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Szkoda pieniêdzy na je¿d¿enie pos³ów, gdy nie ma struktur

Dlaczego w miasteczkach zanik³o
¿ycie publiczne i polityczne
Kazimierz Rynkiewicz

C

zy czêste ostatnio wizyty
pos³ów PiS odnowi¹ ¿ycie
polityczne miasteczek na Pomorzu
Zachodnim? Z entuzjastycznego
przyjêcia, jakie zgotowano prezesowi tej partii Jaros³awowi Kaczyñskiemu, podczas jego pobytu w
marcu w Drawsku Pomorskim, mo¿na by s¹dziæ, ¿e tak siê stanie. W tej
kwestii jestem jednak sceptyczny.
Wtedy gra toczy³a siê o wygran¹ w
wyborach do europarlamentu. To
ma zupe³nie inny kontekst, ni¿ wybory do parlamentu, a tym bardziej
do samorz¹dów (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego).
Ten kontekst to ró¿nica miêdzy
uprawian¹ polityk¹ na tzw. górze, a
t¹ na dole, w œrodowiskach lokalnych. Ta na górze jest jako tako zorganizowana, ta na dole – wcale. Tê
na górze znamy wszyscy – z telewizji, gazet, internetu. Ta na dole jest
zupe³nie nierozpoznana. Nawet nie
za bardzo wiadomo, czy ona tu istnieje. Pojawia siê raz na cztery lata,
przy okazji w³aœnie wyborów samorz¹dowych, a póŸniej znika, do nastêpnych. Wygl¹da to tak, ¿e ci, co
zdobywaj¹ w³adzê, obsadzaj¹ urzêdy i póŸniej przez cztery lata uprawiaj¹ politykê za pomoc¹ tych urzêdów i podleg³ych instytucji, szkó³,
domów kultury. Wiêc poprzez stanowiska lub funkcje, a nie poprzez partie lub w³asne ugrupowania wyborcze. Ci, co przegrywaj¹, odchodz¹ w
niebyt. Komitety wyborcze rozwi¹zuj¹ siê lub znikaj¹ z ¿ycia publicznego. Po kandydatach, niedosz³ych
radnych i politykach lokalnych
s³uch ginie. Znika wiêc i polityka.
Dodam, ¿e politykê definiujê pozytywnie – jako dbanie o dobro wspólne. Jej podstawow¹ cech¹ jest debata publiczna, czyli wymiana idei, pomys³ów, nieustaj¹cy spór o rozstrzygniêcia w ró¿nych sferach naszego
¿ycia publicznego, o kierunki i strategie rozwoju. Debata spe³nia tak¿e
funkcje kontrolne wobec rz¹dz¹cych. Bez przep³ywu, wymiany informacji, nie ma kontroli. Wiêc je¿eli
po wyborach zanika debata, tak gor¹ca zazwyczaj przed wyborami, zanika te¿ polityka.
G³ównymi przyczynami tego zaniku s¹ braki kadrowe i organizacyjne partii oraz brak niezale¿nej od
w³adzy prasy (w³adza robi tu swoje
„gazety), ale tak¿e niezale¿nych od

w³adzy organizacji spo³ecznych i
przedsiêbiorców, którzy by wspomagali niezale¿noœæ tych organizacji i prasy lokalnej. Rynek zosta³ nam
tu tak skonstruowany, ¿e z powodu
biedy wszyscy popadaj¹ prêdzej czy
póŸniej w zale¿noœæ od najwiêkszego p³atnika i pracodowacy - urzêdu.
Biura otwierane i zamykane
Politycy na górze maj¹ swoje narzêdzia do transmisji polityki w dó³,
poprzez telewizjê, gazety, internet.
PiS przewodzi w sonda¿ach, wiêc zapewne nawet gdyby prezes nie pojawi³ siê w Drawsku Pomorskim,
zwolennicy i tak zag³osuj¹ na tê partiê w wyborach europarlamentarnych, prezydenckich lub sejmowych. To nie wymaga od nich ¿adnego wysi³ku. Idzie siê do lokalu wyborczego i wrzuca kartê. Pos³owie
walcz¹cy o reelekcjê ruszaj¹ w teren,
zabiegaj¹c o poparcie. Szukaj¹ „zaj¹ców”, którzy im to poparcie w terenie bêd¹ budowaæ, mobilizuj¹c elektorat. Po wyborach znikn¹ i wszystko wróci do normy.
Przygl¹dam siê polityce, jako
dziennikarz, ju¿ ponad dwadzieœcia
lat, wiêc znam ten mechanizm na
wylot. By³em œwiadkiem otwierania
wielu biur poselskich w miasteczkach, które po pewnym czasie zamykano. Pieni¹dze wyrzucano w b³oto.
Nie wiem, czy ktoœ analizowa³ na
przestrzeni lat funkcjonowanie takich biur i czy wyci¹gn¹³ jakieœ wnioski, ale biura mog³yby spe³niaæ rolê
oœrodków budowania polityki lokalnej, co zasadniczo odmieni³oby Polskê. Dopóki nie bêdzie pracy organicznej w terenie, niewiele siê zmieni. Ktoœ tam na górze bêdzie dostawa³ g³osy, a na dole bêdzie marazm.
Nawet najlepszy rz¹d nie zmieni Polski bez udzia³u obywateli. Przecie¿
Jaros³aw Kaczyñski nie rozwi¹¿e
problemów miasteczek na Pomorzu,
bo to domena samorz¹dów. ¯aden
premier nie naka¿e burmistrzowi lub
staroœcie zrobiæ to czy tamto, bo nie
ma takich uprawnieñ. Na tym polega
samorz¹dnoœæ i kto tego nie rozumie,
nie powinien zajmowaæ siê polityk¹.
Jak zbudowaæ politykê
lokaln¹
Politykê lokaln¹ uprawia siê na
zasadzie kopania studni, bo siê pali,
czyli – za chwilê bêd¹ wybory. Pos³owie tym sposobem pozyskuj¹ g³osy,
ale niewiele z tego maj¹ spo³eczno-

œci lokalne. Jednak w koñcowym
efekcie niewiele uzyskuj¹ tak¿e
same partie, gdy¿ zaledwie odtwarzaj¹ swój sta³y elektorat, a nie aktywizuj¹ nowego. Frekwencja jest
wymowna. Ponad po³owa uprawnionych do g³osowania jest poza tak
uprawian¹ - „studzienno-ogniow¹”
- polityk¹.
Jak to zmieniæ?
Trzeba tworzyæ politykê lokaln¹,
która by³aby atrakcyjna dla ludzi
dot¹d ni¹ nie zainteresowanych.
Oddolnie i odgórnie. Odgórnie –
poprzez zawodowe biura poselskie.
Takie biuro mog³oby obejmowaæ
swoim zasiêgiem nawet 3-4 powiaty,
ale podstawowym warunkiem musia³aby byæ jego profesjonalizacja –
sprawny etatowy pracownik. Spo³ecznicy nie zdali egzaminu – to
wniosek logiczny z otwieranych i
zamykanych biur. Albo siê czegoœ
uczymy, albo bezproduktywnie powielamy mechanizm, który siê nie
sprawdza, marnuj¹c pieni¹dze wyborców. Dlaczego pracownik etatowy? Bo musi byæ niezale¿ny finansowo od lokalnej w³adzy. W ma³ych
spo³ecznoœciach ci, co zdobywaj¹
w³adzê, wypychaj¹ opozycjê poza
nawias ¿ycia publicznego. Robi¹ to
czêsto metodami brutalnymi, do
pozbawienia pracy w³¹cznie. Ktokolwiek, nie maj¹c œrodków na utrzymanie siebie i rodziny, nie bêdzie w
stanie podejmowaæ dzia³alnoœci politycznej, zajmowaæ siê sprawami
innych, kontrolowaæ w³adzê, braæ
czynny udzia³ w ¿yciu publicznym.
Tym trudni¹ siê tylko wyj¹tki, tzw.
miejscowe oszo³omy, w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu.
Chwa³a im, ¿e s¹, bo bez nich w ogóle
by³aby „czarna dziura”, ale pojedynczo nie s¹ w stanie zbudowaæ polityki strukturalnej, a wiêc trwa³ej,
zorganizowanej i efektywnej. Tylko
tak uprawiana polityka mo¿e odnawiaæ lokaln¹ klasê polityczn¹, wy³aniaj¹c nieustannie, w procesie selekcji pozytywnej, nowych liderów
lokalnych.
Selekcja zamiast ³apanki
Proces selekcji pozytywnej polega na tym (tak jak we wszystkich
dziedzinach, np. w pi³ce no¿nej), ¿e
ludzie poprzez dzia³alnoœæ publiczn¹
nabywaj¹ umiejêtnoœci polityczne,
organizacyjne, zdobywaj¹ wiedzê,
„docieraj¹ siê”. Brak ¿ycia publicz-

nego uniemo¿liwia tak¹ selekcjê,
st¹d do rad czêsto kandyduj¹ ludzie,
którzy kompletnie nie maj¹ pojêcia o
funkcjonowaniu samorz¹du i pañstwa, finansach publicznych, potrzebach spo³ecznych, nie przystosowani do pracy w zespole. A przecie¿ zostaj¹ jeszcze pazernoœæ, nepotyzm, g³upota, brak woli, tchórzostwo, narcyzm itd. Jak bierze siê ludzi z ³apanki (bo id¹ wybory), to
dopiero póŸniej okazuje siê, kto jaki
jest i co potrafi. Niestety, przez ostatnie trzy lata nie uprawiano tu polityki w ogóle, wiêc obecne pospolite
ruszenie, tu¿ przed wyborami, ma
znamiona tego samego – opisanego
powy¿ej – ja³owego politycznie mechanizmu. Jaros³aw Kaczyñski mo¿e
wypruæ sobie ¿y³y, a i tak za rok bêdzie tu spalona ziemia, je¿eli ten
powielany mechanizm nie zostanie
przerwany. Póki takie biura nie powstan¹, pozostaj¹ dzia³ania oddolne, czyli samoorganizacja, ale o tym
przy nastêpnej okazji.
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Dziecko wpad³o pod ko³a „œmieciarki”

Refleks kierowcy PUK
uratowa³ dziecko
przed kalectwem

(£OBEZ) Wczoraj o ma³y w³os
nie dosz³o do dramatu z udzia³em
dziecka. Na ul. Komuny Paryskiej
w £obzie dziecko wjecha³o rowerkiem pod ko³a „œmieciarki”. Tylko
przytomnoœæ kierowcy uchroni³a je
od kalectwa.
Kilkanaœcie minut przed godzin¹
11. dostaliœmy informacjê, ¿e dziecko na ul. Komuny Paryskiej wpad³o
pod ko³a „œmieciarki”. Informacje
by³y dramatyczne – ponoæ by³o w
stanie ciê¿kim. Gdy doje¿d¿am na
miejsce, akurat karetka pogotowia
na sygnale odwozi dziecko do szpitala. Jak siê póŸniej okazuje – tylko
na przeœwietlenie nogi, która wpad³a
pod ko³o samochodu. Na szczêœcie
kierowca w porê zatrzyma³ kilkutonowy pojazd i tylko milimetry dzieli³y nó¿kê dziecka od zmia¿d¿enia.
Do wypadku dosz³o na ulicy

przed blokiem, gdy œmieciarka zmierza³a w kierunku stoj¹cych w pobli¿u
œmietników. Dziecko jecha³o na rowerku chodnikiem, pod opiek¹ babci, i w pewnym momencie zjecha³o na
ulicê, pomiêdzy ko³a samochodu.
Nie dosz³o do wypadku, gdy¿ samochód porusza³ siê wolno, a kierowca
- jak mi powiedzia³ - obserwowa³
dziecko w lusterku. Natychmiast
zatrzyma³ pojazd widz¹c upadaj¹ce
miêdzy ko³a dziecko. Obserwuj¹cy
ca³e zdarzenie radny Bogdan Górecki, który akurat tam mieszka, natychmiast zadzwoni³ na pogotowie.
Jak widaæ, pomimo upa³u, wszyscy zachowali siê przytomnie, a
szczególnie kierowca „œmieciarki” z
Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych w £obzie, któremu nale¿¹ siê
s³owa wielkiego uznania za czujnoœæ
i przewidywanie tego, co mo¿e siê
wydarzyæ.
KAR
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Wszed³ pod TIR-a

(£OBEZ) 16 lipca o godz. 13.45
w £obzie, przy ul. Niepodleg³oœci,
obok starego boiska, ok. 70. letni
Zbigniew Z., bêd¹cy pod wp³ywem
alkoholu (1,5 promila w wydychanym powietrzu) „wtoczy³ siê” pod
nadje¿d¿aj¹cy TIR na poznañskich
numerach rejestracyjnych.
Ci¹gnik siod³owy marki Renault
zatrzyma³ siê przed pasami dla pie-

szych, przepuœci³ kobietê, ruszy³ i
wówczas mê¿czyzna wszed³ pod
ko³a ciê¿arówki.
Mê¿czyzna z pêkniêtym biodrem
zosta³ przewieziony przez zespó³ ratownictwa medycznego do szpitala
w Drawsku Pomorskim. Z nieoficjalnych informacji wynika, ¿e potr¹cony mê¿czyzna niejednokrotnie ulega³ podobnym wypadkom spowodowanym nadu¿yciem alkoholu. (r)
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W trakcie gaszenia zapali³ siê samochód stra¿acki

42 hektary w ogniu

M³ody cz³owiek odebra³
sobie ¿ycie
(WYSIEDLE, gm. £obez). Z 14
na 15 lipca w godzinach od 21.00 do
godz.13.00 z nieznanych przyczyn
25. letni Piotr K. pope³ni³ samobój-

Z³odziej na plebanii
(£OBEZ). 15 lipca do godz. 15.00
nieznany sprawca w³ama³ siê do plebanii, sk¹d zabra³: laptop, MultiPad,
komplet sztuæców, telefon komórkowy samsung oraz aparat fotograficzny Sony. Straty na szkodê Roberta S.
oszacowano w wysokoœci 1.760 z³.
(RADZIM, gm. Radowo Ma³e).
W pi¹tek o godz. 14.55 stra¿ po¿arna otrzyma³a zg³oszenie o po¿arze
œcierniska i s³omy. Pali³o siê na 42
ha. O ogromnym pechu mog¹ równie¿ mówiæ stra¿acy z £obza. W
trakcie gaszenia po¿aru zacz¹³ paliæ siê samochód po¿arniczy.
Po¿ar œcierniska by³ o tyle niebezpieczny, ¿e zagra¿a³ zajêciem siê
ogniem zbo¿a, lasu oraz fermy drobiu. Na miejsce zdarzenia przyby³o
a¿ 12 zastêpów, równie¿ z s¹siednich
powiatów: OSP Modlimowo, OSP
£osoœnica, OSP P³oty, OSP Radowo
Ma³e, JRG Gryfice, OSP Siedlice,

OSP Osowo oraz 5 zastêpów JRG
£obez. Czêœæ jednostek zosta³o
wycofanych, jako ¿e po¿ar czêœciowo zosta³ opanowany. Straty wstêpnie oszacowano na oko³o 126 tys. z³.
Przyczyna po¿aru nie jest znana.
W trakcie gaszenia po¿aru dosz³o do zapalenia siê nowego, bo
dwuletniego œredniego gaœniczego
samochodu po¿arniczego. Pojazd
zapali³ siê w wyniku zassania pal¹cych siê kawa³ków s³omy b¹dŸ ¿aru
do filtra powietrza. Uszkodzeniu uleg³a instalacja elektryczna. Obecnie
samochód zosta³ wycofany z eksploatacji. Straty obecnie nie s¹ znane.
op

13 lat za usi³owanie
zabójstwa
(GMINA RESKO). Po roku od
usi³owania zabójstwa 77. letniej
mieszkanki Reska s¹d og³osi³ wyrok
– 13 lat pozbawienia wolnoœci dla
jego sprawcy.

23 czerwca ubieg³ego roku 34.
letnia kobieta usi³owa³a pozbawiæ
¿ycia 77. letnia kobietê... kluczem
francuskim. Za ten czyn otrzyma³a
karê 13 lat pozbawienia wolnoœci. (r)
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Kradzie¿ w Policku
(POLICKO). Nieznany sprawca, poprzez wybicie szyby w oknie
w³ama³ siê do zamieszka³ego domu,
sk¹d ukrad³: 20 mb przewodu elektrycznego, p³ytê ¿eliwn¹ z pieca,
naczynie wyrównawcze z c.o. Z po-

(RESKO). 14 lipca o godz. 20.39
stra¿ po¿arna otrzyma³a zg³oszenie o
pal¹cej siê stodole. Straty oszacowano na 1 tys. z³
(RESKO). 14 lipca o godz. 16.12
po¿arnicy wyruszyli do akcji gaœniczej przy ul. ¯eromskiego. W zak³adzie Swedwood zapali³ siê silos. Do
akcji wyruszy³y 4 zastêpy: 2 JRG
£obez i 2 OSP Resko. Straty oszacowano na oko³o 2 tys. z³. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³o zaprószenie ognia.
(RESKO). 16 lipca stra¿acy z Re-

stwo. Cia³o zosta³o znalezione w tutejszym parku. Nie stwierdzono
udzia³u osób trzecich. Cia³o zosta³o
zabrane na sekcjê zw³ok.
(r)

mieszczenia gospodarczego: krajzegê elektryczn¹, taczkê oraz ³ódkê bez
silnika. Straty oszacowano w wysokoœci 4.650 z³ na szkodê Ewy W.

Z promilami za kó³kiem
(WÊGORZYNO). 20 lipca o
godz. 2.00 na ul. 3 Maja policjanci zatrzymali Jaros³awa R. ze Szczecinka,
kieruj¹cego VW Passatem. Kierowca mia³ 0.77 mg/l alkoholu.

W³ama³ siê po... piwo
(WÊGORZYNO). Pomiêdzy 18 a
20 lipca nieznany sprawca w³ama³ siê
do altanki przy ul. Jagielloñskiej,
sk¹d ukrad³ 10 piw ró¿nej marki o
wartoœci 30 z³.

ska zostali wezwani do pal¹cej siê
kanapy przy ul. Sportowej.
(CHWARTSNO). 17 lipca o
godz. 10.41 po¿arnicy otrzymali
zg³oszenie o sarnie, która wpad³a do
szamba. Nim jednak zjawili siê na
miejscu, sarnê wyj¹³ w³aœciciel.
Zwierzê jednak nie prze¿y³o.
(ZAGÓRZYCE). 17lipca o godz.
16.57 funkcjonariusze stra¿y po¿arnej
otrzymali zg³oszenie o pal¹cej siê przyczepie ze s³om¹. Do akcji wyruszy³y 2
zastêpy: JRG z £obza i OSP Zagórzyce. Przyczepa spali³a siê. Straty oszacowano na oko³o 1,5 tys. z³.
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Kiedyœ pomaga³a schorowanym, teraz sama potrzebuje pomocy

Pozwólmy Joli wyjœæ
(PRZEMYS£AW, gm.
Resko) 38. letnia
Jolanta Górczyñska
z Przemys³awia,
matka trójki dzieci
i powszechnie
szanowana osoba
nie jest w stanie wyjœæ
z w³asnego domu.
Wszystko zaczê³o siê
4 lata temu, kiedy to
podczas kontrolnych
badañ wykryto u niej
guza mózgu.
- Nie wiem, jak to siê sta³o – mówi
pani Jolanta.
Z dnia na dzieñ kobieta dowiedzia³a siê, ¿e czeka j¹ operacja, której
wed³ug zapewnieñ lekarzy jedynym
powik³aniem móg³ byæ niedow³ad
rêki. Niestety rzeczywistoœæ okaza³a
siê zupe³nie inna, przez parê miesiêcy kobieta pozostawa³a w œpi¹czce.
Po usuniêciu guza p. Górczyñska
zosta³a przykuta do ³ó¿ka, z którego
nie jest w stanie wstaæ o w³asnych
si³ach. Na domiar z³ego podczas
pobytu w szpitalu kobieta uleg³a
zara¿eniu gronkowcem.
- Jola by³a bardzo aktywna wspomina jej matka, pani Barbara.
Przed chorob¹ p. Jolanta pracowa³a
w Centrum Integracji Spo³ecznej i w
Domu Dziecka w £obzie oraz w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku.
Pomimo, ¿e wczeœniej sama zajmowa³a siê zawodowo pomoc¹ schorowanym osobom, w obecnym stanie
mo¿e liczyæ jedynie na pomoc ze
strony rodziny i mieszkañców Przemys³awia. Miesiêczne wydatki zwi¹zane z leczeniem p. Joli wynosz¹
oko³o 200 z³. Kobietê na w³asny

koszt do szpitala dowozi m¹¿. Dodatkowo niedawno pani Jolanta mia³a
usuwany kamieñ z woreczka ¿ó³ciowego.
O problemie pani Joli poinformowa³ nasz¹ redakcjê radny Rady Miejskiej w Resku i mieszkaniec Przemys³awia pan Marek Wierzbowski.
- Rozmawia³em z pani¹ Katarzyn¹
B³aszczyk z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w £obzie, która
powiedzia³a, ¿e nie ma funduszy na
ten cel - powiedzia³ oburzony p.
Wierzbowski.
W zwi¹zku z tym, ¿e instytucja
pañstwowa powo³ana do pomocy
nie ma na ni¹ funduszy, p. Wierzbowski z w³asn¹ firm¹ budowlan¹ „Matres” i mieszkañcami wioski rozpoczêli przebudowê mieszkania rodziny Górczyñskich. Pierwsz¹ wa¿n¹
spraw¹ jest poszerzenie drzwi balkonowych, przez które pani¹ Jolantê
bêdzie mo¿na wyprowadziæ na zewn¹trz. Potrzebny jest te¿ zadaszony
taras, na który kobieta bêdzie mog³a
wyjœæ i pooddychaæ œwie¿ym powietrzem. Radny M. Wierzbowski
kontaktowa³ siê w tej sprawie równie¿ z Arkadiuszem Czerwiñskim,
burmistrzem Reska, który ofiarowa³
czêœæ materia³ów do przebudowy
domu.
Nasza redakcja by³a w domu pañstwa Górczyñskich, gdzie na w³asne
oczy przekonaliœmy siê o zaanga¿owaniu mieszkañców Przemys³awia
oraz ciê¿kim stanie zdrowia pani Joli.
W rozmowie z czêœciowo sparali¿owan¹ kobiet¹ pomaga³a nam jej rodzina.
- Teraz czujê siê niepotrzebna –
podsumowa³a smutno kobieta.
Wszystkich chêtnych do udzielenia pomocy pani Jolancie prosimy
o kontakt z panem Markiem Wierzbowskim pod nr tel. 507 487 002.

O to, dlaczego PCPR nie pomog³o kobiecie w tak trudnej sytuacji,
spytaliœmy dyrektor PCPR Katarzynê B³aszczyk. Z wyjaœnieñ, jakie uzyskaliœmy wynika, ¿e wszystkie pieni¹dze przeznaczone na usuwanie
barier architektonicznych na ten rok
zosta³y ju¿ wykorzystane. Jak wiadomo pieni¹dze w jednostkach bud¿etowych musz¹ byæ wczeœniej zaplanowane. Nie oznacza to jednak,
¿e nie ma szansy na uzyskanie dofinansowania. Wprawdzie nik³a, ale
jest, o ile któraœ z osób, która z³o¿y³a
wniosek o dofinansowanie, wycofa
go. Dosyæ czêsto te¿ zadrza siê, ¿e w
ostatnich miesi¹cach roku PCPR
otrzymuje dodatkowe œrodki.
Wiêksza szansa na dofinansowanie by³aby, gdyby wniosek zosta³
z³o¿ony na pocz¹tku roku. Dyrektor
PCPR zapewnia, ¿e jeœli bêd¹ jakiekolwiek pieni¹dze na ten cel, wniosek o dofinansowanie usuwania
barier architektonicznych bêdzie
móg³ byæ z³o¿ony i zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejnoœci. Kwota dofinansowania mo¿e wynieœæ do
80 proc. kosztów. Jednak ta forma
pomocy nie przewiduje mo¿liwoœci

refundacji kosztów. Oznacza to, ¿e
nie zostan¹ zwrócone poniesione
nak³ady finansowe.
Sytuacja pani Joli znana jest w
PCPR w £obzie. 2 lata wczeœniej
przyznano pomoc w ramach likwidacji bariery architektonicznej podczas dostosowywania ³azienki i usuwania progu.
Przy obecnym rozdysponowaniu œrodków PCPR jest w stanie
pomóc jedynie przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i tutaj mo¿liwa jest refundacja. Mo¿na przynieœæ zbiorczo faktury za kilka miesiêcy i PCPR wyp³aci pieni¹dze.
W takiej sytuacji pozostaje wiêc
jedynie pomoc ludzi dobrej woli, którzy bêd¹ w stanie przeznaczyæ materia³y budowlane konieczne do poszerzenia drzwi oraz wykonania tarasu z zadaszeniem tak, aby by³a mo¿liwoœæ wyjechania wózkiem osoby
niepe³nosprawnej. Póki co, aby pani
Jola mog³a przebywaæ na œwie¿ym
powietrzu lub by mo¿na by³o zawieŸæ j¹ do lekarza, nie ma innego
sposobu, jak wyniesienie jej na rêkach. A przecie¿ tu chodzi o osobê
doros³¹.
A.B., K.K.
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MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

ROLNICTWO

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Sprzedam tanio mieszkanie w centrum Wêgorzyna, pow. 63 mkw. Tel.
691 515 758.
£obez. Szukam do wynajêcia
mieszkania 2 pokojowego. Tel. 695
685 295.
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.
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 jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

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

Powiat drawski

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.

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

Powiat œwidwiñski

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

US£UGI

Region

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

OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 42 mkw., dzia³ka 53 mkw.
£OBEZ - hala magazynowa o pow. 993,8 mkw., dzia³ka 3051 mkw.
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami pow. dzia³ki 3548 mkw.
£OBEZ - obiekt handlowo-magazynowy 1363 mkw, dzia³ka 1,1052 ha
£OBEZ - lokal u¿ytkowy, biurowiec o pow. 116 mkw.
£OBEZ - budynek produkcyjno-handlowo-us³ugowy pow. 560,65 mkw.
£OBEZ - dzia³ka z zabudowaniami o pow. 3545 mkw.
£OBEZ - obiekt handlowy w centrum o pow. 240 mkw.
£OBEZ - gospodarstwo, pow. 162,96 mkw., dzia³ka 96093 mkw.
DOBRA - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 112,43 mkw.
DOBRA - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 281 mkw.
WÊGORZYNO - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 61 mkw.
WÊGORZYNO - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 57 mkw.
WÊGORZYNO (okolica) - lokal u¿ytkowy o pow. 139,9 mkw.
RESKO - obiekt wielofunkcyjny o pow. 438,5 mkw.
RESKO (okolica) - dom wczasowy nad jeziorem o pow. 400 mkw.

- CENA 100.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 215.000 z³
- CENA 490.000 z³
- CENA 580.000 z³
- CENA 590.000 z³
- CENA 750.000 z³
- CENA 1.000.000 z³
- CENA 1.015.000 z³
- CENA 59.000 z³
- CENA 225.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 150.000 z³
- CENA 150.000 z³
- 2 000 000 z³
- CENA 495.000 z³

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

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

Region

PRACA

Region

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

Zatrudniê kierowcê C+E. Tel. 607
585 561

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

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

Mia³eœ szkodê - Zadzwoñ. Tel. 796
263 988.

Powiat œwidwiñski

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

Zatrudniê dyspozytora – dysponenta transportu ko³owego. tel. 607
585 561.

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
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Z ¯YCIA POWIATU

Ryszarda Czaban zast¹pi³a Wiolettê Pieñczakowsk¹

Nowy dyrektor
szko³y
w Starogardzie

Ksi¹¿ki o po³owê
tañsze

(£OBEZ). Okres wakacyjny to
czas odpoczynku i relaksu. To dobry moment, aby siêgn¹æ po ksi¹¿kê, gdy ma siê chwile dla siebie.
Z takiego za³o¿enia zapewne
wyszed³ w³aœciciel ksiêgarni

zosta³a nim pani Ryszarda Czaban.
Do tej pory by³a wicedyrektorem
szko³y podstawowej w Resku. Zast¹pi³a na tym stanowisku pani¹
Wiolettê Pieñczakowsk¹.
(r)

PUP informuje

S¹ œrodki na sta¿e i bony
szkoleniowe
Decydowaæ bêdzie kolejnoœæ sk³adania wniosków
Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie informuj¹, i¿
zosta³y pozyskane œrodki dla osób do 30 roku ¿ycia. Œrodki te zostan¹ przeznaczone na organizacjê szeœciomiesiêcznych sta¿y z wymagan¹ nastêpnie
szeœciomiesiêczn¹ gwarancj¹ póŸniejszego zatrudnienia. Zosta³y równie¿
pozyskane œrodki na bony szkoleniowe na szkolenia indywidualne dla zainteresowanych osób bezrobotnych do 30 roku ¿ycia. Informujemy, ¿e iloœæ
miejsc jest œciœle okreœlona i decydowaæ bêdzie kolejnoœæ sk³adania wniosków.
Zapraszamy serdecznie szanownych pracodawców oraz osoby bezrobotne do wspó³pracy.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie, pod numerami telefonu (91) 39 740 88 lub (91) 39 742 44
oraz w Punkcie Obs³ugi Osób Bezrobotnych w Resku.

W pi¹tek 18.07 zgubi³em saszetkê z dokumentami
(prawo jazdy, dowód osobisty itd.) oraz telefony
komórkowe, klucze... w £obzie na osiedlu Orzeszkowej
Uczciwego znalazcê proszê
o kontakt pod numerem tel. 661 388 422.
Za zwrot zosta³a wyznaczona nagroda.

„Wspó³czesna” w £obzie pan Jerzy
Mechliñski, który na okres wakacyjny postanowi³ obni¿yæ ceny o po³owê. Czêœæ osób ju¿ skorzysta³a. Do
wyboru s¹ ksi¹¿ki z ró¿nych dziedzin
i zapewne ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
MM

Za osiedlem ludzie
zrobili sobie wysypisko
List do redakcji

(STAROGARD £OBESKI) Od
nowego roku szkolnego szko³¹ w
Starogardzie £obeskim w gminie
Resko bêdzie zarz¹dzaæ nowy dyrektor. Po przeprowadzonym konkursie
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List do redakcji.
Od kilku lat spacerujê
ko³o nieistniej¹cej oczyszczalni œcieków za os. Hanki
Sawickiej w £obzie.

Jest to idealne miejsce
do spokojnych przechadzek
wœród œpiewu ptaków i widoku piêknych drzew w wiosenne i letnie dni. Niestety od jakiegoœ czasu zauwa¿y³em, ¿e
zrobiono tam wielkie wysypisko
œmieci! Ludzie wyrzucaj¹ ju¿ nie tylko czarne worki, ale te¿ gruz, stare
fotele czy krzes³a ogrodowe! Dziwi

mnie to, ¿e nikt jeszcze tego nie zg³osi³, choæ spaceruj¹ tam rodziny z
dzieæmi, ludzie wychodz¹cy z psami
czy panie uprawiaj¹ce nordic walking. W dzisiejszych czasach mamy
prawdziwy komfort pozbywania siê
odpadów wielkogabarytowych,
których odbiór odbywa siê co kilka
miesiêcy. Do listu do³¹czam wykonane przeze mnie fotografie. Chcia³bym, aby to spokojne miejsce spacerów i przemyœleñ na powrót sta³o siê
czyste.
Zbulwersowany i smutny
³obezianin.
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Wêgorzyñskie Lato z Wêgorzem za nami
(WÊGORZYNO) Ju¿ po raz
piêtnasty w Wêgorzynie odby³o siê
„Polsko-Niemieckie Lato z Wêgorzem”. W tym roku impreza odby³a
siê w dniach od 18 do 20 lipca.
W pi¹tek atrakcje stanowi³y m.in.
warsztaty geocachingu, spacer i
warsztaty Nordic Walking „Zauwa¿
mnie” J. Grochowalskiej, pokaz taneczny Szko³y Tañca „Iskra”, warsztaty i pokaz fitness „Active Fit” B.
Doburzyñskiej, pokaz stra¿acki OPS
Wêgorzyno oraz Miêdzynarodowe
szycie wêgorza.
Zgodnie z programem imprezy o
godz. 17.30 burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska og³osi³a wyniki
w polsko-niemieckim szyciu wêgorza. Wszystkie dzie³a wykona³y
dzieci wraz z paniami œwietliczanka-

mi. W mieœcie jest 13 dobrze prosperuj¹cych œwietlic. Nagrody w imieniu pracuj¹cych pañ œwietliczanek
odebra³y Teresa Kardaœ i Jolanta Kamiñska.
W sobotê na stadionie miejskim
odby³o siê oficjalne rozpoczêcie
„Lata z Wêgorzem”. Oprócz wystêpów ró¿nych zespo³ów muzycznych, odby³ siê równie¿ poczêstunek pt. „Smakujemy wêgorza”, pokaz sztuk walki „taikyoku” z Iñska
oraz pokaz mody ekologicznej. Wieczór zakoñczy³ siê koncertem gwiazdy imprezy Golec uOrkiestra oraz
„Dyskotek¹ pod Gwiazdami”.
Ostatniego dnia imprezy odby³y
siê zawody wêdkarskie o Puchar
Burmistrza Wêgorzyna, Festiwal
Piosenki Dzieciêcej, kabaret Chyba,
karaoke szantowe i koncerty. (KK)

Jak to robi¹
w S³ubicach
(£OBEZ-S£UBICE). Jednym z
miast partnerskich £obza s¹ S³ubice. To jedyne miasto w Polsce, z
którym £obez podj¹³ wspó³pracê
partnersk¹.
Pocz¹tkowo zrodzi³a siê ona na
kanwie sportu. Jednak jako ¿e ³obeska podstrefa ekonomiczna przynale¿ny do Kostrzyñsko-S³ubickiej
Strefy Ekonomicznej, posiadanie w
S³ubicach partnera mo¿e staæ siê
polem do wspó³pracy nie tylko sportowej i kulturalnej, ale byæ mo¿e i
gospodarczej.
Jest to nowa wspó³praca. Niedawno zosta³y powo³ane grupy robocze.
Zosta³ ju¿ ustalony wstêpny program
dzia³ania. Stoisko s³ubickie pojawi³o
siê w £obzie podczas XVIII Festiwalu
Orkiestr Dêtych i Big-Bandów.
- Mo¿e sporo mieszkañców nawet nie zauwa¿y³o, ¿e byli, ale stoisko by³o interesuj¹ce, orkiestranci
korzystali. Przy nich by³o zrobione
pole golfowe - mówi radny Rady
Miejskiej Janusz Skrobiñski.- Zaprosili nas na swoj¹ imprezê. Przez
tydzieñ maj¹ olbrzymie warsztaty
kulturalne pod nazw¹ Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki „Most / Die
Brücke”. „Most” jest symbolem
„miast bliŸniaczych”, polskich S³ubic i niemieckiego Frankfurtu, po³¹czonych mostem na Odrze.
S¹ to przeolbrzymie warsztaty
kulturalne, ³¹cznie z koncertem Telewizji Polskiej, Radia Zet, który odby³
siê u nich w pi¹tek. Jako gmina dostaliœmy zaproszenie od burmistrza
S³ubic. Wraz z Henrykiem Stankiewiczem, z którym jesteœmy w grupie
roboczej, pojechaliœmy reprezentowaæ gminê podczas warsztatów.
Postanowiliœmy zbudowaæ nasze
stoisko. Wyjechaliœmy w czwartek w
ubieg³ym tygodniu. Z ramienia gminy pojecha³ urzêdnik z dzia³u promocji. Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
zaopatrzy³ nas w materia³y reklamowe, bo takich potrzebowaliœmy. Ju¿
na samym wejœciu zostaliœmy zaproszeni do Willi „Kasyno”. Tam spotkaliœmy siê ze znacz¹cym goœciem
Markiem Piwowskim, re¿yserem
„Rejsu” i z nim udaliœmy siê na wernisa¿ do Frankfurtu nad Odr¹, gdzie
poznaliœmy burmistrza Frankfurtu,
artystów, którzy przyjechali ze strony niemieckiej. Pan Marek Piwowski
jest interesuj¹cym cz³owiekiem. Jest
profesorem w szkole filmowej w
Nowym Jorku, wychowawc¹ trzech
zdobywców Oskarów. Ciekawostk¹
jest to, ¿e by³ w zwi¹zku z Pol¹ Raks¹,
generalnie bardzo ciekawa osobowoœæ, która zapowiedzia³a, ¿e z³o¿y
w £obzie wizytê. Na moœcie da³ kon-
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cert Tomasz Stañko, jeden z najwiêkszych trêbaczy jazzowych na œwiecie. Przylecia³ z Nowego Jorku. Spotkaliœmy siê z nim w willi „Kasyno”,
porozmawialiœmy. Tak spêdziliœmy
pierwszy wieczór w S³ubicach. Na
drugi dzieñ rozdawaliœmy pami¹tki o
£obzie. Wspólnym pomys³em,
moim i Piotra Kiedrowicza, by³o, aby
zorganizowaæ w urzêdzie sta³¹ ekspozycjê promuj¹c¹ nasz¹ gminê w
S³ubicach. Dzisiaj jest ona umiejscowiona w magistracie w S³ubicach.
Taka sama ekspozycja zostanie wystawiona u nas, w gminie.
Zostaliœmy zaproszeni na stadion w S³ubicach, gdzie zasiedliœmy
razem do sto³u z dyrektorem programu 2 Polskiej Telewizji, dyrektorem
ca³ego koncernu Zet, z szefem firmy
Zdrowita, który równie¿ jest bardzo
zainteresowany przyjazdem do
£obza. Jest interesuj¹c¹ osob¹, poniewa¿ posiada mnóstwo firm w
Polsce. Ma te¿ œwietny zespó³, z którym wyst¹pi³ na g³ównej scenie. Przy
okazji siad³ z nami Kamil Nosal z radia Zet. PóŸniej wieczorem zostaliœmy zaproszeni na g³ówny koncert
organizowany przez Telewizjê
Polsk¹ i Radio Zet w S³ubicach. Po
tym wszystkim udaliœmy siê na bankiet, na którym byli wszyscy – pocz¹wszy od Sylwii Grzeszczak, Majewskiego, Jagielskiego, Poparzonych Kaw¹ Trzy. W kuluarach mogliœmy spokojnie prowadziæ rozmowy,
by³a ca³a rada ze S³ubic. Na tym spotkaniu poznaliœmy te¿ wiceszefa zarz¹du Strefy Kostrzyñsko-S³ubickiej, ale z nim rozmówiliœmy siê przy
okazji nastêpnego spotkania, ju¿ na
drugi dzieñ. Spotkanie to by³o w
w¹skim gronie, w w¹skim - mam na
myœli oko³o 40-50 osób – powiedzia³
radny Janusz Skrobiñski.
Z relacji radnego wynika, ¿e tygodniowa impreza skupi³a tysi¹ce
ludzi, którzy przybyli do S³ubic. Za
ka¿dym cz³owiekiem id¹ pozostawione pieni¹dze: na nocleg, jedzenie, pami¹tki itd. Z kasy s³ubickiej na
ten cel radni przyznaj¹ 500 tys. z³,
choæ sama impreza kosztuje 2 miliony z³. Organizuje j¹ prywatna firma,
która brakuj¹ce pieni¹dze pozyskuje od sponsorów i dba o to, aby jak
najwiêcej ludzi przyby³o do miasta.
Okazuje siê, ¿e rozmach imprezy
potrafi przyci¹gn¹æ na ni¹ ludzi z
ró¿nych sfer, od kulturalnych do biznesowych. W kuluarach mo¿na rozmawiaæ i zapraszaæ zarówno artystów, jak i biznesmenów. Tak nawi¹zuje siê nowe znajomoœci, z których
w przysz³oœci mo¿e wynikn¹æ coœ
dobrego dla miasta.
MM

Naprawiono mosty na Redze

Trasa spacerowa
z pomys³em

(RESKO) Jeszcze przed Biegiem o Strza³ê Vidanta gmina Resko wyremontowa³a i udostêpni³a
dwa nieczynne mosty i jeden wiadukt do korzystania dla spacerowiczów.
W tym roku gmina Resko wyasygnowa³a ze swoich œrodków nieca³e
55 tys. z³, aby uatrakcyjniæ miejsca
spacerowe i rowerowe. Pomys³ by³
strza³em w dziesi¹tkê. Dzisiaj z atrakcyjnej trasy spacerowej i rowerowej
z chêci¹ korzysta wielu mieszkañców miasta.
Jeden z mostków znajduje siê na
dawnym wiadukcie kolei w¹skotorowej, do którego mo¿na dotrzeæ od
ul. Polnej. Znajduje siê on w terenie
zalesionym. Drugi powsta³ na dawnym wiadukcie kolejowym nad
Reg¹. Niegdyœ prowadzi³ do magazynów.

Kilka lat temu pokazywaliœmy
zdjêcie metolowej konstrukcji, na
której czêsto spotyka³a siê m³odzie¿.
Ca³ymi latami most sta³ nieu¿ytkowany i niszcza³, wreszcie po latach
gminie uda³o siê przej¹æ konstrukcjê
od Agencji Rezerw Materia³owych i
od razu zagospodarowaæ z myœl¹ o
swoich mieszkañcach. Most zabezpieczono przed wjazdem nañ samochodów i innych pojazdów, nie jest
on bowiem do tego przystosowany.
Nasypem mo¿na dotrzeæ w okolice
ul. Olsztyñskiej, gdzie znajduje siê
trzeci mostek zbudowany na wiadukcie kolejowym.
Czas wykorzystania przepraw
przez Regê by³ ju¿ najwy¿szy, bowiem znaleŸli siê ju¿ amatorzy z³omu
pochodz¹cego z mostu. Szkody naprawiono.
W tej chwili przyst¹piono do
konserwacji przejœæ.
MM
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Jubileuszowy XV Jarmark Doberski
- od ulicy B³otnej, przez Rynek Miejski,
podzamcze, a¿ po stadion...
(DOBRA) Piêknie
zapowiada siê nam
jubileuszowa edycja
naszego „eksportowego
produktu”, jakim w
Dobrej jest Jarmark.
PI¥TEK, 25 lipca
Pierwszy dzieñ skierowany jest
ku czuj¹cym siê m³odo duchem i cia³em. Przy ulicy B³otnej rozlokowane
bêd¹ atrakcje dla dzieci i m³odzie¿y
takie jak: przeja¿d¿ki konne, cymbergaje, gokarty, malowanie twarzy,
bujany koñ, si³omierz (kopacz i bokser), trampoliny, suchy basen z kulami, unoszony samolot, zamki dmuchane itp.
Na scenie g³ównej w pi¹tek królowaæ bêd¹ hip-hopowe rytmy (PiH,
Kaczor oraz wchodz¹ce dopiero na
scenê zespo³y z naszego województwa), jednak to nie wszystko. Po oficjalnym otwarciu po raz trzeci w
szranki stan¹ „sokopijcy”. Przypomnijmy, ¿e w zesz³ym roku nowym
Królem grejpfruta w doberskim landzie zosta³ Seweryn Wrzesieñ, który
zdetronizowa³ Dariusza Jemilianowicza. W tym roku nagrod¹ dla zwyciêzcy równie¿ bêdzie wspania³y rower
oraz przeja¿d¿ka Hammerem z Radiem
Eska, lecz uczestnicy ju¿ wiedz¹, ¿e
nikt ze sceny z pustymi rêkoma nie
zejdzie. Warto nadmieniæ, i¿ przez ca³¹
imprezê nasz zaprawiony w boju prowadz¹cy - Grzegorz Kamiñski - bêdzie
przeprowadza³ ró¿norakie konkursy z
nagrodami, wiêc warto podszkoliæ
wiedzê o jarmarkowych gwiazdach,
bo zapewne ich bêd¹ dotyczyæ pytania. Projekt najnowszej jubileuszowej koszulki ju¿ siê szyje - zapewne
sporo ich rozdamy naszym goœciom.
Nocn¹ zabawê uœwietni DJ Fafiq.
SOBOTA - dzieñ drugi.
W tym dniu program skierowany bêdzie do ca³ych rodzin.
Zacznijmy od tego, co siê nie
zmienia. Zachêcamy wszystkich do
wziêcia udzia³u w zawodach sportowych. Od rana trwaæ bêd¹ Biegi
Uliczne, które od kilku lat wzorowo
prowadzone s¹ przez p. Janusza
£ukomskiego. Zapisy biegaczy
bêd¹ przyjmowane przed zawodami.
Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne
nagrody.
Kolejn¹ okazj¹ do dopingowania
sportowców bêd¹ zmagania kultu-

rystów w konkurencji wyciskania
sztangi le¿¹c - zawody te bêd¹ przeprowadzone pod czujnym okiem zawodowców z si³owni „Fira” z Nowogardu, z naszym mistrzem Arkadiuszem Siewiorem na czele.
Do wziêcia czynnego udzia³u w
Jarmarku Doberskim zapraszamy
równie¿ mi³oœników pi³ki no¿nej. Po
po³udniu, w mistrzostwach regionu
w ulicznej pi³ce no¿nej zagraj¹ dwuosobowe dru¿yny - dziêki wspó³pracy ze sponsorami bêd¹ do wygrania
nowoczesne tablety.
Ostatni¹ z ramowych konkurencji bêd¹ naszpikowane nagrodami
Mistrzostwa Europy w Jedzeniu
Kie³basy Dobreskiej, w której od
czterech lat rz¹dzi i dzieli niepokonany Bogus³aw Tabor z Wêgorzyna.
Mo¿e w tym roku na jubileuszowym
jarmarku doczekamy siê miejscowego triumfatora? Zobaczymy. Zapisy
w tej konkurencji przyjmowane s¹ ju¿
od dziœ, za poœrednictwem poczty
email: promocja@dobragmina.pl
lub pik@dobragmina.pl oraz telefonicznie: 91 39 14 687.
To na tyle, ze sta³ych punktów
programu Jarmarku Doberskiego,
teraz w kilku zdaniach o nowoœciach.
Id¹c z rynku ulic¹ Koœciuszki,
przez Westerplatte do podzamcza,
zlokalizowane bêd¹ ró¿ne atrakcje
jak np. rêkodzie³o, wystawy z plenerów malarskich i muzeum ziemi doberskiej. Ci¹g tych atrakcji doprowadzi nas do Sceny Zamkowej. Tam te¿
bêdzie trwa³a impreza towarzysz¹ca
jarmarkowi, gdzie g³ówn¹ ide¹ bêdzie pomoc je¿d¿¹cemu na wózku
inwalidzkim mieszkañcowi Dobropola p. Stanis³awowi Górakowi. Kibice wiedz¹, ¿e pan Stanis³aw to tak¿e wierny kibic dru¿yny Sarmaty.
Dlatego na stadionie miejskim w Dobrej zostanie rozegrany charytatywny mecz towarzyski pomiêdzy Sarmat¹ Dobra a Pogoni¹ Szczecin.
Bystre oko szybko dostrze¿e zbie¿noœæ dat terminu ekstraklasowego
meczu Pogoni i JD, jednak zarz¹d
Dumy Pomorza poinformowa³ nas,
¿e w zwi¹zku ze szczytnym celem
akcji przyœl¹ do Dobrej tak siln¹
Pogoñ, jak siê to tylko da.
Scena Zamkowa (niegdyœ Œredniowieczna) to przede wszystkim
zmiana tematyki. G³ówn¹ atrakcj¹
tego miejsca bêdzie Otwarty Zlot
Samochodów Zabytkowych i Mili-

tarnych. Auta i motocykle bêd¹ Pañstwo mogli podziwiaæ na skrzy¿owaniu ulic Nowogardzkiej i Zielonej.
Specjalnie dla osób, chêtnych wesprzeæ akcjê charytatywn¹, przygotowaliœmy mo¿liwoœæ odbycia przeja¿d¿ki wybranymi modelami. Na
podzamczu królowaæ bêd¹ So³tysi
gminy Dobra, którzy raczyæ bêd¹
przyby³¹ publicznoœæ smako³ykami
z w³asnych gospodarstw. W „strefie
zamkowej” bêd¹ tak¿e trwa³y warsztaty rzeŸbiarskie i garncarskie. Ulica
Westerplatte bêdzie tak¿e miejscem
pokazów stra¿ackich. Nasi miejscowi druhowie przy wsparciu zaproszonych jednostek przygotowuj¹
spektakularny pokaz ratowniczy
oraz warsztaty ratownictwa medycznego.
Kultura przez du¿e K…
To ju¿ kolejny Jarmark Doberski,
w trakcie którego w ró¿nych miejscach miasta odbêd¹ siê a¿ cztery
przedstawienia teatralne dla najm³odszych. Na scenie g³ównej od-

bêdzie siê spektakl iluzjonistyczny „MAGIA NA WESO£O” oraz przedstawienie teatralne „Czego nie wiecie o smokach”, na scenie zamkowej
teatr Bajamagia zaprezentuje „Calineczkê”, dodatkowo zaprezentuje
siê „Animatoria” z Nowogardu. Dodatkowo pod ruinami zamczyska
zorganizujemy Pañstwu tak¿e klimatyczne koncerty muzyczne, których
bêdzie mo¿na pos³uchaæ przy zlokalizowanych na ul. Westerplatte siedziskach.
Sobotni dzieñ zakoñcz¹ koncerty
gwiazd - znany ju¿ na jarmarcznej
scenie zespó³ San Sebastian zagra
covery popularnych hitów zarówno
rodzimych, jak i zagranicznych.
Gwiazd¹ wieczoru bêdzie zespó³
Trzy Korony z przebojami Krzysztofa Klenczona.
To nie wszystko… Program do
ostatniego dnia bêdzie siê poszerza³,
dlatego o pozosta³ych punktach
programu napiszemy na stronie
www.jarmarkdoberski.pl.
Sebastian Czapiewski

tygodnik ³obeski 22.7.2014 r.

Kilka uwag natury spo³ecznej

O tym warto wiedzieæ

Absolwencie - nie
straæ ubezpieczenia
(POWIAT). Absolwenci szkó³
œrednich, podejmuj¹c pracê podczas wakacji, czêsto nie wiedz¹, ¿e
trac¹ ubezpieczenie i nie s¹ nim objêci podczas studiów. W razie jakiejkolwiek choroby albo wypadku
to oni musz¹ ponieœæ koszty leczenia. Jak temu zapobiec?
Dosyæ czêsto zdarza siê, ¿e absolwenci szkó³ œrednich podejmuj¹
pracê na umowê zlecenie, umowê o
pracê, a czasami rejestruj¹ siê w
urzêdzie pracy na okres wakacyjny.
Po wakacjach podejmuj¹ studia. Nie
wiedz¹, ¿e pracuj¹c utracili prawa do
ubezpieczenia.
Jak temu zapobiec zapytaliœmy
rzecznika prasowego Narodowego
Funduszu Zdrowia. Anna Makuchowska z Biura Prasowego NFZ
wyjaœni³a m.in.:
„Osoby pobieraj¹ce naukê, tj.
uczniowie i studenci do ukoñczenia
26 lat, mog¹ byæ zg³oszone do ubezpieczenia jako cz³onkowie rodziny.
Zg³oszenie dokonuje osoba ubezpieczona, np. swojemu pracodawcy,
przedk³adaj¹c dokument potwierdzaj¹cy, ¿e jej dziecko pobiera naukê.
Powy¿sze oznacza, ¿e dziecko,
które ukoñczy³o 18 lat i ju¿ siê nie
uczy lub nie studiuje, w rozumieniu
ustawy przestaje byæ cz³onkiem rodziny i nie mo¿e byæ zg³oszone do
ubezpieczenia przez ojca lub matkê.

Pe³noletnia osoba, niepobieraj¹ca
ju¿ nauki, nawet jeœli mieszka z rodzicami, musi mieæ w³asny tytu³ do
ubezpieczenia, np. jako osoba pracuj¹ca lub zg³oszona jako bezrobotna, lub musi ubezpieczyæ siê dobrowolnie.
Po ukoñczeniu szko³y, prawo
osoby pe³noletniej do œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, wynikaj¹ce z objêcia ubezpieczeniem wynosi: w
przypadku szkó³ ponadgimnazjalnych – 6 miesiêcy od dnia zakoñczenia nauki albo skreœlenia z listy
uczniów; przy czym okres 6 miesiêcy
nale¿y liczyæ od dnia zakoñczenia
kszta³cenia, tj.: w przypadku osób
zdaj¹cych maturê - od daty wskazanej na œwiadectwie maturalnym; w
przypadku absolwentów niezdaj¹cych matury - od daty wskazanej na
œwiadectwie ukoñczenia szko³y w
przypadku szkó³ wy¿szych - 4 miesi¹ce od dnia zakoñczenia nauki albo
skreœlenia z listy studentów.
Uczeñ/ student, który podj¹³ prace podczas wakacji, musi byæ ponownie zg³oszony do ubezpieczenia
po zakoñczeniu takiej pracy, o ile
oczywiœcie, korzystaj¹c z prawa
cz³onka rodziny, bêdzie kontynuowaæ naukê.”
Warto o tym wiedzieæ, bowiem
koszty leczenia bez ubezpieczenia s¹
bardzo wysokie i mog¹ wynosiæ od
kilkuset do kilkunastu tysiêcy z³. MM

Do Œwidwina bêdzie
bezpieczniej
(£OBEZ). Zosta³ ju¿ rozstrzygniêty przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie
dotycz¹ce przebudowy drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Œwidwin – £obez.
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
- Dzia³anie 8.2 Pomoc Techniczna.
Do przetargu przyst¹pi³o 9 firm,
wybrano firmê Polska In¿ynieria Sp.
z o.o. z Warszawy.
Szacunkowa wartoœæ zamówienia bez VAT wynosi³a 731.707,32 z³.
Cena wybranej oferty wynios³a
323.490 z³. Oferta z najni¿sz¹ cen¹ z
kolei - 608.604 z³.
Rozpoczêcie procedur przetargowych by³o mo¿liwe dziêki akcep-
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tacji przez Zarz¹d Województwa jedenastu zadañ, które znalaz³y siê w
rankingu najbardziej potrzebnych
inwestycji drogowych. Wœród wytypowanych projektów jest jeszcze
przebudowa prawie 4-kilometrowego odcinka drogi nr 102 Miêdzywodzie - Dziwnów, dwa odcinki drogi
wojewódzkiej nr 109 Trzebusz - Trzebiatów i Trzebiatów - P³oty, droga nr
152 na odcinku Œwidwin - Po³czynZdrój, droga nr 151 na dwóch odcinkach Œwidwin - £obez i Iñsko - Recz,
droga nr 142 na odcinku SzczecinKrzywnica i najd³u¿szy z objêtych
planami, ponad 25-kilometrowy odcinek drogi nr 163 Po³czyn-Zdrój Czaplinek. Listê zamyka niemal kilometrowe przejœcie przez Ko³obrzeg w
ci¹gu drogi nr 102.
MM

Mieszkania dla m³odych
rodzin, miejsca pracy,
obiekty u¿ytecznoœci
publicznej - oszczêdnoœci
Mieszkania dla m³odych
rodzin
Wybudowanie domu dla wiêkszoœci ludzi zawsze stanowi³o du¿y
wysi³ek.
W koszcie budowy niema³y
udzia³ przypada na cenê dzia³ki. Dlatego ludzie budowali domy piêtrowe
z poddaszem, poniewa¿ koszt budowy 1 mkw. powierzchni u¿ytkowej
jest ni¿szy w budynku piêtrowym w
stosunku do budynku parterowego.
Budynki czêsto by³y budowane
z zapasem.
Kiedy dzieci dorastaj¹ i opuszczaj¹ dom, dla dwojga rodziców dom
staje siê zbyt du¿y.
Wiêkszoœæ ludzi, gdy doroœnie
chcia³aby za³o¿yæ rodzinê i mieszkaæ
na swoim.
Nie ka¿dy m³ody cz³owiek ma
zdolnoœæ kredytow¹, ze wzglêdu na
brak sta³ej pracy b¹dŸ niskie dochody.
Wybudowanie domu lub kupno
lokalu bez kredytu jest prawie niemo¿liwe.
Jedn¹ z mo¿liwoœci wzglêdnie
samodzielnego mieszkania jest taki
podzia³ domu jednorodzinnego,
gdzie wyodrêbni siê strefê, w której
gospodarzami bêd¹ mogli siê poczuæ
m³odzi ludzie.
Mieszkanie pod jednym dachem
rodziny wielopokoleniowej nie jest
naj³atwiejsze, ale tam gdzie panuje
zgoda ma równie¿ swoje zalety, jak
choæby wzajemne wspieranie siê czy
korzyœci ekonomiczne.
Obiekty u¿ytecznoœci
publicznej
Maksymalne wykorzystanie istniej¹cych budynków u¿ytecznoœci
publicznej to oszczêdnoœci w bud¿etach krajowych i samorz¹dowych.
To stara i oczywista prawda. Ale
w obecnych czasach jest ona trochê
zapomniana. Du¿a presja, by wykorzystaæ œrodki unijne powoduje, ¿e
czêsto samorz¹dy, b¹dŸ inne organy
pañstwowe, podejmuj¹ decyzje o
budowie filharmonii b¹dŸ innego
obiektu mimo istniej¹cego ju¿ w danym mieœcie takiego budynku.
Ka¿dy kolejny obiekt bêdzie generowa³ koszty wynikaj¹ce z koniecznoœci ogrzewania, konserwacji,
sprz¹tania, oœwietlenia itp.

Szczególnie w czasach deficytu
bud¿etowego warto to rozwa¿yæ.
Lepiej oszczêdzaæ nie generuj¹c
nowych kosztów utrzymania obiektów, ni¿ zmniejszaæ p³ace ludzi.
Dobrym rozwi¹zaniem (obecnie
ju¿ stosowanym) jest np. wykorzystanie jednego lokalu dla kilku organizacji spo³ecznych, poniewa¿ poszczególne organizacje spo³eczne
korzystaj¹ z lokalu zwykle 1 raz w
tygodniu.
W skali miêdzynarodowej dobrym rozwi¹zaniem proponowanym
przez czêœæ ekonomistów by³aby
mo¿liwoœæ wielokrotnej organizacji
olimpiady b¹dŸ innych imprez sportowych w jednym miejscu.
Koszt budowy obiektów sportowych jest wysoki. Po zakoñczeniu
olimpiady wiele z tych obiektów nie
jest ani dostatecznie wykorzystana i
zaczyna niszczeæ.
VAT w budownictwie - wp³yw
na miejsca pracy
W czasach wysokiego wskaŸnika bezrobocia stosunkowo szybko
mo¿na stworzyæ miejsca pracy w
budownictwie poprzez obni¿enie
stawki VAT.
Na wiêkszoœæ materia³ów budowlanych na³o¿ona jest stawka
23%.
Obni¿enie stawki o 15% spowodowaæ mo¿e wiêksze zapotrzebowanie na us³ugi budowlane.
Jeœli to zapotrzebowanie wzros³oby o 100%, to ³¹czne wp³ywy z
podatków dochodowego i VAT
zrównowa¿y³yby wp³ywy do bud¿etu jakie by³yby przy stawce 23%.
Poza tym do bud¿etu wp³ynê³yby równie¿ inne kwoty, jak choæby
ubezpieczenia spo³eczne czy akcyza
na paliwo.
15% obni¿ka cen materia³ów i
robót budowlanych mo¿e byæ du¿¹
zachêt¹ dla wielu inwestorów, w tym
wielu drobnych, którzy chc¹ wyremontowaæ swoje mieszkanie.
Wa¿ne s¹ równie¿ miejsca pracy.
Choæ miejsca pracy w budownictwie
nie s¹ tak stabilne, jak np. w fabryce,
to jednak ich zalet¹ jest u¿ytecznoœæ,
poniewa¿ w Polsce jest jeszcze wiele
budynków wymagaj¹cych remontów, czy podniesienia standardu.
Wies³awa Bogunia
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych Gminy Resko
Adam Marian Seredyñski nauczyciel. W 2013 r. zgromadzi³ 14
tys. z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada mieszkanie o pow.
56,9 m.kw. o wartoœci 180 tys. z³
(ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa),
grunty orne 1,006 ha o wartoœci 20
tys. z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u
zatrudnienia w ZS w Resku –
76.021,96 z³, z tytu³u zatrudnienia w
OKE w Poznaniu – 2.205,31 z³ oraz
dochód brutto ze sprzeda¿y wiœni z
w³asnego sadu – 3.291,83 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada samochód osobowy Fiat
Nowa Panda z 2012 r. (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada
kredyt konsolidacyjny Nordea –
Habitat (na dowolny cel) w wysokoœci 50 tys. z³, udzielony przez
Nordea Bank Polska (okres sp³aty
10 lat: od 2010 r. do 2020 r. Kredytobiorcy: Ma³gorzata Je¿, Mariusz
Je¿, Lucyna Seredyñska i Adam
Seredyñski. Kwota kapita³u pozosta³ego do sp³aty 35.096,72 z³ –
ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa),
po¿yczka udzielona przez Bank Polska Kasa Opieki Spó³ka Akcyjna z
siedzib¹ w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 w wysokoœci 50 tys. z³ na
cel konsumpcyjny (umowa po¿yczki zawarta 23.05.2012 r. Po¿yczka
udzielona do dnia 5.05.2018 r. Ca³kowita kwota pozosta³a do sp³aty: 37.
641,70 z³ – ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa), kredyt konsumencki
na zakup samochodu w wysokoœci
21.405,30 z³ udzielony przez Fiat
Bank Polska S.A. W dniu 14.03.
2013 r. Sp³ata jednorazowa kredytu
dokonana w dniu 14.03.2014 r.
(Okres kredytu – 96 miesiêcy od
14.03.2013 r. do 14.03.2021 r. Stopa
procentowa 0,0% w okresie pierwszych 12 miesiêcy kredytu oraz sta³a
stopa procentowa w wysokoœci
11,99% w stosunku rocznym w okresie kolejnych 84 miesiêcy kredytu.
Kredytobiorcy: Adam Seredyñski i
Lucyna Seredyñska - ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa).
Marek Wierzbowski - przedsiêbiorca. Posiada mieszkanie o pow.
78,10 m.kw. (wspólnoœæ maj¹tkowa).
Osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
10.270 z³. Posiada samochód ciê¿arowy Renault Master 2.5 DCI, rok
produkcji 2003.
Zygmunt Œwiêcicki - bezrobotny. Posiada dom o pow. 120 m.kw. o
wartoœci 300 tys. z³, budynek gospodarczy o pow. 110 m.kw. o wartoœci
100 tys. z³. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u
diety radnego w kwocie 5.560 z³.
Andrzej Lech Nowak - rolnik. W
ubieg³ym roku zgromadzi³ 121.483 z³
(wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada

dom o pow. 220 m.kw. o wartoœci 225
tys. z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa), gospodarstwo roœlinno-ogrodniczosadownicze o pow. 30,58 ha (w³asnoœæ) – 86 ha (dzier¿awa) o wartoœci 600 tys. z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa) – z tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód – 672.828,80 z³, dochód –
121.483 z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa).
Dochód z diety radnego wliczony w
przychód gospodarstwa (wspólnoœæ maj¹tkowa) - 5.260 z³. Posiada
samochody Skoda Fabia 2003 r. i
Suzuki Grand Vitara 2005 r. (wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada kredyt
hipoteczny, odnawialny na potrzeby gospodarstwa w Banku B.G.¯.
Gryfice w wysokoœci 184 tys. z³ na
7,7 % w skali roku. Kredyt zaci¹gniêty na 10 lat (do 2016 r.). Pozosta³o do
sp³aty na dzieñ 31.12.2013 r. - 143.800
z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa).
Dariusz Mo¿ejko - funkcjonariusz s³u¿by wiêziennej i starszy inspektor dzia³u finansowego w Zak³adzie Karnym w Nowogardzie.
Posiada dom o pow. 77,29 m.kw. o
wartoœci 38 tys. z³ (w³asnoœæ przedma³¿eñska). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia WZKN-D - 60.496,59
z³, z tytu³u diety radnego 5.579,09 z³,
z tytu³u dop³aty na czêœciowe sp³aty
kapita³ów kredytów bankowych dop³ata do solarów – 6.210 z³. Posiada samochód osobowy Opel Zafira
2003 r. Posiada kredyt w Boœ Bank
Szczecin na kolektory s³oneczne na
kwotê 13.800 z³, pozosta³o do sp³aty
6.950 z³.
El¿bieta Korgul z d. Kazimierowicz nauczycielka w SP w Resku.
Posiada mieszkanie o pow. 54,58
m.kw. o wartoœci 50 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska), dzia³kê gruntu o obszarze 1.169 m.kw. o wartoœci
10 tys. z³ - 43 % udzia³u (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia w SP Resko – 55.901,48 z³, z tytu³u diety radnej – 6.116 z³.
Czes³aw Kot³ów diagnosta w
S.C. w Resku. Posiada dom o pow
105 m.kw. o wartoœci 150 tys. z³,
mieszkanie o pow. 72 m.kw. o wartoœci 140 tys. z³ oraz gospodarstwo
roœlinno-hodowlane o pow. 72 ha o
wartoœci 108 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ). 1.10.1998 r. naby³ budynek
pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ od
ZNMR w Resku. Wspólnie z trzema
osobami prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ S.C. Stacja kontroli pojazdów, warsztat, us³ugi dŸwigowe (z
tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód –
115.750,08 z³ i dochód – 34.634,72 z³).
Z tytu³u diety radnego osi¹gn¹³
dochód w kwocie 5.260 z³. Posiada
samochód Volkswagen Caddy z
2005 r. Posiada kredyt hipoteczny na

zakup mieszkania w wysokoœci 120
tys. z³ (pozosta³o do sp³aty 69 tys. z³
– Bank Pekao S.A. Gryfice), kredyt
na zakup ziemi w wysokoœci 150 tys.
z³ (pozosta³o do sp³aty 45 tys. z³ –
B.S. Gryfice), kredyt na zakup ziemi
w wysokoœci 539 tys. z³ (pozosta³o
do sp³aty 500.500 z³ od ANR Szczecin).
Edyta Klepczyñska z d. Jaskulska oficer prasowy w Komendzie
Powiatowej Policji w Gryficach. Posiada mieszkanie o pow. 58 m.kw. o
wartoœci ok. 150 tys. z³. Osi¹gnê³a
dochód z tytu³u zatrudnienia w KPP
Gryfice – 58.137,63 z³, z tytu³u diety
radnego – 6.160 z³. Posiada kredyt
mieszkaniowy w Kredyt Banku zaci¹gniêty 2006 r. w wysokoœci 94 tys.
z³ (kredyt w CHF) na Edytê Klepczyñsk¹. Pozosta³o do sp³aty
25.577,57 CHF, kredyt konsumpcyjny w BS Wolin (remont mieszkania,
leczenie dzieci) na kwotê 50 tys. z³ –
rata miesiêczna 700 z³. Kredyt zaci¹gniêty w 2010 r. wraz z ma³¿onkiem
Krystianem Klepczyñskim.
Renata Alicja Kulik nauczyciel
w SP w Starogardzie. W 2013 r. zgromadzi³a 30 tys. z³ (ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa) oraz 3940 akcji
spó³ki Enea S.A. na kwotê ok. 60 tys.
z³ (ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa). Posiada dom o pow. 125 m.kw. o
wartoœci 350 tys. z³ (ma³¿eñska
wspólnota maj¹tkowa). Osi¹gnê³a
dochód z tytu³u zatrudnienia –
66.619,02 z³ oraz z tytu³u diety radnej
– 7.106 z³. Posiada samochód Honda
CRV z 2009 r. o wartoœci ok. 60 tys. z³
(ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa).
Oktawiusz Je¿ - przedsiêbiorca.
W zesz³ym roku zgromadzi³ 15 tys. z³
(ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa),
350 euro (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada mieszkanie o pow.
74 m.kw. o wartoœci 125 tys. z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada dzia³kê budowlan¹ o pow.
0,4091 ha o wartoœci 80 tys. z³, dzia³kê budowlan¹ o pow. 01096 ha o
wartoœci 20 tys. z³, dzia³kê budowlan¹ o pow. 0,6 ha o wartoœci 305 tys.
z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa). Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (wspó³w³aœciciel) - PH
„Gama” i PPHU „Magnum”. Z tego
tytu³u osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci 3.345.491,12 z³ i dochód w
kwocie 310.285,14 z³. Posiada samochody: Ford S Max 2009 r., Ford
Transit 1999 r., Ford Transit 2004 r.,
Ford Transit 2006 r., Mercedes
Sprinter 2004 r. Posiada kredyt hipoteczny – 68 tys. z³ na 5 lat Bank Ing
Bank Œl¹ski zaci¹gniêty na uruchomienie dzia³alnoœci, kredyt 844 tys. z³
na 30 lat Deutsche Bank PBC S.A. na
budowê domu.

Pawe³ Gradus listonosz. Posiada mieszkanie o pow. 73,99 m.kw. o
wartoœci 110 tys. z³. Jest wspó³w³aœcicielem: 1/2 udzia³u w lokalu mieszkalnym 7399, udzia³ 1/2 w pomieszczeniach budynków gospodarczych, udzia³ 1/2 czêœci udzia³u 541/
100 w dzia³ce 3077 m.kw. o wartoœci
30 tys. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u
pracy w kwocie 28.249,76 z³ oraz z
tytu³u diety radnego – 6.116 z³.
Jan Czaban nauczyciel w ZS w
Resku (do 31.08.2013 r.), Prezes Zarz¹du „Z³ota Farmacja” Sp. z o.o. i
„AZ Pharma” Sp. z o.o. Posiada dom
o pow. 190 m.kw. o wartoœci ok. 400
tys. z³ (ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa). Posiada 19 % udzia³ów w
„Z³otej Farmacja” Sp. z o.o. i 100 %
udzia³ów w „AZ Pharma” Sp. z o.o. Z
tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 5.302,95 z³. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia w ZS w
Resku – 15.706,75 z³, z tytu³u zatrudnienia w „Z³otej Farmacji” Sp. z o.o.
25.258,73 z³, z tytu³u umowy zlecenia
– Politechnika Koszaliñska – 200 z³,
z tytu³u diety radnego - 5.786 z³.
Posiada samochód osobowy Ford
Mondeo z 2007 r. o wartoœci ok. 30
tys. z³. Posiada refinansowy kredyt
hipoteczny wobec Nordea Bank
Polska S.A. Zaci¹gniêty 16.05.2008
r. w wysokoœci 177.658 CHF na sp³atê wczeœniejszych kredytów za zakup dzia³ki i budowê domu. Pozosta³o do sp³aty 149.548 CHF do 2038 r.
Anna Janina Szymañska bibliotekarz nauczyciel w ZS w Resku.
Posiada mieszkanie o pow. 78 m.kw.
o wartoœci 130 tys. z³. Osi¹gnê³a
dochód z tytu³u Szczeciñskiej Fundacji – 3.557,14 z³, z tytu³u ZS w
Resku – 53.660,05 z³, z tytu³u nagrody pieniê¿nej od UM w Resku – 400
z³ oraz z tytu³u diety radnego – 6.785
z³. Posiada kredyt w „Kasie Stefczyka” zaci¹gniêty na remont mieszkania w wysokoœci 15 tys. z³.
Stanis³aw Buczek rencista. W
ubieg³ym roku zgromadzi³ 45.505,45
z³ (œrodki zgromadzone z dop³at na
prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej).
Posiada 1/2 gruntów rolnych o pow.
36,39 ha o wartoœci ok. 270 tys. z³.
(wspó³w³asnoœæ z ¿on¹). Osi¹gn¹³
dochód z tytu³u diety za pracê radnego – 6.446 z³, z tytu³u renty inwalidzkiej – 6.803,40 z³ oraz z tytu³u
najmu i poddzier¿awy – 461,25 z³.
Posiada samochód osobowy Volkswagen 2002 r. o wartoœci 12 tys. z³, 1/
2 wartoœci sprzêtu rolniczego ci¹gnik Casse 1985 o wartoœci 25 tys. z³,
ci¹gnik Same 1986 o wartoœci 27 tys.
z³, ci¹gnik C360 1983 o wartoœci 12
tys. z³, ci¹gnik C-330 1981 o wartoœci
11 tys. z³, kombajn zbo¿owy Claas
1977 o wartoœci 30 tys. z³.
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Z ¯YCIA POWIATU

Czy¿by by³a tu
piwnica lodowa?

(LESIÊCIN, gm. Wêgorzyno).
W tej miejscowoœci piêknie zachowa³a siê piwnica – najprawdopodobniej lodowa. Gdyby to okaza³o siê
prawd¹, by³aby to pierwsza znana
taka piwniczka, która dotrwa³a do
czasów wspó³czesnych.
Piwnica znajduje siê na terenie
pa³acu, jako osobna budowla. Ktoœ
wy³ama³ prowadz¹ce do niej drzwi,
ods³aniaj¹c wejœcie wewn¹trz. Piwnica wbudowana jest w grunt i lekko
wystaje ponad. Na dó³ prowadz¹
w¹skie krête schody.

W piwnicach lodowych pod koniec zimy gromadzono wielkie bry³y
lodu. Izolacja od czynników zewnêtrznych sprawia³a, ¿e lód przez
lato nie topi³ siê. Z piwniczki latem
przewo¿ono bry³y lodu do spi¿arni,
gdzie pe³ni³ funkcje ch³odz¹c¹.
Piwnica lodowa nazywana by³a
równie¿ lodownia lub lodnia.
Piwnice lodowe istnia³y niegdyœ
przy ka¿dym browarze, maj¹tku
ziemskim, przedsiêbiorstwie przetwarzaj¹cym p³ody rolne i miêsne.
Lód pozyskiwano z rzek, stawów i
jezior.
MM

Nowe molo na G³êbokim
(RADOWO MA£E) Dziêki
wspó³pracy i zaanga¿owaniu ludzi z
ro¿nych œrodowisk nad Jeziorem
G³êbokim powsta³o nowe molo.
Belki konstrukcyjne zasponsorowa³a firma Bono Fur Farm z Wo³kowa, deski pok³adowe - gmina, a prace
spo³ecznie wykonali wêdkarze z ko³a
wêdkarskiego „Sumik” z Radowa
Ma³ego.
Prace te nie by³yby konieczne,
gdyby osoby korzystaj¹ce z mola

dba³y o to, co s³u¿y wszystkim. Niestety naprawy po aktach wandalizmu s¹ dokonywane co roku. W tym
roku molo zosta³o tak znacznie
uszkodzone, ¿e postanowiono postawiæ nowe. Mo¿e warto by³oby i tu
zainstalowaæ monitoring. Wówczas
koszty naprawy pokryliby ci, którzy
zniszczyli, a nie wszyscy mieszkañcy gminy. Jeœli komuœ brakuje kultury i wyobraŸni, to byæ mo¿e lekcj¹
by³oby pokrycie kosztów postawienia nowego obiektu?
MM
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Tulipanowiec
w przemys³awskim
parku

(PRZEMYS£AW, gm. Resko)
Niewiele osób wie, ¿e we wsi Przemys³aw roœnie okaza³y tulipanowiec.
Drzewo to pochodzi z rodziny magnoliowatych, posiada charakterystyczny kszta³t liœci i kwiatów. Osi¹ga od oko³o 25 m do 35 m wysokoœci.
Okres kwitnienia przypada na prze³om czerwca i lipca. W Polsce spotykana jest wy³¹cznie odmiana amerykañska (wystêpuje tak¿e chiñska).
Na œwiecie tulipanowce wykorzystywane s¹ w przemyœle sklejkowym, w produkcji oklein, w meblarstwie: na wyroby toczone, skrzynki
i jako papierówka. Korzenie tulipanowca stosowane s¹ jako dodatek
smakowy do niektórych gatunków
piwa.
W Przemys³awiu mo¿na podziwiaæ drugiego pod wzglêdem wiel-

koœci tulipanowca w Polsce. Drzewo
jest potê¿ne i wiekowe. Mieszkañcy
wsi wspólnie dbaj¹ o teren parku, w
którym roœnie ta wyj¹tkowa roœlina.
W zwi¹zku z tym sporz¹dzili projekt,
który ma na celu ochronê 17 drzew z
okolicy, m. in. dêbów np. czerwonolistne oraz cisy. Do tego w parku
znajduje siê 200 budek lêgowych dla
ptaków, które wspólnymi si³ami zbudowali mieszkañcy wsi. W parku
organizowane s¹ ró¿nego rodzaju
atrakcje dla dzieci.
Program zosta³ pozytywnie rozpatrzony i w nied³ugim czasie wieœ
uzyska fundusze na ten cel i bedzie
mia³a swoje pierwsze pomniki przyrody. Przyk³adowo, aby uznaæ tulipanowca za pomnik przyrody jego
obwód w pierœnicy powinien byæ
wiêkszy ni¿ 150 cm.
(r)

Na policji bezpieczniej

Cmentarz za stadionem?
(RADOWO MA£E). Na tutejszym cmentarzu wystarczy miejsc
pochówkowych na oko³o 5-6 lat. Ju¿
teraz wiêc nale¿y zacz¹æ myœleæ
albo nad poszerzeniem obecnego
cmentarza albo wytyczeniem nowego.
Gmina Radowo Ma³e otrzyma³a z

Agencji Nieruchomoœci Rolnych 5
ha gruntów za stadionem i byæ mo¿e
to w³aœnie tam zostanie zlokalizowany nowy cmentarz. Jest to kwestia
przysz³oœciowa, na lokalizacjê musi
byæ zgoda, a na zorganizowanie tam
miejsc pochówkowych – pozyskane
pieni¹dze.
MM

(£OBEZ) Tytu³owe has³o g³êboko wziê³y sobie do serca nawet ptaki. W
literce P jeden z nich uwi³ sobie gniazdko.
(r)
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W sobotê przyje¿d¿a III-ligowa Pogoñ Szczecin

Z ¿ycia s¹siadów

Szpital w Po³czynie Sarmata wygra³
znowu do wziêcia z Iskr¹ Golczewo
Zarz¹d Powiatu Œwidwiñskiego nie zgodzi³ siê
na zmianê koncepcji funkcjonowania placówki
(ŒWIDWIN) Jednak zapad³a
decyzja o rozwi¹zaniu umowy na
dzier¿awê szpitala w Po³czynieZdroju. Musia³o up³yn¹æ wiele czasu i pojawiæ siê wiele faktów, zanim
Zarz¹d Powiatu dojrza³ do zerwania
umowy z katowick¹ spó³k¹ Szpitale
Polskie. Szalê przewa¿y³a chêæ
zmiany przez spó³kê koncepcji
funkcjonowania szpitala, zmierzaj¹ca do likwidacji niektórych oddzia³ów, na co nie by³o przyzwolenia
spo³ecznego.
Przypomnijmy, ¿e konflikty
wokó³ szpitala ci¹gle przysparza³y
Zarz¹dowi Powiatu problemy, z których musia³ t³umaczyæ siê przed opini¹ publiczn¹. A to niezap³acone faktury firmom po³czyñskim za remonty,
a to niedotrzymywanie terminów
tych remontów i zmiany firm je wykonuj¹cych, a to poœlizgi z p³atnoœciami czynszu, protest przed starostwem, a ostatnio domaganie siê
przez spó³kê zatwierdzenia nowej
koncepcji funkcjonowania szpitala
w Po³czynie. Czêœæ oddzia³ów mia³a
byæ przeniesiona do dzier¿awionego przez spó³kê szpitala w Drawsku
Pomorskim. Prezes Szpitali Polskich
domaga³ siê, by decyzja zosta³a podjêta do po³owy czerwca. Zarz¹d Powiatu podj¹³ wiêc decyzjê – nie wyrazi³ zgody na zmianê koncepcji i
podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwi¹zania umowy ze spó³k¹.
O opiniê na ten temat zapytaliœmy pana Marcina Olejnickiego z
Po³czyna-Zdroju, który zbiera³ podpisy w obronie szpitala i wspó³organizowa³ protest przed starostwem.
- Dobrze siê sta³o, chocia¿ du¿o
za póŸno, i¿ pan starosta wraz z zarz¹dem powiatu przejrzeli na oczy i
ujrzeli to, co dla wszystkich zwi¹zanych ze szpitalem by³o oczywiste.
Szkoda tylko zmarnowanego czasu i
niepotrzebnych nerwów nas
wszystkich. Przez brak decyzji w
odpowiednim momencie szpital traci³ na reputacji, a tak¿e pacjentów.
Straciliœmy równie¿ wiele czasu, który powinien byæ przeznaczony na
dostosowanie szpitala do norm unijnych.
Mimo wielokrotnych prób zwrócenia uwagi zarówno panu staroœcie
jak i ca³ej Radzie Powiatu na nieprawid³owoœci, poprzez zbiórkê podpi-

sów, na spotkaniach, na pikiecie pod
starostwem, byliœmy traktowani
oraz przedstawiani jako ci, którzy
chc¹ wprowadziæ zamêt w to, co
wed³ug pana starosty i Rady Powiatu by³o prowadzone w sposób niemal wzorcowy, a nie trzeba by³o byæ
znawc¹ ani ekspertem, by zauwa¿yæ, ¿e by³y to plany i dzia³ania iœcie
ksiê¿ycowe. Zosta³o to brutalnie
zweryfikowane przez ¿ycie.
Mimo i¿ w koñcu dosz³o do rozwi¹zania umowy ze spó³k¹ „Szpitale
Polskie”, odnoszê wra¿enie, i¿ nasi
w³odarze nie nauczyli siê niczego na
tej „lekcji” i dalej usilnie próbuj¹
brn¹æ w ten sam system i chc¹ oddaæ
ponownie szpital w prywatne rêce,
nie zostawiaj¹c sobie ¿adnej mo¿liwoœci kontroli nad tym, co siê dzieje
w instytucji u¿ytecznoœci publicznej
i przy okazji nad naszym wspólnym
dobrem. Obawiam siê ¿e rozwi¹zanie
takie mo¿e po raz kolejny zakoñczyæ
siê katastrof¹ i na ratunek dla szpitala bêdzie wtedy ju¿ za póŸno.
W wywiadzie telewizyjnym pan
starosta zaznaczy³, ¿e przejmuj¹c
szpital powiat bêdzie musia³ ponieœæ
wszelkie koszty zwi¹zane z przystosowaniem go do standardów unijnych, co bêdzie dla powiatu katastrof¹. Zapewne ma racjê, lecz musi
równie¿ przyznaæ, i¿ przez ostatnie
piêæ lat starostwo nie musia³o inwestowaæ ¿adnych pieniêdzy w remonty ani utrzymanie szpitala, ale czerpa³o zyski z czynszu dzier¿awnego
za budynek, jak i za sprzêt, wiêc widz¹c, i¿ zarz¹dzanie szpitalem przez
katowick¹ spó³kê jest nieudolne,
powinno zawczasu przygotowaæ siê
na tak¹ ewentualnoœæ.
Mam nadziejê ¿e nastêpny operator, który wygra przetarg, nie nastawi siê wy³¹cznie na czerpanie
szybkich zysków, a co za tym idzie na
destrukcjê szpitala, a starostwo dok³adnie przeœwietli potencjalnych
zarz¹dców oraz sprawdzi ich dotychczasowe dokonania – powiedzia³ Marcin Olejnicki.
KAR

(DOBRA) Pi³karze Sarmaty
Dobra rozegrali dzisiaj swój drugi
mecz sparingowy w ramach przygotowañ do rundy jesiennej rozgrywek IV ligi. Tym razem na stadionie
w Dobrej spotkali siê z Iskr¹ Golczewo, czo³ow¹ dru¿yn¹ klasy okrêgowej zakoñczonego sezonu.
Pi³karze z Golczewa wystêpuj¹cy
w Dobrej bez kilku podstawowych
zawodników nie byli w stanie podj¹æ
równorzêdnej walki z zawodnikami
Sarmaty, którzy przez ca³y mecz mieli
zdecydowan¹ przewagê. Jedynie w
drugiej czêœci meczu uda³o siê pi³karzom Iskry wypracowaæ 2-3 dogodne sytuacje do strzelenia bramek,
jednak w tej czêœci meczu dobrymi
interwencjami popisa³ siê broni¹cy
w bramce Sarmaty zawodnik testowany. W sumie zas³u¿one, wysokie
6:0, zwyciêstwo Sarmaty.
19.07.2014r. Dobra, Sarmata
Dobra – Iskra Golczewo 6:0
Strzelcy bramek dla Sarmaty:

Damian Koœciuk 2, zawodnik testowany, Emilian Kamiñski, Kamil Pacelt i Damian Dzierbicki.
Sk³ad Sarmaty: Sebastian Marciniak (45' zawodnik testowany), Kamil Pacelt, zawodnik testowany,
Andrzej Kierek (45' Wojciech
Dorsz), Arkadiusz Paw³owski, Zdzis³aw Szw¹der, Damian Dzierbicki,
zawodnik testowany (30' Wojciech
Bonifrowski), Damian Koœciuk, Emilian Kamiñski (60' Przemys³aw Sadowski), zawodnik testowany.
W najbli¿sz¹ sobotê, 26 lipca, o
godzinie 16.00 na stadionie w Dobrej
Sarmata zmierzy siê z III ligow¹ Pogoni¹ II Szczecin. Mecz ten, rozgrywany jako jeden z punktów XV Jarmarku
Doberskiego, bêdzie te¿ mia³ charakter charytatywnej pomocy dla mieszkañca gminy Dobra Stanis³awa Góraka, wiernego kibica Sarmaty, od lat
poruszaj¹cego siê na wózku inwalidzkim. Myœlê, ¿e kibice Sarmaty i nie
tylko, licznie zgromadz¹ siê na tym
meczu i do³o¿¹ swoj¹ symboliczn¹
„cegie³kê”.
estan

Zaproszenie

Jubileuszowy X Festyn Letni
w £osoœnicy
(£OSOŒNICA, gm. Resko) Organizatorzy zapraszaj¹
na X Festyn Letni £osoœnica 2014. Festyn odbêdzie
siê 2 sierpnia 2014 roku, od godz. 16.00, na boisku
szko³y filialnej w £osoœnicy.
W programie miêdzy innymi:
- rozgrywki dru¿yn siatkarskich,
- konkurencje sportowe dla dzieci
- rodzinne zawody sportowe
- godz. 17.00 przyjazd motocykli ze œwinoujskiego klubu motocyklowego
przeja¿d¿ki motocyklami
- godz. 18.00 wystêp zespo³u ludowego
- od godz. 20.00 zabawa dla doros³ych - zespó³ muzyczny Avanti
oraz
- zamek dmuchany,
- malowanie twarzy,
- kolorowe warkoczyki, tatua¿e,
- punkty gastronomiczne z w³asnymi wyrobami - ciasta,
grochówka, pierogi,potrawy z grilla
i wiele innych
ZAPRASZAMY!
Organizatorzy:
Rada Rodziców Szko³y Filialnej w £osoœnicy
So³ectwo £osoœnica i Siwkowice
OSP £osoœnica Klub Sportowy "Jastrz¹b"

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

(335)
(229)
(180)

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

(156)
(146)
(56)
(39)
(32)
(29)
(22)
(20)
(16)
(16)
(10)
(8)
(7)
(6)
(6)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £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
Joanna Kardaœ - UM £obez
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

(229)
(116)
(68)
(65)
(48)
(37)
(27)
(20)
(15)
(14)
(12)
(11)
(10)
(8)
(7)
(7)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Kupon
+
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pozytywnie oceniam

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)

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

(14)
(5)
(3)

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
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
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)
(76)
(52)
(28)
(21)
(15)
(11)
(8)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)

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

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

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

(14)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
(77)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(25)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (20)
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)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(4)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(3)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(3)
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
(2)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
(2)

5 000
nagrody

Imiê i nazwisko urzednika ..............................................................

Sponsorzy:
miejsce jego zatrudnienia..............................................................
Marcin
Pietrzyk

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika ..............................................................
Kazimierz

Rynkiewicz

miejsce jego zatrudnienia..............................................................

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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Krzysztof Marcinkowski OHP £obez Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez
Maria Sola - PUP £obez
Karolina ¯uczkowska - geodezja £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
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Kamila Deuter - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM
Helena Szwemmer - radna RM
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez Dariusz Ledzion - £DK
Wies³awa Romejko - UM £obez
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Ewa Ciechañska UM £obez Iwona ¯y³a - UM £obez Agnieszka Michna - UM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez
Andrzej Ziêba - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Konrad Stelmaszyñski - UM £obez
Piotr Æwik³a - radny RM £obez

(254)
(76)
(65)
(65)
(60)
(49)
(45)
(33)
(30)
(21)
(20)
(18)
(18)
(15)
(15)
(14)
(14)
(12)
(10)
(10)
(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)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(24)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(20)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
(19)
El?bieta Korgul - RM Resko
(16)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
(10)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku (9)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko (9)
Kamila Jaworska - UM Resko
(8)
Aniela Wypch?o - OPS Resko
(7)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(7)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(4)
Andrzej Nowak - RM Resko
(4)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(3)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko
(3)
Halina Puch - UM Resko
(3)
Jan Czaban - radny RM Resko
(3)
Pawe³ Gradus - RM Resko
(3)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
(3)
Mateusz Jaworski - UM Resko
(2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko
(2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko
(2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
(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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Galeria tygodnika
I Komunia Œwiêta
Bartosza

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

CMYK

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 22.7.2014 r.

Zapiski z pamiêci
Œroda.
To coœ, to dwa ogromne p³aty
cienkiej wo³owiny. Bêd¹ zrazy zawijane. Popra³em firanki, poprasowa³em suche pranie. Obiad by³ wspania³y. Dziadek zjad³ wszystko i w
podziêce przyszed³ do kuchni pomóc przy myciu garów. Ja my³em, a
on siedz¹c na taborecie ³adnie je powyciera³. Jestem mu wdziêczny za
wspó³pracê i wdziêcznoœæ. Oprócz
tego nie przespa³ kawa³ka dnia.
Po obiedzie jedziemy na ma³y
spacer. Mia³em na myœli altankê na
winnicy. Nic z tego. Mijamy skrzy¿owanie i zamiast w lewo, Dziadek ka¿e
jechaæ w prawo. Po kilkuset metrach
skrêcamy w lewo, dalej lasem. Droga
ca³y czas pnie siê do góry. Z poziomu 145 metrów npm. wjechaliœmy na
480 i wiêcej metrów npm. Droga leœna, asfaltowa i doœæ szeroka z wieloma miejscami widokowymi. Co
chwila zatrzymujê siê i robiê kolejne
zdjêcie. Zatrzymujemy siê w piêknym miejscu z panoram¹ na kilkanaœcie przynajmniej kilometrów.
Zreszt¹ w terenie trudno o odleg³oœci, gdy jest siê na sporej wysokoœci i ma siê przed sob¹ rozleg³¹ i
lekko zamglon¹ dolinê. Potem trochê zjazdu. Na poboczach ciekawe
zapory o wysokoœci ok. 0,5 m.
Schodz¹ siê co kilkadziesi¹t metrów
przy drodze. Oœwieca mnie, to przepusty pod drog¹ i gardziele kieruj¹ce do tych przepustów drobne zwierzêta leœne. Przepiêkne miejscowoœci usytuowane w dolinach. Du¿o
bardzo starych, porz¹dnie zachowanych domów i budynków gospodarczych oraz produkcyjnych. Dziadek
opowiada jak przez lata pracowa³ w
tych lasach przy wyrêbie i zwózce
drewna. W tej chwili jest to coœ w
rodzaju parku krajobrazowego i nazywa siê Schwabisch-Frankischer
Wald. Jest te¿ chlub¹ regionu. Zbocza po³udniowe zajmuj¹ winnice o
ró¿nobarwnych liœciach. Trudno mi
opisaæ feeriê barw na stokach. Coœ
piêknego. Wierzcho³ki wzgórz i górek zajmuj¹ lasy. Zbocza nie zajête
przez winnice poroœniête s¹ sadami
jab³kowymi i innymi uprawami rolniczymi. Te sady, to tak naprawdê stare zaniedbane jab³onki z zielepuchami, jak mówi¹ ch³opcy na naszej ulicy. W samych dolinach najczêœciej
zielone ³¹ki. Jak na tak¹ iloœæ u¿ytków zielonych, ma³o byd³a. Po drodze widzia³em konie, owce, bardzo
³adne kozy, byd³o bia³o-czarne, czer-

(cz. 66, odc. 8)

wone, z ogromnymi na bok stercz¹cymi rogami, koloru piaskowego.
Wszystkiego raptem mniej ni¿ 50
sztuk. Na polach gdzieniegdzie sta³a
kukurydza na ziarno, ju¿ zwarzona
mrozem i zielony kwitn¹cy groch.
W ka¿dej mijanej miejscowoœci
wytwórnie wina, miejsca, gdzie mo¿na za niewielk¹ op³at¹ wypiæ i kupiæ
dobre wytrawne wino. Wje¿d¿amy
do kolejnej miejscowoœci. Za t¹ miejscowoœci¹ mieliœmy skrêciæ w lewo,
ale nie zd¹¿y³em, gdy¿ Dziadek w tym
czasie przysn¹³. Gdy go zapyta³em
gdzie jechaæ, powiedzia³ wajta, czyli
dalej, wiêc pojecha³em dalej. Tak jechaliœmy rzez kolejne miejscowoœci.
Gdy do jednej wjechaliœmy ju¿ po raz
trzeci, to w tym momencie stwierdzi³em, ¿e Dziadek straci³ orientacjê.
Dopiero po kupieniu mapy mog³em
stwierdziæ, ¿e mijane miejscowoœci
znajduj¹ siê ponad 30 kilometrów od
naszej miejscowoœci. Nie wiem ju¿
na co patrzeæ. Po drodze co jakiœ czas
a to zameczek na górce, a to piêkny
koœció³ek, a to stara budowla, a to
urocze zbocze lub panorama.
Dziadek kieruje gdzie jechaæ, ja
kierujê samochodem, a naszej miejscowoœci jak nie ma, tak nie ma. Poza
tym przejecha³em pod autostrad¹, a
to nie ten kierunek. Jesteœmy 19. kilometrów od naszego domu, ale ja
nie wiem o tym. Dziadek ka¿e mi siê
zatrzymaæ przy przechodniach i pyta
o trasê. Kluczymy po miasteczku i
nie mo¿emy wyjechaæ. Pomimo, ¿e
jedziemy nie wiêcej jak 30 na godzinê, to i tak przed ka¿dym skrzy¿owaniem musimy siê zatrzymaæ, aby
Dziadek móg³ przeczytaæ drogowskazy. Do tego du¿y ruch. Za nami
kolejka kilku samochodów. Wszystkim siê spieszy, wiêc na nas tr¹bi¹.
Drugi raz jedziemy t¹ sam¹ tras¹ w
ci¹gu pó³ godziny. Ponownie pytamy siê przechodnia, a on nie wie.
Jedziemy z powrotem drog¹, któr¹
przed chwil¹ przyjechaliœmy. Stamt¹d lasami i leœnymi drogami wreszcie doje¿d¿amy do naszej miejscowoœci. Ponownie jedziemy t¹ sam¹
drog¹ co rano. Trzy godziny zlecia³y
jak z bicza trzasn¹³. Dowioz³em
Dziadka zdrowego i razem zanocujemy pod w³asnym dachem. Mia³em
ju¿ stracha.
Bez wzglêdu na koszty mapê
kupiê. Kupi³em dwie. Z terenem
przed autostrad¹ i za ni¹, tak dla
pewnoœci. Cdn.
WP

