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Dachowanie
na K-20
Leon
Borkowski
we wspomnieniach
Teresy
Kowalewskiej

Radna Helena Szwemmer zamiast zajmowaæ siê rozwojem gminy, za³atwia
prywatne porachunki i pierze publicznie anonimowe brudy

Anonimy i obra¿anie,
czyli co siê z ludŸmi porobi³o
Koniec roku szkolnego

(£OBEZ) W minionym tygodniu uroczyœcie by³o równie¿ w szko³ach podstawowych oraz w Zespole Szkól
Gimnazjalnych. We wszystkich placówkach zakoñczenie roku szkolnego rozpoczê³o siê o godzinie 9.00. Str. 6-7

Plantacja borówki
w Siwkowicach
k/£osoœnicy, gm. Resko

zatrudni zbieraczy
Zapisy w terminie
od 1 do 10 lipca 2014r.
Tel. 515 144 186.
ORGANIZUJEMY DOWÓZ
CMYK
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Radna Helena Szwemmer zamiast zajmowaæ siê rozwojem gminy, za³atwia prywatne porachunki i pierze
publicznie anonimowe brudy

Anonimy i obra¿anie, czyli co siê z ludŸmi porobi³o
(£OBEZ).W drugiej po³owie
czerwca do wielu osób trafi³y anonimy o ró¿nej treœci. Jeden z nich by³
skierowany do redakcji z proœb¹ o
opublikowanie.
W zwi¹zku z tym, ¿e dotyczy³ jednej z radnej i dotyka³ kwestii osobistych, bêd¹cych poza informacj¹
publiczn¹, uznaliœmy, ¿e anonimu
nie opublikujemy. Jeszcze przed
sesj¹ wiedzieliœmy, ¿e anonim zaadresowany do kolejnej radnej trafi³
do jej prywatnej skrzynki pocztowej.
Treœci niepodpisanych listów odnosi³y siê do sesji Rady Miejskiej,
która dotyczy³a odwo³ania przewodnicz¹cego rady. W anonimie,
który trafi³ do naszej redakcji, osoba
pisz¹ca, powo³a³a siê na artyku³
umieszczony w jednej z lokalnych
gazet, która szczegó³owo zrelacjonowa³a wyst¹pienia poszczególnych osób.

Z drugiej strony

Podczas sesji okaza³o siê jednak,
¿e anonimów by³o wiêcej. G³os w tej
sprawie zabra³y Zofia Krupa i Zofia
Majchrowicz – obie panie otrzyma³y
anonimy skierowane bezpoœrednio
do nich.
Zofia Krupa stwierdzi³a, ¿e wie
kto napisa³ list, bo pozna³a po rozpoznawalnym stylu i mentorskim tonie.
Radna Helena Szwemmer, trzymaj¹c
w rêku kolejny anonim, odczyta³a
urywek listu, którego równie¿ nie zacytujemy, bowiem odnosi siê do sfe-

Foto: archiwum

ry prywatnej osoby, której dotyczy³.
Po kilku dniach festiwalu oraz po
£obziukach wyst¹pienie radnej
Szwemmer by³o jak uderzenie w potylicê w ciemnym zau³ku.
Po odczytaniu jednego zdania
radna zaczê³a argumentowaæ, ¿e nie
zgadza siê z tym. Nastêpnie zaatakowa³a radnych, którzy podczas poprzedniej sesji odwo³ali przewodnicz¹cego rady, a najbardziej samego
przewodnicz¹cego Henryka Stankiewicza, domagaj¹c siê odpowiedzi
na pytania dotycz¹ce ¿ycia prywatnego sprzed wielu lat, a które w
¿aden sposób nie wp³ywaj¹ na
obecne ¿ycie publiczne i sprawowan¹ funkcjê.
W zwi¹zku ze zwracaniem siê bez
szacunku do nowego przewodni-

cz¹cego rady, ignorowaniem jego
s³ów, dyskryminowaniem i uw³aczaniem jego godnoœci osobistej dwie
radne, Maria Pokomeda i Wies³awa
Romejko, w akcie protestu na takie
zachowanie Heleny Szwemmer podczas sesji, w sali, w której wisi god³o
pañstwowe i gdzie powinno siê dyskutowaæ o rozwoju gminy i podejmowaæ wi¹¿¹ce dyskusje, a nie obra¿aæ
osoby – opuœci³y salê obrad. Dobrym podsumowaniem tych wydarzeñ, a w szczególnoœci wypowiedzi
radnej Szwemmer, mog³yby byæ s³owa radnego Kazimierza Chojnackiego, ¿e wszyscy jesteœmy ludŸmi,
pope³niamy b³êdy i potykamy siê.
Sztuk¹ jest naprawiæ b³¹d. Ksiêga
Przys³ów (Prz 25, 9-10) poucza, ¿e
„Ujawnianie prawdy nie stanowi
prawa bezwarunkowego. Istniej¹
sytuacje, w których prawda winna
byæ zatajona. Ich podstaw¹ jest mi³oœæ bliŸniego i sprawiedliwoœæ.
Cudzych tajemnic nie zdradzaj, by
s³uchaj¹cy ciebie nie zgani³ i nie
przylgnê³a do ciebie nies³awa” - i te
s³owa warto zapamiêtaæ, zanim
otworzy siê usta w miejscu publicznym, gdzie sesje s¹ nagrywane i protoko³owane.
- Jaki jest poziom tej rady, to z tych
anonimów wynika, z tych anonimów
mia³am mo¿liwoœæ dowiedzieæ siê
dlaczego Chojnacki zosta³ odwo³any. Treœæ wskazuje odpowiednio na
osoby, które to wyprodukowa³y –
powiedzia³a radna Szwemmer.

Radna Szwemmer powinna
za³o¿yæ pani Krupie kabaret
i tam powinny obie wystêpowaæ

Kazimierz Rynkiewicz
Pani Zofia Krupa publicznie narzeka na brak w £obzie rozrywek dla
seniorów. ¯¹da od burmistrza, by jej
to za³atwi³, by coœ tam za³o¿y³, zrobi³,
zadzia³a³. Pani Zosia zawsze by³a
zadziorna i robi³a du¿o szumu. Wydaje siê, ¿e teraz znalaz³a pokrewn¹
duszê w osobie radnej Heleny
Szwemmer, która równie¿ coraz czêœciej robi du¿o szumu, ale ma³o kto
rozumie, w jakim celu. Ich wystêpy
robi¹ siê coraz bardziej kabaretowe,
wiêc postanowi³em rozwi¹zaæ problem pani Zofii. Proponujê, by pani

Krupa zwróci³a siê do radnej Szwemmer, by ta jej rozwi¹za³a problem rozrywki dla seniorów i skoro ona sama
nie potrafi nic za³o¿yæ, a tylko gard³uje na ten temat, to niech to zrobi
dla niej radna. Nie proponujê Uniwersytetu III wieku, ani nawet IV, ale
kabaret. Na Uniwerystecie to siê nie
pokrzyczy, bo trzeba s³uchaæ, a w
kabarecie mo¿na, ile wlezie.
Pierwsz¹ komedi¹ mo¿e byæ
sztuka pt. „Burmistrz na dwóch sto³kach”. Podpowiadam, gdy¿ radna
Szwemmer udaje, ¿e nie wie o powodach odwo³ania z przewodnicz¹cego K. Chojnackiego. Zasadniczym
powodem by³o jego kombinowanie
wokó³ uchwa³y o obni¿eniu poborów burmistrza Ryszarda Soli, gdy
okaza³o siê, ¿e dorabia na æwiartce

etatu w Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Przypomnê, coœ
oko³o 3 tys. z³ miesiêcznie za 2 godz.
dziennie, plus brane delegacje na
dojazdy. Radna Szwemmer wyst¹pi³a wtedy z p³omienn¹ obron¹ dorabiania w ten sposób do niskiej pensji burmistrza, twierdz¹c, ¿e „10 tys.
z³ za miesi¹c to nie jest jakieœ nadzwyczajne wynagrodzenie”. Pyta³a
hamletycznie - Czy to jest moralne,
czy niemoralne? Mi jak daj¹ cokolwiek, to ja chyba biorê. Komendant Policji wymkn¹³ siê z
sesji zdruzgotany. Bo gdyby tak dosz³o do vice versa i to radna Helena
chcia³aby daæ, cokolwiek, to dopiero by siê przerazi³.
No, powiedzcie sami, czy to nie
dobry materia³ na kabaret?

Opuszczenie sali obrad przez
radne poskutkowa³o jedynie tym, ¿e
znalaz³y siê one wœród podejrzanych o autorstwo. Sama afera z anonimami sprowadzi³a siê do ataków na
kolejne osoby i na oskar¿anie kolejnych ludzi, a tak¿e grupy ludzi o
napisanie anonimów. Zgodnie z typowaniem tylko w tej jednej sali znalaz³o siê kilku „pewniaków”. Pytanie
tylko czy wyborcy po to wybieraj¹
radnych, by ci zajmowali siê g³ównie
atakami personalnymi i sprawami
prywatnymi?
MM

Chcesz graæ
w Sarmacie
- zg³oœ siê
(DOBRA). 2 lipca o godz. 18., na
stadionie w Dobrej, Sarmata organizuje test - mecz dla zawodników, którzy byliby zainteresowani gr¹ w Sarmacie w nowym sezonie. Wiêcej informacji pod nr tel. 663 409 366.

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
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 1.7.2014 r.

„Sto procent ogrodów tych, co czerpi¹ z Opieki,
s¹ zaroœniête”

Czekaj¹, a¿ Opieka
im da
(RESKO). Podczas posiedzenia
komisji wspólnych w Resku zosta³a
poruszona kwestia osób korzystaj¹cych z oœrodka opieki spo³ecznej.
Radni zwrócili uwagê, ¿e coraz wiêcej osób wykorzystuje i bazuje na
opiece socjalnej, za co musz¹ p³aciæ
osoby pracuj¹ce.
Radny Stanis³aw Buczek wyrazi³
opiniê, ¿e koszty utrzymania osób
korzystaj¹cych z opieki socjalnej
wci¹¿ rosn¹. Aby je zminimalizowaæ,
ludzie pobieraj¹cy pieni¹dze socjalne mogliby w zamian wykonywaæ
czêœæ pracy, a tej w gminie nie brakuje, szczególnie niewymagaj¹cej kwalifikacji.
Radny Marek Wierzbicki poprosi³, aby uczuliæ kierownik OPS
Agnieszkê Mañkowsk¹ na pewne
zachowania osób korzystaj¹cych z
opieki.
- Zgadzam siê z panem Buczkiem.
Wiadomo, przepisy mamy takie, jakie mamy, ale proszê, ¿eby uczuliæ
rodziny, szczególnie na wsiach. Jednym ze Ÿróde³ ¿ywnoœciowych jest

ogród, a na dzisiaj uwierzcie mi - sto
procent ogrodów tych, co czerpi¹ z
opieki, s¹ zaroœniête. Nikt tego nie
uprawia. Prosi³bym, ¿eby naciskaæ
na to. Oni siedz¹ sobie na schodach,
a opieka daje. To mnie najbardziej
denerwuje. Mówiê im ¿eby coœ zrobiæ, to nie, „opieka mi da, ³askê mi
robicie?” Oni prawo znaj¹ – powiedzia³ radny Marek Wierzbicki.
Kierownik OPS Agnieszka Mañkowska wyjaœni³a, ¿e szykuje siê
zmiana o pomocy spo³ecznej. Prawdopodobnie zmiana ustawy ma obowi¹zywaæ od przysz³ego roku.
- Jest zapis dotycz¹cy DPS i osób
tam umieszczonych, mówi¹cy, ¿e je¿eli jest osoba umieszczona w DPSie, to gmina bêdzie mog³a wystêpowaæ o to, by z jej maj¹tku, chocia¿ na
pocz¹tek, by³y pokrywane koszty
utrzymania – powiedzia³a kierownik
OPS Agnieszka Mañkowska.
Ta odpowiedŸ jednak nijak mia³a
siê do poruszonego problemu podopiecznych OPS, gdy¿ DPS-y podlegaj¹ pod Powiaty, a nie gminy. MM

Sesja w £obzie

Bêdzie jednolity tekst
uchwa³y „œmieciowej”
(£OBEZ). Radni ³obescy zbior¹
siê na obradach 3 lipca, w czwartek,
o godz. 10.00.
Radni otrzymaj¹ projekty uchwa³
w sprawie m.in.: zmian bud¿etu Gminy £obez na rok 2014, w sprawie
odpowiedzi na skargê wniesion¹
przez Józefa Cieciorko do Wojewódzkiego S¹du Administracyjne-

go na bezczynnoœæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w £obzie, w
sprawie og³oszenia jednolitego tekstu uchwa³y Nr XXIV/188/12 Rady
Miejskiej w £obzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie terminu, czêstotliwoœci i trybu uiszczania op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie gminy.
op
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Krzak marihuany „spotka³” na swojej drodze...

MARIHUANÊ
ZNALAZ£ W LESIE
(RADOWO MA£E) Do 3 lat pozbawienia wolnoœci grozi 28 latkowi, który posiada³ przy sobie œrodek
odurzaj¹cy w postaci marihuany.
We wtorek ³obescy funkcjonariusze, prowadz¹c czynnoœci, zatrzymali 28.letniego mieszkañca gminy
Radowo Ma³e. Z informacji, jakie
posiadali mundurowi, mia³o wynikaæ, ¿e mê¿czyzna ten posiada marihuanê. Prowadzone czynnoœci potwierdzi³y ten fakt, gdy¿ mê¿czyzna
faktycznie mia³ przy sobie zawini¹tko z zawartoœci¹ suszu roœlinnego.
W mieszkaniu policjanci znaleŸli
kolejn¹ porcjê tego narkotyku.
Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzut,
do którego przyzna³ siê i z³o¿y³ wyjaœnienia. Na nic zda³y siê jego t³umaczenia, ¿e marihuanê posiada³ na
w³asny u¿ytek, gdy¿ zgodnie z obo-

Niebezpieczna droga

Dachowanie
na K-20
(WÊGORZYNO) W dniu
24.06.2014 roku o godz. 16.30, na
drodze nr K-20 relacji Wêgorzyno Wiewiecko, kieruj¹cy samochodem
marki Opel, 24.letni mieszkaniec
gminy Wêgorzyno najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci
do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku czego wpad³ w poœlizg, zjecha³ do rowu, po czym dachowa³ uszkadzaj¹c pojazd. (kp)

wi¹zuj¹cymi przepisami posiadanie
nawet najmniejszej iloœci narkotyków, bez wzglêdu na ich cel jest zabronione. Mê¿czyzna twierdzi³, ¿e
krzak marihuany „spotka³” na swojej
drodze w lesie i zabra³ go sobie do
domu.
Teraz o jego dalszym losie zadecyduje s¹d.
(kp)

Œwietlicê
wybuduje
firma z Gryfic
(DALNO, gm. £obez). Zosta³ ju¿
rozstrzygniêty przetarg na budowê
œwietlicy w Dalnie. W przetargu wystartowa³o osiem firm, najtañsz¹
ofertê przedstawi³a gryficka firma
ZHU MAKRES Piotr Makuch. MM

Firma Budowlana

MATRES
„MATRES”
Wierzbowski Marek

bezp³atne doradztwo
- monta¿ kominków tynkowanie - glazura,
terakota - elewacje
budynków - u³ugi
dekarskie
Tel. 507-487-002; 91 397 80 23
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REKLAMY
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Czy radni s¹ tylko od podnoszenia r¹k?

Absolutorium dla „sposobu myœlenia”
starosty
POWIAT). W miniony czwartek
26 czerwca odby³a siê sesja absolutoryjna.
Zgodnie ze S³ownikiem Jêzyka
Polskiego absolutorium to: akt organu przedstawicielskiego uznaj¹cy
na podstawie sprawozdania prawid³owoœæ dzia³alnoœci finansowej
organu wykonawczego.
Absolutorium przyznaje rada w
wyniku g³osowania, prawid³owoœæ
wykonania bud¿etu sprawdza Regionalna Izba Obrachunkowa.
W tym roku radni przyznali absolutorium zarz¹dowi powiatu za wykonanie bud¿etu w roku 2013. Zanim
jednak rada podejmie uchwa³ê,
wniosek o udzielenie absolutorium
sk³ada komisja rewizyjna. W komisji
rewizyjnej Rady Powiatu zasiadaj¹:
Zdzis³aw Bogdanowicz – przewodnicz¹cy komisji, Halina Szymañska –
wiceprzewodnicz¹ca, Zofia Makarec - sekretarz, Zbigniew Pa³ubiak i
Józef Drozdowski.
Teoretycznie komisja rewizyjna
z³o¿y³a wniosek o udzielenie absolutorium, jednak podczas sesji radna
Halina Szymañska bêd¹ca jednoczeœnie cz³onkiem klubu radnych,
powiedzia³a, ¿e owszem, taki wniosek zosta³ z³o¿ony, ale tylko dlatego
aby nie wywo³ywaæ konfliktów na
koniec kadencji. Zarzuci³a staroœcie,
¿e w 2013 roku nie wykonano ¿adnych wiêkszych inwestycji. W ubieg³ym roku planowano dokoñczyæ
drogê Wêgorzyno-Resko. Powiat
nie uzyska³ jednak dofinansowania
na to zadanie. W konsekwencji 3
miliony z³ zosta³y na ten rok. W tym
roku powiat otrzyma³ dotacjê na dro-

gê, a w kasie powiatu by³y pieni¹dze
na realizacjê zadania. Tego typu „oddech”, jak nazwa³ to starosta Ryszard Brodziñski, przyczyni³ siê m.in.
do tego, ¿e powiat zmniejszy³ zad³u¿enie z 34 proc. do 25 proc. i pozwala
to na zaci¹ganie kolejnych kredytów i realizacjê nastêpnych zadañ,
ale ju¿ przez przysz³y zarz¹d. Starosta zwraca³ uwagê, ¿e inwestycje
by³yby ryzykowne w obliczu tego,
¿e zmieni³ siê sposób wyliczania zad³u¿enia i ¿e to mog³yby zablokowaæ
mo¿liwoœæ brania kredytów i po¿yczek oraz mo¿liwoœæ jakichkolwiek
inwestycji w przysz³oœci.
Ten sposób rozumowania nie
przekona³ radnej i brak inwestycji
by³ jednym z zarzutów postawionych staroœcie.
Zastanawiaj¹ce by³a te¿ postawa samych radnych. Starostê popar³
jedynie Ryszard Sarna, pozostali
milczeli. Trudno z postawy radnych
wysnuæ, czy byli za sposobem myœlenia starosty, czy za sposobem
myœlenia Haliny Szymañskiej, czyli
oszczêdzamy dla przysz³ego zarz¹du
czy po nas choæby potop? Radni
milczeli, zachowuj¹c tylko dla siebie
swój sposób myœlenia.
Zgodnie z prawem klub radnych
mo¿e sam wnieœæ projekt uchwa³y
pod obrady sesji i sam mo¿e wskazaæ
na zadania, jakie powinny byæ realizowane. Oprócz tego ka¿dy radny
ma mandat do tego, aby z³o¿yæ wniosek o wykonanie danego zadania.
Doskonale wiedz¹ o tym radni miejscy w poszczególnych gminach,
którzy takie wnioski sk³adaj¹. Przez
cztery lata tej kadencji klub radnych

nie wniós³ pod obrady ani jednej
uchwa³y zwi¹zanej z inwestycj¹, nikt
z obecnych radnych nie wniós³
wniosku na sesjach o wykonaniu
choæby najmniejszego kawa³ka
chodnika. Nikt te¿ nie zabiera³ im
takiego prawa. Skoro tylko i wy³¹cznie zarz¹d ma decydowaæ o kierunkach rozwoju, a radni maj¹ tylko podnosiæ rêkê podczas sesji, to rodzi siê
pytanie - za co mieszkañcy powiatu
p³ac¹ radnym wcale niema³e diety?
Kolejnym zarzutem by³o zrezygnowanie przez powiat z programu
maj¹cego kszta³ciæ nauczycieli. Program mia³ byæ realizowany od lutego, równie¿ w okresie wakacyjnym.
To ju¿ poddaje w w¹tpliwoœæ mo¿liwoœæ realizacji programu. Gdy ludzie
s¹ na urlopach, trudno wymagaæ,
aby w tym czasie uczestniczyli w
szkoleniach. Godzina szkolenia mia-

³a kosztowaæ 120 z³, natomiast sam
katering 160 tys. z³. Zarzut polega³ na
tym, ¿e starostwo nie pozwoli³o ludziom zarabiaæ. Gdyby projekt nie
zosta³ zrealizowany (czas urlopu) to
nie autorzy projektu, ale starostwo
zosta³oby zobligowane do zwrotu
kosztów. Szkoda, ¿e brakuje pytañ –
dlaczego przys³owiowy Kowalski
mia³by za to p³aciæ?
S³uchaj¹c wymiany zdañ, odnosi³o siê wra¿enie, ¿e zarzuty by³y
wyszukane na si³ê, nie ze wzglêdu na
wagê „przewinieñ”, ale ze wzglêdu
na rozpoczynaj¹c¹ siê kampaniê
wyborcz¹. Bo tak naprawdê, gdyby
ktoœ chcia³ nie przyznaæ absolutorium, to najzwyczajniej w œwiecie
móg³ to zrobiæ, wpisuj¹c we wniosku
uzasadnienie.
Jednak absolutorium zosta³o
przyznane jednog³oœnie.
MM

Bud¿et powiatu w liczbach
(POWIAT). Bud¿et powiatu na
koniec ubieg³ego roku wynosi³ po
stronie dochodów 36.297.179,51 z³,
natomiast po stronie wydatków kwotê 36.285.975,30 z³.
Procentowy wskaŸnik realizacji
dochodów bud¿etu powiatu wyniós³
101,32 proc. W strukturze wykonania
dochodów bud¿etowych za 2013 rok
najwy¿szy udzia³ stanowi subwencja
ogólna – 45,5 proc., nastêpnie dotacje
celowe na zadania zlecone i w³asne oraz
œrodki na dofinansowanie zadañ – 30
proc, natomiast dochody w³asne stanowi¹ – 24,5 proc. dochodów ogó³em.
Planowane wydatki w kwocie

36.285.975 z³ zrealizowano w 94,21
proc. z tego: wydatki bie¿¹ce 94,80
proc. ogó³u wydatków bud¿etu powiatu, wydatki inwestycyjne plan 362.236
z³, wykonanie 130.384 z³, co stanowi
35,99 proc. ogó³u wydatków.
Na zadania inwestycyjne wydatkowano: w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych
w £obzie na zakup kosiarki bijakowej
21.525 z³; œrodki na sfinansowanie zadania pochodzi³y ze œrodków w³asnych
powiatu. Na wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii – kolektory s³oneczne, redukcja zu¿ycia energii i emisji zanieczyszczeñ
(termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci publicznej)

kwotê 2.490 z³; œrodki na sfinansowanie zadania pochodzi³y ze œrodków
w³asnych powiatu; wydatki zwi¹zane z
budow¹ auli przy budynku Zespo³u
Szkó³ w £obzie - 52.679 z³; œrodki w³asne powiatu. Starostwo zakupi³o zestawy komputerowe za 26.807 z³; œrodki
w³asne powiatu. Starostwo dofinansowa³o zakup samochodu s³u¿bowego na
potrzeby Komendy Powiatowej Policji
w £obzie w wysokoœci 7.193 z³; œrodki
w³asne powiatu.
Na koncepcjê rozbudowy Domu
Pomocy Spo³ecznej w Resku zap³acono z w³asnych œrodków 5.618 z³, z kolei
zakup systemów teleinformatycznych
dla PUP w £obzie kosztowa³ 4.071 z³;

œrodki na sfinansowanie zadania pochodz¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Zobowi¹zania z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na koniec
roku wynios³y 8.921.554 z³, co stanowi
24,26 proc. wykonanych dochodów.
Zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych, ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku
bud¿etowego liczona jest indywidualnie dla ka¿dej jednostki samorz¹du terytorialnego.
Ostatecznie wynik finansowy z
tytu³u wykonania bud¿etu powiatu za
2013 rok stanowi wartoœæ dodatni¹ i
wynosi 3.017.326 z³.
op
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Koniec roku szkolnego w Zespole Szkó³
(£OBEZ). Ostatni
uroczysty apel w
murach szkolnych,
ostatni dzwonek i dla
wiêkszoœci uczniów
rozpoczê³y siê
upragnione wakacje.
Podczas apelu
najzdolniejsi uczniowie
otrzymali nagrody za
swoj¹ pracê podczas
roku szkolnego.

Zespó³ Szkó³
im. Tadeusza
Koœciuszki
Na placu ³obeskiego Zespo³u
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki sta³a
niewielka grupa uczniów, albowiem
118 absolwentów LO, TZ i ZSZ opuœci³o mury szkolne ju¿ dwa miesi¹ce
temu. W pozosta³ych klasach
wprawdzie uczy³o siê 247 uczniów, z
tej liczby w czerwcu promocjê do
klasy wy¿szej uzyska³o 237 uczniów,
2 uczniów ma prawo przyst¹piæ do
egzaminu poprawkowego w sierpniu i uzyskaæ promocjê w póŸniejszym czasie. 36 uczniów TZ (Ti/Th)
odbywa praktykê zawodow¹ w hotelach i innych zak³adach pracy.
Najwy¿sz¹ œredni¹ ocen uzyska³a kl. Ia LO, natomiast najwy¿sz¹ frekwencjê roczn¹ kl. 2A TZ. Nagrody
Starosty otrzyma³o 4 uczniów, 19 –
odebra³o stypendium za wyniki w
nauce i osi¹gniêcia sportowe, wrêczono œwiadectwa z wyró¿nieniem.
Do stypendium PRM Rada Samorz¹du Uczniowskiego zg³osi³a w tym

roku Aleksandrê Ch³opik (LO) i
Annê Kacprzak (TZ) – uczennice z
najwy¿sz¹ œredni¹ w poszczególnych typach szkó³.
Boles³aw Makawczyk
przeszed³ na emeryturê
Zakoñczenie roku szkolnego
by³o równie¿ okazj¹ do po¿egnania
nauczyciela Boles³awa Makawczyka (na zdjêciu obok), który zdecydowa³ siê zakoñczyæ pracê zawodow¹
i przejœæ na emeryturê. W ³obeskiej
placówce B. Makawczyk przepracowa³ 37 lat.
- Nie jest tajemnic¹, ¿e pan Makawczyk ma wielk¹ pasjê, jak¹ jest fotografowanie, obróbka zdjêæ i filmów. Zawsze bardzo wysoko ocenia³am umiejêtnoœci kolegi, który
wielu z nas zarazi³ swoj¹ pasj¹. Kilkanaœcie lat temu pan Boles³aw spe³ni³
moj¹ proœbê i poprowadzi³ szkolenie
dla nauczycieli z zakresu obs³ugi
komputera. To zaprocentowa³o, bo
byliœmy jedn¹ z pierwszych w woje-

wództwie szkó³, w których ka¿dy
nauczyciel mia³ komputer i dostêp
do Internetu w swoim gabinecie.
Dziêkujê za to. Dziêkujê koledze za
wspó³pracê i ¿yczê w imieniu swoim

oraz kole¿anek, kolegów i uczniów
zdrowia i wszelkiej osobistej pomyœlnoœci na „nowej drodze ¿ycia”
- powiedzia³a dyrektor szko³y Jolanta Manowiec.
MM

tygodnik ³obeski 1.7.2014 r.
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Rewelacyjna œrednia Magdaleny Wojciechowskiej

Po¿egnania w szko³ach podstawowych
i w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych
(£OBEZ) W minionym
tygodniu uroczyœcie
by³o równie¿ w szko³ach
podstawowych oraz
w Zespole Szkól
Gimnazjalnych. We
wszystkich placówkach
zakoñczenie roku
szkolnego rozpoczê³o
siê o godzinie 9.00.
W ³obeskiej „Jedynce” promocjê
do nastêpnej klasy uzyska³o 297.
uczniów, nie otrzyma³o 12., poprawki bêdzie zdawaæ 5.uczniów. W
„Dwójce” promocjê uzyska³o 316.
uczniów, 5. nie zda³o do nastêpnej
klasy, poprawki bêdzie zdawa³o
czterech uczniów, w Be³cznej z kolei
87. uczniów bêdzie mia³o spokojne
wakacje, 3. nie zda³o do nastêpnej
klasy, a kolejnych 3. uczniów bêdzie
walczyæ o promocjê w okresie wakacyjnym. W Zespole Szkó³ Gimnazjalnych do nastêpnej klasy zda³o 350.
uczniów, w tym 127. ukoñczy³o gimnazjum. 26. uczniów nie zda³o z klasy
do klasy a kolejnych 15. bêdzie walczyæ o promocjê podczas wakacji.
Najzdolniejsi uczniowie zostali
uhonorowani Nagrod¹ Burmistrza.
W Szkole Podstawowej nr 1 Nagrodê otrzyma³a Magdalena Wojciechowska z kl. V, która jako jedyna
osi¹gnê³a rewelacyjn¹ œredni¹ wy-

Koniec roku szkolnego w Szkole Podstawowejnr 2

nosz¹c¹ 6,0, w Szkole Podstawowej
nr 2 Nagrodê Burmistrza otrzyma³a
Gabriela Bieniasz z kl. VI, w Szkole
Podstawowej w Be³cznej Nagrody
Burmistrza otrzymali: Ma³gorzata
£apiñska z kl. IV, Kacper Leszczyñski z kl. VI i Grzegorz Latocha z kl. VI.

W Zespole Szkól Gimnazjalnych pulê nagród wraz z Nagrod¹ Burmistrza otrzyma³
£ukasz Zieliñski z kl. III. Nagrodê Burmistrza otrzymali równie¿: Mateusz Gunera z
kl. III, Dagmara D¹browska z kl. II oraz Kacper Ga³an za osi¹gniêcia sportowe.

Po¿egnanie roku w „Jedynce” (u góry) i „Dwójce” (na dole)
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Andersowcy na Ziemi £obeskiej (cz. 3)

Leon Borkowski we wspomnieniach
Teresy Kowalewskiej
(£OBEZ) Rodzinê pani
Teresy Borkowskiej
Sowieci deportowali do
Omska w Kazachstanie,
ze Stacji O³yka, w pow.
³uckim, woj. wo³yñskie.
Przyjechali do £obza
w czerwcu 1946 r.
Ojciec Kazimierz by³
kolejarzem. Nie wróci³
ju¿ z Syberii.
- Leon, brat ojca, a mój stryj, by³
po wojnie w Londynie. Przez Czerwony Krzy¿ odszuka³ swoj¹ mamê, a
moj¹ babciê, która przebywa³a w
£obzie. W tym czasie mnie, mamê i
brata, zabra³a rodzina do £odzi. Babcia zosta³a w £obzie, bo czeka³a na
powrót syna Leona z Londynu.
Kolejna rodzina, ze strony mamy,
równie¿ dowiedzia³a siê o nas, i zabrali nas w Opolskie. Tam mnie
ochrzcili i posz³am do szko³y. W tym
czasie do £obza, do mamy, wróci³ jej
syn Leon z Londynu. Odwiedzaliœmy ich, a w 1964 roku wróci³am z
mam¹ do £obza – opowiada pani
Teresa Kowalewska, z domu Borkowska.
Leon Borkowski pracowa³ w zak³adzie wychowawczym w Klewaniu. Przed wybuchem wojny w 1939
roku zosta³ zmobilizowany i walczy³
w kampanii wrzeœniowej. Trafi³ do
niewoli niemieckiej. By³ w obozie
jenieckim do 22 marca 1945 roku (jeden z dokumentów wskazuje, ¿e by³
to stalag XIIB Frankenthal). Po wyzwoleniu obozu pod koniec marca,
przez wojska alianckie, ju¿ 1 kwietnia
wst¹pi³ do Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie i bra³ udzia³ w dzia³aniach
wojennych do koñca wojny. S³u¿y³
w 1 Kompanii Warsztatowej 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu
Polskiego. Figuruje w spisie ¿o³nierzy 3. DSK zamieszczonym w wydawnictwie londyñskim „Trzecia
Dywizja Strzelców Karpackich 19421987” (Londyn 1991). Tam ukoñczy³
szko³ê radiotechniczn¹. Przyjecha³ z
Anglii do £obza w 1947 roku. Pracowa³ póŸniej w Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej, Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej i Powiatowym
Przedsiêbiorstwie Remontowo-Budowlanym.
Pytam, czy stryj opowiada³ o
obozie jenieckim i pobycie u Andersa. – Nie, nie opowiada³, by³ ma³o-

Marianna Borkowska

Leon Borkowski, syn Marianny; Anglia, rok 1946 i lata 60. w £obzie.

Kazimierz Borkowski z ¿on¹ Albin¹ (zdjêcie sprzed wojny)

mówny. Nie o¿eni³ siê, opiekowa³ siê
matk¹ a¿ do jej œmierci – mówi pani
Teresa. Leon Borkowski (1909-2001)
z matk¹ Mariann¹ (1880-1973) spoczywaj¹ na ³obeskim cmentarzu.
Tak¿e mama pani Teresy – Albina
Borkowska, któr¹ wspomina jako
bardzo tward¹ kobietê. Na Syberii
nie chcia³a przyj¹æ obywatelstwa
sowieckiego, za co, bêd¹c w ci¹¿y,
trafi³a z mê¿em do wiêzienia, a dwoje
dzieci (Antka i Irenkê) zabrano do
domu dziecka. W³aœnie wtedy, w
wiêzieniu w Omsku, w 1943 roku,
urodzi³a siê pani Teresa.
- Pamiêtam babciê jako hard¹ i
tward¹ kobietê. Gdy szed³ jakiœ pochód w £obzie, to na koñcu sz³a
babcia z krow¹ i zarzuconym na ramiê workiem drewna. Robi³a im „obciach”, jakby to dzisiaj powiedzieæ
jêzykiem m³odzie¿owym. W³adze
trochê siê jej ba³y, bo co jej mog³y
zrobiæ – mówi prawnuczka pani Jolanta Czajka. Czego mog³a siê baæ
kobieta, która przesz³a piek³o Syberii, wiêzienia, która straci³a tam mê¿a,
syna i wnuczkê? Czy po to ucieka³a
stamt¹d do Polski, by tu siê baæ?
Na Syberii zmarli: dziadek pani
Teresy - Szymon, ojciec Kazimierz i
siostra Irena.
- Irenka mia³a 9 lat. Mieliœmy ju¿
jechaæ do Polski. Mamusia mówi³a,
¿e ugryz³a j¹ jakaœ mucha i zachorowa³a. Zabrali j¹ do szpitala i mama nie
wiedzia³a, co siê z ni¹ póŸniej sta³o.
Przyjecha³a bez dziecka. PóŸniej
mama d³ugo szuka³a jej i tatusia przez
Czerwony Krzy¿, ale nie znalaz³a. O
ojcu, który ju¿ nie wróci³ z wiêzienia,
poinformowali, ¿e zmar³ w lipcu 1943
r. – koñczy opowieœæ pani Teresa
Kowalewska.
Kazimierz Rynkiewicz

tygodnik ³obeski 1.7.2014 r.
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Z ¯YCIA POWIATU
Zmiana dyrektora w gimnazjum

Po¿egnali El¿bietê
Gêbkê

Leon Borkowski z ¿o³nierzami Andersa, u góry: Monte Cassino,
czerwiec 1946 r., poni¿ej: 1) Castel Arcione, czerwiec 1945; 2) Rzym,
Colosseum, czerwiec 1945 r.

(WÊGORZYNO). W
miniony czwartek
podczas sesji Rady
miejskiej uroczyœcie
po¿egnano dyrektor
Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie
El¿bietê Gêbkê.
Od wrzeœnia dyrektorem
placówki bêdzie
obecna wicedyrektor
Ewa Adamów.
Jak poinformowa³a burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, w
kwietniu niespodziewanie obecna
dyrektor z³o¿y³a rezygnacjê z pracy
z informacj¹, ¿e przechodzi na emeryturê.
- Pó³torej roku temu przed³u¿a³am
pracê na tym stanowisku na kolejne
piêæ lat. Pani dyrektor mog³aby jeszcze spokojnie pracowaæ, ale taka jest
jej decyzja. El¿bieta Gêbka by³a z
nami od pocz¹tku, gdy powsta³o
gimnazjum. To ju¿ 15 lat. Zaczyna³a
tworzyæ gimnazjum najpierw w szkole podstawowej, póŸniej, po wybudowaniu obiektu, w tym miejscu.
Myœlê, ¿e ka¿dy widzi efekty tego
trudu, pracy i zaanga¿owania, jakie
w³o¿y³a pani dyrektor w lokaln¹ spo³ecznoœæ, w nasze dzieci, w nasze pisklêta, z których wyrasta³y po kolei
or³y i wyfruwa³y z gimnazjum na
wielki œwiat. Przypomnê kilka rzeczy,
za które w szczególnoœci chcia³abym, w imieniu mieszkañców, podziêkowaæ: za kreowanie i upo-

wszechnianie kultury w naszej gminie, za festyny, uroczystoœci, za Powiatowy Festiwal Kolêd i Pastora³ek, za ponadregionalny konkurs o
naszej Ma³ej OjczyŸnie, za zaszczepienie mi³oœci i poczucia wiêzi z miejscowoœci¹, w której siê mieszka, za
przygotowanie naszych dzieci do
doros³ego ju¿ etapu ¿ycia i za podnoszenie i wykorzystywanie lokalnych walorów, za dostrze¿enie piêkna w tym, co posiadamy, w tym co
mamy w terenie – kurhany, grodziska, BrzeŸnicê, która doczeka³a siê
kolejnej ju¿ szóstej edycji. Zobowi¹zujemy siê wszyscy, a przynajmniej
ja, ¿eby te idee zaszczepione przez
pani¹ dyrektor kultywowaæ, zachowywaæ w nas, braæ przyk³ad jak siê
powinno dzia³aæ dla dobra spo³ecznoœci – powiedzia³a burmistrz Monika KuŸmiñska.
Wiele, ciep³ych s³ów na temat
odchodz¹cej dyrektor szko³y El¿biety Gêbki zosta³o wypowiedzianych
przez przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Jana Mazuro, który wskaza³, ¿e
w sali obecnych by³o wielu radnych,
którzy byli przy tym, gdy we wrzeœniu 1999 roku El¿bieta Gêbka obejmowa³a stanowisko dyrektora. Od
tamtej pory, nieprzerwanie sprawowa³a tê funkcjê. Wyrazi³ równie¿ nadziejê, ¿e ten czas bêdzie wspominaæ
z rozrzewnieniem i ¿e nie ¿egna siê z
radnymi. Serdecznie podziêkowa³ za
ca³y okres pracy, ¿ycz¹c wszelkiej
pomyœlnoœci na przysz³oœæ. El¿bieta Gêbka otrzyma³a od burmistrz
Moniki KuŸmiñskiej upominek, od
przewodnicz¹cego kwiaty, natomiast od uczestników sesji rzêsiste
brawa.
MM
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Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników
starostwa i urzêdów Powiatu
Dorota Rokosz - inspektor w Starostwie Powiatowym w £obzie. Posiada dom o powierzchni 75 m.kw. o wartoœci oko³o 110 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska).
Posiada dzia³kê gruntu nr 7/ 1 o
powierzchni 263 m.kw. po³o¿ona w
Dalnie gm. £obez o wartoœci oko³o 3
tys. z³, dzia³ka gruntu nr 7/ 35 o powierzchni 0,1469 ha po³o¿on¹ w Dalnie
gm. £obez o wartoœci ok. 15 tys. z³ –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
W roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód
w wysokoœci 48.257,99 z³.
Posiada samochód osobowy marki
Suzuki Ignis z 2005 roku. W PKO BP
SA ma zaci¹gniêty kredyt w wysokoœci
48.288, 18 CHF na okres 25 lat zaci¹gniêtych na sp³atê innych zobowi¹zañ
oraz remont domu. Kapita³ niesp³acony
– 40.085,18 CHF.
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy. Posiada dom na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹
o powierzchni 141 m.kw. o wartoœci 440
tys. z³, mieszkanie o powierzchni 58
m.kw. o wartoœci oko³o 170 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Z tytu³u umowy o pracê w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
77.106,10 z³, dochód z dzia³alnoœci
osobistej – umowy zlecenia, umowy o
dzie³o – 41.160,80 z³.
Posiada samochód osobowy marki
Toyota RAV 4 z 1996 roku (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada kredyt hipoteczny na zakup i remont domu – stan
zobowi¹zania 128.585 CHF Bank PKO
S A kredyt got. (stan zobowi¹zania
41.500 z³).
Elwira W³odarz kierownik dzia³u w Powiatowym Urzêdzie Pracy.
Posiada mieszkanie o powierzchni 74
m.kw. o wartoœci 250 tys. z³ (spó³dzielcze w³asnoœæ).
W ubieg³ym roku ze stosunku pracy
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
58.549,01 z³, dzia³alnoœæ wykonywana
osobiœcie: 40.934,40 z³.
Posiada samochód marki Fiat Grande Punto z 2006 roku. Posiada kredyt w
banku PKO BP, kwota pozosta³a do
sp³aty 14751 CHF.
El¿bieta Feluœ - starszy specjalista w Starostwie Powiatowym. Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 56,83 m.kw. o wartoœci
147,702 z³.
W roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód
w wysokoœci 42.083,97 z³.
Kredyt mieszkaniowy w³asny k¹t
hipoteczny w PKOB BP S A na mieszkanie w wysokoœci 170 tys. z³, okres
kredytowania 359 miesiêcy, kapita³
niesp³acony – 163.147,72 z³.
El¿bieta Rewucka - inspektor powiatowy w PUP – Punkt Obs³ugi Osób
Bezrobotnych w Resku. W roku ubieg³ym zgromadzi³a na koncie 42.900 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o

powierzchni 122 m.kw. o wartoœci 330
tys. z³ oraz mieszkanie na wspó³w³asnoœæ o powierzchni 62 m.kw. o wartoœci 350 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Powiatowym Urzêdzie Pracy osi¹gnê³a dochód
w wysokoœci 29.166,82 z³.
Posiada samochód osobowy marki
Volkswagen Passat z 2002 roku.
Jolanta Kutera - dyrektor Wydzia³u Architektury i Budownictwa
posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 48 m.kw. o wartoœci 91.600
z³
W roku ubieg³ym roku z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 71.854,16 z³.
Jolanta Manowiec - dyrektor Zespo³u Szkól w £obzie. W roku ubieg³ym zgromadzi³a 26.644,73 z³, papiery wartoœciowe: FI, BPW, obligacje na
kwotê 154.138,58 z³. Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 45,8
m.kw. o wartoœci oko³o 160 tys. z³.
Posiada na w³asnoœæ: gara¿ o powierzchni 17 m.kw. o wartoœci oko³o 15
tys. z³, dzia³kê rolna o powierzchni
0,3002 ha o wartoœci oko³o 6 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
80.8222,98 z³.
Posiada samochód osobowy marki
Skoda Fabia z 2010 roku.
Józef Lewandowski - dyrektor
Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa. Z tytu³u zatrudnienia w ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 59.738,49 z³. Z tytu³u pe³nienia
obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich – radny – 2.210 z³, dochody stanowi¹ maj¹tek odrêbny.
Zobowi¹zania powsta³e w wyniku
zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej
w rolnictwie – nabycia udzia³ów w
spó³ce nie zap³aci³ za kupione udzia³y
i maj¹tek ruchomy. Trwa dochodzenie
nale¿noœci na drodze s¹dowej. Pozosta³e zobowi¹zania: - Urz¹d Gminy w Radowie Ma³ym – 65. tys. z³ plus odsetki,
Agencja Nieruchomoœci Rolnych O/T w
Szczecinie – 10 tys. z³ plus odsetki.
Zobowi¹zania nale¿¹ do maj¹tku odrêbnego.
Katarzyna Kuzon - dyrektor
Domu Dziecka. W roku ubieg³ym
zgromadzi³a 60 tys. z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa), papiery wartoœciowe – jednostki uczestnictwa w Funduszach
Pionieer (wspólnota maj¹tkowa) na
kwotê 108.523,69 z³.
Posiada dom o powierzchni 144,8
m.kw. o wartoœci 400 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa), mieszkanie o
powierzchni 69 m.kw. o wartoœci 120
tys. z³ (1/3 spadku z 69 m.kw.).
Inne nieruchomoœci: 375 m.kw. o
wartoœci 26.250 z³. 50 m.kw. o wartoœci
3,5 tys. z³, 952 m.kw. o wartoœci 66.640
z³, 912 m.kw. o wartoœci 27.360 z³
(wspólnoœæ maj¹tkowa).

Z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
80.852,88 z³. Posiada samochód osobowy marki Skoda Octavia z 2004 roku
(wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa).

ze stosunku pracy w wysokoœci
87.802,29 z³, z tytu³u umowy o dzie³o
– 2.200 z³.
Posiada samochód osobowy marki
VW Passat z 2008 roku.

Katarzyna Trzciñska-Olchowik
w roku ubieg³ym zgromadzi³a na rachunku ROR 7 tys. z³.
Jest cz³onkiem Fundacji na Rzecz
Rozwoju Powiatu £obeskiego, z tego
tytu³u nie osi¹gnê³a dochodu.
Z tytu³u zatrudnienia w Starostwie
Powiatowym w £obzie w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
60.532,83 z³. Z tytu³u umowy zlecenia
z Marsza³kiem Województwa Zachodniopomorskiego 168 z³.
Posiada kredyt odnawialny w PKO
BP w wysokoœci 11.500 z³.

Teresa £añ - dyrektor Wydzia³u
Oœwiaty i Promocji. W roku ubieg³ym
zgromadzi³a na koncie 50 tys. z³. Posiada dom o pow. 131 m.kw. o wartoœci 350
tys. z³ (wspólnota maj¹tkowa).
Posiada dzia³kê przydomow¹ o
powierzchni 799 m.kw. o wartoœci 40
tys. z³, budynek gospodarczy o wartoœci 15 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Starostwie
Powiatowym w £obzie w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
64.567,16 z³.

Lucyna Jasionek - podinspektor
w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa. Posiada mieszkanie o powierzchni 36,5 m.kw. o wartoœci 102
tys. z³ na w³asnoœæ. W roku ubieg³ym z
tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 45.316,42 z³.
Ma³gorzata Walkowiak - zatrudniona w PUP Punkt Obs³ugi Osób Bezrobotnych w Resku na stanowisku starszy inspektor. Posiada mieszkanie o
powierzchni 43,85 m.kw. o wartoœci 96
tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
32.970,47 z³.
Posiada samochód osobowy marki
renault Scenic z 2002 roku (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Maria Paprocka-Wall - dyrektor
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku.
Posiada dom o powierzchni 455 m.kw.
o wartoœci 1,5 miliona z³ (w³asnoœæ notarialna), dom o powierzchni 120 m.kw.
o wartoœci 600 tys. z³ (w³asnoœæ notarialna).
Inne nieruchomoœci: gabinet lekarski o powierzchni 30 m.kw. o wartoœci
100 tys. z³ (w³asnoœæ notarialna).
W ubieg³ym roku z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
90.728,04 z³. Posiada samochód osobowy Audi z 2006 roku oraz Renault
Megane z 2004 roku.
Posiada zad³u¿enie z tytu³u zakupu
nieruchomoœci od Gminy Resko
143.680 z³. Po¿yczka hipoteczna PKO
BP 443.361,97 z³, po¿yczka hipoteczna PKO BP 9908,12 z³, kredyt samochodowy PKO BP 22.316,77 z³.
Tadeusz Bas - dyrektor Wydzia³u
Geodezji i Kartografii. W ubieg³ym
roku zgromadzi³ 56,5 tys. z³ stanowi¹cy maj¹tek objêty ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹. Posiada dom o powierzchni 130 m.kw., po³o¿ony na
dzia³ce o powierzchni 630 m.wk. O
wartoœci oko³o 390 tys. z³ (maj¹tek
objêty wspólnoœci¹ maj¹tkow¹). W
ubieg³ym roku uzyska³ wynagrodzenie

Violetta Plenzler-Ciebiera - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W roku ubieg³ym zgromadzi³a 12 tys. z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni
100 m.kw. o wartoœci 180 tys. z³ (akt
w³asnoœci). Inne nieruchomoœci: 51
m.kw. o wartoœci 190 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ).
Z tytu³u zatrudnienia w ubieg³ym
roku uzyska³a dochód w wysokoœci
64.413,66 z³.
Wies³aw Bernacki - dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych. W roku
ubieg³ym zgromadzi³ 60091 z³ (transza
kredytu na budowê domu).
Posiada dom o powierzchni 105
m.kw. o wartoœci 300 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Inne nieruchomoœci: dzia³ka, na której stoi dom 670 m.kw – 8 tys. z³, dzia³ka niezabudowana 755 m.kw. - 8 tys. z³,
domek letniskowy 100 m.kw. - 50 tys.
z³, dzia³ka niezabudowana 626 m.kw. 20 tys. z³, nieruchomoœæ zabudowana 13 tys. z³, wszystkie nieruchomoœci –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
W 2013 zakupi³ nieruchomoœæ zabudowan¹ budynkiem do rozbiórki o
pow. 145.92 m.kw. wraz z dzia³k¹ na
której stoi, o pow. 227 m.kw., zakupiona od Gminy Dobra.
Z tytu³u zatrudnienia w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
97.460,12 z³.
Posiada kredyt hipoteczny na rozbudowê, remont domu, zaci¹gniêty w
2002 roku w Banku PKO Goleniów
wspólnie z ma³¿onk¹, okres sp³aty 15
lat, tzn. do 2017 roku. Kwota kredytu:
27.780 euro, na 2013 rok pozosta³o do
sp³aty 7.300 euro. Kredyt na pokrycie
bie¿¹cych kosztów budowy, zaci¹gniêty w 2012 roku w PKO BP w wysokoœci 24 tys. z³, na koniec do sp³aty pozosta³o 20 tys. z³. Kredyt hipoteczny na
rozbudowê budynku gospodarczego o
czêœæ mieszkalno-us³ugow¹ zaci¹gniêty w 2013 roku wraz z ma³¿onk¹ w
PKO Drawsko Pomorskie na kwotê
258.400 z³, sp³ata na okres 20 lat, na
koniec 2013 roku do sp³aty pozosta³o
258.400 z³.
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Gimnazjum w Resku

Mi³y akcent na zakoñczenie nauki
„Mi³o szaleæ,
kiedy czas po temu”
Jan Kochanowski
(RESKO) Przyszli absolwenci
Gimnazjum w Resku wraz ze swoimi wychowawcami oraz zaproszonymi nauczycielami prze¿yli 14
czerwca 2014 roku niepowtarzalny
bal gimnazjalny.
Uczniowie wraz z goœæmi, rodzicami i przyjació³mi o godz. 17.00 zaczêli przybywaæ na halê sportow¹
przy ul. Prusa. Tradycyjny bal, zwiastuj¹cy zakoñczenie edukacji w gimnazjum, rozpocz¹³ siê polonezem, do
którego przygotowali nas: pani Paulina Sarnecka, pan Roman Gojlik, a w

Rusza sezon
wakacyjny,
a ratowników
nie ma
(POWIAT). Na 21 powiatów w
województwie zachodniopomorskim jest 19 oddzia³ów Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powiat ³obeski jest jednym z
dwóch, w którym nie funkcjonuje
WOPR. Wszystkie okoliczne powiaty takie oddzia³y posiadaj¹.
Rozpoczê³y siê wakacje, a na terenie powiatu ³obeskiego nie ma ratowników. W niektórych gminach
czasami przed wakacjami poruszany
jest temat zatrudnienia ratownika na
pla¿ach, jednak upada, bowiem
przeznaczone na ten cel pieni¹dze s¹
tak ma³e, ¿e ¿aden ratownik nie podejmuje siê tego zadania. W gminie
£obez temat przygotowania miejsc
wypoczynkowych, pla¿ i mo¿liwoœæ
zatrudnienia ratownika przed wakacjami, w ogóle nie zosta³ poruszony.
W powiecie ³obeskim nie ma nawet Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które z jednej
strony skupia³oby ratowników, a z
drugiej – szkoli³o chêtnych. W aktualnych ofertach pracy dla ratownika
na stronie WOPR w Szczecinie nie
ma ofert z powiatu ³obeskiego.
W takiej sytuacji byæ mo¿e
znajd¹ siê chêtni z powiatu ³obeskiego, aby nie bacz¹c na w³adze, za³o¿yæ taki oddzia³ w powiecie ³obeskim, tym bardziej, ¿e jest tu sporo
osób, posiadaj¹cych umiejêtnoœci i
kwalifikacje.
MM

szczególnoœci pani Renata Czerwiñska. W tym szczególnym dniu dziewczêta ubra³y przepiêkne kolorowe
sukienki, a ch³opcy wygl¹dali równie elegancko w garniturach. Mieliœmy lekk¹ tremê, ale dobrze spisaliœmy siê przed publicznoœci¹ - rodzicami, nauczycielami i znajomymi.
Nastêpnie dyrektor pan Dariusz Siemasz ciep³o nas powita³ i rozpocz¹³
zabawê s³owami: - Bal uwa¿am za
otwarty.
W tym roku po raz pierwszy impreza odby³a siê na forum, które
wczeœniej przygotowaliœmy pod
czujnym okiem pani Anny Szymañskiej. Atmosferê psu³o nieco czerwcowe s³oñce, zalewaj¹ce forum
œwiat³em do póŸnego wieczora, ale
by³ to jedyny minus tego udanego
wieczoru. Dobrze spisali siê DJ, poniewa¿ zaanga¿owali siê w zabawê,
œwietnie dobrali przeboje oraz orga-

nizowali konkursy. Weso³o bawiliœmy siê do pó³nocy.
Dziêkujemy naszym rodzicom za
przygotowanie balu, za to, ¿e w tym
niezwyk³ym dniu wygl¹daliœmy tak
piêknie. Nie tylko za piêkny bal, ale
równie¿ za to, ¿e czuwaj¹ nad nami,
z mi³oœci¹ wspieraj¹ nasze wysi³ki w

trudnych latach nauki. Cieszymy siê
te¿, ¿e mogliœmy wszyscy razem tak
wspaniale cieszyæ siê swoim towarzystwem. Bo najwa¿niejsze s¹
wspomnienia. Bal, który z pewnoœci¹ zapamiêtamy, by³ mi³ym akcentem na zakoñczenie nauki w gimnazjum.
Marta Celiñska, IIID
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Anoreksja i bulimia u dzieci

O obsesji na punkcie wygl¹du (cz. 2)
U pod³o¿a zaburzeñ od¿ywiania
le¿¹ nie tylko uwarunkowania kulturowo-spo³eczne, czyli lansowanie w
mediach kultu szczup³ej sylwetki
jako idea³u urody. Problem jest g³êbszy. Bardzo istotne w rozwoju choroby s¹ czynniki indywidualne
(osobowoœciowe) i rodzinne.
Czynniki indywidualne (osobowoœciowe) - okreœlony profil cech
indywidualnych charakteryzuj¹cych osoby przejawiaj¹ce zaburzenia od¿ywiania.
Zaburzenia od¿ywiania rozwijaj¹
siê najczêœciej w okresie dorastania,
gdy nie mo¿na jeszcze mówiæ o w
pe³ni ukszta³towanej osobowoœci.
Niemniej jednak kierunek rozwoju
indywidualnych cech jest ju¿ u m³odego cz³owieka doœæ wyraŸny. Dla
osób z anoreksj¹ charakterystyczne
s¹:
- perfekcjonizm, solidnoœæ, pilnoœæ,
nadmierne
poczucie
odpowiedzialnoœci,
- silna potrzeba osi¹gniêæ, wysoki poziom aspiracji, niezale¿nie od
realnych mo¿liwoœci,
- sk³onnoœæ do zachowañ obsesyjno-kompulsywnych,
- wysoki poziom t³umionej agresji.
Pierwsze trzy z wymienionych
charakterystyk mog¹ tworzyæ portret pilnej uczennicy i s¹ mile widziane przez nauczycieli. Wiêkszoœæ
choruj¹cych osób to dziewczêta i
kobiety, st¹d u¿ycie ¿eñskiej formy
(anoreksja), chocia¿ warto odnotowaæ, ¿e roœnie te¿ liczba zachorowañ
wœród ch³opców i mê¿czyzn. Nauczyciel powinien pamiêtaæ, ¿e tak
ceniony przez niego model ucznia
perfekcyjnego, nadodpowiedzialnego i d¹¿¹cego do wysokich osi¹gniêæ jest jednoczeœnie czynnikiem
ryzyka zachorowania na anoreksjê.
Dla osób z bulimi¹ charakterystyczna jest natomiast: impulsywnoœæ,
labilnoœæ emocjonalna, perfekcjonizm i obsesyjnoœæ - spotykane równie¿ w przypadku anoreksji.
Rozwój anoreksji i bulimii mo¿e
byæ nastêpstwem prze¿yæ traumatycznych, doœwiadczenia przemocy,
g³ównie zaœ seksualnych nadu¿yæ
wobec dziecka. Objawy zaburzeñ
od¿ywiania, a zw³aszcza anoreksji,
s¹ te¿ interpretowane jako wykaz
lêku przed doros³oœci¹ czy seksualnoœci¹. Odmowa jedzenia w pewnym sensie zatrzymuje rozwój i pozwala byæ dalej dzieckiem – niedojrza³ym i zale¿nym.
Rodzinne uwarunkowania zaburzeñ od¿ywania - struktura rodziny
oraz wzór panuj¹cych w niej relacji,
które sprzyjaj¹ rozwojowi zaburzeñ
od¿ywiania.

Podstawowe w³aœciwoœci rodzin
mog¹ stanowiæ czynnik ryzyka w
rozwoju zaburzeñ ³aknienia.
Charakterystyka rodziny „anorektycznej”:
- nadmiernie kontroluj¹cy styl
wychowawczy, który ogranicza
mo¿liwoœci autonomicznego funkcjonowania dziecka,
- nieprawid³owe relacje rodzinne,
- rodzice z trudnoœci¹ adaptuj¹
siê do zmian, w tym tak¿e zwi¹zanej
z dorastaniem dzieci,
- w rodzinie istniej¹ nierozwi¹zane konflikty i napiêcia w relacji ma³¿eñskiej,
- dziecko w³¹czone jest w nieujawniony konflikt miêdzy rodzicami.
Rodzina „bulimiczna”
Ma wiele cech wspólnych z rodzin¹ „anorektyczk¹”, to znaczy silne wiêzi, zatarte granice, s³aboœæ
relacji ma³¿eñskiej. Istniej¹ te¿ odmienne elementy:
- sporne kwestie, ró¿nice zdañ
oraz problemy w rodzinie s¹ otwarcie wyra¿ane, czêsto w sposób burzliwy,
- dochodzi do rozwodów lub separacji rodziców, choæ zdarzaj¹ siê
ma³¿eñstwa stabilne, ale charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem satysfakcji ze zwi¹zku,

- dzieci czêsto jawnie obci¹¿one
s¹ odpowiedzialnoœci¹ za rozwi¹zywanie ma³¿eñskich sporów.
Jak wesprzeæ dziecko?
RODZICU!
Dorastanie to okres naturalnych
przeobra¿eñ cia³a, które budz¹ w
ka¿dym nastolatku wiele sprzecznych odczuæ. Charakterystyczne
s¹: poczucie osamotnienia, obni¿enie poczucia w³asnej wartoœci i kompleksy. Nastolatek porównuje siê z
rówieœnikami, oceniaj¹c rysy twarzy, kszta³t sylwetki czy dobór elementów stroju. To wszystko w obawie przed brakiem ich akceptacji, a
niekiedy tak¿e akceptacji rodziny.
Poza tym pewien kult piêkna, ma³o
realistyczny schemat doskona³oœci
lansuj¹ tak¿e media. W tym wieku
eksperymentowanie z w³asnym wizerunkiem jest normalne, o ile nie
przeradza siê w niebezpieczn¹ obsesjê na punkcie idealnej figury. Zaczyna siê to bardzo niewinnie - od
marzeñ, by wygl¹daæ jak modelka
czy znany aktor, a mo¿e skoñczyæ siê
depresj¹ lub inn¹ ciê¿k¹ chorob¹.
Twoim zadaniem jest m¹dre i rozs¹dne wyznaczanie dorastaj¹cemu
dziecku granic, baczna obserwacja
jego poczynañ, zachêcanie go do

rozmów i uwa¿ne s³uchanie tego, co
do Ciebie mówi.
PAMIÊTAJ!
Samo nic nie zmieni siê na lepsze.
Porozmawiaj spokojnie z dzieckiem
o tym, co Ciê niepokoi. Nie oceniaj,
nie krytykuj i nie strasz - mów tylko
o konkretnych zachowaniach. Zaproponuj konsultacjê u specjalisty:
pedagoga szkolnego, psychologa w
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza. Jeœli dziecko
odmówi – nie rezygnuj, sam zg³oœ siê
po poradê. Rozmowa o Twoich spostrze¿eniach i niepokojach pomo¿e
specjalistom wstêpnie rozpoznaæ,
co siê dzieje z dzieckiem, jakie s¹
przyczyny jego zachowañ. Oni doradz¹, jakiej pomocy potrzebuje
Twoje dziecko i kto mo¿e jej udzieliæ.
Violetta Plenzler-Ciebiera,
dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w £obzie
Bibliografia:
„M³odzie¿ przeciwko sobie” Jowita Wycisk, Beata Zió³kowska.
„Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeñ od¿ywiania siê u m³odzie¿y szkolnej, Impuls, Kraków 2008.
Woronowicz B.T., Uzale¿nienia:
geneza, terapia, powrót do zdrowia,
Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2009.

„I ty mo¿esz uratowaæ komuœ ¿ycie”

Konkurs z zasad udzielania pierwszej pomocy
(RESKO) W czerwcu br. w Szkole Podstawowej w Resku zosta³
przeprowadzony konkurs z zasad
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod has³em „I TY MO¯ESZ URATOWAÆ KOMUŒ
¯YCIE”. Uczestnikami konkursu
byli uczniowie klas III-VI, a obserwatorami uczniowie kl. IIIc.
Celem organizatora by³o uwra¿liwienie uczniów na cierpienie i potrzeby innych oraz kszta³towanie
œwiadomoœci i postaw sprzyjaj¹cych bezpieczeñstwu, poszanowaniu ¿ycia ludzkiego w warunkach
zagro¿enia.
Tematyka obejmowa³a takie zagadnienia jak: ocena stanu rannego
i przyjêcie planu postêpowania,
sprawdzenie przytomnoœci, wzywanie pomocy, sprawdzenie oddechu,
pozycja boczna ustalona, oddechy
ratownicze, uciskanie klatki piersiowej, krwotoki i rany, zas³abniêcia
oraz oparzenia.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch czêœci: teoretycznej (rozwi¹zywanie te-

stu) i praktycznej, dostosowanych
do poziomu opracowanych w ci¹gu
roku szkolnego treœci i umiejêtnoœci
uczniów. Nad poprawnoœci¹ wykonywanych zadañ czuwa³a komisja
konkursowa w sk³adzie: p. Ma³gorzata Opara (pielêgniarka szkolna) i
p. Renata Roszyk (nauczycielka która posiada certyfikat „Ratujemy
i uczymy ratowaæ”).
I miejsce zdoby³a Kinga Szczeœniak z kl. IVB; II - Krystian Œwiderek
z kl. VB, III - Emilia Kot³ów z kl. VC.

Uczniowie ci otrzymali dyplomy i
nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy pami¹tkowe dyplomy okolicznoœciowe.
Dzieci wykaza³y siê du¿¹ wiedz¹
i umiejêtnoœciami, jestem zdania, ¿e
systematyczne przypominanie i
praktyczne æwiczenia zasad udzielania pierwszej pomocy dadz¹ nadziejê, ¿e zachowaj¹ siê oni w³aœciwie w
ekstremalnej sytuacjach zagro¿enia
¿ycia.
Organizator: M. Lipka-Harasiuk
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INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam kawalerkê 35 mkw. z
balkonem w centrum £obza z mo¿liwoœci¹ monta¿u kominka. Tel.
601 496 362.
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.
Unimie k/£obza, do wynajêcia mieszanie 52 mkw., 2 pokoje, w³asne
c.o.. Tel. 518 417 838.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 38 mkw. w
Œwidwinie. Tel. 601 487 166.

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

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.

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê C+E, Polska Skandynawia. Tel. 607 585 561

Region

Zatrudniê kierowcê C+E, transporty liniowe 3 tyg./1 tydz. Tel. 609 493
989

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

Zatrudniê dysponenta - spedytora
w transporcie drogowym, tel. 607
585 561.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

DOMY NA SPRZEDA¯
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48 mkw., dzia³ka 979 mkw.
CENA 150.000 z³
Wêgorzyno - wolnostoj¹cy o pow. 150 mkw., dzia³ka 2074 mkw.
CENA 400.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 200 mkw., dzia³ka 9246 mkw. CENA 320.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 70 mkw., dzia³ka 3000 mkw. CENA 150.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 90 mkw., dzia³ka 500 mkw.
CENA 280.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - bliŸniak o pow. 60 mkw., dzia³ka 1171 mkw.
CENA 130.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 150 mkw., dzia³ka 3300 mkw. CENA 60.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 160 mkw., dzia³ka 200 mkw. CENA 265.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - dom ze sklepem o pow. 219,48 mkw., dzia³ka 1035 mkw. 250.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 80 mkw., dzia³ka 4600 mkw. CENA 190.000 z³
Resko - bliŸniak o pow. 209 mkw., dzia³ka 576 mkw.
CENA 265.000 z³
Resko - wolnostoj¹cy o pow. 180 mkw., dzia³ka 791 mkw.
CENA 290.000 z³
Resko (okolica) - bliŸniak o pow. 68 mkw., dzia³ka 4190 mkw.
CENA 67.000 z³
Resko (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 103,49 mkw., dzia³ka 2165 mkw. CENA 340.000 z³

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

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

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

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

US£UGI

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

Region

Zatrudniê

Mia³eœ szkodê - Zadzwoñ. Tel. 796
263 988.

mechanika
samochodowego

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

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750
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Wygrali Turniej Mistrzów Pomorskiej Ligi Oldbojów

tygodnik ³obeski 1.7.2014 r.

Ruszy³a Doberska Amatorska Liga Pi³ki

Kolejny sukces
10 dru¿yn walczy
Oldbojów Sarmaty o puchar DALP
(DOBRA) Oldboje Sarmaty Dobra odnieœli kolejny sukces. Po wywalczeniu drugiego miejsca w zakoñczonych rozgrywkach I Ligi
Pomorskiej Ligi Oldbojów sezonu
2013/2014 w minion¹ sobotê na stadionie w Gryficach wygrali presti¿owy Turniej Mistrzów Pomorskiej
Ligi Oldbojów.
W Turnieju zorganizowanym
przez Burmistrza Gryfic, KS Spartê
Gryfice i Stowarzyszenie „Pomorska
Liga Oldbojów” wziê³y udzia³ po
dwie najlepsze dru¿yny I i II ligi zakoñczonego sezonu. Oprócz Sarmaty Dobra wyst¹pi³y w nim: Iskra Bia³ogard (mistrz I ligi PLO), Stra¿ak
Œwieszyno i Sparta Gryfice (mistrz i
wicemistrz II ligi PLO). Mecze rozgrywane w systemie „ka¿dy z ka¿dym” trwa³y 2 x 20 minut. Sarmata
wygra³ swoje wszystkie trzy mecze:
ze Spart¹ Gryfice 1:0, ze Stra¿akiem
Œwieszyno 3:0 i z Iskr¹ Bia³ogard 2:1.
Oldboje Sarmaty, od kilku lat
wystêpuj¹cy w I lidze Pomorskiej

Ligi Oldbojów, Turniej Mistrzów
wygrali po raz drugi w historii. W
zakoñczonym sezonie ligowym
du¿y sukces indywidualny odniós³
tak¿e zawodnik Sarmaty Norbert
Dworak, który zdobywaj¹c 27 bramek zosta³ królem strzelców I ligi
PLO.
Chocia¿ Oldboje Sarmaty s¹ w
wiêkszoœci dru¿yn¹ samofinansuj¹c¹ siê, to chcieliby podziêkowaæ
Urzêdowi Miejskiemu w Dobrej za
mo¿liwoœæ korzystania z gminnych
obiektów sportowych, M-G LKS
Sarmata Dobra za sfinansowanie
diet sêdziów i kosztów startowego
oraz Koledze z dru¿yny w³aœcicielowi Masarni Krzemienna Markowi
Kowalczykowi za ka¿dorazowy
wk³ad do grilla w postaci w³asnych
wyrobów masarniczych.
Osobne s³owa podziêkowania
nale¿¹ siê wiceprezesowi Sarmaty
Andrzejowi Mioduszewskiemu, który wszystkie sprawy zwi¹zane z dru¿yn¹ oldbojów spi¹³ organizacyjnie.
estan

(DOBRA) W ostatni¹ sobotê
czerwca zosta³a rozegrana pierwsza kolejka Doberskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki. Bierze w niej
udzia³ dziesiêæ zespo³ów, znanych
ju¿ z poprzednich turniejów.
Wyniki I kolejki: No to w plecy ¯uki 3:1, SKS Bród - ¯ywczyk Bienice 3:2, ¯uki - Hamburg Chociwel 0:4,
FC B³¹dkowo - WKS Papirusy 0:5,
No to w plecy - Nocny Team 2:3,
Hamburg Chociwel - SKS Bród 0:3,
Nocny Team - Jedyneczka 2:1, WKS
Papirusy – Ostrzyca 2:2, ¯ywczyk
Bienice - FC B³¹dkowo 10:0, Ostrzyca – Jedyneczka 2:1.
Tabela
1. SKS Bród
2. Nocny Team
3. WKS Papirusy
4. Ostrzyca
5. ¯ywczyk Bienice
6. No to w plecy
7. Hamburg Chociwel
8. Jedyneczka

2 6 5:2
2 6 5:3
2 4 7:2
2 4 4:3
2 3 12:3
2 3 5:4
2 3 4:3
2 0 2:4

9. ¯uki
10. FC B³¹dkowo

2 0 1:7
2 0 0:15

Liderzy strzelców:
4 – Sadowski P. (¯ywczyk Bienice),
3 - Szw¹der Z. (Hamburg Chociwel), Kwiatkowski (SKS Bród),
Szkup C. (WKS Papirusy), Mioduszewski, Jaciec (¯ywczyk Bienice),
Sagan (No to w plecy), Pacelt (Nocny Team).
Termin 2. kolejki
Sobota – 5.07.14
16.10 SKS Bród - No to w plecy
16.35 ¯uki - Nocny Team
17.00 FC B³¹dkowo - Hamburg Chociwel
17.25 Nocny Team - WKS Papirusy
17.50 ¯uki - SKS Bród
18.15 No to w plecy - FC B³¹dkowo
18.40 WKS Papirusy – Jedyneczka
19.05 Ostrzyca - ¯ywczyk Bienice
19.30 Hamburg Chociwel – Ostrzyca
19.55 ¯ywczyk Bienice - Jedyneczka

Letnie zawody sportowe w Radowie Wielkim
10 czerwca 2014 r. na terenie
Placówek Edukacyjnych w Radowie
Wielkim odby³y siê "Letnie Zawody Sportowe". Ich organizatorem
by³o Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i z Autyzmem w Resku. Zawody odby³y siê pod Patronatem Honorowym Cz³onka Zarz¹du
Województwa Zachodniopomorskiego pani Anny Miecznikowskiej.
Zawody otworzy³ pan Czes³aw
Frost, przewodnicz¹cy Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i z Autyzmem w Resku, który
odczyta³ list od pani Anny Miecznikowskiej, skierowany do sportowców i organizatora zawodów. Po tej
krótkiej ceremonii rozpoczêto rywalizacjê sportow¹. Wziêli w niej udzia³
wszyscy uczniowie placówek edukacyjnych w Radowie Wielkim, podzieleni na grupy wiekowe. I tak rywalizacja toczy³a siê w piêciu grupach: uczniowie klas „0”, klas I-III,
klas IV-VI, szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz wychowankowie grup rewalidacyjno-wychowawczych.

W ka¿dej z grup rywalizacja sta³a
na bardzo wysokim poziomie i przebiega³a w myœl zasady „fair play”.
Œwiadczy³y o tym wyniki osi¹gane
przez zawodników. Bardzo wielu z
nich poprawia³o swoje osi¹gniêcia z
poprzednich zawodów i w zawodach
wieñcz¹cych ca³y cykl osi¹gnê³o
swoje rekordowe rezultaty. Dla
wiêkszoœci startuj¹cych w imprezie
by³o to nowe doœwiadczenie i debiutowali w tego typu rywalizacji.
Postawa wszystkich zawodników zas³uguje na wielk¹ pochwa³ê,
poniewa¿ w ferworze sportowej walki i w zmaganiach z w³asnymi s³aboœciami nie zapomnieli o pomocy i
dopingu dla swoich, b¹dŸ co b¹dŸ,
przeciwników. Dopingowali ich tak¿e nauczyciele, wychowawcy i rodzice.
Po podsumowaniu wyników
przysz³a pora na chyba najmilsz¹
czêœæ zawodów, wrêczenie zwyciêzcom pucharów, medali, dyplomów i
nagród rzeczowych. Ceremonii dekoracji dokonali pan Czes³aw Frost,
pani Katarzyna Tyza - dyrektor Zespo³u Szkó³ w Radowie Wielkim oraz
pan Wies³aw Ma³y - dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej w Starostwie Powiatowym w £obzie.

Wielka radoœæ towarzyszy³a zawodnikom, którzy w geœcie zwyciêstwa mogli wznieœæ w górê upragniony puchar. Brawa, okrzyki, podziw kolegów, ³zy szczêœcia i czêsto
niedowierzanie we w³asne zwyciêstwo, w takiej w³aœnie atmosferze
przebiega³a ceremonia dekoracji.
Wiêkszoœæ sportowców po raz
pierwszy w ¿yciu mia³o okazjê stan¹æ na podium. Nie oby³o siê bez
pami¹tkowych zdjêæ i fanfar na czeœæ
zwyciêzców. Na koniec na szyi ka¿-

dego z uczestników zawis³ pami¹tkowy medal.
Naprawdê zacna i godna to idea,
która pozwala osobom z ró¿nego
rodzaju niepe³nosprawnoœciami
uprawiaæ sport. Mimo ograniczeñ z
jakimi siê zmagaj¹ siê na co dzieñ
pozwala im uwierzyæ we w³asne si³y
i mo¿liwoœci oraz sprawia im przy tym
wiele radoœci. Z niecierpliwoœci¹
wiêc czekamy wiêc na kolejne tego
typu wydarzenie sportowe.
Marcin Budowicz

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA

tygodnik ³obeski 1.7.2014 r.

Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko (335)
Magdalena Chmura - UM £obez (205)
Edyta Klepczyñska - RM Resko (180)
POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy (145)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez (141)
Beata Medunecka - PUP £obez (50)
Ryszard Brodziñski - starosta (39)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez - (30)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (29)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji (20)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu (16)
Jan Zdanowicz - wicestarosta (16)
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez (16)
Kamila Podfigurna - starostwo £obez (10)
Janina Szulc SR £obez (8)
Janusz Zarecki £DK - (7)
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie (6)
Maria Sola - PUP £obez (5)
Jolanta Wielgus - PUP £obez (2)
Wies³aw Bernacki - ZDP (2)
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu (1)
Ewelina Poœpieszyñska - nadzór Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez (1)
Halina Szymañska - radna Rady Powiatu (1)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez (205)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (111)
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez (54)
Krystyna Bogucka - radna RM £obez (49)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (45)
Helena Szwemmer - radna RM £obez (32)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (27)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez (15)
Bogdan Górecki - radny UM £obez (15)
Agnieszka Kielar - UM £obez (14)
Grzegorz Urbañski UM £obez (10)
Maria Pokomeda - radna RM £obez (11)
Ewa Ciechañska - UM £obez (8)
Jan Ceholnyk - UM £obez (7)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (7)
Iwona ¯y³a - UM £obez (12)
Aneta Dajnowska UM £obez (5)
Olga Radziwanowska - UM £obez (5)
Piotr Blumensztajn - UM £obez (5)
Irena Libiszewska - UM £obez (5)
Ryszard Sola - burmistrz £obza (4)
Alicja Tulig³owicz UM £obez (3)
Jolanta Jaremko - UM £obez (3)
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki (3)
Piotr Dynowski - UM £obez (2)
Anna Post - UM £obez (2)
Zbigniew Gromek - UM £obez (2)
Zbigniew Pude³ko - radny RM £obez (2)
Agnieszka M¹draszek UM £obez (2)
Agnieszka Michna - UM £obez (2)
Kamila Bryczkowska - UM £obez (2)
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez (2)
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez (1)
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez (1)
Dariusz Ledzion - £DK £obez (1)

Kupon
+

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz Dobrej (14)
Sebastian Kuran - UM Dobra (5)
Agnieszka Witkowska - UM Dobra (3)
GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko (335)
Edyta Klepczyñska - RM Resko (180)
Renata Kulik - radna RM Resko (59)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (52)
Barbara Basowska - przew. RM Resko (28)
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko (21)
Karolina Hagno UM Resko (13)
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard (8)
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko (8)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS (5)
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko (3)
Alicja Tichanow - CK Resko (3)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
£ukasz Sobis - UM Resko (2)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska (1)
GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno (18)
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (6)
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno (3)
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (3)
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno (2)
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie (1)
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno (1)
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno (1)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (14)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo Powiatowe w £obzie (69)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez (24)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (17)
Teresa £añ - Starostwo £obez (12)
Beata Medunecka - PUP £obez (6)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski (9)
Jan Zdanowicz - wicestarosta (9)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez (6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (5)
Kamila Podfigurna - Starostwo (4)
Beata D¹bro - PUP £obez (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 (4)
Karolina ¯uczkowska - geodezja £obez (2)
Zbigniew Martyniak - UM £obez (1)

pozytywnie oceniam

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

-

Marek Kubacki - radny RP (1)
Jolanta Kutera - starostwo £obez (1)

El¿bieta Marcinów - UM £obez (1)
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez (1)
Kamila Deuter - UM £obez (1)

nr 23

negatywnie oceniam

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

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza (238)
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez (63)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (74)
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez (65)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (55)
Monika Jarzêbska - sekretarz UM (42)
Kamila Deuter - UM £obez (31)
Krystyna Bogucka - radna RM (29)
Leszek Bryczkowski - UM £obez (21)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez (20)
Magdalena Chmura - UM £obez (18)
Marian Kozioryñski - UM £obez (18)
Helena Szwemmer - radna RM (18)
Irena Libiszewska - UM £obez (14)
Kazimierz Chojnacki - radny RM (13)
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez (13)
Zbigniew Pude³ko - radny RM (11)
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez (10)
Zbigniew Martyniak - UM £obez - (10)
Bogdan Górecki - radny RM (10)
Dariusz Ledzion - £DK (7)
Wies³awa Romejko - UM £obez (7)
Tadeusz Sikora - radny RM £obez (5)
Katarzyna Danylczak - UM £obez (4)
Maria Pokomeda - radna RM £obez (4)
Henryk Stankiewicz - radny RM (3)
Olga Radziwanowska - skarbnik UM (3)
Ewa Ciechañska UM £obez - (3)
Iwona ¯y³a - UM £obez - (3)
Agnieszka Michna - UM £obez (3)
Miros³awa Turbak UM £obez (3)
Agnieszka Kielar - UM £obez (13)
Kamila Bryczkowska - UM £obez (2)
Joanna Kardaœ - UM £obez (1)
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez (2)
Andrzej Ziêba - UM £obez (1)
Piotr Blumensztajn - UM £obez (1)
Konrad Stelmaszyñski - UM £obez (1)
Piotr Æwik³a - radny RM £obez (1)
GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (8)
Piotr Hebda- radny gm. Dobra (8)
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra (6)
GMINA RESKO
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (149)
Ryszarda Podsadna - UM Resko - (141)
Anna Szymañska - radna RM Resko (110)
Barbara Basowska - radna RM (96)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (57)
Jolanta Furman - CK (49)
Renata Kulik - RM Resko (30)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko (19)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko (16)
El¿bieta Korgul - RM Resko (15)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (10)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko (15)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. Szko³a Podstawowa w Resku (9)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko - (8)
Kamila Jaworska - UM Resko (8)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
Aniela Wypch³o - OPS Resko (5)
Adam Seredyñski - radny RM Resko (5)
Mariola S³odkowska - UM Resko (3)
Aniela Wypch³o - OPS Resko (4)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko (3)
Halina Puch - UM Resko (3)
Jan Czaban - radny RM Resko (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko (2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko (2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko (2)
Pawe³ Gradus - RM Resko (2)
Adam Nowak - RM Resko (2)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (2)
Krzysztof Buszta - UM Resko (1)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko (1)
Patrycja Wypijewska - UM Resko (1)
Alicja Tichanow - CK Resko (1)
Jaros³aw Strózikowski - UM Resko (1)
Karolina Hagno - UM Resko (1)
GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e (1)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (29)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno (13)
Marta Banasik - UM Wêgorzyno
Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p.
Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o
przystanku PKS).
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Galeria tygodnika

Wreszcie wakacje - zakoñczenie roku szkolnego w ZS w £obzie

Olivia z Dominikiem

DRUKARNIA
oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.
Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl
CMYK

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

