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W Dobrej i Resku kierowcy
potr¹cili dzieci - szczêœliwie
bez obra¿eñ
Mieszkañcy sami zrobili
œwietlicê i wysz³o tanio
(PRZEMYS£AW, gm.
Resko). Przez siedem
lat praktycznie sami
wykonali dla siebie
miejsce spotkañ –
wspania³¹ œwietlicê,
w której jeszcze kilka
lat temu zalega³ gruz.
To najwiêksza œwietlica w powiecie,
któr¹ mieszkañcy
wykonali niemal
sami.
Str. 9

Zakrêt
œmierci
Na jednym z zakrêtów
drogi krajowej K20
pomiêdzy Wêgorzynem a
Drawskiem Pomorskim
dochodzi czêsto do kolizji
drogowych. Kiedyœ mo¿e
tu dojœæ do tragicznego
wypadku. Dlaczego? Str. 3

Oœwiadczenia maj¹tkowe „£obziuki - Parasol dla
urzêdników Urzêdu
Kultury” ju¿ w sobotê
Miejskiego w £obzie
Zapraszamy w dniu 21.06.2014 na imprezê
Koniec sezonu pi³karskiego
CMYK

plenerow¹ - piknik - pod nazw¹ „£obziuki”
- Parasol dla Kultury” w Parku Miejskim w £obzie
w godzinach 12.00 - 20.00.
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Kazimierz Rynkiewicz

U

publicznione taœmy z rozmów polityków partii rz¹dz¹cej oraz zajmuj¹cych najwy¿sze
stanowiska w instytucjach publicznych przynosz¹ wiedzê o naszym
pañstwie, na codzieñ skrzêtnie ukrywan¹ przed Polakami. Mo¿e nie
przed wszystkimi, bo ci co chc¹, to
wiedz¹.
Oto minister spraw wewnêtrznych Bart³omiej Sienkiewicz w rozmowie z prezesem NBP Markiem
Belk¹ uk³adaj¹ sk³ad rz¹du. Ten
ostatni w zamian za pomoc finansow¹ rz¹dowi ze strony banku chce
dymisji ministra finansów Wincenta
Rostowskiego. Ta pomoc nie ma s³u¿yæ Polsce, lecz PO, która coraz bardziej boi siê dojœcia PiS do w³adzy.
Minister przy okazji ujawnia kilka
spraw. Pierwsza - PO rz¹dzi za pomoc¹ kasy, zdaj¹c sobie sprawê z
kondycji finansowej spo³eczeñstwa
- ludzie chc¹ ci¹gle kupowaæ i mieæ
„ciep³¹ wodê w kranie”.
Rozpoznanie bardzo cyniczne,
ale przecie¿ trafne wobec elektoratu
tej partii. Przelewanie publicznych
pieniêdzy do prywatnych kieszeni
swoich wyborców to klucz do sprawowania w³adzy. Reszta ich nie interesuje, mo¿e wyjechaæ na zmywak
do Anglii lub ¿ebraæ w opiece .
By myœleæ o wszystkich, trzeba
by wprowadziæ w ¿ycie Program
Polskich Inwestycji, czyli myœleæ o
rozwoju Polski. Ale o tym programie,
o którym premier Tusk mówi³ w drugim expose, jako sztandarowym dla
naszej gospodarki, szef MSW mówi:
- „Ch…, dupa i kamieni kupa”. A o
swoim kraju: „Pañstwo polskie istnieje tylko teoretycznie”. To pora¿aj¹ca diagnoza po 7 latach sprawowania rz¹dów przez PO-PSL. Oni o tym
wiedz¹. A czy zdaj¹ sobie z tego sprawê wyborcy PO-PSL?
Te stwierdzenia pasuj¹ do s³ów
by³ego premiera Wêgier Ferenca
Gyurcsány, z Wêgierskiej Partii Socjalistycznej, który po wygranych
wyborach w 2006 r. powiedzia³ na
zamkniêtym spotkaniu tej partii:
„K³amaliœmy rano, noc¹ i wieczorem.” Dopiero gdy ujawniono nagranie z jego s³owami, dosz³o po kilku
latach do prze³omu politycznego na
Wêgrzech i oddanie ca³kowitej w³adzy Orbanowi, bo ludzie mieli ju¿
doœæ. Czy podobnie stanie siê u nas?

Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 17.6.2014 r.

Wstrz¹saj¹ce rozmowy nagranych polityków

„Pañstwo polskie istnieje tylko
teoretycznie”
Mamy takich polityków i takie
media, ¿e zupe³nie nie dos³ysza³y lub
zby³y milczeniem s³owa Obamy,
wypowiedziane do nich 4 czerwca w
Warszawie. Przypomnia³a je red.
Teresa Bochwic, wskazuj¹c, ¿e nawet nie zosta³y wiernie przet³umaczone:
„Tutaj w Polsce widzimy ¿yw¹
presjê i rosn¹ce spo³eczeñstwo
obywatelskie, które rozlicza swoich
przywódców – poniewa¿ rz¹dy istniej¹ po to, aby podnosiæ swoje
narody, a nie przygniataæ.”
„Przywódcy musz¹ podtrzymywaæ publiczne zaufanie i sprzeciwiaæ
siê korupcji, a nie okradaæ kieszeñ
w³asnego narodu.”
Dlaczego takich s³ów nie s³yszymy od naszych rz¹dz¹cych, a s³yszymy (na taœmach) jêzyk spod budki z
piwem? Premier Donald Tusk broni³
ministra MSW Bart³omieja Sienkiewicza i prezesa NBP Marka Belkê, ¿e
jakoby mieli rozmawiaæ o sprawach
pañstwowych. K³amie patrz¹c nam
wszystkim prosto w oczy. Sienkiewicz przyszed³ po pieni¹dze do Belki
z jednym argumentem – trzeba pieni¹dze zdobyæ, by PiS nie doszed³ do
w³adzy. Co to ma wspólnego z demokracj¹ i Polsk¹? Pos³uchajmy, bo jest
tu wy³o¿ona ca³a polityka PO. Minister MSW Bart³omiej Sienkiewicz
mówi o spo³eczeñstwie i o tym, ¿e
trudno bêdzie wygraæ wybory bez
pieniêdzy, gdy¿ dotacje unijne pojawi¹ siê dopiero w 2015 roku. Ocenia,
¿e te pieni¹dze bêd¹ potrzebne ju¿ w
2014. By to zrobiæ, zwraca siê o pomoc do Belki, gdy¿ NBP ma zakaz kupowania obligacji skarbowych i finansowania deficytu bud¿etowego.
W zamian za zgodê na finansowanierz¹du Belka ¿¹da dymisji ministra finansów Wincentego Rostowskiego. Po pewnym czasie Rostowski
odchodzi, a w³aœnie dzisiaj rz¹d mia³
rozpatrywaæ projekt zmiany ustawy
o NPB, który umo¿liwia³ realizacjê
omówionego planu.
Bart³omiej Sienkiewicz – Ten
rok 2014 wydaje siê o wiele wa¿niejszy ni¿ cokolwiek innego. Moim zdaniem w 15 bêdzie po herbacie. W 15
mo¿na siê rozejœæ. (…) Moim zdaniem 14. Nie 15, nie rok wyborów, to
jest zawracanie dupy. Albo ludzie
poczuj¹, ¿e nast¹pi³a pewna zmiana,
bo jak ja poznajê ten proces, to jest
tak: […] budujemy drogi, bla, bla, bla
[…], ale to ju¿ kompletnie nie dzia³a.
Dlaczego nie dzia³a? Bo przeciêtny
Kowalski patrzy na te autostrady,

estakady, na ten dworzec, na cokolwiek innego...
Marek Belka – Bo to siê, kurwa,
nale¿y po prostu...
Bart³omiej Sienkiewicz – Bo
jego podstawowe pytanie jest: a co
ja z tego kurwa mam?! Gdzie jest ten
pieni¹dz u mnie w portfelu? A nie ¿e
ma wypierdolonego orlika przed
oknami, bo on ma w dupie tego orlika, podobnie ma tê autostradê w
dupie! Bo dla niego jest pytanie o
efekt rozbudzonych aspiracji. Jak
siê rozbudzi³o aspiracje, to s¹ pewne
konsekwencje. Najpierw s¹ takie
aspiracje, aby pañstwo by³o bardziej
umyte i bardziej przypomina³o to, co
na Zachodzie albo co sobie wyobra¿a. A potem siê aspiracje przesuwaj¹
do w³asnego portfela. I jest pytanie,
co ja z tego mam. Wiêc centralny problem polityczny, jaki jest przed nami,
to problem 14 roku i portfela Kowalskiego. Koniec, kropka. To siê da
jakoœ zarz¹dziæ na poziomie jakichœ
dzia³añ moim zdaniem... takich
gdzie... Nie finansowych, to znaczy
jest kupa rzeczy, które ludzi wkurwiaj¹, szkodz¹ im, s¹ absurdalne, bo
to pañstwo jest Ÿle skonfigurowane.
To siê da jakoœ tam przeprowadziæ.
Ale nie ucieknie siê od – prawdê
mówi¹c – od pieniêdzy, i to nie jest
kwestia za dwa lata, to jest kwestia
przysz³ego roku (rozmawiaj¹ w lipcu
2013). (...)
I liczenie na to, ¿e siê jakaœ Platforma, która jest jakimœ dziwnym
tworem, zepnie siê w roku wyborczym, to jest po prostu proszenie siê
o k³opoty. To jest odmeldowanie siê
na w³asne ¿yczenie. Takie rzeczy siê
rozstrzyga rok przed rokiem wyborczym, a nie w roku wyborczym. Czy
ustawa o NBP by to u³atwia³a?
Marek Belka – U³atwia³aby, tak.
U³atwia³a. (…) Tylko ¿e po prostu ja
muszê mieæ instrumenty, ¿eby na
przyk³ad obje¿d¿aæ Radê Polityki
Pieniê¿nej.
(Cytaty za tygodnikiem „Wprost”)
Ju¿ wiadomo, co zrobi³ premier
Tusk - post¹pi³ wed³ug s³ów Sienkiewicza, który zaobserwowa³, jak zarz¹dza³ „piêkn¹ katastrof¹” skorumpowany premier Hiszpanii Rajoh,
którego partia przez 10 lat finansowa³a czo³owych dygnitarzy gotówk¹ wp³acan¹ przez ró¿nych biznesmenów. Z czarnej kasy wyp³acono 7,5 mln euro. Rajoy jest w tarapatach. B. Sienkiewicz wspomina: Co ten facet powie? Pierwsza sprawa: nie spoci³ siê. Druga sprawa to
œwietny komunikat, który brzmia³:

„Królestwo Hiszpanii jest pañstwem
prawa i ¿adne pañstwo nie ulega
szanta¿owi. To jest wszystko, co
mam do powiedzenia”.
Dok³adnie to samo zrobi³ Tusk na
wczorajszej konfernecji.
A co zrobi¹ wyborcy PO, ci kupieni lub zaœlepieni? Czy bêd¹ jak w
tym dowcipie?
Wraca pijany m¹¿ do domu po
dwóch dniach balangi. ¯ona, chc¹c
pokazaæ, jaka to ona jest dobra, rozbiera go i mówi:
- O, mój ty biedaku, znowu te
delegacje, ale¿ jesteœ zmêczony.
Widz¹c œlady szminki na torsie:
- Znowu ta œlepa sekretarka
ochlapa³a ciê winem...
Œci¹ga mu spodnie i widzi damskie figi. Nagle zaniemówi³a, a m¹¿:
- No, kombinuj, ma³a, kombinuj!
No w³aœnie, wyborcy PO - kombinujcie, kombinujcie... Czy czujecie
siê odpowiedzialni za pañstwo, które istnieje tylko teoretycznie, czy te¿
czas najwy¿szy przejrzeæ na oczy.
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Zdarzenia drogowe z udzia³em najm³odszych
- uwaga kierowcy i rodzice

Zakrêt œmierci?

W Dobrej i Resku
kierowcy potr¹cili dzieci
- szczêœliwie bez obra¿eñ

(WÊGORZYNO). Na jednym z
zakrêtów drogi krajowej K20 pomiêdzy Wêgorzynem a Drawskiem
Pomorskim dochodzi czêsto do kolizji drogowych. Kiedyœ mo¿e tu
dojœæ do tragicznego wypadku. Dlaczego?

(DOBRA). Policjant Wydzia³u
Ruchu Drogowego w £obzie zatrzyma³ prawo jazdy mê¿czyŸnie, który
uczestniczy³ w zdarzeniu drogowym, a nastêpnie odjecha³ z jego
miejsca.
W sobotê dy¿urny jednostki
otrzyma³ zg³oszenie, ¿e kierowca
samochodu marki Hyundai potr¹ci³
w miejscowoœci Dobra 6. letni¹
dziewczynkê, a nastêpnie odjecha³ z
miejsca zdarzenia drogowego. Na
miejsce natychmiast skierowano
funkcjonariuszy, którzy podjêli
czynnoœci i ustalili osobê kieruj¹cego. 22.latek odjecha³ z miejsca, gdy¿
jak t³umaczy³, dziewczynce nic siê
nie sta³o. Mê¿czyŸnie natychmiast
zatrzymano prawo jazdy. Dziewczynka natomiast trafi³a do szpitala.
(RESKO). Podobne zdarzenie
mia³o miejsce w czwartek w Resku,
gdzie 5. letnia dziewczynka wysz³a
na jezdniê wprost pod nadje¿d¿aj¹cy pojazd. Kieruj¹ca samochodem
marki Volkswagen, jad¹c jedn¹ z ulic
Reska, w miejscu, gdzie nie by³o
przejœcia dla pieszych, potr¹ci³a
dziecko. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, i¿ dziewczynka wtargnê³a na

jezdniê z lewej strony i wówczas
dosz³o do zdarzenia.
Na szczêœcie obie dziewczynki
nie odnios³y powa¿niejszych obra¿eñ. Jednak¿e pamiêtajmy, ¿e chwila
nieuwagi mo¿e doprowadziæ do nieszczêœcia. Bacznie obserwujmy nasze pociechy i nie pozostawiajmy ich
samych bez opieki, tym bardziej ¿e w
œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
dziecko w wieku do 7 lat mo¿e korzystaæ z drogi tylko pod opiek¹ osoby,
która osi¹gnê³a wiek co najmniej 10
lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.
Nadzorujmy zachowanie naszych dzieci, gdy¿ w ten sposób
mo¿e uchroniæ je przed nieszczêœliwymi wypadkami.
kp

Podczas sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie Komendant Powiatowy Policji w £obzie m³. insp. Jacek
Dobrek zwróci³ uwagê na jeden z
zakrêtów drogi krajowej K20.
- Jest pewna powtarzalna sytuacja, jeœli chodzi o kolizje na drodze
K20. Wyst¹piliœmy do Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad oddzia³ w
Szczecinie, poniewa¿ stwierdziliœmy
wraz z funkcjonariuszami stra¿y po¿arnej, ¿e pomiêdzy Wêgorzynem a
Wiewieckiem, na 45 km, nawierzchnia pomimo braku ujemnych temperatur otoczenia pod wp³ywem nawet
niewielkiej iloœci wody staje siê niezmiernie œliska. Tym samym przejazd
tym odcinkiem drogi, pomimo zastosowania ograniczenia do 60 km/h
mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla
uczestników ruchu drogowego.
Wyst¹piliœmy do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-

strad o rozwa¿enie i zmianê ewentualnie nawierzchni. W roku ubieg³ym
mieliœmy tam 7 kolizji i ca³e szczêœcie,
¿e nie dosz³o do wypadku œmiertelnego. Samochody wypadaj¹ tam z
drogi, pomimo zachowania zgodnego ze znakiem ograniczenia do 60 km/
h. Mo¿e skoñczyæ siê tak, ¿e ktoœ
tam zginie, a ¿ycie ludzkie jest bezcenne, ¿adne pieni¹dze nie zwróc¹
¿ycia – zwraca³ uwagê komendant.
Okaza³o siê, ¿e i burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska interweniowa³a ju¿ w tej sprawie w GDDiA
niezale¿nie od policji.
- By³am osobiœcie w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie i rozmawia³am z
dyrektorem na ten temat. Zlecili przebadanie szorstkoœci nawierzchni na
tym zakrêcie, bêd¹ jeszcze zamontowane „niebieskie linie”, które powoduj¹, ¿e kierowca mo¿e zreflektuje siê
i ograniczy prêdkoœæ, ¿eby nie wypadaæ z tego zakrêtu. Przede wszystkim chodzi o kierowców jad¹cych z
Wêgorzyna w stronê Drawska. Byliœmy w kwietniu, myœlê, ¿e to zostanie zrobione - doda³a burmistrz
Monika KuŸmiñska.
MM

Konkurs na stanowisko
dyrektora
(DOBRA). Zosta³ og³oszony
konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo³u Placówek
Oœwiatowych w Dobrej.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na

stanowisko Dyrektora Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Dobrej”, do
20 czerwca na adres Urzêdu Miejskiego w Dobrej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
op
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Praca
DGP Security Partner, dla kwalifikowanych
pracowników ochrony oraz dla osób
nie posiadaj¹cych uprawnieñ, po odbyciu
finansowanego przez nas kursu.
Tel. 696-033-591

CMYK
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LUDZIE I SPRAWY

„Córka tak siê przeraŸliwie dar³a, tak¹ zrobi³a scenê, ¿e w takiej akcji to ja jej jeszcze nie widzia³am.
Taka by³a rozwœcieczona”.

Przyczepa z lodami zatarasowa³a
dojazd do rehabilitacji
(£OBEZ). Gdy podczas
festynu z okazji Dnia
Dziecka z jednej strony
szko³y „Dwójki” dzieci
bawi³y siê w najlepsze, z
drugiej strony placówki
23. letnia osoba z
pora¿eniem mózgowym
przechodzi³a koszmar.
4 czerwca w ³obeskiej Szkole Podstawowej nr 2 odbywa³ siê festyn dla
najm³odszych z okazji ich œwiêta. Za
zgod¹ dyrekcji na terenie szko³y
móg³ sprzedawaæ lody jeden z ³obeskich przedsiêbiorców. Wszystko
by³oby w porz¹dku, gdyby nie zastawi³ on swoj¹ przyczep¹ wjazdu do
gabinetu rehabilitacyjnego. W tym
dniu gabinet by³ otwarty. Wszystko
by³oby te¿ w porz¹dku, gdyby osoby, które zastawi³y wjazd, na proœbê
osoby wioz¹cej chor¹ z pora¿eniem
mózgowym inaczej zareagowa³y.
- Przyjecha³am o 12.45 na rehabilitacjê. Wjecha³am jak zawsze na
g³ówny wjazd i zobaczy³am, ¿e stoi
tam du¿a przyczepa garma¿eryjna z
lodami i nie mogê dostaæ siê na rehabilitacjê. Moja córka Ania zaczê³a siê
ju¿ denerwowaæ. Po wypadku w
markecie ma lêk – boi siê wychodziæ
z samochodu. Wycofa³am, zaparkowa³am na g³ównym parkingu na ul.
Spokojnej, otworzy³am szybê i zamknê³am samochód.
Wyjaœni³am, ¿e potrzebujê dostaæ siê na rehabilitacjê, bo mam
chor¹ osobê, z lêkiem, i nie przejdzie
tak du¿y odcinek drogi. Spyta³am jak
d³ugo bêdzie sta³. Odpar³, ¿e pó³
godziny. Wyjaœnia³am, ¿e nie mogê
tak d³ugo czekaæ, bowiem za chwilê
córka ma rehabilitacjê, póŸniej bêdzie nastêpne dziecko. Moja córka
ma pora¿enie mózgowe i jest po
wypadku, rehabilitacjê ma tylko dwa
razy w tygodniu. Ca³y czas mnie
ignorowa³, rozmawia³ z kimœ przez
telefon. Powiedzia³am, ¿e w koñcu
wezwê stra¿ miejsk¹. Po tych s³owach zwróci³ siê w moj¹ stronê:
„Mówi pani coœ do mnie?” Na pytanie czy przesunie siê, odpar³, ¿e nie.
Powiedzia³: „Niech pani jedzie, ja
pani¹ przeprowadzê, ¿eby pani samochodu nie porysowa³a”. Nie
wiem czy swojego, czy mojego, bo
odwróci³ siê i nie zrozumia³am.
Z dalszych s³ów wynika, ¿e
mieszkanka £obza stara³a siê wyt³u-

maczyæ, ¿e jej samochód ma niskie
zawieszenie i nie by³a w stanie przejechaæ samochodem po krawê¿niku
i czêœci trawnika. Sprzedaj¹cy pan
odpar³, ¿e to jej problem.
- Posz³am do pani rehabilitantki.
Zaczê³a prosiæ tego pana, aby odjecha³, a on dalej rozmawia³ przez telefon. Tak jak zareagowa³ na mnie, tak
i na ni¹. A potem napisali w gazecie,
¿e to moja wina, bo ja im przeszkodzi³am, prywaciarzom, sprzedawania
lodów.
- Wreszcie spiêli busa z przyczep¹ i wjechali pod tylne drzwi
szko³y. Pan Leszek Bryczkowski
pomóg³ mi przejechaæ, bo by³o bardzo w¹sko.
Ania w czerwcu skoñczy³a 23
lata, wa¿y 83 kg. Nie s¹ dobrane leki
i jest tragedia. Nie œpi, jest nerwowa.
Po godzinie czekania w samochodzie Ania bardzo krzycza³a, bi³a rehabilitantkê. Rehabilitantka prosi³a,
b³aga³a, aby Ania wysz³a z samochodu, to córka tak siê przeraŸliwie dar³a, tak¹ zrobi³a scenê, ¿e w takiej akcji
to ja jej jeszcze nie widzia³am. Taka
by³a rozwœcieczona. Kolano rozwali³a sobie, jak wychodzi³a na plac
przed rehabilitacj¹.
W ogóle nie chcia³a wspó³pracowaæ z rehabilitantk¹. Zrobiona by³a
tylko jedna lampa i jeden masa¿ i
wróci³am do domu, bo rehabilitantka
nie by³a w stanie pracowaæ. Ona jak
idzie, to muszê iœæ z ni¹ na zjazd
wózków. Nie pójdzie na schody,
musi siê z³apaæ, muszê j¹ prosiæ z 15
minut, bo inaczej nie pójdzie. Czasami by³o tak, ¿e po 20 minut mok³am na
deszczu, prosi³am, aby wysz³a z samochodu i nie wysiad³a. Musia³am
wracaæ do domu. A taki gówniarz
bêdzie wypisywaæ, ¿e mo¿e chodziæ?
Jest to przykre, naprawdê. O czym
my tu mówimy? Ja jestem winna?
Dziecko mo¿e chodziæ? Jak ktoœ ma
pieni¹dze i w³adzê to nie wszystko.
Przepisy s¹ dla wszystkich. Gdyby
grzecznie siê odniós³, powiedzia³, ¿e
bêdzie pó³ godziny i czy zrozumiem,
bo s¹ dzieci, posz³abym do rehabilitantki i spyta³a czy mo¿e prze³o¿yæ
wizytê. Pojecha³abym spokojnie, nie
denerwuj¹c siê. Gdy wróci³am do
domu córka mia³a ciœnienie w wysokoœci 170. – powiedzia³a mieszkanka
£obza.
Na miejsce zdarzenia mieszkanka
£obza wezwa³a Stra¿ Miejsk¹. Zg³oszenie telefoniczne otrzymali po
godzinie 13.00 z informacj¹, ¿e blokowany jest wjazd przy centrum re-

habilitacji przy szkole Podstawowej
nr 2 w £obzie. Przy wjeŸdzie jest znak
zakaz wjazdu, nie dotyczy pracowników szko³y, zaopatrzenia oraz osób
korzystaj¹cych z centrum rehabilitacji.
- Przyjechaliœmy oko³o godziny
13.10, zrobiliœmy materia³ zdjêciowy.
Faktycznie sta³a przyczepka z lodami, która utrudnia³a wjazd do centrum rehabilitacji oddalonego od
tego miejsca o oko³o 30 metrów mówi stra¿nik miejski Leszek Bryczkowski. - Na wjazd na teren szko³y z
przyczepk¹ z lodami by³a zgoda pani
dyrektor. W tym dniu zorganizowany by³ Dzieñ Dziecka, dzieci bawi³y
siê po drugiej stronie szko³y. Z tego,
co siê póŸniej dowiedzia³em, przyczepka sta³a tutaj, bowiem z tamtej
strony nie by³o dostêpu do energii
elektrycznej. By³ nak³adany mandat,
odmówi³, w zwi¹zku z tym kierujemy
sprawê do sadu. Nie bêdê mówi³, z
jakich artyku³ów, ale z przynajmniej
trzy zarzuty ten pan us³yszy. Jest to
pan T.M. wspó³w³aœciciel jednej z
firm w £obzie.
Zg³oszenie dotyczy³o zablokowania wjazdu dla osoby z dzieckiem
niepe³nosprawnym na rehabilitacjê.
Ca³a interwencja zakoñczy³a siê
oko³o godziny 13.45, trwa³o to oko³o
godziny i tyle ta pani by³a spóŸniona
na zabieg córki. Dziecko tej pani ma
pora¿enie mózgowe. Zanim wysz³a z
samochodu, jej mama musia³a bardzo naprosiæ siê i przy wsparciu
bardzo poma³u sz³y w kierunku rehabilitacji. Trzeba podje¿d¿aæ jak najbli¿ej i podejmowaæ œrodki wraz z
pani¹ rehabilitantk¹, ¿eby jej córka
wysz³a i posz³a na zabieg.

Nie jest rozwi¹zaniem zostawienie samochodu przed przyczepk¹
albo na parkingu, poniewa¿ zgodnie
z przepisami obowi¹zuj¹cymi w ruchu drogowym wjazdy i wyjazdy powinny byæ wolne. Ta pani powinna
sobie spokojnie dojechaæ, zaparkowaæ przed centrum rehabilitacji na
parkingu i dojœæ z dzieckiem, a nie
chodziæ, próbowaæ. Najlepiej wie
matka, co temu dziecku jest potrzebne, a wjazdy i wyjazdy powinny byæ
wolne.
Oko³o godz. 13.35 ju¿ by³ pan
T.M. i zaczêli przygotowywaæ przyczepkê do odjazdu z tego miejsca. Na
to potrzeba trochê czasu, bo roz³¹czenie energii elektrycznej podjechanie, dopiêcie, z³o¿enie przyczepki trwa³o oko³o 10 minut. Ta interwencja mog³a zakoñczyæ siê innym
œrodkiem, nie a¿ tak drastycznym,
ale zachowanie kieruj¹cego by³o takie, jakie by³o. Podchodzi³ ignoruj¹co wobec tego, ¿e utrudni³ wjazd, t³umacz¹c, ¿e maj¹ zgodê pani dyrektor.
Nie jest to jednak przes³ank¹ do
tego, aby komuœ utrudniaæ wjazd powiedzia³ stra¿nik miejski Leszek
Bryczkowski.
Zarówno ze s³ów mieszkanki
£obza, jak i ze s³ów stra¿nika miejskiego wynika, ¿e nie by³oby ca³ego
zajœcia, gdyby nie zabrak³o zwyk³ej,
ludzkiej uprzejmoœci i grzecznoœci. A
tak osoba niepe³nosprawna zosta³a
doprowadzona do ogromnego rozdra¿nienia, z rehabilitacji i tak nic nie
wysz³o, a sprzedaj¹cy lody bêdzie
mia³ sprawê w s¹dzie.
MM
Foto SM £obez
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„£obziuki - Parasol dla Kultury” - poka¿my
innym, to, co mamy i co robimy - po raz drugi
Zapraszamy w dniu 21.06.2014 na imprezê plenerow¹ - piknik - pod nazw¹ „£obziuki”
- Parasol dla Kultury” w Parku Miejskim w £obzie w godzinach 12.00 - 20.00
„£obziuki - Parasol dla kultury” to impreza, na której ka¿dy
mieszkaniec powiatu ³obeskiego
bêdzie móg³ zaprezentowaæ swoj¹
twórczoœæ: plastyczn¹, muzyczn¹,
literack¹, rêkodzielnicz¹ i inn¹.
Bêdzie móg³ pochwaliæ siê swoimi
zbiorami, swoimi osi¹gniêciami,
swoim talentem.
Ci, którzy dotychczas nie odkryli
swoich pasji, bêd¹ mogli pod okiem
instruktora wzi¹æ udzia³ w warsztatach i w³asnorêcznie wykonaæ podstawkê z wikliny, kartkê papieru czerpanego, ulepiæ anio³a z masy solnej,
albo zrobiæ go z drewna, poznaæ
sztukê tkactwa, plecionkarstwa, zrobiæ sobie garnuszek z gliny, wzi¹æ
udzia³ w warsztatach fotografii, graffiti czy te¿ tañca.
Bêdzie tak¿e œcie¿ka aktywnoœci
twórczej dla dzieci, gdzie najm³odsi
bêd¹ mogli nauczyæ siê puszczaæ
gigantyczne bañki, coœ namalowaæ,
coœ narysowaæ, coœ odrysowaæ z
szablonu, pouk³adaæ puzzle, wybu-

dowaæ wie¿ê z klocków jenga, w coœ
pograæ i coœ stworzyæ.
W salonie literackim bêdzie mo¿na spotkaæ siê z twórcami literatury
pochodz¹cymi z Ziemi £obeskiej,
pos³uchaæ ich utworów, a tak¿e zapoznaæ siê z sylwetkami i twórczoœci¹ nie¿yj¹cych ju¿ literatów zwi¹zanych z naszym powiatem.
Nie zabraknie te¿ malarzy, ludzi,
którzy w inny sposób kreuj¹ nasz¹
rzeczywistoœæ. Na plenerze, bêdzie
mo¿na zobaczyæ ich przy pracy, jak
równie¿ podziwiaæ wczeœniej stworzone dzie³a.
Kolekcjonerzy te¿ bêd¹ mieli
swoj¹ alejkê w Parku Miejskim. Bêdzie mo¿na podziwiaæ zbiory, które
tworzono latami. Porozmawiaæ, podyskutowaæ, a mo¿e coœ wymieniæ.
Jak na piknik przysta³o bêdzie te¿
ognisko, przy którym ka¿dy osobiœcie bêdzie móg³ upiec sobie kie³baskê lub ciasto dro¿d¿owe (bêd¹
przygotowane kije i stoisko, na którym bêdzie mo¿na zakupiæ na tacce
kie³basê i chleb oraz ciasto dro¿d¿o-

we do upieczenia na ognisku), chwilê odpocz¹æ i porozmawiaæ z przyjació³mi i s¹siadami.
Chcielibyœmy, aby by³a to impreza adresowana do wszystkich
mieszkañców naszego powiatu,
¿eby ka¿dy znalaz³ na niej coœ dla
siebie i dzieci, i m³odzie¿, i doroœli, i
starsi. Czego na pikniku nie bêdzie?
Otó¿ nie bêdzie sprzedawany alkohol. Jesteœmy przekonani, ¿e potrafimy bawiæ siê we w³asnym gronie i
bez alkoholu. Na pikniku „£obziuki parasol dla kultury” bêdziemy bawiæ
siê sami i bawiæ innych, bez fa³szywej skromnoœci pochwalimy siê tym,
co ju¿ umiemy, nauczymy siê czegoœ
nowego czy to siê komuœ podoba,
czy nie.
Na tê imprezê zapraszamy
wszystkich mieszkañców naszego
powiatu. Jeœli ktoœ chcia³by zaprezentowaæ swoj¹ twórczoœæ lub kolekcjê prosimy o zg³oszenie swojego
udzia³u w biurze LOT Powiatu £obe-

skiego przy ulicy Bema 27 w £obzie,
osobiœcie w godzinach 10.00- 14.00,
lub telefonicznie pod numerem 608
826 800 w godz. 8.00-18.00 do pi¹tku
18.06.2014 r.
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MIESZKANIA

PRACA

INNE

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Region

Powiat ³obeski

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.

Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150 719
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

Powiat ³obeski
Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowej, dzia³ka 950
mkw., wszystkie media, po³o¿ony
£obez Niegrzebia. Cena 350.000 z³
do negocjacji. Tel. 663 565 305.
Dzia³kê budowlan¹ o pow. 197
mkw. w £obzie, blisko Lidla, w ruchliwym ci¹gu komunikacyjnym
sprzedam. Wydane warunki zabudowy. Dzia³ka ogrodzona siatk¹.
Dochód miesiêczny z reklam. Cena
do uzgodnienia. Tel. 501 894 828
Odnajmê lokal w centrum £obza,
pow. 100 mkw. Tel. 608 335 881.

Powiat drawski
Sprzedam dom w zabudowie bliŸniaczej w Mielenku Drawskim o
pow. 55 mkw. sk³adaj¹cy siê z 2
pokojów, kuchni, ³azienki i przedpokoju. Do domu przynale¿y ogród (
pow. 727 mkw.) i budynek gospodarczy z gara¿em. Tel. 504 829 588.

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

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

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.

Powiat ³obeski
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.

Opiekunki osób starszych w Niemczech – legalna praca. Wymagane
doœwiadczenie i min. podstawy jêzyka niemieckiego. Tel. 729 546
140, 669 656 972
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

US£UGI
Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Dalnie, 2
pokoje, kuchnia, ³azienka pow.
38,70mkw. oraz gara¿. Lokal po³o¿ony na II piêtrze. Cena 60.000 z³ do
negocjacji. Tel. 507 361 139.

Mycie dachów, elewacji, kostki brukowej, przycinanie i wycinka drzew.
Tel. 510 672 264.

Sprzedam mieszkanie w Dobieszewie w bloku 49 mkw., 2 pokoje
z kuchni¹. Tel. 794 626 300

Powiat œwidwiñski

Unimie k/£obza, do wynajêcia mieszanie 52 mkw., 2 pokoje, w³asne
c.o.. Tel. 518 417 838.
Sprzedam mieszkanie na wsi, tel.
661-374-570.

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

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.

ROLNICTWO

Zatrudniê

Powiat œwidwiñski

mechanika
samochodowego

Po³czyn – Zdrój. Kurki odchowane 16-to tygodniowe, szczepione. Zamawiaæ.. Tel. 797 725
178.

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Powiat drawski
Czaplinek. Kurki odchowane
16-to tygodniowe, szczepione.
Zamawiaæ.. Tel. 94 375 5036.

Region
Kury nioski Leghorna – najwy¿sza
intensywnoœæ nieœna. Tel. 501 057
385

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
DOBRA - bez czynszowe 2 pokoje, pow. 59,26 mkw, I piêtro
- CENA 86.000 z³
DOBRA- 3 pokoje, pow. 66,12 mkw, II piêtro
- CENA 120.000 z³
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5 mkw, I piêtro + gara¿
- CENA 134.000 z³
DOBRA (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,8 mkw, I piêtro + gara¿
- CENA 70.000 z³
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 67,88 mkw, III piêtro
- CENA 105.000 z³
WÊGORZYNO - 2 pokoje, pow. 52,84 mkw, II piêtro
- CENA 89.000 z³
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 63 mkw, parter
- CENA 130.000 z³
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 76,6 mkw, II piêtro
- CENA 148.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - kawalerka, pow. 28,79 mkw, III piêtro
- CENA 45.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - 2 pokoje, pow. 76 mkw, parter + dzia³ka o pow. 3251 mkw - CENA 75.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - dwupoziomowe 4 pokoje, pow. 74,82 mkw, parter
- CENA 95.000 z³
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,4 mkw, II piêtro
- CENA 149.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6 mkw, II piêtro
- CENA 90.000 z³
RESKO (okolica) - bez czynszowe4 pokoje, pow. 73,7 mkw, parter
- CENA 120.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 56,16 mkw,parter + dzia³ka 82 mkw z budynkiem gos -CENA 125.000 z³
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 78 mkw, I piêtro + gara¿, ogródek, budynek gos.
- CENA 150.000 z³
RESKO(okolica) - bezczynszowe 4 pokoje, pow. 67,7 mkw, parter + gara¿
- CENA 150.000 z³
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Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników
Urzêdu Miejskiego w £obzie
Ryszard Sola burmistrz £obza w
roku ubieg³ym zgromadzi³ 86 tys. z³,
posiada na w³asnoœæ dzia³kê na polepszenie warunków zagospodarowania o powierzchni 747 m.kw. o
wartoœci 12 tys. z³.
W roku ubieg³ym uzyska³ dochód w wysokoœci 166.877,16 z³ w
tym: nale¿noœæ ze stosunku pracy w
Urzêdzie Miejskim – 130.697,34 z³,
nale¿noœæ ze stosunku pracy w
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego – 34.101,09 z³, rekompensata z tytu³u polowania – 913,23
z³, dieta za uczestnictwo w posiedzeniach rady LGD – 1.165,50 z³.
Posiada samochód marki Renault „Thalia” z 2006 roku oraz samochód marki Seat Altea z 2006.
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
zgromadzi³ w ubieg³ym roku 165 tys.
z³, papiery inwestycyjne – 34 tys. z³,
posiada mieszkanie o powierzchni
30,88 m.kw. o wartoœci 90 tys. z³,
mieszkanie o powierzchni 56,83
m.kw. o wartoœci 175 tys. z³.
Ze stosunku pracy w Urzêdzie
Miejskim w roku ubieg³ym uzyska³
dochód w wysokoœci 136.288,40 z³,
jako cz³onek Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w
£obzie 2.296,25 z³. Posiada kredyt
gotówkowy w Banku PKO BP S.A. w
wysokoœci 31 tys. z³, okres kredytowania – 59 miesiêcy. I rata maj 2010 –
ostatnia kwiecieñ 2015 – cel mieszkaniowy – pozosta³o do sp³aty 9.988 z³.
Sekretarz gminy Monika Jarzêbska zgromadzi³a w roku ubieg³ym 2.800 z³, posiada mieszkanie o
powierzchni 57,80 m.kw. o wartoœci
140 tys. z³, tytu³ prawny – spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
(wspólwlasnosæ), mieszkanie o powierzchni 29 m.kw. o wartoœci 130
tys. z³, tytu³ prawny – spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu.
Inne nieruchomoœci: gara¿, powierzchnia 19 m.kw. o wartoœci 10
tys. z³ – wspó³w³asnoœæ.
W 2013 roku nale¿noœæ ze stosunku pracy wynios³a 108,099 z³.
Posiada samochód marki Citroen C 8 z 2005 roku. Posiada kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
udzielony przez Bank Polski Kasa
Opieki Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w
Warszawie, I Oddzia³ w £obzie.
Kwota kredytu 61.200 z³, okres sp³aty od 2011 do 15.05.2014, kwota do
sp³aty na 31.12.2013 – 6.856,48 z³.
(Wszystkie sk³adniki objête s¹
wspólnoœci¹ maj¹tkow¹).
Skarbnik gminy Olga Radziwanowska w roku ubieg³ym zgromadzi³a w walucie polskiej 22.060 z³.

Posiada na w³asnoœæ mieszkanie
o powierzchni 42 m.kw. o wartoœci
150 tys. z³, gara¿ o powierzchni 16
m.kw. na dzia³ce gruntu o powierzchni 25 m.kw. o wartoœci 8,5 tys. z³.
W roku ubieg³ym ze stosunku
pracy osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 98.312,62 z³. Posiada kredyt na
zakup mieszkania z PKO BP S A
Oddzia³ nr 1 w Drawsku Pomorskim,
okres kredytowania od 2010 do 2020
roku, kwota kredytu 89.827,50 z³,
zad³u¿enie na dzieñ 31.12.2013
44.332,65 z³.
Kierownik wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Ewa Ciechañska posiada
dom o powierzchni 100 m.kw. o wartoœci 40 tys. z³, tytu³ prawny – maj¹tek osobisty, dzia³kê zabudowan¹
wymienionym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 719 m.kw. o wartoœci 40 tys. z³, dzia³kê roln¹ o powierzchni 2,9354 ha o wartoœci 30
tys. z³ – maj¹tek wspólny.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w £obzie osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 71.985,48 z³, i z
tytu³u dzia³alnoœci wykonywanej
osobiœcie
(umowy
zlecenia)
1.906,65 z³. Posiada samochód osobowy marki Seat Ibiza z 2004 roku –
maj¹tek osobisty.
Kierownik Wydzia³u Edukacji,
Kultury i promocji Zdrowia Miros³awa Turbak posiada dom o powierzchni 106 m.kw. plus gara¿ 20 m.kw. na
dzia³ce o powierzchni 927 m.kw. - wartoœæ nieruchomoœci ogó³em 360 tys. z³
– wspólnoœæ ma³¿eñska.
Z tytu³u pracy w Urzêdzie Miejskim osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 72.092,86 z³, z tytu³ dzia³alnoœci
wykonywanej osobiœcie (dieta
cz³onka GKRPA) – 912 z³.
Posiada kredyt hipoteczny na
zakup mieszkania udzielony przez
GE Money bank Mieszkaniowy S A
w Gdañsku, kwota kredytu 100 tys.
z³, okres sp³aty od 2006 do 2027 r, do
sp³aty na dzieñ 31.12.2013 –
30.243,63 CHF (z tego po³owa kredytu córki), pó³ w³asnoœci mieszkania
zosta³a przekazana jako darowizna
córce.
(Wszystkie sk³adniki objête s¹
wspólnoœci¹ maj¹tkow¹)
Mieczys³aw Fojna posiada
mieszkanie o powierzchni 120 m.kw.
o wartoœci 260 tys. (nabyte od
AWRSP w Szczecinie) tytu³ prawny:
w³asnoœciowe w udziale 1/ 4 w domu
mieszkalnym.
Inne nieruchomoœci: o powierzchni 5,6391 ha o wartoœci 100
tys. z³, tytu³ prawny wspó³w³asnoœæ

w udziale 1/ 2czêœci – nieu¿ytki i
zadrzewienia, powierzchnia 778
m.kw. o wartoœci 40 tys. z³, tytu³
prawny wspó³w³asnoœæ w udziale 1/
4 czêœci – dzia³ka budowlana.
Z tytu³u wynagrodzenia ze stosunku pracy za 2013 rok osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 68.785 z³, z
tytu³u dzia³alnoœci wykonywanej
osobiœcie 3.840 z³.
Posiada samochód osobowy
Fiat Punto z 2012 roku.
Posiada kredyt hipoteczny w
PKO S A Drawsko Pomorskie – umowa zawarta w 2010 na sumê 61.950 z³
na remont dachu udzia³ 1/ 2. Okres
sp³aty od 2010 do 2015 roku. Kwota
do sp³aty na dzieñ 31.12.2013 –
20.289,03. Udzia³ do sp³aty 1/ 2. Kredyt na zakup samochodu w Banku
PKP BP – umowa zawarta w 2012 na
sumê 24 tys. z³. Okres sp³aty do paŸdziernika 2014. kwota do sp³aty na
31.12.2013 – 6.776,89 z³.
(Wszystkie sk³adniki objête s¹
wspólnoœci¹ maj¹tkow¹)
Inspektor Wydzia³u Finansowo
Bud¿etowego Ma³gorzata Mosi¹dz
posiada dom o powierzchni 120
m.kw. o wartoœci 270 tys. z³, dzia³kê
pod zabudowê wymienionego
domu 0,0441 ha o wartoœci 32 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w £obzie osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 55.066,34 z³.
Inspektor Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Piotr Dynowski w ubieg³ym
roku zgromadzi³ 20.640,64 z³ oraz
240,72 CHF. Posiada dom o powierzchni 139,5 m.kw. o wartoœci 400
tys. z³, tytu³ prawny – akt w³asnoœci
– w³asnoœæ z ma³¿onk¹. Posiada w
dzier¿awie dzia³kê roln¹ o powierzchni 28,25 ha. Z tego tytu³u w
roku ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód:
p³atnoœci ARiMR o wartoœci
52.042,79 z³, dochód – 39 tys. z³.
Inne nieruchomoœci: dzia³ka na
polepszenie warunków zagospodarowania o powierzchni 0,220 ha o
wartoœci 8.649 z³. Tytu³ prawny: akt
w³asnoœci - w³asnoœæ z ma³¿onk¹.
Ze stosunku pracy w Urzêdzie
Miejskim w roku ubieg³ym osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 50.962,49 z³.
Posiada samochód marki Kia
Sorento z 2008 roku.
Posiada kredyt hipoteczny na
dokoñczenie budowy domu jednorodzinnego udzielony przez Fortis
bank Polska S A oddzia³ Szczecin –
obecnie przyjêty przez BN PARIBAS BANK POLSKA S A oddzia³
Szczecin.
Kwota kredytu: 68.536,07 CHF,
okres sp³aty od 2005 do 2035, kwota

do sp³aty na 31.12.2013: 555.506,61
CHF.
Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska Ma³gorzata Muszyñska -Rudzka posiada jako maj¹tek
odrêbny mieszkanie o powierzchni
39,36 o wartoœci 98.400 z³, tytu³
prawny spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu.
Z tytu³u wynagrodzenia w Urzêdzie Miejskim w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 46.225 z³.
Podinspektor Wydzia³u Finansowo Bud¿etowego Lucyna Frymus posiada mieszkanie o powierzchni 56,23 m.kw. o wartoœci 140
tys. z³. Posiada dzia³kê budowlan¹ o
wartoœci 50 tys. z³, powierzchni 740
m.kw. (rozpoczêta budowa domu). Z
tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w £obzie osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 38.278,20 z³.
Inspektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich Joanna Kardaœ posiada
mieszkanie o powierzchni 56,83
m.kw. o wartoœci 162 tys. z³ – odrêbna w³asnoœæ lokalu mieszkalnego
(maj¹tek odrêbny), w roku ubieg³ym
w Urzêdzie Miejskim osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 44.361,07 z³, w
tym dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie – 140,66 z³.
Posiada kredyt hipoteczny na
zakup mieszkania udzielony przez
Bank Polska Kasa Opieki S A z siedzib¹ w Warszawie, I Oddzia³ w
£obzie.
Kwota kredytu 147.927,79, okres
sp³aty od 2010 do 2040, kwota do
sp³aty na dzieñ 31.12.2013 –
139,281,23 z³.
Kredyt gotówkowy, konsumpcyjny udzielony przez Bank Pocztowy S A z siedzib¹ w Bydgoszczy,
kwota kredytu 15.463,92 z³. Okres
sp³aty od 2011 do 20121 r. Kwota do
sp³aty na dzieñ 31.12.2013 – 9.663 z³.
Inspektor Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Ma³gorzata Ró¿añska posiada dom o powierzchni 135 m.kw. o
wartoœci 450 tys. z³ na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹.
W roku ubieg³ym z tytu³u pracy
w Urzêdzie Miejskim uzyska³a dochód w wysokoœci 38.776,57 z³, z
tytu³u dzia³alnoœci wykonywanej
osobiœcie – 1.807,36 z³.
Posiada samochód marki Peugeot 807 z 2003 roku. Posiada kredyt
hipoteczny na dom udzielony przez
Deutsche Bank, kwota kredytu 350
tys. z³, okres sp³aty od 2011 do 2041
roku. Kwota do sp³aty 357.473 z³.
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Mieszkañcy sami zrobili œwietlicê
(PRZEMYS£AW, gm. Resko).
Przez siedem lat praktycznie sami
wykonali dla siebie miejsce spotkañ – wspania³¹ œwietlicê, w której
jeszcze kilka lat temu zalega³ gruz.
To najwiêksza œwietlica w powiecie,
któr¹ mieszkañcy wykonali niemal
sami.
Gdy kilka lat temu mieliœmy okazjê widzieæ, jak dzieci i m³odzie¿ pod
okiem Marka Wierzbickiego i jego
¿ony Ilony wywo¿¹ gruz z obecnej
œwietlicy - by³ego magazynu mieszcz¹cego siê w piwnicach dotychczasowej œwietlicy, wyraziliœmy ¿yczenie, ¿e chcielibyœmy byæ na otwarciu. Tak te¿ siê sta³o. Otwarcie by³o
uroczyste, a dla dzieci i m³odzie¿y
zorganizowano wspania³¹ imprezê z
wieloma atrakcjami a wszystko – za
darmo.
Siedem lat trwa³y prace przy adaptowaniu by³ego magazynu na
œwietlicê. Efekt przerós³ najœmielsze
oczekiwania. Oto w Przemys³awiu
powsta³a piêkna, klimatyczna sala,
w której starsi bêd¹ mogli odbywaæ
spotkania, ale i m³odzie¿ z pewnoœci¹ bêdzie mog³a zorganizowaæ imprezy.
Widz¹c ogromne zaanga¿owanie siê w prace spo³ecznoœci przede
wszystkim tej najm³odszej, znaleŸli
siê i sponsorzy, którzy pomagali w
remoncie. Ma³¿eñstwo Wierzbickich wys³a³o 270 listów poleconych
do firm i instytucji, odpowiedzia³o
140. Przy takim podejœciu pomaga³

równie¿ urz¹d, przeznaczaj¹c na remont brakuj¹ce materia³y. Od sponsorów pozyskano te¿ elementy dekoracyjne, które dzisiaj zdobi¹ œwietlicê.
A jak to siê zaczê³o?
- Odkryliœmy, ¿e w podziemiach
znajduje siê pomieszczenie. Z przodu nie by³o okien. Mo¿na by³o zajrzeæ jedynie od tylu budynku. To
by³o straszne. Masa ziemi, gruzu i
ciemno. Nie od razu postanowiliœmy
zrobiæ tam salê spotkañ, ale myœl
dojrzewa³a w nas jakiœ czas. Wreszcie postanowiliœmy, ¿e wyremontujemy by³y magazyn. Pochodzimy z
Przemys³awia, ale nie wiedzieliœmy o
istnieniu tego pomieszczenia – powiedzia³a Ilona Wierzbicka.
Nim jednak rozpoczê³y siê prace,
pañstwo Wierzbiccy zarazili pomys³em przede wszystkim dzieci i m³odzie¿.
- Nie chodzi³o o to, aby dzieci pracowa³y, ale o to aby pozna³y wartoœæ
pracy, aby przychodzi³y i by³y
œwiadkami jak wszystko powstaje.
W nagrodê zawsze coœ otrzymywa³y, zjeŸdziliœmy ca³¹ Polskê, a dzisiaj
maj¹ wszystkie atrakcje za darmo.
Kto za to p³aci? Nie jest to z pieniêdzy gminnych, ani so³eckich, pieni¹dze na op³acenie atrakcji s¹ od sponsorów – doda³ Marek Wierzbicki.
W remoncie sali pomaga³a równie¿ gmina, na zasadzie jednak dostarczania brakuj¹cych materia³ów.
Pomoc zosta³a udzielona tak¿e przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie

oraz bardzo wielu sponsorów. Podarków i ciep³ych s³ów nie zabrak³o
równie¿ przy okazji otwarcia œwietlicy: obrazów, naczyñ oraz wszystkiego, co przyda siê w tym miejscu. Prezenty podarowa³y równie¿ dwie
nowe spó³dzielnie socjalne: pod
Miote³k¹ z Karwowa – brzozow¹
miot³ê do wymiatania wszelkich s¹siedzkich nieporozumieñ i waœni, a
od Wielobran¿owej Spó³dzielni Socjalnej z £obza – m.in. betonow¹,
ozdobn¹ ³awkê ogrodow¹.

Ale otwarcie œwietlicy to nie tylko to, co wewn¹trz. Dla dzieci przygotowano moc atrakcji na zewn¹trz.
Najwiêksz¹ z nich, jak przyznali najm³odsi, cieszy³a siê strzelnica, trochê m³odsi wybierali dmuchany zamek, malowanie twarzy czy te¿ przy
pomocy stra¿aków – str¹canie pacho³ków strumieniem wody. Dla
zg³odnia³ych uczestników czeka³a
pyszna grochówka ugotowana
przez Centrum Integracji Spo³ecznej
– dla wszystkich za darmo.
MM
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16 milionów
na inwestycje
(RESKO). Ze sprawozdania finansowego gminy wynika, ¿e na
koniec 2013 roku kwota zobowi¹zañ zaliczana do d³ugu publicznego
stanowi 38,03 proc. a 42,06 proc.
przed zastosowaniem ustawowych
wy³¹czeñ wykonanych dochodów.
£¹czna d³ugu na koniec roku nie
mo¿e przekroczyæ 60 proc. wykonanych dochodów gminy.
- Podatki wp³ywa³y zgodnie z naszymi za³o¿eniami. Nie by³o ¿adnych
t¹pniêæ. Te dochody, które by³y zaplanowane z pieniêdzy unijnych,
wp³ywa³y do bud¿etu. Zawsze najwa¿niejsza jest ró¿nica na koniec
roku, ta liczba œwiadczy o tym, na co
staæ gminê w przysz³oœci.
Jeœli chodzi o wydatki, trzymaliœmy siê jednego - nie wydajemy pieniêdzy swoich, wydajemy tam, gdzie
s¹ pieni¹dze unijne. Wyj¹tkowo zrobiliœmy ulice, w których by³a zrobiona kanalizacja: czêœæ ul. Leœnej,
czêœæ Polnej i kawa³ek Olsztyñskiej,
ale to ze wzglêdu na bezpieczeñstwo.
W tamtym roku na inwestycje
wydaliœmy 6,4 miliony z³, a w tym
roku mamy zaplanowanych 16 milionów. Ale czy tak siê stanie, zobaczymy na koniec roku. Nie mamy
bowiem podpisanej jeszcze umowy
na fotowoltaikê. Ju¿ wiadomo, ¿e w
tym roku w ca³oœci tego nie zrealizu-

Pochwa³y dla Bartosza Winsztala

Nagrodzili
swojego stra¿nika
(WÊGORZYNO). Stra¿nik
miejski Bartosz Winsztal otrzyma³ nagrodê za profesjonalne wykonywanie swoich obowi¹zków.

jemy. To jest niemo¿liwe. Trzeba
bêdzie to przesun¹æ na nastêpny
rok, jeœli podpiszemy umowê o dofinansowanie. Nie przypuszczam,
aby gmina przez te trzy lata wyda³a
takich pieniêdzy, jak w tym roku, a
liczymy bez kanalizacji, która robiona jest przez spó³kê. Tam jest 10
milionów z³, które s¹ w tej chwili
realizowane, wydawane na terenie
naszego miasta.
Z podatkami nie ma problemu
nawet te firmy, które zalega³y, uregulowa³y podatek - wyjaœni³ burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski podczas komisji wspólnych. Obecni radni przeg³osowali sprawozdanie finansowe jednog³oœnie.
MM

Dyskusja publiczna o wiatrakach
w obrêbie Zagórzyc, Zajezierza
i Ro¿nowa - 18 czerwca
(£OBEZ) Burmistrz £obza zawiadomi³ o wy³o¿eniu do publicznego
wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy £obez, dotycz¹cego posadowienia elektrowni wiatrowych.
Zawiadomienie dotyczy przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, którego przedmiotem ustaleñ
planu miejscowego jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym u¿ytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze stref¹ oddzia³ywania i sieciami oraz urz¹dzeniami infrastruktury technicznej w czêœci obrêbu Zagórzyce, Zajezierze, Ro¿nowo £obeskie.
Wy³o¿enie do publicznego wgl¹du projektu planu wraz z opracowaniem
ekofizjograficznym i prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko nastêpuje w
dniach od 30 maja do 20 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w
£obzie, ul. Niepodleg³oœci nr 13, £obez, w godz. od 8.00 do 15. 00.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami
odbêdzie siê w dniu 18 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w
£obzie o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy ka¿dy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia
przyjête w projekcie planu mo¿e wnieœæ uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski
nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej, ustnie do protoko³u, za pomoc¹ œrodków
komunikacji elektronicznej do Burmistrza £obza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci,
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 4 lipca 2014 r. (r)
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- W prasie i w telewizji pojawiaj¹
siê tematy likwidacji stra¿y miejskiej,
jako oszczêdnoœci w gminach. Nasz
stra¿nik wykazuje siê swoj¹ roztropnoœci¹ i jest nam potrzebny do tych
psów, do œmieci, nieporz¹dków ró¿nych, za³atwiania s¹siedzkich sporów. On, jako urzêdnik pañstwowy w
mundurze, za³atwia wiele spraw, bo
pracownicy urzêdu, jak sami pojad¹
do mieszkañca, to ró¿ne epitety siê
pojawiaj¹. Rola stra¿nika w naszej
gminie sprawdza siê. W tym duchu
czyta³em wniosek na tamtej sesji,
aby jakoœ uhonorowaæ naszego
stra¿nika - powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska, podchodz¹c do stra¿nika miejskiego, wyjaœni³a, ¿e wp³ywaj¹ do niej podziêkowania za zaan-

ga¿owanie stra¿nika, dzia³ania prewencyjne, za rozmowy z m³odzie¿¹ ze
szkó³. Zwróci³a uwagê, ¿e jest bardzo du¿o pochwa³ dla Bartosza
Winsztala. Z wnioskiem o docenienie faktu, i¿ wspólne patrole z policj¹
niejednokrotnie przyczyni³y siê do
wykrycia sprawcy, wyst¹pi³a policja.
- Pragnê z³o¿yæ na pana rêce
wyrazy uznania i szacunku za zaanga¿owanie i skutecznoœæ wspó³pracy z funkcjonariuszami w Wêgorzynie, a w szczególnoœci za ustalenie
sprawców i odzyskanie skradzionego mienia mieszkañców gminy Wêgorzyno. Za profesjonalne wykonywanie powierzonych obowi¹zków
przyznajê panu nagrodê pieniê¿n¹ –
powiedzia³a m.in. burmistrz Monika
KuŸmiñska, ¿ycz¹c pomyœlnoœci w
pracy i ¿yciu zawodowym.
Podziêkowania za wspó³pracê
z³o¿ono równie¿ na rêce kierownika
posterunku w Wêgorzynie asp.
Mariusza Ró¿yckiego.
MM

Dzieñ konkursów
wiedzy i piosenek
(DOBRA). 5 czerwca, tak jak co
roku, mia³a miejsce w naszym gimnazjum miêdzyszkolna impreza
zorganizowana z wielkim rozmachem. Goœcie ze szkó³ w Iñsku, Resku, £obzie, Nowogardzie, Maszewie, Wêgorzynie przybyli, by zmierzyæ siê ze sob¹ i naszymi gimnazjalistami w konkursach wiedzy:
matematycznym, matematycznochemicznym, ortograficznym, historycznym oraz w konkursie piosenki obcojêzycznej.
Goœcie w przerwach miêdzy zmaganiami chêtnie korzystali z ³adnej
pogody i zwiedzali miasto, by na
koniec powróciæ na og³oszenie wyników i poczêstunek przy wspólnym
ognisku.
W VIII Miêdzygimnazjalnym
Konkursie Ortograficznym wziê³o
udzia³ 14 osób z 7 gimnazjów. Sk³ada³
siê on z indywidualnego dyktanda
oraz testu zespo³owego. Tegoroczny tytu³ Szko³y Mistrzów Ortografii
nale¿y do Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie.
W kategorii indywidualnej zwyciê¿yli:

I m. - Konrad Hnat (Gimnazjum
im. Unii Europejskiej w Dobrej)
W Konkursie Wiedzy Historycznej o staro¿ytnym Rzymie wziê³o
udzia³ 24 uczniów z 6 gimnazjów.
Zwyciê¿y³ Wojciech ¯³obicki (Zespó³ Szkó³ w £obzie).
W Konkursie MatematycznoChemicznym, przewidzianym dla
uczniów ze szkó³ podstawowych,
zwyciê¿y³a grupa uczniów z Iñska.
W Konkursie Matematycznym
„Rusz G³ow¹ 2014” wziê³o udzia³ 10
uczniów z 8 szkó³ gimnazjalnych.
Wszyscy zwyciêzcy s¹ uczniami
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych im.
Adama Mickiewicza w £obzie. Zdobyli oni tak¿e statuetkê dla najlepszego zespo³u matematycznego w
konkursie: I m. - Przemys³aw Karau,
II m. - £ukasz Zieliñski, III m. - Sebastian Baka.
W Konkursie Piosenki Obcojêzycznej zwyciêzcami zosta³y: I m.
Paulina Karaœ (Zespó³ Szkó³ w
£obzie), II m. Nikola Cichocka (Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej).
UM
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Tradycyjnie wspania³e œwiêto
najm³odszych
(£OBEZ). Tradycyjnie ju¿
Dzieñ Dziecka w tym mieœcie obchodzony jest z du¿ym rozmachem.
Na œwiêto najm³odszych czekaj¹
nie tylko dzieci. Z wielk¹ przyjemnoœci¹ na stare boisko, na którym przygotowywane s¹ atrakcje dla milusiñskich, przychodz¹ ca³e rodziny. Bo
kto nie lubi bajek, szczególnie „Calineczki” w wykonaniu ³obeskiego
teatru Bajammagia?
Dzieci mia³y w czym wybieraæ i
przebieraæ, nie mia³y jedynie czasu

na nudê. Najm³odsi chêtnie korzystali z malowania twarzy, aby nastêpnie rozpocz¹æ poszukiwania najlepszej atrakcji dla siebie, albo wzi¹æ
udzia³ w konkursach i zdobywaæ
nagrody. Mo¿na by³o wyszaleæ siê w
kulach na wodzie, pochwaliæ celnoœci¹ na strzelnicy, wiedz¹, sprawdziæ
co stra¿acy wo¿¹ w wozach stra¿ackich, przepytaæ policjantów, a czasem i bywa³o odwrotnie, czy te¿
pozje¿d¿aæ z dmuchanych zamków.
MM foto: UM £obez

SZKO£A W RUCHU
(WÊGORZYNO) Szko³a w ruchu - pod takim has³em 10 czerwca
odby³ siê Dzieñ Sportu w Szkole
Podstawowej w Wêgorzynie.
Uczniowie i nauczyciele rozpoczêli ten dzieñ od wspólnej rozgrzewki, któr¹ poprowadzi³y panie
Joanna Stasiak i Jadwiga Lasocka.
Wszyscy chêtnie przy³¹czyli siê do
wykonywania æwiczeñ. Kolejnym
punktem programu by³ wspólny taniec z uczennicami z klasy 6a.
Po wspólnej zabawie uczniowie z
m³odszych klas udali siê do sali gimnastycznej by pod czujnym okiem
nauczycieli uczestniczyæ w zawodach sportowych. Ka¿da klasa rozegra³a trzy konkurencje. By³y wœród
nich miêdzy innymi: wyœcigi w kartonowych samochodach, „sadzenie
ziemniaków”, rzut papierowym samolotem do celu. W klasach 0-3 nie
mo¿na by³o wy³oniæ zwyciêzcy.
Wygranymi byli wszyscy, a w nagro-

dê dzieci otrzyma³y pami¹tkowe
medale.
Starsi uczniowie w hali sportowej zmierzyli siê z wykonaniem piêciu konkurencji. Ka¿dy uczestnik
musia³ wykonaæ wszystkie zadania,
za które otrzymywa³ punkty. Wœród
zadañ by³y: rzut do kosza, rzut ringiem na kozio³ka, strza³y do bramek,
skok w dal z miejsca, rzut woreczkiem
do celu.
Po indywidualnych rozgrywkach uczennice z klas 4-6 rozegra³y
mecz pi³ki koszykowej, a ch³opcy
grali w pi³kê no¿n¹.
Tytu³ „Najbardziej aktywnej
sportowo klasy w roku 2014 r.”
otrzymali uczniowie klasy 5a.
Oprócz tytu³u otrzymali oni paczkêniespodziankê.
Gratulujemy !
Zachêcamy Pañstwa do odwiedzenia strony internetowej naszej
szko³y - spwegorzyno.superszkolna.pl, gdzie mo¿na zobaczyæ zdjêcia
z uroczystoœci.
AW
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O obsesji na punkcie wygl¹du (cz. 1)
O anoreksji i bulimii s³ysza³
ka¿dy. Wœród nastolatków pojawiaj¹ siê jednak nowe typy zaburzeñ i chorób wywo³ane obsesj¹ na
punkcie cia³a. Bardzo sugestywne
artyku³y w prasie m³odzie¿owej:
„Ty te¿ mo¿esz wygl¹daæ jak Kate
Middleton”! „SprawdŸ, której
gwiazdy masz cia³o”! pog³êbiaj¹
kult cia³a i m³odoœci. Stawiaj¹
atrakcyjnoœæ na czele ¿yciowych
wartoœci.
Nic dziwnego, ¿e nadmierne krytyczne nastawienie do swojego cia³a, czêsto niedoskona³ego przecie¿
odbicia w lustrze sta³o siê norm¹ dla
wielu nastolatków. Jesteœmy œwiadkami nowego zjawiska spo³eczno kulturowego, stanowi¹cego powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia.
Szczególnie dla osób m³odych, w
fazie intensywnego rozwoju psychofizycznego, niedojrza³ych emocjonalnie i osobowoœciowo. Lekarze
i terapeuci alarmuj¹: roœnie liczba
uczniów maj¹cych problemy z akceptacj¹ samego siebie, trac¹cych
nad sob¹ kontrolê, wpadaj¹cych w
ró¿ne obsesje i uzale¿nienia.
Nastolatkom ró¿ne rzeczy siê nie
podobaj¹. Czêste narzekanie, krytyka i bunt s¹ przywilejem ich wieku,
nieod³¹cznym elementem okresu
dojrzewania. To, co robi¹, jak siê
zachowuj¹ traktujemy zazwyczaj z
przymru¿eniem oka. Przecie¿ z tego
"cielêcego wieku" prêdzej czy póŸniej ka¿dy wyrasta. Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje, kiedy rodzicom i nauczycielom powinno zapaliæ siê
czerwone œwiat³o - ostrze¿enie, ¿e
coœ z naszym dzieckiem/uczniem jest
nie tak.
ANOREKSJA - jad³owstrêt psychiczny, czyli œwiadome ograniczenie iloœci przyjmowanych pokarmów w celu osi¹gniêcia szczuplej
sylwetki; groŸne zaburzenie polegaj¹ce na d¹¿eniu do ograniczeni masy
cia³a, towarzyszy temu chorobliwy
lêk przed przytyciem.
BULIMIA - ¿ar³ocznoœæ psychiczna, okresowe przejadanie siê
do granic mo¿liwoœci z poczuciem
utraty kontroli nad iloœci¹ spo¿ywanego pokarmu - s¹ pedagogom znane do lat. Pocz¹tkowo taka "uczta
jedzeniowa" redukuje napiêcie wynikaj¹ce m.in. z frustrowania przez
d³u¿szy czas potrzeby pokarmowej
oraz ³agodzi uczucie pustki emocjonalnej.
Jednak z czasem narasta lêk
przed przytyciem. Rozwi¹zaniem
tego problemu jest prowokowanie
wymiotów, przyjmowanie œrodków
przeczyszczaj¹cych i/lub moczopêdnych.
TANOREKSJA (obsesja opala-

nia) - dotyczy g³ównie m³odych
dziewcz¹t.
To uzale¿nienie grozi rakiem skóry, ogólnym wyniszczeniem organizmu i nieodwracalnymi zmianami w
psychice. W tanoreksjê wpada siê
nieœwiadomie. Pocz¹tkowo korzystanie z solarium odbywa siê raz w tygodniu dla piêknej opalenizny. Z
czasem wizyty w solarium maj¹ miejsce codziennie. Przerwanie sesji
opalania wywo³uje ogromy niepokój
i nerwowoœæ. Tanorektyczki oczywiœcie nie widz¹ w tym nic niepokoj¹cego i ostro zaprzeczaj¹, ¿e ich opalenizna jest ekstremalna. Nadal czuj¹
siê blade i mniej atrakcyjne. Przyjemnoœæ korzystania ze s³oñca sta³a siê
dla nich obsesyjnym przymusem,
wiêc nie potrafi¹ myœleæ ju¿ o niczym
innym, tylko o opalaniu i w³asnym
wygl¹dzie.
DYSMORFOFOBIA (obsesja
brzydoty) - zaburzenie maj¹ce znamiona urojeniowe (psychotyczne)
lub nerwicowe, na które cierpi oko³o
2% populacji. Najczêœciej s¹ to bardzo m³odzi ludzie, niepewni siebie,
nieœmiali, wra¿liwi na krytykê, wycofuj¹cy siê z kontaktów. Choroba
objawia siê obsesj¹ na punkcie swojego cia³a i chorobliwym przeœwiadczeniem o jego ogromnej nieatrakcyjnoœci. Osoba dotkniêta dysmorfofobi¹ uwa¿a siebie za odstrêczaj¹ca, ohydn¹ i zniekszta³con¹. Defektem, urojonym lub rzeczywistym,
mo¿e byæ dla niej cokolwiek: wygl¹d
skóry, kszta³t twarzy, ³agodne zmiany tr¹dzikowe, ma³a bli¿rua czy przebarwienie, za du¿y nos, za niskie
czo³o, za chude ³ydki itp. Nieœwiadoma nieadekwatnoœci swoich ocen i
obaw wyolbrzymia je to tego stopnia, ¿e nie potrafi normalnie funkcjonowaæ. Obsesyjne myœlenie o brzydocie zajmuje wtedy kilka godzin
dziennie, a prezentowane zachowania zawsze wi¹¿¹ siê z maskowaniem
defektu poprzez: nieustanne kontrolowanie swego wygl¹du, zas³anianie czêœci cia³a uznanych za zdeformowane, zapuszczanie w³osów,
zak³adanie za du¿ych ubrañ, stosowanie kilku warstw makija¿u itp.
BIGOREKSJA (obsesja na
punkcie umiêœnionego cia³a) - dotyka g³ównie ch³opców i m³odych mê¿czyzn, niezadowolonych ze swego
wygl¹du lub odczuwaj¹cych siln¹
presjê bycia atrakcyjnym, którzy
swoje ¿ycie podporz¹dkowali treningom na si³owni. Skrupulatnie
mierz¹ obwody miêœni, stosuj¹ specjalne niskot³uszczowe diety, siêgaj¹ te¿ po uzale¿niaj¹ce sterydy
anaboliczno - androgenne. Poniewa¿ w³asne cia³o ci¹gle wydaje siê
im zbyt w¹t³e i niedoskona³e, syste-

matycznie zwiêkszaj¹ liczbê i intensywnoœæ wykonywanych æwiczeñ.
ORTOREKSJA (obsesja zdrowego od¿ywiania) - zaburzenie polegaj¹ce na przymusowym kontrolowaniu jakoœci spo¿ywanych produktów. Nie pojawia siê z dnia na dzieñ,
jest chorob¹ wieloetapow¹, kolejn¹
pu³apk¹ na drodze do piêkna. Szczególnie podatne s¹ na ni¹ osoby j
bardzo skoncentrowane na sobie,
nieustannie d¹¿¹ce do perfekcji.
Z ka¿dym dniem narzucaj¹ sobie
coraz wiêkszy re¿im dietetyczny.
Najpierw rezygnuj¹ ze s³odyczy i
t³uszczów Potem jedz¹ tylko ¿ywnoœæ ekologiczn¹, a ka¿dy kês prze¿uwaj¹ odpowiedni¹ liczbê razy. Perfekcyjnie znaj¹ wszelkie tabele kaloryczne, drobiazgowo analizuj¹ sk³ad
ka¿dego kupionego produktu. ¯yj¹
z rozk³adem dnia w rêku - o tej porze
jem to, o tej tamto, a potem w ogóle
nic.
Warunkiem zwiêkszaj¹cym
prawdopodobieñstwo uchronienia
m³odych ludzi przed wszelkimi patologicznymi zachowaniami jest szczery kontakt, otwarta komunikacja,
atmosfera zapewniaj¹ca poczucie
bezpieczeñstwa, sprzyjaj¹ca budowaniu realistycznego i w³aœciwego
wizerunku (w³asnej osoby. Rola
szko³y odnosi siê g³ównie do oddzia-

³ywañ profilaktyczno - interwencyjnych oraz wspierania dzia³añ terapeutycznych, jeœli uczeñ zosta³ ju¿
nimi objêty.
Profilaktyki zaburzeñ, wynikaj¹cych z nieakceptowania swego wygl¹du, cia³a czy wagi nie mo¿na realizowaæ incydentalnie, np. w formie
jednej czy dwóch lekcji.
Takie dzia³ania musz¹ byæ w³¹czone na sta³e do szkolnych programów wychowawczo -profilaktycznych. W ich realizacji konieczna jest
te¿ systematyczna wspó³praca z rodzicami, lekarzami oraz terapeutami.
Tylko w ten sposób mo¿na zahamowaæ liczbê zachorowañ na anoreksjê, bulimiê, bigoreksjê i inne wspomniane obsesje psychiczne u m³odzie¿y.
Wiemy, jakie s¹ przyczyny oraz
objawy i jakie spustoszenia mog¹
powodowaæ w organizmie i psychice
m³odego cz³owieka. Mamy równie¿
œwiadomoœæ, jak trudnym i d³ugim
procesem jest ich leczenie. Edukujemy wiêc uczniów i rodziców, uwra¿liwiamy, wspieramy w trudnych chwilach po to, by uchroniæ podopiecznych przed tymi chorobami.
Violetta Plencler-Ciebiera,
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie

Z£OTA AGATA

11 czerwca 2014r. w Z³ocieñcu
odby³ siê Fina³ Wojewódzki w Trójboju Lekkoatletycznym w ramach
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej. Jest
to konkurencja indywidualna. Nasz
powiat reprezentowa³a trzyosobowa
grupa dziewcz¹t i trzyosobowa grupa ch³opców, którzy zajêli w Mistrzostwach Powiatu od I do III miejsca.
Uczennica klasy IV Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie Agata Pieróg zdoby³a 242 punkty osi¹gaj¹c
tym samym najlepszy wynik w Województwie i zdoby³a Mistrzostwo
Województwa w Trójboju Lekko-

atletycznym. Jest to ogromny sukces, gdy¿ Agata wygrywa z zawodniczkami o rok starszymi.
Agata z³oty medal zdoby³a równie¿ w skoku w dal, skacz¹c najdalej
na odleg³oœæ 4,51m. Trzeci medal
otrzyma³a za niesamowicie szybki
bieg na 60 m. Agata dystans pokona³a w czasie 8,38 s.
Agata Pieróg to „rzadko spotykany talent lekkoatletyczny, taki diament, który trzeba odpowiednio
doszlifowaæ uzyskuj¹c brylant”.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów zarówno na arenie województwa i Polski.
JS
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Policjanci kszta³tuj¹ pozytywne
postawy wobec zwierz¹t
W szczeciñskiej Ksi¹¿nicy Pomorskiej odby³o siê uroczyste rozstrzygniêcie kolejnej edycji konkursu dla szkól podstawowych oraz
gimnazjów og³oszonego przez Stowarzyszenie Zwierzêcy Telefon Zaufania pn. „Zwierzêta wokó³ nas…”.
Wœród zaproszonych goœci znalaz³a
siê tak¿e policjantka gryfickiej komendy, która podczas krótkiej prelekcji kszta³towa³a pozytywne postawy wobec zwierz¹t i uœwiadamia³a, ¿e znêcanie siê nad zwierzêtami to
przestêpstwo.
Do udzia³u w uroczystym rozstrzygniêciu konkursu po³¹czonego
z wystaw¹ plakatów, zdjêæ i wierszy
o zwierzêtach w szczeciñskiej Ksi¹¿nicy Pomorskiej tak jak w roku ubieg³ym aspirant Edytê Klepczyñsk¹ z
Komendy Powiatowej Policji w Gry-

ficach zaprosi³a prezes Zwierzêcego
Telefonu Zaufania pani Teresa Pi¹tkiewicz.
Policjantka wyg³osi³a krótk¹ prelekcjê, podczas której kszta³towa³a
humanitarne postawy wobec zwierz¹t. Element edukacyjny stanowi³o
uwra¿liwienie na krzywdê i okrucieñstwo wobec zwierz¹t oraz
uœwiadomienie, ¿e znêcanie siê nad
zwierzêtami to przestêpstwo, a ludzie, którzy tak postêpuj¹ to zwykli
przestêpcy. Policjantka podkreœla³a,
¿e na terenie ca³ego garnizonu zachodniopomorskiego funkcjonariusze anga¿uj¹ siê w sprawy zwierz¹t
oraz reaguj¹ na wszelkie sygna³y
mog¹ce œwiadczyæ o ich krzywdzeniu. Wyci¹gaj¹ tak¿e konsekwencje
prawne wobec takich osób.
Goœciem honorowym uroczystoœci by³a pani Pose³ na Sejm RP Mag-

Jedyneczki z SP 1 laureatem
Wojewódzkiego Przegl¹du
Piosenki Dzieciêcej

Zespó³ wokalno- taneczny „Jedyneczki” ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w £obzie od wielu lat zajmuje
czo³owe miejsca w Przegl¹dach
Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Wielokrotnie zdobywa³ wyró¿nienia oraz tytu³y laureata w ró¿norodnych festiwalach i konkursach
wokalnych na terenie powiatu i województwa. 24 maja 2014 roku Jedyneczki reprezentowa³y nasz powiat na Wojewódzkim Przegl¹dzie
Piosenki Dzieciêcej w Pyrzycach.
Ze wszystkich powiatów wyst¹pi³o 55 wykonawców, z których jury
wytypowa³o 8 laureatów i nagrodzi³o zwyciêzców Nagrod¹ Dyrektora
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, któr¹
miêdzy innymi przyzna³o naszemu
zespo³owi. Zespó³ reprezentowa³y:
Dominika Siwiñska, Emilia £owkiet,
Nikola Lis, ¯aneta Szweda, Agata
B³osiñska, Julia Górska, Julia Koz³owska, Klaudia Afeltowicz, Julia

dalena Kochan, która wraz z prezes
Zwierzêcego Telefonu Zaufania
wrêcza³a dzieciom i m³odzie¿y nagrody w konkursie. asp. Edyta Klepczyñska tak¿e zosta³a nagrodzona.
Odebra³a z r¹k pani pose³ kolejne ju¿
podziêkowania za wspó³pracê i zaanga¿owanie w sprawy zwierz¹t.

Swoim g³osem uroczystoœæ
uœwietni³ pan Stanis³aw Heropolitañski, który podczas ka¿dej edycji
rozstrzygniêcia konkursu wprowadza dzieci w zaczarowany œwiat poezji o zwierzêtach, czytaj¹c przepiêkne wiersze Franciszka Klimka.
Foto: gryfice.policja.gov.p

Policjanci
na festynach

Adamczyk, Sandra Sulejewska, Julia Ambroziak. Zespó³ w sk³adzie
czteroosobowym wyœpiewa³ tak¿e
pierwsze miejsce na Powiatowym
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez PSSE.
Wa¿nym aspektem w osi¹gniêciu sukcesu jest tak¿e udzia³ dziewczynek w zajêciach tanecznych w
grupie ma¿oretek, które odbywaj¹
siê w £obeskim Domu Kultury, gdzie
opanowuj¹ one uk³ady choreograficzne. Tak wiêc efekty pracy s¹ po³¹czeniem pracy obu placówek.
Dziewczêta uatrakcyjnia³y wystêpami
wokalno-tanecznymi
£obesk¹ Majówkê oraz Dzieñ Dziecka. Najbli¿sze wystêpy artystyczne
to wystêp w Przedszkolu im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie, Koncert Laureatów Powiatowych w £obeskim
Domu Kultury i impreza powiatowa
£obziuki.
Bo¿ena Korniluk

Miniony tydzieñ to czas festynów z okazji Dnia Dziecka, Œwiêta
Rodziny, w których swój udzia³ akcentowali tak¿e ³obescy funkcjonariusze.
W poprzednim tygodniu na terenie powiatu ³obeskiego odbywa³y
siê festyny rodzinne, których integraln¹ czêœci¹ by³ m.in. Dzieñ Dziecka. Takie festyny odbywa³y siê zarówno w szko³ach, jak i na wioskach
powiatu ³obeskiego. Cykl imprez
rozpocz¹³ siê od ³obeskiego festynu
z okazji Dnia Dziecka na stadionie
miejskim. Policjanci w³¹czyli siê w
jego organizacjê, prezentuj¹c sprzêt
s³u¿bowy oraz organizuj¹c konkurs

wiedzy policyjnej dla rodziców i ich
pociech.
Kolejne imprezy odbywa³y siê: w
Szkole Podstawowej w Be³cznej,
Dzieñ Dziecka w miejscowoœci Dalno oraz Festyn Rodzinny w Zespole
Szkó³ w £obzie, na którym policjanci
z uwagi na utworzenie w nastêpnym
roku szkolnym klasy mundurowej
prezentowali techniki i taktyki interwencji. Pokaz policjantów spotka³
siê z du¿ym zainteresowaniem i
ogromnymi brawami ze strony publicznoœci.
Mamy nadziejê, ¿e ten pokaz zachêci wielu m³odych ludzi do nauki
w klasie mundurowej, a nastêpnie do
wst¹pienia w nasze szeregi. (kp)
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Oni pojad¹ na mistrzostwa Polski do £odzi
28 maja 2014 r. na stadionie w £obzie zakoñczy³y
siê Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne. Czwartki
lekkoatletyczne to najpopularniejsza impreza sportowa w kraju skierowana do najm³odszych uczniów
szkó³ podstawowych. W ci¹gu roku szkolnego na stadionach blisko 100 miast, wœród nich i £obez, wystartowa³o oko³o 300 tysiêcy dziewcz¹t i ch³opców. To
pierwszy wa¿ny krok w ¿yciu sportowym m³odego
cz³owieka.
W dniach 21-22 czerwca 2014 r. na stadionie AZS
w £odzi przeprowadzone zostan¹ XX Ogólnopolskie
Fina³y Czwartków Lekkoatletycznych pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego.
Na bie¿niach i skoczniach lekkoatletycznych
obiektów w £obzie i Resku swoje talenty i umiejêtnoœci prezentowali najm³odsi lekkoatleci - uczniowie ze
szkó³ podstawowych wszystkich placówek z terenu
powiatu ³obeskiego. Mali sportowcy objêci byli
wspó³zawodnictwem w ramach rankingu Grand Prix.
Na podstawie osi¹gniêtych wyników w rocznym cyklu zawodów Komisja Sêdziowska ustali³a ostateczny sk³ad reprezentacji Powiatu £obeskiego na fina³y w
£odzi (nieoficjalne mistrzostwa Polski w kategorii dzieci do lat 13):
Szko³a Podstawowa Wêgorzyno
PERDEK PATRYCJA
klasa VI
PIELOCH VANESSA
klasa VI
KULCZYÑSKA KLAUDIA
klasa VI
NOWAK JULIA
klasa VI
GUNIA KATARZYNA
klasa VI
KUDZIA WIKTORIA
klasa VI
SKWARA ALEKSANDRA
klasa V
LEWANDOWSKA WIKTORIA kl. IV
JATKIA£O EWA
klasa IV
BYTNAR DARIA
klasa IV
PIERÓG AGATA
klasa IV
PIERÓG ALICJA
klasa IV
DUDEK MATEUSZ
klasa VI
BUKA£A PATRYK
klasa IV
GWÓ•D• KAMIL
klasa IV
GREKOWICZ BART£OMIEJ kl. V

bieg na 600 m
bieg na 600 m
bieg na 60 m
rzut pi³eczk¹ plantow¹
rzut pi³eczk¹ palantow¹
bieg na 300 m
rzut pi³eczk¹ palantow¹
bieg na 600 m
rzut pi³eczka palantow¹
bieg na 60 m
bieg na 60 m
bieg na 300 m
rzut pi³eczka palantow¹
bieg na 300 m
rzut pi³eczka palantow¹
rzut pi³eczk¹ palantow¹

Szko³a Podstawowa Runowo Pomorskie
NICEWICZ KLAUDIA
klasa V
LENKIEWICZ MICHA£
klasa VI
LENKIEWICZ BARTOSZ
klasa IV
SZALA S£AWOMIR
klasa V
SOLIS BARTOSZ
klasa V
KOD• DANIEL
klasa VI

skok w dal
bieg na 1000 m
bieg na 1000 m
rzut pi³eczk¹ palantow¹
bieg na 1000 m
rzut pi³eczk¹ palantow¹

Szko³a Podstawowa Resko
PUCH KAROLINA
LESZCZYÑSKI ROBERT
GADOMSKI PIOTR
ROŒCZAK JAKUB

klasa VI
klasa VI
klasa V
klasa IV

skok w dal
skok w dal
bieg na 300 m
skok w dal

Szko³a Podstawowa Starogard
KRUSZEWSKA DARIA
PILARSKA SANDRA
PARZYSZEK WOJCIECH
DUL KACPER

klasa V
klasa VI
klasa V
klasa IV

skok w dal
bieg na 60 m
bieg na 60 m
bieg na 60 m

Szko³a Podstawowa Dobra
MATERA MA£GRZATA
CZY¯AK WERONIKA
JARZ¥BEK JOANNA

klasa VI
klasa VI
klasa V

bieg na 600 m
bieg na 300 m
bieg na 300 m

Szko³a Podstawowa Be³czna
POSAK RENATA
GUNERA KACPER
LESZCYÑSKI KACPER
LATOCHA GRZEGORZ

klasa IV
klasa VI
klasa VI
klasa VI

rzut pi³eczk¹ palantow¹
rzut pi³eczk¹ palantow¹
bieg na 60 m
bieg na 60 m

Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie
JAB£OÑSKA GABRIELA
klasa IV
CICHOSZ NATALIA
klasa IV
ROSIÑSKA MAGDALENA
klasa V
TEIS MAGDALENA
klasa V

rzut pi³eczk¹ palantow¹
bieg na 60 m
bieg na 600 m
bieg na 300

Kadrê wychowawczo-opiekuñcz¹ nad ³obeskim talentami lekkoatletycznymi
w £odzi sprawowaæ bêd¹ nauczyciele wychowania fizycznego szkó³ podstawowych: Janusz £ukomski (Dobra) - kierownik ekipy, Joanna Stasiak (Wêgorzyno),
Aneta Jaremko (Runowo Pomorskie), Joanna ¯ebrowska (Starogard), Dariusz
Czajka (Wêgorzyno).
M³odym sportowcom ¿yczymy samych rekordów ¿yciowych oraz pozycji
medalowych.
Zdzis³aw Bogdanowicz
LAUREACI XX POWIATOWYCH CZWARTKÓW
LEKKOATLETYCZNYCH £OBEZ 2013/2014
Bieg na 60 m
klasa VI 2001
1. Puch Karolina
SP Resko najlepszy wynik
2. Pilarska Sandra
SP Starogard
3. Kulczyñska Klaudia SP Wêgorzyno
Klasa V 2002
1. Nicewicz Klaudia
SP Runowo P.
2. Kruszewska Daria
SP Starogard
3. £achañska Zuzanna SP Wêgorzyno
Klasa IV 2003
1. Pieróg Agata
SP Wêgorzyno
820
2. Cichosz Natalia
SP 2 £obez
538
3. Bytnar Daria
SP Wêgorzyno
386
300 m
2001
1. Czy¿ak Weronika
SP Dobra
312
2. Kudzia Wiktoria
SP Wêgorzyno
274
3. Acman Joanna
SP Wêgorzyno
263
2002
1. Jarz¹bek Joanna
SP Dobra
368
2. Teis Magdalena
SP 2 £obez
304
3. Podfigurna Wiktoria SP Wêgorzyno
27
2003
1. Pieróg Alicja
SP Wêgorzyno
262
2. Jab³oñska Gabriela
SP 2 £obez
32
600 m
2001
1. Perdek Patrycja
SP Wêgorzyno
268
2. Pieloch Vanessa
SP Wêgorzyno
261
3. Matera Ma³gorzata SP Dobra
229
2002
1. Rosiñska Magdalena SP 2 £obez
237
2. Smoleñ Dagmara
SP Wêgorzyno
152
3. £uksza Lena
SP Wêgorzyno
92
2003
1. Lewandowska WiktoriaSP Wêgorzyno
190
2. ¯urawik Julita
SP Wêgorzyno
147
3. Matuszewska Sandra SP Starogard
106
Skok w dal
2001
1. Puch Karolina
SP Resko
608
2. Pieloch Vanessa
SP Wêgorzyno
534
3. Perdek Patrycja
SP Wêgorzyno
495
2002
1. Nicewicz Klaudia
SP Runowo P.
430
2. Kruszewska Daria
SP Starogard
354
3. Smoleñ Dagmara
SP Wêgorzyno
329

8,3
8,7
8,7
9,1
9,1
9,4
8,2
8,8
9,3
50,3
51,0
51,3
50,0
50,33
56,7
55,0
61,6
1:56,00
1:57,1
1:59,00
1:59,51
2:08,00
2:18,00
2:11,9
2:16,9
2:20,00
4,75
4,48
4,40
3,96
3,76
3,53

tygodnik ³obeski 17.6.2014 r.
2003
1. Pieróg Agata
SP Wêgorzyno
2. Lewandowska WiktoriaSP Wêgorzyno
3. Pieróg Alicja
SP Wêgorzyno
Rzut pi³eczk¹ palantow¹
2001
1. Gunia Katarzyna
SP Wêgorzyno
2. Nowak Julia
SP Wêgorzyno
3. Olas Patrycja
SP Wêgorzyno
2002
1. Skwara Aleksandra
SP Wêgorzyno
2. Jarz¹bek Joanna
SP Dobra
3. Maliñska Agata
SP Starogard
2003
1. Jab³oñska Gabriela
SP 2 £obez
2. Posak Renata
SP Be³czna
3. Jatkia³o Ewa
SP Wêgorzyno

SPORT
764
450
422

4,41
3,72
3,54

408
378
372

40,0
36,0
37,0

513
301
290

42,0
27,0
26,0

647
535
498

42,0
34,0
33,0

LAUREACI POWIATOWYCH CZWARTKÓW
LEKKOATLETYCZNYCH £OBEZ 2013/2014
Ch³opcy
60 m
2001
1. Latocha Grzegorz
SP Be³czna
487 pkt.
2. Leszczyñski Kacper SP Be³czna
382
3. Pude³ek Julian
SP Resko
302
2002
1. Parzyszek Wojciech SP Starogard
551
2. Antonowicz Piotr
SP Wêgorzyno
247
3. Szala S³awomir
SP Runowo P.
232
2003
1. Dul Kacper
SP Starogard
446
2. Roœczak Jakub
SP Resko
395
3. Czerwiñski Mateusz SP Wêgorzyno
292
300 m
2001
1. Leszczyñski Robert SP Resko
331
2. Figas Emila
SP Resko
150
3. Chylarczyñski Krzysztof SP Stargard
106
2002
1. Gadomski Piotr
SP Resko
136
2. Gi³ka Hubert
SP Wêgorzyno
117
3. Bola³ek Hubert
SP Dobra
19
2003
1. Buka³a Patryk SP Wêgorzyno
360
2. Miszczyszyn Piotr
SP Resko
16
1000 m
2001
1. Lenkiewicz Micha³
SP Runowo
103
2. G³osek £ukasz
SP Starogard
18
2002
1. Solis Bartosz
SP Runowo P.
215
2. Stawinoga Micha³
SP Starogard
132
3. Grekowicz Bart³omiej SP Wêgorzyno
94
2003
1. Lenkiewicz Bartosz SP Runowo
206
2. GwóŸdŸ Kamil
SP Wêgorzyno
22
Skok w dal
2001
1. Leszczyñski Robert SP Resko
451
2. Latocha Grzegorz
SP Be³czna
380
3. Chylarczyñski Krzysztof SP Starogard
308
2002
1. Parzyszek Wojciech SP Starogard
573
2. Solis Bartosz
SP Runowo P.
518
3. Gi³ka Hubert
SP Wêgorzyno
294
2003
1. Roœczak Jakub
SP Resko
492
4. Dul Kacper
SP Starogard
476
5. Lenkiewicz Bartosz SP Runowo
466
Rzut pi³eczk¹ palantow¹
2001
1. Dudek Mateusz
SP Wêgorzyno
622
2. Gunera Kacper
SP Be³czna
446
3. KodŸ Daniel
SP Runowo P.
342
2002
1. Szala S³awomir
SP Runowo P.
435
2. Grekowicz Bart³omiej SP Wêgorzyno
404
3. Podsiad³owicz Nikodem SP Wêgorzyno
362
2003
1. Kaleciñski Szymon SP Runowo P.
472
2. GwóŸdŸ Kamil
SP Wêgorzyno
363
3. Grining Damian
SP Starogard
356
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Znakomity sezon
biegaczy Truchtu

8,1 s
8,4
8,7
8,3
9,3
9,0
8,9
8,5
9,3
45,0
50,0
52,4
52,9
53,4
575,2
49,7
60,0
3:39,0
4:09,0
3:31,0
3:45,0
3:47,0
3:40,0
4:10,0
5,10
4,99
4,48
4,60
4,42
3,70
4,28
4,10
4,26
70,0
56,0
44,0
47,5
48,0
42,0
43,0
34,0
32,0

O znakomitych wynikach na
bie¿ni m³odych biegaczy Truchtu
£obez informujemy od pocz¹tku
maja, a w³aœciwie od lutego, gdy
Justyna Romej wywalczy³a na Mistrzostwach Polski Seniorów w Sopocie 4 miejsce w biegu na 3000m.
Teraz dosz³y znakomite biegi Ani
Turzyñskiej, która ustanowi³a dwa
rekordy województwa 14-latek.
Wczeœniej na 400 m/59,12 i ostatnio
na nowo otwartym stadionie tartanowym w Z³ocieñcu na 800m/
2:19,67. W miniony czwartek wywalczy³a z³oty medal Mistrzostw Województwa M³odzików w biegu na 600
m uzyskuj¹c 1:39,38. To oczywiœcie
czo³owy wynik w kraju i jednoczeœnie kolejny po 100 m/12,60 i 300 m/
41,60 rekord Powiatu (poprzedni
1:39,56 nale¿a³ do Justyny Romej).
Nieco w cieniu Ani pozostaje
Kacper Ga³an, który te¿ ma znakomity sezon i z Gimnazjady Wojewódzkiej w Bia³ogardzie przywióz³ ju¿
trzeci w tym sezonie medal z imprezy
wojewódzkiej, zdobywaj¹c srebro w

biegu na 1000 m z nowym rekordem
¿yciowym 2:42,18. Wczeœniej zdoby³
br¹z na Mistrzostwach Województwa Juniorów w biegu na 800 m i srebro w sztafecie szwedzkiej z kolegami z ³obeskiego gimnazjum.
Do fina³ów Ogólnopolskich
Czwartków LA, które z tydzieñ odbêd¹ siê w £odzi zakwalifikowa³y siê
podopieczne El¿biety Romej. Magda Rosiñska w biegu na 600 m, Magda Teis na 300 m i Natalia Cichosz na
60 m. Ich wyniki nale¿¹ do najlepszych w kraju i daj¹ im szanse na
wywalczenie czo³owych miejsc w
przysz³y weekend w £odzi.
Co start poprawiaj¹ rekordy
¿yciowe pozostali zawodnicy sekcji
m³odzie¿owej, zw³aszcza m³odziczki
Julia Popiela, Klaudia Urbañska i
wracaj¹ca po przerwie spowodowanej dolegliwoœciami zwi¹zanymi ze
zbyt szybkim wzrostem Zuzia Frej.
Ich wyniki na dystansach od 100 do
1000 m nale¿¹ do czo³owych w województwie, ale najlepsz¹ formê szykuj¹ na wrzesieñ, gdy odbêd¹ siê
Mistrzostwa Polski M³odzików. (r)
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Sarmacie do szczêœcia Koniec sezonu
zabrak³o osiem minut pi³karskiego 2013/2014
Tylko osiem minut zabrak³o Sarmacie Dobra, aby w meczu z Darzborem Szczecinek utrzymaæ remis 1:1,
który pozwala³ Sarmacie utrzymaæ
(nie zagro¿one spadkiem) dwunaste
miejsce w ligowej tabeli IV ligi. Niestety strata dwóch bramek w koñcówce meczu spowodowa³a, ¿e to
Darzbór wygrywaj¹c bezpoœredni
mecz przeskoczy³ Sarmatê w ligowej
tabeli.
Trzeba jednak uczciwie przyznaæ, ¿e w tym ostatnim meczu (mimo
niekorzystnego wyniku koñcowego) zespó³ Sarmaty zaprezentowa³
siê bardzo dobrze i a¿ do 82 minuty
meczu utrzymywa³ korzystny dla
siebie rezultat. Ju¿ po strzeleniu
wyrównuj¹cej bramki przez Kamila
Pacelta w 56' zawodnicy Sarmaty
wypracowali sobie co najmniej trzy
doskona³e sytuacje na strzelenie
kolejnych bramek, lecz ponownie,
tak jak w poprzednich meczach, w

IV liga
Wyniki 30 kolejki: Œwit Szczecin - Ina
Goleniów 1:2, Kluczevia Stargard K³os Pe³czyce 1:1, Stal Szczecin Arkonia Szczecin 0:0, Rasel Dygowo - Wielim Szczecinek 2:1, D¹b
Dêbno - Gryf Kamieñ Pomorski 1:2,
Odrzynka Radziszewo - Astra Ustronie Morskie 1:3, Vineta Wolin - Hutnik Szczecin 4:1, Darzbór Szczecinek
- Sarmata Dobra 3:1.
1. Astra Ustronie M.
65 69:32
2. Rasel Dygowo
63 60:26
3. Vineta Wolin
62 65:30
4. Gryf Kamieñ Pom.
57 71:52
5. Ina Goleniów
50 47:47
6. Œwit Szczecin
45 55:43
7. Kluczevia Stargard
44 53:43
8. Stal Szczecin
44 43:37
9. Arkonia Szczecin
43 54:41
10. D¹b Dêbno
40 58:58
11. Hutnik Szczecin
37 47:59
12. Darzbór Szczecinek 33 46:77
13. Sarmata Dobra
30 38:65
14. Wielim Szczecinek
29 38:63
15. K³os Pe³czyce
21 20:45
16. Odrzynka Radziszewo 20 26:72

Klasa okrêgowa
Wyniki 30 kolejki: Intermarche Rega
Trzebiatów - GKS Mierzyn 2:1, Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Œwiatowid
£obez 2:3, Rolpol Chlebowo - Sparta
Wêgorzyno 1:6, Promieñ Mosty Wicher Brojce 4:1, Mewa Resko Chemik II Police 4:1, Jeziorak Szczecin - Tanowia Tanowo 3:2, Iskra
Golczewo - Kasta Szczecin 4:1, Ehrle
Dobra Szczeciñska - B³êkitni II Stargard 2:12.

wykonaniu Sarmaty zawiod³a skutecznoœæ. Zajêcie dwunastego miejsca najprawdopodobniej przesunie
Sarmatê (po piêciu sezonach gry w
IV lidze) do Wojewódzkiej Okrêgówki. Jednak gdzie Sarmata zagra w
przysz³ym roku przekonamy siê dopiero po weryfikacji rozgrywek przez
Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej.

IV liga

Darzbór Szczecinek – Sarmata
Dobra 3:1 (1:0)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty K.
Pacelt (56'), dla Darzboru £. Koœcian
(28'), P. £acko 2 (82' i 84').
Sk³ad Sarmaty Dobra: Marcin
Libiszewski, Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz, Jaros³aw Jaszczuk, Andrzej
Kierek (88' Przemys³aw Sadowski),
Damian Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der, Filip Plewiñski, £ukasz Uchwa³
(46' Damian Koœciuk), Emilian Kamiñski, Mateusz Kowalczyk (78'
Cezary Szkup). estan

Sparta Wêgorzyno bramkostrzelnym akcentem zakoñczy³a ligê,
zajmuj¹c drugie miejsce, z którego
wywalczy³a upragniony awans do
Klasy Wojewódzkiej. Co prawda
mecz z ostatni¹ dru¿yn¹ w tabeli –
Rolpolem, w Chlebowie - wydawa³
siê formalnoœci¹, ale trzeba by³o
walczyæ do koñca, bo dwa zespo³y
czyha³y za plecami Sparty na jej potkniêcie. Sparta wygra³a wysoko 6:1
(2:1), po bramkach Bart³omieja Okoniewskiego, Jaros³awa Koniecznego, Artura Samala, £ukasza Petery i
dwóch trafieniach Patryka ¯urawika. Ka¿dy móg³ sobie tu postrzelaæ.
Trzeba przyznaæ, ¿e Sparcie przy
awansie dopisa³o trojakie szczêœcie;
najwiêksze – niespodziewany remis
wicelidera Iskry Golczewo, który
tym wynikiem pozbawi³ siê nadziei
na awans, a par³ na to od pocz¹tku
rozgrywek. Drugie – Sparta wygra³a
jesieni¹ z B³êkitnymi Stargard 5:1,
wiosn¹ przegra³a w Stargardzie 1:0,
co przy równej liczbie punktów z
B³êkitnymi (po 67), premiuje Spartê.
B³êkitni zajêli trzecie miejsce. Kto
wtedy myœla³, ¿e takie szczegó³y bêd¹
decydowaæ o awansie? Warto przypomnieæ tamten sk³ad, który wygra³
tak wysoko: Pi³at, Grochulski, Kasprzak, Petera, Nawrolski, Kobielski,
Radziejewski, Halamus, Chodyna (1),
Walicki (1) i Kiernicki (3 bramki).
Szczêœliwie u³o¿y³ siê równie¿ terminarz – ostatni mecz z ostatni¹ dru¿yn¹
w tabeli, wiêc nie by³o ju¿ takiego
napiêcia i ryzyka przegranej. Ale trzeba przypomnieæ, ¿e szczêœcie sprzyja
lepszym, a te¿ mu siê pomaga. Klub
bardzo chcia³ awansu i to wywalczy³.
Gratulacje i powodzenia. Sparta w
ostatnim meczu gra³a w sk³adzie:
Dominik Sobañski, £ukasz Petera,
Patryk ¯urawik, Kamil Kacprzak,
Micha³ Geszka, Artur Samal (56' Norbert Halamus), Andrzej Wilczyñski
(77' Jacek Ko³dyj), Jaros³aw Konieczny (80' Micha³ Wojciechowski), Daniel Romañczyk, Leszek Radziejewski, Bart³omiej Okoniewski (88' Jaros³aw Kiernicki).

WYNIKI I TABELE
1. Jeziorak Szczecin
2. Sparta Wêgorzyno
3. B³êkitni II Stargard
4. Iskra Golczewo
5. Promieñ Mosty
6. Mewa Resko
7. Rega Trzebiatów
8. Œwiatowid £obez
9. Tanowia Tanowo
10. GKS Mierzyn
11. Wybrze¿e Rewalskie
12. Kasta Szczecin
13. Wicher Brojce
14. Ehrle Dobra Szcz.
15. Chemik II Police
16. Rolpol Chlebowo

69 101:35
67 74:28
67 116:55
66 98:44
48 82:62
45 78:67
44 47:48
44 66:64
43 56:62
40 65:68
38 67:86
31 61:87
26 49:80
25 48:91
17 42:104
15 32:101

Klasa A
Wyniki 22 kolejki: 30 Prawobrze¿e
Œwinoujœcie - Korona Stuchowo 3:2,
Ba³tyk Gostyñ - Orze³ Prusinowo 4:1,
Pionier ¯arnowo - Orze³ £o¿nica 3:1,
Radowia Radowo Ma³e - Jantar
Dziwnów 2:2, Sowianka Sowno Fala Miêdzyzdroje 0:0, Sparta Gryfice - B³êkitni Trzyg³ów 4:3.
1. Sparta Gryfice
60 88:27
2. Korona Stuchowo
50 63:27
3. Jantar Dziwnów
47 76:36
4. Fala Miêdzyzdroje
39 42:30
5. Sowianka Sowno
30 35:32
6. Radowia Radowo M. 26 41:43
7. B³êkitni Trzyg³ów
25 58:56
8. Orze³ £o¿nica
24 31:51
9. Ba³tyk Gostyñ
23 37:63
10. Pionier ¯arnowo
23 31:62
11. Prawobrze¿e Œwin.
21 31:46
12. Orze³ Prusinowo
11 26:86

Do III ligi awansuj¹: Astra Ustronie Morskie i Rasel Dygowo. Spadaj¹: Wielim Szczecinek, K³os Pe³czyce i Odrzynka Radziszewo. Spadek Sarmaty zale¿ny od iloœci spadków w III lidze.

Klasa okrêgowa

Sparta awansuje

Mewa koñczy na 6
miejscu

Mewa równie¿ zakoñczy³a rundê
zwyciêstwem, tak¿e ze spadkowiczem, 4:1. Zajê³a ostatecznie 6 pozycjê w tabeli.

Œwiatowid
zakoñczy³ sezon
zwyciêstwem
na wyjeŸdzie
£obzianie sprawili na zakoñczenie mi³¹ niespodziankê, wygrywaj¹c
w Rewalu z tamtejszym Wybrze¿em
Rewalskim 3:2, po bramkach Borejszy i dwóch trafieniach Komara.
Œwiatowid: Deuter, Brona, Bodys, Mosi¹dz, Szostak, Koba, Grzywacz, Niko³ajczyk, Pañka, Borejszo,
Komar, Kêsy, Adamów.
Do Klasy Okrêgowej Wojewódzkiej awansuj¹ Jeziorak Szczecin i
Sparta Wêgorzyno. Spadaj¹: Ehrle
Dobra Szczeciñska, Chemik II Police
i Rolpol Chlebowo.

Dwóch najlepszych
strzelców z naszych
klubów
Miniony sezon pi³karski mo¿na
uznaæ za udany. Nie wiadomo jeszcze,
jaki bêdzie los Sarmaty, ale w okrêgówce mamy awans. W dodatku
wœród najlepszych snajperów znalaz³o siê dwóch zawodników z naszych
klubów. Do soboty prowadzi³ w rankingu Jaros³aw Kiernicki ze Sparty
Wêgorzyno, z 35 bramkami, ale w
ostatnim meczu gra³ tylko kilkanaœcie
minut i nie strzeli³ gola, a strzelaj¹c
dwa w barwach Jezioraka wyprzedzi³
go rzutem na taœmê Mateusz Chlibyk
z tego klubu, który ma na koncie 36
bramek. Ex aequo na drugim miejscu
uplasowa³ siê Rafa³ Komar ze Œwiatowidu £obez z 35 bramkami.

Klasa A

Radowia musi
poczekaæ na awans
Trudno powiedzieæ, czy Radowia na dobre zadomowi³a siê w Klasie A, ale w tym sezonie gra³a w kratkê i ulokowa³a siê w œrodku tabeli, na
6 miejscu.
Radowia: M. Dwojak – K. Gêbka
(65' M. Stosio), K. £apuæ, £. Adamczewski (65' K. Dobrzañski), R. Machalski, M. Maziarz, M. Kamiñski
(55' M. Rylling), J. Talarowski, £.
Kulczyñski, £. Su³kowski (55' A.
W¹cha³a), M. Smykowski.
Do klasy okrêgowej wraca Sparta Gryfice, do Klasy B spada Orze³
Prusinowo.

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
Punktacja ogólna
Anna Szymañska – RM Resko
Edyta Klepczyñska – RM Resko
Magdalena Chmura – UM £obez

(320)
(180)
(175)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn – Urz¹d Skarbowy
Katarzyna Micha³owska – S¹d £obez
Beata Medunecka – PUP £obez
Ryszard Brodziñski – starosta
Bo¿ena Zarecka CIW £obez Tadeusz Bas – Wydzia³ Geodezji
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
Micha³ Kar³owski – Starostwo w £obzie
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
Wies³aw Bernacki – ZDP

(142)
(141)
(47)
(39)
(26)
(20)
(16)
(16)
(16)
(10)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(2)

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura – UM £obez
Mieczys³aw Fojna – UM £obez
Ireneusz Kabat – wiceburmistrz £obza
Krystyna Bogucka – radna RM £obez
Arkadiusz Skrilec – KPP £obez
Wies³awa Romejko – radna RM £obez
Helena Szwemmer – radna RM £obez
Jolanta Babyszko – dyrektor SP2 £obez
Bogdan Górecki – radny UM £obez
Agnieszka Kielar – UM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Maria Pokomeda – radna RM £obez
Ewa Ciechañska – UM £obez
Jan Ceholnyk – UM £obez
Wies³awa Romejko – radna RM £obez
Iwona ¯y³a – UM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska – UM £obez
Piotr Blumensztajn – UM £obez
Irena Libiszewska – UM £obez
Ryszard Sola – burmistrz £obza
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak – dyr. Biblioteki
Piotr Dynowski – UM £obez
Anna Post – UM £obez
Zbigniew Gromek - UM £obez
Zbigniew Pude³ko – radny RM £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez
Agnieszka Michna – UM £obez
Kamila Bryczkowska – UM £obez
Henryk Stankiewicz – radny RM £obez
GMINA DOBRA
Barbara Wilczek – burmistrz Dobrej
Sebastian Kuran - UM Dobra
Agnieszka Witkowska – UM Dobra

Kupon
+

(195)
(102)
(44)
(44)
(41)
(27)
(24)
(15)
(15)
(13)
(10)
(10)
(8)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(14)
(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
Wioletta Pieñczakowska – SP Stargard
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki – radny RM Resko
Agnieszka Mañkowska – OPS Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski – burmistrz Reska
Mateusz Jaworski – UM Resko
£ukasz Sobis – UM Resko
Andrzej Gajdzis – Stra¿ Miejska

(320)
(180)
(52)
(51)
(28)
(21)
(10)
(8)
(5)
(3)
(6)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)

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

(18)
(5)
(3)
(3)
(2)

GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski – wójt gminy Radowo M. (13)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski – Starostwo w £obzie
(67)
Bo¿ena Zarecka – CIW £obez
(21)
Jaros³aw Namaczyñski – dyrektor PUP £obez (17)
Teresa £añ – Starostwo £obez
(10)
Beata Medunecka – PUP £obez
(6)
Ryszard Brodziñski – starosta ³obeski
(9)
Józef Sitek – sêdzia SR £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz – radny Rady Powiatu (5)
Kamila Podfigurna – Starostwo
(4)
Beata D¹bro – PUP £obez
(4)
Jan Zdanowicz – wicestarosta
(4)
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)
Maria Sola – PUP £obez
(2)
Katarzyna Soczawa – starostwo £obez
(2)
Karolina ¯uczkowska – geodezja £obez
(2)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola – burmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka – radny RM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
El¿bieta Graliñska – MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna – UM £obez
Monika Jarzêbska – sekretarz UM
Kamila Deuter – UM £obez
Jolanta Babyszko – dyrektor SP 2 £obez
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pozytywnie oceniam

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

-

negatywnie oceniam

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

(232)
(63)
(62)
(62)
(52)
(38)
(27)
(20)

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)

Krystyna Bogucka – radna RM
Magdalena Chmura – UM £obez
Marian Kozioryñski – UM £obez
Helena Szwemmer – radna RM
Leszek Bryczkowski – UM £obez
Irena Libiszewska – UM £obez
Kazimierz Chojnacki – radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a – UM £obez
Janusz Skrobiñski – Radny RM £obez
Zbigniew Martyniak – UM £obez –
Zbigniew Pude³ko – radny RM
Bogdan Górecki – radny RM
Dariusz Ledzion – £DK
Wies³awa Romejko – UM £obez
Tadeusz Sikora – radny RM £obez
Katarzyna Danylczak – UM £obez
Maria Pokomeda – radna RM £obez
Henryk Stankiewicz – radny RM
Olga Radziwanowska – skarbnik UM
Ewa Ciechañska UM £obez Iwona ¯y³a - UM £obez Agnieszka Michna – UM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Agnieszka Kielar – UM £obez
Kamila Bryczkowska – UM £obez
Eugeniusz Szymoniak – Biblioteka £obez

(19)
(18)
(18)
(18)
(15)
(14)
(13)
(10)
(10)
(10)
(11)
(10)
(7)
(7)
(5)
(4)
(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)
(8)
(6)

GMINA RESKO
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS Resko
(149)
Ryszarda Podsadna – UM Resko –
(138)
Anna Szymañska – radna RM Resko
(109)
Barbara Basowska – radna RM
(94)
Andrzej Gajdzis – Stra¿ Miejska Resko (53)
Jolanta Furman – CK
(46)
Renata Kulik – RM Resko
(26)
Danuta Mielcarek – sekretarz UM Resko
(19)
Edyta Klepczyñska – radna UM Resko
(14)
El¿bieta Korgul – RM Resko
(11)
Wioletta Pieñczakowska – SP Starogard
(10)
Wioletta Dynarska-Adamowicz – dyr. SP w Resku (9)
Maria Paprocka-Wall – DPS Resko
(10)
Kamila Jaworska – UM Resko
(6)
Agnieszka Mañkowska – OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o – OPS Resko
(5)
Wojciech Madaliñski – posterunek Resko (6)
Mariola S³odkowska – UM Resko
(3)
Aniela Wypch³o – OPS Resko
(3)
Ryszarda Czaban – wicedyrektor SP Resko
(3)
Halina Puch – UM 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
(3)
Jan Czaban – radny RM Resko
(2)
GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e

(1)

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

(28)
(13)

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 tygodnika.
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Galeria tygodnika
I Komunia Œwiêta Jakuba

Zapiski z pamiêci
Pi¹tek
Noc z pi¹tku na sobotê przesz³a
spokojnie. Rano, jak codzieñ, tabletka, œniadanie, tabletka, sprz¹tanie.
Sprz¹tn¹³em w ³azience. O 10 dziadek
mia³ problemy w toalecie. Akurat
przysz³a m³odsza córka. Razem
sprawnie rozebraliœmy nieboraka,
umyliœmy i ubraliœmy w czyste rzeczy. Ponowne sprz¹tanie w ³azience.
Okazuje siê, ¿e dziadek ma bardzo ma³o rzeczy do przebrania. Ma
jedn¹ koszulê nocn¹ do kolan i pid¿amê. To za ma³o. Co bêdzie gdy to
co mu siê sta³o, siê powtórzy? Nie
mam na zmianê ¿adnej bluzy z d³ugim
rêkawem. Na obiad zupa ziemniaczana z kminkiem, kie³basa z delikatnym
sosem chrzanowym i surówka z marchwi, jab³ka i selera. Po obiedzie posprz¹ta³em w kuchni. Dogada³em
siê z dziadkiem, ¿e po krótkim œnie
wybierzemy siê na samochodowy
spacer. O 14 wyszliœmy z domu. Drogê do chatki znam ju¿ na pamiêæ.
Dziadek te¿. Ale tego, ¿e ju¿ tam z nim
by³em, nie pamiêta³. Posiedzieliœmy
przy kubeczku wina z wod¹ sodow¹,
a ja tylko sodow¹ i trochê pogawêdziliœmy. Dziadek wspomnia³ o swojej pracy z koñmi przy wyrêbie lasu,
o tym, ¿e jego ma³e dzieci te¿ mu
pomaga³y. Coœ tam mówi³ o niedobrym synu, ale o tym nie bêdê pisa³.
Jedynie wspomnê s³owo cap carap.
Po godzinie pojechaliœmy dalej.
Dziadek postanowi³ obwieŸæ mnie
po dalszej okolicy. Pokaza³, gdzie
mieszka³a jego mamusia gdy by³a
panienk¹, zajechaliœmy na winnicê
syna, gdzie pokazywa³ stare i nowe
nasadzenia winogron. Posiedzieliœmy na s³oneczku, na kamiennym
murku przy altance. Fajnie spêdziliœmy ponad 3 godziny. Tabletki z
koniecznoœci dosta³ trochê póŸniej.
Po kolacji dziadek poszed³ tradycyjnie spaæ. Jest 21. Przed chwil¹
us³ysza³em jak mówi do siebie.
Wszed³em do niego i spyta³em, czy
chce do toalety lub coœ innego. Siad³
na ³ó¿ku i poprosi³ o trochê wody.
Poda³em mu szklaneczkê. Trochê
wypi³ i po chwili mu siê trochê ula³o.
Wytar³em rêcznikiem. Myœla³em , ¿e
coœ znajdê na przebranie, ale nic nie
znalaz³em. W pó³ do 22 dziadek
wsta³, nasika³ do kibelka na wózku
inwalidzkim i na pod³ogê. Wytar³em
i wyp³uka³em wiaderko podwieszone pod wózkiem. Coœ mi siê widzi, ¿e
z tym wózkiem asenizacyjnym bêd¹
CMYK

(cz. 66 odc. 4)

same problemy. Podwójna robota.
Dotychczas dziadek sam chodzi³ do
toalety, najwy¿ej tam nabrudzi³ i by³o
po sprawie. Siedzimy razem. Dziadek
wcina deser z jab³ek przygotowany
na wypadek, gdyby siê obudzi³ i
chcia³ posiedzieæ w nocy przy stole,
a ja piszê kolejny odcinek o dziadku
i poprawiam i uzupe³niam wspomnienia z wakacji w Mazi³ach. Po 23
poszed³em spaæ. O 24 dziadek ponownie poszed³ spaæ. Spa³ do 5 rano.
Zjad³ resztê zapasów, podrzema³, a
ja czujnie œpi¹c pole¿a³em do siódmej.
I dzieñ jak co dzieñ - tabletki, 7.30
œniadanie. Po œniadaniu wytar³em
kurze w pokoju z telewizorem i odkurzy³em odkurzaczem pod³ogi i sufity
(pajêczyny) w ca³ym domu. Oko³o 10
dziadek za¿yczy³ sobie wyjazdu do
banku. Powiedzia³em, ¿e jest 10, nie
mam jeszcze obiadu i ¿e pojedziemy
po obiedzie. Dziadek nakrzycza³ na
mnie, postraszy³ i siê obrazi³. Siad³
przy stole, a ja zabra³em siê za obiad.
Obiad mia³em gotowy w nieca³¹ godzinê, wiêc zaproponowa³em, ¿e
jeszcze przed obiadem mo¿emy podjechaæ do banku. Pojechaliœmy do
pobliskiego miasteczka. Trochê pokrêciliœmy siê po uliczkach, nie mog¹c znale¿æ parkingu. Wszêdzie
by³y albo objazdy albo brak miejsc.
Wreszcie zaparkowa³em. Podeszliœmy na raty do banku. Dziadek nie
jest w stanie przejœæ wiêcej ni¿ 10-15
metrów bez odpoczynku. W banku z
wielk¹ starannoœci¹ wys³uchano
dziadka, pan przyniós³ krzes³o, a
panienka na chwilê znikne³a w innym pomieszczeniu. Nie wiem co
dziadek za³atwi³, ale po naszym powrocie córka wiedzia³a o wizycie w
banku.
Do wieczora siedzieliœmy w
domu. Dziadek bez kolacji poszed³ o
17.30 spaæ. Pospa³ 2 godziny, poprosi³ aby go ubraæ, zjad³ ze mn¹ kolacjê.
Po kolacji wpad³a na chwilê córka i
przynios³a tabletki na ca³y tydzieñ.
Dziadek posiedzia³ przed telewizorem a teraz siedzi przy stole i drzemie.
Zaraz zadzwoni jak zwykle o 20 moja
druga i lepsza po³owa. Porozmawiam z ni¹ trochê, wyk¹piê siê i pójdê spaæ. Dzisiaj piszê o wakacjach
na G³êbokim. Noc zesz³a bardzo spokojnie. Dziadek jak zawsze zjad³
przygotowane na noc frykasy, a ja
œpi¹c jak zaj¹c pod miedz¹ dobrze siê
nawet wyspa³em.
Cdn.

I Komnia Œwiêta Dominiki

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

DRUKARNIA
oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

