegrania w ostatniej fazie
3. Vineta Wolin
54 56-31
gowej - Orkan Suchañ. Zanim jednak
akcji do Andrzeja Nadkiernicznego
4.
Orze³
Trzciñsko-Zd.
52 57-36
rozpocz¹³ siê mecz, minut¹ ciszy
zakoñczy³a siê niepowodzeniem. Mi5. Odra Chojna
49 60-35
uczczono pamiêæ niedawno, tragicznutê póniej z lewej strony wbiega w
6. Pomorzanin Nowogard 44 57-48
nie zmar³ego Piotra Lewiñskiego pole karne Daniel Romañczyk, które7. Polonia P³oty
39 56-48
by³ego zawodnika Sparty.
go nie najmocniejszy strza³ wy³apa³
8. Piast Chociwel
34 41-29
golkeeper z Suchania. W dalszej czê9. Sparta Gryfice
33 38-47
Równie¿ minut¹ ciszy nale¿a³oby
ci meczu nastêpowa³a coraz wiêksza
10. Mieszko Mieszkowice 31 34-33
przemilczeæ sobotni wystêp podbezradnoæ pi³karzy Sparty. Mno¿y³y
11. Hutnik EKO TRAS
28 38-46
opiecznych trenera Jamro¿ego. Sam
siê niedok³adne podania, a akcji ofen12. Fagus Ko³bacz
28 30-55
pocz¹tek spotkania nie zapowiada³
sywnych by³o jak na lekarstwo. W 61
13. Osadnik Mylibórz
27 37-61
jednak takiego blama¿u, jaki nast¹pi³.
minucie pi³kê na linii pola karnego
14. K³os Pe³czyce
24 28-45
W 120 sekundzie akcjê zainicjowa³ na
otrzymuje Andrzej Nadkierniczny,
15. Radovia Radowo Ma³e 21 40-80
prawej stronie Micha³ Szwalec, którektórego strza³ wybroni³ bramkarz Or16. Zorza Dobrzany
18 29-95
go przepisowo - zdaniem sêdziego kana. Piêæ minut póniej gronie aczzatrzyma³ obroñca Orkana. Piêæ mikolwiek niecelnie strzelaj¹ zawodniKlasa okrêgowa
nut póniej akcjê rodkiem boiska,
cy przyjezdnych. W 72 minucie lew¹
wiatowid £obez - KP Police II 3:0,
silnym aczkolwiek niecelnym strzaakcjê inicjuje Darek Nadkierniczny.
Sarmata Dobra - Masovia Maszewo
³em, wykoñczy³ Zbyszek NadkierPodaje do Romañczyka, który daje siê
0:1, Sparta Wêgorzyno - Orkan Suchañ 0:1, Mewa Resko - Iskierka
niczny. W 11 minucie znów gronie
sfaulowaæ obroñcy Orkana. Decyzja
mierdnica 2:1, Korona Stuchowo by³o w polu karnym goci. Tym razem
sêdziego - rzut karny. Egzekutorem
Vielgovia Szczecin 5:2, D¹brovia
strza³ g³ow¹ Micha³a Szwalca, zmieby³ sam poszkodowany. Niestety, koStara D¹browa - Wicher Brojce 3:2,
rzaj¹cy tu¿ pod poprzeczkê, rozpaczpia wykonania jedenastki sprzed tyOrze³ Prusinowo - Ina Iñsko 2:3,
liw¹ interwencj¹ wybroni³ - dobrze
godnia nie okaza³a siê szczêliwa dla
Promieñ Mosty - wit Szczecin 2:1.
spisuj¹cy siê tego dnia - bramkarz
zawodnika Sparty, który ostatecznie
przyjezdnych. 60 sekund póniej zapojedynek z bramkarzem przegra³.
1. wit Szczecin
59 62-20
wodnicy Sparty decyduj¹ siê na inny,
Piêæ minut póniej kolejn¹ dogodn¹
2. Sarmata Dobra
49 53-29
rzadko ogl¹dany wariant wykoñczeokazjê marnuje wprowadzony chwilê
3. KP Police II
47 62-41
nia akcji, a mianowicie strza³ z dystanwczeniej Damian Szubert, strzelaj¹c
4. Promieñ Mosty
47 39-25
su, w wykonaniu S³awka Nowaka,
z dogodnej pozycji zdecydowanie za
5. Wicher Brojce
41 42-33
równie¿ pewnie obroniony przez
lekko na bramkê rywala. W 83 minu6. Masovia Maszewo 40 43-38
bramkarza przyjezdnych. Tych kilka
cie zbyt niedok³adnie do swoich kole7. Sparta Wêgorzyno 39 39-23
niewykorzystanych sytuacji zemci³o
gów odegra³ Pawe³ Samal w polu kar8. Iskierka mierdnica 38 51-44
siê ju¿ w 16 minucie. Akcja goci na
nym, niwecz¹c jedn¹ z ostatnich do9. Korona Stuchowo 37 44-47
prawym skrzydle, po którym nastêpugodnych okazji w tym spotkaniu. Or10. wiatowid £obez 36 40-42
je p³askie dorodkowanie wzd³u¿ pola
kan przyjecha³ do Wêgorzyna z dobrze
11. D¹brovia Stara D. 34 35-48
bramkowego, niepewna interwencja
dysponowanym tego dnia bramka12. Vielgovia Szcz. 33 45-71
Przemka Norycy oraz bloku obronnerzem, wykorzysta³ swoj¹ okazjê,
13. Mewa Resko
31 39-58
go sprawia, i¿ zawodnik Orkana z bliszczêliwie dowióz³ wynik do koñca i
14. Orkan Suchañ
27 30-39
skiej odleg³oci zdobywa bramkê.
nadal ma realne szanse na pozostanie
15. Ina Iñsko
26 43-77
W 31 minucie na lewej stronie
16. Orze³ Prusinowo 18 35-67
pi³kê otrzymuje Daniel Romañczyk,
GRANIE W PLANIE
który zagrywa j¹ do Wojtka Klisia, ale
V liga
ten le j¹ opanowuj¹c marnuje okazjê.
2 czerwiec  sobota:
W 32 minucie kolejny sta³y element
16:00 Radovia Radowo Ma³e - Orze³ Trzciñsko-Zdrój
gry. Kolejny raz do pi³ki podchodzi
16:00 Piast Chociwel - Piast Choszczno
Tomek Kmieæ. Tym razem pi³ka trafia
16:00 Polonia P³oty - Fagus Ko³bacz
w mur, po czym jeden z zawodników
17:00 Osadnik Mylibórz - D¹b Dêbno
Sparty zostaje faulowany nieopodal
18:00 Pomorzanin Nowogard - Zorza Dobrzany
linii pola karnego. Trzeci rzut wolny
3 czerwiec  niedziela:
dla Sparty wykonywa³ S³awek Nowak.
13:00 Hutnik EKO TRAS Szczecin - K³os Pe³czyce
Silny strza³, zmierzaj¹cy w wiat³o
16:00 Mieszko Mieszkowice - Odra Chojna
bramki pewnie obroni³ bramkarz Or17:00 Sparta Gryfice - Vineta Wolin
kana. Kilka minut przed przerw¹, to
kolejne bezskuteczne ataki zawodniKlasa okrêgowa
ków Sparty. W 44 minucie na prawej
2 czerwiec  sobota:
stronie Wojtek Kli zagrywa wzd³u¿
14:00 Ina Iñsko - Mewa Resko
linii bramkowej, jednak z lewej strony
15:00 wit Szczecin - Orze³ Prusinowo
nikt nie zamkn¹³ tej akcji. W 45 minu15:00 Orkan Suchañ - Korona Stuchowo
cie, kolejny raz z dystansu uderza S³a16:00 Masovia Maszewo - D¹brovia Stara D¹browa
17:00 Wicher Brojce - wiatowid £obez
wek Nowak i kolejny raz broni bram3 czerwiec  niedziela:
karz Orkana.
16:00 Iskierka mierdnica - Sparta Wêgorzyno
Drug¹ po³owê nasi pi³karze chc¹
16:00 Vielgovia Szczecin - Sarmata Dobra
rozpocz¹æ jak najszybciej od wyrów17:00 KP Police II - Promieñ Mosty

Strzelcy powiatu ³obeskiego
15 bramek: Marek Gradus (Mewa)
14 bramek: Damian Padziñski (Sarmata), Kamil Iwachniuk (wiatowid)
11 bramek: Krzysztof Gwód (Sparta),
£ukasz Tomaszkiewicz (Radovia)
10 bramek: Mateusz Rylling (Radovia)
8 bramek: Krzysztof Kieruzel, Pawe³ Graczykowski (Sarmata), Wojtek Kli (Sparta)
7 bramek: Daniel Romañczyk (Sparta)
6 bramek: Jarek Jaszczuk (Sarmata)
5 bramek: Emilian Kamiñski (Sarmata)
4 bramki: Krzysztof niadek (wiatowid), £ukasz Olechnowicz (Sarmata),
Marek Dro¿d¿ewski (Sparta), Klaudiusz
Wasiak (Mewa)
3 bramki: Damian Szubert, Dariusz Nadkierniczny, Micha³ Szwalec (Sparta), Mariusz B³aszczyk (Mewa), Krzysztof Kulik
(Radovia), Kamil Kacprzak, Micha³ Koba
(wiatowid)
2 bramki: Dawid Dudek,Wojtek Dorsz
(Sarmata), Piotr Kie³tyka, Sylwester Micha³owski, £ukasz Brona, Marcin Mosi¹dz, Marcin Grzywacz, Kamil Kulczyñski (wiatowid), Dariusz Kêsy, Arek Paw³owski, Damian Gabry, Miros³aw Pietrowski, £ukasz Grygiel (Mewa), Irek
Kulik (Radovia)
1 bramka: S³awek Nowak, Artur Andrusieczko, £ukasz Rzepka, Pawe³ Samal,
Tomasz Kmieæ, Marcin Tomaszkiwicz
(Sparta); Micha³ ¯urawik, Franciszek
Wójtowicz, Pawe³ Frost, £ukasz Gabry
(Mewa); Wojtek Krakus, Kamil Duczyñski
(wiatowid); Mateusz Miko³owski, Damian Dzierbicki, Kacper Skrobiñski,
Pawe³ Za³êcki (Sarmata), Mateusz Sak,
Przemek Ga³ka, Emil Pilichowski, Jacek
Talarowski (Radovia).
Zespo³y
53 - Sarmata Dobra
41 - Radovia Radowo Ma³e
40 - wiatowid £obez
36 - Sparta Wêgorzyno
36 - Mewa Resko

SPORT
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Mistrzowie Karasia w sp³awiku
(£OBEZ-WÊGORZYNO) 27
maja, w upaln¹ niedzielê, nad jeziorem w Wêgorzynie rywalizowali
wêdkarze z ko³a Kara w £obzie.
Do zdobycia by³y cenne nagrody, jak równie¿ tytu³ mistrza i mistrzyni ko³a. W kategorii kobiet
mia³o nie byæ niespodzianek, gdy¿
do zawodów przyst¹pi³a jedynie
Józefa Spa³ka. Zaskoczeniem dla
wszystkich by³a jednak iloæ z³owionych przez tê zawodniczkê ryb 
4,62 kg! Najlepszy z mê¿czyzn 
Antoni Karluk  móg³ siê pochwaliæ
wynikiem zaledwie  2,42 kg  zwyciê¿aj¹c obroni³ tytu³ mistrza ko³a,
zdobyty na tym samym ³owisku w
zesz³ym roku. Drugie miejsce z wynikiem 2,04 kg przypad³o Arkadiuszowi Spa³ce, a trzecie zaj¹³ Stanis³aw Michalski  1,68 kg. Przyznano
równie¿ puchar za najwiêksz¹ rybê
dla Kazimierza Antosika, który z³owi³ 22 cm okonia. Wszyscy uczestnicy tych zawodów zostali uhonorowani nagrodami.
M. H.

Jubileuszowe zawody
sp³awikowe PCK i HDK
(POWIAT) Zachodniopomorska Okrêgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa
PCK w Szczecinie oraz
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarz¹dzie Rejonowym Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w £obzie organizuj¹ Jubile-

uszowe X Okrêgowe Zawody
w Wêdkarstwie Sp³awikowym
im. Romana Mikszy Klubów
HDK PCK  £obez 2007. Zawody odbêd¹ siê 16 czerwca
br. od godz. 8.00 do 15.00 nad
Jeziorem Ginawa (dojazd z Wêgorzyna w kierunku Drawska Pom.).

Antoni Karluk

wiêto Radoci 15-17 czerwca br.
XII
Zachodniopomorskie
Spotkania Integracyjne  wiêto
Radoci 2007 START DO EURO
2012 pod honorowym patronatem Burmistrza £obza oraz Starosty Powiatu £obeskiego £obez
15-17 czerwca 2007 r.
15.06.2007 (pi¹tek)
g.17:00 £obeski Dom Kultury 
Inauguracja obchodów wiêta Radoci 2007 Uroczyste SPOTKANIE DZIA£ACZY SPORTOWYCH w zwi¹zku z promocj¹ ksi¹¿ki o ³obeskim
sporcie autorstwa p. Zdzis³awa
Bogdanowicza.
16.06.2007 r. (sobota)
g. 7:00 J. Ginawa - OKRÊGOWE ZAWODY W WÊDKAR-

STWIE Sp³awikowym cz³onków
klubów HDK PCK
g. 10:00  SEMINARIUM NAUKOWE powiêcone tematyce niepe³nosprawnoci
g. 14:00  Koncert Galowy
uczniów Prywatnej Szko³y Gry na
Instrumentach Muzycznych pp. G.
D. Stefanowskich - £obeskie Centrum Turystyki
g. 21:00  PROJEKCJA FILMOWA - Hala Sportowo  Widowiskowa w £obzie
17.06.2007 r. (niedziela)
g. 9:00  Jezioro Ginawa MISTRZOSTWA POWIATU W
WÊDKARSTWIE Sp³awikowym
w kat. indywidualnej i dru¿ynowej o Puchar Starosty Powiatu
£obeskiego

g. 9:00  RAJD ROWEROWY
TKKF £obez  Ginawa  £obez;
start: Plac Spó³dzielców
g.12:00  Stadion Miejski w
£obzie FESTYN INTEGRACYJNY WIÊTO RADOCI  START
DO EURO 2012 - ca³odzienna rodzinna impreza plenerowa o charakterze integracyjnym dla Sympatyków wiêta Radoci i idei Mistrzostw Europy Euro 20072012.
W programie:
Uroczysta Ceremonia Otwarcia
Mistrzostw sportowych START
DO EURO 20012  wielka parada
dru¿yn pod kier. £obeskiej Orkiestry Dêtej
Uroczyste otwarcie Festynu i
wrêczenie Honorowej Nagrody

Przyjaciel wiêta Radoci
Zapalenie znicza olimpijskiego
Paraolimpiady Sportowej W zdrowym ciele zdrowy duch
£obeskie Mistrzostwa START
DO EURO 2012  turnieje sportowe
dla dzieci
Taniec, piew, muzyka  prezentacje estradowe zespo³ów dzieciêcych
Pomaluj mój wiat  otwarte
prezentacje twórczoci plastycznej,
wystawy, warsztaty, sprzeda¿ prac
(³obescy artyci amatorzy, twórcy
niepe³nosprawni)
Loteria Fantowa wiêta Radoci
- HDK
Raz na ludowo  blok prezentacji rêkodzie³a artystycznego oraz
stoiska so³eckie Dla zdrowia i urody  stoiska prozdrowotne oraz
festynowe atrakcje i niespodzianki.
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POLICJA

Napromilowani

Kablarz
(TARNOWO) W nocy z 20 na 21
maja roku w Tarnowie na terenie posesji
Grzegorza K. nieustalony sprawca po
uprzednim przeciêciu skobla z k³ódk¹
zabezpieczaj¹c¹ drzwi wejciowe do
gara¿u dokona³ w³amania do jego wnêtrza, sk¹d dokona³ kradzie¿y 20 metrów
miedzianego cztero¿y³owego kabla o
wartoci 800 z³otych.
Peugotem w Fiata
(£OBEZ) 23 maja o godz. 13:35 w
£obzie na parkingu sklepu Netto Krystyna R., kieruj¹c samochodem marki
Peugot uderzy³a w bok zaparkowanego
samochodu Fiat Panda powoduj¹c jego
uszkodzenie.
Narkotyk
(RESKO) 23 maja oko³o godziny
19:10 przy ul. Parkowej w Resku
Pawe³ £. posiada³ oko³o 0,1 grama
suszu marihuany.
Zatankowa³
(BORKOWO WIELKIE) W nocy
z 24 na 25 maja w Borkowie Wlk. nieznany sprawca po wy³amaniu zamka
korka wlewu paliwa samochodu MAN
nr dokona³ kradzie¿y 200 L oleju napêdowego wartoci 700 z³, dzia³aj¹c na
szkodê Marka K.
Z³odziej altankowy
(£OBEZ) Miêdzy 23, a 25 maja
przy ul. Hanki Sawickiej w £obzie nieznany sprawca poprzez niedomkniête
okno wszed³ do wnêtrza altanki sk¹d
dokona³ kradzie¿y radia, wie¿y stereo
oraz butli 11 kg na gaz propan-butan
³¹cznej wartoci 400 z³, dzia³aj¹c na
szkodê Zofii R.
Wypadek
(WEGORZYNO) W dniu 25 maja
oko³o godziny 11:00 na ul. Drawskiej w
Wêgorzynie Ryszard K.., kieruj¹c samochodem Renault wymusi³ pierwszeñstwo
przejazdu na prawid³owo jad¹cym samochodzie Opel, kierowanym przez Norberta B. doprowadzaj¹c do zderzenia pojazdów. Na skutek zderzenia kieruj¹cy samochodem Opel dozna³ ogólnych pot³uczeñ
i rany ciêtej ramienia lewego, natomiast
pasa¿erka Agnieszka B. dozna³a ogólnych pot³uczeñ i z³amania ¿uchwy.
Wjecha³ w ty³
(WINNIKI) 25 maja w miejscowoci Winniki na drodze Pawe³ B., kieruj¹c
samochodem marki Mercedes nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci, w wyniku
czego najecha³ na ty³ pojazdu marki
Renault kierowanego przez Mariusza G.
Przygnieciony przez przyczepê
(CZACHOWO) 26 maja o godz.
14:45 w Czachowie, na terenie fermy
drobiu IKO, Eugeniusz A. podniós³
zaczep przyczepy ci¹gnikowej stoj¹cej
na pochy³ym pod³o¿u. W wyniku powy¿szego przyczepa przemieci³a siê i
zaczep przygniót³ wymienionego,
wskutek czego dozna³ z³amania prawej

koci udowej z przemieszczeniem. Poszkodowany przewieziony zosta³ do
szpitala w Gryficach.
Aluminiarz
(MI£OGOSZCZ) W okresie od 23
do 26 maja w Mi³ogoszczy z oddzia³u
lenego nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 12 metrów aluminiowej rury o
wartoci oko³o 200 z³otych na szkodê
Nadlenictwa w Resku.

(RYNOWO  TARNOWO) 21
maja o godzinie 9:00 na drodze Rynowo  Tarnowo Wies³aw A. kierowa³
ci¹gnikiem rolniczym URSUS znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (2
promile alkoholu).
(£OBEZ) 26 maja o godzinie 1: 40
w £obzie na ul. Kolejowej Marek P.
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿onym wynikiem 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(DOBREJ) 26 maja o godz. 0:55
w Dobrej na ul. Armii Krajowej

Str. 19
Krzysztof F. kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿onym wynikiem 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(DOBRA) 26 maja o godz. 0:55 w
Dobrej na ul. Armii Krajowej, Marek
Z. kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci wyra¿onym wynikiem 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(RESKO) 26 maja oko³o godz.
21:15 w Resku na ul. J. Narodowej
Lucjan W kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (1,5
promila alkoholu).
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KRZY¯ÓWKA 22

HUMOR
TYGODNIA
Do restauracji wchodzi starsze ma³¿eñstwo i zamawia kotlety schabowe. Zaraz potem staruszka zaczyna jeæ podane danie, a jej m¹¿ nie rusza swojej
porcji.
- Czy¿by panu nie smakowa³o? - dopytuje siê kelner.
- Och, nie. Czekam tylko a¿ ¿ona skoñczy i odda mi moj¹ protezê zêbow¹.
***
M¹¿ do ¿ony:
- Czy uwierzysz, ¿e ka¿dego ranka, gdy
siêdobrze ogolê, czujê siê m³odszy o
dwadziecia lat?
- A wiêc gol siê wieczorem, kochanie...

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 20 brzmia³o:
1. Maraton, 2. Obr¹czka, 3. Procesja, 4. Tatarka, 5. Taboret, 6.
Biskupin, 7. Odstrza³, 8. Tarabat.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Antonina Kaczmarek (Dobra),
Dariusz Buczyñski (£obez), Teresa Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Dariusz Buczyñski z £obza.
Gratulujemy.

