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Po³¹czyæ liceum
z gimnazjum?
Pomys³ do dyskusji
Dlaczego tak niska
zdawalnoœæ matur?
Miliony na opiekê,
a pracowaæ nie ma komu

CMYK

BSW w ³obeskiej
komendzie
(£OBEZ).W minionym tygodniu
do Komendy Powiatowej Policji w
£obzie wkroczyli funkcjonariusze
Biura Spraw Wewnêtrznych. Jeden z
³obeskich funkcjonariuszy zosta³
zatrzymany i tymczasowo areszto-

wany przez s¹d na wniosek prokuratora. Otrzyma³ trzy zarzuty za niedope³nienie obowi¹zków i przekroczenie uprawnieñ. Œledztwo prowadzi
Prokuratura Okrêgowa w Szczecinie.
op
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Czy po aresztowaniu dyrektora i zastêpcy Zachodniopomorskiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych bêd¹ sprawdzaæ zbiornik w £obzie?

Afera korupcyjna u „meliorantów”
Metod¹ na zarabianie pieniêdzy w tej aferze mog³o byæ
szaleñstwo robienia bezsensownych inwestycji
Miesi¹c temu ABW
zatrzyma³a w
Szczecinie 10 osób,
w tym dyrektora
i zastêpcê
Zachodniopomorskiego
Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych.
Zaskoczenie by³o wielkie,
gdy¿ dyrektor Tomasz P. (cz³onek
PO, a wczeœniej PSL), uchodzi³
za wybitnego fachowca i wró¿ono mu nawet fotel w ministerstwie ochrony œrodowiska. Równie zaskoczony by³ Urz¹d Marsza³kowski, któremu ZZMiUW
podlega. Dyrektora chwalono za
ogromny przerób unijnych pieniêdzy. Inwestycja sz³a za inwestycj¹, robiono zbiorniki retencyjne, jazy, przep³awki, regulacje
brzegów itp. Teraz prokuratura i
ABW sprawdzaj¹ 70 przetargów
organizowanych przez ZZMiUW.
Dyrektorzy i zatrzymani przedsiêbiorcy podejrzani s¹ m.in. o
udzia³ w zorganizowanej grupie
przestêpczej i ustawianie przetargów. Kilka dni temu S¹d Okrêgowy w Szczecinie zdecydowa³ o
przed³u¿eniu aresztu dla obu dyrektorów. Posiedz¹ nie dwa, a
trzy miesi¹ce.
Jednym z zadañ ZZMiUW by³a
budowa zbiornika retencyjnego
na rzece £ozienicy w £obzie. I
chocia¿ zbiornik zbudowano, to
nie wiadomo, czy zadanie zosta³o
zakoñczone, gdy¿ nadal na placu
stoj¹ budy, wc, le¿¹ rury i kupa
œmieci wokó³. Na jednej z bud
nadal wisi tablica budowy.
Zaroœniête kiedyœ miejsce, po
wybudowaniu zbiornika, wygl¹da bardzo ³adnie, ale to nie by³o
przecie¿ zadanie maj¹ce poprawiæ estetykê. Trzeba wiêc zapytaæ o sens i potrzebê realizacji
tego zdania w tym miejscu. £ozienica nigdy nie wylewa³a. Wpada
do Regi, która przy nadmiarze
wody w sposób naturalny rozlewa siê na ³¹kach za £obzem.

Wybudowany zbiornik jest
ma³y i p³ytki. Ju¿ zarasta. Nie s³ysza³em o zalewaniu przez Regê
£obza, P³otów, czy Gryfic. Jedyny problem wystêpowa³ w Trzebiatowie, by³y tam podtopienia,
ale coœ tam robiono. Sk¹d wiêc
decyzja o budowie zbiornika na
£ozienicy? Moim zdaniem by³a
kompletnie bez sensu.
Takich zbiorników ZZMiUW
wybudowa³ sporo. Chyba ¿e chodzi³o o przerób pieniêdzy unijnych. Jak widaæ, w tym szaleñstwie by³a metoda. Na zarabianie
pieniêdzy. Metodê bada teraz prokuratura. Czy ktoœ zbada to szaleñstwo?
KAR
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Miliony na opiekê, a pracowaæ
nie ma komu
(RESKO). Gdy tzw. ekonomiœci
³awkowi siedzieli na ryneczku w
Resku, na plantacjach truskawek
wiele osób dorabia³o sobie do bud¿etu domowego. W wiêkszoœci byli to
ludzie pracuj¹cy i emeryci. Bezrobotnych – najmniej.
Zgodnie z danymi statystycznymi opublikowanymi przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie, w
maju (jeszcze brak danych za czerwiec) w gminie Resko by³o najwy¿sze bezrobocie w powiecie ³obeskim
i wynosi³o 15 proc. Dla porównania
w gminie £obez wynosi³o ono 10,2
proc. w gminie Wêgorzyno – 11,4
proc., w gminie Dobra – 12,7 proc.,
natomiast w gminie Radowo Ma³e –
12,5 proc.
£¹cznie w gminie Resko bez pracy w maju pozostawa³y 782 osoby.
Przy czym przy planowanym na ten
rok bud¿ecie w wysokoœci 33 miliony z³ a¿ ,4 miliona z³ zaplanowano na
opiekê spo³eczn¹. Oznacza to, ¿e
gros œrodków spo³ecznych przeznaczanych jest na pomoc dla najubo¿szych. Problem w tym, ¿e sporej grupie najubo¿szych najzwyczajniej nie
chce siê pracowaæ i czeka, a¿ opieka
da – czyli wszyscy pracuj¹cy mieszkañcy gminy z³o¿¹ siê dla tych, którym pracowaæ siê nie chce. Oczywiœcie nie wszyscy korzystaj¹cy z
opieki spo³ecznej to osoby, które nie
chc¹ pracowaæ.
Zbiór truskawek do ³atwych nie
nale¿y, ale nie jest to praca ponad
si³y i nie wymaga szczególnych zdolnoœci. Ka¿dy te¿ mo¿e zbieraæ na
miarê swoich mo¿liwoœci i czasu.
Przed wakacjami radni rescy
zwracali uwagê na to, aby pracownicy opieki spo³ecznej baczniej przy-

gl¹dali siê osobom, które korzystaj¹
z pomocy spo³ecznej, zwracaj¹c
uwagê, ¿e wiele osób najzwyczajniej
nie chce pracowaæ i nie korzysta z
ró¿nych form, które znacznie poprawi³yby bud¿et domowy – daj¹c przyk³ad, ¿e takie osoby najczêœciej nie
uprawiaj¹ grodów, nie hoduj¹ drobiu, zwierz¹t, nie korzystaj¹ z mo¿liwoœci dorobienia podczas prac sezonowych. W podobnym duchu
dosyæ czêsto wypowiadaj¹ siê równie¿ niektórzy uczestnicy sesji z
gminy Wêgorzyno.
Skoñczy³ siê ju¿ sezon truskawkowy i o to, kto skorzysta³ z mo¿liwoœci dorobienia na plantacji, spytaliœmy radnego Andrzeja Nowaka z
gminy Resko.
- Do mnie na plantacjê przychodzi³o oko³o 100 osób. Zdecydowana
wiêkszoœæ to osoby pracuj¹ce. Dosyæ du¿o osób przychodzi³o po zejœciu z nocnej zmiany w tutejszym
zak³adzie. Na zbiory przychodzili
równie¿ ludzie po studiach. Du¿¹
grupê stanowili tak¿e emeryci, najmniejsz¹, bo zaledwie 10-15 osób to
by³y osoby bezrobotne. Przyje¿d¿ali te¿ ludzie z oœrodka z £agiewnik.
Rekordzistkami w zbieraniu by³y
panie bezrobotne: Pani Kasia ze Starogródka, która potrafi³a nazbieraæ
77 koszyczków dziennie, pani
Agnieszka z Piasków, która nazbiera³a 51 koszyczków oraz pani Ewa ze
Starogardu - 50 koszyczków.
Wszystkie te panie s¹ bezrobotne i
przychodzi³y na zbiory. Poza zbiorami da³em ludziom tydzieñ, aby mogli
sobie przyjœæ i nazbieraæ truskawek
na w³asne potrzeby. Przyszli tylko
ludzie pracuj¹cy i emeryci. Zgadzam
siê z panem Stanis³awem Buczkiem,
który mówi³ na komisjach, ¿e MOPS
powinien weryfikowaæ, kto korzysta

„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

Leokadiê Kwaœniewsk¹
z d. Serwatko, z £obza
Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.

z prac sezonowych. Pracownicy
opieki powinni interesowaæ siê tym
i pomagaæ tylko tym, którzy chc¹
sobie pomóc. Ludzie potrafili
przyjœæ po pracy z nocnej zmiany i
zbieraæ, ¿eby dorobiæ do domowych
bud¿etów, a bezrobotni, z niewielkimi wyj¹tkami, którzy siedz¹ ca³ymi
dniami w domu, maj¹ to gdzieœ, bo
pañstwo im da. Podobnie by³o przy
pracach polowych – haczkowali
emeryci, p³aci³em 9 z³ za godzinê, nie
by³o ¿adnego bezrobotnego. Z tego
co wiem, u niektórych plantatorów
brakowa³o ludzi przy zbiorach i nie

wyzbierali truskawek, czêœæ z tego
wzglêdu pogni³a. Najpierw niech
ten, kto nie ma pracy, przyjdzie i zarobi, a nie tylko „niech pañstwo da”.
Chcia³oby siê zrobiæ du¿o w gminie, a wydaje siê na tych, którzy nie
chc¹ pracowaæ. Mo¿na komuœ daæ,
ale jeœli cz³owiek, który jest zdrowy,
ma 20 lat i siedzi z innymi na ³awkach
pod urzêdem, w rêku ma butelkê, a
stra¿nika nie ma... Jest tyle rowów do
wyczyszczenia, mo¿na zaproponowaæ, ¿e dostanie pieni¹dze, ale musi
zapracowaæ – powiedzia³ radny Andrzej Nowak.
MM

Obumar³y zak¹tek
naszego regionu o¿y³
(SIELSKO). „S³oneczny cypel” miejsce do k¹pieli nad jeziorem Sambórz Du¿y w Sielsku têtni
¿yciem. Po 13 lipca firma HydroIn¿. z Wicka rozpoczê³a budowê
pomostu. W obecnej chwili korzysta z tego urokliwego zak¹tka naszego regionu kilkadziesi¹t osób
dziennie.
Obiekt budowany jest ze œrodków PROW w ramach dzia³ania 413
Ma³e Projekty. Stowarzyszenie „Nasza Kraina Sielsko” za poœrednictwem LGD £obez uzyska³o dofinansowanie w kwocie 48.491,30 z³.
Ca³kowity koszt inwestycji –
60.614,13 z³. Praca nieodp³atna
mieszkañców – 12.097,54 z³. Przy
budowie obiektu deklarowa³o swój

udzia³ bardzo du¿o osób, w pracach
wziê³y udzia³ 23 osoby.
Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje kilka osób anga¿uj¹cych siê
w ka¿d¹ pracê na rzecz Sielska. Po to,
by poprawiæ wizerunek i jakoœæ ¿ycia
w naszej miejscowoœci, zawsze s¹
gotowi ofiarowaæ swój czas, wysi³ek, u¿yczyæ sprzêt mechaniczny, a w
koniecznych przypadkach daæ
wsparcie finansowe.
W sierpniu nast¹pi oficjalne
otwarcie obiektu wraz ze spotkaniem integracyjnym.
W imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasza Kraina Sielsko” serdecznie dziêkujê bior¹cym udzia³ w pracach przy realizacji zadania.
Mieczys³aw Kotwicki
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Dlaczego powiat zmarnowa³ trzy miliony?
(POWIAT). Po opublikowaniu
przez nas relacji z sesji powiatowej
w £obzie i informacji na temat realizacji bud¿etu starostwa powiatowego za rok ubieg³y, radny Rady
Miejskiej w Resku Andrzej Nowak
podzieli³ siê pytaniami oraz w¹tpliwoœciami z tym zwi¹zanymi. Pytania, za zgod¹ radnego przes³aliœmy
do starosty ³obeskiego Ryszarda
Brodziñskiego. Poni¿ej przedstawiamy wymianê pogl¹dów.

waæ, a nie ciu³aæ, to nie s¹ prywatne
pieni¹dze, ¿eby oszczêdzaæ z roku na
rok. Gmina Resko ma 56 proc. zad³u¿enia, do 60 proc. jeszcze trochê zosta³o i nie boimy siê. Jeœli ma siê
wiedzê, ¿e pieni¹dze nie zostan¹
wykorzystane na dany cel i zostaj¹ w
bud¿ecie, to powinno siê je uruchomiæ na inny cel. Jest bardzo du¿o
rzeczy do zrobienia. Nic bym nie
mówi³, gdyby zosta³y wydane w innej gminie na zadania, które zarz¹d
uzna³by za wa¿niejsze.

Radny Rady Miejskiej
w Resku Andrzej Nowak
- Dlaczego powiat zmarnowa³
trzy miliony z³otych? Przecie¿ jest
tyle zadañ do zrobienia. W Komorowie rozpoczêto budowê œwietlicy,
przyda³by siê dojazd. O drogê do
Komorowa walczê od kilku lat. Zosta³a wysypana przyczepka gruzu i
temat za³atwiony, a droga nadal jest
niebezpieczna. Rowerem nie da siê
po tym jeŸdziæ. Po czasie gruz zostanie rozje¿d¿ony i bêdzie to, co by³o.
Wciskano mi, ¿e nie ma pieniêdzy,
radni powiatowi nie informowali, ¿e
pieni¹dze zosta³y, nie z³o¿yli ¿adnego wniosku. Walczy³em o chodniki
w £abuniu, to chyba jedyna wioska,
gdzie nie ma chodników, uda³o mi siê
tylko postawiæ przystanek, ale ¿eby
by³o bezpiecznie, musi byæ chodnik.
Walczy³em ca³y czas o drogê do Iglic
– te¿ ci¹gle s³yszê, ¿e nie ma pieniêdzy. O tych drogach i chodniku wiedzia³ starosta. A tu okazuje siê, ¿e
by³y trzy miliony nadwy¿ki. Jeœli s¹
pieni¹dze, to powinno siê je wyda-

Starosta ³obeski Ryszard
Brodziñski
- Powiem wprost: „rêce opadaj¹”, kiedy na koniec kadencji radny mówi, ¿e powsta³a na koniec roku
nadwy¿ka i to s¹ zmarnowane pieni¹dze. Otó¿ nadwy¿ka to przede
wszystkim oszczêdnoœci uzyskane
w realizacji zaplanowanych na rok
bud¿etowy zadañ powiatu oraz ponadplanowe dochody z ró¿nych
Ÿróde³, a zatem nadwy¿ka bud¿etowa jest efektem gospodarnoœci i
pozostaje do wykorzystania w nowym roku bud¿etowym.
Mogê przyj¹æ krytykê za niewykonanie zadañ, ale nie za to, ¿e zarz¹d
nie realizuje zadañ wymyœlanych na
poczekaniu, pomys³ów typu - wydaæ pieni¹dze i w konsekwencji naraziæ powiat na utratê p³ynnoœci finansowej. Takie dzia³anie to prosta
droga do sytuacji braku pieniêdzy na
udzia³ w³asny w inwestycjach
wspó³finansowanych ze Ÿróde³ zewnêtrznych, w tym z Unii Europejskiej. Jestem przekonany, ¿e gospo-

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

darnoœæ zarz¹du powiatu da³a w bie¿¹cym roku mo¿liwoœæ podjêcia decyzji o dokoñczeniu przebudowy
drogi Resko – Wêgorzyno (inwestycji rozpoczêtej jeszcze w pierwszej
kadencji powiatu), inwestycji w 50%
dofinansowywanej z Narodowego
Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Ponadto, w po³owie czerwca,
rozpoczêliœmy generalny remont
Zespo³u Szkó³ w £obzie, pierwszy
taki remont tej szko³y od ponad pó³wiecza. A zatem kadencjê koñczymy
z du¿ymi inwestycjami w toku oraz
niewielk¹ – ale jednak – bo ok. 3%
podwy¿k¹ wynagrodzeñ. W ubieg³ym roku przygotowaliœmy te¿ projekty na najbli¿sze lata, których realizacja te¿ bêdzie wymaga³a nadzwyczajnej gospodarnoœci w sferze finansów by je zrealizowaæ.
Pan Radny podaje przyk³ady zadañ, które za zaoszczêdzone pieni¹dze nale¿a³o - jego zdaniem - zrealizowaæ na terenie gminy Resko. Pragnê powiedzieæ, ¿e gmina Resko jest
gmin¹, w któr¹ powiat jak dot¹d zainwestowa³ najwiêksze pieni¹dze.
Tylko w tej kadencji z wydanej na
drogi kwoty 8,6 mln z³, a¿ 5 mln z³ zainwestowano na terenie gminy Resko, ¿e ju¿ nie wspomnê o du¿ych zadaniach drogowych zrealizowanych
w poprzedniej kadencji rady powiatu. A przecie¿ powiat to nie tylko
drogi, to m.in. tak¿e szpital w Resku,
to tak¿e Dom Pomocy Spo³ecznej w
Resku. A zadania te to kredyty, których sp³atê zarz¹d powiatu musi zapewniæ z bie¿¹cych dochodów. Pan
Radny z dum¹ podkreœla, ¿e gmina

Resko osi¹gnê³a zad³u¿enie na poziomie 56% i do 60% jeszcze trochê
zosta³o, wiêc nadal bêdzie siê rozwijaæ. Otó¿ Panie Radny - kryteria przez
Pana przytoczone ju¿ nie obowi¹zuj¹. Obecnie obowi¹zuje indywidualny wskaŸnik zad³u¿enia, czyli s³ynny art. 243 ustawy o finansach publicznych, a ten sytuacjê samorz¹dów zmienia diametralnie. Nie znam
sytuacji finansowej gminy Resko i
nie bêdê w tej sprawie wyra¿a³ swojej opinii, ale bardzo dobrze znam sytuacjê i mo¿liwoœci naszego powiatu. Zad³u¿enie powiatu ³obeskiego
w 2011 roku osi¹gnê³o poziom
33,79%, przed nami by³ proces wdra¿ania nowego bardzo rygorystycznego prawa finansowego i w tej sytuacji musieliœmy podj¹æ ciê¿k¹ pracê dla osi¹gniêcia stabilnoœci finansowej. Zadanie to wykonaliœmy. Na
koniec roku 2013 zad³u¿enie spad³o
do poziomu 24,63%, a zarz¹d i rada
powiatu mogli podj¹æ decyzje, o których wczeœniej wspomnia³em.
Na koniec poinformujê Pana
Radnego, ¿e powiat kamieñski na
koniec ubieg³ego roku mia³ 40% zad³u¿enia, a myœliborski 37% i dziœ
realizuj¹ program naprawczy. Program naprawczy to w konsekwencji
na najbli¿sze lata: zero kredytów,
zero inwestycji, zero podwy¿ek wynagrodzeñ. A przecie¿ ju¿ za 4 miesi¹ce nowa kadencja samorz¹du i nowe
pieni¹dze z Unii Europejskiej, których pozyskanie wymaga zdolnoœci
finansowej na wniesienie wk³adu
w³asnego. Nie uznajê zasady, ¿e po
nas choæby potop…
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Dni £obza z muzyk¹
(£OBEZ). Pierwszy weekend
lipca up³yn¹³ w £obzie pod znakiem
zabawy. Nie zabrak³o atrakcji dla
przedstawicieli ro¿nych pokoleñ i
mi³oœników ró¿nego rodzaju muzyki.
Jako pierwsze na ³obeskiej scenie wyst¹pi³y m³ode szczeciñskie
zespo³y: graj¹cy muzykê metalow¹
Metalert, a tu¿ za nim zespó³ Magic
Loud, graj¹cy muzykê rockow¹.
W ca³kiem innych klimatach muzycznych wyst¹pi³ kolejny zespó³
Slovian’sky.
Gwiazd¹ pi¹tkowego wieczoru
by³ zespó³ Liber&Natalia Szroeder –
wytypowani do zaproszenia do
£obza przez ³obesk¹ m³odzie¿. Artystyczn¹ opraw¹ po koncercie by³
pokaz tañca z ogniem. Zakoñczeniem pierwszego dnia zabaw by³a
dyskoteka pod gwiazdami.
Wiele atrakcji dla ludzi z ka¿dego
pokolenia i o ró¿nych gustach przygotowano równie¿ na sobotê.
Zaproszenie najstarszego dzia³aj¹cego polskiego zespo³u muzycznego, bo za³o¿onego w 1963 roku,
okaza³o siê przys³owiowym strza³em
w dziesi¹tkê. Tercet Egzotyczny, bo
o nim mowa, wykonuje muzykê w
stylu latynoamerykañskim. Gor¹ce
klimaty w gor¹ce sobotnie popo³udnie rozgrza³y publicznoœæ na tyle,

¿e zespó³ musia³ kilka razy bisowaæ,
nim pozwolono mu zejœæ ze sceny.
Mocne akcenty zabrzmia³y, gdy na
scenê wszed³ m³ody zespó³ Kus
Kus. Byæ mo¿e jedynie jeszcze wczesna pora sprawi³a, ¿e pod scen¹ nikt
siê nie bawi³ podczas wystêpu, co
wcale nie oznacza³o, ¿e nikt nie s³ucha³, wrêcz przeciwnie.
Gwiazd¹ sobotniego wieczoru
by³a Kobranocka. Do przyjœcia i
przyjazdu tego zespo³u nie trzeba
by³o zachêcaæ. Bardzo szybko miejsca pod scen¹ zosta³y zape³nione i
bawiono siê do ostatnich akordów
na scenie. Pokaz sztucznych ogni po
wystêpie rozœwietli³ niebo nad miastem i nawet z daleka mo¿na by³o
podziwiaæ rozb³yski kolorowych fajerwerków. Noc zakoñczy³a dyskoteka pod gwizdami.
Prócz wystêpów zespo³ów nie
zabrak³o szerokiego wachlarza
atrakcji dla dzieci: strzelnice, karuzele, zamki dmuchane oraz dla doros³ych konkursy z Radiem Szczecin.
Przygotowano równie¿ wiele imprez
sportowych, zarówno na stadionie,
w hali sportowej w niedzielê oraz w
£DK - turniej bryd¿a sportowego.
W sobotê mia³y miejsce III Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w
Biegach Ulicznych „£obeska Dziesi¹tka”.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

tygodnik ³obeski 15.7.2014 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

ROLNICTWO

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Wielobran¿owa Spó³dzielnia Socjalna w £obzie poszukuje do wynajêcia kawalerki lub mieszkania
dwupokojowego w £obzie albo w
okolicy. Tel.: 792590816

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

Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w Resku. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 65 mkw. w dwurodzinnej kamienicy po kapitalnym
remoncie. Mieszkanie posiada
dwa osobne wejœcia, piwnicê, podwórko i gara¿. Tel. 694 012 628.

Region

Poszukujê do wynajêcia kawalerkê, ewentualnie mieszkanie 2 pokojowe w £obzie. Tel. 792 590 816.
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.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 38 mkw. w
Œwidwinie. Tel. 601 487 166.
Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.
Mo¿na nadaæ mailem
wppp1@wp.pl
i op³aciæ na konto

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

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

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

US£UGI

Region
Mia³eœ szkodê - Zadzwoñ. Tel. 796
263 988.

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

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

£obez. Sprzedam dzia³kê lub dzia³ki budowlane: woda, gaz, pr¹d,
œcieki, aktualne zezwolenie na budowê. Cena 36 z³/mkw. Przed³u¿enie ul. Podgórnej (polna droga do
Bonina). Tel. 888 800 723
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.

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

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

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

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

PRACA

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

TYGODNIK W INTERNECIE - www.wppp.vel.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

tygodnik ³obeski 15.7.2014 r.

Pogoda sprzyja
drogowcom
(POWIAT). Na pocz¹tku roku
informowaliœmy, jakie prace bêdzie
wykonywa³ Zarz¹d Dróg Powiatowych w tym roku. Minê³o pó³ roku i
postanowiliœmy sprawdziæ, co z planów zosta³o wykonane.
Jak poinformowa³ dyrektor ZDP
Wies³aw Bernacki, dotychczas uda³o siê wykonaæ oko³o 90 proc. planowanych zadañ.
W tej chwili wykonywany jest
remont drogi Resko -Wêgorzyno, na
który powiat otrzyma³ dofinansowanie z tzw. schetynówki w wysokoœci
2 miliony z³, z w³asnego bud¿etu
powiat do³o¿y³ 2,2 miliona z³, przy
czym cena kosztorysowa zadania
wynosi³a 6,5 miliona z³. Wyremontowany odcinek zamknie zadanie, które obejmowa³o odcinek drogi z Wêgorzyna do Radowa Wielkiego.
K³adzenie pierwszej nak³adki bitumicznej rozpocznie siê 27 lipca,
zakoñczenie remontu 3,6 km odcinka
ma zakoñczyæ siê w paŸdzierniku
tego roku. Zadanie wykonuje szczeciñska firma.
Prócz wykonania tej drogi w ka¿dej gminie zaplanowano wykonanie
chodników. W gminie Wêgorzyno
takim zadaniem objêto Sielsko,

Po spo¿yciu za kierownic¹
9 lipca o 20.45 w Resku na ul.
Stodólnej Józef K., zamieszka³y P.,
gmina Resko, kierowa³ Fiatem w stanie nietrzeŸwoœci 0,89 mg/litr.
Okrad³ mieszkanie
10 lipca o godzinie 4.30 w £obzie,
Erwin G., lat 45, bez miejsca zameldowania, wszed³ przez uchylone okno
do mieszkania, sk¹d zabra³ w celu
przyw³aszczenia telefon komórkowy typu Nokia o wartoœci 200 z³,
zestaw wêdkarski o wartoœci 300 z³
oraz pieni¹dze w kwocie 400 z³ na
szkodê Ryszarda W., mieszkañca
£obza. Sprawca zosta³ zatrzymany
przez policjantów.
Ukrad³ wózek dzieciêcy
W okresie miêdzy 10 a 11 lipca w
£obzie przy u. Orzeszkowej z klatki
schodowej nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y pozostawionego bez
zabezpieczenia wózka dzieciêcego
typu spacerówka marki Euro-Cart
model Ritmo, w kolorze magenta, o
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chodniki zosta³y ju¿ wykonane, w
gminie £obez w tej chwili trwaj¹ prace przy wykonywaniu chodnika na
ul. Rolnej. Wspólnie z gmin¹ £obez
wykonywana by³a ulica Podgórna,
prace zosta³y zakoñczone, odbiór
robót ma nast¹piæ lada dzieñ.
W gminie Dobrej ZDP wykona³
chodnik w miejscowoœci Tucze,
obecnie koñczy w Dobrej na ul.
Traugutta. W gminie Radowo Ma³e
pracownicy Zarz¹du Dróg Powiatowych kontynuuj¹ przek³adkê bruku
kamiennego na drodze Mo³dawin
¯erzyno. W gminie Resko z kolei
ZDP wspólnie z gmin¹ Resko zadba³
o nowe nawierzchnie dróg wraz z
chodnikami i krawê¿nikami w ul.
Gdañskiej, obecnie na ul. Koœciuszki i w niedalekiej przysz³oœci zadba w
ul. D¹browszczaków. Zadanie realizowane jest przy okazji k³adzenia kanalizacji przez gminê Resko. W czêœciach, gdzie gmina Resko wchodzi
w jezdnie, koszty zadania pokrywa
gmina, powiat z kolei pozosta³¹
czêœæ. Idea jest taka, aby po po³o¿eniu kanalizacji drogi w ca³oœci mia³y
now¹ nawierzchniê i nowe chodniki.
Obecnie ZDP przystêpuje do
drugiego koszenia traw na poboczach dróg.
MM

wartoœci 414 z³, na szkodê Dagmary K.
Sprawca dotychczas jest nieustalony.
Okrad³ gara¿
W okresie 8-9 lipca w godzinach
22.00-6.00 w Wêgorzynie przy ul.
Drawskiej nieustalony sprawca z
niezamkniêtego gara¿u dokona³ kradzie¿y roweru marki BBF, kosiarki
spalinowej marki Wiking, myjki ciœnieniowej marki Karcher, wkrêtaka
akumulatorowego, wiertarki udarowej, wyrzynarki, szlifierki k¹towej,
narzêdzia marki Performance Pawer i
kuchenki gazowej. Straty w kwocie
4.700 z³ na szkodê Janusza T., mieszkañca Wêgorzyna.
Kolizja na K 20
12 lipca oko³o godz. 15.00 na drodze K 20 Wêgorzyno - Chociwel
Katarzyna B., zamieszka³a w Szczecinie, kieruj¹c samochodem marki
Ford Fiesta, zjecha³a na przeciwleg³y pas drogi, w wyniku czego dosz³o zderzenia lusterkami z samochodem marki Ford Fiesta, kierowanym
przez Arkadiusz S., mieszkañca Wêgorzyna.

Z kamerami
bezpieczniej

(£OBEZ). Zamontowane kamery w newralgicznych punktach miasta ju¿ odnosz¹ skutek.
Obecnie w £obzie zamontowanych jest oko³o 30 kamer. Po dokonaniu odbioru pojawi¹ siê tablice informacyjne, ¿e miasto jest monitorowane. Wprawdzie odbioru technicznego jeszcze nie by³o, jednak ju¿ policja i Stra¿ Miejska korzysta z monitoringu. Wprawdzie od momentu
zainstalowania pierwszych kamer
minê³o niewiele czasu, jednak ju¿
mo¿na mówiæ o ich skutecznoœci.
- Nale¿y zastanowiæ siê, jak¹
funkcjê ma spe³niaæ monitoring.
Mamy podgl¹d monitoringu, jest
du¿o kamer, dwa monitory, na które
dy¿urni spogl¹daj¹. To nie jest tak,
¿e dy¿urny, albo jego pomocnik
siedz¹ i ca³y czas patrz¹ w monitory.
Monitoring jest po to, aby skróciæ
ewentualnie czas zg³oszenia. Je¿eli
ktoœ jest œwiadkiem zdarzenia,
dzwoni na policjê, wybiera numer
112, to wówczas jest dosyæ wyd³u¿ony czas. Tutaj natomiast, je¿eli
dy¿urny spostrze¿e coœ niepokoj¹cego, widzi, ¿e coœ siê dzieje, wysy³a
za³ogê i ten czas jest skrócony. Tu
chodzi o bezpieczeñstwo naszych
mieszkañców, to jest najwa¿niejsze.
Mamy podgl¹d i praktycznie ca³e
miasto jest monitorowane. Kamery
obejmuj¹ newralgiczne miejsca: ci¹gi komunikacyjne, skrzy¿owania,
parki, promenadê, stadion... - powiedzia³ Zastêpca Komendanta Powia-

towego Policji w £obzie podinsp.
Robert Rogowski.
To, ¿e policjanci spogl¹daj¹ w
monitory, nie oznacza, ¿e s¹ w stanie
zauwa¿yæ wszystkie zdarzenia. Jednak jest mo¿liwoœæ odtworzenia,
bowiem monitoring jest nagrywany.
Jest te¿ mo¿liwoœæ robienia przybli¿eñ, rozpoznania osób. Kamery
spe³niaj¹ swoje zadanie. Kamery
automatycznie rozjaœniaj¹ obraz, z
tego powodu widocznoœæ jest dobra
nawet w nocy.
Jak zapewni³ podinsp. Robert
Rogowski, podczas Dni £obza by³o
spokojnie, nic siê nie dzia³o. Na Dni
£obza by³o szeœciu policjantów z
oddzia³u prewencji w Szczecinie,
którzy wsparli ³obesk¹ policjê w zabezpieczeniu.
- Policjanci, którzy pracuj¹ tu d³u¿ej, stwierdzili, ¿e w tym roku by³o
nieporównywalnie bezpieczniej, ni¿
w latach poprzednich. Mieszkañcy
³adnie siê bawili, nie by³o ¿adnych
incydentów i bójek. Œwiadomoœæ
kamer zrobi³a swoje, ludzie wiedz¹,
¿e s¹ kamery i to spowodowa³o, ¿e
coœ mo¿e byæ nagrane i nikt nie jest
ju¿ anonimowy.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e œwiadomoœæ spo³eczeñstwa jest inna. Ludzie chc¹ siê bawiæ w sposób normalny. Nie by³o grup pijanych osób,
które zak³óca³yby porz¹dek. By³ alkohol, ale naprawdê ludzie sympatycznie siê bawili – doda³ Zastêpca
Komendanta Powiatowego Policji w
£obzie podinsp. Robert Rogowski.
MM
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Du¿o szumu o nic?
(£OBEZ). Wyst¹pienie
pani Gra¿yny Kar³owskiej
podczas ostatniej sesji
Rady Powiatu
przed wakacjami
wprowadzi³o wiele osób
w konsternacjê.
Nie brakowa³o zarzutów
wobec starosty oraz
wobec dyrektora Wydzia³u
Polityki Spo³ecznej
i jednoczeœnie
Powiatowego Rzecznika
Konsumentów.
By³o du¿o krzyku i roztrz¹sania
kwestii zwi¹zanych z dokumentami,
oskar¿enia o ba³agan, o gin¹ce dokumenty, o niezgodne z prawem
wydawanie decyzji, a wszystko
prawdopodobnie przez to, ¿e starostwo wyda³o decyzjê, ¿e legalnie
wybranym zarz¹dem MLKS Œwiatowid jest ten, w którym prezesem zosta³ Marcin Pietrzyk, a nie ten, w
którym zosta³a Gra¿yna Kar³owska.
Byæ mo¿e w³aœnie po to, aby podwa¿yæ tê decyzjê, zaczê³y siê oskar¿enia.
Jednym, z nich by³o to, ¿e w starostwie jest ba³agan, gin¹ dokumenty, a chodzi³o o ten, po który (nie
wiedz¹c o jego istnieniu) przysz³a
pani Kar³owska do starostwa powiatowego 10 marca w poniedzia³ek,
zajrza³a w segregator z dokumentacj¹ klubu Œwiatowid, nie poinformowa³a pracowników starostwa, ¿e
tego dokumentu szuka (oczywiœcie
nadal nie wiedz¹c o jego istnieniu),
poprosi³a o ksero interesuj¹cych j¹
dokumentów i wysz³a. Tu rodzi siê
pytanie, co sta³o siê pomiêdzy 10
marca a 11 marca? Zupe³nie nic.
Wystarczy³o w urzêdzie zapytaæ siê
o dokument i by³oby po sprawie. A
czego dotyczy³ dokument? Pismem
z 11 marca 2014 r. kierowanym do
zarz¹du MLKS Œwiatowid starostwo zwrócilo siê o udzielenie wyjaœnieñ w sprawie zawieszenia prezesa klubu. Jako ¿e zawieszenie to nie
by³o zgodne z prawem, starostwo
wys³a³o pismo do zarz¹du o usuniêcie nieprawid³owoœci. Pani Kar³owska równie¿ odnios³a siê do tego
pisma, udzielaj¹c informacji z dnia 17
marca. Na tym sprawa zosta³a zakoñczona.
Posiedzenie zarz¹du
czy spotkanie towarzyskie?
Kolejny zarzut Gra¿yny Kar³owskiej na sesji dotyczy³ faktu wydania
przez starostwo decyzji, ¿e to zarz¹d
powo³any przez walne zebranie w

klubie przy ul. Siewnej jest zgodny z
prawem, a nie ten powo³any w Urzêdzie Miejskim z ni¹, jako prezesem.
Przypominamy, ¿e walne zebranie
przy ul. Siewnej zosta³o zwo³ane na
bazie uchwa³y starego zarz¹du, pod
którym podpisa³a siê pani Kar³owska. Posiedzenie zarz¹du mia³o ustalony porz¹dek, zosta³ sporz¹dzony
protokó³, zosta³y podjête uchwa³y,
pod którymi podpisa³a siê pani Kar³owska (bez wzglêdu na to czy pozytywnie, czy nie), zgodnie ze statutem
stowarzyszenia uchwa³a jest wa¿na,
gdy zapada zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Gra¿yna Kar³owska uzna³a, ¿e
jednak nie by³o to posiedzenie zarz¹du, a zwyk³e spotkanie. Sama jednak
zwo³a³a spotkanie w Urzêdzie Miejskim, gdzie powo³ano nowy zarz¹d i
wpisano nowych cz³onków.
Starosta sam podj¹³ decyzjê?
Po wyborze nowego zarz¹du
jest obowi¹zek z³o¿enia wniosku o
dokonanie zmian w ewidencji do
organu ewidencyjnego – w tym
wypadku do starostwa oraz dostarczenia kompletu dokumentów.
Na to nowy zarz¹d ma 14 dni. Starostwo z kolei na podstawie wniosku,
w trybie okreœlonym dla wpisu do
ewidencji, dokonuje niezw³ocznie
zmian danych w ewidencji. Gra¿yna
Kar³owska z³o¿y³a dokumenty ze
spotkania w Urzêdzie Miejskim, ale
o wniosku zapomnia³a. Po informacji ze starostwa o takiej koniecznoœci wniosek zosta³ dostarczony.
Gra¿yna Kar³owska dostarczy³a
kolejny dokument, jednak ju¿ po
tym, gdy przysz³a opinia prawna z
kancelarii. Zarzut pani Kar³owskiej
dotyczy³ tego, ¿e nie przekazano
sprawy ponownie do zaopiniowania radcy prawnemu. Starosta
uzna³, ¿e uzupe³nienie pani Kar³owskiej przedstawione w dostarczonym dokumencie nie wnosi nic nowego do sprawy oraz nie zmienia
istoty problemu i na podstawie
wczeœniej wydanej opinii podj¹³ decyzjê o wpisaniu do ewidencji zarz¹d przedstawiony we wniosku
pana Marcina Pietrzyka.
Kolejny zarzut Gra¿yny Kar³owskiej dotyczy³ wydania zaœwiadczenia o wpisie do rejestru przed uprawomocnieniem siê decyzji o wpisie.
Zaœwiadczenie wybrany zarz¹d musia³ dostarczyæ do gminy w celu rozliczenia siê z dotacji, bo jak stwierdzili burmistrzowie £obza, póki nie bêdzie decyzji starostwa, to gmina nie
wie z kim rozmawiaæ i komu powierzaæ odpowiedzialnoœæ za prowadzenie stowarzyszenia. Gdyby starostwo takiego zaœwiadczenia nie
wyda³o, a Œwiatowid zosta³by bez

pieniêdzy (wyp³ata kolejnej transzy), wówczas odpowiedzialnoœæ finansowa za realne straty zwi¹zane z
prowadzeniem klubu i karami za brak
udzia³u w rozgrywkach ponios³oby
starostwo.
G. Kar³owska skargi pisze
Na sesji du¿o miejsca poœwiêcono równie¿ kolejnej kwestii
zwi¹zanej z Klubem – otó¿ w 2012
roku, a by³ to rok, gdy Œwiatowid
nie otrzyma³ dotacji z gminy, zmieniono zapis w statucie, ¿e stowarzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Okazuje siê, ¿e
przy takim zapisie stowarzyszenie
musi byæ zarejestrowane w KRS, a
nie jako stowarzyszenie zwyk³e - w
starostwie. Dotychczas stowarzyszenie nie prowadzi³o dzia³alnoœci
gospodarczej, a przy okazji awantury o to, który zarz¹d jest legalny,
wysz³a i ta zmiana. Cz³onek zarz¹du
Powiatu Micha³ Kar³owski zarzuci³
starostwu ba³agan i niedopatrzenie swojego obowi¹zku jako organu nadzoruj¹cego. Niedopatrzenie
owo nie skutkuje jednak ¿adnymi
konsekwencjami prawnymi ani finansowymi. Stowarzyszenie powinno jednak albo wykreœliæ zapis
w statucie, albo zarejestrowaæ stowarzyszenie w KRS, ale to dopiero,
gdy uprawomocni siê decyzja.
Tymczasem Gra¿yna Kar³owska
pisze skargi. Pierwsza by³a na inspektora Wies³awa Ma³ego, któremu zarzuca³a, równie¿ podczas sesji,
¿e jego obowi¹zkiem jest sprawdzaæ
i kontrolowaæ, którzy cz³onkowie
stowarzyszeñ, a jest stowarzyszeñ
w powiecie ³obeskim oko³o130,
p³ac¹ sk³adki i którzy s¹ nielegalnie
wykreœlani z grona cz³onków. Swoj¹
drog¹ to zadanie nale¿y do wewnêtrznych obowi¹zków stowarzyszeñ, a nie do urzêdnika w starostwie, który bazuje tylko na dokumentach dostarczanych przez stowarzyszenia. Stowarzyszenia jako
organizacje pozarz¹dowe nie s¹
przedsiêbiorcami, a ich autonomiczny i samorz¹dny charakter przeczy
jakiejkolwiek ingerencji organu nadzoruj¹cego w takich sprawach.
Nastêpnie Gra¿yna Kar³owska
napisa³a do SKO, które obecnie rozpatruje skargê, czy starostwo post¹pi³o s³usznie, przyznaj¹c legalnoœæ
wyboru zarz¹dowi powo³anemu na
walnym zebraniu w klubie przy ul.
Siewnej. Nie czekaj¹c na decyzjê
SKO, Gra¿yna Kar³owska napisa³a
kolejn¹ skargê – do Rady Powiatu,
tym razem na starostê. Radni powiatowi skargê przes³ali do SKO. Teraz
nale¿y oczekiwaæ, a¿ SKO podejmie
wi¹¿¹c¹ decyzjê.

Nikt nie podwa¿a?
Przypominamy, ¿e Gra¿yna Kar³owska by³a goœciem kwietniowej
sesji Rady Miejskiej w £obzie, podczas której zaapelowa³a m.in. o to, aby
nie robiæ afery z tego, co dzieje siê w
klubie Œwiatowid, podkreœlaj¹c, ¿e to
kwestia wewnêtrzna zarz¹du i teraz
wszystko zale¿y od decyzji starostwa.Gra¿yna Kar³owska powiedzia³a wówczas: „Je¿eli zapadnie ta decyzja, ¿e s³usznoœæ i prawo by³o po stronie wiceprezesów, nikt nie bêdzie
podwa¿a³ tej decyzji. Je¿eli pope³niliœmy b³êdy, to zrobi³ to zarz¹d i zarz¹d
powinien te b³êdy naprawiæ. Najwa¿niejsze jest to, jaka decyzja zapadnie
w starostwie.”
Co powie prezydent RP
w sprawie Œwiatowida?
Przedstawienie ze Œwiatowidem
trwa ju¿ dosyæ d³ugo i wielu ludzi jest
tym zmêczonych. Z areny gminnej
walka przenios³a siê na arenê powiatu i z ca³ej dyskusji i zarzutów stawianych przez pañstwo Kar³owskich
wynika³o, ¿e... ca³emu zamieszaniu w
klubie winne jest starostwo, byæ
mo¿e nastêpnym winnym bêdzie
SKO. To drogi jednak nie zamyka,
wiêc jeœli zostanie wydana decyzja
podtrzymuj¹ca tê starostwa, to co
wówczas? Wojewódzki S¹d Administracyjny, a potem Najwy¿szy S¹d
Administracyjny? Prezydent?
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Rozmowa ze starost¹ ³obeskim Ryszardem Brodziñskim na temat pomys³u
po³¹czenia szko³y gimnazjalnej ze szko³¹ œredni¹
Wezwanie do zap³aty
Kwestia zwi¹zana z zarz¹dami
Œwiatowida toczy siê nie tylko na
forum publicznym w gminie, czy to
ostatnio w starostwie. Niedawno
zarz¹d Œwiatowida, na którego czele
stoi Marcin Pietrzyk, wezwa³ Gra¿ynê Kar³owsk¹ do przekazania
wszystkich posiadanych dokumentów dotycz¹cych stowarzyszenia
MLKS Œwiatowid oraz do rozliczenia pobranych zaliczek w kwotach
8.000 z³ z dnia 3 lutego 2014 roku oraz
700 z³ z dnia 21 lutego 2014 roku, na
³¹czn¹ kwotê 8.700 z³.
W piœmie czytamy: „Wzywa siê
Kar³owsk¹ Gra¿ynê do przekazania
wszystkich dokumentów bêd¹cych
w jej posiadaniu, wszystkich dóbr
oraz pe³nej korespondencji nale¿¹cej do MLKS Œwiatowid £obez.
Wzywa siê Kar³owsk¹ Gra¿ynê
do rozliczenia nieprawid³owo, niew³aœciwie i niezgodnie z przeznaczeniem wydanych œrodków finansowych pochodz¹cych z dotacji pañstwowej w kwocie 750 z³ za (nr faktury), w kwocie 3490 z³ za (nr faktury)
oraz 56 z³ za (numer faktury) na
³¹czn¹ kwotê 4.296 z³.
Ostateczny termin wezwania
up³ywa po 7 dniach od dnia nadania
pisma.”
Pod pismem podpisa³ siê zarz¹d
Stowarzyszenia MLKS Œwiatowid.
A na stronie Klubu
„Nie akceptujemy ¿adnych z³odziejskich ruchów w MLKS Œwiatowid £obez.
Nie akceptujemy nikogo kto traktuje MLKS Œwiatowid £obez jako
pole dla swoich ma³ych, gówno
wartych rozgrywek.
Nigdy nie zaakceptujemy nikogo, kto dziêki MLKS Œwiatowid
£obez chce zbiæ jakikolwiek kapita³
polityczny.
Nigdy nie zaakceptujemy nikogo, kto kiedykolwiek próbowa³
zniszczyæ MLKS Œwiatowid £obez pamiêæ mamy dobr¹.
Szanujemy historiê MLKS Œwiatowid £obez i ka¿dego kto siê zapisa³ w jego historii z³otymi zg³oskami.
Nie obchodz¹ nas ¿adne k³ótnie
i spory. Ka¿dy z nas myœli po swojemu i ka¿dy z nas ma swoje zdanie.
Na dzieñ dzisiejszy jedynym,
najwa¿niejszym i nadrzêdnym dobrem s¹ dla nas, kibiców, wszyscy
pi³karze i sztab trenerski MLKS
Œwiatowid £obez.
Dziêkujemy Wam za wszystko, co
dla nas robicie.”
Jak widaæ dru¿yna gra, kibice kibicuj¹, tylko walka o funkcje trwa. MM

„Œrodowisko ³obeskie powinno
powa¿nie rozwa¿yæ kwestiê
przysz³oœci oœwiaty ze wzglêdu
na demografiê”
- Wielokrotnie podnosi³ pan pomys³ po³¹czenia Zespo³u Szkó³ im.
Tadeusza Koœciuszki w £obzie z Zespo³em Szkó³ Gimnazjalnych. Dyskusja na ten temat nigdy nie zosta³a
podjêta, a problem - przedyskutowany. Wiadomo, ¿e do obu placówek powiat i gmina dop³acaj¹. Jakie inne argumenty przemawiaj¹ za
po³¹czeniem szkó³?
- Ubolewam nad tym, ¿e temat ten
traktuje si¹ jako problem delikatny.
Niestety nie da siê go te¿ omówiæ w
jednej krótkiej rozmowie. Uwa¿am,
¿e œrodowisko ³obeskie powinno
powa¿nie rozwa¿yæ kwestiê przysz³oœci oœwiaty ze wzglêdu na demografiê, która jest nieub³agalna. Spada liczba uczniów w szko³ach i myœlê,
¿e naprawdê potrzeb¹ chwili jest
podjêcie debaty, a w jej rezultacie
utworzenie zespo³u gimnazjalno-licealnego w £obzie i wydzielenie w
ramach tego zespo³u klas zawodowych. Mog¹ byæ w oddzielnym
obiekcie, ale nale¿ycie do tego przystosowanym. Tu podkreœlam, ¿e
kszta³cenie zawodowe w nowej perspektywie unijnej i na nowych zasadach finansowania jest zadaniem
priorytetowym. Dzisiaj musimy
kszta³ciæ m³odzie¿ z zastosowaniem
nowoczesnej technologii. Tê mo¿liwoœæ otwiera przed nami kontrakt
samorz¹dowy. Nie mo¿emy budowaæ niezliczonej iloœci szkó³, ale
powinniœmy kumulowaæ si³y, mo¿liwoœci i potencja³ powiatu i gminy,
aby wspólnie pozyskaæ œrodki i
stworzyæ dla lokalnej spo³ecznoœci
warunki dobrego kszta³cenia i rozwoju cz³owieka. Inwestowanie w
cz³owieka jest najwa¿niejsze. Je¿eli
zaniedbamy to zadanie w naszych
ma³ych ojczyznach, to rzeczywiœcie
ostatni gasi œwiat³o.
- Jak pan widzi mo¿liwoœæ po³¹czenia obu placówek oœwiatowych
i kto mia³by je prowadziæ – powiat
czy gmina?
- Najpierw nale¿a³oby podj¹æ
dyskusjê - je¿eli by³aby zgoda na taki
proces, to myœlê, ¿e w tej sytuacji
by³oby lepiej dla £obza, dla nas

wszystkich, gdyby zespó³ szkó³ gimnazjalno-licealny ze szkolnictwem
zawodowym przekazaæ do prowadzenia powiatowi, aby go wzmocniæ,
bo jest on bardzo wa¿nym elementem dla rozwoju naszego regionu.
Moj¹ intencj¹ nie jest zamach na
kompetencje gminy, lecz ³¹czenie si³,
³¹czenie potencja³u. Mamy dobre
szko³y z tradycjami, mamy projekty
rozbudowy i w zwi¹zku z tym wydaje
siê, ¿e po³¹czenie potencja³u gminnego z powiatowym tak naprawdê
przyczyni siê do rozwoju ziemi ³obeskiej. Ze wzglêdów praktycznych,
na dzisiaj korzystniejsze jest przekazanie tego zadania powiatowi, ale to
jest moje prywatne zdanie, to nie jest
stanowisko zarz¹du ani rady.
- Wynika z tego, ¿e nauczanie
mia³oby odbywaæ siê w obecnym
Zespole Szkó³, natomiast pracownie w obecnym obiekcie gimnazjum. W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie, czy Zespó³ Szkó³ pomieœci³by
wszystkich uczniów?
- W tej chwili w Zespole Szkó³
uczy siê poni¿ej czterystu uczniów.
Kiedyœ w tym budynku uczy³o siê
ponad 700 uczniów, a przecie¿ mamy
projekt rozbudowy. W szkole nie ma
takiego komfortu, jakiego dziœ oczekujemy. Czêœæ korytarzy zosta³a zajêta na klasy, a przecie¿ w³aœciwa
rekreacja w czasie przerw jest bardzo
wa¿na. Nie mo¿na tego problemu
zamkn¹æ tylko do w¹ziutkich przejœæ
dla m³odzie¿y. Wprawdzie w szkole
nie ma nadzwyczajnej ciasnoty, ale z
powodu sk¹pej bazy materialnej nie
wype³nia ona nale¿ycie wszystkich
funkcji, do jakich jest powo³ana.
Chodzi o to, aby stworzyæ nale¿yte
warunki do kszta³cenia zawodowego, ale tak¿e i ogólnego. Te¿ jestem
nauczycielem i od lat dra¿ni mnie
jedna sprawa – wszelkie uroczystoœci szkolne organizowane w ma³ych
salach gimnastycznych. Gdy dok³adnie pó³ wieku temu zaczyna³em
naukê w tym ³obeskim liceum, to nasze trzy klasy ósme A, B i C, ówczesny dyrektor Po³etek zaprowadzi³ na
apel szkolny do kina Rega, poniewa¿
tam by³y warunki w³aœciwe do tego,

aby dyrektor móg³ przemówiæ do
m³odzie¿y i byæ s³yszalnym. Wystarczy pojechaæ do s¹siedniego Œwidwina, gdzie Zespó³ Szkó³ na tle naszego wygl¹da znakomicie.
Ci¹gle nie pamiêtamy o tym, ¿e
kszta³cenie zawodowe uczniów,
kszta³c¹cych siê w naszej szkole w
kierunku hotelarstwo, którym szczycimy siê, a absolwenci znajduj¹ pracê, odbywa siê w piwnicy. To s¹
standardy absolutnie niespotykane
w hotelarstwie. Nale¿y stworzyæ
prawdziwe pracownie hotelarskie. A
inne pracownie kszta³cenia zawodowego? To te¿ dla nas wyzwanie, któremu musimy sprostaæ. Mimo braku
pomieszczeñ to nasza szko³a zawsze
szczyci³a siê hobbystyczn¹ dzia³alnoœci¹ w zakresie astronomii. Dzisiaj
mamy w planach obserwatorium,
które chcielibyœmy zafundowaæ
m³odzie¿y.
- Jakie dzia³ania w zakresie
szkolnictwa uwa¿a pan za najwa¿niejsze?
- Szeroko rozumiane inwestowanie w cz³owieka jest fundamentem
dobrej przysz³oœci. Infrastrukturê
dopasujemy i wybudujemy, ale powoli. Na to potrzeba pokoleñ. Dziœ
nie mo¿emy zaniedbaæ cz³owieka,
m³odych ludzi, a w to wchodzi edukacja i kultura, wszelaka dzia³alnoœæ
spo³eczna – tutaj potrzeba bardzo
du¿ego wysi³ku samorz¹du, organizacji pozarz¹dowych i spo³eczeñstwa, ¿ebyœmy wszyscy mieli œwiadomoœæ, ¿e dzia³amy razem.
- Dziêkujê za rozmowê.
Magdalena Mucha
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Cudze chwalicie, swego nie znacie …
Koniec drugiego semestru i zarazem roku szkolnego to czas nominacji do presti¿owej grupy
uczniów naszej szko³y - SUPERLIGI. Nale¿¹ do niej uczniowie ponadprzeciêtni, wykazuj¹cy du¿e zaanga¿owanie we w³asn¹ pracê, maj¹cy
przy tym wybitne zdolnoœci w jednej
lub kilku dziedzinach, pasje oraz
osi¹gaj¹cy sukcesy w konkurach
przedmiotowych.
Nominacjê do SUPERLIGI w
dziedzinie matematyki od nauczycielki tego przedmiotu, pani Miros³awy Parzygnat, po raz kolejny
otrzyma³a uczennica klasy 2a LO
Aleksandra Romej. Zosta³a laureatk¹ XIV Zachodniopomorskiego
Konkursu Matematycznego „Wektor 2014” - „Macierze i wyznaczniki”.
Konkurs obejmowa³ treœci nauczania wykraczaj¹ce poza wymagania
szko³y œredniej. W LV Miêdzyszkolnych Zawodach Matematycznych
w Szczecinie Ola zajê³a 16. miejsce
dru¿ynowo w województwie. W
ubieg³ym semestrze w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
„Alfik matematyczny” uzyska³a najlepszy wynik w szkole w kategorii
klas drugich, a w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym „MAT
2014” uplasowa³a siê na 48. miejscu
w województwie. Oprócz tego Ola
pisze artyku³y o matematyce do gazety szkolnej PEWNIAK. By³a równie¿ asystentk¹ nauczyciela w trakcie lekcji otwartej dla gimnazjalistów
nt. „W œwiecie bry³”, prowadzonej
przez pani¹ Miros³awê Parzygnat.
Promowa³a tak¿e klasê o profilu matematycznym w czasie Dnia Otwartego Szko³y, a na Festyn Integracyjny przygotowa³a atrakcjê - „Ruletkê
edukacyjn¹”.
Kolejnymi uczniami klasy 2a LO
nominowanymi do SUPERLIGI s¹:
Ma³gorzata Matys, Monika Olejnik
i Damian Krz¹czkowski, którzy
uczestniczyli w XIV Zachodniopo-

morskim Konkursie Matematycznym „Wektor 2014” - „Macierze i
wyznaczniki”, XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „MAT 2014” oraz w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2014”. Asystowali nauczycielce w lekcji otwartej dla gimnazjalistów, promowali klasê o profilu matematycznym w Dniu Otwartym Szko³y, przygotowali „Ruletkê
edukacyjn¹” na Festyn Integracyjny i prowadzili j¹. Poza tym Ma³gosia Matys, podobnie jak Ola, pisze
artyku³y o matematyce do gazety
szkolnej PEWNIAK.
Du¿ym sukcesem, wartym podkreœlenia, zakoñczy³ siê udzia³ Macieja Sobótki, ucznia klasy 3a LO,
obecnego absolwenta naszej szko³y, w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i M³odzie¿y.
Uplasowa³ siê on na 2. miejscu w
województwie.
Nominacjê do SUPERLIGI od
nauczycielki jêzyka polskiego, pani
Anny Chuchro, otrzyma³a uczennica klasy 1b LO Jagoda Molska, która
bra³a udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografi¹
na co dzieñ”. Du¿ym sukcesem Jagody jest zakwalifikowanie siê do fina³u konkursu ju¿ w klasie pierwszej.
Nominacjê od pani Anny Boguszewskiej-W¹sowicz uzyska³a po
raz drugi uczennica klasy 2b LO o
profilu humanistycznym - Aleksandra Ch³opik. Ola zajê³a 9. miejsce w
Polsce w Ogólnopolskim Konkursie
Polonistycznym „Z ortografi¹ na co
dzieñ” i zosta³a finalistk¹ drugiego
Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawn¹ polszczyzn¹ na co dzieñ”. W Konkursie
„Ojczyzny Polszczyzny” dosz³a do
etapu okrêgowego. Osi¹gnê³a dobry wynik w czêœci pisemnej etapu
okrêgowego Olimpiady Literatury i
Jêzyka Polskiego. Wziê³a te¿ udzia³
w Wojewódzkim Konkursie Dzienni-

karskim „Bli¿ej ni¿ myœlisz”. Ola nominowana zosta³a tak¿e do SUPERLIGI przez germanistki, poniewa¿ w
Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka
Niemieckiego „Sprachdoktor” zajê³a
10. miejsce w województwie, a w etapie wojewódzkim konkursu „Poka¿
nam jêzyk” - 24. Ponadto w tym roku
szkolnym Ola zosta³a redaktor naczeln¹ szkolnej gazety PEWNIAK,
do której regularnie pisze artyku³y o
ró¿norodnej tematyce i formie. Samorz¹d uczniowski wytypowa³ Olê
Ch³opik do Stypendium Prezesa
Rady Ministrów, a rada pedagogiczna zatwierdzi³a jej kandydaturê.
Uczennica klasy 1a LO - El¿bieta
Olek zosta³a nominowana przez
swoj¹ wychowawczyniê pani¹
Agnieszkê Rutkowsk¹. Poza konkursami matematycznymi nauczycielka doceni³a udzia³ uczennicy w
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Ela zosta³a laureatk¹ etapu
powiatowego oraz uzyska³a tytu³ finalistki etapu wojewódzkiego. Poza
tym uczestniczy³a w VII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z
ortografi¹ na co dzieñ”. Swoje umiejêtnoœci jêzykowe sprawdza³a w
konkursach jêzyka niemieckiego. W
XV edycji Ogólnopolskiego Kon-

kursu Jêzyka Niemieckiego „Sprachdoktor” zajê³a 21. miejsce w województwie. Startowa³a tak¿e w konkursie „Poka¿ nam jêzyk”. Do najwa¿niejszych sukcesów Eli zaliczyæ
trzeba zajêcie 3. miejsca w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym
„Mój Las”. Praca uczennicy zosta³a
zakwalifikowana do etapu centralnego. Ela aktywnie uczestniczy³a w
¿yciu szko³y, np. prowadzi³a „program telewizyjny” nt. energetyki j¹drowej w czasie Festiwalu Nauki, a
tak¿e bra³a udzia³ w uroczystoœciach
œrodowiskowych. Jest sta³ym
wspó³pracownikiem
gazety
szkolnej PEWNIAK, do której pisze
artyku³y o ró¿nej tematyce, zarówno
w jêzyku polskim, jak i niemieckim.
Sukcesy Aleksandry Romej,
Ma³gorzaty Matys oraz Aleksandry
Ch³opik doceni³ Starosta £obeski pan Ryszard Brodziñski, który w
dniu zakoñczenia roku szkolnego
2013/2014, na uroczystym apelu,
nagrodzi³ uczennice Nagrod¹ Starosty.
Ma³gorzata Wojciechowska,
koordynator promocji uczniów
zdolnych w Zespole Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie
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Dlaczego tak niska zdawalnoœæ matur?
(POWIAT). Tegoroczne matury
w ca³ym kraju nie wypad³y zbyt dobrze, szczególnie z matematyki. Podobnie sta³o siê w powiecie ³obeskim. Dlaczego?
W £obzie œrednia zdawalnoœæ
procentowa w liceum wynios³a 70, w
Zachodniopomorskiem - 73 proc. W
ubieg³ym roku w maju zdawalnoœæ w
³obeskim liceum wynosi³a 86 proc., w
sierpniu - 89 proc. Wynika z tego, ¿e
w tym roku matura wypad³a o 20
proc. gorzej. Taka sama ró¿nica jest,
gdy porówna siê zdawalnoœæ w
województwie zachodniopomorskim, w ubieg³ym roku by³a ona na
poziomie 86 proc., w tym roku - 73
proc.
Inaczej sytuacja przedstawia siê,
gdy porówna siê wyniki matur w
technikum. W porównaniu do roku
poprzedniego ten rok wypad³ bardzo Ÿle. W tym roku w Zachodniopomorskiem zdawalnoœæ wynosi³a 53
proc. w £obzie - 24 proc., gdy w roku
ubieg³ym wynios³a - 91 proc.
W Resku do matury przyst¹pi³o
18 uczniów. Dwoje uczniów bêdzie
mia³o poprawki z jêzyka angielskiego, troje z matematyki pisemne, natomiast dwie osoby matury nie zda³y. Zdawalnoœæ procentowa w maju
wynios³a 61,1.
Ostateczne wyniki matur bêd¹
znane po poprawkach.
- Analizowanie wyników matur
jest pewnym problemem, je¿eli nie
ma siê raportu Okrêgowej Komisji
Egzaminacyjnej - mówi dyrektor ZS
w £obzie Jolanta Manowiec. - Okrêgowa Komisja z regu³y bardzo dog³êbnie analizuje majowe matury.
My w tej chwili mamy to, co ukaza³o
siê na stronie Okrêgowej Komisji,
czyli wstêpne wyniki bez rozbicia na
typy szkó³, a to jest te¿ ró¿nica i
mo¿na manipulowaæ wynikami. Nie
mamy porównania wyników do typów szkó³, oprócz zdawalnoœci.
Wiem, ¿e zawsze œrodowisko interesuje zdawalnoœæ i ekscytuje siê tym,
a nie bierze siê pod uwagê tzw. kontekstów – tego, w jakim œrodowisku
szko³a funkcjonuje, a przede wszystkim, jacy uczniowie do szko³y przychodz¹. Nasza szko³a jest szko³¹ œrodowiskow¹. Nie przyjmujemy tylko
wybitnych uczniów, chocia¿ takich
te¿ mamy, ale jesteœmy dla œrodowiska i u nas nie jest barier¹, ¿e ktoœ ma
œredni¹ 4,5 np. jak to siê zdarza w tzw.
elitarnych szko³ach. Przyjmujemy
uczniów równie¿ z niskimi œrednimi,
ale zawsze podkreœlam, ¿e je¿eli
uczeñ chodzi na lekcje, je¿eli na miarê swoich mo¿liwoœci pracuje w
domu i stara siê, to nawet uczeñ s³a-

by jest w stanie dobrze zdaæ maturê.
Mamy du¿o przyk³adów, ¿e uczniowie, którzy tu przychodzili nie byli
„or³ami”, a póŸniej zaczêli robiæ coœ,
co ich interesowa³o, znaleŸli swoje
miejsce w ¿yciu, ukoñczyli studia,
albo s¹ w trakcie.
Zastanówmy siê, z czego bierze
siê ni¿szy wynik w tym roku. Ucz¹ ci
sami nauczyciele, nikt nie powie, ¿e
nauczyciele matematyki nagle odpuœcili sobie. Na pewno by³ to s³abszy rocznik u nas, bo w tym roku po
raz pierwszy zdarzy³o siê, ¿e mieliœmy problem z wybraniem ucznia do
Nagrody Starosty, do wyró¿nieñ.
Byli uczniowie, którzy ocierali siê o
najwy¿sze wyniki, ale nie by³o tak,
jak w ubieg³ym roku i wczeœniej, ¿e
mieliœmy po kilka, kilkanaœcie osób,
które kwalifikowa³y siê i trzeba by³o
decydowaæ, jakie znaleŸæ priorytety
i kogo wybraæ. Czy z kolei jest to b³¹d
w arkuszach, z³a standaryzacja arkuszy kalkulacyjnych?
To nie jest normalne, ¿e spada
zdawalnoœæ o 20 proc. i to z powodu
matematyki. Na podstawie tego, co
mówili nauczyciele matematyki, w
tym dyrektorzy matematycy, z którymi rozmawia³am, gdy odbiera³am
wyniki w Szczecinie, gros zadañ by³o
opartych na wyj¹tkach.
S³ysza³am, ¿e pani minister mówi³a, ¿e trzeba kszta³ciæ nauczycieli
matematyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Powiedzia³abym tak:
nale¿y kszta³ciæ nauczycieli od szkó³
najni¿szego typu, aby dzieci nauczy³y siê podstawowych operacji matematycznych i logicznego myœlenia.
Zwykle kiedy mówi siê o wynikach egzaminów, czy to matural-

nych czy gimnazjalnych, to zaczyna
siê od z³ych wyników, od tego, co
jest minusem, a nie patrzy siê te¿ na
to, co jest plusem. Mamy takich absolwentów, którzy pozdawali na
maksymaln¹ iloœæ punktów, mimo ¿e
nie byli laureatami centralnych olimpiad, którym daje siê z urzêdu 100
proc. punktów i oni nie musz¹ przystêpowaæ do egzaminów maturalnych. S¹ tacy absolwenci, którzy
swoj¹ drogê edukacyjn¹ w szkole
zapisywali dobrze i potwierdzaj¹ to,
¿e powa¿nie myœleli o nauce i o swojej przysz³oœci.
To nie jest tak, ¿e odsuwamy albo
nie widzimy jakiegoœ b³êdu w sobie.
Ka¿dego roku nauczyciele robi¹
analizy. Te¿ patrzymy na siebie, jaki
b³¹d pope³niamy. Jest bardzo du¿o
zajêæ pozalekcyjnych, które prowadzi³a pani Miros³awa Parzygnat,
by³y to niep³atne zajêcia pozalekcyjne, co by³o w grancie, to by³o w grancie. Prowadzi³a je, bo uczniowie
chcieli. Mia³a po 50 osób zapisanych
na zajêcia z matematyki. Pani Urszula Regulska te¿ prowadzi³a zajêcia z
matematyki. Przygotowuje do konkursu Wektor, który wykracza poza
program szko³y ponadgimnazjalnej.
Ca³y rok pracuje z uczniami. Wiemy
o uczniu z pewnej szko³y, który sam
przygotowywa³ siê do konkursu,
nauczyciel nie pomaga³ mu. Chêci
s¹, ale czasami nawet nie wiadomo
jakbyœmy siê spiêli, to nie „wyciœniemy”, je¿eli ten ktoœ sam stawia opór,
albo przychodzi na maturê „z marszu” - powiedzia³a dyrektor ZS w
£obzie Jolanta Manowiec.
Dyrektor Jolanta Manowiec
zwraca równie¿ uwagê na inna kwe-

stiê. Je¿eli absolwent zdeklarowa³
siê, ¿e chce przyst¹piæ do matury,
jego obowi¹zkiem jest przyst¹pienie
do wszystkich egzaminów. Wystarczy, aby ktoœ nie przyniós³ z jêzyka
polskiego, by automatycznie odebraæ
sobie prawo do przyst¹pienia do egzaminu ustnego z jêzyka polskiego.
Mo¿e przyst¹piæ do nastêpnych. Czasami osoby, które zadeklarowa³y, ¿e
przyst¹pi¹ do matury – nie podchodz¹
do niej wcale – te¿ s¹ kwalifikowane
jako osoby, które nie zda³y. Taki przypadek mia³ miejsce w tym roku w technikum. Taka osoba nie ma ju¿ prawa do
poprawki w sierpniu.
W ³obeskim liceum bez prawa do
poprawki s¹ 2 osoby na 76, które
przyst¹pi³y do matury. Z prawem do
poprawki jest 21 osób, w tym 18
osób z matematyki, 1. z angielskiego
i 2. z jêzyka polskiego.
W technikum bez prawa do poprawki jest 8 osób, w tych 8. osobach s¹ i te, które nie przyst¹pi³y do
jednego egzaminu. Z prawem do
poprawki jest 8 osób, 6 z matematyki, 1. z jêzyka angielskiego i 1. z niemieckiego ustnego.
W Zespole Szkó³ w Resku do
matury przyst¹pi³o 18 uczniów. 2.
uczniów bêdzie mia³o poprawki z jêzyka angielskiego, 3. z matematyki
pisemnej natomiast 2. osoby matury
nie zda³y.
Okrêgowa komisja nie opublikowa³a staninów, nie wiadomo wiêc
czy wynik, jaki ma szko³a, mieœci siê
w skali stanów œrednich, czy w skali
stanów wysokich. S¹ opublikowane
skale staninowe, jednak tylko dla
konkretnego ucznia z danego przedmiotu.
MM
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Podziêkowania za pracê Rady Samorz¹du Uczniowskiego w Szkole
Podstawowej nr 2 w £obzie

Œwiat ju¿ pachnie wakacjami
(£OBEZ) Zakoñczy³ siê rok
szkolny 2013/2014. By³ okresem
sumiennej i rzetelnej pracy dyrekcji szko³y, nauczycieli, uczniów,
pracowników administracji i obs³ugi, jak równie¿ rodziców, którzy
aktywnie anga¿owali siê w ¿ycie
Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie.
Za ca³oroczn¹ pracê dydaktyczn¹ i spo³eczn¹, wzorowe i bardzo dobre zachowanie uczniowie
zostali uhonorowani nagrodami
ksi¹¿kowymi i rzeczowymi, listami
pochwalnymi, a ich rodzice listami
gratulacyjnymi i szczególnymi podziêkowaniami za bezinteresown¹
pracê na rzecz ca³ej spo³êcznoœci
uczniowskiej .
Nawi¹zuj¹c do aktywnoœci spo³ecznej podzielê siê uwagami na temat pracy Rady Samorz¹du
Uczniowskiego, który jest wa¿nym
organem w szkole wspó³pracuj¹cym
z dyrekcj¹, rad¹ pedagogiczn¹, rad¹
rodziców. Prowadzi dzia³alnoœæ kulturaln¹, oœwiatow¹, charytatywn¹ i
rozrywkow¹. Wachlarz zadañ jest
szeroki. Oto one:
- przygotowywanie apeli na powitanie i po¿egnanie roku szkolnego
- reprezentowanie szko³y w uroczystoœciach o charakterze pañstwowym i lokalnym - rocznica wybuchu II wojny œwiatowej, napaœci
ZSRR na Polskê - „Dzieñ Sybiraka”,
Œwiêto Niepodleg³oœci, rocznica
zdobycia £obza, rocznica masowej
wywózki na Syberiê, zbrodni katyñskiej i tragedii smoleñskiej, rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 maja,
rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej,
- wspó³organizacja i organizacja
imprez szkolnych - pasowanie na
ucznia, Dzieñ Ch³opaka, dyskoteki
szkolne - dwie w roku, DEN, andrzejki, miko³ajki, kiermasz bo¿onarodzeniowy,
zabawa karnawa³owa,
WOŒP, walentynki, œwiêto szko³y „Copernicus”, Dzieñ Kobiet, Dzieñ
Dziecka, po¿egnanie klas szóstych,
- konkursy np. „Najsympatyczniejszy ch³opak w szkole”, „Magiczne klucze, które otwieraj¹ ludzkie
serca”,
- akcje charytatywne; Fundacja
Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych „Pomó¿ i Ty” - sprzeda¿
cegie³ek, pomoc choremu uczniowi
³obeskiego gimnazjum, pomoc
mieszkañcom Filipin - ofiarom tajfuna; zbiórka pieniê¿na,
- akcje promuj¹ce zdrowe od¿ywianie siê, zdrowy styl ¿ycia - „Dzieñ

COPERNICUS 2014
z jab³kiem”, „Dzieñ z jogurtem”- sesje jesienne i wiosenne,
- okolicznoœciowe gazetki i wystawy;
- Powitanie roku szkolnego 2013/
2014,
- Wybuch II wojny œwiatowej,
- Dzieñ Sybiraka,
- Dzieñ Edukacji Narodowej,
- Dzieñ z jab³kiem ,
- Dzieñ z jogurtem ,
- Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych,
- Œwiêto Niepodleg³oœci,
- „Magiczne klucze, które otwieraj¹ ludzkie serca”
- Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
- „Copernicus 2014”
- 3 marca - zdobycie £obza,
- Rocznica II masowej wywózki
na Syberiê, zbrodni katyñskiej
- i katastrofy smoleñskiej,
- „Tradycje wielkanocne na dawnym Pomorzu”,
- „Kanonizacja Jana Paw³a II”
- Œwiêta majowe; Œwiêto Pracy,
Dzieñ Flagi RP, Konstytucja 3 maja,
- „10 rocznica wst¹pienia Polski
w struktury Unii Europejskiej -1
maja 2004 r.”,
- Dzieñ Europy
- Zakoñczenie II wojny œwiatowej,
- Dzieñ Dziecka,
- „25 lat wolnej Polski”,
- Zakoñczenie roku szkolnego.
Uczniowie reprezentuj¹cy RSU
s¹ „si³¹ napêdow¹” rozwijania samorz¹dnoœci i aktywnoœci uczniów.
Przez ich owocne dzia³ania, inni
chêtnie w³¹czaj¹ siê w ¿ycie szko³y,
bo przecie¿ o to chodzi, by uczniowie œwiadomie i dobrowolnie od
najm³odszych lat mieli realny wp³yw
na to, co dzieje siê w szkole. Nie czekali a¿ inni „coœ” zrobi¹, tylko sami
zadbali o swoje interesy. Podejmo-

wali konkretne dzia³ania i wytrwale
d¹¿yli do ich realizacji. Nie bali siê
urzeczywistniaæ swoich pomys³ów i
marzeñ we wspó³pracy z rówieœnikami, starszymi kole¿ankami i kolegami, nauczycielami, wychowawcami i
rodzicami.
Poprzez ró¿ne uczniowskie inicjatywy rozwijana jest jedna z kluczowych umiejêtnoœci wdra¿ana w
szkole podstawowej, a mianowicie
umiejêtnoœæ pracy zespo³owej, która potrzebna jest w dalszej nauce i
niezbêdna w ¿yciu doros³ym.
Uczniowie rozwijaj¹ siê nie tylko
indywidualnie, ale te¿ spo³ecznie.
Ucz¹ siê m.in. uczciwoœci, wiarygodnoœci, odpowiedzialnoœci wytrwa³oœci, poczucia w³asnej wartoœci,
szacunku dla innych ludzi, kreatywnoœci i przedsiêborczoœci. Rozwijaj¹
swoj¹ kulturê osobist¹. Szanuj¹ tradycjê i kulturê w³asnego narodu oraz
innych tak¿e.
Mam nadziejê, ¿e uczniowie naszej szko³y pomimo wielu innych
obowi¹zków „spe³nili siê” pracuj¹c
w RSU. Ta w³aœnie praca przynios³a
im satysfakcjê i poczucie w³asnej
wartoœci, ¿e mogli godnie reprezentowaæ interesy uczniowskie wobec
innych organów szko³y.
Za to wszystko, co uczynili na
rzecz ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej jeszcze raz serdecznie im dziêkujê. Szczególne podziêkowania
kierujê do kole¿anki Ani Hrycaj, która pomaga³a mi w pracy z samorz¹dem od strony plastyczno-muzycznej. Na czas letniego wypoczynku
¿yczê kole¿ankom i kolegom, rodzicom, uczniom s³onecznej pogody,
zas³u¿onego odpoczynku, wielu
wra¿eñ i wzruszeñ i do zobaczenia po
wakacjach!
Zofia Malinowska
opiekun RSU w Szkole
Podstawowej nr 2 w £obzie

tygodnik ³obeski 15.7.2014 r.

£obeska
£obeskie œrodowisko biegaczy drugi
rok pod rz¹d, przy
wspó³udziale Urzêdu Miejskiego przeprowadzi³o ulicami
miasta £obesk¹
Dziesi¹tkê. Bêd¹c¹
jednoczeœnie Mistrzostwami Powiatu w Biegach Ulicznych imprezê objê³a
Patronatem Honorowym Anna Mieczkowska Cz³onek
Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego.
Czêœæ trofeów sportowych
ufundowa³o te¿ Starostwo oraz Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe. Oczywiœcie by³a to te¿ jedna z imprez tegorocznych Dni £obza. Zawody okaza³y siê prawdziwym œwiêtem biegowym. Do biegu g³ównego imprezy
czyli biegu na 10 km zg³osi³o siê 171
osób, w tym ponad 30 z £obza. W
biegu rodzinnym wystartowa³o 17
rodzin w minimum dwuosobowych
sk³adach, a najliczniejsza rodzina
przebieg³a trasê 1429 m w oœmioosobowym sk³adzie. Wszystkie rodziny
ukoñczy³y bieg i uczestniczy³y w
losowaniu nagród, bo w tym biegu
wa¿ne by³o tylko ukoñczenie dystansu, a nie kolejnoœæ na mecie.
Ta formu³a okaza³a siê strza³em w
dziesi¹tkê, bo wœród kibiców s³yszeliœmy wiele g³osów, ¿e w „takim
czymœ” to oni w przysz³ym roku te¿
pobiegn¹. Tym bardziej, ¿e zachêt do
takiej formy rekreacji i sportu nie
brakowa³o. Burmistrz £obza Ryszard Sola ufundowa³ tablet, organizatorzy kilka nagród rzeczowych, w
tym dwa odkurzacze, a Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w £obzie Henryk Stankiewicz nagrody dla najliczniejszej rodziny. Jeœli policzyæ tak¿e
biegi dla m³odzie¿y szkolnej, to biega³o ponad 100. ³obeziaków.
Drugim nowum w imprezie by³o
nagrodzenie po trzech najlepszych
zawodników z gminy £obez. El¿bieta Romej i Robert Ga³an, którzy wygrali te klasyfikacje, zostali tak¿e Mistrzami Powiatu w Biegach Ulicznych. Oprócz nich tytu³y Mistrzów
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Dziesi¹tka na topie
Bieg g³ówny Kobiet
1. Ewa Kaczmarek1989, Mieszkowice
2. El¿bieta Romej 1964, £KB
Trucht £obez
3. Wioletta Murawska 1969,
Szczecin
Bieg g³ówny Mê¿czyzn
1. Grzegorz Opia³ 1985, Wiœniowa
2. Andrzej Kuœmider 1983, SZWLA Stargard Szczeciñski
3. Waldemar Skoneczny 1967,
Mrze¿yno
Najlepsi z Gminy £obez
- Kobiety
1. El¿bieta Romej , 2. Alicja Sarnowska, 3. Joanna Janicka Lont
Najlepsi z Gminy £obez
- Mê¿czyŸni
1. Robert Ga³an, 2. Marek Lubczyñski, 3. Tomasz Œwitalski

Njalepsi gimnazjaliœci

Najlepsze gimnazjalistki

wywalczyli te¿ Magda Rosiñska i
£ukasz Bus w szko³ach podstawowych oraz Julia Popiela i Filip Rozpêdowski w gimnazjach.
Aktywny udzia³ w imprezie wziêli
przedstawiciel marsza³ka Dariusz
Draczyñski, który wysoko oceni³
sprawn¹ organizacjê imprezy, jej formu³ê i liczbê uczestników; burmistrzowie Ryszard Sola i Ireneusz
Kabat z przewodnicz¹cym rady Henrykiem Stankiewiczem, szefowie
LZS - wojewódzki Tomasz Paciejewski i powiatowy Janusz Skrobiñski.
Przypominamy, ¿e ciê¿ar organizacji i przeprowadzenia biegów
wziêli na siebie cz³onkowie £obeskiego Klubu Biegacza Trucht. Pracowali razem wszyscy i zarz¹d i starsi i m³odzi zawodnicy. Np. m³odzie¿
ze szkó³ podstawowych i gimnazjów
pó³ godziny po swoich biegach ob-

Najlepsi z gminy £obez

Mistrzowie Powiatu w Biegach Ulicznych
s³ugiwa³a sprawnie punkt z wod¹ dla
biegu g³ównego. Id¹c za g³osem
przedstawiciela marsza³ka, szefa
LZS, burmistrza i wielu kibiców - oby
wiêcej takich imprez…

Poni¿ej szczegó³owe wyniki
biegów.
XIV £obeska Dziesi¹tka
II Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w Biegach Ulicznych:

Najlepsze ze szkó³ podstawowych

Szko³y Podstawowe
- Dziewczêta (2001 i m³odsze)
1. Agnieszka Wierzbicka, SP2
Stargard Szczeciñski
2. Magda Rosiñska, £KB Trucht
£obez
3. Hanna Siwiecka, SP2 £obez
4. Julia Go³êbiewska, SP54 Szczecin
5. Maja Budziak, SP4 Gryfice
6. Natalia Smolarek, SP2 £obez
Szko³y Podstawowe
- Ch³opcy (2001 i m³odsi)
1. Miko³aj Budziak, SP4 Gryfice
2. £ukasz Bus, SP2 £obez
3. Marcin Jadczyszyn, SP2 £obez
4. Nikodem Maækowiak, SP14
Szczecin
5. Dawid Pobere¿ko, SP2 £obez
6. Tomasz Opowicz, SPGolczewo
Gimnazja - Dziewczêta
(1998-2000)
1. Nikola Murawska, Kusy
Szczecin
2. Julia Popiela, £KB Trucht
£obez
3. Klaudia Urbañska, £KB
Trucht £obez
Gimnazja - Ch³opcy
(1998-2000)
1. Jakub Murawski, Kusy Szczecin
2. Filip Rozpêdowski, £KB
Trucht £obez
3. Marcin Krohn, £KB Trucht
£obez
Mistrzowie Powiatu
£obeskiego w Biegach
Ulicznych
Magdalena Rosiñska i £ukasz
Bus - szko³y podstawowe,
Julia Popiela i Filip Rozpêdowski
- szko³y gimnazjalne
El¿bieta Romej i Robert Ga³an bieg na 10 km.
(o)
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Jest ju¿ terminarz sparingów

Sarmata gra nadal
w IV lidze
(DOBRA) Trzynaste miejsce zajête przez Sarmatê w bie¿¹cym sezonie rozgrywek IV ligi, w ostatecznej weryfikacji okaza³o siê szczêœliwe, gdy¿ pozwoli³o utrzymaæ siê
klubowi z Dobrej w gronie IV ligowców.
Sta³o siê tak dlatego, ¿e Pomorze
Potêgowo (woj. pomorskie) nie
otrzyma³o licencji na grê w III lidze
Ba³tyckiej, a jego miejsce zaj¹³ Chemik Police, który utrzymuj¹c siê w III
lidze „zrobi³” miejsce w IV lidze dla
Sarmaty Dobra. Dla dru¿yny z Dobrej bêdzie to kolejny, ju¿ szósty
sezon na tym stopniu rozgrywek.
Sk³ad IV ligi zachodniopomorskiej na sezon 2014/2015: Sarmata
Dobra, Œwit Skolwin, D¹b Dêbno,
Hutnik Szczecin, Vineta Wolin, Gryf
Kamieñ Pomorski, Ina Goleniów,
Darzbór Szczecinek, Kluczevia Stargard, Stal Szczecin, Arkonia Szczecin, Energetyk Gryfino (spadek z III
ligi), Odra Chojna i Osadnik Myœlibórz (awans z WO podokrêg szczeciñski), Iskra Bia³ogard i Lech Czaplinek (awans z WO podokrêg koszaliñski).
Planowane mecze sparingowe
Sarmaty w ramach przygotowañ do

rundy jesiennej sezonu 2014/2015 IV
ligi zachodniopomorskiej:
11.07.14 r. Maszewo godz. 18.00:
Masovia Maszewo – Sarmata Dobra
3:6
(1:3),
19.07.14 r. Dobra godz. 18.00: Sarmata Dobra – Iskra Golczewo,
26.07.14 r. Dobra godz.16.00: Sarmata Dobra – Pogoñ Szczecin (jedna z
dru¿yn),
02.08.14 r. £obez (godz. do ustalenia): Œwiatowid £obez – Sarmata
Dobra,
09.08.14 r. Dobra godz. 18.00:
Sarmata Dobra – Mewa Resko.
W miniony pi¹tek na boisku w
Maszewie Sarmata Dobra rozegra³
swój pierwszy mecz sparingowy.
Zespó³ Sarmaty prowadzony przez
trenera Damiana Padziñskiego i jego
asystenta Jaros³awa Jaszczuka pokona³ 6:3 (3:1) Masoviê Maszewo,
tegorocznego beniaminka klasy
okrêgowej. Dla Sarmaty cztery
bramki strzeli³ 18 letni junior Cezary
Szkup, jedn¹ Emilian Kamiñski, a jedna pad³a ze strza³u samobójczego
obroñcy Masovii. Pod koniec
pierwszej po³owy przy stanie 3:0 dla
Sarmaty bramkarz Marcin Libiszewski obroni³ rzut karny wykonywany
przez Sebastiana Kotta z Masovii.
estan

Miros³aw Czech
odznaczony
(£OBEZ). 10 lipca w
siedzibie Cechu Rzemios³
Ró¿nych w £obzie odby³
siê egzamin na podnoœniki samochodowe.
Do egzaminu prowadzonego przez egzaminatorów z dozoru technicznego ze Szczecina przyst¹pi³o piêciu kandydatów,
którzy wczeœniej uczestniczyli w kursach. Egzamin
zda³o dwóch panów, a
trzech czeka poprawka.
Egzamin sta³ siê równie¿ okazj¹ do wrêczenia
odznaki Miros³awowi Czechowi z Reska: Zas³u¿ony
dla Rzemios³a Szczeciñskiego za wykszta³cenie
osób m³odocianych. op

tygodnik ³obeski 15.7.2014 r.

DALP 2014
Wyniki 3. kolejki z 13.07.2014r. (niedziela)
WKS Papirusy - ¯ywczyk Bienice
0:5
SKS Bród - Nocny Team
1:5
FC B³¹dkowo - ¯uki
5:0
Nocny Team - ¯ywczyk Bienice
8:4
Hamburg Chociwel - Jedyneczka
11:0
Ostrzyca - No to w plecy
0:5
SKS Bród - FC B³¹dkowo
13:0
Hamburg Chociwel - WKS Papirusy
5:0
¯uki - Ostrzyca
-:No to w plecy - Jedyneczka
2:0
Tabela
Miejsce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dru¿yna.
Mecze.
Nocny Team
6
SKS Bród
6
Hamburg Chociwel 6
¯ywczyk Bienice
6
No to w plecy
6
WKS Papirusy
6
Ostrzyca
6
FC B³¹dkowo
6
Jedynaczka
6
¯uki
6

Punkty.
18
15
15
12
12
7
4
3
0
0

Bramki +/32:10
35:9
31:5
26:13
18:7
14:17
9:22
5:38
2:25
3:26

Liderzy strzelców:
11 - Szkup K. (Nocny Team)
8 - Pa³czyñski (SKS Bród)
7 - Szw¹der Z. (Hamburg Chociwel), Kwiatkowski (SKS Bród)
6 - Dziakowicz (Hamburg Chociwel).
4 kolejka - 20.07.2014 r. (niedziela)
13.00
¯ywczyk Bienice - Hamburg Chociwel
13.25
WKS Papirusy - No to w plecy
13.50
FC B³¹dkowo - Nocny Team
14.15
¯uki - WKS Papirusy
14.40
Nocny Team - Hamburg Chociwel
15.05
Ostrzyca - SKS Bród
15.30
No to w plecy - ¯ywczyk Bienice
15.55
SKS Bród - Jedyneczka
16.20
FC B³¹dkowo - Ostrzyca
16.45
¯uki - Jedyneczka
5 kolejka - 3.08.2014 r. (niedziela)
14.00
Hamburg Chociwel - No to w plecy
14.25
Ostrzyca - Nocny Team
14.50
¯ywczyk Bienice - ¯uki
15.15
WKS Papirusy - SKS Bród
15.50
FC B³¹dkowo - Jedyneczka

Zawody wêdkarskie Ko³a
£osoœ – Gimnazjum Resko
(RESKO-STARA DOBRZYCA). 25 czerwca w Starej Dobrzycy
odby³y siê Mistrzostwa Gimnazjum
w Resku w Wêdkarstwie Sp³awikowym pod patronatem PZW – Kolo 43
„£osoœ” w Resku wspólnie z Zespo³em Szkó³ w Resku. W zawodach
uczestniczy³o 17 uczniów.
Ka¿dy z zawodników losowa³
stanowisko do ³owienia ryb pod
nadzorem sêdziego Edmunda Watkowskiego i sekretarza zawodów
Stanis³awa Gibki.
Zawody trwa³y od godz. 8.00 do

godz. 11.00. Po zakoñczeniu komisja
liczy³a i wa¿y³a z³owione ryby.
W ramach rekreacji dla wszystkich uczestników Tadeusz Kózka
przygotowa³ ognisko, nad którym
pieczono kie³baski.
Nad bezpieczeñstwem zawodów
czuwali cz³onkowie ko³a wêdkarskiego: H. Wiktor, M. Wiktor, J. Ledzion, W. Wiêczkiewicz oraz nauczyciele gimnazjum: A. Seredyñski i M.
Iglewicz.
Puchary i nagrody dla zwyciêzców zosta³y rozdane w gimnazjum w
Resku.
op
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Oœwiadczenia maj¹tkowe – Urz¹d
Miejski i jednostki podleg³e gmina Dobra
Barbara Wilczek burmistrz
Dobrej w roku ubieg³ym zgromadzi³a 6.234,41 z³ jako maj¹tek odrêbny,
160 euro – maj¹tek objêty ma³¿eñsk¹
wspólnoœci¹ maj¹tkow¹. Posiada
dom o powierzchni 130,08 m.kw. o
wartoœci 400 tys. z³ – tytu³u prawny
w³asnoœæ, maj¹tek wspólny, dzia³ki
rolne: 0,1399 ha o wartoœci 1.000 z³ i
0,0305 ha o wartoœci 1.000 z³ – maj¹tek wspólny.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w Dobrej w roku ubieg³ym
uzyska³a dochód w wysokoœci
132.075,60 z³ brutto, dieta z tytu³u
pracy w Radzie Stowarzyszenia CIW
w £obzie: 6668 z³ netto – maj¹tek
odrêbny.
Posiada samochód osobowy
marki Volkswagen Passat z 2002
roku – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska,
samochód osobowy Volkswagen
Golf z 2002 roku – wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska.
Zobowi¹zania: 200.333,7- CHF
(rata kapita³owa 157.798,22 plus odsetki 42.535,48 CHF) – kredyt hipoteczny na budowê domu zaci¹gniêty w Getin Banku S. A. w Katowicach
– Dom Bank oddzia³ £ódŸ; sp³ata w
360 miesiêcznych ratach pocz¹wszy
od 2007 – zobowi¹zanie wspólne,
stan zad³u¿enia na koniec ubieg³ego
roku: 155.088,08 CHF.
Dorota Kisiel sekretarz gminy
posiada papiery wartoœciowe: Pionier Akcji Rynków Wschodz¹cych
473,293 jednostki uczestnictwa na
kwotê 3582 z³, Pionier Obligacji Plus
98,942 jednostek uczestnictwa na
kwotê 5281 z³.
Posiada na w³asnoœæ: mieszkanie o powierzchni 44,39 m.kw. o wartoœci 70 tys. z³ oraz mieszkanie o powierzchni 25,75 m.kw. o wartoœci
33.500 z³.
Inne nieruchomoœci: 3/64 z 0,081
ha o wartoœci udzia³u ok. 3 tys. z³,
tytu³ prawny: postanowienie S¹du
Rejonowego w Goleniowie I WS 57/
90 – wspó³w³asnoœæ w spadku.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 81.086,56 z³. Posiada samochód osobowy marki Toyota yaris z
2002 roku. Posiada kredyt hipoteczny DOM w wysokoœci 53 tys. z³ na
okres 6 lat. Na koniec ubieg³ego roku
do sp³aty pozosta³o 41.063,85 z³.
S³awomir Brodniak skarbnik
gminy Dobra w roku ubieg³ym zgromadzi³ 2.490,68 z³. posiada dom o powierzchni 120 m.kw. o wartoœci 300
tys. z³ – w³asnoœæ maj¹tek wspólny
oraz mieszkanie o powierzchni 45,80
m.kw. o wartoœci 120 tys. z³ na –
maj¹tek wspólny.
W ubieg³ym roku ze stosunku

pracy w Urzêdzie Miejskim w Dobrej
uzyska³ dochód w wysokoœci
83.556,63 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Ford Focus z 2004 r.
Anna Kowalczyk kierownik
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Dobrej w roku ubieg³ym zgromadzi³a na
koncie 24.558,27 z³ jako maj¹tek odrêbny. Posiada dom o powierzchni
140 tys. z³ o wartoœci 300 tys. z³ jako
maj¹tek odrêbny oraz mieszkanie o
powierzchni 69,20 m.kw. o wartoœci
120 tys. z³ jako maj¹tek wspólny.
Posiada równie¿ na w³asnoœæ u¿ytki
rolne o powierzchni 1,07 ha o wartoœci 10 tys. z³ jako maj¹tek odrêbny
oraz budynki gospodarcze o powierzchni 102 m.kw o wartoœci 50
tys. z³ (maj¹tek odrêbny).
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 84.548,24 z³, z tytu³u umowy
zlecenia z Urzêdem miejskim w Dobrej – 14.480 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Toyota Awensis z 2006 roku
(maj¹tek wspólny).
Zobowi¹zania: 34.193,88 USD w
M-Banku, kredyt hipoteczny na remont mieszkania. Rok 2009 na 179 rat
– zobowi¹zanie wspólne. Pozosta³o
do sp³aty na koniec ubieg³ego roku
– 24.235,89 USD.
Krystyna Kirejczyk kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego w roku
ubieg³ym zgromadzi³a na koncie 30
tys. z³. Posiada dom o powierzchni
100 m.kw. o wartoœci 250 tys. z³ –
tytu³ prawny w³asnoœæ – maj¹tek
wspólny. Posiada mieszkanie o powierzchni 50 m.kw. o wartoœci 85 tys.
z³ na w³asnoœæ – maj¹tek wspólny.
Z tytu³u zatrudnienia w roku

Kupon
+

ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 61.974,36 z³, z tytu³u zlecenia
1.647,34 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Citroen C5 z 2008 – przynale¿noœæ wspólna.
Zobowi¹zania: PEKAO S. A. kredyt hipoteczny, sp³ata do 2018 r.,
zakup spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa lokalu mieszkalnego.
Wysokoœæ kredytu 30 tys. z³ – zad³u¿enie wspólne.

nia w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 41.949,88 z³.
Posiada kredyt hipoteczny w ING
Bank Œl¹ski w wysokoœci 190 tys. z³,
sp³ata od stycznia 2008 r., na koniec
ubieg³ego roku pozosta³o do sp³aty
55 tys. z³. Wspó³kredytobiorcy – A.
Cieœlak, M. Cieœlak, A. Katanowska,
M. Katanowski. Kredyt zaci¹gniêty
na zakup samochodu – 25 tys. z³,
pozosta³o do sp³aty 11 tys. z³ – zobowi¹zanie wspólne ma³¿eñskie.

Barbara Kuran - referent ds.
ewidencji ludnoœci w Urzêdzie Miejskim w Dobrej w ubieg³ym roku zgromadzi³a na koncie 200 z³. Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 25.040,51 z³, z tytu³u zleceñ 19.606,40 z³.

Ewa Katarzyna DmochowskaHatalska - dyrektor Szko³y Podstawowej w Dobrej posiada dom o powierzchni 240 m.kw. o wartoœci 140
tys. z³ – maj¹tek odrêbny/w³asnoœæ.
Z tytu³u zatrudniania w roku
ubieg³ym z tytu³u pe³nienia funkcji
dyrektora Szko³y Podstawowej w
Dobrej osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 63.733,72 z³. Z tytu³u zatrudnienia w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej – 8.310 z³.
Posiada samochód marki Toyota
Corolla Verso – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Posiada kredyt konsumpcyjny w
wysokoœci 35.814,14 z³, zaci¹gniêty
na okres 24 miesiêcy w Banku Pocztowym. Do ca³kowitej sp³aty na koniec ubieg³ego roku pozosta³a kwota 16.933 z³.

Krzysztof Wrzesieñ - prezes
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Dobrej w roku ubieg³ym
zgromadzi³ na koncie 70 tys. z³. Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 83 m.kw. o wartoœci 180 tys.
z³. Posiada na w³asnoœæ dzia³kê rolna
o powierzchni 555 m.kw. o wartoœci 80
tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 86.670,69 z³. posiada samochód
marki Audi A4 B8 z 2008 r., Mercedes
A z 2001 r., motocykl marki Honda
VTX 1800 z 2007 r.
Posiada kredyt mieszkaniowy
hipoteczny „W³asny k¹t” w banku
PKO BP o/Goleniów na 20 lat, kwota
kredytu 46.065 CHF, kapita³ niesp³acony 36.059,46 CHF.
Ma³gorzata Cieœlak - dyrektor
Biblioteki Publicznej w Dobrej posiada mieszkanie o powierzchni 69
m.kw o wartoœci 130 tys. z³ na wspólnoœæ maj¹tkow¹. Z tytu³u zatrudnie-

Urszula Ko³odziejczyk - dyrektor Gimnazjum w Dobrej posiada
mieszkanie o powierzchni 48 m.kw. o
wartoœci 60 tys. z³ – w³asnoœciowe.
Z tytu³u zatrudnienia w ubieg³ym
roku osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 75.667,79 z³, inne Ÿród³a – 8759,14
z³.posiada kredyt w Banku Ochrony
Œrodowiska S A w Szczecinie z 2012
roku, na koniec ubieg³ego roku pozosta³o do sp³aty 58.149,88 z³.
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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)
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Zapiski z pamiêci

Galeria tygodnika
I Komunia Œwiêta
Dawida

I Komunia Œwiêta
Szymona

Poniedzia³ek, 4.11.2013.
Œniadanie, tabletki. Przychodzi
córka, a za ni¹ lekarka, która mia³a byæ
po po³udniu. Starsza pani bardzo dok³adnie zbada³a dziadka, tak pod
wzglêdem neurologicznym jak i ogólno-lekarskim. Dziadek ma demencjê i
jest zbyt oty³y oraz ma³o ruchliwy i
ma astmê. W miêdzyczasie okazuje
siê, ¿e dziadek mia³ dwie sztuczne
szczêki, górn¹ i doln¹. Jednej nie ma.
Zrywam siê od sto³u i idê do goœcinnego pokoju. Dziadek ma tam swój
fotel lekarski, na którym przesypia
wiêcej ni¿ w ³ó¿ku. Pod ³aw¹ le¿y druga szczêka. Pokazujê zgubê i idê j¹
umyæ past¹ i szczotk¹ do zêbów.
Wszyscy s¹ zadowoleni. Szkoda, ¿e
wczoraj nie wiedzia³em o dwóch
szczêkach. Gdybym je my³, to bym
wiedzia³, ale Dziadek wszystko sam.
Na obiad zupa warzywna i jakieœ
kotlety z zapasów, gdy mnie nie
by³o. Drugie byle jakie. Kotlety z
marchwi¹ i kawa³kami bu³ki. Posz³y.
Obaj byliœmy ju¿ g³odni. Po obiedzie
Dziadek idzie spaæ, a ja biorê siê za
pierogi. Usma¿y³em 4 du¿e cebule.
Gdy je doda³em do miêsa, grzybów,
kapusty i farszu na ruskie by³o po
cebuli. Zagniot³em ciasto. Zrobi³em
35 uszek, 30 z miêsem, 24 z grzybami
i 40 ruskich. Musia³em dognieœæ ciasta. Reszta ciasta bêdzie na makaron. 18. wsta³, kaza³ daæ sobie kolacjê. Da³em mu ostatnie tabletki i 6 ruskich z cebulk¹. Spyta³em, czy zrobiæ kawê. Wieczorem robiê mu s³abiutk¹. Wysz³a mi trochê za gor¹ca,
pomimo, ¿e dola³em zimnego mleka.
Opieprzy³ mnie, bo prawie siê poparzy³. Zjad³ pierogi, bardzo pochwali³
i spyta³, gdzie brot. Tak cicho to powiedzia³ i niewyraŸnie, ¿e nie dos³ysza³em. Przynios³em mu wêdliny i
chleb oraz margarynê. Powiedzia³, ¿e
chce tylko chleb i margarynê. Najgorsze jest to, ¿e nie powtórzy o co
chodzi, tylko od razu siê denerwuje.
W takich sytuacjach staram siê graæ
min¹ i próbujê zgadn¹æ. Uda³o siê.
Zjad³, podziêkowa³, poprosi³ aby go
ubraæ w ciep³e ubranie, ale koszuli
nocnej nie da³ sobie zdj¹æ. Teraz kr¹¿y od sto³u do fotela. Gasi i zapala
œwiat³o i nie mo¿e siê zdecydowaæ.
Biedny. Po kolacji pokroi³em makaron i pomrozi³em na tacach pojedynczo u³o¿one pierogi. Szkoda, ¿e tego
od razu nie zrobi³em. Czêœæ mi siê poskleja³a i porozrywa³a. Wszystko da

(cz. 66 odc. 6)

siê zjeœæ. 21. Dziadek po raz nie wiem
który w toalecie, ale za, to nie mam z
nim powa¿niejszych k³opotów. Tak¿e waga trochê spad³a, a to dobry
symptom. Myœla³em, ¿e po nocnym
ob¿arstwie przybêdzie a nie ubêdzie.
Wtorek, 5.11.2013.
Noc bez przygód. Po œniadaniu
jadê do sklepu. Córka chcia³a wywo³aæ mi zdjêcia, ale nie mam co zaznaczyæ w komputerze, gdy¿ te z pamiêci wewnêtrznej nie przesz³y jeszcze
na zewnêtrzn¹. Nie mam instrukcji, a
i tak bym zapewne tego nie potrafi³
zrobiæ, a tylko bym straci³ zdjêcia.
Kiedyœ je zrobiê. Zakupy udane, dotankowaliœmy te¿ samochód. Po
powrocie zjedliœmy obiad. Dziadek
w dobrym humorze i kondycji daje
siê namówiæ na wycieczkê. Obje¿d¿amy znów spory kawa³ terenu,
najczêœciej jedziemy szczytami, czyli lasem. Po drodze ma³o winnic, ale
sporo lasów, ³¹k, sady, uprawy rzepaku ozimego, grochu, kukurydzy.
Kukurydza ju¿ sucha, po przymrozkach. Wszêdzie parchate jab³onki i
takie same jab³ka. Trochê owiec (kilka), trochê koni, krów, takich normalnych, takich z ogromnymi na boki
wywiniêtymi rogami, czerwonych,
jasnych. Widzia³em te¿ kozy. Przy
gospodarstwach mo¿na ze specjalnego stojaka z daszkiem kupiæ jajka,
jab³ka, dynie, kartofle i inne towary.
Dzieñ s³oneczny bez chmur, trochê
ch³odny. Zrobi³em kilka zdjêæ Dziadkowi i kilkadziesi¹t po drodze ró¿nym fragmentom Lasu FrancuskoSzwabskiemu. Jesieñ pe³na barw.
Po powrocie da³em Dziadkowi
kawê, ciastka i owoce i nie zgasi³em
œwiat³a tam gdzie siedzia³. Na kolacjê
da³em mu znów kawê. Dziadek, pomimo ¿e jest ju¿ 20,05, jeszcze siê nie
zdrzemn¹³ ani przez chwilê. Zaczyna
dzia³aæ dzienne doœwietlanie oraz
zmniejszona dawka kalorii. Dziadkowi zaczyna byæ zimno, cieplej siê
ubiera, a to znaczy, ¿e zaczyna spalaæ w³asny t³uszcz. Niestety nogi ma
nadal opuchniête. Nerki Ÿle odzyskuj¹ wodê. Muszê pochowaæ zakupy, uprzednio je porcjuj¹c i posprz¹taæ w kuchni. Jutro rano prasowanie
i chyba popiorê firanki. Na obiad
rozmra¿am coœ z zamra¿arki, nawet
nie wiem co to jest. W razie czego
mam takie zapasy, ¿e na pewno nie
umrzemy z g³odu.
WP Cdn.

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

