„Olimp” podsumowa³ pó³rocze

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

zatrudni zbieraczy
Zapisy w terminie
od 1 do 10 lipca 2014r.
Tel. 515 144 186.
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Uciekaj¹c pozostawili broñ na ladzie

Napadli na z³otnika,
sp³oszy³a ich kobieta
(£OBEZ). W minion¹
œrodê, 2 lipca, w
godzinach rannych,
do jednego z tutejszych z³otników
wesz³o dwóch mê¿czyzn. Byli ubrani
normalnie, na g³owach mieli czapki
bejsbolówki.
Str. 3

Radny Andrzej Raj zgin¹³
przygnieciony przyczep¹

CMYK

Noc Œwiêtojañska
i Dni Reska

Du¿o zabawy
i puszczanie
wianków
Radowo Ma³e

Oœwiadczenia
maj¹tkowe
urzêdników
Gminy
Radowo Ma³e
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Zanim na
opalone cia³a
przywdziejemy
zbroje

Kazimierz Rynkiewicz
Przysz³y wakacje, nasta³y upa³y,
na dwa miesi¹ce ucichnie zgie³k polityki, by po wakacjach wybuchn¹æ
ze zdwojon¹ si³¹. W perspektywie listopadowe wybory samorz¹dowe.
Zanim na opalone cia³a przywdziejemy zbroje i wyruszymy do
walki, mamy sporo czasu na rozmyœlania. Choæby o tym, po co chcemy
byæ radnymi, po co chcemy zajmowaæ siê polityk¹, jako sztuk¹ dba³oœci o dobro wspólne. Czy potrafimy
zdefiniowaæ to dobro wspólne i czy
dostrzegamy je codziennie? Czy na
codzieñ jesteœmy gotowi upominaæ
siê o nie i o nie zabiegaæ, czy tylko
dopiero wtedy, gdy zostaniemy radnymi? Czy mamy w sobie na tyle
dojrza³¹ mi³oœæ, ¿e mo¿emy walczyæ
o idee i wartoœci bez nienawiœci do
osób i zacietrzewienia? Walczyæ,
czyli spieraæ siê i budowaæ, a nie
knuæ i niszczyæ.
Ilu z nas przyjê³o pozytywn¹
definicjê polityki za w³asn¹, jako w³aœnie zabieganie o dobro wspólne

gminy, powiatu, ojczyzny? A ilu
uzna³o, ¿e polityka to wyrywanie
sobie kawa³ków z tego wspólnego
sukna, za³atwianie w³asnych interesów, ustawianie rodziny i znajomych?Aprzcie¿ nie mniej wa¿nym, w
tej negatywnie pojmowanej polityce, jest czynnik psychologiczny karmienie swego rozbuchanego
ego, leczenie kompleksów, dominowanie nad innymi, nasycanie w³asnego narcyzmu.
Mo¿e przez wakacje, zanim rozpocznie siê kampania wyborcza, zastanówmy siê nad tym, czy jesteœmy
przygotowani do pe³nienia ról spo³ecznych, czy jesteœmy przygotowani emocjonalnie, intelektualnie,
merytorycznie i duchowo. Czy zdobywamy wiedzê, uczymy siê, analizujemy sytuacjê wokó³ nas i jak udaje nam siê j¹ wykorzystywaæ w ¿yciu
codziennym? Nie bez przyczyny
doda³em tu czynnik duchowy - chyba najwa¿niejszy, bo skupia w sobie
pozosta³e. Powtórzê wiêc ku medytacji tematu - czy potrafimy walczyæ
o sprawy wspólne bez nienawiœci.
Trzeba czasami ostro, gdy tego wymaga sprawa, ale bez z³oœci.

tygodnik ³obeski 8.7.2014 r.

Wypadek podczas wywo¿enia drewna

Radny Andrzej Raj
zgin¹³ przygnieciony
przyczep¹
(SARNIKIERZWÊGORZYNO). We
wtorek, 1 lipca, oko³o
godz. 9.00 dosz³o tu
do tragicznego wypadku
– zgin¹³ w lesie radny
Andrzej Raj, przygnieciony
przyczep¹ podczas
transportu drewna
na opa³.
52. letni mê¿czyzna, kieruj¹c ci¹gnikiem rolniczym wraz z przyczep¹
za³adowan¹ drewnem, poza drog¹, w
oddziale leœnym Leœnictwa Winniki,
wyskoczy³ z przewracaj¹cego siê na
nierównoœci terenu ci¹gnika. Jednak nie zd¹¿y³ uciec. Zosta³ przygnieciony przez przyczepê, ponosz¹c œmieræ na miejscu.

¿acy z £obza, a tak¿e policja i prokurator rejonowy. Na miejscu przeprowadzono czynnoœci pod nadzorem
Prokuratora Rejonowego w £obzie,
który zabezpieczy³ zw³oki do badañ
sekcyjnych. Obecnie prokuratura
wyjaœnia okolicznoœci zdarzenia.
Pogrzeb radnego z msz¹ œwiêt¹
odby³ siê w miniony pi¹tek, 4 lipca,
w Runowie, gdzie spocz¹³ na cmentarzu. Po¿egnali go najbli¿si, w³adze
samorz¹dowe Wêgorzyna, burmistrz, radni, so³tysi, by³ starosta
oraz kilkuset mieszkañców miasta i
gminy.
Wyborów uzupe³niaj¹cych do
Rady Miejskiej w Wêgorzynie nie
bêdzie, gdy¿ takich nie przeprowadza siê na pó³ roku przed wyborami
do samorz¹du, a takie odbêd¹ siê w
listopadzie br.
(r)

Na miejscu wypadku zjawi³y siê
dwa zastêpy OSP Wêgorzyno, stra-

Dziêki takim ludziom...

„Œmieræ to stacja, na której przesiadamy siê
do nastêpnego poci¹gu.
Zmienia siê wygl¹d wagonu, ale podró¿ trwa nadal”.
Kazimierz Matan

Wiadomoœæ o tragicznej i nag³ej œmierci

œp. Andrzeja Raja
nape³ni³a nasze serca bólem
i wstrz¹snê³a wszystkimi, którzy Go znali.
Œp. Andrzej by³ otwarty na ludzi i œwiat, pomocny ka¿demu, kto
by³ w potrzebie. Aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym i jako
samorz¹dowiec wytrwale pracowa³ i z poœwiêceniem s³u¿y³ mieszkañcom Gminy Wêgorzyno, a szczególnie lokalnej spo³ecznoœci
zarówno Runowa, jak i Runowa Pomorskiego.
Wspiera³ nas zawsze swoj¹ rad¹, swoim zdaniem, roztacza³
optymizm i obdarza³ uœmiechem. Dawa³ dobry przyk³ad zachowañ
w ¿yciowych, czêsto trudnych sytuacjach.
Ubolewamy nad Jego strat¹.
Rodzinie, przyjacio³om i znajomym œp. Andrzeja Raja
sk³adamy szczere wyrazy wspó³czucia
³¹cz¹c siê z Wami w bólu...
Burmistrz Monika KuŸmiñska z pracownikami urzêdu
oraz radnymi i so³tysami Gminy Wêgorzyno

Dziêkujê
Radzie
Rodziców
Pragnê serdecznie podziêkowaæ
cz³onkom Rady Rodziców uczniów
koñcz¹cych ³obeskie gimnazjum, za
trzyletni¹, dobr¹ wspó³pracê i dzia³anie na rzecz szko³y.
Dziêkujê Paniom: Izabeli Kaczmarczyk, Iwonie Dy³a, Monice Witkowskiej-Doroszuk, Renacie Wolanickiej i Katarzynie Rzepkowskiej
oraz Panom: Andrzejowi Cichoszowi, Andrzejowi Brzósce, Zdzis³awowi Urbañskiemu, Krzysztofowi
¯egocie oraz wszystkim, którzy poœwiêcali swój czas i zaanga¿owanie.
Dziêki takim ludziom mogliœmy prowadziæ ro¿nego rodzaju dzia³ania
poprawiaj¹ce jakoœæ pracy szko³y i
uczniów.
Rodzice w czasie wakacji równie¿ odpoczywaj¹, wiêc ¿yczê
wszystkim Rodzicom wiele spokoju
i wakacyjnych atrakcji.
Wanda Dawlud, opiekun Rady
Rodziców przy ZSG w £obzie

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.

Str
Str.. 3

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 8.7.2014 r.

Uciekaj¹c pozostawili broñ na ladzie

Dyskusja publiczna 15 lipca, w urzêdzie

Napadli na z³otnika, Wy³¹czenie gruntów
sp³oszy³a ich kobieta spod lokalizacji
wiatraków

(RADOWO MA£E) Ukaza³o siê
obwieszczenie o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Ma³e.
Wójt Radowa Ma³ego zawiadomi³ o wy³o¿eniu do publicznego
wgl¹du projektu zmiany Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Radowo Ma³e, sporz¹dzonego na
podstawie uchwa³y Nr XXVIII /151/
13 Rady Gminy w Radowie Ma³ym z
dnia 13 listopada 2013 r. zmieniaj¹cej
uchwa³ê Nr XXIV/134/2013 Rady
Gminy w Radowie Ma³ym z dnia 30
kwietnia 2013 r.
Przedmiotem zmiany jest wy³¹czenie gruntów rolnych spod mo¿liwoœci lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrêbach Gostomin, Maliniec, Wo³kowo, ¯elmowo i Pogorzelica oraz lokalizacji cmentarza gminnego w Radowie Ma³ym.
Projekt zmiany Studium wraz z
prognoz¹ oddzia³ywania na œrodo-

(£OBEZ). W minion¹ œrodê, 2
lipca, w godzinach rannych, do jednego z tutejszych z³otników wesz³o
dwóch mê¿czyzn. Byli ubrani normalnie, na g³owach mieli czapki
bejsbolówki.
Swoim ubiorem nie zwracali
szczególnej uwagi, zwracali z kolei
uwagê na to, aby umiejêtnie chroniæ
twarz przed kamerami. Z u¿yciem
przedmiotu przypominaj¹cego niebezpieczne narzêdzie, czyli pistolet,
usi³owali dokonaæ napadu. Nie zd¹-

¿yli jednak niczego zabraæ, gdy¿ - jak
siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy sp³oszy³a ich kobieta, która wesz³a
do sklepu. Ponoæ na widok bandytów wybieg³a ze sklepu z okrzykiem
„napad”, co sp³oszy³o rabusiów,
którzy opuœcili sklep pozostawiaj¹c
pistolet na ladzie. Nie wiadomo, w
jakim kierunku siê oddalili i czy poruszli siê autem.
W tej chwili trwa poszukiwanie
tych mê¿czyzn. Dochodzenie w tej
sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w £obzie.
(r)

wisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym jest udostêpniany do
wgl¹du do 15 lipca 2014 r. w Urzêdzie
Gminy w Radowie Ma³ym, w godz.
8.00-15 00.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Ma³e odbêdzie
siê w dniu 15 lipca 2014 r. o godz.
12.00 w siedzibie Urzêdu Gminy w
Radowie Ma³ym.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie
zmiany studium mo¿e wnieœæ uwagi
na piœmie do Wójta Gminy Radowo
Ma³e, na adres: Radowo Ma³e 21,
72-314 Radowo Ma³e lub elektronicznie na adres: ug@radowomale.pl z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia 2014 r.
KAR
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Z ¯YCIA POWIATU

Szpital w Gryficach
z certyfikatami

(GRYFICE-RESKO) Ju¿ po raz
trzeci szpital w Gryficach pozytywnie przeszed³ proces akredytacji
prowadzony przez wizytatorów
Centrum Monitorowania Jakoœci w
Ochronie Zdrowia. Tym razem szpital nie tylko pozosta³ na liœcie prawie 150 akredytowanych szpitali w
Polsce, ale równie¿ uzyskuj¹c bardzo wysoki wynik 92% uplasowa³
siê na 3. miejscu pod wzglêdem liczby uzyskanych punktów wœród
wszystkich szpitali akredytowanych w Polsce.
Dodatkowo wysokie kompetencje szpitala w zakresie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania zosta³y potwierdzone uzyskanymi certyfikatami systemów
zarz¹dzania jakoœci¹, zarz¹dzania
bezpieczeñstwem informacji, zarz¹dzania œrodowiskowego, zarz¹dzania BHP oraz zarz¹dzania bezpieczeñstwem ¿ywnoœci. Zak³ad Diagnostyki Mikrobiologicznej i Labo-

ratoryjnej posiada certyfikat akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie zarz¹dzania jakoœci¹ w laboratoriach badawczych.
- Nasze d¹¿enia maj¹ na celu spe³nienie standardów gwarantuj¹cych
œwiadczenie us³ug medycznych na
najwy¿szym poziomie – mówi pani
Danuta Kowalewska, p.o. dyrektora
SPZZOZ w Gryficach. - Zawsze kierujemy siê dobrem pacjenta, ca³y
swój wysi³ek wk³adamy w zapewnienie mu najlepszej opieki, poczucia
bezpieczeñstwa, ale tak¿e komfortu
dla niego i jego najbli¿szych w trudnych, czêsto dramatycznych chwilach. Obiektywna ocena niezale¿nych audytorów i wizytatorów
utwierdza nas w przekonaniu o
s³usznoœci za³o¿onych celów szpitala, a tak¿e pokazuje nam szanse na
ci¹g³e doskonalenie w dobie dynamicznie zmieniaj¹cych siê wymagañ
prawnych i rosn¹cych oczekiwañ
spo³eczeñstwa – dodaje dyrektor. (r)

Renaultem w drzewo
Audi uderzy³ w fiata
W dniu 4.07.2014 r. oko³o godz.
14.45 na drodze Wêgorzyno - Winniki, kieruj¹cy pojazdem Audi mieszkaniec pow. œwidwiñskiego najprawdopodobniej nie zachowa³ nale¿ytego odstêpu od poprzedzaj¹cego go
pojazdu, w wyniku czego uderzy³ w
ty³ prawid³owo jad¹cego Fiata.

01.07.2014r oko³o godz. 8.50, na
drodze W 152 Resko – Starogard, 21.
letni mieszkaniec Œwidwina, kieruj¹c
samochodem Renault, na ³uku drogi,
najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków, w wyniku czego wpad³ w poœlizg
i zjecha³ do przydro¿nego rowu, gdzie
uderzy³ w drzewo. W wyniku zdarzenia dozna³ ogólnych pot³uczeñ.
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Na skwerku
powstaje kawiarnia

(£OBEZ). Wprawdzie jest to
miasto powiatowe, jednak nie ma tu
ani jednej kawiarni, do której mo¿na zaprosiæ goœci. W tej chwili
zmienia siê to i w centrum miasta,
na skwerku przy fontannie stawiany jest obiekt z paneli, w którym
bêdzie mo¿na napiæ siê kawy, zjeœæ
lody, naleœniki, gofry. Ma to byæ
równie¿ miejsce spotkañ na ró¿ne
interesuj¹ce tematy.
Elementy panelowe do £obza
przyjecha³y w poniedzia³ek rano.
Gdy w odpowiedzi na pytanie co
tutaj powstanie panie us³ysza³y, ¿e
ogródek piwny, co jest tylko czêœciowo prawd¹, bo wszak nie bêdzie tam
tylko piwa, odpar³y, ¿e nareszcie
powstaje miejsce, w którym bêdzie
mo¿na sobie spokojnie usi¹œæ, napiæ siê wody mineralnej, kawy, legalnie piwa, odpocz¹æ. Wspomnia³y, ¿e
ze strachu przed mandatem boj¹ siê
gdziekolwiek poza domem wypiæ
piwo, bo w ca³ym mieœcie nie ma ani
jednego miejsca, w którym mo¿na to
zrobiæ legalnie. Innego zdania by³a
inna mieszkanka, która us³yszawszy, ¿e ma tam byæ ogródek piwny, ze
z³oœci¹ zareagowa³a i odpar³a, ¿e
burmistrz móg³by zrobiæ wreszcie
coœ dla dzieci, a piwa na ulicy nie
wolno piæ.
Dla porównania dla dzieci w
£obzie powstaje bardzo wiele i wiele
robi siê dla najm³odszych. Dla dzieci

powsta³ du¿y i ³adny plac zabaw w
parku miejskim i tam mog¹ spokojnie
i bezpiecznie spêdzaæ czas. Raczej
rodzice nie przyprowadzaj¹ dzieci
dla zabawy na skwer przy fontannie.
Dla dzieci powsta³ orlik i dwa inne
boiska, dla dzieci stowarzyszenia
prowadz¹ wiele zajêæ, jest harcerstwo, w £obeskim Oœrodku Kultury
jest pe³na propozycja zajêæ na wakacje, podobnie w Bibliotece Miejskiej. Ró¿ne imprezy organizuje siê z
myœl¹ o dzieciach, wystarczy choæby przypomnieæ Dzieñ Dziecka, czy
£obziuki. Dla osób starszych powstaje Akademia Trzeciego Wieku,
s¹ ró¿ne warsztaty, chór, spotkania,
wystawy.
Jeœli ju¿ brakuje ofert spêdzania
wolnego czasu to dla najliczniejszej
grupy mieszkañców gminy – osób w
wieku œrednim i pracuj¹cych.
W tym miejscu ju¿ kiedyœ by³
ogródek piwny, nic siê nie dzia³o, nie
dochodzi³o do ¿adnych incydentów, chocia¿ na pocz¹tku by³y g³oœne protesty. Teraz teren jest monitorowany, a dla prowadz¹cej kawiarenkê Wielobran¿owej Spó³dzielni
Socjalnej te¿ bêdzie istotne, aby nie
zamieni³a siê w zwyk³¹ pijalniê piwa.
Z za³o¿enia ma staæ siê miejscem
spotkañ, rozmów, relaksu, do którego mieszkañcy £obza i okolic bêd¹
mogli przyjœæ w wolnej chwili, równie¿ z dzieæmi.
MM

Sprzedam ksi¹¿ki
Sprzedam ksi¹¿ki Wydawnictwa Reader’s Digest z serii „¯yj zdrowo”.
1. „Jak poprawiæ metabolizm”
2. „Jak dbaæ o wzrok, s³uch, smak i wêch”
3. „Jak zapanowaæ nad alergi¹ i astm¹”
4. „Zdrowe jedzenie na nadciœnienie”
Wydanie luksusowe, oprawa twarda. Cena 50% wartoœci – cena 50 z³
za ksi¹¿kê. Kontakt: Karol Modrzejewski, 73-150 £obez, ul. Chopina 1,
tel. 501-271-118.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

ROLNICTWO

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 dzia³kê lub dzia³ki budowlane. Woda, gaz, pr¹d, œcieki,
aktualne zezwolenie na budowê.
Cena 36 z³/mkw. £obez - przed³u¿enie ul. Podgórnej (polna droga do
Bonina). Tel. 888 800 723.

Poszukujê do wynajêcia kawalerkê, ewentualnie mieszkanie 2.pokojowe w £obzie. Tel.: 793 590 816.
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

Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, us³ugi
sklep. Tel. 691 305 860.

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

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.

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.

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

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

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

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

Powiat drawski

Region

Kurki odchowane 7 tygodniowe
na lipiec i 16 tygodniowe na
wrzesieñ, szczepione. Zamawiaæ Czaplinek Beneko tel. (94)
375-44-21.

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

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

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.

US£UGI

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

PRACA

Region

PRACA

Zatrudniê

Mia³eœ szkodê - Zadzwoñ. Tel. 796
263 988.

mechanika
samochodowego

Powiat œwidwiñski

Region
Zatrudniê kierowcê C+E. Tel. 607
585 561
Zatrudniê dyspozytora – dysponenta transportu ko³owego. tel. 607
585 561.

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

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

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

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

DOMY NA SPRZEDA¯
Resko (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 133,39 mkw, dzia³ka 2256 mkw
- CENA 120.000 z³
Resko (okolica) - 1/2 domu o pow. 100 mkw, dzia³ka 5400 mkw
- CENA 180.000 z³
Resko (okolica) - dom wczasowy o pow. 400 mkw, dzia³ka 1515 mkw
- CENA 495.000 z³
Radowo Ma³e (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 250 mkw, dzia³ka 13700 mkw - CENA 299.000 z³
Radowo Ma³e (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 240 mkw, dzia³ka 1050 mkw - CENA 350.000 z³
Dobra - kamienica w centrum o pow. 173,15 mkw, dzia³ka 544 mkw
- CENA 299.000 z³
Dobra (okolica) - posiad³oœæ o pow. 170 mkw, dzia³ka ze stawem 30300 mkw - CENA 1.200.000 z³
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£obez - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 49 mkw, parter
£obez - lokal u¿ytkowy o pow. 42 mkw, parter
£obez - lokal u¿ytkowy o pow. 140 mkw, parter
£obez - lokal handlowo-us³ugowy o pow. 50 mkw, parter
£obez - budynek magazynowy o pow. 908 mkw, dzia³ka 3021 mkw

- CZYNSZ 2.000 z³
- CZYNSZ 800 z³
- CZYNSZ 3.500 z³
- CZYNSZ 800 z³
- CZYNSZ 7.000 z³

tygodnik ³obeski 8.7.2014 r.
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Wystawa obrazów W³adys³awa Marka
Zieliñskiego - otwarta
(£OBEZ). W siedzibie LOT 3
lipca zosta³a otwarta wystawa malarstwa W³adys³awa Marka Zieliñskiego – ³obeskiego artysty malarza i kolekcjonera. Wystawa potrwa do 4 sierpnia. Obrazy artysty
mo¿na ogl¹daæ od godz. 12.00 do
godz. 16.00.
Gdy wokó³ œwiat zmienia siê,
dziêki obrazom W³adys³awa Zieliñskiego mo¿na odbyæ podró¿ po mieœcie, jakiego ju¿ nie ma. Przyk³adem

jest impresjonistyczny obraz przedstawiaj¹cy ulicê Kraszewskiego,
widniej¹ na nim drzewa; dziœ w tym
miejscu stoj¹ donice.
W³adys³aw Zieliñski urodzi³ siê 1
sierpnia 1944 roku w Brze¿anach w
województwie tarnopolskim (dzisiaj
Ukraina), jako trzynaste dziecko.
Malarstwo to jego pasja, dlatego te¿
wybra³ Liceum Sztuk Plastycznych
w Szczecinie, wbrew woli rodziców,
którzy pragnêli, aby ukoñczy³ technikum ³¹cznoœci. Liceum Plastyczne

Uczcili pamiêæ

(£OBEZ). 5 lipca przy Kamieniu
Pamiêci na Cmentarzu Komunalnym
w £obzie odby³o siê ostatnie spotkanie z nabo¿eñstwem z udzia³em
Heimetbemeinschaft der Labeser,

któremu szefuje Dieter Fröbel. W
spotkaniu uczestniczyli Lidia i Czes³aw Szawielowie oraz mieszkañcy
£obza wraz z burmistrzem Ryszardem Sol¹.
MM

ukoñczy³ w 1965 roku z ocenami:
kompozycja z liternictwem – bardzo
dobry, rzeŸba – bardzo dobra oraz
rysunek i malarstwo – bardzo dobra,
u prof. Edmunda Witkowskiego.
Dwukrotnie zdawa³ na Akademiê
Sztuk Piêknych w Krakowie i dostawa³ siê, ale skreœlano go z listy za antykomunizm ojca. PóŸniej w £obzie
mia³ zak³ad malowania szyldów, równoczeœnie malowa³ obrazy. W kolekcji pana W³adys³awa mo¿na znaleŸæ
nie tylko widoki z £obza, ale i kopie
obrazów wielkich mistrzów.
Pan W³adys³aw od 30 lat dzieli
pasjê malarsk¹ z kolekcjonerstwem.
To w³aœnie ono znacznie wp³ynê³o
na wybory, odnoœnie nurtów malarskich, jakimi póŸniej pod¹¿y³. Odrzuci³ abstrakcjonizm, który jest poszukiwaniem, a ukierunkowa³ siê na

szko³ê starych mistrzów, w tym Maksymiliana Gierymskiego, pozostaj¹c
pod wra¿eniem ich kunsztu w umiejêtnoœci uchwycenia rzeczywistoœci
i panuj¹cego nastroju.
Obrazy W³adys³awa Marka Zieliñskiego s¹ w koœciele w Œwidwinie,
jeden obraz w koœciele w £obzie –
œw. Maksymilian Kolbe i w prywatnych zbiorach. Wystawa w LOT jest
pierwsz¹ wystaw¹ malarsk¹ w
£obzie, choæ malarza znaj¹ mieszkañcy £obza ju¿ od dawna. MM
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Noc Œwiêtojañska i Dni Reska

Du¿o zabawy i puszczanie wianków
(RESKO) Mieszkañcy Reska i
gminy skorzystali z mo¿liwoœci
dobrej zabawy i wziêli udzia³ w
atrakcjach przygotowanych przez
Centrum Kultury w Resku, podczas
imprezy plenerowej „Noc Œwiêtojañska i Dni Reska”.
Nie przeszkodzi³o im pochmurne
niebo i momentami padaj¹cy rzêsisty
deszcz. Program rozpocz¹³ siê o godzinie 13. pokazem umiejêtnoœci tanecznych, muzycznych i wokalnych
uczestników kó³ zainteresowañ,
dzia³aj¹cych w Centrum Kultury.
Zaraz po pokazie animatorzy z
Kompanii Marzeñ ze Szczecina zaprosili do zabawy najm³odszych, a
chodz¹ce olbrzymie maskotki bóbr,
zaj¹c i œwinka by³y dla nich dodatkow¹ atrakcj¹.
PóŸñiej rozpocz¹³ siê Turniej
Sprawnoœciowy „Wymiatacze”, w
którym udzia³ wziêli mieszkañcy
gminy, którzy przy okazji dobrej zabawy, walczyli o atrakcyjne nagrody. Rywalizowali w 6 konkurencjach
m.in. na œciance wspinaczkowej,
koszykarskiej karuzeli czy skakance
gigant. Przygotowane konkurencje
by³y bardzo trudne, w szczególnoœci, gdy spad³ niechciany deszcz i
szczud³a, na których zawodnicy siê
œcigali, wbija³y siê w grz¹ski grunt
i wyœlizgiwa³y spod stóp. Mimo to,
„wymiatacze” poradzili sobie znakomicie z wysokoœci¹ œcianki wspinaczkowej i zawrotami g³owy na „lataj¹cym rowerze”.
Konkurencjê „wymietli” „Pany”
z Reska: M. Zakrzewski, £. Okrasa,
M. Kulesza i P. Graczyk. Nastêpni
byli „Agenci z zaœwiatów” z £osoœnicy: M. Wiêckowski, A. Nieszporek, S. Nieszporek, D. Szko³da, a tu¿
za nimi reprezentanci OSP Resko: J.
Cyunel, M. Cyunel, K. Baran. Czwarte miejsce zajê³a dru¿yna „Komarków” z Komorowa: R. Bodych, A.
Krupka, J. Krupka, K.W¹cha³a, a pi¹te „Faworyci” z Lubienia Dolnego: P.
Romaszko, P. Mucha, K.Wawrzyniak i D. Bondarowicz. Trzy pierwsze
dru¿yny otrzyma³y puchary, a
wszystkie dyplomy i koszulki od firmy Harlem oraz nagrody pieniê¿ne.
Program prowadzi³ z charakterystycznym poczuciem humoru Irek
Bieleninik, a miêdzy konkurencjami
wyst¹pi³ DUO FOCUS - ma³¿eñstwo
akrobatów Agnieszka i Grzegorz Pajewscy, z pokazem sztuk walki Arek
Homañczuk, a oprawê muzyczn¹ zapewni³ DJ BALU.
Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³
Universe, na którego koncert przyszli specjalnie, mimo padaj¹cego
deszczu mieszkañcy, chc¹cy na

A gdy do tañca zagra³ zespó³
muzyczny, mimo zimna i intensywnie padaj¹cego deszczu, parkiet
przed scen¹ zape³ni³ siê tancerzami,
którzy bawili do drugiej nad ranem.
Sponsorem imprezy i jej patronem by³ Starosta £obeski p. Ryszard
Brodziñski, a patronem medialnym
Resko24 -portal Miasta i Gminy Resko, za co serdecznie dziêkujemy.(at)

¿ywo pos³uchaæ znanych przebojów grupy istniej¹cej na rynku muzycznym ju¿ od ponad 30 lat.
Po koncercie scenê przej¹³ we
w³adanie duet animatorów i prezenterów muzycznych KM Team, który
dla odmiany zaprosi³ uczestników
imprezy do „Sobótkowych œpiewek” - karaoke, animacji tanecznych, konkursu na najpiêkniejszy
wianek i na rozpoznawanie zapachu
zió³. Najpiêkniejsze wianki uplot³y
Zuzanna Kêdzierska, OSP Resko i
Karolina Wawrzyniak, wyró¿niono
wianek Józefa Wuja, Zuzanny Lisjusz i Karoliny Graczyk. Zwyciêzcami w konkursie karaoke zostali: I
- ¯aneta W³odarczyk, II - Andrzej
Wiœniewski, III - Ryszard Czapski

Wyró¿niono przebojowy duet Bartek Kukliñski i Adam Biela, a tak¿e
Marcina Tomalê oraz w kategorii najm³odsi: Haniê Kurzyk, Nikodema
Tomalê i trio Patrycja Kubiak, Zuzia
Lisjusz i Wiktoria Buga³a, a znawcami zió³ okazali siê pani Ewelina Staciwa i Marcin Tomala. Poszukiwany,
jak co roku, kwiat paproci rozkwit³
dla dwóch pañ Adriany Fabisiak i
Mileny Mi³ek, którym - jak wró¿by
mówi¹ - ju¿ nie zabraknie bogactw,
dostatku oraz szczêœcia.
Na zakoñczenie sobótkowej
nocy, przy blasku p³on¹cego ogniska, w takt przepiêknej muzyki, w
asyœcie uczestników imprezy, przesz³y panny z kolorowymi wiankami
puszczaj¹c je na wody rzeki Regi.
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Koncepcja jest, kiedy wykonanie - nie wiadomo

Dostali pó³ miliona na pierwszy etap budowy

Przy³¹cza
i oczyszczalnie
za 10 proc.

Ma powstaæ centrum,
skupiaj¹ce wszystkie
s³u¿by w jednym miejscu

(£OBEZ-gmina). Ju¿ rozpoczê³y siê spotkania z mieszkañcami
gminy na temat mo¿liwoœci budowy
przy³¹czy oraz przydomowych
oczyszczalni œcieków na wsiach za
10 proc. wartoœci.
Ju¿ jakiœ czas temu gmina opracowa³a strategiê, zgodnie z któr¹
realizuje kolejne etapy zmierzaj¹ce
do zagospodarowania œcieków komunalnych. Aby nie dopuœciæ do
sytuacji, w której ludzie musieliby
p³aciæ wysokie ceny za odprowadzanie œcieków, jak to ma miejsce
chocia¿by w gminie Po³czyn-Zdój,
zdecydowano, ¿e £obez wraz z Niegrzebiem, Wysiedlem oraz Dalnem
bêdzie pod³¹czony do ogólnej kanalizacji.
W du¿ych wioskach zostan¹
wybudowane oczyszczalnie œcieków, do których bêd¹ odprowadzane nieczystoœci z danych miejsco-

woœci. Dzisiaj to tylko plany, bo kiedy nastapi ich realizacja - nie wiadomo.
W ma³ych miejscowoœciach i
osadach takich jak: Przyborze,
Trzeszczyna, Budziszcze i Bonin
budowa przydomowych oczyszczalni œcieków bêdzie dofinansowana w 90 proc. W takiej samej wysokoœci bêdzie dofinansowana budowa przy³¹czy na Zatorzu.
40 proc. dofinansowania bêdzie
pochodziæ z po¿yczki, jak¹ gmina
zaci¹gnie w Narodowym Funduszu
Ochrony Œrodowiska, 50 proc. z
dofinansowania, jakie gmina uzyska³a przez Zwi¹zek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego na ten cel.
Na koszty sk³adaj¹ siê: koszt dokumentacji projektowej, zakup materia³ów i robocizna. Po wykonaniu
zadania i przedstawieniu faktur w
urzêdzie mieszkañcy otrzymaj¹
zwrot 90 proc. kosztów
MM

(WÊGORZYNO).GminaWêgorzyno znalaz³a siê na 15. miejscu na
liœcie rankingowej projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. Oznacza to, ¿e ju¿ niebawem
mo¿e przyst¹piæ do realizacji zadania pod nazw¹: „Poprawa stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego
poprzez budowê remizy dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wêgorzynie wraz z niezbêdnym wyposa¿eniem - Etap I”.
Wartoœæ dofinansowania wynosi 498 715,65 z³. Tym samym gmina
mo¿e ju¿ og³aszaæ przetarg i przystêpowaæ do budowy gara¿u trzystanowiskowego z kana³em wraz z wyposa¿eniem. Jest to jeden z trzech
etapów zadania. Na koñcu ma powstaæ centrum, skupiaj¹ce zarówno
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, policjê,
zarz¹dzanie kryzysowe, ratownictwo medyczne oraz stra¿ miejsk¹.

Myœl¹ przewodni¹ jest skupienie wszystkich s³u¿b w jednym miejscu m.in. w celu szybkiego i skutecznego przekazywania informacji o
zagro¿eniach. Aby jednak przyst¹piæ do kolejnych etapów, gmina
musi pozyskaæ zewnêtrzne pieni¹dze.
MM

Resko wziê³o kredyt

Zap³ac¹ prawie milion
PSZOK za 350 tys. z³ za po¿yczenie czterech
Po przetargu

(RESKO). W przetargu na budowê punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Resku wraz
ze zjazdem z drogi gminnej wystartowa³y cztery firmy.
Przetarg wygra³a firma TechnoInvest Sp. z o.o. z Nowogardu, która
zaoferowa³a wybudowanie PSZOK-

u za kwotê 350 tys. z³ brutto. W tej
cenie zostanie m.in. wykonane
oœwietlenie terenu, utwardzenia z
kostki betonowej, podobnie z kostki
betonowej ma byæ zjazd z drogi
gminnej. W cenie jest równie¿ dostarczenie pojemników i kontenerów na odpady segregowane. op

Pogr¹¿eni w g³êbokim smutku
¿egnamy zmar³ego w dniu 25 czerwca 2014 roku
wieloletniego funkcjonariusza drawskiej Policji
aspiranta sztabowego w stanie spoczynku

Józefa £apczyñskiego
Wyrazy szczerego wspó³czucia
Rodzinie i Bliskim
sk³adaj¹
Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim
wraz z funkcjonariuszami i pracownikami

(RESKO) Gmina Resko wziê³a
kredyt na na sfinansowanie deficytu i wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów, w wysokoœci do 4 mln z³. W³aœnie zosta³ rozstrzygniêty przetarg
na jego udzielenie.
Do przetargu stanê³o 5 banków.

Wygra³ ING Bank Œl¹ski w Katowicach, Oddzia³ Szczecin, który z³o¿y³
najtañsz¹ ofertê. Za udzielenie i obs³ugê kredytu bank zarobi 992.378 z³
brutto. Wykorzystanie kredytu nast¹pi w tym roku, a bêdzie sp³acany
do koñca 2023 r. w ratach miesiêcznych.
KAR

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem po¿egnaliœmy

Annê Æwiak
z £obza
Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.
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Harcerstwo – dla id¹cych pod pr¹d
(£OBEZ) Gmina £obez jest jedyn¹ gmin¹ w powiecie ³obeskim, w
której dzia³a, i to prê¿nie, harcerstwo. Harcówka, znajduj¹ca siê w
£obzie, skupia niemal setkê dzieci
i m³odzie¿y, ale to nie wszystko. Ze
swoimi zuchami i harcerzami œciœle wspó³pracuj¹ rodzice.
Wspó³czesne harcerstwo zdecydowanie ro¿ni siê od tego, jakie
istnia³o dawniej. Przede wszystkim
nastawione jest na rozwój osobisty
– pracê nad sob¹. Uczy wspó³dzia³ania, odpowiedzialnoœci, szacunku
do innych i otaczaj¹cego œwiata oraz
racjonalizmu, czyli tego wszystkiego, co przydaje siê ju¿ w doros³ym
¿yciu.
W szczepie Ziemi £obeskiej
Czarna Jedynka najwiêcej jest zuchów, najstarszych harcerzy „Wêdrowników” jest 14. Najm³odsz¹
grup¹ jest Trzecia Gromada Zuchowa „Leœne duchy”, w której zuchowcem jest Jakub Zieniuk. Do tej grupy
nale¿¹ dzieci z klas I-III. To w³aœnie
ich widujemy pod pomnikiem m.in. z
okazji 11 listopada. Starsi nale¿¹ do
99 Dru¿yny Harcerskiej „Trampy”;
dru¿ynowym jest Janek Obwarzanek, dru¿ynowym 1 Dru¿yny Starszoharcerskiej „£obeskie W³óczykije” jest Jakub Zieniuk, kolejna dru¿yna to Dru¿yna Wêdrownicza „Muminki”, w której dru¿ynowym jest
Janek Obwarzanek, opiekunem Ma³gorzata Zieniuk. S¹ cztery jednostki szczepu.
Wszystko zaczê³o siê w 2005
roku. 8 marca z inicjatywy Karoliny
£ukaszewicz, pierwszej dru¿ynowej, powsta³y „W³óczykije”. Ma³gorzata Zieniuk zosta³a opiekunem
dru¿yny 9 czerwca tego samego
roku.
- Karolina po jakimœ czasie odesz³a, ja przejê³am dru¿ynê i z tej dru¿yny narodzi³ siê ca³y szczep. To alternatywa dla ludzi id¹cych pod
pr¹d. Co harcerstwo oferuje dzisiaj
dzieciom i m³odzie¿y? Wychowanie
obywatelskie i patriotyczne. Bardzo
upraszczaj¹c, wychowanie takie
polega na tym, ¿e pracuj¹c nad sob¹,
pracujemy dla kraju. Staramy siê byæ
uczciwi i porz¹dni, staramy siê uczyæ
na miarê mo¿liwoœci i pracowaæ dla
ojczyzny. Myœlê, ¿e kiedy bêd¹ doroœli, bêd¹ uczciwie p³aciæ podatki,
uczciwie pracowaæ, robiæ coœ dla
siebie i dla innych zupe³nie nieodp³atnie, bo pomaganie to te¿ jest dla
nas forma patriotyzmu. Gminê poznaliœmy dobrze, harcerze du¿o
chodz¹, poznaj¹ gminê na rajdach,
na biwakach i nocnych wêdrówkach. Starsi sami chodz¹.

Jeden z harcerzy powiedzia³, ¿e
to jest inny œwiat. Przychodz¹c na
zbiórki, s¹ w œwiecie uporz¹dkowanym, otwartym i na pewno przyjaznym. Swoich harcerzy traktujemy
bardzo powa¿nie i ile mo¿emy, tyle
wraz z rodzicami im pomagamy. Jeœli
ktoœ jest w harcerstwie, to zazwyczaj
ma bardzo silne wsparcie w domu.
Nie by³oby harcerstwa bez zuchów,
bez rodziców – powiedzia³a Ma³gorzata Zieniuk.
Biwaki
Przynajmniej trzy razy w roku
organizowane s¹ biwaki, bêd¹ce
jedn¹ z najwiêkszych atrakcji dla
dzieci i m³odzie¿y. Najliczniejszy biwak liczy³ oko³o 200 osób, a ludzie
przyjechali z ca³ej chor¹gwi zachodniopomorskiej. Biwaki trwaj¹ trzy
dni. Pierwszy zazwyczaj poœwiêcony jest na poznanie siê, integracjê.
Czasami jednak ju¿ w pierwsz¹ noc
niektórzy harcerze wybieraj¹ siê na
nocn¹ wêdrówkê, choæ dniem wêdrowania jest dzieñ drugi. Czasami
zamiast wêdrówki s¹ gry miejskie
czy terenowe.
Wêdrówki harcerskie ró¿ni¹ siê
od rajdów. Harcerze dostaj¹ mapy z
wyznaczonymi punktami, na których czekaj¹ na nich niespodzianki.
S¹ to zadania do wykonania, czasami zadanie ukryte w zadaniu. Niejednokrotnie otrzymuj¹ urywki mapy i
musz¹ dopasowaæ do tej czêœci,
któr¹ posiadaj¹, by dotrzeæ na kolejny punkt. Przy okazji zwiedzania,
harcerze otrzymuj¹ m.in. zadania
dotycz¹ce pierwszej pomocy, znajomoœci przyrody, geografii gminy czy
powiatu. Ró¿ne s¹ te¿ poziomy zadañ, od naj³atwiejszych poprzez
œmieszne do trudnych. Pytania wymyœlaj¹ instruktorzy ³obescy – dru¿ynowi i przyboczni. Oni te¿, nim
opracuj¹ trasê, sami j¹ przechodz¹,

zapoznaj¹ siê z warunkami, okreœlaj¹
czas przejœcia. Pe³noletnich instruktorów jest troje: Ma³gorzata Zieniuk,
Jakub Zieniuk - w stopniu przewodnika i Martyna Zieniuk, która jest
instruktorem. Czwartym instruktorem, jeszcze niepe³noletnim, jest
Janek Obarzanek. Harcerze maj¹
równie¿ swoich przyjació³, bardzo
czêsto na rajdach czy biwakach s¹ z
nimi: Marcin £ukaszewicz, Marcelina Jasiñska, Anna Magdalan. Zawsze te¿ mog¹ liczyæ na rodziców.
Trzeci dzieñ poœwiêcony jest na
podsumowania. Na biwakach harcerze ucz¹ siê, s¹ ró¿ne szkolenia.
Biwaki odbywaj¹ siê jesieni¹ i
zim¹ w salach gimnastycznych. Jesienny biwak organizowany jest w
sali ³obeskiego gimnazjum, natomiast zimowy w szkole nr 1.
Harcówka
Harcówkê harcerze otrzymali od
gminy, gmina wynajmuje na ten cel
pomieszczenie od spó³dzielni i op³aca je. Dziêki temu niemal setka dzieci
jest pod opiek¹. Harcerstwo nie jest
finansowane pieniêdzmi z zewn¹trz.
Utrzymuje siê z w³asnych sk³adek.
Obozy harcerskie
Obozy harcerskie to zakoñczenie roku harcerskiego, podsumowanie. Od lat ³obescy harcerze je¿d¿¹ z
hufcem Szczecin-Pogodno. Oni wyznaczaj¹ miejsce, negocjuj¹ ceny itd.
Opracowuj¹ ca³¹ logistykê, ³¹cznie z
kupnem biletów. W tym roku na obóz
jedzie 22. dzieci. To jest bardzo du¿a
grupa jak na £obez. £obzianie z kolei
opracowuj¹ swój plan wêdrówki i
zajêcia.
- Przygotowanie programu dru¿yny trwa oko³o dwa miesi¹ce, w tym
wynegocjowanie cen przewodników. Mamy w programie wêdrówki
piesze, ale i dalsze – trzydniowe, a to

ju¿ wymaga sporo „zachodu”. Na
obozach harcerskich jest tak, ¿e harcerz nie ma prawa chodziæ i nudziæ
siê. Ma czas wolny tylko podczas
ciszy poobiedniej, a pozosta³y ma
zaabsorbowany zajêciami, zabawami, wêdrówkami. Na obóz jedziemy
do pracy. Jakie to s¹ zajêcia? To jest
obóz, z którego ka¿dy harcerz przyjedzie z przynajmniej siedmioma
sprawnoœciami; s¹ to m.in. pierwsza
pomoc, topografia, przyrodoznawstwo, artystyczne, sportowe. Zajêcie zwi¹zane z przyrod¹ powi¹zane
s¹ z wêdrówk¹. Uczymy chodziæ siê
z map¹, harcerze dostaj¹ kompasy,
wêdruj¹, prowadz¹ nas. W tym roku
mamy np. robienie gier planszowych. Na olbrzymich kartkach papieru dzieci bêd¹ tworzyæ gry planszowe, s¹ zajêcia kucharskie – na
ognisku gotowanie, pieczenie, jest
w planach œpiewograniec, czyli
œpiewy wieczorem przy ognisku. S¹
równie¿ zajêcia z maskowania, podchody, gry terenowe. Mamy w planach wêdrówkê do Morska, bêd¹
wchodziæ na Okiennik – 25. metrow¹
ska³ê, na linach, bo zawsze je¿d¿¹ z
nami alpiniœci szczeciñscy, harcerze.
Planujemy trzydniow¹ wêdrówkê –
w pierwszy dzieñ Zakopane, w drugi
Ojcowski Park Narodowy i trzeci –
Kraków. Zaplanowane s¹ zajêcia
p³ywackie; jedziemy z ratownikiem.
Bêdziemy w bazie w Siamoszycach,która posiada wszystkie certyfikaty, œpimy pod namiotami, wyje¿d¿amy na 16 dni. W bazie s¹ takie
rozrywki jak paintball, strzelanie z
³uku – mówi³a Ma³gorzata Zieniuk.
Harcerski Kr¹g Ratowniczy
W czerwcu powsta³ HKR, jest
szeœciu ratowników. Harcerze
uczestniczyli w czterodniowym kursie, zakoñczonym egzaminem. Szkolili ich lekarze, ratownicy medyczni.
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Teraz mog¹ szkoliæ innych i co najwa¿niejsze – potrafi¹ pomagaæ.
£obeski HKR jest m³odziutki,
powsta³ zaledwie w czerwcu, ale ju¿
uczyli przedszkolaków. We wrzeœniu
rozpoczn¹ szkolenie w Szkole Podstawowej nr 1. Chêtnie dadz¹ siê
w³¹czyæ w ró¿ne imprezy z pokazami
ratownictwa medycznego.
Harcerzom nie brakuje pomys³ów odnoœnie pokazów ratownictwa medycznego. Robi¹ sztuczn¹
krew i sztuczne rany, co wygl¹da
dosyæ realistycznie.
Harcerze szkol¹ siê równie¿ we
w³asnych krêgach. Grupa przy Trampach, czyli harcerze z klas IV-VI ju¿
potrafiliby pomóc. Brakuje im jedynie fantomów, na których mogliby
æwiczyæ i szkoliæ innych. Na razie
wypo¿ycza szko³a. Brakuje równie¿
apteczki.
Próby
Harcerze zdobywaj¹ stopnie
sprawnoœci, przechodz¹c kolejne
próby, a te s¹ bardzo wymagaj¹ce.
- Ceniê starszych harcerzy, bo id¹
pod pr¹d, sami z w³asnej woli bior¹
sobie obowi¹zki. Nosz¹ sztandar
kombatantów na ró¿nych uroczystoœciach, dziewczyny np. co dwa
tygodnie chodzi³y do domu dziecka

INFORMACJE
do najm³odszych grup, robiliœmy
ognisko dla tych dzieci, nie chwalimy siê tym, bo robimy to po to, ¿eby
pomagaæ.
Harcerze s¹ trochê inni, nie dla
wszystkich jest harcerstwo, nie
wszystkim odpowiada, to jest kwestia wyborów i chyba tolerancji.
Harcerze nie s¹ idea³ami, chodzi o to,
aby nie bawiæ siê w Pana Boga, nie
nasz¹ rol¹ jest wyrzucaæ, gniewaæ
siê, odchodziæ, ale pomagaæ, t³umaczyæ, dawaæ szanse – wyjaœni³a Ma³gorzata Zieniuk.
W próbach instruktorskich na
kolejny stopieñ jest bardzo du¿o
pracy nad sob¹. Harcerze maj¹ do
wykonania mnóstwo zadañ zwi¹zanych z samokszta³ceniem siê i doskonaleniem w³asnego charakteru.
Musz¹ znaleŸæ zadanie i to na tyle
mierzalne, ¿eby opiekun Ma³gorzata
Zieniuk by³a w stanie to sprawdziæ,
b¹dŸ rodzic. S¹ zadania, gdzie na
karcie próby podpisuj¹ rodzice. To
oni oceni¹ w jaki sposób dziecko
realizuje próbê. Czasami na karcie
podpisuj¹ siê nauczyciele (wszystko zale¿y od tego, nad jak¹ s³aboœci¹
w³asnego charakteru musi popracowaæ harcerz). Zadanie bowiem polega na zmierzeniu siê z w³asnymi s³aboœciami.

Dziêki temu dzieci i m³odzie¿
szybciej dorastaj¹, dojrzewaj¹ poprzez poznawanie siebie. Niektórzy
harcerze maj¹ na naramienniku
ognisko, jest to naramiennik wêdrowniczy, a to ju¿ wy¿sza szko³a
jazdy. G³ównie wszystko skierowane jest tu na samodoskonalenie siê.
Szukaj¹ czegoœ innego
- Harcerze rozumiej¹ wêdrówkê
nie tylko jako chodzenie, ale wêdrowanie przez ¿ycie, przez przeszkody,
przez bariery, przez nasze s³aboœci –
tak jest to pojmowane na tym poziomie. To praca nad sob¹, nad kszta³ceniem swojego charakteru, ale i
wiedzy i umiejêtnoœci. Nie jest wiêc
³atwo.
Jestem na wszystkich zbiórkach
Trampów, W³óczykijów od szeœciu
godzin w tygodniu wzwy¿ – darmowa praca, jak s¹ biwaki to wiêcej, bo
s¹ przygotowania itd. Co mi to daje?
Generalnie lubiê coœ robiæ dla innych, dobrze czujê siê wœród harcerzy, sama jestem harcerzem. Jestem
nauczycielem z powo³ania, w harcerstwie te¿ pe³niê tak¹ funkcjê - uczê,
t³umaczê, trochê wychowujê. Roœnie nam nowe pokolenie ludzi œwiadomych, aktywnych i z pewnoœci¹
samodzielnych. Skoro s¹ w harcer-
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stwie, to myœlê, ¿e chc¹ coœ zmieniæ
w sobie i w swoim otoczeniu, szukaj¹
czegoœ innego, niekoniecznie plastikowa popkultura im odpowiada. Cieszê siê, ¿e s¹ jeszcze takie dzieci. Jest
taki moment, kiedy zapalmy podgrzewacze, siedzimy w krêgu, dru¿ynowy czy przyboczny wyg³asza gawêdê, bardzo czêsto prowokuj¹c¹,
PóŸniej rozmawiamy, dyskutujemy
na ten temat, to s¹ rozmowy kierowane, na coœ chcemy zwróciæ im uwagê. Oni sami bardzo m¹drze mówi¹,
wnioskuj¹, czasami bezkompromisowo. M³odzie¿ ma to do siebie, ¿e
niekoniecznie p³awi siê w szaroœciach. Na œwiecie jest tak, ¿e jeœli
ktoœ by³ dru¿ynowym w skautowej
dru¿ynie, i startuje do jakiejœ funkcji
kierowniczej w koncernie, to wezm¹
tego, kto jest dru¿ynowym, bo maj¹
gwarancjê, ¿e potrafi kierowaæ grup¹
ludzi, wspó³pracowaæ i ma wgl¹d na
wszystko.
Gdy myœlê o harcerzach, to myœlê
- jakie to piêkne, kolorowe ptaki. To
s¹ bardzo oryginalni ludzie. Mam
przekonanie, ¿e ci, którzy wytrwaj¹
w harcerstwie, bêd¹ potrafili bardzo
wiele wnieœæ w ¿ycie innych ludzi,
zaj¹æ siê innymi ludŸmi – doda³a p.
Ma³gorzata.
MM

Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników Gminy Radowo Ma³e
Wójt gminy Radowo Ma³e Józef
Wypijewski w roku ubieg³ym zgromadzi³ 67.800 z³, posiada mieszkanie
o powierzchni 91 m.kw. o wartoœci
120 tys. z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ niezabudowane gospodarstwo rolne o powierzchni 1,18 ha o
wartoœci 15 tys. z³. Inne nieruchomoœci: na wspó³w³asnoœæ 32 m.kw. o
wartoœci 9 tys. z³. Z tytu³u wynagrodzenia w roku ubieg³ym uzyska³
dochód w wysokoœci 103.054,20 z³
oraz za uczestnictwo w posiedzeniu
Rady Lokalnej Grupy Dzia³ania w
£obzie 86 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy VW Golf z 2002 roku.
Sekretarz Gminy Jadwiga Œcibior w ubieg³ym roku zgromadzi³a
64.156 z³ (wspó³w³asnoœæ), posiada
na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 57 m.kw. o wartoœci 80
m.kw. oraz gara¿ o powierzchni 18
m.kw. o wartoœci 5 tys. z³. Z tytu³u
zatrudnienia w Urzêdzie Gminy w
roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 80.805,72 z³, z tytu³u emerytury – 44.846,59 z³.
Skarbnik Bo¿ena Kopaczewska
w ubieg³y roku zgromadzi³a na koncie 64.039 z³ (wspólnoœæ ma³¿eñska),
posiada mieszkanie o powierzchni
68,40 m.kw. o wartoœci 70 tys. z³,
budynek gospodarczy na wspó³w³asnoœæ o powierzchni 25,80 m.kw.
o wartoœci 4 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Gminy w roku

ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 74.804,04 z³.
Posiada samochód marki Seat
Cordoba z 2006 roku.
Zastêpca kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego Genowefa Trykacz posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 67 m.kw. o
wartoœci 80 tys. z³, gara¿ na wspó³w³asnoœæ o wartoœci 4 tys. z³.
W ubieg³ym roku z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 53.879,82 z³, z tytu³u emerytury –
32.734,72 z³.
Posiada zobowi¹zania pieniê¿ne
wobec syna na zakup mieszkania,
wspó³kredytobiorca w Banku „GEMONY BANK Gdañsk w wysokoœci
31.629,43 CHF.
Inspektor w UG - El¿bieta
B³awzdziewicz w ubieg³ym roku
zgromadzi³a na koncie 11.743 z³
(wspó³w³asnoœæ).
Posiada
na
wspó³w³asnoœæ: mieszkanie o powierzchni 67,90 m.kw. o wartoœci 100
tys. z³, gara¿ o powierzchni 18 m.kw.
o wartoœci 2 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 47.330,76 z³.
Kierownik OPS - Jolanta Dzierwa w roku ubieg³ym zgromadzi³a
3.895 z³ (wspó³w³asnoœæ), posiada
na wspó³w³asnoœæ: mieszkanie o powierzchni 53,60 m.kw. o wartoœci 70
tys. z³, gara¿ o powierzchni 15,25
m.kw. o wartoœci 3 tys. z³.

W ubieg³ym roku z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 68.916,18 z³, Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy marki Renault Thalia z 2001 roku.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Jadwiga P³uciennik w roku ubieg³ym
zgromadzi³a na wspó³w³asnoœæ: 776
tys. z³, 500 $, 900 Euro. Posiada dom
o powierzchni 220 m.kw. o wartoœci
300 tys. z³, posiada na wspó³w³asnoœæ grunty rolne o powierzchni
1,46 ha o wartoœci 9 tys. z³.
Z tego tytu³u osi¹gnê³a przychód w wysokoœci 1823 z³, dochód
– 1680 z³. Inne nieruchomoœci: dzia³ka na wspó³w³asnoœæ o powierzchni
493 m.kw. o wartoœci 14 tys. z³.
W roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 33.219,38 z³. Posiada samochód osobowy marki
Toyota Avensis z 2012.
Dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury El¿bieta Stawicka posiada
Akcje Zwyk³e Imienne – 9.051 z³,
posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 107 m.kw. o wartoœci 400
tys. z³, posiada na w³asnoœæ gospodarstwo rolne – produkcja roœlinna,
powierzchnia 37,58 ha o wartoœci
800 tys. z³. , rodzaj zabudowy: wiaty,
gara¿e. Z tego tytu³u osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 70 tys. z³, przychód – 71. tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia w Gminnym Oœrodku Kultury w
ubieg³ym roku osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 43.071,25 z³, z tytu³u

umowa zlecenie – 7120 z³.
Posiada ci¹gnik Farmtrak 70 z
2000 roku oraz samochód osobowy
VW Golf z 2003 roku.
Dyrektor ZSP w Radowie Ma³ym
Ewa Radanowicz w roku ubieg³ym
zgromadzi³a 25 tys. z³, 1000 Euro,
1500 funtów (wspó³w³asnoœæ). Posiada na wspó³w³asnoœæ: mieszkanie o powierzchni 56 m.kw. o wartoœci 80 tys. z³, gara¿ o powierzchni 18
m.kw. o wartoœci 3,5 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 77.997,72 z³, z tytu³u umowy
o dzie³o - 28.934 (Oœrodek Kszta³cenia Nauczycieli, Szko³y, Fundacje),
prawa autorskie – 4069 z³ (Oœrodki
Kszta³cenia Nauczycieli, Szko³y).
Posiada samochód osobowy marki
Honda Sport z 2011 r.
Dyrektor SP w Siedlicach Ma³gorzata Zasada posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 50
m.kw. o wartoœci 120 tys. z³, mieszkanie o powierzchni 60 m.kw. o wartoœci
140 tys. z³ (tytu³ prawny 1/ 3 wspó³w³asnoœci). Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 73.307,88
z³, z tytu³u dzia³alnoœci wykonywanej
osobiœcie – 6478,35 z³. Posiada samochód osobowy marki Seat Cordoba z
2004 roku, kredyt konsumpcyjny 12
tys. z³ w SKOK, kredyt mieszkaniowy
w wysokoœci 127 tys. z³, wspó³kredytobiorca na rzecz córki na zakup mieszkania w PKO S A.
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MKS „Olimp” w £obzie podsumowa³
pierwsze pó³rocze 2014 roku
W MKS „OLIMP” dzia³aj¹
sekcje: lekkiej atletyki,
koszykówki dziewcz¹t,
pi³ki siatkowej dziewcz¹t
i ch³opców, a tak¿e pi³ki
siatkowej mê¿czyzn.
W pracach sekcji, w wymiarze ponad 20 godzin tygodniowo, uczestniczy ponad 80 uczniów, zawodników.
Treningi, zajêcia sportowe odbywaj¹
siê w sali gimnastycznej ³obeskiego gimnazjum, w hali miejskiej, w si³owni w liceum, a tak¿e w terenie i na stadionie
miejskim.
Z Klubem wspó³pracuje 7 trenerów
- instruktorów. Praca szkoleniowa w
sekcjach opiera siê na pracy z dzieæmi i
m³odzie¿¹. W ramach sekcji pi³ki siatkowej, pod kierunkiem Rafa³a Szyliñskiego, rozpoczê³a treningi grupa siatkarzy uczestnicz¹cych w rozgrywkach
III ligi wojewódzkiej mê¿czyzn.
Dzia³alnoœæ sportowa MKS
„OLIMP” przynosi wymierne korzyœci dla naszego miasta £obza. Wszêdzie
gdzie wystêpujemy, startujemy, reprezentujemy nasze miasto, nasz powiat.
Zawodnicy MKS-u osi¹gaj¹ znacz¹ce sukcesy na szczeblu województwa, makroregionu, a tak¿e na szczeblu
krajowym. Szczególnie dotyczy to sekcji lekkoatletycznej.
WYKAZ SEKCJI
- sekcja pi³ki siatkowej dziewczynek i ch³opców szko³a podstawowa
(£obeska Akademia Pi³ki Siatkowej),
- sekcja pi³ki siatkowej ch³opców
gimnazjum,
- sekcja pi³ki siatkowej seniorzy
mê¿czyzn
- sekcja lekkiej atletyki szko³a podstawowa (dziewczêta i ch³opcy)
- sekcja lekkiej atletyki: gimnazjum,
szko³a ponadgimnazjalna (dziewczêta
ch³opcy)
- sekcja koszykówki dziewcz¹t
- ³obeska liga futsalu
W klubie uda³o nam siê zgromadziæ
7 fachowców z uprawnieniami do prowadzenia zajêæ. Nale¿¹ do nich:
1. Kazimierz Mikul - lekka atletyka
2. Marta Jab³oñska - pi³ka siatkowa
3. Rafa³ Szyliñski - pi³ka siatkowa
4. Mariusz W³odarz - pi³ka
koszykowa, pi³ka no¿na halowa
5. Arkadiusz Siwiñski - pi³ka
siatkowa
6. Mariusz Poniewiera - pi³ka
siatkowa
7. Dariusz Czajka - lekka atletyka
CHARAKTERYSTYKA
POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI.
ICH OSI¥GNIÊCIA
1. SEKCJA SIATKÓWKI
Prowadz¹cy: Rafa³ Szyliñski

III LIGA MKS OLIMP £OBEZ
MKS OLIMP £obez w sezonie
2013/2014 po raz pierwszy zaistnia³ na
III ligowej mapie zachodniopomorskiej
siatkówki. W sk³adzie zespo³u znalaz³o
siê 23 zawodników z £obza oraz okolicznych miejscowoœci. W naszej dru¿ynie wyst¹pi³o 4 zawodników wypo¿yczonych ze Z³ocienieckiego Klubu
Sportowego „OGNIWO” oraz 4 reprezentantów Drawskiego „OLIMPIJCZYKA”. Dru¿yna z £obza przygotowania do sezonu rozpoczê³a w marcu
2013 roku. W sierpniu 2013 odbyliœmy
dwutygodniowy obóz przygotowawczy w hali sportowo-widowiskowej w
£obzie.
Szkoleniem objêliœmy tak¿e 6
uczniów ³obeskiego Zespo³u Szkó³ oraz
ucznia Gimnazjum. Oprócz tego w zajêciach udzia³ bra³o 10 zawodników,
którzy w nastêpnym sezonie bêd¹ brani
pod uwagê przy tworzeniu trzonu kadry naszego zespo³u.
MKS OLIMP w pierwszej rundzie
zwyciê¿y³ w jednym spotkaniu i odniós³ szeœæ pora¿ek. W rundzie rewan¿owej odnotowaliœmy 2 zwyciêstwa
wyjazdowe - w tym nad wysoko notowanym SGS Goleniów. Potrafiliœmy
nawi¹zaæ równorzêdn¹ walkê z liderami
naszej grupy „Gryf” Arena Gryfice czy
OPP Powiat Ko³obrzeski, co dobrze
rokuje na przysz³y sezon.
Podsumowuj¹c, zajêciami treningowymi objêto grupê 40 osób. Treningi
trwa³y od marca 2013 roku, do maja
2014 roku. Od pocz¹tku lipca 2014
roku, rozpoczn¹ siê przygotowania do
nastêpnego sezonu siatkarskiego, w
którym chcemy poprawiæ swoj¹ lokatê
z ubieg³ego sezonu.

2. SEKCJA PI£KI
KOSZYKOWEJ
Prowadz¹cy: Mariusz W³odarz
1. Zajêcia z pi³ki siatkowej ch³opców odbywa³y siê od pocz¹tku stycznia do 18 czerwca w poniedzia³ki od
godz. 17.15 do 18.00. Iloœæ uczestników zajêæ 17. W ramach prowadzonych
zajêæ uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach szkolnych i imprezach
otwartych organizowanych przez inne
instytucje. W rozgrywkach szkolnych
uczniowie zdobyli mistrzostwo powiatu, zaœ w zawodach regionalnych zajêli
pi¹te miejsce.
W turnieju o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Rodziców SP 1 zajêli miejsce
czwarte. W turnieju geodetów tak¿e IV.
2. Zajêcia z pi³ki koszykowej dla
ch³opców i dziewcz¹t odbywa³y siê od
pocz¹tku stycznia do 16 czerwca w
œrody, w godzinach 17.15-18.00. Iloœæ
uczestników 15. W ramach zajêæ
uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach szkolnych oraz organizowanym,
w okresie ferii zimowych, turnieju pi³ki
koszykowej dziewcz¹t w £obzie o
Puchar Prezesa MKS „Olimp”. Uczniowie wywalczyli mistrzostwo powiatu,
uczennice po zwyciêstwie w rozgrywkach powiatowych wywalczy³y wicemistrzostwo regionu na zawodach w
Stargardzie Szcz. W turnieju w ramach
akcji „Ferie na sportowo” dziewczêta
zajê³y pierwsze miejsce.
3. Szkolna Liga Futsalu - od stycznia do 15 marca by³y kontynuowane
rozgrywki ligowe. W lidze wziê³o udzia³
siedem zespo³ów i blisko 70 zawodników, którzy co pi¹tek w godz. 17.00 18.30 rozgrywali mecze w hali widowi-

skowo-sportowej. 15 marca nast¹pi³o
podsumowanie rozgrywek. Po wrêczeniu nagród, dodatkowo rozegrano turniej pi³ki halowej o Puchar Ligi.
4. Ferie na sportowo - w trakcie
zimowej laby w pierwszym tygodniu
ferii rozegrano trzy turnieje dla m³odzie¿y szkolnej; 19 lutego - turniej pi³ki
koszykowej dziewcz¹t, 20 lutego turniej pi³ki no¿nej o Puchar Zimy i 21
lutego turniej tenisa sto³owego. W imprezach uczestniczy³o w sumie stu
uczniów ³obeskich szkó³ i radowskiego
gimnazjum.
5. Turniej pi³ki pla¿owej - rozegrano w ramach festynu integracyjnego na
boisku ZS £obez, w sobotê 7 czerwca.
W zawodach wziê³o udzia³ osiem dwuosobowych zespo³ów. Tytu³ mistrzowski wywalczy³a para Remigiusz
Kubacki i £ukasz Dubicki
3. SEKCJA SIATKÓWKI
CH£OPCÓW - GIMNAZJUM
Prowadz¹cy: Mariusz Poniewiera
A. I MIEJSCE DRU¯YNY £OBESKIEGO GIMNAZJUM W POWIATOWYCH MISTRZOSTWACH W
PI£CE SIATKOWEJ CH£OPCÓW I
DZIEWCZ¥T (GIMNAZJADA).
B. III MIEJSCE DRU¯YNY
CH£OPCÓW W REGIONALNYCH
MISTRZOSTWACH W PI£CE SIATKOWEJ.
4. SEKCJA MINISIATKÓWKI
DZIEWCZ¥T I CH£OPCÓW
Prowadz¹cy:
Marta Jab³oñska,
Rafa³ Szyliñski
Zajêcia z pi³ki siatkowej w klubie

tygodnik ³obeski 8.7.2014 r.
MKS OLIMP £obez w grupach dzieci
szkó³ podstawowych odbywa³y siê
dwa razy w tygodniu w poniedzia³ki i
œrody w godzinach od 17.00 do 18.00 od
miesi¹ca stycznia do czerwca 2014r.
Dzieci kszta³ci³y siê w podnoszeniu
swoich umiejêtnoœci z pi³ki siatkowej
oraz bra³y czynny udzia³ w zajêciach
maj¹cych na celu m.in.:
-zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
-podejmowanie samodzielnych
wyborów i decyzji dotycz¹cych sposobu spêdzania czasu wolnego z uwzglêdnieniem aktywnoœci ruchowej
-przygotowanie
psychiczne
uczniów do ³atwiejszego funkcjonowania w œrodowisku rodzinnym i spo³ecznym
-racjonalne od¿ywianie jako niezbêdny element prawid³owego funkcjonowania organizmu
-zasady bezpiecznego wykonywania æwiczeñ
-bezpieczne pos³ugiwanie siê
sprzêtem sportowym
-zachowanie siê na obiektach sportowych
-prawid³owe przygotowanie organizmu do wysi³ku fizycznego (rola rozgrzewki)
Zajêcia by³y prowadzone
w dwóch grupach.
Grupa dzieci od klasy I do III by³a
prowadzona przez Pana Rafa³a Szyliñskiego, w której znajdowa³y siê dzieci:
Fabian Maczan, Amelia Uziemska,
Zosia Magdalan, Martyna Wilk, Magdalena Pieœlak, Artur Proczak, Jakub
Jaremka, Adam Rutkowski, Dominika
Siwiñska, Dagmara Maczan.
Grupa dzieci od klasy III do VI by³a
prowadzona przez Pani¹ Martê Jab³oñsk¹ w której znajdowa³y siê dzieci:
Maja W³odarz, Daria Pañka, Martyna
Pietrzyk, Amelia Laczkowka, Gabriela
Jab³oñska, Julia Jagie³³o, Jaœmina £ucyków, Natalia Buryj, Bartosz Buryj,
Katarzyna Œwirska.
Zawodniczki z grupy starszej
uczestniczy³y w Turniejach z cyklu
„KINDER MINIVOLEY CUP 2014”:
22.03 Goleniów; 29.03 Gryfice; 06.04
Golczewo; 08.04 Mrze¿yno; 14.04
Kamieñ Pomorski; 16.04 Kamieñ Pomorski - FINA£ WOJEWÓDZKI.
W ka¿dym z ww. turniejów zawodniczki „OLIMPU” zajmowa³y miejsca
w pierwszej dziesi¹tce.
Najwiêkszy sukces odnios³a GABRIELA JAB£OÑSKA. Graj¹c w parze z zawodniczk¹ z Goleniowa, zajê³a
I MIEJSCE w Turnieju Wojewódzkim i
zapewni³a sobie udzia³ w Mistrzostwach Polski w Drzonkowie (lipiec br.)
Dzieci na zakoñczenie zajêæ czerwcowych, zalicza³y elementy odbicia
pi³ki siatkowej sposobem górnym i
dolnym oraz zagrywkê tenisow¹.
Podczas zaliczenia byli zaproszeni
rodzice, którzy obserwowali poczynania swoich pociech. W tym samym dniu
na zakoñczenie sezonu, dzieci uda³y siê
na poczêstunek wraz z rodzicami do
Pizzerii Roma w £obzie, gdzie zosta³y
poczêstowane pizz¹ oraz drobnymi
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przystawkami, a na koniec zjad³y
pyszne lody przygotowane przez w³aœciciela pizzerii.
5. SEKCJA
LEKKIEJATLETYKI
Prowadzacy: Kazimierz Mikul,
Dariusz Czajka
W sk³ad grupy trenuj¹cej wchodz¹
uczniowie ze szkó³ podstawowych,
gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Zajêcia treningowe odbywa³y siê w sali
gimnastyczej, w si³owni, atak¿e w terenie w zale¿noœci od okresu treningowego (3-4 x w tygodniu). pocz¹tek sezonu
zaczêliœmy od tygodniowego obozu
sportowego w Miêdzywodziu. Pierwsze starty w zawodach rozpoczêliœmy
pod koniec kwietnia. Dla wiêkszoœci zawodników okres startowy zakoñczy³
siê równo z koñcem roku szkolnego.
Poni¿ej podajemy wykaz zawodów
oraz najwa¿niejsze wyniki zawodników.
MISTRZOSTWAWOJEWÓDZTWAUKS, MKS W LEKKIEJATLETYCE, GRYFINO, 26.04.2014.
MATEUSZ GUNERA - I MIEJSCE W RZUCIE OSZCZEPEM JUNIORÓW M£ODSZYCH, 52,13 m.
AGATA PIRÓG - V MIEJSCE W
BIEGU NA 100 M M£ODZICZEK,
14.61s.
PATRYCJA PERDEK- V MIEJSCE W BIEGU NA 300 M, 50,43 s.
GRZEGORZ LATOCHA-VI MIEJSCE W BIEGU NA 100 M, 14.08 s.
ALICJA PIERÓG -UDZIA£ W
BIEGU NA 100 M, 16.42 s.
KATARZYNA GUNIA- START
W BIEGU NA 300 M, 52.56 s.
WIKTORIA LEWANDOWSKASTART W BIEGU NA 300 M, 54.60 s.
MITYNG LEKKOATLETYCZNY W KOSZALINIE, 10.05.2014
MATEUSZ
GUNERA
OSZCZEP (700 g) - I MIEJSCE, 55.94
m, rekord ¿yciowy.
MATEUSZ W¥TROBA - 100 M,
11.77 s, rekord ¿yciowy.
GRZEGORZ LATOCHA - 100 m,
13.61 s, rekord ¿yciowy.
PIOTR URBAÑSKI - 400 m,
60.89 s.
VANESSAPIELOCH - 300 m, 48.13
s, rekord ¿yciowy.
PATRYCJA PERDEK - 300 m,
48.25 s, rekord ¿yciowy.
WIKTORIA KUDZIA - 300 m,
54.91 s.

Mateusz Gunera - wielki talent oszczepniczy
GRZEGORZ LATOCHA - 100 m,
13.21s, rekord ¿yciowy.
AGATA PIRÓG - 100 m, 13.46 s,
rekord ¿yciowy (z wiatrem).
VANESSA PIELOCH - 600 m,
1;51.23 min., rekord ¿yciowy.
PATRYCJA PERDEK - 600 m,
1;51.53 min, rekord ¿yciowy.

MATEUSZ GUNERA - I MIEJSCE, Z£OTY MEDAL W RZUCIE
OSZCZEPEM 600 g, 55.52 m, rekord
¿yciowy, rekord szko³y.

MITYNG LEKKOATLETYCZNY W Z£OCIEÑCU, 31.05.2014

AGATA PIERÓG, I MIEJSCE,
Z£OTY MEDAL W BIEGU NA 60 m,
8.24 s (podopieczna p. DARIUSZA
CZAJKI).

MISTRZOSTWAWOJEWÓDZTWA JUNIORÓW, JUNIORÓW
M£ODSZYCH ORAZ MITYNG
LEKKOATLETYCZNY, SZCZECIN, 17.05.2014

MATEUSZ
GUNERA
OSZCZEP 700 g, 58.47 m, rekord
¿yciowy, II KLASA SPORTOWA.
GRZEGORZ LATOCHA - 100 m,
13.37 s.
KACPER LESZCZYÑSKI -100 m,
14.22 s.
PIOTR URBAÑSKI - 400 m, 58.23
s.
ANNA KO£ODYÑSKA - skok w
dal, 4.16 m.

MATEUSZ GUNERA - Z£OTY
MEDAL W RZUCIE OSZCZEPEM,
53.27 m.

WOJEWÓDZKAGIMNAZJADA
W LEKKIEJ ATLETYCE, BIA£OGARD, 04.06.2014

XX FINA£ OGÓLNOPOLSKICH „CZWARTKÓW LA”,
£ÓD•, 21-22.06.2014

GRZEGORZ LATOCHA - XII
MIEJSCE W BIEGU NA 60 m, 8.06 s(
podopieczny p. KAZIMIERZA PAWELCA).
Warto dodaæ, ¿e nasz najlepszy lekkoatleta, Mateusz Gunera, zapewnil
sobie udzia³ w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y, która odbêdzie siê w
dniach 13 -15.07. we Wroc³awiu.
Prezes MKS „OLIMP”
Kazimierz Mikul
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IX Memoria³ im. Miko³aja Kondratowicza rozegrany

£obuziaki „wym³óci³y” przyjezdnych
(£OBEZ) Gra³y te same roczniki, ale zespó³ £obuziaki nie da³
szans rywalom w IX Memoriale im.
Miko³aja Kondratowicza, rozegranym w minion¹ sobotê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e „wym³óci³” rywali z renomowanych klubów – Hutnika
Szczecin i stargardzkiej Kluczevii.
Równie dobrze zagra³ zespó³ ³obeski w drugim turnieju – roczników
2005 i m³odszych.
Mi³ym akcentem otwarcia turnieju by³a wizyta by³ego trenera Œwiatowida, Franciszka Paszela ze Œwidwina, w którego dru¿ynie Miko³aj
Kondratowicz wystêpowa³. Pan Paszel z³o¿y³ póŸniej, wraz z wdow¹,
pani¹ Iren¹, kwiaty na grobie pi³karza.
PóŸniej rozpoczê³y siê pi³karskie
zmagania. Grano w dwóch kategoriach – do lat 15. oraz roczniki 2005 i
m³odsze. W pierwszej bezkonkurencyjny okaza³ siê ³obeski zespó³
„£obuziaki”, prowadzony przez Tadeusza Sikorê. Wysoko wygra³ z
rywalami: dwoma zespo³ami Hutnika
Szczecin, a z Kluczevi¹ Stargard
Szcz. nawet wynikiem 9:0. Najlepszym strzelcem zosta³ Wojtek B³yszko, strzelaj¹c 8 bramek.
W rocznikach 2005 i m³odszych
³obzianie grali pod szyldem TKKF
„B³yskawica”. To zespó³ prowadzony przez Bogdana Osieczkê. Do
£obza przyjecha³y dzieciaki z okolicznych powiatów. Po emocjonuj¹cych zmaganiach i dopingu rodziców, wygra³ zespó³ Iras Czaplinek,
przed „B³yskawic¹” £obez, trzeci by³

Orlik Z³ocieniec, a czwartaAkademia
Pi³karska „Technik” Œwidwin. Dzieciaki z £obza pokaza³y niez³¹ technikê i strzeli³y sporo bramek.
Œwietnie zorganizowany memoria³; rodzice upiekli ciasto i czêstowali przyjezdnych, a kolejne pokolenia pi³karskie nawi¹zywa³y przyjacielskie s¹siedzkie stosunki. Podziêkowania dla sêdziów: Stanis³awa
Przybylaka, Miros³awa Urbañskiego, Grzegorza Pawlaka i Mariusza
W³odarza oraz spikera zawodów Janusza Skrobiñskiego. Wszystkim za
spo³eczn¹ w tym dniu dzia³alnoœæ
sportow¹ z dzieæmi i m³odzie¿¹. KAR

Rajd £obez – Ginawa 12-13.07.2014

Zapraszamy na dwudniow¹ imprezê turystyczn¹,
na której ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ dla siebie
Etap I
Rozpoczynamy w sobotê
12.07.2014 r. o godz. 9.00 w £obzie,
na przystani kajakowej przy ul. Niepodleg³oœci. O godz. 9.15 wyruszamy na szlak. Do przebycia mamy
oko³o 25 km: £obez, Bonin, Wêgorsko, BrzeŸnica, Leœniczówka Ginawa. Dla osób oczekuj¹cych wiêkszych wra¿eñ przewidziane odcinki
specjalne.
Godz. 21.00 Leœniczówka Ginawa
- multimedialna prelekcja Rafa³a Kró-

la (podró¿nik, publicysta, eksplorator www.expeditions.pl) z wyprawy
na Haiti. Celem wyprawy by³o sporz¹dzenie raportu o sytuacji na wyspie w rok po trzêsieniu ziemi. Na
prelekcje zapraszamy wszystkich
chêtnych, równie¿ osoby nie bior¹ce udzia³u w wêdrówce.
Nocleg w Ginawie, do dyspozycji pole biwakowe przy leœniczówce.
Uwaga: organizator nie zapewnia
namiotów.
Etap II - niedziela 13.07.2014

Godz. 7.00 - wyruszamy w trasê
powrotn¹, do przebycia oko³o 25 km:
Leœniczówka Ginawa, Wiewiecko,
BrzeŸniak, Rogówko, £obez.
Godz.15.00 - zakoñczenie rajdu.
Rajd zorganizowany jest przy
wsparciu Urzêdu Miejskiego w
£obzie, Wydzia³ Sportu, Turystyki i
Promocji oraz przy udziale Nadleœnictwa £obez. Komendant rajdu Rafa³ Król, obs³uga techniczna Cezary Kotwicki, rajd prowadzi Bogdan Przyby³a.

Udzia³ w rajdzie jest bezp³atny.
Rajd zorganizowany jest na zasadach OMF, regulamin na stronie
www.expeditions.pl . Organizatorzy
nie zapewniaj¹ sprzêtu turystycznego, wy¿ywienia ani ubezpieczenia.
Ka¿dy z uczestników wybiera indywidualnie d³ugoœæ trasy. Idziemy „na
lekko”, namioty i œpiwory bêd¹ przewo¿one na docelowe miejsca wêdrówki.
Informacje i zg³oszenia: Bogdan
Przyby³a, archeoturystyka@gmail.com tel. 600 03 83 83.
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna

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

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

Anna Szymañska – RM Resko
Magdalena Chmura – UM £obez
Edyta Klepczyñska – RM Resko

(335)
(216)
(180)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn – Urz¹d Skarbowy
Katarzyna Micha³owska – S¹d £obez
Beata Medunecka – PUP £obez
Ryszard Brodziñski – starosta
Bo¿ena Zarecka CIW £obez Micha³ Kar³owski – Starostwo w £obzie
Tadeusz Bas – Wydzia³ Geodezji
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
Jan Zdanowicz – wicestarosta
Tomasz Mechliñski – starostwo £obez
Kamila Podfigurna – starostwo £obez
Janina Szulc SR £obez
Janusz Zarecki £DK Jolanta Manowiec – dyrektor ZS w £obzie
Maria Sola – PUP £obez
Jolanta Wielgus – PUP £obez
Wies³aw Bernacki – ZDP
Andrzej Gradus – radny Rady Powiatu
Ewelina Poœpieszyñska – nadzór Budowlany
Katarzyna Weso³a – S¹d £obez
Halina Szymañska – radna Rady Powiatu

(145)
(156)
(50)
(39)
(30)
(29)
(20)
(16)
(16)
(16)
(10)
(8)
(7)
(6)
(6)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

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

(14)
(5)
(3)

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura – UM £obez
Mieczys³aw Fojna – UM £obez
Arkadiusz Skrilec – KPP £obez
Krystyna Bogucka – radna RM £obez
Ireneusz Kabat – wiceburmistrz £obza
Helena Szwemmer – radna RM £obez
Wies³awa Romejko – radna RM £obez
Bogdan Górecki – radny UM £obez
Jolanta Babyszko – dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar – UM £obez
Iwona ¯y³a – UM £obez
Maria Pokomeda – radna RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Ewa Ciechañska – UM £obez
Jan Ceholnyk – UM £obez
Wies³awa Romejko – radna RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska – UM £obez
Piotr Blumensztajn – UM £obez
Irena Libiszewska – UM £obez
W³adys³aw Tabaka – RM £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 RESKO
Anna Szymañska – RM Resko
Edyta Klepczyñska – RM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Ryszarda Podsadna – UM Resko
Barbara Basowska – przew. RM Resko
Jolanta Furman – dyrektor CK Resko
Karolina Hagno UM Resko
Wioletta Pieñczakowska – SP Stargard
Agnieszka Mañkowska – OPS Resko
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki – radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski – burmistrz Reska
Mateusz Jaworski – UM Resko
£ukasz Sobis – UM Resko
Andrzej Gajdzis – Stra¿ Miejska

(335)
(180)
(69)
(52)
(28)
(21)
(13)
(8)
(8)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)

(216)
(113)
(54)
(52)
(48)
(34)
(27)
(20)
(15)
(14)
(12)
(11)
(10)
(8)
(7)
(7)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala – UM Wêgorzyno
Monika KuŸmiñska – burmistrz Wêgorzyna
Maria Fiszer – UM Wêgorzyno
Jan Mazuro – przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno
Maria Fiszer – UM Wêgorzyno
Urszula Gajda – opiekunka w autobusie
Krystyna Nareska – UM Wêgorzyno
Magda Baryluk – UM Wêgorzyno

(18)
(6)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)

Kupon
+

GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski – wójt gminy Radowo M. (14)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski – Starostwo w £obzie
(74)
Bo¿ena Zarecka – CIW £obez
(25)
Jaros³aw Namaczyñski – dyrektor PUP £obez (17)
Teresa £añ – Starostwo £obez
(13)
Ryszard Brodziñski – starosta ³obeski
(10)
Jan Zdanowicz – wicestarosta
(9)
Beata Medunecka – PUP £obez
(6)
Józef Sitek – sêdzia SR £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz – radny Rady Powiatu (5)
Kamila Podfigurna – Starostwo
(4)
Beata D¹bro – PUP £obez
(4)
Katarzyna Soczawa – starostwo £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)

nr 24

pozytywnie oceniam

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

-

negatywnie oceniam

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

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6 lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p.
Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS)
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Maria Sola – PUP £obez
Karolina ¯uczkowska – geodezja £obez
Andrzej Gradus radny powiatowy
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
Zbigniew Martyniak – UM £obez
Marek Kubacki – radny RP
Jolanta Kutera – starostwo £obez

(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

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
Krystyna Bogucka – radna RM
Leszek Bryczkowski – UM £obez
Jolanta Babyszko – dyrektor SP 2 £obez
Helena Szwemmer – radna RM
Magdalena Chmura – UM £obez
Marian Kozioryñski – UM £obez
Kazimierz Chojnacki – radny RM
Irena Libiszewska – UM £obez
Janusz Skrobi?ski – Radny RM £obez
Zbigniew Pude?ko – radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a – UM £obez
Zbigniew Martyniak – UM £obez –
Bogdan Górecki – radny RM
Dariusz Ledzion – £DK
Wies?awa 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 Ciecha?ska 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
Joanna Kardaœ – UM £obez
Andrzej Zi?ba – UM £obez
Piotr Blumensztajn – UM £obez
Konrad Stelmaszyñski - UM £obez
Piotr Æwik³a – radny RM £obez

(254)
(64)
(75)
(65)
(60)
(46)
(34)
(30)
(21)
(20)
(20)
(18)
(18)
(15)
(14)
(14)
(12)
(10)
(10)
(14)
(7)
(7)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(13)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

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 –
(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
(17)
El¿bieta Korgul – RM Resko
(15)
Wioletta Pieñczakowska – SP Starogard
(10)
Maria Paprocka-Wall – DPS Resko
(15)
Wioletta Dynarska-Adamowicz – dyr. SP w Resku (9)
Wojciech Madaliñski – posterunek Resko (8)
Kamila Jaworska – UM Resko
(8)
Agnieszka Mañkowska – OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o – OPS Resko
(9)
Adam Seredyñski – radny RM Resko
(6)
Mariola S³odkowska – UM Resko
(3)
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)
Andrzej Nowak – RM Resko
(3)
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 Stró¿kowski – UM Resko
(1)
Karolina Hagno – UM Resko
(1)
GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e

(1)

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

(30)
(13)
(1)
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ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 8.7.2014 r.

Zapiski z pamiêci

Galeria tygodnika
Chrzest Œw. Julii Marty

Nikola z bratem Bartkiem

Œroda, 30.10.2013.
Dziadek jest zadowolony.
Wreszcie wracamy. Teraz ju¿ wiem
którêdy jadê, a poza tym utwierdzaj¹
mnie w tym drogowskazy. W miejscu zamieszkania proponujê, aby
podjechaæ na cmentarz. Niestety
przeholowaliœmy. Dziadek wysiad³
kondycyjnie na œrodku cmentarzyka. Poszed³em zobaczyæ, czy
wszystko w porz¹dku na grobie jego
¿ony i wróciliœmy do samochodu.
Dziadek opad³ z si³. Wjecha³em z nim
do gara¿u, sk¹d na raty, powoli, z
przerwami, doszliœmy do po³owy
œcie¿ki prowadz¹cej do domu i dziadek poprosi³ o krzes³o. Przynios³em
krzes³o i poprosi³em by odpocz¹³, a
ja otworzê dom. Po odpoczynku powoli dotarliœmy do domu. Pomog³em
mu siê rozebraæ i poda³em porcjê
s³odkich winogron, aby podreperowa³ braki energii. Uda³o siê. Ma³o co,
a bym przeszar¿owa³. Znów tabletki,
kolacja.
Po kolacji przysz³a córka. Dziadek pochwali³ siê, ¿e byliœmy na d³ugiej wycieczce i powiedzia³, ¿e narobi³em trochê zdjêæ. Wyt³umaczy³em
jej, ¿e w aparacie mam ponad 1100
zdjêæ i dobrze by by³o zgraæ je do laptopa i utrwaliæ na pendrajwie. Córka
kaza³a mi przyjœæ do niej do domu i
tam przegramy wszystko tak jak trzeba. Po³o¿y³em dziadka spaæ, a sam
poszed³em z laptopem i aparatem do
niej. Zgrywanie trwa³o ponad pó³
godziny. W tym czasie pokaza³em
moje zdjêcia z laptopa. Gdy nowe
zdjêcia by³y ju¿ wgrane, obejrzeliœmy zdjêcia zrobione w dniu dzisiejszym. Zgra³ mi to wszystko mê¿czyzna, który u niej mieszka i ma tam
siedzibê firmy. Podziêkowa³em serdecznie i poszed³em do nas.
Dziadek na razie œpi. Zadzwoni³a
¿ona. Pogadaliœmy sporo czasu i na
koncie pozosta³o mi 4 z³. Akurat pralka skoñczy³a pranie. Rozwieszam na
suszarce nasze rzeczy. Biorê do rêki
kamizelkê dziadka. Wydaje mi siê ,¿e
siê skurczy³a w praniu i teraz bêdzie
tylko pasowaæ na misia. A z tym misiem to by³o tak. Dawno temu wypra³em swój sweter. Po wysuszeniu
okaza³o siê, ¿e tak siê skurczy³, ¿e pasowa³ tylko na misia, mimo prób prania w wodzie z fasoli i prób rozci¹gania go rêcznie.Nie, dziadkowy swe-

(cz. 66 odc. 6)

ter chyba siê nie skurczy³, na mnie
jest mocno za du¿y i jest nadal elastyczny. Tamten historyczny sweter
by³ twardy jak kolczuga.
Pi¹tek, 01.11.2013.
Wczorajszy dzieñ bez ¿adnych
atrakcji. Dziadek zdrowy, by³a lekarka, pobra³a krew i nic wiêcej siê nie
dzia³o. Córka przynios³a chodzik, ale
Dziadek nie chcia³ jechaæ na spacer,
aby go wypróbowaæ. Sprz¹ta³em
ogród, sam, z w³asnej inicjatywy.
Oni nie maj¹ nic przeciwko. Na ganku postawi³em straszn¹ dyniê ze
œwieczk¹ w œrodku. Dziœ jesteœmy
ju¿ po obiedzie. Dziadek przysypia
przy stole. Ja nie mogê siê zebraæ,
aby pójœæ do ogrodu na godzinkê.
Przegl¹dam zdjêcia. Tak naprawdê,
to nie mamy siê czego wstydziæ jako
rodzina i jako Polacy. ¯yje siê naszej
rodzinie dostatnio, a kraj w fotografii wypada bardzo korzystnie. Dzieñ
skoñczy³ siê spokojnie.
Sobota, 02.11.2013.
Dzisiaj przyje¿d¿a starsza córka.
Na obiad rosó³, kotlety z piersi, surówka z marchwi. Na deser brzoskwinie i ananasy. Zjadamy wszystko.
Zostawiam dla niej laptop ze zdjêciami, a sam jadê na basen i trochê porobiæ zdjêæ. Piêkne i stare miasteczko. Nad nim piêkny i stary zameczek
oraz potê¿na winnica na zboczu.
Winnica ma ze trzy kilometry d³ugoœci i kilkaset metrów wysokoœci.
Najwiêksza w okolicy. ¯yje z niej
kilka wytwórni win, w tym te¿ syn
Dziadka, ze swoj¹ winnic¹ i wytwórni¹ wina. Dziadek codziennie sprawdza jakoœæ tego wina i mnie te¿ namawia do sprawdzenia, czy siê jeszcze
nie popsu³o. £adnie pachnie, jest
krwistoczerwone, przejrzyste i kwaœne. Normalne dobre wino wytrawne. Ja niestety gustujê w pó³s³odkich i to nie za bardzo. Wolê mleko i
wodê. Od 17. Dziadek œpi. Wsta³ o
20., zjad³ kilka kanapek, popi³ herbat¹ i poszed³ na godzinkê pospaæ.
O 20,45 wsta³, kaza³ siê ubraæ i siedzi
i zjada mleczne cukierki. Mam
wszystko przygotowane na jutro,
poprane i zaraz pójdê spaæ. Przysz³a
wreszcie umowa oraz szkolenie BHP,
które wype³ni³em, a nie podpisa³em.
Mam podpisaæ i wys³aæ. Cdn. WP

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

