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Z DRUGIEJ STRONY

Ksiêgarz – to brzmi dumnie

Kazimierz Rynkiewicz
Konferencja naukowa w Tarnowie ko³o £obza, która zgromadzi wielu wybitnych ludzi kultury, bez w¹tpienia bêdzie najwiêkszym wydarzeniem kulturalnym w powiecie ³obeskim. Co prawda przedstawione tematy mog¹ wydawaæ siê zbyt specjalistyczne i przez to trudne dla
przeciêtnego odbiorcy, ale te¿ s¹ na
tyle ró¿norodne, ¿e ka¿dy móg³by
coœ dla siebie znaleŸæ. Czasami warto jednak pokusiæ siê o wysi³ek, by
pos³uchaæ o sprawach odleg³ych od
naszych codziennych zainteresowañ, bo to poszerza nasz¹ wiedzê i
czyni nas inteligentniejszymi. Ta
konferencja to tak¿e okazja do rozmowy o ksi¹¿ce, o uœwiadomieniu
sobie jej roli w naszym ¿yciu, bo
przecie¿ wszyscy na ksi¹¿kach
uczyliœmy siê. Kiedyœ uku³em nawet
tezê, ¿e biblioteki z ksi¹¿kami stanowi¹ wspó³czesny genotyp spo³ecz-

ny ludzkoœci. Tak jak ka¿dy z nas ma
swój genotyp, w którym zakodowana jest wiedza biologiczna potrzebna do ¿ycia (oddychanie, chodzenie
na dwóch nogach, mówienie), tak
swoje genotypy kulturowe maj¹
narody i cywilizacje, a stanowi¹ je
biblioteki, które przechowuj¹ w ksiêgach wiedzê i doœwiadczenie setek
pokoleñ, które przez tysi¹clecia doœwiadcza³y i uczy³y siê, opowiada³y
o tym, a gdy wymyœlono druk, spisywa³y te nauki, by przekazaæ je nastêpnym pokoleniom, by wiedzia³y,
jakie wnioski z tych doœwiadczeñ
p³yn¹ dla nas. Kolejn¹ form¹ spo³ecznego genotypu bêdzie zapewne
Internet, ale to jeszcze daleka przysz³oœæ. Ksi¹¿ka ma tê przewagê, ¿e
mo¿na j¹ czytaæ bez pr¹du.
Obok bibliotek powsta³y ksiêgarnie, by ksi¹¿ka mog³a docieraæ do
wszystkich, by mogli zak³adaæ w³asne biblioteki. Ksiêgarnia zawsze
by³a miejscem magicznym, bo wchodzi³o siê do œwiata cudów; w zasiêgu
rêki by³ ca³y œwiat – atlasy, albumy,
podró¿e, jego kryminalna groza,
skomplikowana matematyka i tajemnicza astronomia, psychologiczny
œwiat cz³owieka w pigu³ce, historia
ludzkoœci w kilku tomach, poezja i

sztuka oraz ca³y szereg zakamarków
do poznania, bez potrzeby opuszczania swojej wsi lub miasteczka.
Poprzez ksi¹¿ki mo¿na by³o podró¿owaæ po œwiecie, poczynaj¹c od
przyrody, poprzez cz³owieka, jego
idee i historiê, na czarnych dziurach
w kosmosie koñcz¹c.
Z czasem ksiêgarz sta³ siê samodzieln¹ instytucj¹ kulturaln¹; wystawia³, organizowa³, wydawa³, propagowa³. Pan Jerzy Mechliñski kontynuuje tê tradycjê. Sfinansowa³
wydanie „Historii miasta Labes na
Pomorzu Zachodnim” Ernsta Zernickowa, w ksiêgarni organizuje
spotkania z ciekawymi ludŸmi, jako
szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ksiêgarzy z siedzib¹ w
£obzie walczy o pozycjê ksi¹¿ki w
¿yciu kulturalnym kraju. Czasami
wpada do redakcji z jakimœ artyku³em, który go zdenerwowa³, by podyskutowaæ o tym, co ktoœ napisa³.
Tworzy kulturê. Teraz wrzuci³ nam
tu, na prowincjê, kilku profesorów i
konferencjê o ksi¹¿ce. Zrobi³ niektórym tylko k³opot. Nie trzeba siê tym
denerwowaæ i zra¿aæ. Kto przeczyta³
kilka wa¿nych ksi¹¿ek o ludziach, to
wie, ¿e nie trzeba.
Trzeba robiæ swoje.
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Ju¿ jutro, 7 maja...

W OHP dzieñ
otwarty
(£OBEZ) Oœrodek Szkolenia i
Wychowania OHP w £obzie, przy
ul. Krótkiej, zorganizowa³ Dzieñ
Otwarty placówki i zaprasza na program, jaki przygotowa³ dla mieszkañców.
Dzieñ Otwarty jest po³¹czony z
obchodami 10 rocznicy przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Tegoroczne dzieñ Oœrodek obchodzi
pod has³em „Od Ko³ymy do Brukseli”. W programie: spotkanie z Sybirakami i pokaz filmu „Byliœmy dzieæmi”, prezentacja motocyklistów,
konsultacje pedagogiczne, prezentacja oferty szko³y i M³odzie¿owego
Centrum Kariery, konkurs wiedzy o
UE – dla wszystkich zainteresowanych, prezentacja wyrobów warsztatowych, poczêstunek (kuchnia
polska) i na zakoñczenie spektakl
teatralny „Piratki”. W trakcie festynu OHP bêdzie prowadziæ sprzeda¿
nowalijek i sadzonek z w³asnego
ogrodu (szczypiorek, rzodkiewka,
sadzonki pomidorów itp.). To
wszystko 7 maja w godz. od 9.00 do
16.00, £obez, ul. Krótka 2.
(r)

Ranga konferencji jest olbrzymia, jednak ani starostwo, ani gmina zdaj¹ siê
nie podzielaæ tego zdania.

Ksi¹¿ka dobrem kultury, ale czy
³obeskiej elity?
(£OBEZ). 12 maja rozpoczyna
siê konferencja naukowa pn. „Ksi¹¿ka dobrem kultury i Ÿród³em wiedzy”.
Jako pierwsza na terenie powiatu ma
patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego. W konferencji weŸmie udzia³
18 naukowców, w tym osoby z zagranicy, z Hiszpanii, Chorwacji i z Ukrainy. Ranga konferencji jest olbrzymia, jednak ani starostwo, ani gmina
zdaj¹ siê nie podzielaæ tego zdania.
O konferencji mówi³ na sesji pan
Jerzy Mechliñski, ³obeski ksiêgarz i
jej organizator.
- Takiej liczby naukowców w
£obzie jeszcze nie by³o. Opinia o
£obzie i gminie £obez pójdzie w
œwiat. Konferencja jest du¿ym kosztem i du¿ym wysi³kiem. Mia³em propozycjê, by tê konferencjê zorganizowaæ w Warszawie, ale postanowi³em, ¿e odbêdzie siê w £obzie – tu
mieszkam, tu ¿yjê, to miasto jest mi
bliskie. Ale ani samorz¹d gminy, ani
samorz¹d powiatowy nie uzna³y za
s³uszne docenienie tego faktu, przy-

jedzie tu tyle osób i nie pomog³y w
dofinansowaniu konferencji. Znalaz³em wielu sponsorów spoza terenu,
województwa, którzy rozumiej¹ potrzebê mówienia o tym, ¿e ksi¹¿ka
jest dobrem kultury i ¿e jest Ÿród³em
wiedzy. Jestem przekonany, ¿e jesteœcie pañstwo czêœci¹ elity intelektualnej £obza i zrozumiecie potrzebê
takich spotkañ z naukowcami. Teraz
muszê powiedzieæ, ¿e ze wzglêdu na
brak dofinansowania, ten, kto bêdzie chcia³ uczestniczyæ w konferencji, bêdzie musia³ zap³aciæ 200 z³. W
tej kwocie mieœci siê: wy¿ywienie
przez 2 dni, mo¿liwoœæ wys³uchania
referatów, ka¿dy z uczestników
otrzyma publikacjê ksi¹¿kow¹ oraz
p³ytê ze zdjêciami z dwóch dni konferencji – wyjaœni³ Jerzy Mechliñski.
Po upomnieniu siê o brak odpowiedzi w dalszej czêœci sesji, zgromadzeni w sali us³yszeli z ust burmistrza Ryszarda Soli, ¿e dofinansowanie by³o niemo¿liwe ze wzglêdu na
szczup³e œrodki w bud¿ecie gminy i
brak formu³y prawnej, aby móc konferencjê dofinansowaæ.
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sposób na dofinansowanie wydarzenia. „Czêœæ elity intelektualnej
miasta” obecna na sali zby³a wyst¹pienie i odpowiedŸ burmistrza milczeniem. Tym samym, mimo wczeœniejszych zapewnieñ o wsparciu,
dofinansowania konferencji ze strony gminy nie bêdzie.
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Komisja rewizyjna mia³a racjê
– umowa gminy jest niewa¿na
(RESKO-SZCZECIN). 11 marca
zapad³ wyrok S¹du Okrêgowego w
Szczecinie. Zgodnie z nim umowa
gminy Resko ze Zbigniewem Kossewskim z czerwca 2011 i lipca
2012 o wy³apywanie bezdomnych
zwierz¹t i zapewnianie im opieki
jest niewa¿na.
O uznanie ich za sprzeczne z prawem wnosi³a Fundacja dla Zwierz¹t
ARGOS. G³ównym zarzutem by³ brak
zapewnienia bezdomnym zwierzêtom opieki w schroniskach, a wskazane miejsce ich przetrzymywania
by³o niezgodne z prawd¹. Kolejny
zarzut dotyczy³ faktu, i¿ po dwóch
tygodniach Zbigniew Kossewski
mia³ decydowaæ o dalszym losie
zwierz¹t, tym samym uwalnia³o to
gminê od ustawowych obowi¹zków
opieki nad czworonogami.
S¹d Okrêgowy w Szczecinie I
Wydzia³ Cywilny po rozpoznaniu na
rozprawie28 lutego w Szczecinie
sprawy z powództwa Fundacji dla
Zwierz¹t Argos w Warszawie przeciwko Gminie Resko i Zbigniewowi
Kossewskiemu ustali³, ¿e umowa z
dnia 1 czerwca 2011 r. na wy³apywanie, transport oraz opiekê nad bez-

domnymi zwierzêtami zawarta pomiêdzy pozwanymi gmin¹ Resko i
Zbigniewem Kossowskim jest niewa¿na. Równie¿ jest niewa¿na kolejna umowa pomiêdzy gmin¹ Resko a
Z. Kossowskim zawarta 2 lipca 2012
roku.
S¹d nakaza³ pobraæ op³atê od
gminy Resko na rzecz Skarbu pañstwa – S¹du Okrêgowego w Szczecinie kwotê 2.751 z³ tytu³em nieuiszczonych kosztów s¹dowych i tak¹
sam¹ kwotê nakaza³ wp³aciæ na rzecz
Skarbu Pañstwa Z. Kossowskiemu.
Skoro S¹d Okrêgowy w Szczecinie uzna³, ¿e umowa pomiêdzy gmin¹
Resko a Z. Kossowskim jest niewa¿na, tym samym firma, która wykonywa³a us³ugi wy³apywania psów winna jest gminie 110.020,40 z³ – bo taka
by³a wartoœæ umów.
MM
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K. Chojnacki z³o¿y³ ocenê pracy zawodowej,
ale okaza³a siê nieaktualna

Konkurs na dyrektora
ZS po raz drugi
(£OBEZ) Po tym, jak nie dosz³o
do rozstrzygniêcia konkursu na
dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie,
Zarz¹d Powiatu og³osi³ konkurs po
raz drugi.
W poprzednim numerze napisaliœmy, ¿e nie dosz³o do rozstrzygniêcia konkursu na dyrektora ZS, gdy¿
komisja konkursowa nie uwzglêdni³a z powodów formalnych oferty
jedynego kandydata, Kazimierza
Chojnackiego. Napisaliœmy, ¿e "nie
z³o¿y³ on wszystkich wymaganych
dokumentów. Brakowa³o oceny
pracy zawodowej". Z tej informacji
mo¿na by³o wywnioskowaæ, ¿e takiego dokumentu kandydat faktycznie nie z³o¿y³. Uzupe³niamy
wiêc, ¿e pan Chojnacki z³o¿y³ ocenê
pracy zawodowej, ale w trakcie rozpatrywania okaza³o siê, ¿e jest nieaktualna, gdy¿ jej wa¿noœæ minê³a 6
marca br. (taka ocena jest wa¿na 5
lat, a nauczyciel mo¿e j¹ uzyskaæ od

KOMINY

remonty - rozwiercanie
monta¿ wk³adów ceramicznych

Gwarancja producenta 101 lat
Sprzeda¿ systemów kominowych LZMO

Tel. 530 768 181
email: kominy.resko@gmail.com

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

dyrektora szko³y najszybciej w ci¹gu kilku dni, a najpóŸniej do 3 miesiêcy).
Zarz¹d Powiatu spotka³ siê w
dniu nastêpnym po zakoñczonym
nierozstrzygniêtym konkursie i
og³osi³ go ponownie. Oferty nale¿y
sk³adaæ w sekretariacie starostwa w
zamkniêtych kopertach z podanym
imieniem i nazwiskiem oraz adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na
dyrektora Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie - NIE OTWIERAÆ”, do 31 lipca 2014 r. do godziny
15.00.
KAR

Zapraszamy
do nowo otwartego
sklepu z odzie¿¹
dzieciêc¹ „Czaruœ”
£obez, ul. Niepodleg³oœci 22
Czynne od 5 maja br.
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Gdyby nie by³o zarabiania na klubie,
to czy w ogóle by³oby o czym gadaæ?
(£OBEZ). O tym, który zarz¹d
Œwiatowida jest legalny, zdecyduje
biuro prawne starostwa. Gra¿yna
Kar³owska zapewnia, ¿e podda siê
decyzji starostwa, radny Tadeusz
Sikora obawia siê o przysz³oœæ klubu, a byæ mo¿e w³asnych poborów, bo
ten aspekt ju¿ drugi raz podkreœla³
najdobitniej.
Goœciem kwietniowej sesji Rady
Miejskiej by³a Gra¿yna Kar³owska,
która zaapelowa³a m.in. o to, aby nie
robiæ afery z tego, co dzieje siê w
klubie Œwiatowid, podkreœlaj¹c, ¿e
to kwestia wewnêtrzna zarz¹du i teraz wszystko zale¿y od decyzji starostwa. Nie kry³a równie¿ ¿alu do radnego Tadeusza Sikory.
- Wbrew wszystkiemu klub dzia³a. Przykro mi, ¿e minê³y dwa lata i
znowu g³oœno jest o Œwiatowidzie.
To w ogóle nie powinno wyjœæ poza
zarz¹d. Odpowiednie dokumenty
zosta³y z³o¿one. Tutaj chcia³abym
zadaæ pytanie do pana Tadeusza Sikory, bo poczu³am siê ura¿ona – co
ja takiego z³ego zrobi³am w stosunku
do trampkarzy, juniorów, ¿e poczuwa, i¿ najlepszy jego okres w pracy
to by³ wtedy, kiedy te dwie grupy
by³y pod skrzyd³ami gminy? Stowarzyszenie funkcjonowa³o, nie ukrywa³am, ¿e siê uczy³am. Jeszcze raz
powiem – wszystko, co dzia³o siê, co
siê dzieje, to kwestia prawa. By³y
dwa walne - rzeczywiœcie to anomalia. Nie trzeba tu szukaæ w tym sensacji. S¹ dokumenty i dokumenty
potwierdz¹, które bêdzie. Œwiatowid
by³ na prostej drodze i jest na prostej
drodze. A konflikt, jaki jest w zarz¹dzie, to jest tylko indywidualny konflikt miêdzy cz³onkami zarz¹du. Przyszed³ czas, kiedy trzeba najbardziej
uporz¹dkowaæ dokumenty wewnêtrzne zarz¹du – odnosi siê to do
statutu, który jest dziwny prawnie,

jedno zaprzecza drugiemu. Prostowanie statutu nie by³o w mojej gestii,
to powinno byæ w gestii ca³ego zarz¹du, powinien siê zarz¹d spotkaæ,
tak jak w tej chwili to by³o zrobione
– na tych walnych, które ja zwo³ywa³am i uwa¿am, ¿e zwo³ywa³am wedle
prawa. Zosta³a powo³ana komisja
statutowa, która opracowa³a projekt
statutu, który jest normalnie funkcjonuj¹cym statutem stowarzyszenia. Nie mo¿e byæ tak, ¿e w pewnym
momencie jest siê bezradnym na to,
co siê dzieje. Jest mi bardzo przykro
i chylê czo³a przed rad¹, przed w³adzami miasta. Przepraszam, nie taka
by³a moja sugestia prowadzenia
tego stowarzyszenia, ¿eby do tej
sytuacji dosz³o. Kiedy zacz¹³ siê
konflikt w zarz¹dzie, mówi³am, ¿e
zarz¹d powinien podaæ siê do dymisji. Owszem ja mog³am odejœæ z tego
zarz¹du, z³o¿yæ rezygnacjê, panowie
by sobie kogoœ uzupe³nili, ale ja
dosta³am kredyt zaufania od radnych, pamiêtam jak dostaliœmy dotacjê, ¿e dotacja dla Œwiatowida jest
tylko dlatego, ¿e maj¹ pañstwo do
mnie zaufanie. Nie mówi³am, ¿e muszê byæ w tym zarz¹dzie. Chcia³am,
aby to stowarzyszenie normalnie
funkcjonowa³o na normalnych ludzkich zasadach, ¿e jest otwarte dla
wszystkich, którzy chc¹ cokolwiek
tam zrobiæ, którzy chc¹ byæ cz³onkami. Nie mo¿na powiedzieæ czegoœ
takiego, nie przyjmiemy, bo nie.
Wstydzê siê za to, co siê wydarzy³o
i jeszcze raz mówiê – na wszystko s¹
dokumenty. Je¿eli zapadnie ta decyzja, ¿e s³usznoœæ i prawo by³o po
stronie wiceprezesów, nikt nie bêdzie podwa¿a³ tej decyzji. Je¿eli pope³niliœmy b³êdy, to zrobi³ to zarz¹d
i zarz¹d powinien te b³êdy naprawiæ.
Najwa¿niejsze jest to, jaka decyzja
zapadnie w starostwie. Mam ¿al, bo
z tego, co ukaza³o siê ostatnio w

prasie, wydawa³o mi siê, ¿e dobrze
siê wspó³pracuje i robi³am wszystko, aby z tych funduszy, które mieliœmy, funkcjonowa³o normalnie. Nie
oszczêdza³am na trampkarzach i juniorach, sprzêt i wszystko w miarê
mo¿liwoœci kupowa³am i to, ¿e pan
Sikora powiedzia³, ¿e nie otrzyma³ w
tym roku wynagrodzenia – zgadzam
siê. Jedno wynagrodzenia otrzyma³
pan - Andrzej Hadam i trener seniorów Dariusz Kêsy, dlatego, ¿e wczeœniej podj¹³ pracê, na ka¿dy miesi¹c
sporz¹dzane s¹ umowy i umowy s¹
podpisane, ale pieni¹dze s¹ niewyp³acone, dlatego, ¿e taka sytuacja,
jaka zaistnia³a, ¿e lepiej w tej sytuacji
zarz¹du pieniêdzy nie ruszaæ. Pieni¹dze s¹ na koncie i nie s¹ regulowane
nale¿noœci, ale ca³oœæ faktur jest
przyjmowana, s¹ przeze mnie zaznaczane, mam napisane komu co, s¹
podpisane umowy z uczestnikiem
zadania, który robi coœ odp³atnie i
gdy nowy zarz¹d powstanie zostanie mu to przekazane. To niemo¿liwe
na dzisiaj, by komuœ cokolwiek wyp³aciæ. Zarz¹d, który powstanie na
pewno wszystkie zobowi¹zania ureguluje, dlatego ¿e nikt nie zdefraudowa³ jakichkolwiek pieniêdzy. Jakiekolwiek insynuacje, ¿e ktoœ coœ z
tego zarz¹du wyniós³, ukrad³, sprzeniewierzy³ – to nie ma sensu. Klub
funkcjonuje, m³odzie¿ jeŸdzi, rozgrywa. Podobnie jak trener Sikora tak i
ja w pewnym momencie musi za³o¿yæ
w³asne œrodki, ¿eby to funkcjonowa³o. Sytuacja zrobi³a siê patowa. To
by³a moja spo³eczna praca i robi³am
wszystko w terminie, jak powinno

byæ – powiedzia³a Gra¿yna Kar³owska podczas sesji Rady Miejskiej.
Obecny na sesji Wies³aw Ma³y
odpowiedzialny z ramienia starostwa za kluby sportowe wyjaœni³, ¿e
na razie nie mo¿e stwierdziæ, który
zarz¹d zosta³ prawnie wybrany. O
tym zdecyduj¹ dokumenty, jakie trafi³y do organu nadzoruj¹cego po
obu zebraniach ze sk³adem obu zarz¹dów. Ostatnie dokumenty wp³ynê³y dzieñ przed sesj¹ - 29 kwietnia.
Obecnie znajduj¹ siê w biurze prawnym starostwa. Termin wydania decyzji up³ywa w po³owie maja.
Radny walczy o swoje
G³os zabra³ równie¿ radny Tadeusz Sikora, który uzna³, ¿e do pani
prezes Gra¿yny Kar³owskiej nie ma
¿adnych zastrze¿eñ, wyjaœni³, ¿e
oceni³ zarz¹d, a zarz¹dowi wystawi³
ocenê negatywn¹.
- Powstaj¹ dwa zarz¹dy, ca³y zarz¹d oceni³em jako zarz¹d, jako jedno
cia³o, które ma zarz¹dzaæ. Sama pani
prezes powiedzia³a wyraŸnie, ¿e nie
otrzyma³em wynagrodzenia od paŸdziernika ubieg³ego roku. Pomijam
tamten rok, bo ju¿ min¹³. Te dwa miesi¹ce – niech bêdzie za darmo. Teraz
jest od stycznia, kiedy w styczniu
jest dotacja na funkcjonowanie
Œwiatowida – te¿ nie otrzyma³em
¿adnego wynagrodzenia za prowadzenie 2/ 3 Œwiatowida, bo na trzy
dru¿yny prowadzê dwie dru¿yny jestem tam trenerem, kierownikiem,
wszystko organizujê. Z pani¹ prezes
wspó³pracowa³em bardzo dobrze i
nadal wspó³pracujê bardzo dobrze. Oceniam jak
to wygl¹da. Faktycznie wygl¹da³o to tak, ¿e
oprócz tego, ¿e te
dzieci dowo¿ê i
odwo¿ê po treningach, to ju¿
jest ponad tysi¹c
kilometrów przejechanych, ponios³em spore

tygodnik ³obeski 6.5.2014 r.
koszty, gdzie za pracê z dwoma dru¿ynami nie otrzymujê ¿adnego wynagrodzenia, cierpliwoœæ moja jest,
jaka jest, bardzo du¿a. Uwa¿am, ¿e
wiêksza ni¿ przeciêtnego obywatela
i ja wszystko rozumiem, ale oceniam
tê sprawê z tego punktu widzenia.
Osobiœcie do pani Kar³owskiej nie
mam nic, natomiast jeœli oceniam
zarz¹dzanie klubu – no przepraszam,
te trudnoœci dotycz¹ czegoœ tam,
wiem na czym to polega, dlaczego
tak siê dzieje, ale to jest ocena zupe³nie inna, natomiast ocena zarz¹du
bêdzie negatywna. Taki jest efekt.
Jest d³ugi wyjazd, trzeba tym ch³opcom kupiæ posi³ek, raz zap³aci³em
tym ch³opcom ze swoich œrodków,
drugi raz zap³aci³em, ostatnio niestety ju¿ ch³opcy wiedzieli i sami zaproponowali, ¿e wezm¹ jakieœ pieni¹¿ki,
zaskórniaki od rodziców i ten posi³ek
kupi¹ za swoje œrodki i tak zrobili. Nie
wiem, czy znalaz³by siê jeszcze ktoœ
inny, kto ci¹gn¹³by to przez tyle miesiêcy w takich warunkach. I dalej
obawy moje budzi to, czy to wszystko przetrwa. Jestem pe³en obaw, dlatego, ¿e sytuacja jest bardzo niejasna prawnie. Wczeœniej wielokrotnie by³o mówione, ¿e ten statut jest
z³ym statutem. Ja to mówi³em i mówi³em w starostwie. Ja mia³em obawy
co do tego statutu, ¿e mo¿e zostaæ
Ÿle wykorzystany, bo byæ mo¿e taki
statut móg³by funkcjonowaæ, ale

INFORMACJE
przy innych ludziach – powtórzy³
radny T. Sikora w sporej czêœci to, co
mówi³ podczas komisji.
Gra¿yna Kar³owska doda³a, ¿e
pieni¹dze, jakimi stowarzyszenie
dysponowa³o w 2013 r., wystarczy³y
do funkcjonowania klubu tylko do
koñca paŸdziernika 2013 r. Z koñcem
paŸdziernika wszyscy wiedzieli, ¿e
nie ma pieniêdzy na funkcjonowanie
i nikt nie dostanie wyp³at. Tak te¿ siê
sta³o, nikt nie otrzyma³ wynagrodzeñ
za swoj¹ pracê, nie tylko T. Sikora.
W ubieg³ym roku stowarzyszenie na funkcjonowanie klubu otrzyma³o 110 tys. z³ i dodatkowe 10 tys.
z³ na organizacjê 50. lecia klubu. W
tym roku Œwiatowid ponownie
otrzyma³ kwotê 110 tys. z³ plus 6 tys.
z³ z tzw. alkoholówki. Umowa z gmin¹
zosta³a podpisana pod koniec stycznia, wczeœniej wiêc, o czym radny i
zas³u¿ony dzia³acz sportowy powinien wiedzieæ, nie mo¿na by³o podpisaæ umów. Radny w swoich dwóch
wyst¹pieniach bardzo czêsto zaznacza³ i podkreœla³ tylko swoj¹ osobê,
jakoby nie otrzymywa³ ¿adnych pieniêdzy. Jako radny winien chyba
wystêpowaæ w imieniu wszystkich
osób pracuj¹cych bez wynagrodzeñ. Z wypowiedzi jednak wynika³o, ¿e szlachetnoœæ pracy „za darmo”
(bo w koñcu pieni¹dze zostan¹ wyp³acone) nale¿y siê tylko jemu, co

jest oczywiœcie nieprawd¹, bo jak
wyjaœni³a Gra¿yna Kar³owska pozostali trenerzy równie¿ nie otrzymywali wyp³at od paŸdziernika, a w tym
roku dostali tylko jedn¹. Po raz kolejny T. Sikora min¹³ siê z prawd¹ twierdz¹c, ¿e w tym roku nie otrzyma³ ¿adnego wynagrodzenia, dokumenty
temu przecz¹.
Byæ mo¿e w grê wchodzi inna
obawa, ¿e jeœli dojdzie do rozwi¹zania stowarzyszenia, to nie tylko pi³karze strac¹ swoje karty, ale trenerzy
zaleg³e wyp³aty. W tym wypadku
radnemu wypada³oby walczyæ nie
tylko o siebie.
Ciekawostki prawne
Z radnym nie mo¿e byæ nawi¹zywany stosunek pracy w urzêdzie
gminy, w której radny uzyska³ mandat (art. 24a ust. 1).
Wójt (prezydent miasta) nie
mo¿e powierzyæ radnemu gminy, w
której radny uzyska³ mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 24d usg).
Ta grupa ograniczeñ dotyczy
pracy radnego w urzêdzie gminy lub
w gminnych jednostkach organizacyjnych. Oznacza to zatem, ¿e radny
nie mo¿e byæ zatrudniony na jakimkolwiek stanowisku w urzêdzie miasta, zarówno na podstawie umowy o
pracê (tak¿e na zastêpstwo), umowy
zlecenia, umowy o dzie³o, niezale¿-
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nie od faktu czy radny przyjmuje czy
te¿ nie wynagrodzenie za tê pracê.
Radni nie mog¹ podejmowaæ
dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ
darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonywania
mandatu zgodnie z przepisem mówi¹cym o treœci œlubowania.
Zakaz podejmowania dodatkowych zajêæ znany jest choæby z regulacji dotycz¹cych urzêdników
s³u¿by cywilnej, chodzi tutaj zarówno o aktywnoœæ nieformaln¹ (np. prowadzenie darmowych szkoleñ – ustawa nie mówi bowiem wy³¹cznie o zajêciach zarobkowych) jak i np. pracê
w przedsiêbiorstwie, które jednoczeœnie chce uzyskaæ od miasta korzystne rozstrzygniêcia. Ocena, czy podwa¿enie zaufania nast¹pi³o powinna
byæ jednak dokonywana na gruncie
okreœlonego stanu faktycznego.
Umowa darowizny opisana jest z
kolei w Kodeksie cywilnym. Zakaz
powo³ywania siê na mandat radnego
mówi o niemo¿noœci powo³ywania
siê na swoj¹ funkcjê, stanowisko w
celu osi¹gniêcia korzyœci – podobne
zachowanie stanowi przestêpstwo.
Radny Tadeusz Sikora na pewno
wie, ¿e je¿eli jakikolwiek zespó³ wróci pod „skrzyd³a” urzêdu, to on legalnie nie mo¿e byæ jego trenerem, bo
nie mo¿e byæ przez urz¹d zatrudniony. Chyba, ¿e bêdzie nielegalnie. MM

Program konferencji „Ksi¹¿ka dobrem kultury i Ÿród³em wiedzy”
Tarnowo ko³o £obza, 12-13.04.2014 r.
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Funduszu Po¿yczkowego
nie bêdzie
(£OBEZ). Trzy spotkania, komisja i sesja - ³¹cznie piêæ okazji do
zapoznania siê z mo¿liwoœciami, jakie daje powo³anie Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego w gminie, nie
przekona³o radnych. Wiêkszoœæ
by³o przeciw. Lokalny Fundusz Po¿yczkowy w gminie £obez nie powstanie.
6 radnych za, 7 - przeciw - taki by³
wynik g³osowania nad uchwa³¹,
która da³aby mo¿liwoœæ ³atwego
dostêpu do po¿yczek zarówno dla
prosperuj¹cych firm, jak i dla starterów, przy jednoczeœnie bardzo niskim ich oprocentowaniu - 4,75 proc.
i prowizji 0,25 proc., z jednoczesn¹
mo¿liwoœci¹ karencji przy sp³acie
po¿yczki.
Wprawdzie na sesji obecny by³
dyrektor regionalny Pawe³ Tarczyñski, jednak radni nie chcieli ju¿ dyskutowaæ i rozmawiaæ na temat funduszu, wiêc odby³o siê g³osowanie
ju¿ bez dyskusji nad uchwa³¹.

Nie bêdziemy zaklejaæ dziur kolorowymi kwiatkami

Patron musi
poczekaæ
(BE£CZNA). Czy szko³a w tej
miejscowoœci bêdzie mia³a swojego
patrona? Tak, ale najpierw spo³ecznoœæ szkolna chce remontu.

W sprawie uchwa³y w wolnych
wnioskach wypowiedzia³a siê jednak mieszkanka £obza Zofia Krupa,
która nie kry³a oburzenia decyzj¹
radnych.
- Dziwiê siê, szczególnie osobom, które prowadz¹ w³asne biznesy. Nie wiem czym to by³o motywowane. Mam pretensjê do radnych, to
siê odbije na wyborach - wyrazi³a
swoje zdanie mieszkanka. Nikt tematu nie podj¹³.
MM

Na ulice w Resku
(RESKO). W zwi¹zku z
budow¹ przez gminê Resko kanalizacji sanitarnej
na ulicach powiatowych:
Gdañskiej, Koœciuszki i
D¹browszczaków, Zarz¹d
Dróg Powiatowych w
£obzie zwróci³ siê do zarz¹du powiatu o przekazanie œrodków finansowych w wysokoœci 213
000 z³ na odtworzenie nawierzchni dróg oraz chodników nieobjêtych budow¹ kanalizacji sanitarnej, ale znajduj¹cych siê w ci¹gu
tych dróg.
Gmina chce odtwarzaæ nawierzchniê na ca³ej szerokoœci, ale tylko na odcinkach budowanej kanalizacji.

tygodnik ³obeski 6.5.2014 r.

Radny Bogdan Górecki wyst¹pi³
z zapytaniem, czy spo³ecznoœæ
szkolna w Be³cznej myœli o nadaniu
imienia swojej szkole. Jego zdaniem
podnios³oby to presti¿ placówce.
Na to pytanie podczas sesji Rady
Miejskiej odpowiedzi udzieli³ dyrektor szko³y Piotr Kielan.
- Jak najbardziej myœlimy o nadaniu patrona szkole, ale decyzj¹ rady
pedagogicznej, rady rodziców i samorz¹du uczniowskiego postanowiliœmy, ¿e nie bêdziemy zaklejaæ dziur
kolorowymi kwiatkami, jak by³o to
do tej pory. Piêknie szko³a wygl¹da,
piêknieje nam z roku na rok, ale s¹
jeszcze pewne sprawy. Chcielibyœmy, aby œwiêto nadania imienia
by³o naprawdê wielkim œwiêtem, bo
bêdzie to ewenement. Chcielibyœmy
przygotowaæ siê do tego naprawdê
solidnie, a dziur i jakiœ brzydkich farb
i staroœci nie chcielibyœmy zaklejaæ

29.04.2014 roku o godz. 8.35 na
drodze W-151 £obez - Wêgorzyno
kieruj¹cy autem Tico mieszkaniec
Choszczna, lat 83, z nieustalonych
przyczyn zjecha³ na pobocze uderzaj¹c w barierkê.
Zakres remontu bêdzie obejmowaæ: ulicê D¹browszczaków – wykonanie chodników o powierzchni
211,5 m.kw., wykonanie nawierzchni
o powierzchni 798 m.kw. Ulica Koœciuszki – wykonanie chodników o
nawierzchni 60 m.kw., wykonanie
nawierzchni o powierzchni 522
m.kw., ustawienie krawê¿nika przy
ul. Gdañskiej na d³ugoœci 450 m. MM

29.04.2014 r. oko³o godz. 16.30 na
drodze W-151 £obez – Wêgorzyno,
na wysokoœci skrzy¿owania w kierunku Lesiêcina, Grzegorz F., mieszkaniec Wêgorzyna, kieruj¹cy pojazdem marki Ford najprawdopodobniej nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci od poprzedzaj¹cego go motoroweru maki Zip, kierowanego przez
Henryka D., który wykonywa³ ma-

kwiatkami. Proszê o cierpliwoœæ,
pierwsze kroki ju¿ zosta³y poczynione, a chcia³bym, abyœmy mieli siê
czym pochwaliæ, a nie, ¿e co niektóre
klasy bêd¹ zamkniête.
Radny Bogdan Górecki wywnioskowa³, ¿e w zwi¹zku z tym Rada
Miejska ³¹cznie z burmistrzem £obza
musi przygotowaæ kolejne œrodki w
bud¿ecie gminy na remont placówki
oœwiatowej w Be³cznej.
MM

newr skrêtu, w wyniku czego dosz³o
do zderzenia pojazdów.
23.04.2014 r. oko³o godziny
12.40 w Resku, na ul. M. Buczka,
Damian S., mieszkaniec gminy Resko, kieruj¹c samochodem marki
Renault na ³uku drogi najprawdopodobniej straci³ panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjecha³ z
jezdni i uderzy³ w drzewo. W wyniku
zdarzenia uszkodzeniu uleg³ pojazd.
23.04.2014 r. o godz. 20.50 w TuczyAdam G. kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (1,29mg/l).

tygodnik ³obeski 6.5.2014 r.
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

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

PRACA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719

Poszukujê do wynajêcia umeblowanej kawalerki w £obzie. Tel. 784
023 455.

Zatrudniê kierowcê C+E, 3/1, trasy
liniowe, tel. 609 49 39 89.
Zatrudniê kierowcê C+E w Nowogardzie na trasie Szwecja - Polska,
tel. 607 585 561.
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Powiat ³obeski
Zatrudniê Technika Farmacji po
sta¿u do apteki w Wêgorzynie. Tel.
512 499 904.

FIRMA ZATRUDNI

Sprzedam
pustak
suporex
24x24x60, sztuk ok. 400, 4 z³/szt.,
okna bia³e plastikowe pó³okr¹g³e,
szer. 70x190 wys., sztuk 3, cena
500 z³/szt., okna bia³e plastik nowe
72x124, szt. 2, cena 250 z³/szt., siatka ogrodzeniowa 50 mb, wys. 120
cm - 200 z³. Tel. 795-489-945.
Sprzedam okna PCV u¿ywane bia³e, szer. 100x50, 100x70 (z mleczn¹
szyb¹ 65x100, 105x110, 105x135),
125x155; grill ogrodowy z zadaszeniem na kó³kach ocynk kuty; ceg³a
rozbiórkowa bia³a; giêtarka do blachy 1 m szerokoœci - 200 z³. Tel. 795489-945.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

KIEROWNIKA
WYTWÓRNI ELEMENTÓW
BETONOWYCH
SPECJALISTÊ ds. BIOMASY
KIEROWCÊ KAT. C + E

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

tel. 91-397-19-51,
509-288-387, 509-288-386

Region

US£UGI
Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

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

Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600.

Powiat ³obeski
Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowa dzia³ka 950
mkw., wszystkie media, po³o¿ony
Niegrzebia gm. £obez. Cena
350.000 z³ do negocjacji. Tel. 663
565 305

Powiat gryficki
Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150 719
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Wydzier¿awiê sklep pod dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w
Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 500-828-341.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Poszukujê do wynajêcia umeblowanego mieszkania 2 pokojowego
w £obzie. Tel. 535 372 140.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie; mieszkanie 2 pokojowe oraz
kuchnia i ³azienka, ca³oœæ o pow. 53
mkw.. Na II piêtrze. Mieszkanie
spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena
95 tys. z³. Tel. 663 248 859.
Sprzedam mieszkanie na wsi, tel.
661-374-570.
Do wynajêcia dwa pokoje w centrum £obza (ul. Budowlana), niski
czynsz (130 z³), dostêpne od 15
maja. Tel. 609-463-018.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w Z³ocieñcu, 2-pok. 43 mkw., osobna kuchnia, ³azienka. Ogrzewanie CO, budynek odnowiony, klatka schodowa po remoncie. Centrum miasta.
Salon z balkonem od strony p³d.zach. Okna nowe PCV. Kontakt:
Maciek, tel.502-654-388.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 66 mkw. I piêtro, wewnêtrzne
w miejscowoœci Klêpczewo gm.
Œwidwin. W cenie mieszkania
gara¿. Cena do uzgodnienia. Tel.
503 430 152, 505 186 865.
Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.

ROLNICTWO

Region
Kurki, koguty odchowane, 9 i
14-tygodniowe na kwiecieñ –
maj zamawiaæ. Po³czyn-Zdrój.
Tel. 601 228 705.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£OBEZ - ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37 mkw
£OBEZ - ul. Ogrodowa, 2 pokoje, pow. 49,7 mkw
£OBEZ - ul. Rapackiego, 2 pokoje, pow. 59.76 mkw
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 40,6 mkw, parter
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63 mkw, parter
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 54,5 mkw,I piêtro
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje,pow. 42 mkw , parter
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje,pow.68,46 mkw, II piêtro
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 116,12 mkw, parter
DOMY NA SPRZEDA¯
£OBEZ - wolnostoj¹cy o pow. 200 mkw, dzia³ka 385 mkw
£OBEZ - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 586 mkw
£OBEZ(okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 155 mkw, dzia³ka 7700 mkw

- CENA 170.000 z³
- CENA 135.000 z³
- CENA 175.000 z³
- CENA 79.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 129.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 117.000 z³
- CENA 465.000 z³
- CENA 480.000z³
- 145.000 z³
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Lokalni poeci i Jan Pawe³ II strofami wierszy

Pierwszy Wieczór
Poetów

tygodnik ³obeski 6.5.2014 r.

Matury rozpoczête

(WÊGORZYNO) W restauracji
„S³owiañska” w Wêgorzynie odby³
siê 28 kwietnia Pierwszy Wieczór
Poetów.
By³ to wieczór poœwiêcony pamiêci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
na którym swoje wiersze czytali miêdzy innymi panowie Zbigniew Kêdra i Andrzej Kabulski. Wiersze pozosta³ych naszych poetów: Tomasza Chmiela, Pauliny Bieroñskiej,
Doroty Sulejewskiej, którzy nie mogli siê stawiæ na tym wieczorze, czytali miêdzy innymi panie Walentyna
Poznañska, Julia Kamiñska, Alicja
Doburzyñska, Nikola Durkowska i
Ma³gorzata B³a¿czak. Podczas wieczoru czytano równie¿ wiersze Œwiêtego Jana Paw³a II.
Organizatorzy dziêkuj¹ pañstwu
Gra¿ynie i Maciejowi Kosmalom za
wspaniale przygotowan¹ salê na ten
wieczór, a tak¿e za jej bezp³atne udostêpnienie. Dziêkuj¹ równie¿ poetom, którzy przygotowali specjalnie na ten wieczór swoje wiersze.
Zapowiadaj¹, ¿e to nie ostatnie spo-

(POWIAT). W poniedzia³ek o
9.00 rano rozpoczê³y siê matury. Do
obowi¹zkowego egzaminu pisemnego z jêzyka polskiego na poziomie podstawowym przyst¹pi³o ponad 100 uczniów. Egzaminy pisemne potrwaj¹ do 23 maja.
tkanie poetyckie w gminie. Do koñca
roku planuj¹ przynajmniej jeszcze
jeden wieczór poetów, na który ju¿
zapraszaj¹ mieszkañców.
(o)

Przed maturzystami jeszcze dwa
egzaminy pisemne: z matematyki
oraz z jêzyka obcego nowo¿ytnego.
Abiturienci mog¹ wybraæ równie¿
przedmioty dodatkowe (do szeœciu),
maj¹ do wyboru: biologia, chemia,
filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, jêzyk
³aciñski i kultura antyczna, wiedza o
spo³eczeñstwie, wiedza o tañcu.
W zale¿noœci od egzaminu ró¿ny
jest czas jego trwania, i tak pierwszy
- pisemny z jêzyka polskiego trwa³
170 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut, z kolei egzamin z
jêzyka obcego ju¿ tylko 2 godziny ze-

Na remont zabytkowego koœcio³a

Dostali dotacjê
(GOSTOMIN, gm. Radowo
Ma³e). Rada Powiatu jednog³oœnie
przyzna³a dla tutejszej parafii dofinansowanie na remont koœcio³a.
25 wrzeœnia ubieg³ego roku proboszcz parafii Rzymskokatolickiej
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Radowie Wielkim z³o¿y³ wniosek na prace przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków, znajduj¹cym
siê w powiecie ³obeskim. Proboszcz
wnioskowa³ o 7,5 tys. z³, co stanowi
40,53 proc. kosztów realizacji zadania z przeznaczeniem na modernizacjê instalacji elektrycznej koœcio³a w
Gostominie. Starostwo Powiatowe
w £obzie dysponowa³o na ten rok
kwot¹ 15 tys. z³ na zabytki i podzieli³o j¹ na dwa koœcio³y.
MM

garowe, jednak dla poziomu rozszerzonego 3 godziny i 10 minut.
Prócz egzaminów pisemnych
przed maturzystami s¹ jeszcze dwa
egzaminy ustne. O ile testy pisemne
bêd¹ sprawdzane przez egzaminatorów z okrêgowych komisji egzaminacyjnych, o tyle wiedzê podczas egzaminów ustnych bêd¹ sprawdzaæ
nauczyciele ze szko³y. Maturzyœci
obowi¹zkowo musz¹ przyst¹piæ do
egzaminu ustnego z jêzyka polskiego oraz z jêzyka obcego nowo¿ytnego. Egzaminy ustne zakoñcz¹ siê w
przedostatni dzieñ maja.
Aby zdaæ egzamin maturalny,
wystarczy z czêœci ustnej i pisemnej
z ka¿dego przedmiotu obowi¹zkowego otrzymaæ minimum 30 proc.
punktów mo¿liwych do uzyskania z
ka¿dego z przedmiotów. Niezdany
egzamin maturzysta mo¿e poprawiæ
26 sierpnia z egzaminu pisemnego
oraz od 25 do 29 sierpnia z egzaminów ustnych.
MM
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Pytania i odpowiedzi z czêœci pisemnej
matury z jêzyka polskiego
Zadanie 1. (1 pkt)
Na podstawie akapitu 1. (z przypisem) wyjaœnij, co stanowi³o pokarm duchowy dla bohaterów utworu Platona „Uczta”.
Odp.: Pokarm duchowy dla bohaterów Uczty Platona stanowi³a
dyskusja filozoficzna nad kwestiami filozoficzno-moralnymi (koncepcj¹ przejœcia mi³oœci w piêkno i
prawdê).

Zadanie 2. (1 pkt)
Jak¹ funkcjê w kompozycji tekstu pe³ni przywo³anie „Uczty” Platona
Odp.: Przywo³anie „Uczty” Platona jest wstêpem do tekstu. Naœwietla g³ówny temat artyku³u i proponuje jego ujêcie i zrozumienie.

Zadanie 3. (2 pkt)
Sformu³uj zawart¹ w akapicie 1.
tezê zwi¹zan¹ z istot¹ cz³owieczeñstwa. Wymieñ przyk³ady z ¿ycia codziennego, zawarte w tekœcie, które ilustruj¹ te¿ tezê.
Odp.:
Teza:
Istot¹ cz³owieczeñstwa jest
nadawanie przez ludzi sensów
symbolicznych i wartoœci czynnoœciom i wydarzeniom (m.in. funkcjom biologicznym) ¿ycia codziennego.
Przyk³ad 1:
Spo¿ywanie pokarmów - w tekœcie dowodzi siê, ¿e jedzenie ma nie
tylko zaspokajaæ potrzeby biologiczne, ale ma te¿ wymiar symboliczny. Uczty, œwi¹teczne obiady, uczty
weselne, stypy maj¹ czêsto wymiar
polityczny lub symbolizuj¹ uczczenie kogoœ lub czegoœ.
Przyk³ad 2:
Sen, odpoczynek - w tekœcie
wskazuje siê na kulturowe znaczenie symboliczne, jakie nadano snowi, a które doprowadzi³o do tego, ¿e
do kwestii snu podchodzi siê niczym do czegoœ odœwiêtnego, co
wymaga starania i szczególnego
przygotowania (potrzeba posiadania sypialni i porz¹dnego ³ó¿ka,
przykrytego narzut¹ i poduszkami),
nie wystarczy byle lawa czy wi¹zka
siana.

Zadanie 4. (2 pkt)
Podaj argumenty, którymi autorka uzasadni³a pogl¹d, ¿e mi³oœci
nie mo¿na ograniczyæ do biologii.
Odp.: Autorka artyku³u uznaje,

¿e mi³oœæ mo¿e zmieniæ cz³owieka,
wzbudza w nim si³ê, która mo¿e doprowadziæ do zabicia kogoœ lub poœwiêcenia siebie dla kogoœ.

Zadanie 5. (2 pkt)
Uzupe³nij tabelê.
A. Spoœród podanych œrodków
stylistycznych:
personifikacja, apostrofa, antyteza, wyliczenie, inwersja wybierz
trzy, które autorka zastosowa³a w
zdaniu: Czasem [mi³oœæ] jest rozs¹dna, czasem szalona, czasem
niszczy, czasem buduje, bywa
œlepa, ale i zdumiewaj¹co przewiduj¹ca, jakby otrzyma³a nagle przenikliwe widzenia przysz³oœci
B. Okreœl rolê ka¿dego z nich w
budowaniu obrazu mi³oœci.
Odp.:
A. personifikacja, antyteza, wyliczenie.
B Personifikacja - poprzez uosobienie mi³oœci autorka tekstu nadaje
jej wymiar symboliczny; pokazuje,
¿e mi³oœæ potrafi przybieraæ cechy
takie, które nadawane s¹ cz³owiekowi.
Antyteza - celem u¿ycia antytezy jest pokazanie, ¿e mi³oœæ jest ró¿norodna, mo¿e przybieraæ wiele oblicz.
Wyliczenie - s³u¿y zwróceniu
uwagi na iloœæ charakterystyk (czêsto sprzecznych), które mog¹ zawieraæ siê w mi³oœci.

Zadanie 6. (1 pkt)
Jak¹ funkcjê pe³ni¹ sformu³owania: „w³aœnie”, „chcia³oby siê
powiedzieæ”, „wiemy dobrze” w zadaniu z akapitu 3.?
Odp.:
Sformu³owania te s³u¿¹ unaocznieniu, ¿e wy³¹cznie biologiczne
postrzeganie mi³oœci jest nieadekwatne w stosunku do mi³oœci, poniewa¿ ma ona równie¿ wartoœæ
symboliczn¹ oraz ¿e przedstawiane
przez autorkê sformu³owania s¹ bliskie nam wszystkim (odwo³uj¹ siê
do doœwiadczenia, które odczuwa
ka¿dy cz³owiek).

Zadanie 7. (2 pkt)
Autorka ukazuje mi³oœæ z
punktu widzenia reprezentantów
ró¿nych dziedzin myœli ludzkiej.
Przedstaw, na czym polega istota
mi³oœci zdaniem:
A. naukowca - biologa (akapit 3.)
B. ksiêdza - poety (akapit 4.)
C. filozofia - etyka (akapit 5.)

Odp.:
A. naukowca-biologa – istot¹
mi³oœci jest przed³u¿enie gatunku.
B. ksiêdza-poety - istot¹ mi³oœci
jest kochanie wszystkich ludzi, w
tym tych, których nie znamy; podchodzenie do nich z ufnoœci¹, przyjaŸni¹, ¿yczliwoœci¹.
C. filozofa-etyka - istot¹ mi³oœci
jest jej przekszta³cenie w przywi¹zanie trwa³e i wierne; radoœæ z istnienia drugiego cz³owieka, bezinteresownoœæ, s³owem czystoœæ uczucia rozumiana jako dawanie, a nie
branie.

Zadanie 8. (2 pkt)
Do ka¿dego z podanych zdañ
dobierz funkcjê jêzykow¹, która w
nim dominuje.
A. fatyczna, B. informacyjna, C.
impresywna, D. ekspresywna.
1. Dialog Platona, w którym mówi
siê o mi³oœci, nosi tytu³ „Uczta”.
2. Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak
szybko odchodz¹.
3. Kochaj¹c, cieszê siê, ¿e jesteœ.
Odp.:
1. B
2. C
3. D

Zadanie 9. (1 pkt)
Zdanie: Nie umiemy siê przyjaŸniæ, nie umiemy siê porozumiewaæ,
ale j¹trzyæ - o, do tego jesteœmy
wrêcz uzdolnieni jest ironiczne, poniewa¿ autorka
Odp.: D. o wadach ludzi mówi z
pozornym podziwem.

Zadanie 10 (2 pkt)
Wyjaœnij celowoœæ zastosowania w akapicie 4. czasowników w
pierwszej osobie liczby pojedynczej
i liczby mnogiej.
1 os. l. poj.
1 os. l. mn
Odp.:
1 os. l. poj. - zastosowano zwrot
w 1 os. l. poj. po to, by przywo³aæ
argument potwierdzaj¹cy tezê autorki, a wywodz¹cy siê z jej doœwiadczenia ¿ycia w spo³eczeñstwie.
1 os. l. mn. - celem u¿ycia zwrotów w 1 os. l. mn. jest podkreœlenie,
¿e s¹ to uczucia, zachowania
wspólne wszystkim ludziom, ma tu
miejsce pewna wspólnota doœwiadczeñ, a przez to nie zostaj¹
ca³kowicie potêpione, poniewa¿ s¹
ludzkie (w pewien sposób wi¹¿¹ siê
z istot¹ cz³owieczeñstwa)

Zadanie 11 (1pkt)

Okreœl funkcjê, która pe³ni w
ca³ym tekœcie zdanie rozpoczynaj¹ce ostatni akapit.
Odp.:
W kontekœcie ca³ego tekstu
zdanie to jest podsumowaniem
charakterystyki uczuæ wystêpuj¹cych w relacjach miêdzyludzkich.
Wczeœniejsze czêœci tekstu - przejœcie od mi³oœci jako potrzeby fizjologicznej do jej znaczenia symbolicznego, odniesienia mi³oœci do
œwiata realnego i doœwiadczenia
ludzkiego - samoistnie prowadz¹
do postawienia tezy zawartej w
pierwszym zdaniu ostatniego akapitu.

Zadanie 12 (1 pkt)
Dlaczego prawdziwa mi³oœæ jest
taka trudna i jest jej tak ma³o? Odpowiedz zgodnie z pogl¹dami autorki wyra¿onymi w podsumowaniu
tekstu.
Odp.:
Autorka uwa¿a, ¿e niewielu potrafi odci¹æ siê od swoich egoistycznych uczuæ i nie ¿¹daæ od
mi³oœci wzajemnoœci. Niewielu potrafi odci¹æ siê od oczekiwania, ¿e
mi³oœæ musi nam coœ daæ, tym samym niewielu odwa¿a siê zrozumieæ, ¿e mi³oœæ jest bezinteresownym dawaniem, ofiarowywaniem
siebie.

Zadanie 13. (2 pkt)
Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadaj¹ce im numery akapitów.
1. Wy¿szy sens funkcji fizjologicznych.
2. Biologiczny i duchowy wymiar mi³oœci.
3. Przewaga nienawiœci i potrzeba mi³oœci.
Odp.:
1. Akapity: 1, 2
2. Akapity: 3
3. Akapity: 4,5
II. Wypracowanie (na bazie
fragmentów tekstów).
Temat 1: ¯o³nierskie emocje bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego
fragmentu powieœci omów stany
emocjonalne, zachowania i sytuacje
ukazanych w nim postaci.
Temat 2. Na podstawie fragmentu Wesela Stanis³awa Wyspiañskiego porównaj pogl¹dy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej
oraz przedstaw s¹dy bohaterów o
Polakach.
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Konstytucja – znakiem si³y narodu
(WÊGORZYNO). Tradycj¹
Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie
sta³o siê ju¿, ¿e co roku - w naszym
œrodowisku - zbieramy siê na majowej uroczystoœci. Jest to wyraz patriotycznych postaw dzieci i m³odzie¿y oraz ca³ej spo³ecznoœci.
30 kwietnia 2014 r. ponownie odtworzyliœmy i prze¿ywaliœmy brzemienne dla przysz³oœci Polski chwile, gdy obóz patriotów polskich
wyrwa³ naród z zaklêtego krêgu niemocy i rozk³adu. Nawi¹zuj¹c do
wydarzeñ z 1791 r., w naszej szkole
odby³ siê apel upamiêtniaj¹cy po-

wstanie drugiej na œwiecie, a pierwszej w Europie Konstytucji, która
by³a znakiem si³y narodu polskiego,
który w trudnym okresie dziejowym
zdo³a³ po³o¿yæ podwaliny pod odrodzenie narodowe.
Zebrani na uroczystoœci goœcie
zostali powitani przez przedstawicieli klas szóstych, którzy przyczepili im symboliczne kotyliony.
W patriotycznym uniesieniu
wys³uchaliœmy programu upamiêtniaj¹cego wydarzenia z 1791 r. Na
scenie wyst¹pili m³odzi aktorzy z
klas 4-6, którzy swym wystêpem
sk³onili nas do refleksji nad bardzo

wa¿nymi s³owami dla historii Polski:
Bóg, Honor, Ojczyzna. W przedstawieniu nie zabrak³o nawi¹zañ do
wspó³czesnej roli tego œwiêta.
Apel uœwietni³y wystêpy solistów i chóru, którzy wykonali utwory tematycznie zwi¹zane ze œwiêtem. Na scenie wyst¹pili: Daria
Myd³o, Vanessa Pieloch, Dawid
NiŸnik, Julia Acman, Alicja Pieróg i
Wiktoria Regulska.
Na koniec g³os zabra³a Pani Dy-

rektor, która podziêkowa³a uczniom
i nauczycielom za ¿yw¹ lekcjê historii i odnios³a siê do wspó³czesnej roli
tego œwiêta, podkreœlaj¹c, jak wa¿nym obowi¹zkiem ka¿dego cz³owieka jest przestrzeganie zasad oraz
obowi¹zków.
Zachêcamy Pañstwa do odwiedzenia strony internetowej naszej
szko³y - spwegorzyno.superszkolna.pl, gdzie mo¿na zobaczyæ zdjêcia
z uroczystoœci.
AW

Jedna jarzêbina, jeden bez
Kolejne przedsiêwziêcie Szkolnego Ko³a Ligi Ochrony Przyrody w
Gimnazjum w Wêgorzynie mo¿na
uznaæ za zrealizowane. By³ to jeden
z wa¿niejszych punktów w rocznym
planie dzia³alnoœci.
Akcja mia³a na celu o¿ywiæ otaczaj¹ce nas œrodowisko poprzez
nasadzenie drzew i krzewów, a jednoczeœnie uczuliæ gimnazjalistów
oraz mieszkañców miasta na delikatnoœæ otaczaj¹cej nas przyrody.
Ca³e przedsiêwziêcie rozpoczê³o
siê kilka tygodni temu. Efekty przesz³y najœmielsze oczekiwania! W
akcjê chêtnie w³¹czyli siê gimnazjaliœci. To w³aœnie dziêki nim doszed³
do skutku jeden z planów nasadzeñ
pn. „Jedna jarzêbina, jeden bez”. Jedenastu uczniów przynios³o do
szko³y ³¹cznie 40 bzów i 10 jarzêbin,
które stworzy³y piêkn¹ alejê. Teraz
czekamy a¿ te piêkne drzewa zaczn¹
kwitn¹æ. Pod jednym z nich zosta³a
zakopana szklana butelka z informacj¹ o ca³ym przedsiêwziêciu i pod-

pisami osób, które wziê³y w nim
udzia³. Kto wie, mo¿e kiedyœ zostanie odnaleziona i bêdzie stanowiæ
wa¿ny œlad po dawnym ¿yciu szko³y?
Dziêki otwartoœci i chêci wspó³pracy miejscowych przedsiêbiorców teren wokó³ szko³y nabra³ kolorów. Pañstwo Danuta i W³adys³aw
Macedoñscy z Wêgorzyna oraz
Halina i Henryk Januszkiewicz z
Wêgorzyna przekazali nieodp³atnie
na rzecz szko³y blisko 100 sadzonek
kwiatów, krzewów ozdobnych oraz
roœlin zimozielonych, które bêd¹ cieszy³y nasze oko równie¿ zimow¹
por¹. Przechodz¹c do realizacji planów nie spodziewaliœmy siê, ¿e s¹
osoby, które tak chêtnie dziel¹ siê
tym, co maj¹.
Wielkim wsparciem dla naszej
dzia³alnoœci okaza³ siê równie¿ podarunek od leœniczego z Nowego
Wêgorzynka Pana Tomasza Czakañskiego, który zaoferowa³ szkole
wsparcie w postaci 50 sadzonek
drzew lasotwórczych. Drzewa znala-

z³y ju¿ swoje miejsca przeznaczenia
i s¹ kolejnym dowodem mi³ej wspó³pracy z okolicznym leœnictwem.
Miejmy nadziejê, ¿e zrealizowane przedsiêwziêcie nauczy wszystkich wiêkszej dba³oœci o otaczaj¹c¹

nas zieleñ i przywo³a poczucie obowi¹zku i odpowiedzialnoœci za wykonan¹ pracê.
Wszystkim, którzy wspomogli
nasz¹ akcjê, bardzo dziêkujemy!
SK LOP
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Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ja chcê tej jednej, tej wolnej, tej trudnej
Ojczyzna, Polska, Naród – s³owa
zwyk³e czy bliskie? 3 maja - có¿ to za
data? Dla setek m³odych ludzi to jedna z wielu nic nie znacz¹cych uroczystoœci. Dziœ, na pocz¹tku XXI
wieku, ¿yj¹c w zawrotnym tempie,
negujemy wszelkie wartoœci, odrzucamy autorytety, wysuwamy na
plan pierwszy ¿ycie teraŸniejszoœci¹.
Coraz trudniej jest przekonaæ m³odych ludzi do pamiêtania
o przesz³oœci. Buntujemy siê bowiem przeciwko pompatycznym i
górnolotnym s³owom. Nudz¹ nas
wiece, uroczystoœci, akademie,
rocznice i œwiêta. Ale czy tak byæ
powinno?! Przecie¿ naród, który nie
zna lub zapomina o swojej przesz³oœci powoli ginie i nie zbuduje przysz³oœci.
Zatrzymajmy siê wiêc na chwilê,
aby rozwa¿yæ te trzy, jak¿e wa¿ne
w naszej historii s³owa, S³owa, które
widnia³y na sztandarach, s³owa, które zbudowa³y nasz¹ przesz³oœæ.
Brzmi¹ one: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
W ten oto sposób, po zaœpiewaniu hymnu Polski - „Mazurka D¹browskiego” - rozpocz¹³ siê w Gimnazjum Integracyjnym im. Adama
Mickiewicza w £obzie uroczysty
apel z okazji 223 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Jeœli ktoœ z publicznoœci myœla³,
¿e bêdzie to kolejna lekcja historii,
która ma jedynie w postaci suchych
faktów przypomnieæ okolicznoœci
powstania dokumentu z przesz³oœci,
by³ w b³êdzie, poniewa¿ za spraw¹
mistrzowskiej gry szkolnych aktorów i chóru móg³ naprawdê przenieœæ siê do XVIII wieku, a wyobraŸnia okaza³a siê najlepszym wehiku³em czasu. Ani na chwilê wystêpuj¹cy uczniowie nie dali wytchnienia
publicznoœci w prze¿ywaniu wznios³ych emocji, a stroje z epoki oœwiecenia pos³u¿y³y jako najlepszy œrodek hipnozy.
Zatem mogliœmy podziwiaæ
upersonifikowan¹ Ojczyznê - Matkê
(Karolinê ¯egotê z klasy III d) w
czarnych ³achmanach i bladotrupiej
twarzy, pogr¹¿on¹ w smutku i ¿a³obie
po swoich poleg³ych synach - ¿o³nierzach. ¯ali³a siê ona ciekawemu
historii swojego kraju Ch³opcu (Basi
Lis z klasy I e) na swój los, ukazuj¹c
rany w postaci odniesionych klêsk
narodowych, które przyczyni³y siê
do 1 rozbioru Polski w roku 1772. W
drugiej ods³onie, z poczucia niemocy i krzywdy, wyrazi³a s³owa pogardy dla tych, którzy doprowadzili j¹
na skraj przepaœci, nazywaj¹c ich

„pochlebcami” i „oszczercami”.
Obraz umartwionej Ojczyzny
uzupe³ni³a pieœñ patriotyczna w
wykonaniu Elwiry Buryj, a s³owa:
„Tyle razy pragnê³a wolnoœci. Tyle
razy t³umi³ j¹ kat. Ale zawsze czyni³
to obcy. A dziœ czyni to brat. Ojczyzno ma tyle razy we krwi sk¹pana.
Ach jak wielka dziœ Twoja rana. Ach
jak d³ugo cierpienie Twe trwa”,
przy akompaniamencie wzruszaj¹cej
melodii na wskroœ przeszy³y i stopi³y serca s³uchaczy.
Nietrudno wspó³czesnemu Polakowi zrozumieæ przyczynê rozpadu I
RP, jeœli obejrza³ scenê w gospodzie,
gdzie spotkali siê rozpasani szlachcice (Adrian Maciejewki, Jêdrzej
Magdziarz, Micha³ Stefanowski - z
klasy IId i Krzysztof Afeltowicz - z kl.
IIIa) rozgrywaj¹cy kolejn¹ partiê
kart i pij¹cy wysokoprocentowe
trunki. Wszyscy wygl¹dali bardzo
dostojnie, poniewa¿ ubrani byli w
tradycyjne stroje szlacheckie: kontusze, pasy zdobione z³ot¹ nici¹,
czapki z futrzanym otokiem oraz buty
z cholewami. Szkoda tylko, ¿e na nie
nie zas³ugiwali, bowiem tematy i niski poziom rozmów ujawni³y ich ra¿¹ce przywary tj. brak kultury, zuchwa³oœæ, lenistwo, egoizm, przedk³adanie prywaty nad obowi¹zki wobec
kraju, sk³onnoœæ do zatargów. Do
tego zachwyci³ ich Fircyk - kosmopolita, który dopiero co przywióz³ z
zagranicy szpadê stalow¹ i z³ote
sprz¹czki i próbowa³ wmówiæ
wszystkim goœciom gospody, ¿e
wszystko, co widzia³ za granic¹, jest
o niebo lepsze i atrakcyjniejsze, ni¿
w szarej, zacofanej Polsce.
Nastêpnie narratorki - Ola W³odarz i Ola Szynkaruk - przenios³y
publicznoœæ do roku 1791, gdzie
wyst¹pi³ Stanis³aw Ma³achowski
(Mateusz Gunera). Dzier¿¹c w rêku
atrybut swej w³adzy - laskê marsza³kowsk¹, donoœnym g³osem próbowa³ skruszyæ zatwardzia³e serca
szlachciców, uczulaj¹c ich na najwa¿niejsze sprawy narodu.
Chwilê póŸniej, bardzo uroczyœcie, odczyta³ wraz ze swoimi pomocnikami (Gosi¹ Pastw¹, Oskarem
Danowskim, Maj¹ Buks¹ i Korneli¹
Hayder) postanowienia uchwalonej
przez Sejm Wielki Konstytucji 3
Maja:
1.Ca³ej szlachcie równe prawa
nadajemy!
2. Lud rolniczy, który ojczyznê
karmi, pod opiekê prawa i rz¹du
przyjmujemy!
3. W sejmie prawa ustanawiaæ
bêd¹ pos³owie i senatorowie!

4. Szczêœcie narodu od praw
sprawiedliwych zale¿y!
5. Przysz³ych królów Polski
szlachta sama wybieraæ bêdzie!
6. Król – ojcem i g³ow¹ narodu
byæ powinien!
7. Wojsko – wierne narodowi –
strzec powinno granic Polski i jej
spokoju!
8. Liberum veto na zawsze znosimy, a wszystkie decyzje wiêkszoœci¹
g³osów podejmujemy!
A majestatyczny król Polski Stanis³aw August Poniatowski
(Marcel Namaczyñski) oficjalnie
dokona³ jej zaprzysiê¿enia. Na tê
okolicznoœæ rozbrzmia³y s³owa piosenki pt. „Witaj Majowa jutrzenko!
Œwieæ naszej polskiej krainie! (...)
Witaj Maj! Trzeci Maj! Dla Polaków
b³ogi raj!”.
Przyszed³ w koñcu czas na refleksjê i zadumê, kiedy to Gabrysia Prygiel, wywo³uj¹c na twarzach zebranych w sali gimnastycznej nauczycieli, uczniów i goœci wielkie wzruszenie, zadeklamowa³a sugestywny
wiersz Tadeusza Kubiaka pt. „Tu
wszêdzie Polska”. Po niej wyst¹pi³a
Basia Lis wcielona w postaæ Ch³opca, który deklarowa³ gor¹cy patriotyzm, sprawiaj¹c jednoczeœnie, ¿e
ka¿dy poczu³ siê czêœci¹ naszego
ukochanego kraju:
Moj¹ Ojczyzn¹ jest
moja Polska
Walcz¹ca w mroku, samotna
i ciemna.
Moim powietrzem jest wicher
bez nieba
Moim pokarmem jest krew
w garœci chleba
A moim œwiat³em, co p³ynie
z daleka
Jest nasze prawo, prawo
cz³owieka.
Mo¿e mnie d³awiæ ten bunt
wiecznie ¿ywy
Ale bez niego nie bêdê
szczêœliwy.
Mogê uciekaæ przed zmagañ
¿a³ob¹

Ale nie ujdê nigdy przed sob¹.
Wœród wielu Ojczyzn, co p³yn¹
w mgle cudnej
Ja chcê tej jednej, tej wolnej,
tej trudnej….
Tak oto u schy³ku XVIII wieku
Polska zaczê³a siê budziæ do ¿ycia.
Konstytucja 3 Maja by³a pierwsz¹ w
Europie, a drug¹ na œwiecie nowo¿ytn¹ ustaw¹ zasadnicz¹. Choæ obowi¹zywa³a zaledwie 15 miesiêcy.
Zapocz¹tkowa³a reformê ustroju, ale
nie zosta³a w pe³ni wprowadzona w
¿ycie a mimo to przesz³a do historii
jako najwa¿niejsze wydarzenie I RP.
Stanowi ona do dziœ symbol tradycji
niepodleg³oœciowych pañstwa polskiego.
Mamy nadziejê, i¿ dzieñ 30 kwietnia 2014 r. na d³ugo pozostanie w
pamiêci rodziców, nauczycieli i
uczniów oraz naszego goœcia specjalnego Pana Mariusza Gawryluka
- który wrêczy³ laureatom szkolnych
konkursów - poetyckiego i ortograficznego - ufundowane przez Bank
Spó³dzielczy atrakcyjne nagrody
ksi¹¿kowe.
Apel móg³ siê odbyæ dziêki zaanga¿owaniu uczniów naszej szko³y:
Klaudii Zalewskiej, Marcela Namaczyñskiego, Aleksandry W³odarz,
Mateusza Gunery, Aleksandry
Szynkaruk, Karoliny ¯egoty, Barbary Lis, Gabrieli Prygiel, Ma³gorzaty
Pastwy, Oskara Danowskiego, Jêdrzeja Magdziarza, Adriana Maciejewskiego, Micha³a Stefanowskiego, Krzysztofa Afeltowicza, Kornelii
Dynowskiej, Mai Buksy, Kornelii
Hayder, osób nale¿¹cych do chóru
oraz nauczycieli: El¿biety Wójcickiej, Karoliny Gudañskiej oraz Justyny Karpiñskiej (re¿yseria); Ewy
Makarewicz (scenografia), Grzegorza Stefanowskiego (oprawa muzyczna).
Dziêkujemy równie¿ £obeskiemu
Domowi Kultury za mo¿liwoœæ wypo¿yczenia kostiumów teatralnych,
szczególnie pani Uli (garderobianie)
za cierpliwoœæ i wielk¹ pomoc.
Organizatorki apelu: mgr Justyna Karpiñska, mgr El¿bieta Wójcicka i mgr Karolina Gudañska.
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GRA£A LIGA
Klasa okrêgowa
Sparta traci fotel lidera
Sparta zaledwie zremisowa³a u
siebie z Wybrze¿em Rewalskim 1:1,
po bramce Jaros³awa Kiernickiego w
30 min. Niezmordowana Iskra Golczewo rozgromi³a a¿ 8:0 Rolpol Chlebowo i „odbi³a” miejsce lidera. Na
szczêœcie B³êkitni II Stargard przegrali i to z Kast¹ Szczecin, wiêc nadal
zajmuj¹ trzecie miejsce ze strat¹ 3
pkt. do Sparty. Czwarty Jeziorak
mecz gra jutro z Ehrle i zapewne
wygra, wiêc wskoczy na trzecie miejsce ze strat¹ zaledwie punktu do
Sparty i bêdzie powa¿nie liczyæ siê w
grze o awans. Praktycznie tylko te
cztery zespo³y licz¹ siê w walce o
dwa miejsca premiowane wejœciem
do ligi wojewódzkiej. Zosta³o jeszcze 7 kolejek, wiêc wszystko mo¿e
siê zdarzyæ. Wygraj¹ ci, co bêd¹ graæ
najrówniej, ale jak widaæ o przegranej B³êkitnych z Kast¹, tu mo¿liwe s¹
wszelkie niespodzianki. Teraz wa¿ny mecz Sparty, bo jedzie w³aœnie do
B³êkitnych. Je¿eli wygra, to odskoczy od stargardzian o 6 pkt. W 25
kolejce Jeziorak bêdzie podejmowaæ
Iskrê i kto wygra, znacznie zwiêkszy
swoje szanse na awans, a przegrany
mo¿e je bezpowrotnie straciæ.
Sparta Wêgorzyno: Dominik Sobañski - Kamil Kacprzak, Micha³
Geszka, £ukasz Petera, Patryk ¯urawik, Andrzej Wilczyñski, Daniel Romañczyk, Piotr Grochulski, Jaros³aw
Konieczny, Jaros³aw Kiernicki, Bart³omiej Okoniewski.

Promieñ przeszy³ Mewê
jednym strza³em
Mewa Resko nie sprosta³a w
Mostach wy¿ej usadowionemu w
tabeli Promieniowi, przegrywaj¹c
1:0. Po tej pora¿ce Mewa zajmuje 7
miejsce.

Remis sprawiedliwy
Œwiatowid przed w³asn¹ publicznoœci¹ zremisowa³ 2:2 z Intermarche
Reg¹ Trzebiatów, po dwóch golach
Komara.
Œwiatowid: Deuter, Brona, Mosi¹dz, Szostak, Bodys, Paw³owski,
Koba, Niko³ajczyk, D. Mosi¹dz, Borejszo, Komar oraz Iwachniuk, Grzywacz, Adamów, Pañka.

Klasa A
Radowia straci³a
6 punktów
Decyzj¹ ZZPN Radowia po wygranym 2:0 meczu z Sowiank¹ Sowno zosta³a ukarana walkowerem 0:3,
za wejœcie w meczu na zmianê zawodnika, który nie by³ wpisany na listê
graczy w tym dniu. Radowianie przegrali tak¿e ostatni mecz na wyjeŸdzie
z Ba³tykiem w Gostyniu 2:0 (1:0).
Radowia: M. Bojanowicz - P.
Wojnarowski (46' K. Gêbka), £.
Adamczewski, K. £apuæ, T. Side³, P.
Wiœniowski (53' J. Talarowski), £.
Kulczyñski, M. Stosio (63' M. Kamiñski), M. Ostaszewski, £. Su³kowski, M. Rylling.

Klasa B
Mecz rostrzygaj¹cy
Jastrz¹b z £osoœnicy wygra³ z
wiceliderem Bizonem Cerkwica 2:1,
po bramkach Bartosza Jurzysty z
karnego i Micha³a Darula. Bizon
spad³ na 4 pozycjê, ale jego miejsce
zaj¹³ Znicz, który ma tylko jeden
punkt straty do Jastrzêbia, ale te¿
jeden mecz zaleg³y. Teraz trudne zadanie – Jastrz¹b jedzie w paszczê
lwa, czyli do Wysokiej Kamieñskiej
na chyba najwa¿niejszy mecz tego
sezonu - ze Zniczem. Kto wygra, ten
awansuje! Albo Znicz albo Jastrz¹b!
Trzymamy kciuki za Jastrzêbie!
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WYNIKI I TABELE

IV liga
Wyniki 23 kolejki. Ina Goleniów - Stal
Szczecin 2:1, Astra Ustronie Morskie – K³os Pe³czyce 0:0, Arkonia
Szczecin - Darzbór Szczecinek 0:1,
D¹b Dêbno - Kluczevia Stargard 4:0,
Gryf Kamieñ Pomorski - Hutnik
Szczecin 4:1, Wielim Szczecinek Sarmata Dobra 2:1, Rasel Dygowo Vineta Wolin 0:1, Odrzynka ANMAR Radziszewo - Œwit Szczecin
2:0.
1. Astra Ustronie M.
53 49:17
2. Rasel Dygowo
48 45:17
3. Vineta Wolin
47 49:19
4. Gryf Kamieñ Pom.
44 55:41
5. Kluczevia Stargard
36 43:31
6. Ina Goleniów
35 36:39
7. D¹b Dêbno
34 44:39
8. Œwit Szczecin
33 37:31
9. Hutnik Szczecin
31 38:43
10. Stal Szczecin
31 34:32
11. Arkonia Szczecin
30 38:36
12. Sarmata Dobra
26 29:47
13. Wielim Szczecinek
22 28:48
14. Odrzynka Radziszewo 20 20:46
15. Darzbór Szczecinek 17 29:66
16. K³os Pe³czyce
13 13:35

Klasa okrêgowa
Wyniki 23 kolejki: Iskra Golczewo Rolpol Chlebowo 8:0, Wicher Brojce
- GKS Mierzyn 2:2, Tanowia Tanowo
- Chemik II Police 5:3, Œwiatowid
£obez - Intermarche Rega Trzebiatów 2:2, Sparta Wêgorzyno - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1:1, Kasta
Szczecin - B³êkitni II Stargard 2:1,
Promieñ Mosty - Mewa Resko 1:0,
Jeziorak Szczecin - Ehrle Dobra
Szczeciñska (mecz 7 maja).
1. Iskra Golczewo
2. Sparta Wêgorzyno
3. B³êkitni II Stargard
4. Jeziorak Szczecin
5. Promieñ Mosty
6. Tanowia Tanowo
7. Mewa Resko

50 74:30
49 49:22
46 83:50
45 71:28
41 63:46
38 44:45
36 60:51

8. Wybrze¿e Rewalskie
9. Œwiatowid £obez
10. Rega Trzebiatów
11. GKS Mierzyn
12. Kasta Szczecin
13. Wicher Brojce
14. Ehrle Dobra Szcz.
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

Klasa A
Wyniki 16 kolejki. Sowianka Sowno
- Prawobrze¿e Œwinoujœcie 1:0, Sparta Gryfice - Pionier ¯arnowo 7:2, Fala
Miêdzyzdroje - Orze³ £o¿nica 4:0,
Ba³tyk Gostyñ - Radowia Radowo
Ma³e 2:0, Jantar Dziwnów - Korona
Stuchowo 2:3, B³êkitni Trzyg³ów Orze³ Prusinowo 0:1.
1. Sparta Gryfice
2. Korona Stuchowo
3. Jantar Dziwnów
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sowianka Sowno
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Orze³ £o¿nica
8. Prawobrze¿e Œwin.
9. Radowia Radowo M.
10. Pionier ¯arnowo
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Orze³ Prusinowo

Wyniki 11 kolejki. Gardominka Polonia II Mechowo - Ba³tyk Miêdzywodzie 1:4, Muszkieter Trzebiatów –
Znicz Wysoka Kamieñska 2:3, Jastrz¹b £osoœnica - Bizon Cerkwica
2:1. Pauzowali Zieloni Wyszobór.
1. Jastrz¹b £osoœnica
20 28:20
2. Znicz Wysoka Kam. 19 31:21
3. Ba³tyk Miêdzywodzie 18 23:17
4. Bizon Cerkwica
16 21:10
5. Gardominka Mechowo 10 19:27
6. Muszkieter Trzebiatów 7 19:30
7. Zieloni Wyszobór
4 12:28

„Worek” z³otych medali lekkoatletów Arbodu

W zawodach wystartowa³y reprezentacje 8 szkó³ podstawowych i

5 gimnazjów. Nasi zawodnicy zdobywali same z³ote medale, w sumie 8:
Julia Cichocka, Zuzanna Kondratiuk, Oliwer Ku³ak, Joanna Jarz¹bek,
Ma³gorzata Matera Justyna Stolarczyk, Milena Sadowska, Kinga Borysiak.
W klasyfikacji dru¿ynowej zawodnicy z Dobrej zajêli IV w rywalizacji uczniów szkó³ podstawowych
i III miejsce w rywalizacji gimnazjów,
otrzymuj¹c puchary ufundowane
przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego. Wielkie brawa za tak udany start.
UKS „Arbod”

45 68:19
38 49:17
33 54:26
31 31:21
25 28:22
22 50:35
21 25:38
16 19:31
15 27:32
14 19:48
11 21:47
6 15:70

Klasa B

Biegi uliczne w Reczu

(DOBRA-RECZ) W Reczu
odby³y siê 30.04.2014 r.
33 Biegi Uliczne z okazji
Konstytucji 3 Maja,
w których wystartowa³a
15-osobowa reprezentacja
doberskiego klubu
„Arbod” - uczniowie
szkó³ podstawowych
i gimnazjum.

35 55:60
33 44:39
32 33:39
28 44:55
24 47:63
22 36:57
20 32:54
14 27:71
8 29:81
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IV liga

Sarmata znowu
bez zwyciêstwa
Sobotni wyjazd Sarmaty do dalekiego Szczecinka nie tylko nie przybli¿y³ dru¿yny do bezpiecznego
miejsca w œrodkowej czêœci ligowej
tabeli, ale po pora¿ce z miejscowym
Wielimem niebezpiecznie przybli¿y³
zespó³ do strefy spadkowej. Na
szczêœcie dla Sarmaty swoje mecze
przegra³y równie¿ dru¿yny poprzedzaj¹ce Sarmatê w ligowej tabeli.
Ostatni mecz po raz kolejny udowodni³, ¿e po kontuzji Damiana Padziñskiego nie ma w Sarmacie zawodnika, który móg³by równie skutecznie zast¹piæ go w zdobywaniu
bramek. I chocia¿ pi³karzom z Dobrej
uda³o siê wypracowaæ wiêcej sytuacji do strzelenia bramek od zespo³u
gospodarzy, to zwyciêstwo pozosta³o w Szczecinku, gdy¿ to oni o
jedn¹ bramkê byli skuteczniejsi.
Przed Sarmat¹ do koñca sezonu
jeszcze siedem meczów, w tym cztery na w³asnym boisku. I aby myœleæ
o pozostaniu w IV lidze zespó³ musi
zacz¹æ wygrywaæ. Tak¹ szans¹ na

IV liga

zwyciêstwo mo¿e byæ najbli¿szy
sobotni mecz z Gryfem Kamieñ Pomorski, który mimo wysokiego miejsca w ligowej tabeli ostatnio gra w
„kratkê”; w ostatnich trzech meczach dwa razy wysoko przegra³ 6:1
i 5:0, ale ostatnio wysoko wygra³ 4:1.
Jednak o tym, jak zakoñczy siê mecz,
przekonaj¹ siê bezpoœrednio ci kibice, którzy wybior¹ siê na stadion w
Dobrej w sobotê o godz. 17.00.
Wielim Szczecinek – Sarmata
Dobra 2:1 (1:0)
Strzelcy bramek: Gersztyn (24') i
Duda (59') dla Wielimia, Szw¹der
(71') dla Sarmaty.
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski, Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz, Andrzej Kierek (57' Mateusz
Kowalczyk), Arkadiusz Paw³owski,
Damian Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der, Filip Plewiñski (54' Cezary
Szkup), Piotr Klêczar (67' Wojciech
Bonifrowski), Patryk Podbieg³o,
Emilian Kamiñski oraz w rezerwie
Sebastian Marciniak. estan

Granie w planie

10.05.14 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - Odrzynka Radziszewo
11.00 Œwit Szczecin - D¹b Dêbno
13.00 Hutnik Szczecin - Astra Ustronie Morskie
16.00 Vineta Wolin - Arkonia Szczecin
17.00 Kluczevia Stargard - Rasel Dygowo
17.00 Darzbór Szczecinek - Wielim Szczecinek
17.00 Sarmata Dobra - Gryf Kamieñ Pomorski
17.00 K³os Pe³czyce - Ina Goleniów

Klasa okrêgowa
10.05.14 (sobota)
12.00 Mewa Resko - Œwiatowid £obez
14.00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Promieñ Mosty
16.00 GKS Mierzyn - Tanowia Tanowo
17.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Iskra Golczewo
17.00 Intermarche Rega Trzebiatów - Wicher Brojce
17.45 B³êkitni II Stargard - Sparta Wêgorzyno
11.05.14 (niedziela)
16.00 Rolpol Chlebowo - Jeziorak Szczecin
Chemik II Police - Kasta Szczecin

Klasa A
10.05.14 (sobota)
15.00 Pionier ¯arnowo - Sowianka Sowno
16.00 Jantar Dziwnów - Ba³tyk Gostyñ
16.00 Korona Stuchowo - Fala Miêdzyzdroje
16.00 Orze³ £o¿nica - B³êkitni Trzyg³ów
16.00 Orze³ Prusinowo - Sparta Gryfice
11.05.14 (niedziela)
14.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Radowia Radowo Ma³e

Klasa B
10.05.14 (sobota)
Zieloni Wyszobór - Muszkieter Trzebiatów
Bizon Cerkwica - Gardominka Polonia II Mechowo
11.05.14 (niedziela)
14.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Jastrz¹b £osoœnica
Pauzuje Ba³tyk Miêdzywodzie.
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Nasi wœród miliona
pielgrzymów
(WATYKAN) Jedna z naszych
czytelniczek uraczy³a nas zdjêciami z
kanonizacji papie¿a Jana Paw³a II w
Watykanie oraz - przy okazji - krótkiego zwiedzania piêknej Italii. Co j¹
miêdzy innymi mile zaskoczy³o? Ano
to, ¿e wœród prawie miliona pielgrzymów na placu spotka³a znajomych z
£obza i okolic, a tak¿e wypatrzy³a
grupê z Wêgorzyna, z dumnie powiewaj¹c¹ nad nimi flag¹ polsk¹ z
napisem Wêgorzyno. Na fotografii
widaæ pana Eugeniusza Ko³odyñskiego (pozdrawiamy), który flagê
osadzi³ na... wêdce.
Poni¿ej: plac przed bazylik¹, pomnik nieznanego ¿o³nierza i kawiarenka Greco, w której bywali Polacy
- Mickiewicz, S³owacki itd.
(r)
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Zaproszenie

Targi edukacyjne
w £obzie
Dnia 13.05.2014 roku od godziny 10.00 do 13.00 w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie, przy ul. Przyrzecznej, zorganizowane zostan¹ Targi
Edukacyjne - w ramach projektu
„OHP jako realizator us³ug rynku
pracy”.
Organizator: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie
oraz M³odzie¿owe Centrum Kariery
w £obzie.
Dla kogo i po co?
- Uczniowie szkó³ gimnazjalnych
z powiatu ³obeskiego.
- Osoby planuj¹ce podjêcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
- Zainteresowani rodzice oraz
kadra pedagogiczna.
To przedsiêwziêcie umo¿liwi
wszystkim zainteresowanym zapo-

znanie siê z ofert¹ edukacyjn¹ szkó³
z £obza i okolic oraz skorzystanie z
informacji na temat mo¿liwoœci podjêcia nauki i rozwoju œcie¿ki kszta³cenia poprzez bezpoœredni¹ rozmowê z
przedstawicielami szkó³.
Celem tej inicjatywy jest wspieranie m³odych ludzi w rozwoju ich
œcie¿ki edukacyjnej oraz stworzenie
mo¿liwoœci komunikacji pomiêdzy
osobami stoj¹cymi przed wyborem
szko³y ponadgimnazjalnej a przedstawicielami wybranych placówek.
Planowane dzia³ania: prezentacje szkó³ ponadgimnazjalnych; promocja oferty OHP: - promocja dzia³añ
z zakresu doradztwa zawodowego
oraz oferty edukacyjnej i wychowawczej OHP; uczestnikom Targów
Edukacyjnych udostêpnione zostan¹ ulotki i materia³y informacyjne, informatory o szko³ach.
ZAPRASZAMY.
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Gwiazdeczki dwa
razy w roku
(POWIAT). Podczas Rady Sportu omawiano m.in. kwestiê zwi¹zan¹ z Turniejem Gwiazdeczek
Olimpijskich.
Przedstawiciele
rady zastanawiali siê czy imprezê
sportow¹ dla najm³odszych, czyli
dzieci z klas 1-3 organizowaæ raz,
czy dwa razy w roku.
Dotychczas zorganizowano ju¿
szeœæ edycji zawodów dla najm³odszych. Na imprezê przyje¿d¿aj¹ nauczyciele z dzieæmi ze wszystkich piêciu gmin, ucz¹ siê przy okazji, jakie
formy sportu mo¿na zastosowaæ na
lekcjach. Powsta³ program bardzo intensywnych, urozmaiconych, ciekawych gier, z czego nauczyciele korzystaj¹ przez ca³y rok. Zawody zawsze
odbywaj¹ siê w obecnoœci wybitnego
sportowca: olimpijczyka albo mistrza
krajowego. Ka¿dorazowo w zawodach bierze udzia³ ponad 200. dzieci.
- Logistycznie i organizacyjnie
szko³y maj¹ trudnoœci i dlatego zastanawiam siê, czy warto robiæ dwa
razy w roku takie bardzo mocne
igrzyska dla najm³odszych dzieci.
Czy warto tak ma³e dzieci anga¿owaæ
we wspó³zawodnictwo do walki za

medale, miejsca, punkty, bo s¹ ró¿ne
objawy takich zawodów. Jest doping, wrzawa, walka. Czy dzieci nie
za bardzo eksploatuj¹ siê, jeœli chodzi o wnêtrze, o wra¿liwoœæ, o stres?
Dzisiaj jest dyskusja, czy zrobiæ formu³ê dwukrotn¹, czy na Miko³aja i na
majówkê. Mój wniosek poparty
przez pana £ukomskiego, by zrobiæ
imprezê raz w roku - zaproponowa³
Zdzis³aw Bogdanowicz.
Innego zdania byli pozostali
cz³onkowie rady.
- Nie zgadzam siê z panem Zdzis³awem, chcia³bym mieæ dwie edycje, bo walczymy od d³u¿szego czasu o to, ¿eby dzieci rozwija³y siê, by
wychowanie fizyczne by³o w szko³ach na poziomie wy¿szym w klasach 1-3. Przez to, ¿e organizujemy
Gwiazdeczki, mobilizujemy do æwiczeñ w szko³ach. Dzieci znios¹ to
obci¹¿enie - argumentowa³ Janusz
Skrobiñski.
Tym samym turniej gwiazdeczek
bêdzie dwa razy w roku. W roku
ubieg³ym po raz pierwszy zorganizowano dwie edycje - jedn¹ przed
Miko³ajem, drug¹ pod koniec roku
szkolnego.
MM
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
PUNKTACJA OGÓLNA POZYTYWNYCH OCEN
Anna Szymañska - RM Resko (272)
Magdalena Chmura - UM £obez (145)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez (119)
POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(119)
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(98)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez (22)
Beata Medunecka - PUP £obez
(20)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
(13)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
(13)
Ryszard Brodziñski - starosta
(12)
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
(10)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(10)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
(8)
Maria Sola - PUP £obez
(3)
Jolanta Wielgus - PUP £obez
(2)
Lidia Myszczyszyn US £obez
(2)
Janina Szulc SR £obez
(2)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(2)
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu
(1)
Ewelina Poœpieszyñska - nadzór Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez
(1)
Halina Szymañska - radna Rady Powiatu
(1)
Janusz Zarecki £DK (1)
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie (1)
Tomasz mechliñski - starstwo ³obez
(1)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Piotr Dynowski - UM £obez
Anna Post - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Zbigniew Gromek - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM £obez

Kupon
+

(145)
(84)
(41)
(28)
(24)
(22)
(15)
(13)
(12)
(10)
(9)
(7)
(6)
(6)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Stanis³aw Wierudzki - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Dariusz Ledzion - £DK £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
El¿bieta Marcinów - UM £obez
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez
Kamila Deuter - UM £obez

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Sebastian Kuran - UM Dobra
Agnieszka Witkowska - UM Dobra

(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Barbara Basowska - przew. RM Resko
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko
Karolina Hagno UM Resko
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Mateusz Jaworski - UM Resko
£ukasz Sobis - UM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska

(272)
(96)
(42)
(34)
(28)
(19)
(6)
(5)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(18)
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (5)
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
(3)
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie
(1)
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno
(1)
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno
(1)
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (1)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (10)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (37)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(16)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (13)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Kamila Podfigurna - Starostwo
(4)
Beata D¹bro - PUP £obez
(4)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(3)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(3)
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
(2)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
(2)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(2)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(4)
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez (2)

nr 14

pozytywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika .............................................
miejsce jego zatrudnienia..............................................

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika .............................................
miejsce jego zatrudnienia..............................................

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6 lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p.
Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS)

Maria Sola - PUP £obez
(1)
Zbigniew Martyniak - UM £obez
(1)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(1)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (1)
Marek Kubacki - radny RP
(1)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Krystyna Bogucka - radna RM
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Kamila Deuter - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Helena Szwemmer - radna RM
Dariusz Ledzion - £DK
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez Wies³awa Romejko - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Ewa Ciechañska UM £obez Agnieszka Kielar - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Agnieszka Michna - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez
Andrzej Ziêba - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez

(198)
(63)
(54)
(45)
(34)
(24)
(19)
(18)
(15)
(12)
(12)
(12)
(10)
(10)
(9)
(8)
(7)
(7)
(7)
(6)
(5)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (8)
GMINA RESKO
Ryszarda Podsadna - UM Resko (106)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (89)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(87)
Barbara Basowska - radna RM
(71)
Jolanta Furman - CK
(46)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko (35)
Renata Kulik - RM Resko
(18)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
(14)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(10)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SPw Resku (9)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
(9)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(8)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(4)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(3)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(3)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko - (3)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko
(2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko
(2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko
(2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
(2)
Kamila Jaworska - UM Resko
(2)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(2)
Krzysztof Buszta - UM Resko
(1)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
(1)
Patrycja Wypijewska - UM Resko
(1)
Alicja Tichanow - CK Resko
(1)
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko
(1)
Karolina Hagno - UM Resko
(1)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
(1)
Halina Puch - UM Resko
(1)
GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e

(1)

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (13)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(10)

Str
Str.. 16

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 6.5.2014 r.

Zapiski z pamiêci
Pi¹tek.

Galeria tygodnika

Chrzest Œwiêty
Zuzanny

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

CMYK

Same dobre wieœci. Jedne
przeœcigaj¹ drugie. Dziadek bez
k³opotu przespa³ ca³¹ noc, no
mo¿e przesadzi³em, ale ja spa³em
do 6 rano bez wstawania. Da³em
mu deser i ponownie po³o¿y³em siê
spaæ. Wsta³em przed 7., przygotowa³em œniadanie, da³em tabletki,
posprz¹ta³em po œniadaniu. Otrzyma³em telefon od mojej prowadz¹cej z Polski, ¿e umowa ju¿ wys³ana
do Niemiec i powinienem j¹
wkrótce otrzymaæ do podpisu.
Pochwali³em siê, ¿e od rodziny
dosta³em podziêkowanie za dotychczasow¹ pracê. Jest to ju¿
takie drugie pismo z komputerowego translatora. Po kilku minutach mia³em telefon od mojego
opiekuna w Niemczech z potwierdzeniem, ¿e dobrze pracujê i rodzina jest zadowolona. Powiedzia³
te¿, ¿e zwróc¹ mi za podró¿.
Od rana szykujê ciasto
dro¿d¿owe. Nie wiem jak mi siê
uda. Aby siê uda³o, muszê mieæ
ciep³o. Ale od czego g³owa. Najpierw chcia³em podkrêciæ kaloryfer i na nim postawiæ miednicê z
ciastem, ale wpad³ mi do g³owy
inny pomys³. Do du¿ej miednicy z
ciep³¹ wod¹ wstawi³em moj¹
miednicê z ciastem do wyroœniêcia. Ciasto zaczê³o rosn¹æ. W
miêdzyczasie dziadek poprosi³ o
napalenie w piecu. Napali³em b³yskawicznie, gdy¿ na piecu najlepiej
bêdzie mia³o moje ciasto. Prze³o¿y³em ciasto do formy. Wybra³em
klasyczn¹, okr¹g³¹. Okaza³o siê, ¿e
trochê przesadzi³em. Forma jest
trochê za du¿a i ciasto bêdzie trochê za niskie. Ale za to dobrze siê
upiek³o. Na obiad robiê zupê warzywn¹. Okaza³o siê, ¿e z planowanej kartoflanki nici. Kminek
okaza³ siê koprem w³oskim. Jeszcze o any¿owej zupie nie s³ysza³em, wiêc zmieni³em plan. Na drugie mam trzy filety rybne, pokropione sokiem z cytryny, posypane
sol¹ i pieprzem, ziemniaki i surówka z bia³ej kapusty. Kapustê lekko
posoli³em i kilkakrotnie pogniot³em
w d³oniach. Wszystkiego na
szczêœcie zrobi³em wiêcej. Zupa
na kostkach wieprzowych, drugie
danie i deser z brzoskwini i œliwek
z ³y¿k¹ œmietany, odrobin¹ cukru i
posypane tart¹ czekolad¹ oraz ciasto uda³y siê wspaniale. Starsza
córka, która mia³a przyjechaæ po
po³udniu, przyjecha³a przed obiadem, przywioz³a zakupy i zosta³a
na obiedzie. Zjedliœmy wszystko,
oprócz po³owy ciasta. Zachwytom z jej strony nie by³o koñca.
Po obiedzie mia³em wolne. Z ojcem zosta³a ona. Nawet nie po-

(cz. 66 odc. 4)

zwoli³a mi pomyæ naczyñ. Przebra³em siê w ³adne rzeczy i poszed³em na mój samodzielny spacer.
Nasz¹ mieœcinê obszed³em w godzinê. Po powrocie okaza³o siê, ¿e
poka¿e mi jak dojechaæ na basen.
Jecha³em za ni¹ ok. 3 km. Op³aci³a
mi pobyt na basenie i pojecha³a z
powrotem do ojca. Ju¿ w szatni
problem. Po powieszeniu moich
ubrañ w szafce, nie mogê wyj¹æ
klucza. To nie to samo co w Œwidwinie na basenie. Tam ca³y czas
jest problem z nie oddanymi kluczami. Tu chcesz wyj¹æ klucz, to
najpierw wrzuæ monetê (1 euro).
Nie bardzo siê po³apa³em w czym
rzecz, ale od czego jêzyk. Spyta³em siê pierwszej napotkanej mi³ej
i starszej pani, a ona mi wyjaœni³a,
¿e nie wrzuci³em jeszcze do otworu 1 euro. Dobrze, ¿e w portfelu
mia³em i obesz³o siê z wracaniem
do kasy. Basen z ciep³¹ wod¹ okupowa³o ok. 25 osób. Po kilku minutach zakoñczy³a swoje zajêcia
w wodzie kilkunastoosobowa grupa terapeutyczna æwicz¹ca pod
okiem instruktorki. Zosta³o nas
kilkanaœcie osób i troje dzieci. Porównuj¹c to ob³o¿enie, z ob³o¿eniem basenu w Œwidwinie, to rozumiem jak to siê mo¿e nie op³acaæ
w Polsce. Na tym basenie nie ma
ani jednego ratownika. No, mo¿e
ten facet, co siedzia³ z boku hali za
du¿ym pulpitem to ratownik, ale
jego normalny strój na to nie wskazywa³. Podobno wszystkie przepisy, na które siê powo³ujemy, pochodz¹ z Unii. Czy¿by oni ju¿
wyst¹pili z Unii, a mo¿e nasi wyst¹pili przed orkiestrê?
Po ponad godzinie poczu³em
lekki skurcz w nodze. Stwierdzi³em, ¿e doœæ tej k¹pieli. Wychodzê.
Zwiedzi³em miasteczko. Jest tam
kilka domów nawet z 16 wieku.
Wszystko to nawet nieŸle utrzymane. Nad miasteczkiem góruje
stary kamienny zameczek. Doszed³em kamiennymi starymi schodami do pewnego miejsca i dalej ju¿
nie wiedzia³em, czy mi wolno iœæ.
W budynku tworz¹cym œcianê tej
warowni jest czynna t³ocznia winogron i winiarnia, gdzie mo¿na
kupiæ lub napiæ siê wina. Zesz³o mi
na tym podziwianiu ponad godzinê. Po drodze kupi³em kminek i Mg
na skurcze. Wróci³em do domu.
Zjad³em kolacjê. Dziadka nakarmi³a córka. Do 19. gadaliœmy o mojej
pracy. Powiedzia³em, ¿e na razie
nie ma wiêkszych problemów.
Dziadek ju¿ spa³. Po jej wyjeŸdzie
pisa³em ponad godzinê, pogada³em
przez telefon z ¿on¹. Zrelacjonowa³a mi co u niej s³ychaæ, a ja co
u mnie. Poszed³em spaæ.
Cdn.

