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Co jest tego przyczyn¹?

List do
nikogo

Nik³e zainteresowanie
mieszkañców powiatu
Micha³
wyborami do europarlamentu Pniewski
(KRAJ-POWIAT) W powiecie
³obeskim na 30.046
uprawnionych do
g³osowania oddano
3.793 g³osów wa¿nych.
Frekwencja w powiecie
³obeskim wynios³a 13,40
proc. Najmniejsza
frekwencja by³a w gminie
Dobra, tutaj zag³osowa³o
8,92 proc. uprawnionych
do g³osowania; na 3.543
uprawnionych osób do
g³osowania oddano 295
g³osów wa¿nych.
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Mistrzem
Europy
Juniorów

Komisja wyborcza nr 8 w przedszkolu w £obzie niewiele mia³a do roboty
- wyda³a zaledwie 49 kart wyborczych na 699 uprawnionych do g³osowania.

Bêdzie
siê dzia³o
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Milczenie równa siê œmieræ
(WÊGORZYNO). Czasami nie
zdajemy sobie sprawy, ¿e to od naszej reakcji zale¿y cudze ¿ycie i nie
chodzi o sytuacje, w których bohatersko nale¿y wkroczyæ do akcji.
Czasami wystarczy powiadomiæ policjê. Na 500 zabójstw w kraju w
roku ubieg³ym a¿ 3/ 4 to zabójstwa
zwi¹zane z przemoc¹ w rodzinie.

List do redakcji

Niedawno pisaliœmy o zatrzymanej kobiecie, mieszkance Szczecina,
która maj¹c powy¿ej 3 promila alkoholu jecha³a samochodem i wioz³a ze
sob¹ dziecko. Na szczêœcie kobieta
nie zdo³a³a wyjechaæ z £obza. Pytanie
co sta³oby siê, gdyby straci³a panowanie nad kierownic¹ i doprowadzi³a
do wypadku? Zosta³a zatrzymana
dziêki kontroli policji, ale pozostaje
pytanie – kto pozwoli³ jej wsi¹œæ za
kierownicê? Pozwalaj¹c komuœ na
jazdê po spo¿yciu pozwalamy równie¿ na wypadek – ca³kiem na trzeŸwo.
Pokutuje tutaj myœl, ¿e nie jest siê
donosicielem, ale czy chce siê byæ
wspó³winnym? Podobna sytuacja
jest, gdy dochodzi do przemocy w
rodzinie. Tutaj równie¿ pokutuje
przekonanie, ¿e to sprawa wewnêtrzna rodziny. Innego zdania jest policja.
Podczas sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie Komendant Powiatowy Policji w £obzie m³. insp. Jacek
Dobrek poinformowa³, ¿e na 468 interwencji w gminie 129 dotyczy³o
interwencji domowych. Na terenie
powiatu by³y 2403 interwencje, w

tym 529 dotycz¹cych przemocy domowej.
- Bêdê do pañstwa apelowa³, by
nie przechodziæ obojêtnie wobec
krzywdy, która dzieje siê w zaciszu
czterech œcian. Jest to problem spo³eczny. Na 500 zabójstw w kraju w
roku ubieg³ym w granicach 3/4 to
zabójstwa zwi¹zane z przemoc¹ w
rodzinie.
Jesteœmy bezwzglêdni. Mamy
œrodki wobec sprawców przemocy
w rodzinie. Gdy stwierdzimy, ¿e taka
przemoc jest stosowana, zatrzymujemy osoby, wystêpujemy do prokuratury o zastosowanie œrodka dozoru i nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania. W tej chwili prokurator
dysponuje takimi œrodkami. To nie
ofiara ma siê czuæ zagro¿ona, ale
przestêpca, który znêca siê nad rodzin¹, niejednokrotnie w stosunku
do dzieci. Wystêpujemy o takie
œrodki, tutaj jesteœmy bezwzglêdni,
wobec osób, które stosuj¹ przemoc
w rodzinie. W roku ubieg³ym na terenie gminy by³y stosowane œrodki
w postaci dozoru i nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania przez
sprawcê – powiedzia³ komendant.
W toku dalszej dyskusji okaza³o
siê, ¿e nakaz opuszczenia miejsca
zamieszkania oraz dozór mo¿e byæ
uzyskany ju¿ w ci¹gu 48 godzin, czyli tylu ile sprawca mo¿e przebywaæ w
areszcie. Co jednak zrobiæ, jeœli ofiary zaprzeczaj¹, ¿e dzieje im siê krzywda?

Mandaty za wa³êsaj¹ce siê
psy
Policjanci s¹ równie¿ bezwzglêdni wobec w³aœcicieli
psów, którzy wypuszczaj¹ swoje
pupile bez opieki. Dochodzi³o ju¿
na terenie gminy Wêgorzyno do
pogryzienia dzieci przez psy.
Na 407 mandatów a¿ 96 dotyczy³o niezachowania nakazanych œrodków przy trzymaniu
zwierz¹t – to prawie jedna czwarta wszystkich mandatów.
Bezwzglêdni wobec
nietrzeŸwych
Policjanci s¹ bezwzglêdni
równie¿ wobec nietrzeŸwych kierowców. Na 407 sprawców wykroczeñ policjanci na³o¿yli 164 mandatów karnych zwi¹zanych z ruchem
drogowym.
Na 48 zatrzymañ sprawców przestêpstw na gor¹cym uczynku 33
dotyczy³o nietrzeŸwych kierowców.
- Zagro¿enie w tej kwestii jest
bardzo du¿e, je¿eli chodzi o nietrzeŸwych kierowców. Apelujê o zdrowy
rozs¹dek, je¿eli widzicie pañstwo
osobê nietrzeŸw¹, albo jest podejrzenie, ¿e jest pod wp³ywem alkoholu,
dzwoñcie pod numer 112 albo pod
997, poniewa¿ wymaga to naszej interwencji. Mieliœmy w naszym województwie bardzo tragiczny w skutkach wypadek w Nowy Rok w Kamieniu Pomorskim. Pijany mê¿czyzna spowodowa³ wypadek, zginê³o
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Na rzece Redze, poni¿ej
mostu na ulicy Waryñskiego, w wodzie le¿y du¿y pieñ.
Po pierwsze: zagradza nurt
rzeki, uniemo¿liwiaj¹c przep³yw kajakom, po drugie: kieruje nurt wody w kierunku
brzegu, po trzecie: gromadzi
wszelkie p³ywaj¹ce œmieci. Rzeka
Rega jako dobro powiatowe powinna byæ pod nadzorem powiatu,
ewentualnie w powiecie powinni
wiedzieæ, kto jest odpowiedzialny za
jej estetykê i czystoœæ. Pani w wydziale ochrony œrodowiska w siedzibie powiatu nie przyjê³a mojej informacji dotycz¹cej tego pnia, odsy³aj¹c mnie do Kajfasza. Pieñ nie zagra¿a brzegowi, po której stronie jest
moja dzia³ka. Jest wrêcz przeciwnie.
Woda zabiera brzeg po drugiej stronie rzeki Regi, a odk³adaj¹c po mojej
stronie. W ci¹gu 40 lat do³o¿y³a ponad 10 m brzegu. W tym roku zabra³a
ponad metr za faszyn¹. Do jesieni
jest w stanie dojœæ do ogrodzenia

wówczas szeœæ osób zginê³o. Apelujê do pañstwa o obywatelsk¹ postawê i po prostu dzwonienie w ka¿dym
wypadku kiedy jest podejrzenie. Jesteœmy od tego, by sprawdziæ. Nikomu w³os z g³owy nie spadnie, je¿eli
oka¿e siê, ¿e dana osoba by³a trzeŸwa. Swoja postaw¹ mo¿emy udaremniæ bardzo powa¿ny wypadek. W tej
chwili w kraju jest to problem spo³eczny – wyjaœni³ komendant. MM

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.wppp.vel.pl

ogródków dzia³kowych. O fakcie
wiedz¹ w zarz¹dzie ogródków dzia³kowych, w starostwie i zapewne w
melioracji. I co? I nic. Gdy rzeka zabierze p³ot przy dzia³kach, zniszczy

faszynê na odcinku kilkudziesiêciu
metrów, wtedy zrobi siê przetarg na
remont brzegu. Zgadnijcie pañstwo
za czyje pieni¹dze?
Wies³aw Pokomeda
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Na klatce
schodowej
z narkotykami
(£OBEZ) £obescy mundurowi
zatrzymali mê¿czyznê, który posiada³ przy sobie substancjê psychotropow¹ w postaci amfetaminy.
W pi¹tek wieczorem ³obescy
funkcjonariusze, prowadz¹c czynnoœci, zatrzymali 36. letniego mieszkañca £obza. Mê¿czyzna, stoj¹c na
klatce schodowej, nie spodziewa³ siê
spotkania z policjantami. Przy sobie
mia³ amfetaminê. W trakcie dalszych
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czynnoœci polegaj¹cych na przeszukaniu mieszkania okaza³o siê, ¿e w
domu mê¿czyzna ten tak¿e posiada³
œrodek psychotropowy, jakim jest
amfetamina. 36. latek us³ysza³ ju¿ zarzut, do którego przyzna³ siê i z³o¿y³
wyjaœnienia.
Za przestêpstwo to ustawa o
przeciwdzia³aniu narkomanii przewiduje karê do 3 lat pozbawienia
wolnoœci. Teraz o dalszym losie
36.latka zadecyduje s¹d.
(kp)

Sesja Rady Miejskiej w £obzie

Zdecyduj¹ o dalszym losie
przewodnicz¹cego rady
(£OBEZ) Obrady w œrodê. "Gor¹cym" punktem bêdzie rozpatrzenie wniosku o odwo³anie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w
£obzie.
Radni zbieraj¹ siê na sesji w
œrodê, 28 maja, o godz. 11.00, w Urzêdzie Miejskim w £obzie. Najpierw
blok informacyjny: z dzia³alnoœci
£obeskiego Domu Kultury za 2013
rok z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora £DK; z
dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki Publicznej w £obzie, równie¿ z wnioskiem o przyznanie nagrody dla dy-

rektora. Informacja o pracy Burmistrza £obza w kwietniu. Blok uchwa³odawczy; zmiany w bud¿ecie;
udzielenie pomocy finansowej dla
Powiatu £obeskiego na realizacjê
zadania pn. "Remont chodnika i zjazdów przy ulicy Rolnej w £obzie";
wyra¿enie zgody na odst¹pienie od
obowi¹zku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzier¿awy dzia³ki nr
142/9 po³o¿onej w obrêbie Zajezierze; rozpatrzenie wniosku o odwo³anie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Na zakoñczenie obrad: interpelacje, wnioski i zapytania radnych
oraz mieszkañców i odpowiedzi. (r)

30 tysiêcy na komunalkê
(£OBEZ) W minionym miesi¹cu gmina wyda³a 30,3 tys. z³ na roboty ogólnobudowlane remontowe w
lokalach i budynkach komunalnych.
Na prace remontowe w budynkach i lokalach komunalnych, wykonanie prac w zakresie w³asnym (konserwacja bie¿¹ca) zakup materia³ów,
narzêdzi w: £obzie, przy ul. Komuny
Paryskiej, Ogrodowej, Niepodleg³oœci; w miejscowoœciach: Poradz,
Wysiedle, Zajezierze, Worowo 2.271,20 z³. W £obzie przy ul. Niepodleg³oœci (wymiana drzwi do budynku) – 5 tys. z³.
Roboty elektryczne, awarie w
£obzie przy ul. H. Sawickiej, Budow-

lanej (naprawa instalacji elektrycznej) - 378,99 z³.
Roboty hydrauliczne, awarie: w
£obzie przy ul.: Przyrzecznej, Kraszewskiego, H. Sawickiej, Wojska
Polskiego, Komuny Paryskiej, w
miejscowoœciach Worowo, Wysiedle, Zajezierze - 12.459,88 z³.
Monta¿ wodomierzy kosztowa³
2.041,56 z³, dy¿ur hydrauliczny ca³odobowy - 300 z³. Za odpady komunalne – sta³e w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci gmina zap³aci³a 1.040,83
z³, za us³ugi kominiarskie, przegl¹dy
- 531,36 z³. Roboty zduñskie (przestawienie pieców kaflowych) w
£obzie przy ul. Bema (2 szt.), Unimie
(1 szt.) gmina zap³aci³a 6.368,36 z³.
Razem wydano 30.392,18 z³.
op

Zwracamy siê z wielk¹ proœb¹ do
ludzi dobrej woli o pomoc dla pani
Jadzi i Rysia, którym wszystko
sp³onê³o w po¿arze, jaki mia³ miejsce w Potulinach.
W wyniku po¿aru zosta³ doszczêtnie zniszczony pa³ac, ³¹cznie z
wyposa¿eniem. W p³omieniach pañstwo Jadwiga i Ryszard stracili dos³ownie wszystko. Dlatego prosimy
o pomoc w zbiórce tego wszystkiego, co potrzebne jest do ¿ycia.

Pomoc zaoferowa³ ju¿ Janusz
Borkowski, przekaza³ jedno z mieszkañ w bloku w miejscowoœci Przemys³aw. W pomoc zaanga¿owa³ siê
równie¿ pan Marek Wierzbowski
wraz z ¿on¹.
Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy pragn¹ pomóc pañstwu Jadwidze i Ryszardowi mog¹ dzwoniæ pod
tel. kom. 507487002 (Marek), który
zorganizuje w razie koniecznoœci
przewóz mebli, wyposa¿enia i wszystkiego, co jest konieczne do ¿ycia.

Wójt obwieœci³

Uwarunkowania
dla wiatraków
w Borkowie okreœlone
(RADOWO MA£E) Wójt Gminy Radowo Ma³e 21.05.2014 r. okreœli³ œrodowiskowe uwarunkowania
dla inwestycji pn. „Budowa farmy
elektrowni wiatrowych „Borkowo”
o ³¹cznej mocy do 14 MW wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na terenie
gminy Radowo Ma³e, w okolicy

Borkowa”. Inwestorem jest spó³ka
ENERTRAG - Bolkowice Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Szczecinie, al. Papie¿a
Jana Paw³a II 15/4.
Z treœci¹ decyzji i dokumentacj¹
sprawy mo¿na siê zapoznaæ w Urzêdzie Gminy w Radowie Ma³ym, pokój
nr 8, w godzinach pracy urzêdu. (r)
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Coraz wiêcej pustych lokali

Sytuacja pogarsza siê

List do redakcji

(£OBEZ) Wygl¹da
na to, ¿e sytuacja ekonomiczna w mieœcie
pogarsza siê. Œwiadczy
o tym coraz wiêksza
liczba pustych lokali
wystawionych
do
sprzeda¿y lub dzier¿awy. Wczoraj dowiedzieliœmy siê, ¿e ma byæ
zamkniêty sklep spo¿ywczy na ul. Chrobrego. Lokal w bloku przy
ul. Koœcielnej od miesiêcy stoi pusty, z szyldem - wydzier¿awiê. (r)

W odpowiedzi na artyku³ w ostatnim wydaniu. Proszê o sprostowanie i wyjaœnienie Pani Romejko o co w tym w ogóle chodzi.
Z ca³ym szacunkiem do Pani Romejko, informujê, i¿ w sklepach,
w których odbiera siê pocztê wys³an¹ przez Inpost, pracuj¹ ca³y czas te same
sklepowe. Sklepy s¹ otwarte po 16 i 14 godzin, wiêc mimo woli sklepowe
pracuj¹ na zmiany. W ¿adnym ze sklepów nie pracuje sta¿ystka, a sklepowe
zosta³y przeszkolone przez przedstawiciela firmy Inpost. Firma Inpost wybra³a te sklepy na swoje bazy odbioru poczty i koniec kropka. Sklepy mog³y
siê tylko na to zgodziæ lub nie. Jak nie ten sklep to inny. Aby wydawaæ opinie
trzeba najpierw zasiêgn¹æ jêzyka. Jest to ogólnopolskie zarz¹dzenie. Inpost
wygra³ przetarg i przez przynajmniej 2 lata tak bêdzie, o ile nie zmieni zdania
góra, ale na pewno nie Pani Romejko.
Z powa¿aniem. Dro¿d¿yk

Kolizja drogowa
20.05.2014 r. o godz. 15.00 na drodze K20 Wiewiecko – Wêgorzyno,
mieszkaniec Szczecinka, kieruj¹c
samochodem marki VW, najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na
drodze, w wyniku czego na ³uku drogi wpad³ w poœlizg, zjecha³ do rowu
i dachowa³.

Pomys³ dobry, choæ mocno spóŸniony, ale czy
wykonanie bêdzie zadowalaj¹ce?

Pierwsze Powiatowe Forum
Gospodarcze - dla kogo?
(£OBEZ) Na 3 czerwca zapowiadane jest Powiatowe Forum Gospodarcze, organizowane przez Zarz¹d
Powiatu £obeskiego. Maj¹ wzi¹æ w
nim udzia³ przedstawiciele najwiêkszych przedsiêbiorców z powiatu
³obeskiego oraz organizacji ich zrzeszaj¹cych, instytucji z otoczenia biznesu oraz samorz¹dowcy.
Forum odbêdzie siê we wtorek, o
godz. 10., w M³ynie nad Star¹ Reg¹
w Tarnowie.

Radna o przesy³kach
s¹dowych w sklepach
- odpowiedŸ

Kolizja drogowa
20.05.2014 roku o g. 18.40 na ³uku
drogi £obez – Wêgorzyno kieruj¹cy
motocyklem mieszkaniec powiatu
œwidwiñskiego z nieustalonych
przyczyn zjecha³ na lewy pas ruchu
i uderzy³ w barierkê, powoduj¹c
uszkodzenie swojego pojazdu.
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Naruszenie zakazu
21.05.2014 r. o godz. 01.05, w
£obzie na ul. Obroñców Stalingradu, mieszkaniec gminy P³oty kierowa³ samochodem marki Mazda,
wbrew zakazowi wydanemu przez
s¹d.
Naruszenie zakazu
21.05.2014 r. o godz. 19.10 na drodze ¯elmowo-Gostomin mieszkaniec gminy Radowo Ma³e kierowa³
rowerem, wbrew zakazowi wydanemu przez s¹d.
Naruszenie zakazu
21.05.2014 r. o godz. 20.55 na drodze Radowo Ma³e – Radowo Wielkie, mieszkaniec gminy Radowo
Ma³e kierowa³ rowerem, wbrew zakazowi wydanemu przez s¹d.

Pomys³ dobry, choæ mocno
spóŸniony, ale czy zadowoli przedsiêbiorców? Program wydaje siê
prze³adowany iloœci¹ instytucji, np.
ZUS i Urz¹d Skarbowy, ³¹cznie dziesiêciu, plus banki. Czy znajdzie siê
czas na wyst¹pienia i wys³uchanie
przedsiêbiorców, czy te¿ ma to byæ
tylko prezentacja tych instytucji?
Mo¿e jednak nale¿a³o zacz¹æ od
zdiagnozowania problemów rynku i
przedsiêbiorców w powiecie? KAR

Na sfinansowanie deficytu i wczeœniej
zaci¹gniêtych kredytów

Resko zaci¹ga kredyt
do 4 milionów
(RESKO) Burmistrz Reska og³osi³ przetarg na udzielenie i obs³ugê
d³ugoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu i
wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów
do kwoty 4 milionów z³.

Okres wykorzystania kredytu do
dnia 30 grudnia 2014 r. Karencja w
sp³acie rat do 30 stycznia 2015 r.
Okres sp³aty kredytu: od dnia
30.01.2015 r. do dnia 30.12.2023 r. w
ratach miesiêcznych.
(r)

PrzyjdŸ i sprawdŸ
zanim wsi¹dziesz
za kierownicê
Maj¹c na uwadze dzia³ania profilaktyczne ukierunkowane na kierowców w ramach programu „TrzeŸwy kierowca” w Komendzie Powiatowej Policji w £obzie zamontowane
zosta³o urz¹dzenie Alcoblow, s³u¿¹ce do badania stanu trzeŸwoœci.
Dziêki temu urz¹dzeniu ka¿dy mo¿e
przyjœæ i anonimowo bez ingerencji
innych osób sprawdziæ czy mo¿e
prowadziæ pojazd.
Alcoblow zamontowane zosta³o
na parterze w holu budynku, tak aby
ka¿dy swobodnie móg³ sprawdziæ
sobie swój stan trzeŸwoœci. Obok
urz¹dzenia znajduje siê instrukcja
jak nale¿y postêpowaæ, aby prawid³owo wykonaæ takie badanie.
Acoblow zosta³ zakupiony przez
Zachodniopomorski Oœrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie i ma
s³u¿yæ Pañstwu, dlatego te¿ zachêcamy do korzystania z tego urz¹dzenia i sprawdzania swojego stanu

trzeŸwoœci, aby pewnie wsi¹œæ i czuæ
siê za kierownicê swojego pojazdu.
Takie badanie nic nie kosztuje, a nie
kiedy mo¿e uratowaæ ludzkie ¿ycie i
zdrowie.
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Gdzie jest najwiêkszy ogieñ w mieœcie
- dni otwarte SEC
(£OBEZ). 12 i 13 maja 2014 r.
odby³y siê Dni Otwarte Ciep³owni
nale¿¹cej do SEC £obez, w zwi¹zku
z prezentacj¹ projektu wykonanego z udzia³em funduszy europejskich. Wszystko zwi¹zane by³o z
rocznic¹ wejœcia Polski do Unii
Europejskiej.
Ograniczenie emisji gazów i py³ów do powietrza w wyniku zmiany
technologii produkcji ciep³a w Ciep³owni Miejskiej £obeskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zosta³a dofinansowana w kwocie 1.422.000 z³, tj.
w wysokoœci 30 proc. kosztów kwalifikowanych.
Dni otwarte skierowane by³y
przede wszystkim do milusiñskich
uczêszczaj¹cych do ³obeskich placówek. W ci¹gu dwóch dni ³obesk¹
ciep³owniê odwiedzi³o szeœæ grup
przedszkolnych i cztery pierwszoklasistów, ³¹cznie 225 dzieci, z których najm³odsze mia³o 3 lata.
Kierownik Stefan Zalewski i
wspieraj¹cy go Robert Bobryk oprowadzali po Ciep³owni i opowiadali w
prostych s³owach o tym, jak po-

wstaje ciep³o dla £obza, jak modernizacja systemu ciep³owniczego
oraz Ÿród³a wytwarzania wp³ynê³a na
ochronê œrodowiska i poprawê powietrza w £obzie i okolicy.
Nad bezpieczeñstwem dzieci na
ka¿dym kroku czuwali pozostali pra-

Bêdzie siê dzia³o
(PRZEMYS£AW).
6 czerwca odbêdzie siê
tu uroczyste otwarcie
œwietlicy wiejskiej
po³¹czone z Dniem
Dziecka. Organizatorzy
zaplanowali moc atrakcji
dla wszystkich.

zapewnia Marek Wierzbowski –
radny z Przemys³awia. Wiele materia³ów uda³o pozyskaæ siê od sponsorów, a i gmina nie szczêdzi³a, gdy
widzia³a zaanga¿owanie mieszkañców. Koszt remontu bez wk³adu w³asnego mieszkañców M. Wierzbowski ocenia na 70 tys. z³. Od sponsorów pozyskano równie¿ wyposa¿enie.

Remont œwietlicy wiejskiej w tej
miejscowoœci obserwowaliœmy od
kilku lat. Gdy postanowiono, ¿e w
pomieszczeniach
piwnicznych
mieszkañcy we w³asnym zakresie
wykonaj¹ œwietlicê wiejsk¹, sceptyków nie brakowa³o. I nie ma siê co
dziwiæ, skoro na ca³ej powierzchni
by³ego magazynu, na wysokoœci
oko³o metra zalega³ gruz zmieszany z
ziemi¹. Mieliœmy okazje widzieæ, jak
owy gruz wywo¿¹ taczkami sami
mieszkañcy Przemys³awia, w tym
najm³odsi. Oczywiœcie najm³odsi w
ramach w³asnych si³. Pracy nie brakowa³o, jeszcze w ubieg³ym roku
300. metrowe pomieszczenie wymaga³o sporo pracy i nak³dów finansowych. Œwietlica w 80 proc.
zosta³a wykonana spo³ecznie, jak

Tak ogromny nak³ad pracy postanowiono nale¿ycie i okazale
uczciæ. Tym samym otwarcie œwietlicy zostanie dokonane w obecnoœci
tych wszystkich, którzy w remont
œwietlicy zaanga¿owali siê, ale nie
tylko. Mieszkañcy zapraszaj¹
wszystkich, którzy bêd¹ chcieli
wspólnie bawiæ siê w Przemys³awiu.
Do Przemys³awia maj¹ przybyæ
motocykliœci ze stowarzyszenia
„Wilk” z £obza, lotnicy ze Œwidwina,
s³u¿ba graniczna z Rewala, amerykañscy ¿o³nierze, przebywaj¹cy na
poligonie w Drawsku, policja stra¿ a
dla wszystkich darmowa grochówka. To tylko czêœæ atrakcji, które organizatorzy zdradzili przed wielkim
otwarciem w Przemys³awiu. MM

cownicy spó³ki. Na zakoñczenie
dzieci otrzyma³y drobne upominki:
ksi¹¿eczki „Czerwony Kapturek w
mieœcie” i „Duszek Ciepluszek i
przedszkolaki” oraz s³odziutkie secowskie „Krówki”.
Atrakcj¹ dla dzieci by³y… kaski i

mo¿liwoœæ zobaczenia najwiêkszego ognia w mieœcie, czyli w kotle. Nic
to jednak w porównaniu z Duszkiem
-Ciepluszkiem, który nie odstêpowa³
dzieci na krok, zreszt¹ dzieci i tak nie
pozwoli³yby odejœæ najwiêkszej
¿ywej maskotce, jak¹ widzia³y. op

Mieszkañcy zalegaj¹
z podatkami
(£OBEZ). Zgodnie z kontrol¹
przeprowadzon¹ w Wydziale Finasowo-Bud¿etowym dochody z tytu³u podatków lokalnych w 2013 roku
wynios³y 8.350.174,23 z³, co stanowi³o 17,54 proc. dochodów ogó³em.
Natomiast dochody z tytu³u podatku od nieruchomoœci wynios³y w
2013 roku 6.927.751,28 z³, co stanowi³o 82,96 proc. dochodów z podatków lokalnych.
W 2013 roku zaleg³oœci z tytu³u
podatków lokalnych wynios³y
1.450.397,11 z³, zaleg³oœci z tytu³u
podatku od nieruchomoœci stanowi³y kwotê 1.357.771,54 z³.
Na 16 kwietnia 2014 roku liczba
podatników podatków od nieruchomoœci wynosi³a: 4.476 osób fizycznych oraz 146 osób prawnych.
W zakresie spraw finansowych
w minionym miesi¹cu wydano: 26
decyzji dla podatników ³¹cznego
zobowi¹zania pieniê¿nego, 2 decyzje dla podatników podatku rolnego,
43 decyzje dla podatników podatku
od nieruchomoœci, 2 decyzje doty-

cz¹ce odmowy umorzenia podatku
od nieruchomoœci (osoby fizyczne),
1 decyzjê dotycz¹c¹ odmowy umorzenia podatku od nieruchomoœci
(osoba prawna), 2 decyzje roz³o¿enia- odroczenia podatku od nieruchomoœci, w tym: 1 decyzja na kwotê
282 z³, termin zap³aty do 30.06.2014
r. (osoba fizyczna), 1decyzja na kwotê 126 z³, termin zap³aty do
30.09.2014r. (osoba fizyczna), 1 decyzjê w prawie zastosowaniu zwolnienia w podatku rolnym na 2014r.
Wystawiono 249 upomnieñ z tytu³u zaleg³oœci podatkowych, w tym:
236 dla osób fizycznych, 13 dla osób
prawnych, 60 upomnieñ z tytu³u zaleg³oœci za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 16 tytu³ów wykonawczych, w tym: 11 na kwotê
30.363 z³ (dotycz¹ce zaleg³oœci podatkowych osób prawnych), 5 na
kwotê 536 z³ (dotycz¹ce zaleg³oœci
podatkowych osób fizycznych),
149 tytu³ów wykonawczych na kwotê 17.276,06 z³ z tytu³u zaleg³oœci za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
op
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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

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Region

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Opiekunki osób starszych w Niemczech – legalna praca. Wymagane
doœwiadczenie i min. podstawy jêzyka niemieckiego. Tel. 729 546
140, 669 656 972
Zatrudniê kierowcê C+E, Polska Skandynawia. Tel. 607 585 561
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Unimie k/£obza, do wynajêcia mieszanie 52 mkw., 2 pokoje, w³asne
c.o.. Tel. 518 417 838.
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.

Powiat drawski

US£UGI
Powiat ³obeski
Mycie dachów, elewacji, kostki brukowej, przycinanie i wycinka drzew.
Tel. 510 672 264.

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

Szukam do wynajêcia mieszkanie, do paŸdziernika, w Z³ocieñcu.
Tel. 604 409 996

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.

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

Powiat ³obeski
Odnajmê lokal w centrum £obza,
pow. 100 mkw. Tel. 608 335 881.

Powiat gryficki
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej
dzia³ce 1572 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Dzia³kê budowlan¹ o pow. 746
mkw. Gryfice – Zdrój sprzedam. Tel.
511 068 490.
Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150 719

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

Tel. 502 770 750

Sprzedam lipê na rzeŸbê. Tel. 696
308 679
Sprzedam kozie mleko, £obez. Tel.
696 308 679.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

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

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600348643.

KOMINY

remonty - rozwiercanie
monta¿ wk³adów ceramicznych

Gwarancja producenta 101 lat
Sprzeda¿ systemów kominowych LZMO

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

DOMY NA SPRZEDA¯
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
£obez (okolica) - po³owa domu o pow. 96 mkw, dzia³ka 800 mkw(udzia³ 1/2)
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 155 mkw, dzia³ka 7700 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 1000 mkw
£obez (okolica) - bliŸniak o pow. 96 mkw, dzia³ka 7300 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 7000 mkw - 300 m od jeziora
£obez (okolica) - gospodarstwo rolno-produkcyjne postawione na dzia³ce 3500 mkw
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,4 mkw, II piêtro - CENA 165.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 56,16 mkw + dzia³ka z budynkiem gosp.
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 73,7 mkw, parter
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 78 mkw, I piêtro
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw, parter

- CENA 179.000 z³
- CENA 140.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 165.000 z³
- CENA 220.000 z³
- 315.000 z³
- 380.000 z³

- CENA 125.000 z³
- CENA 90.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 150.000 z³
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Nik³e zainteresowanie mieszkañców powiatu
wyborami do europarlamentu
(KRAJ-POWIAT). Pañstwowa
Komisja Wyborcza poda³a ostateczne wyniki g³osowania w wyborach do parlamentu europejskiego.
Wygra³a Platforma Obywatelska, uzyskuj¹c 32,13 proc. g³osów,
przed PiS - 31,78 proc. Obie partie
uzyska³y po 19 mandatów. Trzecia
by³a koalicja SLD-UP - 9,44 proc. (5
mandatów). Na czwartym miejscu
„czarny koñ” tych wyborów - Nowa
Prawica Janusza Korwin-Mikke 7,15 proc. (4 mandaty). PSL zdoby³
6,80 proc. g³osów i równie¿ 4 mandaty.
Pozosta³e partie nie przekroczy³y progu wyborczego i nie uzyska³y
mandatów.
Z naszego okrêgu nr 13 mandaty
zdobyli: Dariusz Rosati (PO), Marek
Gróbarczyk (PiS) i Bogus³aw Liberadzki (SLD-UP).
W powiecie ³obeskim najwiêcej
g³osów oddano na Platformê Obywatelsk¹ – 35,72 proc., na Prawo i
Sprawiedliwoœæ zag³osowa³o 26,76
proc. wyborców. Trzecie miejsce
przypad³o koalicji SLD-UP, która
uzyska³a 12,39 proc. poparcia. PSL
otrzyma³ 7,75 proc. Nowa Prawica
Janusza Korwin-Mikke – 6,25 proc.
Najni¿sza frekwencja by³a w lokalu wyborczym w Resku, zlokalizowanym w szpitalu, wynosi³a 2,27
proc., oddano tu jeden g³os na 44
uprawnionych do g³osowania. Najwy¿sza - równie¿ w Resku - w DPS i
wynios³a 42,19 proc.
W powiecie ³obeskim na 30.046
uprawnionych do g³osowania oddano 3.793 g³osów wa¿nych. Frekwencja w powiecie ³obeskim wynios³a
13,40 proc. Najmniejsza frekwencja
by³a w gminie Dobra, tutaj zag³osowa³o 8,92 proc. uprawnionych do
g³osowania; na 3.543 uprawnionych
osób do g³osowania oddano 295 g³osów wa¿nych. Trochê wy¿sza frekwencja by³a w gminie Radowo Ma³e,
tutaj do urn wyborczych przysz³o
10,37 proc. osób uprawnionych do
g³osowania. Na 2.991 mieszkañców
uprawnionych wa¿ne g³osy odda³y
302 osoby. W gminie Resko frekwencja wynios³a 12,48 proc. Na 5.761
osób uprawnionych do g³osowania
665 osób odda³o wa¿ne g³osy.
W gminie Wêgorzyno frekwencja wynios³a 13,34 proc., na 6.448
osób uprawnionych do g³osowania,
wa¿ne g³osy odda³o 796 osób.
Najwy¿sza frekwencja by³a w
£obzie, wynosi³a 16,01 proc. Na
11.303 osoby uprawnione do g³osowania wa¿ne g³osy odda³o 1.810
osób.

Gmina £obez
Najwiêcej g³osów uzyska³a Platforma Obywatelska, uzyskuj¹c 37,18
proc. poparcia, na drugim miejscu
Prawo i Sprawiedliwoœæ – na tê partiê zag³osowa³o 26,51 proc. mieszkañców, trzecie miejsce Sojusz Lewicy Demokratycznej, który uzyska³
12,45 proc. PSL otrzyma³o 7,41 proc.,
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke – 5,59 proc., Europa Plus Twój
Ruch – 3,34 proc., Polska Razem Jaros³awa Gowina – 3,29 proc., Solidarna Polska Zbigniew Ziobro – 2,25
proc., Ruch Narodowy – 0,92 proc.,
Partia Zieloni – 0,63 proc.
Najwiêksza frekwencja by³a w
obwodzie 5 z siedzib¹ w hali widowiskowo-sportowej i wynosi³a 20,17
proc., najmniejsza w obwodzie nr 8 z
lokalem wyborczym usytuowanym
w Przedszkolu Miejskim - 7 proc. Z
informacji otrzymanych z miejscowoœci, z których ludzie mieli zostaæ
dowiezieni autobusami wynika, ¿e
zabrak³o informacji o godzinie odjazdu autobusu dowo¿¹cego do lokalu
wyborczego. Niewielka frekwencja
by³a równie¿ w lokalu wyborczym w
Suliszewicach, wynosi³a ona 8,82
proc. oraz w lokalu wyborczym w
Szkole Podstawowej w Be³cznej –
9,07 proc. Do lokalu w Zajezierzu
uda³o siê 12,46 proc. wyborców.
Na kogo g³osowano?
W lokalu wyborczym w SP1 w
£obzie najwiêcej g³osów (54) otrzyma³ Dariusz Rosati z PO, Halina Szymañska z PiS (36) oraz Marek Gróbarczyk, równie¿ z PiS (35). W SP2 –
Dariusz Rosati z PO otrzyma³ 70 g³osów, Marek Gróbarczyk PiS – 35, Halina Szymañska PiS – 27. W Zespole
Szkó³ Gimnazjalnych – Dariusz Rosati PO (61), Marek Gróbarczyk PiS – 30,
Tomasz Grodzki PO (23).
W lokalu w £obeskim Domu
Kultury – Dariusz Rosati PO otrzyma³ 25 g³osów, Marek Gróbarczyk
PiS - 16, Boguslaw Liberadzki SLDUP – 16.
W hali widowiskowo-sportowej
- Dariusz Rosati PO (60), Tomasz
Grodzki PO (40), Marek Gróbarczyk
PiS (40). W komisji wyborczej mieszcz¹cej siê w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatu £obeskiego
przy pl. Spó³dzielców – Dariusz Rosati (23), Halina Szymañska (17),
Marek Gróbarczyk (16). W obwodzie 7 Œrodowiskowy Dom Samopomocy najwiêcej g³osów uzyskali:
Dariusz Rosati (20), Halina Szymañska (15), Tomasz Grodzki (13).
Przedszkole Miejskie Nr 1- oddano ³¹cznie 47 g³osów wa¿nych, naj-

Komisja wyborcza nr 8 w przedszkolu w £obzie niewiele mia³a do roboty
- wyda³a zaledwie 49 kart wyborczych na 699 uprawnionych do g³osowania.
Od lewej: Ludmi³a Romaniuk, Wies³aw Zienkiewicz, Janina Buryj, Damian Urbañski
i Artur Galczak (przew.) czekaj¹ na wyborców.

wiêcej osób zag³osowa³o na Halinê
Szymañsk¹ PiS (11). Dariusz Rosati
PO uzyska³ 9 g³osów.
Publiczna Szko³a Podstawowa w
Be³cznej – Dariusz Rosati PO otrzyma³ 10 g³osów, Bogus³aw Liberadzki
SLD-UP – 9 g³osów. Œwietlica Wiejska w Zajezierzu najwiêcej g³osów
otrzyma³ Dariusz Rosati PO (11), natomiast w Œwietlica wiejska w Suliszewicach – Tomasz Grodzki PO (11).

Liberadzki SLD-UP (12), Halina Szymañska PiS (9), Marek Grobarczyk
PiS (8). Dom Pomocy Spo³ecznej
Styankiewicz Robert Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (7), SPZZOZ
w Gryficach, Oddzia³ Zamiejscowy
w Resku oddano jeden g³os na 44
uprawnionych osób do g³osowania,
g³os oddano na Stefana Oleszczuka
Nowa Prawica – Janusza KorwinMikke.

Gmina Resko
Najwy¿sza frekwencja by³a w
Domu Pomocy Spo³ecznej i wynios³a 42,19 proc. uprawnionych do
g³osowania. Najwiêcej g³osów uzyska³a Platforma Obywatelska, uzyskuj¹c 35,30 proc. poparcia, na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwoœæ
– na te partie zag³osowa³o 25,63
proc., trzecie miejsce Sojusz Lewicy
Demokratycznej 13,34 proc. Nowa
Prawica – Janusza Korwin-Mikke –
6,16 proc., PSL otrzyma³o 6,03 proc.,
Solidarna Polska Zbigniew Ziobro –
4,65 proc., Polska Razem Jaros³awa
Gowina – 3,27 proc. Europa Plus
Twój Ruch – 3,23 proc., Ruch Narodowy – 1,13 proc., Partia Zieloni –
1,13 proc.
W obwodzie, dla którego lokal
wyborczy zlokalizowano w Gimnazjum w Resku najwiêcej g³osów
otrzyma³ Dariusz Rosati 36, Marek
Gróbarczyk 25 i Tomasz Grodzki 22.
Centrum Kultury - Dariusz Rosati
(88), Marek Gróbarczyk (42), Bogus³aw Liberadzki (26).
Szko³a Podstawowa £osoœnica,
tu oddano 32 g³osy na 444 uprawnionych do g³osowania najwiêcej g³osów otrzyma³ Dariusz Rosati PO (7).
Szko³a Podstawowa £abuñ – Bogus³aw Liberadzki SLD-UP (12), Szko³a
Podstawowa Starogard - Bogus³aw

Gmina Wêgorzyno
Platforma Obywatelska otrzyma³a w tej gminie 35,19 proc. poparcia,
Prawo i Sprawiedliwoœæ – 32,48
proc., SLD-UP – 8,87 proc., Nowa
Prawica -Janusza Korwin-Mikke –
6,32 proc., PSL – 6,02 proc., Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro – 4,51
proc., Europa Plus Twój Ruch – 2,56
proc., Polska Razem Jaros³awa Gowina – 1,95 proc., Ruch Narodowy –
1,05 proc. Partia Zieloni – 1,05 proc.
(7 g³osów).
Najwy¿sza frekwencja by³a w
Gimnazjum i wynosi³a 15,03 proc.,
najmniejsza w Szkole Podstawowej
w Wêgorzynie 7,68 proc.
W Gimnazjum najwiêksze poparcie otrzymali: Dariusz Rosati PO (63),
Tomasz Grodzki PO (57), Marek Gróbarczyk PiS – 41, Bogus³aw Liberadzki SLD-UP – 29, Halina Szymañska PiS (19), w Szkole Podstawowej
– Marek Gróbarczyk PiS (16), Dariusz Rosati PO (15), Tomasz Grodzki
PO (7), w Punkcie Przedszkolnym Marek Gróbarczyk PiS (27), Dariusz
Rosati PO (19), Halina Szymañska
PiS (10), w Szkole Podstawowej w
Runowie Pomorskim - Marek Gróbarczyk PiS (28), Dariusz Rosati PO
(28), Halina Szymañska PiS (16), Tomasz Grodzki PO (16).
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Gmina Radowo Ma³e
Tutaj równie¿ najwiêksze poparcie otrzyma³a Platforma Obywatelska
- otrzyma³a 30,13 proc. poparcia, na
drugim miejscu SLD-UP – 21,19 proc.,
nastêpnie Prawo i Sprawiedliwoœæ –
20,86 proc., Nowa Prawica -Janusza
Korwin-Mikke – 7,95 proc., PSL – 7,95
proc., Polska Razem Jaros³awa Gowina – 5,63 proc., Europa Plus Twój
Ruch – 2,65 proc., Solidarna Polska
Zbigniewa Ziobro – 2,32 proc., Ruch
Narodowy – 0,99 proc. Partia Zieloni
– 0,33 proc. (7 g³osów).
Najwiêksza frekwencja by³a w
Gminnym Oœrodku Kultury (15,85
proc.), tutaj najwiêcej g³osów otrzymali: Dariusz Rosati PO (24), Bogus³aw Liberadzki SLD-UP (20), Halina
Szymañska PiS (13), w œwietlicy
wiejska w Rogowie najwiêksze poparcie mieli: Dariusz Rosati PO (9),
Bogus³aw Liberadzki SLD-UP (8),
Halina Szymañska PiS – (5). W œwietlicy wiejskiej w Gostominie, gdzie
byla najmniejsza frekwencja, bo 7,91
proc. najwiêcej g³osów mieli: – Dariusz Rosati PO – 10 g³osów, Jaros³aw Rzepa PSL (6). W Szkole Podstawowej w Siedlicach najwiêcej
g³osów otrzymali: Halina Szymañska
PiS (19), Dariusz Rosati PO (12),
Marek Gróbarczyk PiS (8).
Gmina Dobra
Najwiêcej g³osów oddano na PO
– 35,25 proc., nastêpnie na PiS –
24,41 proc., PSL – 15,39 proc., Now¹
Prawicê – 8,47 proc., SLD-UP – 8,14
proc., Solidarna Polska Zbigniewa
Ziobro otrzyma³a 2,71 proc., Europa
Plus Twój Ruch – 1,69 proc., Ruch
Narodowy i Partia Zieloni – 0,68
proc. czyli po dwa g³osy.
Najwiêksza frekwencja by³a w
Szkole Podstawowej w Dobrej i wynosi³a 11,09 proc., najwiêcej g³osów
otrzymali: Dariusz Rosati PO (45),
Tomasz Grodzki PO (22), Marek Gróbarczyk PiS (29), Jaros³aw Rzepa PSL
(15), Halina Szymañska PiS (14), Bogus³aw Liberadzki SLD-UP (11),
W Urzêdzie Miejskim w Dobrej
oddano ³¹cznie 48 g³osów na 1089
osób uprawnionych do g³osowania
i tu by³a najni¿sza frekwencja w ca³ej
gminie, wynosi³a 4,50 proc. Najwiêcej g³osów otrzymali: Marek Gróbarczyk (9), Jaros³aw Rzepa PSL (8). W
Szkole Podstawowej w Wojtaszycach najwiêcej g³osów zdobyli: Tomasz Kulinicz PSL (10), Tomasz
Grodzki (7), Marek Gróbarczyk (6).
G³osowanie w powiecie
W powiecie na PO zag³osowa³o
³¹cznie 1355 osób, na PiS – 1015, na
SLD-UP – 470 osób.
Na Dariusza Rosati zag³osowa³o
724 mieszkañców powiatu ³obeskiego, na Tomasza Grodzkiego – 327.
Halina Szymañska otrzyma³a ³¹cznie
332 g³osy, dla porównania Marek
Gróbarczyk – 454 g³osy.
MM
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Nikt nikomu w domu myszy
nie ³apie, czyli stra¿acy nie
je¿d¿¹ do pszczó³
(POWIAT). Stra¿ po¿arna nie
wyje¿d¿a ju¿ do gniazd os ani szerszeni do prywatnych posesji. Od
tego s¹ firmy prywatne.
Czasami, jak powiedzia³ podczas
sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie
komendant KP PSP w £obzie Marek
Bukato - stra¿acy byli wzywani do
jednej lataj¹cej pszczo³y w mieszkaniu. Zwróci³ uwagê, ¿e nikt nikomu
myszy w mieszkaniu nie ³apie. W
razie zagro¿enia ¿ycia stra¿acy mog¹
wydzieliæ miejsce z zakazem wchodzenia i na tym bêdzie polega³a ca³a
praca stra¿aków.
- Nie jesteœmy te¿ w stanie usun¹æ gniazda os z drzewa, gdzie nie
mamy dostêpu czy gniazda pszczó³.
Pszczo³y siê roj¹ i bêd¹ siê roi³y, a
gniazda os s¹ nawet w ziemi i co –
mamy przekopaæ ca³e boisko, ¿eby

znaleŸæ gniazdo os? - argumentowa³
komendant stra¿y.
Stra¿ po¿arna ma pomagaæ w razie zagro¿enia ¿ycia. Czêsto jednak
ludzie wykorzystywali ten fakt, wzywaj¹c stra¿ w sytuacjach, gdy sami
mogli poradziæ sobie z sytuacj¹.
Obecnie do likwidowania gniazd s¹

firmy prywatne. Czasami do pszczó³
mo¿na te¿ wezwaæ pszczelarzy. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e bez wzglêdu
na zawód, funkcjê czy zami³owanie
ka¿dy jest tylko cz³owiekiem i nie
zawsze jest w stanie usun¹æ gniazda,
tym bardziej, jeœli te znajduj¹ siê w
trudno dostêpnym miejscu.
op

Ciê¿ko pracowa³yœmy na ten sukces

Koszykarki z Reska
w wojewódzkiej czo³ówce
W Szczecinie odby³y siê 5 maja
br. Fina³y Wojewódzkie w koszykówce dziewcz¹t. Przypomnê, ¿e
dosta³yœmy siê tam jako drugi zespó³ z pó³fina³ów.
Zawody nie nale¿a³y do najbardziej udanych. Tego dnia niestety
nie potrafi³yœmy siê zgraæ, co skutkowa³o strat¹ punktów. Czêsto myli³yœmy siê w prostych sytuacjach.
Nie pomaga³a nam tak¿e ma³a hala i
zupe³nie inne kosze. Ostatecznie
zajê³yœmy IV miejsce w województwie! Powtórzy³yœmy sukces sprzed
dwóch lat. Mogê œmia³o powiedzieæ,
¿e jest to zas³u¿one miejsce.
Ciê¿ko pracowa³yœmy na ten
sukces. Spotyka³yœmy siê w hali trzy
razy w tygodniu i trenowa³yœmy
przez pó³torej godziny. Ka¿da z nas
chcia³a zniwelowaæ swoje s³absze
strony. Dziêkujemy naszemu trenerowi, panu Arkadiuszowi Majewskiemu, który w³o¿y³ wiele pracy i
starañ w przygotowanie nas do tegorocznej gimnazjady. Trzy lata treningów to równie¿ wspania³a przygoda, jak¹ zapamiêtamy na bardzo
d³ugo. Czas spêdzony w hali by³

czasem ciê¿kiej pracy, ale i wspania³ej zabawy. Przywi¹za³yœmy siê do
zajêæ z koszykówki, a teraz jest nam
ciê¿ko uwierzyæ, ¿e to ju¿ koniec.
Postanowi³yœmy nadal spotykaæ siê
dwa razy w tygodniu. Zapraszamy
chêtnych w poniedzia³ki i pi¹tki o
14.30 do hali.

W zespole reprezentuj¹cym Gimnazjum w Resku gra³y: Marta Celiñska, Sandra Kasprowiak, Marta Jarosz, Roksana Wróbel, Magdalena
Klik, Wiktoria janowska, Anna
Szawdenis, Martyna Pasieka. Serdecznie dziêkujemy naszym kibicom
za doping.
Marta Jarosz
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GIMNAZJALIŒCI Z RESKA WE FRANCJI
Nasza szko³a od ubieg³ego roku
realizuje projekt miêdzynarodowej
wymiany „Comenius”, w ramach
którego w grudniu 2013 r. uczniowie goœcili w Niemczech. W po³owie
maja tego roku kolejna grupa m³odzie¿y z Reska wyjecha³a do Francji.
Z Reska wyjechaliœmy busem 11.
maja prosto do Berlina. Nieopodal
Alexanderplatz zwiedziliœmy AquaDom & SEA LIFE. W aquarium widzieliœmy piêkne ryby oraz inne
¿yj¹tka morskie i oceaniczne z ca³ego œwiata; sea life to morska wycieczka - ekspedycja, podczas której
poznaje siê wodny œwiat. Nastêpnego dnia wyruszyliœmy na berliñskie
lotnisko, st¹d samolotem dolecieliœmy do Pary¿a; z dworca lioñskiego
- ju¿ TGV dojechaliœmy do Valence
Ville. Dla wiêkszoœci z nas by³y to
nowe wra¿enia, bo nie lecieliœmy
samolotem ani nie jechaliœmy TGV.
Na miejscu czeka³y na nas francuskie rodziny. Byliœmy podekscytowani, emocje siêga³y zenitu.
Ka¿dego dnia wymiany spotykaliœmy siê najpierw w szkole College
de Russol, tu odbywa³y siê ró¿ne
zajêcia; mieliœmy okazjê uczestniczyæ w lekcjach francuskich gimnazjalistów, zjeœæ z nimi typowe francuskie œniadanie, a codziennie
lunch. Czas wolny po po³udniu spêdzaliœmy w rodzinach, je¿d¿¹c na rowerach, chodz¹c na zakupy, zwiedzaliœmy fabrykê czekolady, okolicê

- winnice, byliœmy w MacDonaldzie.
Nasz czas by³ œwietnie zorganizowany; mieliœmy mo¿liwoœæ zrobienia zakupów na prawdziwym,
wiejskim targowisku z serami, warzywami, miejscowymi smako³ykami; musieliœmy zrobiæ zakupy pos³uguj¹c siê wy³¹cznie jêzykiem francuskim, co nie by³o prost¹ spraw¹.
Byliœmy goœæmi mera Saint Peray, od
którego otrzymaliœmy upominki.
W czwartek, 15 maja, razem ze
swoimi francuskimi, hiszpañskimi,
niemieckimi i duñskimi kolegami i
kole¿ankami rozpoczêliœmy gotowanie, tworzenie menu, robienie flag i
plakatów. Wszystkie te prace mia³y
jeden cel: przygotowanie potraw i
dekoracji na wspóln¹ kolacjê z francuskimi rodzinami. Podczas kolacji
szczególny zachwyt wzbudzi³y pierogi z truskawkami w wykonaniu
pani Anny Szymañskiej. Smakowa³y
nasza pomidorowa i jab³ecznik, my
natomiast mieliœmy okazjê do poznania ró¿nych smaków, potraw. Sto³y z
potrawami ugina³y siê od ogromnej
iloœci jedzenia.
To by³o niezwyk³e doœwiadczenie kulinarne. Poznaliœmy potrawy z
ró¿nych czêœci Europy, dowiedzieliœmy siê co jemy - to by³o g³ówne
zadanie wymiany.
W ostatni dzieñ naszego pobytu
we Francji zorganizowano nam wycieczkê do farmy kasztanów, które s¹
lokalnym specja³em regionu, który
zwiedzaliœmy. Mogliœmy kupiæ d¿emy, ciasteczka, cukierki, miód zro-

bione z kasztanów. Po po³udniu, ju¿
w ostatnim dniu, wybraliœmy siê na
wycieczkê w okoliczne góry, wspinaliœmy siê do ruin zamku, w drodze
powrotnej zjedliœmy francuski deser
- specjalnie przygotowane naleœniki
Sobota - czas powrotu do domów, na dworcu kolejowym w Valence Ville p³aczom, po¿egnaniom nie
by³o koñca, trudno siê nam by³o
rozstaæ z naszymi francuskimi, nowymi rodzinami, siostrami i braæmi,
którzy okazali siê tacy otwarci, ¿yczliwi i troskliwi.
W drodze powrotnej: w TGV i
samolocie przypominaliœmy sobie
fajnie spêdzone chwile, ¿a³owaliœmy, ¿e to ju¿ koniec naszej wyprawy. Ale a szczêœcie ju¿ za rok spotka-

my siê z naszymi francuskimi rówieœnikami u nas, w Resku, na podsumowaniu projektu.
Cieszê siê, ¿e nasza szko³a
uczestniczy w „Comeniusie”, poniewa¿ dziêki temu mo¿emy poznawaæ
inne obyczaje, kulturê, ¿ycie codzienne; rozwijamy umiejêtnoœæ komunikowania siê w jêzykach obcych. Uœwiadamiamy sobie podczas
takiego wyjazdu, jak wa¿na jest znajomoœæ jêzyka angielskiego czy niemieckiego.
No i oczywiœcie wspomnienia,
których nam nikt nie odbierze.
Ania Grymuza II c
Gimnazjum Resko

Parafia Rzymskokatolicka w Sielsku, Stowarzyszenie
Kresowian „Kuropatniki” i So³ectwo Sielsko zapraszaj¹
do wziêcia udzia³u w Mszy œwiêtej oraz tradycji œwiêcenia pól, które odbêdzie siê w
niedzielê 1 czerwca 2014 r., w miejscowoœci Sielsko, po Mszy œwiêtej o godzinie 13.00.
Rys historyczny
Œwiêcenie pól wed³ug wspomnieñ mieszkañców Kuropatnik
odbywa³o siê w czasie k³oszenia siê
zbo¿a, czyli koniec maja, pocz¹tek
czerwca. By³a to swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa, która mia³a
zabezpieczyæ obsiane pola. Procesja
ta mia³a charakter b³agalny, by Bóg
darowa³ kary, odwróci³ choroby, nieurodzaj i ró¿ne klêski oraz zes³a³ swe
b³ogos³awieñstwo, by nie zabrak³o
chleba i wszystkiego, co do ¿ycia
jest konieczne.
Po Mszy œwiêtej procesja „na
chwa³ê Boga i ku po¿ytkowi ludzi”
rusza³a pod przewodnictwem ksiêdza z krzy¿em, obrazami i chor¹gwiami, ze œpiewem religijnych pieœni,

litanii do Wszystkich Œwiêtych.
Obchodzono w ten sposób wszystkie okoliczne pola, które ksi¹dz œwiêci³. Kropi¹c œwiêcon¹ wod¹ obsiane
pola, kap³an poleca³ je na chwa³ê
Bo¿¹ obracaæ i w³asny po¿ytek, u¿ywaj¹c ich uczciwie. Podczas procesji
dziewczêta plot³y wianuszki z k³osów zbó¿ i zawiesza³y na sztandarach. Ka¿dy wchodz¹c potem do
koœcio³a po wianuszkach na sztandarach wiedzia³, ¿e w tej miejscowoœci pola ju¿ poœwiêcono. Przed œwiêceniem pól wyznaczano, kto bêdzie
niós³ sztandar podczas procesji, niesienie sztandaru poczytano za wielki
zaszczyt i wyznaczano najlepszych
gospodarzy.
W swoich wspomnieniach œp.
ks. Franciszek Jastrzêbski tak opisu-

je œwiêcenie pól w Sielsku: „Œwiêcenie pól, praktykowane powszechnie na Wschodzie, te¿ trzeba by³o
zg³aszaæ do w³adzy pañstwowej. Z
pocz¹tku przez jakiœ czas udawa³o
siê to, nareszcie, kiedy wybra³em
siê na œwiêcenie pól, proszony o to
przez parafian, znalaz³em siê na
kolegium orzekaj¹cym w £obezie,
które mi wymierzy³o 2500 z³ grzywny, zni¿onej wskutek rekursu do
300 z³”. (Wspomnienia z ¿ycia ks.
Franciszka Jastrzêbskiego 18901962).
Po tym wydarzeniu zaprzestano
zwyczaju œwiêcenia pól a¿ do 10
czerwca 2012 r., kiedy to nast¹pi³o
wznowienie tradycji œwiêcenia pól.
Po ponad 50 latach przerwy tradycja

ta znów o¿y³a w Sielsku, z ca³ym
swoim piêknem i dostojeñstwem.
Zachêcamy do przyjazdu na tê uroczystoœæ do Sielska mieszkañców z
innych miejscowoœci, m³odzie¿ oraz
uczniów z pobliskich szkó³. Œwiêcenie pól to wspania³a lekcja szacunku
do Ziemi, ukazania wiêzi i wspó³zale¿noœci, jaka ³¹czy cz³owieka z natur¹ i
jego Stwórc¹. Ka¿dy cz³owiek ma w
swoim sercu wpisane prawo naturalne, które nieod³¹cznie zwi¹zane jest z
Ziemi¹, która nie tylko nas ¿ywi, ale
tak¿e daje poczucie bezpieczeñstwa i
ukojenia. Œwiêcenie pól to nie tylko
przepiêkna tradycja, w której cz³owiek bior¹c odpowiedzialnoœæ za Ziemiê, któr¹ uprawia, prosi Boga o pomoc, to tak¿e manifestacja naszego
przywi¹zania do tej Ziemi. (bag)
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FESTYN RODZINNY W SP 1 W £OBZIE
10 maja 2014 roku w naszej
szkole odby³ siê 5. z kolei festyn rodzinny. Tegoroczne spotkanie
szkolnej rodziny odby³o siê pod has³em „Aktywna rodzina”, a w przygotowaniu uczestniczyli uczniowie
wraz z nauczycielami, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie „Jedynka
naszych marzeñ” .
Celem festynu by³o propagowanie zdrowego stylu ¿ycia i od¿ywiania siê. Jak zwykle festyn rozpoczê³a
pani dyrektor, Beata Zapalska, tym
razem w asyœcie burmistrza £obza,
pana Ryszarda Soli oraz ksiêdza proboszcza, pra³ata Józefa Cyrulika. Ju¿
wczeœniej pod kierunkiem pañ Ma³gorzaty ¯aczek oraz Ma³gorzaty
Janczury odby³ siê konkurs na plakat o tematyce dotycz¹cej wyboru
zdrowia i takiej ¿ywnoœci. Rozstrzygniêcie nast¹pi³o przed festynem, na
którym wrêczono nagrody zwyciêskim uczestnikom.
W konkursie „Zdrowe od¿ywianie siê” (dla klas I-III) nagrodzono:
A. Kotwick¹, J. D¹browska, W.
WoŸniak, J. Atrasa, E. £owkiet, W.
Micha³owsk¹, O. Poszytek, A. Zwoliñsk¹, A. Kowalec i A. Bogdanowicz.
W konkursie „Zdrowe drugie
œniadanie” (klasy IV-VI) nagrodzono A. Kuziemska, M Kwolk (wraz z
mam¹), K. Suwa³a i J. Wojsz, K. Pawlak i A. Draczyñska, A. papina i M.
Wojciechowska, J. Galoch i K. Poznañska. Podczas festynu zosta³
przeprowadzony kolejny konkurs
plastyczny (bêd¹cy chwila wytchnienia od zabaw ruchowych), w
którym nagrodzone zosta³y: T.
Krawczyk, M. Wilk, J. Hayder, Z.
Szymanek, D. Karaœ, A. Kotwicka, I.
Brzeziñska, A. Draczyñska, J. Gabry-

siak, A. Kalita, P. B³aszczyk, N. Matusewicz, K. Poznañska i J. Galoch
Równie¿ wczeœniej we wszystkich klasach przygotowano has³a reklamowe proponuj¹ce zdrow¹ ¿ywnoœæ, spoœród których organizatorki konkursu (panie Dominika Gadziñska, Ewa Górny i Danuta Hamera) wy³oni³y 33 najlepsze i to w³aœnie
na nie g³osowali uczestnicy festynu. Zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów wygra³o has³o Magdaleny
Wojciechowskiej „¯yj zdrowo, jedz
kolorowo” oraz podobne Karola
¯uka „Kiedy bêdziesz jada³ zdrowo,
w ¿yciu bêdzie kolorowo”, co pozwala przypuszczaæ, ¿e wszystkim
zdrowie i smaczna ¿ywnoœæ kojarz¹
siê z barwami. Zas³ug¹ mam uczniów
naszej szko³y oraz pani Ma³gorzaty
B³a¿ejowskiej by³o przygotowanie
stoiska ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹, na którym mo¿na by³o skosztowaæ pasztet
z selera, kilka gatunków domowego
chleba, ciasto marchewkowe, surówki i znakomite przetwory domowej roboty. Jako uzupe³nienie zdrowej diety proponowano owoce i
warzywa- te najzdrowsze, czyli wyhodowane w naszej strefie klimatycznej. Rodzinna zabawa ma jednak
swoje prawa, a do nich nale¿¹ szasz³yczki i kie³baski z grilla, które tym
razem by³y podawane ze zdrowymi
warzywami, a wiêc w sposób niew¹tpliwie zdrowy. Zdrowiu sprzyja³y
równie¿ zabawy proponowane
uczestnikom festynu: mecz pi³ki
siatkowej, ludzkie pi³karzy ki,
zje¿d¿alnie, wêdrówka na szczud³ach i narty zespo³owe. Ruch na
œwie¿ym powietrzu wzmaga³ apetyt,
wiêc stoiska ze smako³ykami (tak¿e
ze znakomitymi domowymi wypiekami przygotowanymi przez mamy)
oraz lodziarnia by³y oblê¿one. Zna-

komitej zabawie nie przeszkodzi³y
przelotne opady deszczu, a uczestnicy festynu kr¹¿yli miêdzy stoiskami z ceramik¹ przygotowan¹ przez
uczniów, stoiskiem sadzonek podarowanych przez zaprzyjaŸnion¹ ze
szko³¹ firm¹ Taxus oraz loteri¹ fantow¹. Ogromnym powodzeniem cieszy³y siê przeja¿d¿ki na kucykach i
zagroda kóz, z którymi przyjechali
pañstwo Anna i Przemys³aw Borowiccy z Gospodarstwa Agroturystycznego „Dobrkowski Zwierzyniec”. Mamy nadziejê, ¿e mili goœcie

„Bez pomocy bliŸnich sami nie dojdziemy do niczego.” Miko³aj Gogol

Bez barier - warsztaty integracyjne
12 maja 2014 r. w Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku
odby³y siê zajêcia dla grupy uczniów z Gimnazjum w
Resku. Dziêki uprzejmoœci pracowników i pod ich fachowym okiem m³odzie¿ uczy³a siê wykonywania wiosennych dekoracji kwiatowych. Spotkanie odby³o siê w
ramach sta³ej wspó³pracy DPS-u i gimnazjum, bowiem
uczniowie od kilku lat wspólnie z mieszkañcami placówki wystawiaj¹ w grudniu jase³ka, które uœwietniaj¹ coroczne rodzinne spotkania op³atkowe.
Wspólne wykonywanie ozdób by³o mi³ym prze¿yciem. Po raz kolejny pracownicy DPS-u w Resku pokazali, ¿e s¹ zainteresowani integracj¹ swoich podopiecznych z gimnazjalistami. M³odzie¿ z kolei uczy siê tolerancji i dostrzegania problemów ludzi niepe³nosprawnych.
W warsztatach udzia³ wziêli: Kacper Wiœniewski IIC,
Wojtek Kuc IIIA, Diana Gawecka IIIB, Karolina Biernat,
Filip Czura i Wiktoria Janowska z IIID. El¿bieta Kuc

na zawsze do³¹cz¹ do przyjació³
szko³y. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudzi³ wóz stra¿acki i radiowóz policyjny, którymi przybyli na
festyn niezawodni przyjaciele szko³y z ³obeskiej Stra¿y Po¿arnej oraz z
Policji. Mimo nienajlepszej pogody
mo¿na uznaæ festyn za bardzo udany, a jego efektem s¹ nawi¹zane
przyjaŸnie oaz wzmocnione wiêzi
³¹cz¹ce uczniów, rodziców oraz pedagogów.
Zespó³ redakcyjny gazetki szkolnej „Sztubak”. Opiekun D. Hamera
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Gra³a liga
IV liga

Czarne chmury
na Sarmat¹
Sarmata rozegra³ w tym tygodniu
dwa mecze. Najpierw w meczu zaleg³ym podejmowa³ Gryfa Kamieñ
Pomorski, z którym przegra³ 2:3. Sarmata prowadzi³ po bramce Zdzis³awa
Szw¹dera, ale Gryf odpowiedzia³
trzema trafieniami. Pora¿kê zmniejszy³ Damian Dzierbicki, strzelaj¹c
gola w 88 min. Gorszy wynik pad³ w
drugim pojedynku, z In¹ Goleniów.
Goœcie zaaplikowali gospodarzom
a¿ 4 bramki, nie trac¹c ¿adnej.
Sarmata Dobra gra³ w tych meczach zawodnikami: Marcin Libiszewski (Tomasz D¿egan, Sebastian
Marciniak), Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz, Andrzej Kierek, £ukasz
Uchwa³, Arkadiusz Paw³owski, Damian Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der,
Filip Plewiñski, Damian Koœciuk,
Przemys³aw Sadowski, Patryk Podbieg³o, Wojciech Bonifrowski, Emilian Kamiñski, Mateusz Kowalczyk,
Cezary Szkup, Piotr Klêczar i Micha³
Jemilianowicz.

Klasa okrêgowa

Tydzieñ pe³en
emocji
W tym tygodniu bêd¹ rozegrane
dwie kolejki – w œrodê i w weekend.
Bêdzie sporo emocji, gdy¿ Sparta
bêdzie czekaæ na wyniki meczów
swoich konkurentów do awansu. W
tej sprawie niespodziankê móg³by
wêgorzynianom sprawiæ Œwiatowid
£obez, który w œrodê, o 17.30, podejmuje wicelidera Iskrê Golczewo.
Mo¿e choæby ulubiony ostatnio
przez ³obzian punkt?
W sobotê w Resku derby powiatowe. W samo po³udnie przyje¿d¿a
Sparta.
GKS Mierzyn - Sparta
Wêgorzyno 1:3
Sparta wygra³a na trudnym terenie w Mierzynie 1:3, po bramkach
Kiernickiego (2), Samala i Koniecznego. Teraz mecz z coraz lepiej graj¹c¹ Reg¹ Trzebiatów. Trzeba siê
przy³o¿yæ.
Mewa Resko - Tanowia
Tanowo 5:1
Bramki dla Mewy: samobójcza,
Marcin Astramowicz, £ukasz Grygiel (2) i Konrad W³odarczyk.
Mewa: Andrusieczko, Paw³ow-
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IV liga
ski, Adamczuk Dariusz, Adamczuk
Damian, Skrilec, Kubicki, Deuter Sz.,
Dudek, W³odarczyk, Astramowicz,
Grygiel oraz Stêpieñ, Dmowski,
Ryba, Cytowicz.
Rolpol Chlebowo - Œwiatowid
£obez 3:3
£obzianie dwa razy prowadzili w
tym meczu, ale nie uda³o im siê utrzymaæ przewagi. Tylko remis. Bramki:
Mosi¹dz D., Stefaniak, Paw³owski.
Œwiatowid: Deuter, Pañka, Mosi¹dz, Bodys, Zielonka, Niko³ajczyk,
Stefaniak, Paw³owski, Borejszo,
Mosi¹dz D., Koba, Grzywacz, Sygnowski.

Klasa A

Sparta Gryfice
wraca do okrêgówki
Gryficka Sparta wygrywaj¹c z
wiceliderem, Koron¹ Stuchowo, zapewni³a sobie awans do okrêgówki
ju¿ na trzy kolejki przed koñcem ligi.
Ma 10 pkt. przewagi i nikt ju¿ nie jest
w stanie tego im odebraæ. Radowia
wypad³a blado w poprzednim sezonie. W tym wygrywa mecze, ale za
póŸno, bo koñczy siê kolejka. W tej
kolejce pokona³a 3:1 Or³a w Prusinowie, który spadnie do klasy B. Bramki strzelili: £. Su³kowski, R. Machalski i M. Smykowski.
Radowia: M.Bojanowicz – K.
Gêbka, K. £apuæ, R. Machalski, T.
Side³, P. Wiœniowski, M. Stosio (68'
J. Talarowski), £. Kulczyñski, M.
Ostaszewski, £. Su³kowski, M. Maziarz (55' M. Smykowski) oraz £.
Adamczewski, M. Kamiñski.

Klasa B

Znicz zgarn¹³
Jastrzêbiom awans
w ostatniej kolejce
Klasa B zakoñczy³a rozgrywki.
Jastrz¹b £osoœnica, który by³ liderem, pauzowa³ w tej kolejce i móg³
tylko przygl¹daæ siê, jak graj¹ rywale, licz¹c na ³ut szczêœcia w meczu
Znicza Wysoka Kamieñska z Bizonem Cerkwica. Gdyby Bizon wygra³
lub zremisowa³, awansowa³ by Jastrz¹b. Jednak Znicz nie da³ sobie
wyrwaæ tej gratki i wygra³ wysoko,
uzyskuj¹c awans do klasy A. Je¿eli w
Jastrzêbiu nie nast¹pi¹ jakieœ zawirowania, to jest on pretendentem do
awansu w nastêpnym sezonie, czego zespo³owi ¿yczymy.
KAR

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
TEL. 91 39 73 730; 504 042 532

Wyniki 26 kolejki. Sarmata Dobra Gryf Kamieñ Pomorski (mecz zaleg³y) 2:3. Œwit Szczecin - Arkonia
Szczecin 1:0, Stal Szczecin - D¹b
Dêbno 2:1, Odrzynka Radziszewo –
Rasel Dygowo 1:5, Hutnik Szczecin
- K³os Pe³czyce 1:2, Sarmata Dobra Ina Goleniów 0:4, Kluczevia Stargard
- Wielim Szczecinek 4:1, Vineta Wolin - Gryf Kamieñ Pomorski 1:0, Darzbór Szczecinek - Astra Ustronie
Morskie 4:3,
1. Astra Ustronie M.
2. Rasel Dygowo
3. Vineta Wolin
4. Gryf Kamieñ Pom.
5. Kluczevia Stargard
6. Ina Goleniów
7. Stal Szczecin
8. Œwit Szczecin
9. D¹b Dêbno
10. Arkonia Szczecin
11. Hutnik Szczecin
12. Sarmata Dobra
13. Darzbór Szczecinek
14. Wielim Szczecinek
15. Odrzynka Radz.
16. K³os Pe³czyce

56 57:24
54 53:21
53 53:22
47 61:48
42 49:37
41 41:41
40 41:33
39 45:35
37 52:49
36 44:38
34 41:48
26 32:58
24 38:72
23 31:55
20 23:58
19 17:38

Klasa okrêgowa
Wyniki 26 kolejki: Intermarche Rega
Trzebiatów - Kasta Szczecin 5:1,
Mewa Resko - Tanowia Tanowo 5:1,
Ehrle Dobra Szczeciñska - Wicher
Brojce 4:2, GKS Mierzyn - Sparta
Wêgorzyno 3:4, Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Jeziorak Szczecin 1:4,
Iskra Golczewo - Promieñ Mosty 2:0,
Rolpol Chlebowo - Œwiatowid £obez
3:3, Chemik II Police - B³êkitni II Stargard 1:4.
1. Jeziorak Szczecin
2. Iskra Golczewo
3. Sparta Wêgorzyno
4. B³êkitni II Stargard
5. Promieñ Mosty
6. Mewa Resko
7. Rega Trzebiatów
8. Tanowia Tanowo

57 89:31
56 81:38
55 60:26
55 96:51
45 73:51
41 70:57
41 44:40
38 47:56

WYNIKI I TABELE

9. Œwiatowid £obez
38 54:45
10. Wybrze¿e Rewalskie 35 58:77
11. GKS Mierzyn
34 56:61
12. Ehrle Dobra Szcz. 24 42:71
13. Kasta Szczecin
24 49:78
14. Wicher Brojce
23 41:68
15. Rolpol Chlebowo 15 30:82
16. Chemik II Police
11 35:93

Klasa A
Wyniki 19 kolejki. Pionier ¯arnowo Prawobrze¿e Œwinoujœcie 2:1, Fala
Miêdzyzdroje – Ba³tyk Gostyñ 3:0,
Korona Stuchowo - Sparta Gryfice
1:3, Orze³ £o¿nica - Sowianka Sowno
0:1, Orze³ Prusinowo - Radowia Radowo Ma³e 1:3, Jantar Dziwnów B³êkitni Trzyg³ów 4:1.
1. Sparta Gryfice
2. Korona Stuchowo
3. Jantar Dziwnów
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sowianka Sowno
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Radowia Radowo M.
8. Orze³ £o¿nica
9. Pionier ¯arnowo
10. Prawobrze¿e Œwin.
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Orze³ Prusinowo

54 79:21
44 56:21
40 69:32
35 38:26
29 32:26
25 54:44
22 36:38
21 26:45
20 25:53
17 26:40
14 26:60
7 18:79

Klasa B
Wyniki 14 kolejki. Zieloni Wyszobór
- Gardominka Polonia II Mechowo
2:2, Ba³tyk Miêdzywodzie - Muszkieter Trzebiatów 1:2, Znicz Wysoka
Kamieñska - Bizon Cerkwica 6:1.
Pauzowa³ Jastrz¹b £osoœnica.
1. Znicz Wysoka Kam. 26 44:25
2. Jastrz¹b £osoœnica
24 37:25
3. Ba³tyk Miêdzywodzie 21 27:21
4. Bizon Cerkwica
19 28:19
5. Muszkieter Trzebiatów 13 25:32
6. Gardominka Mechowo 11 21:37
7. Zieloni Wyszobór
5 17:40

Ju¿ wkrótce w parku miejskim w £obzie

£obziuki po raz
drugi z LOT-em
(POWIAT). Zarz¹d Powiatu
£obeskiego og³osi³ 20 maja wyniki
konkursu otwartego na realizacjê
zadania publicznego z dziedziny
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
2014 roku.
W konkursie z³o¿ona zosta³a jed-

na oferta, sporz¹dzona przez Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ na
realizacjê zadania publicznego pt.
„£obziuki - Parasol dla Kultury”.
Zarz¹d Powiatu £obeskiego
wspar³ realizacjê zadania publicznego kwot¹ 30 000 z³.
op
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Ania Turzyñska - supertalent z Zache³mia
O kolejny rewelacyjny wynik
postara³a siê Ania Turzyñska, 14letnia biegaczka £obeskiego Klubu
Biegacza Trucht. Podczas ogólnopolskiego mityngu lekkoatletycznego w Bia³ogardzie uzyska³a w biegu
na 400m wynik 59,12. Jest to nowy
rekord województwa zachodniopomorskiego czternastolatek oraz najlepszy wynik w kraju m³odziczek na
tym dystansie.
Startuj¹cy w mityngu pozostali
zawodnicy Truchtu tak¿e œwietnie
pobiegali i mocno poprawiali rekordy ¿yciowe, to jednak pozostali w
cieniu dokonañ Ani. Na 400 m Julia
Popiela mia³a 65,85, a Klaudia
Urbañska 67,52. Na tym samym dystansie Filip Rozpêdowski 54,86. Na
1000 m rozpoczynaj¹ca sezon na
bie¿ni Justyna Romej mia³a 3:00,52, a

Marcin Krohn uzyskuj¹c 3:05,34
poprawi³ rekord ¿yciowy o dziewiêtnaœcie sekund. Na koniec Kacper
Ga³an, z rekordu ¿yciowego, jaki
uzyska³ tydzieñ temu na Mistrzostwach Województwa Juniorów w
Szczecinie na 800 m, gdzie zdoby³
br¹zowy medal, „urwa³” trzy sekundy i nabiega³ 2:02,42 i jeœli w tym
tempie bêdzie robi³ postêpy, to szybko znajdzie siê w krajowej czo³ówce
juniorów m³odszych.
Dwa tygodnie temu pisaliœmy o
innych œwietnych wynikach Ani
Turzyñskiej, na otwarcie sezonu, a
tu kolejne wyniki na najwy¿szym
poziomie. Teraz znakomity wynik na
400 m, a tydzieñ temu w Szczecinie,
tak¿e rekord ¿yciowy w niemal samotnym biegu na 600 m - 1:40,57 i to
pi¹ty wynik w kraju. Tak wiêc obec-

Granie
IV liga
28.05.14 (œroda)
17.30 Hutnik Szczecin - Stal Szczecin
17.30 K³os Pe³czyce - Sarmata Dobra
17.30 Ina Goleniów - Darzbór Szczecinek
17.30 Astra Ustronie Morskie - Vineta Wolin
17.30 Gryf Kamieñ Pomorski - Kluczevia Stargard
17.30 Wielim Szczecinek - Œwit Szczecin
17.30 Arkonia Szczecin - Odrzynka Radziszewo
17.30 Rasel Dygowo - D¹b Dêbno
31.05.14 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - Rasel Dygowo
11.00 Œwit Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski
15.00 D¹b Dêbno - Arkonia Szczecin
16.00 Odrzynka Radziszewo - Wielim Szczecinek
17.00 Kluczevia Stargard - Astra Ustronie Morskie
17.00 Vineta Wolin - Ina Goleniów
17.00 Darzbór Szczecinek - K³os Pe³czyce
17.00 Sarmata Dobra - Hutnik Szczecin

w planie

Klasa okrêgowa
27.05.14 (wtorek)
17.30 Promieñ Mosty – Jeziorak Szczecin
28.05.14 (œroda)
17.30 Wicher Brojce - Rolpol Chlebowo
17.30 Tanowia Tanowo - Ehrle Dobra Szczeciñska
17.30 Œwiatowid £obez - Iskra Golczewo
17.30 Sparta Wêgorzyno - Intermarche Rega Trzebiatów
17.30 Chemik II Police - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
17.30 B³êkitni II Stargard - GKS Mierzyn
18.00 Kasta Szczecin - Mewa Resko
31.05.14 (sobota)
12.00 Mewa Resko - Sparta Wêgorzyno
14.00 Ehrle Dobra Szczeciñska - Kasta Szczecin
16.00 Jeziorak Szczecin - Œwiatowid £obez
16.00 GKS Mierzyn - Chemik II Police
17.00 Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Promieñ Mosty
01.06.14 (niedziela)
11.00 Intermarche Rega Trzebiatów -B³êkitni II Stargard
16.00 Rolpol Chlebowo - Rolpol Chlebowo
17.00 Iskra Golczewo - Wicher Brojce
Klasa A
31.05.14 (sobota)
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Pionier ¯arnowo
16.00 Radowia Radowo Ma³e - Orze³ £o¿nica
17.00 Sparta Gryfice - Jantar Dziwnów
01.06.14 (niedziela)
16.00 B³êkitni Trzyg³ów - Fala Miêdzyzdroje
17.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Orze³ Prusinowo
17.00 Sowianka Sowno - Korona Stuchowo
Klasa B zakoñczy³a rozgrywki.

nie Ania ma najlepsze wyniki w kraju
w kategorii m³odziczek na 100 m/
12,60 i 400 m/59,12, trzeci na 1000 m/
3:07,20, pi¹ty na 600 m/1:40,57 i szósty na 300 m/42,86.
Warto w paru zdaniach przybli¿yæ naszym czytelnikom sylwetkê tej
niezwykle i wszechstronnie utalentowanej dziewczyny. Chocia¿ pasjonat biegania i wieloletni dyrektor
szko³y Podstawowej w Siedlicach
Ryszard Jamro¿y, powiedzia³ przed
laty, ¿e zrobi z Ani biegaczkê, to ani
on, ani nauczycielka wf Bogus³awa
Organka nie przypuszczali, ¿e w Ani
drzemie a¿ tak wielki talent, gdy pó³tora roku temu przekazywali Aniê
pod szkoleniow¹ opiekê Piotra Kiedrowicza. Z miesi¹ca na miesi¹c Ania
poprawia³a swoje wyniki. Od mistrzostwa Powiatu, poprzez wicemistrzostwo województwa, po wicemistrzostwo Polski w Czwartkach Lekkoatletycznych. Od rekordów Powiatu, poprzez rekordy i najlepsze
wyniki w województwie, po najlepsze wyniki w kraju wœród trzynastolatek. Swój sportowy marsz w górê
kontynuuje w kategorii m³odziczek
(14-15 lat) z wy¿ej opisanym efektem.
Jak wartoœciowe s¹ to wyniki,
œwiadczy fakt, ¿e najwybitniejsza
polska biegaczka w kategoriach
m³odzie¿owych Sofia Ennaui, (która
w roku ubieg³ym zdoby³a dwa tytu³y
wicemistrzyni Europy Juniorek w
biegu na 1500 i w biegach na prze³aj
oraz szeœæ z³otych medali Mistrzostw Polski, poprawi³a równie¿
wszystkie rekordy Polski Juniorek)
mia³a w jej wieku s³absze wyniki.

Jak nam powiedzia³ trener Kiedrowicz, u którego Ania na co dzieñ
mieszka i trenuje, wyniki Ani to nie
tylko efekt wielkiego talentu sportowego, ale równie¿ nieprzeciêtnego
charakteru, ogromnej pracowitoœci i
obowi¹zkowoœci, a mo¿e przede
wszystkim wielkiej pasji. Pasji do
biegania. Chocia¿ jesieni¹ spotka³a
j¹ ogromna tragedia, gdy zmar³ jej
najwiêkszy kibic tato, który z radoœci¹ struga³ kolejne pó³ki na Ani
medale i puchary, to Ania nie za³ama³a siê. By³o jej z pewnoœci¹ bardzo
ciê¿ko po odejœciu taty i z dala od
najbli¿szych, ale przetrwa³a i dzisiaj
zbiera nagrodê za wytrwa³oœæ oraz
pracowitoœæ. Równie¿ w gimnazjum
jest najlepsz¹ uczennic¹ w klasie.
Czêste wyjazdy na obozy i zawody
nie stanowi¹ przeszkody, by zbieraæ
pi¹tki i szóstki. A wychowawczyni
Daria Tomczak mocno kibicuje Ani i
wspiera j¹, nie martwi¹c siê o czêste
nieobecnoœci, bo wie, ¿e gdy Ania
wróci, to szybko nadrobi zaleg³oœci
i zaliczy klasówki równie celuj¹co,
jak biega.
Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e trenuj¹cy m³odzi biegacze Truchtu, to
„efekt” œwietnie funkcjonuj¹cego
systemu sportu w powiecie ³obeskim stworzonego przez grono pasjonatów sportu na czele ze starost¹
Ryszardem Brodziñskim, „uparcie”
stawiaj¹cych na m³odych ludzi. Talent Ani Turzyñskiej, o której mówi¹
ju¿ trenerzy Kadry Narodowej w biegach, ujawni³ siê w pe³ni w £obeskiej Lidze Biegowej, któr¹ w ubieg³ym roku wygra³a.
(o)
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Micha³ Pniewski Mistrzem Europy Juniorów
(RESKO-VOLOS). W dniach 910 maja 2014 r. w Volos (Grecja) odby³y siê XXVIII Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin. W zawodach
wziê³o udzia³ 368 zawodników z 21
krajów, m.in. Armenii, Rosji, Hiszpani, Grecji, Rumuni, Libanu, Iranu, W³och, Francji, Niemiec i oczywiœcie z Polski.
Oficjalnego otwarcia zawodów
dokona³ Minister Zdrowia Grecji
oraz Prezydent WKF Shihan Antonio Pinerio. W pierwszym dniu Mistrzostw odby³y siê zawody juniorów, kadetów oraz dzieci w kumite i
kata w 30 konkurencjach. W drugim
dniu rozegrano zawody seniorów w
kumite i kata w 14 konkurencjach.
Mieszkañcy Reska Szymon Dusza oraz Micha³ Pniewski trenuj¹cy
pod czujnym okiem senseia Cezarego Banasiaka (2 DAN) zostali powo³ani przez Polski Zwi¹zek Karate z
siedzib¹ w Warszawie do Reprezentacji Polski - tym samym do udzia³u
w Mistrzostwach Europy. Reszczanie zaprezentowali bardzo wysoki
poziom wyszkolenia. Szymon Dusza

walczy³ z Armeñczykiem, który by³ o
wiele wy¿szy i ciê¿szy od naszego
zawodnika, a trzeba przyznaæ, ¿e te
warunki fizyczne zazwyczaj decyduj¹ o przebiegu walki. W pierwszych sekundach walki ustêpowa³
miejsca przeciwnikowi, lecz po chwili siê prze³ama³ i zacz¹³ stosowaæ
kombinacje uderzeñ, oddaj¹c cios za
cios. Niestety pod koniec walki przeciwnik wyprowadzi³ uderzenie kolanem w brzuch i przytka³ naszego

zawodnika, czym uzyska³ ipon, czyli
punkt techniczny, który zadecydowa³ o wygranej Armeñczyka. Pomimo przegranej pierwszej walki, by³ to
bardzo udany wystêp Szymona,
debiutanta na tak wysokiej rangi
zawodach.
Drugi z zawodników - Micha³
Pniewski - swoj¹ pierwsz¹ walkê wygra³ z Grekiem. Ju¿ w czasie pierwszej
po³owy walki zdoby³ wazari (pó³
punktu technicznego) przez kopniêcie przeciwnika w g³owê technik¹
boczn¹ no¿n¹, zwan¹ mawashi geri
jodan. Walka skoñczy³a siê wygran¹
przez znokautowanie przeciwnika
uderzeniem w brzuch. Druga walka
by³a ciê¿ka. Przeciwnikiem by³ Bu³gar, a walka by³a bardzo wyrównana.
Nasz zawodnik mia³ kryzys, ale pokona³ go i zawalczy³ do koñca - do
ostatniej sekundy zadawa³ wiêcej
ciosów ni¿ przeciwnik. 5 sekund
przed koñcem walki znaleŸli siê na
krawêdzi maty i prawie równo z gongiem Micha³ odda³ cios kolanem w
brzuch, co spowodowa³o tak zwane
„przytkanie”. O wygranej zadecydowa³ sêdzia g³ówny maty, który wskaza³ na zawodnika z Polski. Trzecia i
ostatnia walka by³a najtrudniejsza.
Po wczeœniejszych walkach Micha³
mia³ ma³o czasu na regeneracjê si³.

Ostatnim przeciwnikiem okaza³ siê
tak¿e zawodnik z Bu³garii Todorov
Todor, z którym mia³ przyjemnoœæ
walczyæ w finale w Bu³garii na Mistrzostwach Europy. W pierwszych
sekundach zawodnicy sprawdzali
swoj¹ kondycjê, potem walka rozgorza³a na dobre. Wymieniali miêdzy
sob¹ coraz wiêcej uderzeñ i ciosów.
Micha³ kilka razy kopn¹³ przeciwnika w g³owê - niestety tylko jeden z
sêdziów zauwa¿y³ oddany cios.
Przeciwnik s³yn¹³ z nokautowania
kopniêciem w w¹trobê, tym bardziej
Micha³ musia³ uwa¿aæ na jego ciosy.
Sêdziowie zadecydowali dogrywkê.
Ju¿ w pierwszych sekundach nasz
zawodnik mia³ przewagê nad przeciwnikiem. Sêdziowie przyznali mu
wazari i w tym momencie Micha³ robi³
wszystko, ¿eby zdystansowaæ przeciwnika i utrzymaæ przewagê. Ostatecznie Micha³ jednog³oœnie wygra³
walkê, zdoby³ z³oto i tym samym
tytu³ Mistrza Europy Juniorów w
kategorii 16-17 lat - 80 kg.
W konkurencji kata niestety nie
posz³o tak wspaniale, Micha³ pope³ni³ b³¹d i zaj¹³ 4 miejsce.
Reprezentacja Polski zdoby³a 41
medali i zajê³a 1 miejsce dru¿ynowo,
pokonuj¹c i pozostawiaj¹c w za sob¹
Bu³gariê i Armeniê.
(o)
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez

(316)
(173)
(170)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
Beata Medunecka - PUP £obez
Bo¿ena Zarecka CIW £obez Ryszard Brodziñski - starosta
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
Janina Szulc SR £obez
Janusz Zarecki £DK Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
Maria Sola - PUP £obez
Jolanta Wielgus - PUP £obez
Lidia Myszczyszyn US £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP

(124)
(121)
(31)
(22)
(22)
(17)
(13)
(12)
(11)
(10)
(8)
(7)
(6)
(5)
(3)
(2)
(2)
(2)

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £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
Piotr Blumensztajn - 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
Zbigniew Gromek - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez

(170)
(94)
(41)
(34)
(32)
(26)
(23)
(15)
(13)
(10)
(9)
(7)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz Dobrej
Sebastian Kuran - UM Dobra
Agnieszka Witkowska - UM Dobra

(8)
(5)
(3)

Kupon
+

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
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Mateusz Jaworski - UM Resko
£ukasz Sobis - UM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko

(316)
(173)
(52)
(44)
(28)
(19)
(9)
(8)
(5)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno

(18)
(5)
(3)
(3)

GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M.

(10)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
(50)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(21)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (15)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(9)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (5)
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)
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez
(2)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Kamila Deuter - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Irena Libiszewska - UM £obez
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez

nr 17

pozytywnie oceniam

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

-

negatywnie oceniam

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

(201)
(63)
(57)
(53)
(51)
(33)
(24)
(19)
(18)
(18)
(18)
(12)
(11)
(10)
(10)

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)

Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez Helena Szwemmer - radna RM
Bogdan Górecki - radny RM
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Dariusz Ledzion - £DK
Wies³awa Romejko - UM £obez
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Ewa Ciechañska UM £obez Iwona ¯y³a - UM £obez Agnieszka Michna - UM £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez

(10)
(10)
(10)
(9)
(8)
(7)
(7)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra
Piotr Hebda- radny gm. Dobra
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra

(8)
(4)
(4)

GMINA RESKO
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
(143)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (136)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(99)
Barbara Basowska - radna RM
(86)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko (53)
Jolanta Furman - CK
(46)
Renata Kulik - RM Resko
(25)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
(19)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(11)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(10)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
(10)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku (9)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(6)
Kamila Jaworska - UM Resko
(6)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(5)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko (5)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(3)
Aniela Wypch³o - OPS 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)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(2)
Halina Puch - UM Resko
(2)
GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e

(1)

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Wanda Opala - UM Wêgorzyno

(19)
(10)

5 tys. z³
dla zwyciêzcy!
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w plebiscycie. W
kupon nale¿y wpisaæ imiê i nazwisko osoby, na któr¹ g³osujemy. Plus przy nazwisku oznacza aprobatê dla jego
pracy i zadowolenie z niej, minus - niezadowolenie z poziomu obs³ugi.
Osoba, która zdobêdzie najwiêcej plusów przy
nazwisku, otrzyma nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³
ufundowan¹ przez nasz tygodnik oraz sponsora pana
Marcina Pietrzyka.
Po zsumowaniu punktów zostanie równie¿ wybrany „samorz¹d z klas¹”.
Wype³nione kupony mo¿na przynosiæ do redakcji
przy ul. S³owackiego 6 w £obzie, nades³aæ poczt¹ b¹dŸ
pozostawiæ w punktach sprzeda¿y naszego tygodnika.

Sponsorzy:
Marcin Pietrzyk
Kazimierz Rynkiewicz
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I Komunia œwiêta w £obzie, 18.05.2014

CMYK

