„Bomba” w prokuraturze
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Awanse w Policji

(£OBEZ) W przededniu 95 rocznicy powstania
Policji Pañstwowej, 23 lipca 2014 r. w £obeskiego
Domu Kultury, ³obescy policjanci i zaproszeni
goœcie wziêli udzia³ w odprawie z okazji Œwiêta
Policji. W tym dniu policjanci otrzymuj¹ awanse.

CMYK

Decyzja prokuratora o umorzeniu zaskar¿ona do s¹du

Prokurator tylko dwoma
zadaniami skwitowa³
delegacje burmistrza Soli,
ale to nie powinno
zakoñczyæ sprawy
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Kazimierz Rynkiewicz

¯

yjemy tutaj, na Pomorzu, z
ró¿nymi pamiêciami. To powoduje, ¿e trudno nam stworzyæ
aktywn¹ spo³ecznoœæ lokaln¹, bo
ka¿dy niesie zaledwie fragment pamiêci zbiorowej. Zamiast tworzyæ
ca³oœæ, zamiast ¿yæ w pe³nej rzeczywistoœci, ¿yjemy z pamiêci¹ rozcz³onkowan¹,
fragmentaryczn¹,
wycinkow¹, tym samym ci¹gle rozbijaj¹c siê o siebie, jedni o drugich,
¯yjemy wiêc w œwiecie straszliwie
podzielonym, bo nie postrzegamy
go jako ca³oœci, jako uporz¹dkowanej struktury, gdzie ka¿dy ma miejsce dla siebie i je rozumie. Powodem
jest kilkudziesiêcioletnia luka w historii, jak¹ zafundowali nam komuniœci po wojnie, zwi¹zana z fatalnym
wykszta³ceniem, fa³szyw¹ wiedz¹
historyczn¹, z fragmentyzacj¹ naszej rzeczywistoœci.
Do dzisiaj zosta³y w niektórych
miasteczkach ulice np. XXX-lecia
PRL, co ju¿ wówczas wyraŸnie kontrastowa³o np. z obchodami 1000lecia Pañstwa Polskiego (1000 szkó³
na tysi¹clecie). To albo Polska ma
tysi¹c, albo trzydzieœci lat. Rzeczywistoœæ skrzecza³a i niektórzy doznawali rozdwojenia. By³y jednak
wa¿niejsze powody fragmentyzacji
naszej pamiêci. Powodowa³o je ró¿ne doœwiadczenie wojny. Ci, z Kresów, wywiezieni na Sybir, czêsto nie
widzieli Niemców na oczy. Im Niemiec nie zalaz³ za skórê. Doznali
krzywd od Rosjan (Sowietów). Z
kolei ci, z centralnej Polski i poznañskiego, wiedzieli i widzieli ogrom
zbrodni pope³nionych przez Niemców. Dla nich Rosjanie byli wyzwolicielami i ci szczególnie chêtnie
wprzêgali siê w zak³adany w Polsce
po wojnie system komunistyczny.
Dla odmiany Sybiracy wiedzieli i
widzieli, jak ten system funkcjonuje
i np. stawiali opór przy kolektywizacji, szczególnie brutalnej na Pomorzu Zachodnim. Jeszcze wielu innych mia³o traumatyczne doœwiadczenie rzezi na Wo³yniu, o której nie
mo¿na by³o mówiæ, wiêc byli zupe³nie wyobcowani w nowej rzeczywistoœci. Jeszcze inne doœwiadczenia
przywieŸli ze sob¹ tzw. andersowcy,
Sybiracy - ¿o³nierze Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie, którzy
wrócili do kraju. Gdy dodamy do
tego pamiêæ osiedlaj¹cych siê tu
¿o³nierzy Wrzeœnia 39, Ludowego
Wojska Polskiego, partyzantów ró¿-
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Rocznice sierpniowe
i wrzeœniowe
– sklejanie pamiêci

Gmina Resko ma farta

nych ziem i ugrupowañ, jeñców
obozów jenieckich i koncentracyjnych, robotników przymusowo wywiezionych do Rzeszy, to powstaje
obraz spo³eczeñstwa o bardzo ró¿nych, czêsto skrajnych, doœwiadczeniach i rozcz³onkowanej pamiêci.
Ka¿dy pamiêta³ swoj¹ krzywdê, która by³a jednak zaledwie fragmentem
ca³ego obrazu krzywd, jakich doznali Polacy i pañstwo polskie. Z punktu widzenia historii Polski, te doœwiadczenia sk³adaj¹ siê w ca³y obraz, z punktu widzenia poszczególnych ludzi, ich historia jest najwa¿niejsza. Jednak bez dostrzegania i
przyswajania historii innych ludzi,
wzajemnych relacji i z³o¿onych procesów spo³ecznych, trudno widzieæ
rzeczywistoœæ i historiê narodu jako
ca³oœæ. Powstaje spo³ecznoœæ nomadów, zamkniêtych i rozcz³onkowanych pamiêci, co ma konsekwencje w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej.
Trudno nam porozumieæ siê w wielu
prozaicznych sprawach i wspólnie
rozwijaæ siê.
Gdyby po wojnie Polska by³a
normalnym krajem, by³y by warunki
i czas, by te fragmentaryczne doœwiadczenia splot³y siê w jedn¹ historiê. Jednak komuniœci nie pozwolili na to, izoluj¹c te osobnicze i grupowe pamiêci, spychaj¹c je w sferê
osobistych historii lub zapomnienie. Do tego narzucili si³¹ zupe³nie
now¹ narracjê historyczn¹, gdzie
wszystko mia³o zaczynaæ siê od
nowa (np. XXX-lecie PRL, tak jakby
Polska zaczê³a siê dopiero po wojnie). Tym samym wzmocnili izolacjê
jednostkowych pamiêci i zablokowali rozwój pamiêci zbiorowej, która
stwarza wspólnotê.
Przyk³adów jest bez liku. Œwiêto
Policji – spotykaj¹ siê policjanci, ale

(RESKO). We wtorek
mia³a tu miejsce
sesja nadzwyczajna, bo i nadzwyczajna by³a uchwa³a,
jak¹ rajcy miejscy
mieli podj¹æ.

jakby poza spo³ecznoœci¹. Dobrze,
¿e insp. Piotr Ostrowski, zastêpca
komendanta wojewódzkiego, przypomina, ¿e mamy 95 rocznicê powstania Policji Pañstwowej. Tak¿e o
tym, ¿e w Miednoje jest najwiêkszy
na œwiecie cmentarz policyjny, spoczywa tam oko³o 6 tysiêcy policjantów rozstrzelanych przez Sowietów.
Czy dzisiejsi policjanci znaj¹ tê historiê? Czy w ogóle chc¹ j¹ znaæ?
¯yje w powiecie jeszcze wielu Sybiraków, których ojcowie byli policjantami, a którzy zginêli w Katyniu
lub zostali zamordowani i los ich jest
nieznany. Mo¿na by by³o ich zaprosiæ na Œwiêto Policji, by przywróciæ
ci¹g³oœæ historii i zwiêkszyæ powagê
samej Policji, która z ró¿nych powodów ¿yje jakby obok spo³ecznoœci, a
nie powinno tak byæ.
1 sierpnia syreny przypomn¹ o 70
rocznicy Powstania Warszawskiego. Z tej okazji przypominamy postaæ œp. Weroniki Tokarskiej. Czy z
tej okazji zbior¹ siê kombatanci i
spo³ecznoœæ, by uczciæ ¿o³nierzy
tego powstania, by przypomnieæ
choæby tê postaæ „walecznej” kobiety z naszej, ³obeskiej wspólnoty?
Zapewne nie, bo ka¿dy walczy³
gdzie indziej i z kim innym i o czym
innym pamiêta, a wiêkszoœæ to ju¿
nie obchodzi. M³odzi maj¹ ju¿ inn¹
pamiêæ, tak samo fragmentaryczn¹,
jak starsi. I tylko czasami zastanawiamy siê, dlaczego nam nic nie
wychodzi, dlaczego jest taki ba³agan, dlaczego nie mo¿emy czegoœ
zrobiæ razem. ¯yj¹c w rozcz³onkowanej pamiêci ¿yjemy w ró¿nych fragmentach rzeczywistoœci, mówiæ jêzykiem m³odzie¿owym – niekompatybilnych. Spróbujmy tê rzeczywistoœæ posklejaæ, mo¿e wtedy pójdzie nam ³atwiej.

Pani

Hannie Michalczyszyn
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

mê¿a

sk³adaj¹
Burmistrz
i pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £obzie

Darczyñca
z Brazylii

Do bud¿etu wp³ynê³o ponad milion z³otych, jako dar od potomka
by³ych mieszkañców Reska, mieszkaj¹cego obecnie w Brazylii - Wandera Weege. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na rewitalizacjê rynku. Dodatkowo gmina zaci¹gnie kredyt w
wysokoœci oko³o miliona z³. To i tak
nie wystarczy na ca³oœæ, bowiem na
ten cel konieczne jest uzyskanie kolejnego miliona. Byæ mo¿e uda siê tê
kwotê pozyskaæ ze œrodków zewnêtrznych.
MM
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INFORMACJE

tygodnik ³obeski 29.7.2014 r.

„Bomba”
„S³oneczny cypel” w prokuraturze
na finiszu
Stan¹³ nowy pomost

(SIELSKO, gm. Wêgorzyno) W
powiecie mamy jedno molo wiêcej –
to efekt starañ pañstwa Kotwickich
z Sielska, którzy pozyskali pieni¹dze na budowê pomostu na jeziorze
Sambórz Du¿y w Sielsku.
Pomost powsta³ w ci¹gu czterech dni, a wybudowa³a go firma
Hydro-in¿. G. Grajewski i R. P³owaœ
z Wicka. To kolejny efekt dzia³alnoœci Stowarzyszenia „Nasza Kraina

Sielsko”. Stowarzyszenie podjê³o
siê uporz¹dkowaæ i przygotowaæ
pla¿ê, by s³u¿y³a mieszkañcom wsi,
ale tak¿e gminy. Zwieziono kamienie, oczyszczono teren, stan¹³ nowy
pomost. Miejsce nazwano „S³oneczny cypel”. To dobra informacja w
czasie panuj¹cych upa³ów. Oficjalny
„chrzest” pla¿y odbêdzie siê 9 sierpnia, bo pozosta³y jeszcze prace „kosmetyczne”, ale ju¿ mo¿na korzystaæ
z k¹pieli w tym uroczym zak¹tku. (r)

Usun¹ azbest
(£OBEZ). Wybrano ju¿ firmê,
kora usunie azbest z dachów z terenu gminy £obez.
Przetarg na to zadanie wygra³a
firma EXITO Grzegorz Marek z Gorzowa Wielkopolskiego, która zaoferowa³a, ¿e usunie i zutylizuje azbest
za 78.816,61 z³. Na to zadanie gmina
pozyska³a dotacjê z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Œrodowiska.
Azbest bêd¹ mogli usun¹æ ci mieszkañcy gminy, którzy z³o¿yli wniosek.
Gmina pokrywa koszty zdjêcia i utylizacji azbestu, natomiast nowe zadaszenie mieszkañcy bêd¹ musieli
wykonaæ we w³asnym zakresie.
W przetargu wystartowa³o dziewiêæ firm. Oferta firmy z Gorzowa
Wielkopolskiego by³a najtañsza. M

(£OBEZ). 22 lipca ró¿ne instytucje w ca³ej Polsce otrzyma³y ostrze¿enia wys³ane mailowo o pod³o¿onych bombach. Taki te¿ trafi³ do
³obeskiej prokuratury. W wiadomoœci informowano, ¿e o 12.30 wybuchnie bomba, która rozpyli bakterie oraz gaz bojowy.

W zwi¹zku z tym, ¿e e-maile o tej
samej treœci trafi³y miêdzy innymi do
prokuratur, policji, urzêdów skarbowych, celnych, a nawet do sklepów.
CBŒ nie rekomendowa³o ewakuacji.
Tak¹ te¿ opcjê wybrano podczas
sprawdzania ³obeskiej prokuratury.
Alarm okaza³ siê fa³szywy.

Dbaj¹ o groby
(£OBEZ) Systematycznie kwatera po kwaterze pracownicy zatrudnieni przez Urz¹d Miejski w £obzie w
ramach sta¿y i robót publicznych
sprz¹taj¹ opuszczone i zaniedbane

Poszukujê informacji
o maj¹tku w Przyborzu
Poszukujê zdjêæ i informacji na temat maj¹tku w Przyborzu, gm. £obez (w tym maj¹tku mieœci³ siê PGR).
Tel. 696-308-679.

groby. Tym sposobem na cmentarzu
nie strasz¹ nagrobki z suchymi kwiatami ani nie s¹ poroœniête chwastami.
MM
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NASI MIESZKAÑCY

tygodnik ³obeski 29.7.2014 r.

W 70. rocznicê Powstania Warszawskiego przypominamy postaæ mieszkanki £obza œp. Weroniki
Tokarskiej. Artyku³ zosta³ opublikowany w Tygodniku £obeskim w 2007 roku

Weronika Tokarska – z Powstania
Warszawskiego do £obza
(£OBEZ) Jutro bêdziemy obchodziæ 63 rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego (w tym
roku 70.). Historia odleg³a w czasie,
która rozegra³a siê w odleg³ym od
nas mieœcie i mog³oby po tylu latach
wydawaæ siê, ¿e coraz mniej nas dotyczy. Ale tak nie jest i nie powinno
byæ. To przecie¿ dramatyczny fragment historii naszej ojczyzny, ale
tak¿e ludzie, których los rozrzuci³
po ca³ym kraju i œwiecie. Jedna z
uczestniczek Powstania Warszawskiego, pani Weronika Tokarska,
trafi³a do £obza i mieszka wœród
nas. Opowiedzia³a nam historiê
swojego ¿ycia.
Gdy wybuch³o powstanie, pani
Weronika, z domu Stefañska, mia³a
19 lat. Mieszka³a z mam¹ i rodzeñstwem w Warszawie na Starym Mieœcie, przy ul. Brzozowej. Dzisiaj ma
82 lat i mieszka w £obzie, przy ul.
Budowlanej (pani Weronika zmar³a
w 2008 roku).
Tata zmar³ tu¿ przed wybuchem
wojny. Z okupacji pamiêta przede
wszystkim biedê i strach.
- M³odzi czuli siê okropnie, bo na
ka¿dym kroku by³y ³apanki. Niemcy
zabierali m³odych do pracy. By³o
g³odno i ciê¿ko, kartki na chleb i
marmoladê. By³a ta znana r¹banka i
schab, którymi handlowano. Ja te¿
próbowa³am, ale siê do tego nie
nadawa³am - mówi.
Co jeszcze? - My m³odzi chcieliœmy, ¿eby Polska by³a wolna. Nale¿eliœmy do AK. Zbieraliœmy siê w
mieszkaniach, ch³opcy uczyli siê
obs³ugiwaæ broñ, szykowaliœmy
ulotki. Mówi³o siê o powstaniu, ale
nikt nie wiedzia³, jak to bêdzie.
POWSTANIE
- 1 sierpnia by³am po po³udniu u
kole¿anki na ul. Zakroczymskiej.
Wysz³am na balkon, a tu jakiœ ruch
na ulicy. Niedaleko by³a Wytwórnia
Papierów Wartoœciowych i Polacy j¹
zdobyli. Na Freta spotka³am brata i
on mi powiedzia³, ¿e powstanie siê
zaczê³o. Zg³osi³am siê na zbiórkê na
rynku Starego Miasta z kole¿ank¹,
która póŸniej zginê³a w powstaniu.
Nosiliœmy zaopatrzenie. Pamiêtam,
¿e ko³o Zamku w bramie staliœmy z
granatami i butelkami z benzyn¹ i
czekaliœmy na niemieckie czo³gi.
Wjechali na plac, popatrzyli i zawrócili. Na rogu D³ugiej i Kiliñskiego
by³o Ministerstwo Sprawiedliwoœci,

w którym zrobiono szpital. Nosiliœmy tam rannych i opatrywaliœmy
ich. Mama by³a pielêgniark¹ i ja zawsze chcia³am zostaæ lekarzem, wiêc
szybko siê nauczy³am zak³adaæ opatrunki. By³o du¿o zabitych i rannych,
ale to ju¿ nie robi³o wra¿enia. Nios³o
siê pomoc i nie myœla³o siê o tym.
Nikt nie u¿ala³ siê nad sob¹. Po prostu wykonywa³o siê swoje zadania.
Z bratem nie widzia³am siê przez ca³e
powstanie. Mama wyjecha³a ze szpitalem do Pruszkowa. Po tym wszystkim póŸniej mia³am sny, ¿e ci¹gle
gdzieœ wojujê...
WYJŒCIE Z WARSZAWY
- 1 wrzeœnia Niemcy przyszli na
Brzozow¹ i kazali wszystkim wychodziæ z piwnic. Wszystko by³o zniszczone. Wszêdzie gruzy. WywieŸli
nas do Pruszkowa i umieœcili w lokomotywowni. Po kilku dniach posegregowali nas; matki z dzieæmi wywozili do gospodarzy rolnych, a m³odych i starszych wywozili do pracy
w Niemczech. Ja trafi³am do obozu w
Ravensbruck.
RAVENSBRUCK
IHENNIGSDORF
- W Ravensbruck umieœcili nas w
barakach. Wszystko nam zabrali.
By³am tam kilka miesiêcy. Pamiêtam,
¿e pewnego razu Niemiec przyszed³
i zapyta³, czy któraœ z nas nie chce
pracowaæ w burdelu. Zg³osi³a siê
jedna kobieta. Mia³am w obozie z³oty pierœcionek, który schowa³am do
pude³ka po zapa³kach i zakopa³am
ko³o baraku, ale nie by³o ju¿ mo¿liwoœci go zabraæ.
PóŸniej wywieŸli nas do Hennigsdorf, w pobli¿u Berlina. To by³a
czêœæ obozu Saxenhausen. Pracowa³am w fabryce produkuj¹cej czêœci do jakiegoœ sprzêtu wojskowego. Obs³ugiwa³am du¿e wiertarki,
nawierca³am dziury w tych czê-

œciach. To by³a ciê¿ka praca, bo cz³owiek nie mia³ si³. Nie mo¿na by³o z
nikim rozmawiaæ. Spa³yœmy w barakach, po³o¿onych ze dwa kilometry
od fabryki. Pracowa³o siê od rana do
nocy. Mi trafia³a siê nocna zmiana i
nie mog³am siê przyzwyczaiæ. By³am
wykoñczona.
Pewnego dnia fabrykê zbombardowa³y angielskie samoloty. Piêknie
j¹ zburzyli, bo wycelowali nie ruszaj¹c naszych baraków. My siê tylko
martwiliœmy, by naszej zupy nie
zbombardowali. Na szczêœcie ocala³a.
Zbli¿a³ siê front i Niemcy zapêdzili nas do kopania okopów wokó³ fabryki. Cz³owiek g³odny, zmarzniêty, i
ta praca by³a ponad si³y. W baraku
mieszka³a ze mn¹ starsza kobieta,
taka inteligentna, ale by³a ci¹gle
g³odna, bo zjada³a wszystko od razu.
Ja sobie radzi³am, bo dzieli³am na
póŸniej. Kole¿anki œmia³y siê, ¿e
przez ten chlebek to Warszawê widzia³am, taki by³ cienki.
MARSZEŒMIERCI
Niemcy wobec zbli¿aj¹cego siê
frontu ewakuowali wiêŸniów obozów zag³ady i obozów pracy. Wycieñczonych wiêŸniów gnali w kierunku Lubeki, sk¹d chcieli ich wywieŸæ statkami do Szwecji. Wielu z
nich zmar³o w tych morderczych
marszach lub zosta³o zabitych.
- Po wykopaniu okopów zebrali
nas i wymaszerowaliœmy pod
eskort¹ w kierunku Lubeki. Ci¹gnêliœmy platformê z rzeczami Niemców.
Spa³o siê na drodze. Nieraz podk³ada³am sobie kamieñ albo ceg³ê pod
g³owê, by wy¿ej by³a... Szliœmy, ale
nie by³o wody. W pewnym momencie jeden z Niemców bra³ wodê z
pompy. Mia³am puszkê po konserwie przywi¹zan¹ sznurkiem. To by³
nasz talerz. Skoczy³am do pompy i
jeszcze kilka kropel z³apa³am. Niemiec dolecia³ do mnie i chcia³ mnie
uderzyæ kolb¹ karabinu, ale zd¹¿y³am wskoczyæ w maszeruj¹cy t³um.
Po kilku dniach zaprowadzili nas
do stodo³y, na noc. Po drodze znaleŸliœmy trochê liœci z kapusty, czasami znalaz³o siê wyt³oki z buraków
cukrowych, bo nam dali tylko pajdkê
chleba na drogê i kawa³eczek margaryny. Rano budzimy siê, a eskorty
nie ma. Gdzieœ w oddali widaæ by³o
dymy po¿arów. Okaza³o siê, ¿e Niemcy uciekli i jesteœmy ju¿ za lini¹ frontu. Poszliœmy na zachód, za wojskiem. Niemcy opuszczali gospo-

darstwa uciekaj¹c przed frontem.
Znajdowaliœmy na drodze wysypan¹ kaszê, p³atki owsiane, to zbieraliœmy.
POWRÓT
- A¿ przyszed³ 8 maja. Ja ju¿ nie
mia³am si³y iœæ dalej, ale nadjecha³
czo³g. To byli Anglicy. Powiedzieli
nam, ¿e to koniec wojny. Dali nam
paczki z ¿ywnoœci¹. Ruszyliœmy na
wschód, do Polski. Po drodze mijaliœmy puste domy, bo Niemcy chowali
siê po lasach. ¯o³nierze francuscy
mówili, ¿e mo¿emy braæ co chcemy z
pustych domów, ale ja kraœæ nie
mog³am. Braliœmy drobne rzeczy jakie znajdowaliœmy po drodze, no¿e,
no¿yczki... To by³ nasz ca³y posag na
przysz³e ¿ycie. WieŸliœmy go na taczce. Na gruzach jednego z budynków
zobaczy³am lalkê. Chcia³am j¹ wzi¹æ,
bo bardzo lubi³am lalki, ale pomyœla³am, ¿e skoro jest lalka, to musi
gdzieœ byæ dziecko i jak wróci, to
bêdzie p³aka³o. Rzuci³am lalkê. Nie
mogê robiæ krzywdy dziecku – pomyœla³am. Na gruzach znalaz³am figurkê Jezusa, obok krzy¿a. Wziê³am
j¹ i dotar³a ze mn¹ do Polski. PóŸniej
odda³am j¹ do oœrodka w Laskach
pod Warszaw¹. On tam jest - mówi.
Z WARSZAWY DO £OBZA
Po powrocie do Warszawy pani
Weronika odnalaz³a mamê. Do domu
nie mog³y wróciæ, bo by³a tam kupa
gruzów. Pracowa³y w szpitalu w
Pruszkowie, mieszkaj¹c na pokoju.
PóŸniej w szpitalu w Laskach. Po
kilku latach spotka³a swojego póŸniejszego mê¿a, pana Tokarskiego,
który wróci³ z Syberii. Do Lasek
przyjecha³ z £obza na kilka dni. W
£obzie odnalaz³ siostrê i zamierza³ tu
osi¹œæ. Po d³u¿szej znajomoœci pani
Weronika przyjecha³a do £obza i tu
w 1952 roku wziêli œlub. Pan Tokarski
prowadzi³ znany w £obzie zak³ad
elektromechaniczny, najpierw prywatnie, póŸniej w Domecie. ¯ona
pomaga³a mu prowadz¹c rachunki i
zajmowa³a siê domem. Po dramatycznych przejœciach z Niemcami i
Rosjanami ci ludzie tak¿e w swojej
ojczyŸnie nie zaznali spokoju.
- Nie pracowa³am, bo jak cz³owiek
pracowa³ prywatnie, to mu nic nie
by³o wolno. Borodziuk, jak by³ przewodnicz¹cym, to potrafi³ mi powiedzieæ, bo mieszka³am na Hanki Sawickiej i stara³am siê o mieszkanie, ¿e
mi na to nie pozwoli, bo „prywatny”
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nie mo¿e mieszkaæ w blokach. A ja
mówiê – jak pan œmie tak mówiæ. A
czy mój m¹¿ nie pracuje w naszej ojczyŸnie? A czy to jest parszywa
owca, ¿e w blokach nie mo¿e mieszkaæ? Bardzo mnie obrazi³ - wspomina
z gorycz¹ tamte ³obeskie rz¹dy okresu socjalizmu.
SENSTAMTYCH ŒMIERCI,
SENS TEGO ¯YCIA
Po powstaniu i obozach zosta³y
pani Weronice schorowane nogi, ale
nie zapomnia³a o powinnoœciach
wobec kolegów kombatantów. Przez
wiele lat podczas ró¿nych rocznic
pojawia³a siê na grobach kombatantów, wraz z panem Tadeuszem Barañskim i innymi ³obeskimi kombatantami. Po œmierci mê¿a zosta³a sama ze
swoj¹ pamiêci¹. Synowie usamodzielnili siê, wybudowali w £obzie.
Czasami opowiada swoj¹ historiê
tym, którzy chc¹ pos³uchaæ. Takich
jest coraz mniej. Œwiat siê zmienia.
Tylko nie bardzo wiadomo, czy na
lepsze, czy na gorsze. Bo có¿ to za
œwiat bez historii?
Zapytana o spory o sens œmierci
180 tysiêcy warszawiaków mówi
krótko – myœmy wtedy chêtnie walczyli, bo chcieliœmy wolnej ojczyzny.
Bo czemu Niemiec mia³ rz¹dziæ nami.
Ale te¿ nie mogliœmy siê zgodziæ ze
Wschodem, bo po co te¿ nam tamci.
Walczyliœmy o woln¹ ojczyznê mówi.
Chyba jednak inaczej myœli o ¿o³nierzach, którzy polegli w walce, a
inaczej o tych, którzy zginêli bez
szansy obrony, bez wyboru.
- Nie wiem co pan bêdzie myœla³
o mnie, ale ja czêsto myœlê o Katyniu.
Cierpiê z tego powodu. Im nie dano
¿adnych szans. Myœmy mieli wybór,
a oni nie - mówi. Mo¿e ta perspektywa cz³owieka wolnego, który ma
wybór, nawet gdyby to by³ wybór
oddania ¿ycia za ojczyznê powoduje, ¿e inaczej myœli siê o œmierci w
walce na barykadzie, a inaczej o
œmierci od strza³u w ty³ g³owy, ze
zwi¹zanymi z ty³u rêkami. Ta pierwsza œmieræ boli jakby mniej, chocia¿
poleg³o du¿o wiêcej ludzi. Ta druga
wci¹¿ tkwi jak drzazga w duszy ludzi,
którzy stanowi¹ ojczyznê pamiêci.
Pani Weronice Niemcy potrafili
zabraæ wszystko, ³¹cznie z domem.
Ona nie potrafi³a nawet zabraæ im
znalezionej na gruzach lalki. Wziê³a
jedynie ze sob¹ figurkê Jezusa oderwanego od krzy¿a, ale te¿ nie dla
siebie. Czy walczy³a tylko o Polskê?
Mo¿e tak¿e o inny wymiar œwiata?
Podczas gdy my zabiegamy o nasze
¿ycie przesiaduj¹c u lekarzy i w salonach zdrowia, oni oddali swoje ojczyŸnie dobrowolnie i bez utyskiwania. Gdy my dzisiaj pytamy o sens
ich œmierci, oni pytaj¹ o sens naszego ¿ycia. Bo paradoksalnie - czasami
œmieræ mo¿e mieæ wartoœæ, a czasami
¿ycie mo¿e byæ bezwartoœciowe...
Kazimierz Rynkiewicz

ŒWIÊTO POLICJI
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95 rocznica powstania Policji Pañstwowej

Awanse w Policji

(£OBEZ) W przededniu 95
rocznicy powstania Policji Pañstwowej, 23 lipca 2014 r. w £obeskiego Domu Kultury, ³obescy policjanci i zaproszeni goœcie wziêli
udzia³ w odprawie z okazji Œwiêta
Policji. W tym dniu policjanci
otrzymuj¹ awanse.
Podczas odprawy insp. Piotr
Ostrowski, zastêpca komendanta
wojewódzkiego Policji przywióz³
dobr¹ wiadomoœæ dla komendanta
KPP w £obzie Jacka Dobrka - zosta³
on awansowany na inspektora.
Awanse wrêczono równie¿ innym
funkcjonariuszom.
Komisarzem zosta³ Bart³omiej
Deptu³a s³u¿bê w Policji pe³ni od 10
lat, obecnie jest z-c¹ Naczelnika
Wydzia³u Kryminalnego.
Aspirantami sztabowymi zostali:
Piotr Rzepkowski - s³u¿bê w Policji pe³ni od 18 lat, obecnie jest z-c¹
dy¿urnego.
Krzysztof ¯egota - s³u¿bê w Policji pe³ni od 16 lat, obecnie jest dy¿urnym w KPP £obez.

Starszymi aspirantami zostali:
Grzegorz £ydziñski - s³u¿bê w
Policji pe³ni od 13 lat, obecnie jest
Kierownikiem Posterunku Policji w
Dobrej.
Wojciech Podlisiecki - s³u¿bê w
Policji pe³ni od 15 lat, obecnie jest
dy¿urnym.
Mariusz Ró¿ycki - s³u¿bê w Policji pe³ni od 14 lat, obecnie na stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Wêgorzynie.
Andrzej W³odek - s³u¿bê w Policji pe³ni od 16 lat, obecnie jest Kierownikiem Policji w Resku.
Aspirantami zostali:
Adam Kamiñski - s³u¿bê w Policji pe³ni od 10 lat, obecnie jest asystentem w Wydziale Kryminalnym.
Adam Piesiakowski - s³u¿bê w
Policji pe³ni od 11 lat obecnie jest
kontrolerem z Zespole Ruchu Drogowego.
Rafa³ Tarnowy - s³u¿bê w Policji
pe³ni od 9 lat, obecnie jest asystentem w PP Wêgorzyno.
M³odszymi aspirantami zostali:
Arleta Szwaciñska - s³u¿bê w

Policji pe³ni od 7 lat, obecnie jest oficerem prasowym.
Ryszard Przeradzki - s³u¿bê w
Policji pe³ni od roku, obecnie jest
policjantem w Zespole Ruchu Drogowego.
Sier¿antami sztabowymi zostali:
Arkadiusz Chalaba - s³u¿bê w
Policji pe³ni od 5 lat, obecnie prowadzi postêpowania przygotowawcze
w PP Wêgorzyno.
Renta Gorna - s³u¿bê w Policji
pe³ni od 8 lat, obecnie jest dzielnicow¹.
Adam Gruza - s³u¿bê w Policji
pe³ni od 5 lat, obecnie jest kontrolerem w Zespole Ruchu Drogowego.
Katarzyna Krzy¿aniak - s³u¿bê
w Policji pe³ni od 6 lat, obecnie jest
dzielnicow¹.
Adam Maækowiak - s³u¿bê w Policji pe³ni od 8 lat, obecnie w Zespole
Patrolowo-Interwencyjnym.
Piotr Pieniuta - s³u¿bê w Policji
pe³ni od 6 lat, obecnie jest dzielnicowym w PP Dobra.
Anna Radwaniuk - s³u¿bê w Policji pe³ni od 6 lat, obecnie jest dzielnicow¹ w PP Resko.
Pawe³ Deuter - s³u¿bê w Policji
pe³ni od 6 lat, obecnie w Wydziale
Kryminalnym KPP £obez.
Marcin Romaniuk - s³u¿bê w Policji pe³ni od 5 lat, obecnie jest dzielnicowym w PP Wêgorzyno.
Starszymi posterunkowymi zostali: Mariusz Lorek - s³u¿bê w Policji pe³ni od roku, obecnie w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym.
Pawe³ ¯uk - s³u¿bê w Policji pe³ni
od 2 lat, obecnie w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym w PP Wêgorzyno.
Artur Radanowicz - w Policji od
2 lat, obecnie w Zespole PatrolowoInterwencyjnym.
(r)
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

Region

Sprzedam po³ówkê domu, 100
mkw., c.o., gaz, kominek, bud.
gosp., gara¿, dzia³ka 2100 mkw.,
Be³czna 6. Tel. 512 321 781

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

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w Resku, 2-pokojowe o powierzchni 65 mkw. w dwurodzinnej
kamienicy po kapitalnym remoncie
mieszkanie posiada dwa osobne
wejœcia, piwnice, podwórko i gara¿
cena do uzgodnienia. Tel. 694-012628.
Sprzedam mieszkanie, kawalerka
35 mkw., I piêtro, mo¿liwoœæ monta¿u kominka. W centrum £obza.
Tel. 601 496 362.
Sprzedam tanio mieszkanie w centrum Wêgorzyna, pow. 63 mkw. Tel.
691 515 758.
£obez. Szukam do wynajêcia
mieszkania 2 pokojowego. Tel. 695
685 295.

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.

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

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

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

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

US£UGI

MOTORYZACJA

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam Skodê Fabiê 1.4 benz.,
rok. prod. 2000, przebieg 120tys.
km. Tel. 512 321 781

£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.
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.

NIERUCHOMOŒCI

Powiat œwidwiñski

Region

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

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

Powiat gryficki
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Dzia³kê budowlan¹ 746 mkw. Gryfice Zdroje sprzedam. Tel. 511 068
490

PRACA

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

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
DOMY NA SPRZEDA¯
KALISZ POMORSKI (okolica) - wolnostoj¹cy, pow. 150 mkw, dzia³ka 4200 mkw
DRAWSKO POM. - dom skrajny szeregowiec, pow. 78,25 mkw
DRAWSKO POM. - dom skrajny szeregowiec, o pow. 125,9 mkw
DRAWSKO POM. - dom w stanie surowym zamkniêtym pow. 105 mkw, dzia³ka 660 mkw
DRAWSKO POM. - dom ze sklepem o pow. 250 mkw, dzia³ka 953 mkw
DRAWSKO POM. - dom z lokalem u¿ytkowym, pow. 205 mkw
DRAWSKO POM. (okolica) - dom o pow. 89 mkw, dzia³ka 400 mkw
DRAWSKO POM. (okolica) - dworek o pow. 280 mkw, dzia³ka 6700 mkw
DRAWSKO POM. (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 220 mkw, dzia³ka 1600 mkw
Z£OCIENIEC - wolnostoj¹cy o pow. 215 mkw, dzia³ka o pow. 785 mkw
Z£OCIENIEC - wolnostoj¹cy o pow. 140 mkw, dzia³ka 704 mkw
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
DRAWSKO POM. (okolica) - dzia³ka rolna z oczkiem wodnym o pow 7400 mkw
RYDZEWO - dzia³ka rekreacyjna nad jeziorem o pow. 11 388 mkw
CZAPLINEK (okolica) -dzia³ka z warunkami o pow. 1,99 ha
ZAGOZD - dzia³ka pod obs³ugê turystyczn¹ o pow. 1 ha
Z£OCIENIEC - dzia³ka budowlana o pow. 1088 mkw
Z£OCIENIEC - ogrodzona dzia³ka budowlana o pow. 1300 mkw

-

CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA

340.000 z³
190.000 z³
215.000 z³
260.000 z³
398.000 z³
650.000 z³
124.000 z³
580.000 z³
290.000z³
300.000 z³
464.000 z³

-

CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA

65.000 z³
340.000 z³
199.000 z³
180.000 z³
115.000 z³
91.000 z³

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
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Ziemia £obeska, jakiej nie znamy

Nieodkryta pere³ka
(POWIAT). 11-13 lipca odby³ siê
na terenie gmin £obez i Wêgorzyno V Rajd OMF. Goœcie w nim
uczestnicz¹cy nazwali nasz¹ ziemiê nieodkryt¹ pere³k¹.
Wêdrowali z nami doœwiadczeni
podró¿nicy: Rafa³ Król, mieszkaniec
Gdyni, podró¿nik, eksplorator, publicysta, pomys³odawca zasad
OMF; Hubert - na codzieñ aktor
Wroc³awskiego Teatru Pantomimy;
Remigiusz - inspektor Totalizatora i
Juliusz - mieszkaniec Poznania.
Przemierzaj¹c lasy Nadleœnictwa
£obez, w ci¹gu dwóch dni pokonaliœmy 45 km.
Grupa by³a niedu¿a, co dawa³o
prawdziw¹ mo¿liwoœæ obcowania z
natur¹.
Nasi goœcie nie kryli zachwytu
naszym terenem oraz wspania³ymi,
dobrze utrzymanymi lasami. Jak siê
póŸniej okaza³o, swoje wra¿enia na
bie¿¹co komentowali na facebooku.
Oto przyk³adowe wpisy: „Dla
wszystkich uczestników Ziemia
£obeska okaza³a siê nieznan¹ pere³k¹, pe³n¹ zwierzyny, zabytkowych grodzisk, zaskakuj¹cej rzeŸb¹
terenu, nietypowych rynnowych
jezior. Wymagaj¹ca dla piechurów i
rowerzystów. Piêkna zupe³nie nie
rozreklamowana w Polsce”, „Proszê
Pañstwa Ziemia £obeska - kraina
powalaj¹ca”, „W³aœnie koñczy siê V

OMF w £obzie. Zwierzyny tu wiêcej
ni¿ na wyspie Wolin, a same krajobrazy i rzeŸba terenu s¹ niezwyk³e.
Bardzo siê cieszê, ¿e odkry³em nowe
przepiêkne miejsca w Polsce”.
Po zakoñczeniu rajdu na facebooku zosta³a zamieszczona galeria
przygotowana przez Rafa³a Króla.
Ju¿ w pierwszych dniach obejrza³o j¹

ponad 1200 osób, a rekord ogl¹dalnoœci pobi³ filmik Ÿróde³ka z Boniñskiego Lasu, które Rafa³ poleca³ jako
sposób na och³odê w upalne dni.
Rajd zorganizowany zosta³ przez
nieformaln¹ grupê turystyczn¹ z
£obza: Krystyna Struzikowska, Jurek Wiak, Cezary Kotwicki, Bogdan
Przyby³a, przy wspó³pracy z Urzê-

dem Miejskim w £obzie i Nadleœnictwem £obez. Celem rajdu by³ wypoczynek w piêknych okolicznoœciach
przyrody oraz promocja Ziemi £obeskiej. Organizatorzy uprzejmie dziêkuj¹ Nadleœnictwu £obez oraz Urzêdowi Miejskiemu w £obzie za pomoc
i zaanga¿owanie w organizacjê rajdu.
Bogdan Przyby³a
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Decyzja prokuratora o umorzeniu zaskar¿ona do s¹du

Prokurator tylko dwoma zadaniami
skwitowa³ delegacje burmistrza Soli,
ale to nie powinno zakoñczyæ sprawy
(£OBEZ) Gdy pod koniec
2013 r. ujawniliœmy, ¿e
burmistrz £obza
Ryszard Sola znalaz³
sobie sposób na
dodatkowe dorobienie
do pensji, wywo³a³o to
spore oburzenie wœród
mieszkañców gminy.

dzenia Zarz¹du, w którym by³ zatrudniony.
Prokurator prowadz¹cy sprawê,
postanowieniem z 16 czerwca br.,
umorzy³ to œledztwo. Jak wynika z
tego postanowienia, przes³uchiwani w tej sprawie byli sekretarz urzêdu
miejskiego w £obzie Monika Jarzêbska i dyrektor biura Zwi¹zku Mariusz
£apuæ. Prokurator dysponowa³ materia³ami w postaci: „zleceñ wyjazdów s³u¿bowych na sesje zwi¹zku”

oraz „dokumentacj¹ zatrudnienia
Ryszarda Soli w zwi¹zku miast i gmin,
jak równie¿ dokumentacj¹ dotycz¹c¹ posiedzeñ z sesji zgromadzenia”. Przytaczam te informacje, gdy¿
pisaliœmy o delegacjach burmistrza
opieraj¹c siê na zestawieniu jego
delegacji za 2012 rok, jednak wyci¹gnêliœmy wnioski zupe³nie inne, ni¿
prokurator, co nie pozwala nam zgodziæ siê z jego ocen¹, a tym samym
umorzeniem sprawy w tym punkcie.

W nastêpstwie wnikliwego przygl¹dania siê tej sprawie okaza³o siê
tak¿e, ¿e burmistrz pobiera³ delegacje na dojazdy na posiedzenia Zarz¹du Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego w Z³ocieñcu, w którym
zosta³ zatrudniony. Przepisy nie
przewiduj¹ p³acenia za dojazd do
pracy. Sprawa trafi³a do prokuratury
w Stargardzie Szczeciñskim. Prokurator nie dopatrzy³ siê w sprawie pobieranych delegacji przekroczenia
uprawnieñ przez burmistrza, ale te¿
nie wyjaœni³ w¹tpliwoœci z tym zwi¹zanych. Powinien rozstrzygn¹æ je
s¹d, do którego ju¿ trafi³o za¿alenie
na umorzenie œledztwa.
Przypomnijmy; burmistrz Ryszard Sola jest od 2009 roku delegatem Gminy £obez do Zwi¹zku Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego w Z³ocieñcu (ZMiGPD). Na pocz¹tku 2012
r. delegaci wpadli na pomys³, by zatrudniæ cz³onków zarz¹du. Burmistrz
Sola zosta³ zatrudniony od 1 marca
2012 r. na jedn¹ czwart¹ etatu, jako
cz³onek zarz¹du, z pensj¹ 2300 z³
brutto miesiêcznie. PóŸniej okaza³o
siê jeszcze, ¿e bra³ delegacje na dojazdy do Zwi¹zku. W tej sytuacji
radni Henryk Stankiewicz, W³adys³aw Tabaka i Janusz Skrobiñski, w
styczniu 2014 r. z³o¿yli zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w
Stargardzie Szczeciñskim, w sprawie
przekroczenia uprawnieñ przez burmistrza w dwóch sprawach: pobierania nienale¿nego wynagrodzenia w
Zwi¹zku i nienale¿nego pobierania
zwrotu kosztów podró¿y na posie-

Prokurator nie u³atwi³ czytaj¹cym postanowienie zadania, gdy¿
nie odniós³ siê merytorycznie do zestawienia delegacji burmistrza, jakie
musia³ posiadaæ. Skwitowa³ tê sprawê dwoma zdaniami, cytujê: „W toku
prowadzonego
postêpowania
ustalono, ¿e Burmistrzowi £obza
Ryszardowi Soli gmina wystawia³a delegacje na przejazdy do siedziby zwi¹zku w Z³ocieñcu na odbywaj¹ce siê tam sesje zgromadzenia, w których mia³ obowi¹zek
uczestniczyæ delegowany burmistrz. Nie ustalono, aby burmistrz otrzymywa³ zwrot kosztów
przejazdów do siedziby zwi¹zku
na odbywaj¹ce siê tam posiedzenia zarz¹du zwi¹zku, w którym
zosta³ zatrudniony na niepe³ny
etat”. (podkr. moje).
Niestety, ale prokurator s³abo siê
stara³ lub nie mia³ woli, by tê sprawê
rzetelnie wyjaœniæ. Jak wynika z zestawienia delegacji, burmistrz przynajmniej dwa razy pojecha³ na posiedzenie Zarz¹du ZMiGPD. Wystarczy³o, by prokurator za¿¹da³ zestawienia dat posiedzeñ Zarz¹du i porówna³ j¹ z zestawieniem delegacji.
Otó¿ w tym¿e zestawieniu, we wrzeœniu 2012 r., pod dat¹ 20-21.09.2012
r. widnieje wyjazd do Ko³obrzegu i
Z³ocieñca na: „Szkolenie «Ró¿nice
kulturowe w obs³udze inwestorów
zagranicznych» oraz spotkanie w
siedzibie Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego”; km 194, kwota
przejazdu: 155,20 z³, kwota diety:
34,50 z³. Burmistrz by³ na dwudniowej konferencji, od 20 do 21 wrzeœnia. Po jej zakoñczeniu, 21 wrzeœnia
stawi³ siê na Zarz¹dzie ZMiGPD,
gdy¿ w tym dniu Zarz¹d podj¹³
uchwa³ê nr 22/2012, pod któr¹ widnieje podpis burmistrza Soli.

Prokurator nie ustali³, „aby burmistrz otrzymywa³ zwrot kosztów
przejazdów do siedziby zwi¹zku na odbywaj¹ce siê tam posiedzenia
zarz¹du”. Temu ustaleniu przecz¹ jednak dokumenty; na dole: wypis
z delegacji Burmistrza £obza „na spotkanie w siedzibie Zwi¹zku Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego” oraz przebyte kilometry i wyp³acona
kwota delegacji. U góry: uchwa³a Zarz¹du Zwi¹zku z podpisem
burmistrza Ryszarda Soli, który musia³ byæ w tym dniu na Zarz¹dzie.

Wnikliwego prokuratora nie powinien zmyliæ zapis w delegacji:
„spotkanie w siedzibie Zwi¹zku”, bo
to nic nie wyjaœnia. Podobnie jak taki
sam zapis w delegacjach z 6 lipca i 27
listopada 2012 r. Czy burmistrz poje-
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Mo¿na zapoznaæ siê i wypowiedzieæ

cha³ wtedy jako delegat, czy jako zatrudniony cz³onek zarz¹du Zwi¹zku,
je¿eli prokurator chce ju¿ dokonywaæ takiego ekwilibrystycznego podzia³u jego ról (do tego wrócê na
koñcu). Mo¿na przecie¿ szybko
wyjaœniæ, czy inni delegaci te¿ je¿d¿¹
na „spotkania w siedzibie Zwi¹zku”,
czy tylko na Zgromadzenia i bêdziemy mieæ odpowiedŸ.
Drug¹ delegacj¹, wskazuj¹c¹ na
wyjazd burmistrza jako cz³onka Zarz¹du Zwi¹zku, jest delegacja z dnia
20 kwietnia 2012 r. z zapisem: „Spotkanie w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia postêpowania przetargowego”. Przecie¿ burmistrz nie pojecha³ w tej sprawie jako
delegat, lecz jako cz³onek (zatrudniony) Zarz¹du Zwi¹zku, gdy¿ tylko
do kompetencji Zarz¹du (jako organu wykonawczego) nale¿¹ te sprawy, a nie delegatów.
Zastanawiam siê, ile¿ trzeba wysi³ku, by wyjaœniæ 4 ww. delegacje
spoœród oœmiu ujêtych w zestawieniu?! Widocznie za du¿o, jak na stargardzk¹ prokuraturê.
Ale to nie koniec. Z tych pozosta³ych 4 delegacji a¿ 3 s¹ co najmniej w¹tpliwe. Gdyby pan prokurator za¿¹da³ zestawienia dat posiedzeñ Zarz¹du Zwi¹zku i porówna³ je
z datami delegacji, niechybnie musia³oby mu rzuciæ siê w oczy, ¿e daty
niektórych posiedzeñ Zarz¹du pokrywaj¹ siê z datami Zgromadzeñ
Zwi¹zku. Wyjazdy w tych 3 delegacjach burmistrz opisa³ jako: „Walne
Zgromadzenie Zwi¹zku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego”. Jednak w
tych samych dniach odby³y siê równie¿ posiedzenia Zarz¹du Zwi¹zku:
16 maja odby³o siê Zgromadzenie
delegatów i posiedzenie Zarz¹du (z
t¹ dat¹ Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê nr 13/
2012); 23 paŸdziernika podobnie;
Zgromadzenie i posiedzenie Zarz¹du (z t¹ dat¹ Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê
nr 24/2012); 19 grudnia podobnie: z
t¹ dat¹ Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê nr 28/
2012.
Pytanie retoryczne – czy burmistrz Ryszard Sola pojecha³ w tych
dniach do Z³ocieñca na Zgromadzenie jako delegat Gminy £obez, czy na
posiedzenie Zarz¹du jako zatrudniony w Zwi¹zku pracownik??? Dla u³atwienia rozwi¹zania tej szarady dodatkowe pytanie – czy aby zatrudnieni cz³onkowie Zarz¹du Zwi¹zku
nie maj¹ obowi¹zku, wynikaj¹cego z
tego zatrudnienia, stawiaæ siê na
Zgromadzeniach Zwi¹zku? I zakoñ-

czê rebusem – w jakich rolach ci
cz³onkowie Zarz¹du wystêpuj¹ na
Zgromadzeniach – czy jako zatrudnieni cz³onkowie Zarz¹du, czy jako
delegaci gmin?
OdpowiedŸ wydaje siê byæ z
dziedziny parapsychologii lub psychiatrii klinicznej, ale to przecie¿
materia samorz¹dowa. Tej¿e materii
prokurator dotyka delikatnie, w uzasadnieniu do umorzenia œledztwa
dotycz¹cego drugiego punktu, czyli
„nienale¿nego wynagrodzenia” pobieranego przez burmistrza £obza.
Pisaliœmy o tym sporo, zauwa¿aj¹c,
¿e – w œwietle wyroku WSA w Gliwicach, podtrzymanego przez NSA –
burmistrzowie nie powinni byæ zatrudniani w zarz¹dach zwi¹zków
gmin. Pomimo, ¿e prokurator umarza
tê sprawê, jednak zauwa¿a ten zapis:
„W przypadkach spornych w zakresie interpretacji w stosowaniu norm
prawa samorz¹dów i utworzonych
odrêbnymi przepisami organizacji
miêdzygminnych instancj¹ ostateczn¹ w rozstrzyganiu jest Naczelny S¹d Administracyjny. Jak ustalono, przedmiotowa sprawa nie jest
objêta postêpowaniem przed NSA.
Jednak¿e orzecznictwo powsta³e na
podstawie zbli¿onych stanów faktycznych do objêtego przedmiotem
niniejszego postêpowania wyjaœnia
w istocie wa¿n¹ kwestiê. W wyroku
NSAz dnia 27.08.2013 r. sygn. II OSK
492/13 wskazano na zawarte w uzasadnieniu stanowisko WSA w Gliwicach (wyrok z dnia 5.11.2012 r.
sygn. IV SA/Gl 1490/11), i¿ stosowne przepisy ustawy o samorz¹dzie
gminnym (art. 18 ust. 2 pkt 2 usg)
daj¹ mo¿liwoœæ przyznania wynagrodzenia cz³onkom organu wykonawczego (zarz¹du) danego zwi¹zku, nie bêd¹cymi jednak wójtami,
czy burmistrzami” (podkreœlenie
moje).
Jak widaæ, to o czym wielokrotnie
pisaliœmy, jest dla prokuratora oczywiste, choæ nic z tego nie wynika,
gdy¿ stwierdza: „Maj¹c powy¿sze
na uwadze wskazaæ nale¿y, ¿e omawiane w cytowanym wyroku kwestie
odnosz¹ siê wy³¹cznie do ocen z
zakresu prawid³owoœci wydatkowania i wyp³at œrodków pieniê¿nych
przez zwi¹zki miêdzygminne, nie zaœ
do oceny prawid³owoœci zachowania osób je przyjmuj¹cych”.
Teraz nad umorzeniem pochyli
siê s¹d, który mo¿e je zatwierdziæ lub
zwróciæ sprawê do ponownego rozpatrzenia.
Kazimierz Rynkiewicz

Zebranie w sprawie
kanalizacji
(£OBEZ). Ju¿ w tê œrodê, 30 lipca, w Urzêdzie Miejskim odbêdzie
siê spotkanie na temat projektu na
kanalizacjê w ulicach Obroñców
Stalingradu i Rapackiego. Na ten
cel gmina z³o¿y³a wniosek i znalaz³a siê na liœcie do dofinansowania.
W zwi¹zku z otrzymaniem funduszy na wykonanie dokumentacji
na kanalizacjê w centrum miasta,
gmina obecnie przystêpuje do wykonania projektu. Wstêpnie jednak
magistrat musi wiedzieæ, czy mieszkañcy tych ulic wyra¿¹ zgodê na
wykonanie projektu ³¹cznie z przy³¹czami, a to wi¹¿e siê ze zgod¹ w³aœci-

Skradziono s³up
oœwietleniowy
(STAROGARD) Pomiêdzy 1
czerwca a 21 lipca skradziono s³up
oœwietleniowy o wartoœci 1 tys. z³ na
szkodê Jerzego M., mieszkañca Gorzowa.

Dozór za znêcanie
(DOBRA) 22 lipca zapad³ dozór
policyjny po³¹czony z nakazem
opuszczenia lokalu zajmowanego
wspólnie z pokrzywdzon¹ wobec
Zbigniewa K. lat 49 zamieszka³ego w
T. gm. Dobra w zwi¹zku z podejrzeniem o znêcanie siê nad rodzin¹.

Ukrad³ WSK i taczkê
(ZACHE£MIE). 22/23 lipca z niezabezpieczonego pomieszczenia
gospodarczego nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y motocykla
WSK o wartoœci 350 z³ na szkodê
Stanis³awa S. oraz taczki o wartoœci
50 zl na szkodê so³ectwa Zache³mie.

Ukrad³ transformator
(WÊGORZYNO) 23 lipca w godzinach 2.00-6.00 przy drodze krajowej nr 20, w okolicach Nowego
Wêgorzynka, nieustalony sprawca
po uprzednim demonta¿u ze s³upa
napiêciowego dokona³ kradzie¿y
transformatora œredniego napiêcia o
wartoœci 12 tys. z³ na szkodê ENEI w
Gryficach.

Okrad³ hydroforniê
(K¥KOLEWICE). Pomiêdzy 14

cieli posesji na wejœcie na ich teren.
Wykonanie projektu to pierwszy
etap. Na tê inwestycjê, czyli prace
ziemne, magistrat bêdzie stara³ siê o
kolejne dofinansowanie ze œrodków
zewnêtrznych. Wszystko jednak
zale¿y od tego, gdzie i na jakich zasadach bêd¹ dostêpne œrodki na ten
cel. W zwi¹zku z nowym rozdaniem
œrodków unijnych dzisiaj jeszcze
trudno okreœliæ, sk¹d bêdzie mo¿na
otrzymaæ wsparcie finansowe, tym
bardziej, ¿e pieni¹dze zostan¹ uruchomione dopiero w przysz³ym
roku.
Spotkanie odbêdzie siê o godz.
17.00.
MM

a 24 lipca nieustalony sprawca po zerwaniu k³ódki i wy³amaniu zamka w
budynku hydroforni dokona³ kradzie¿y 6 metrów przewodu miedzianego oraz 2 elementów rozdzielni
wody o wartoœci 1500 z³ na szkodê
Urzêdu miejskiego w Wêgorzynie.

Obrobi³ mieszkanie
(£OBEZ). Pomiêdzy 18 a 25 lipca
w godz. 10.00-11.00 przy ul. Podgórnej nieustalony sprawca po otworzeniu w nieustalony sposób drzwi
do mieszkania dokona³ kradzie¿y:
laptopa marki Acer o wartoœci 1500
z³, konsoli do gier Xbox o wartoœci
900 z³ oraz 7 szt. gier do konsoli o
wartoœci 1000 z³, ³¹czna wartoœæ:
3250 z³ na szkodê Katarzyny M.

Okrad³ na 30 tys. z³
(BEZMOŒCIE gm. Resko) 26
lipca w godzinach 1.00-7.00 nieustalony sprawca w³ama³ siê do budynku transformatorni, po wy³amaniu
drzwi wejœciowych, zdemontowa³
transformator, zabieraj¹c miedziane
elementy. Straty oszacowano na 30
tys. z³ na szkodê ENEI.

Kradzie¿ w oœroku
(TRZEBAWIE). 27 lipca oko³o
godz. 1.30 na terenie oœrodka wypoczynkowego Natura Park ze sto³u
pod wiat¹ skradziono telefon Sony
Xperia 2 oraz telefon LG. Straty oszacowano na 2,5 tys. z³ na szkodê
mieszkañców £obza. Obecnie trwaj¹
czynnoœci zwi¹zane z ustaleniem
sprawcy. Osoba podejrzana zosta³a
ju¿ przes³uchana.
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Oœwiadczenia maj¹tkowe - radni Rady
Andrzej Gradus, robotnik leœny
w Nadleœnictwie w Resku. W 2013
roku zgromadzi³ 5.845,41 z³ konto
ROR (maj¹tek wspólny). Posiada
mieszkanie o pow. 43,70 m.kw. o
wartoœci 90 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u wynagrodzenia za pracê w Nadleœnictwie – 64.363,95 z³ (maj¹tek
wspólny), z tytu³u diety radnego –
Cz³onka Zarz¹du Powiatu – 22.176 z³
(maj¹tek wspólny).
Halina Barbara Szymañska z d.
Za³ucka, audytor wewnêtrzny w
Urzêdzie Miejskim w Stargardzie
Szczeciñskim, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w £obzie. W
ubieg³ym roku zgromadzi³a ok. 20
tys. z³ (wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada dom o pow. 143,11 m.kw. o
wartoœci 650 tys. z³, mieszkanie o
pow. 37,37 m.kw. o wartoœci 150 tys.
z³, budynek gospodarczo-gara¿owy z poddaszem mieszkalnym o
pow. 121,45 m.kw. o wartoœci 350
tys. z³, mieszkanie z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 60,42
m.kw. o wartoœci ok. 50 tys. z³, nieruchomoœæ gruntow¹ w £obzie o
pow. 0,7351 ha (wspó³w³asnoœæ 1/4)
o wartoœci ok. 200 tys. z³. Posiada 25
udzia³ów w Europejskiej Akademii
Umiejêtnoœci Wsparcie i Rozwój (z
tego tytu³u nie osi¹gnê³a dochodu). Prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – pozosta³e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej i zarz¹dzania, produkcja pozosta³ej karmy dla zwierz¹t domowych (z tego tytu³u osi¹gnê³a przychód w wysokoœci
399736 z³ i dochód 196652 z³). Osi¹gnê³a dochód z tytu³u OsiR w kwocie 17865 z³, z tytu³u nale¿noœci ze
stosunku pracy – 93.511,83 z³, z tytu³u praw autorskich – 676 z³ oraz z
tytu³u najmu – 1500 z³. Posiada samochód Suzuki Grand Vitara z 2009
r. oraz samochód KIA Sportage z
2012 r. Posiada kredyt hipoteczny
„W³asny K¹t” w Banku PKO BP na
zakup mieszkania – 29.165,83 CH,
kredyt hipoteczny w Banku PKO BP
na budowê domu – 300 tys. z³, kredyty komercyjne w Banku PKO BP
– 112 tys. z³ oraz Impuls leasing –
ok. 30 tys. z³.
Jan Michalczyszyn, emeryt. W
ubieg³ym roku zgromadzi³ 75.408 z³.
Posiada dom o pow. 164 m.kw. o
wartoœci 280 tys. z³, mieszkanie o
pow. 78 m.kw. o wartoœci 100 tys. z³.,
gara¿ o pow. 26 m.kw. o wartoœci 6
tys. z³. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u
Rady Powiatu – 15.840 z³ oraz z tytu³u emerytury – 30.179,96 z³. Posiada samochód Volkswagen Trans-

porter z 2000 r. (wspó³w³asnoœæ z
córk¹).
Jan Zdanowicz, wicestarosta
Starostwa Powiatowego w £obzie.
W 2013 r. zgromadzi³ 73.710,67 z³.
Posiada mieszkanie o pow. 67,9
m.kw. o wartoœci 120 tys. z³. Osi¹gn¹³
dochód z tytu³u zatrudnienia –
109325,04 z³ (brutto), z tytu³u Centrum Inicjatyw Wiejskich – 172 z³, z
tytu³u Zarz¹du Okrêgu PZW – 1096
(zwrot kosztów dojazdu), 300 z³ diety. Posiada samochód Renault Fluence, rok prod. 2011.
Józef B¹k, nauczyciel w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej.
W ubieg³ym roku zgromadzi³ 100 tys.
z³ oraz 50 akcji GPW na kwotê 2 tys.
z³. Posiada mieszkanie o pow. 76,16
m.kw. o wartoœci 100 tys. z³ (ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa), gara¿ o
pow. 18 m.kw. o wartoœci 10 tys. z³
(ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa).
Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u zatrudnienia – 47.416,93 z³ oraz z tytu³u diety
radnego – 9.240 z³. Posiada samochód Toyota Corolla z 2003 r. (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Józef Drozdowski, emeryt. W
2013 r. zgromadzi³ 5,5 tys. z³ (maj¹tek
wspólny). Posiada mieszkanie o
pow. 78 m.kw. o wartoœci 155 tys. z³
(maj¹tek wspólny), mieszkanie o
pow. 62 m.kw. o wartoœci 140 tys. z³
(maj¹tek wspólny), gospodarstwo
rolne (maj¹tek wspólny) o pow. 1,60
ha o wartoœci 27 tys. z³ (maj¹tek
wspólny, z tego tytu³u przychód: 7,1
tys. z³ i dochód: 3,9 tys. z³), gara¿ o
pow. 17 m.kw. (maj¹tek wspólny) o
wartoœci 16 tys. z³. Posiada jeden
udzia³ w Banku Spó³dzielczym w
Wêgorzynie w kwocie 430 z³ (maj¹tek wspólny), z tego tytu³u osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 34,83 z³ (maj¹tek wspólny). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u radnego powiatu ³obeskiego –
15.840 z³ (maj¹tek wspólny), z tytu³u
pracy – 2.727,45 z³ (maj¹tek wspólny), z tytu³u emerytury – 29.557,18 z³
brutto (maj¹tek wspólny), z tytu³u
polisy ubezpieczeniowej w AVIVA –
27.399,04 z³ (maj¹tek wspólny). Posiada samochód osobowy Daewoo
Lanos z 2000 r. (maj¹tek wspólny).
Micha³ Kar³owski, Etatowy
Cz³onek Zarz¹du Starostwa Powiatowego w £obzie. Posiada dom o
pow. 180 m.kw. o wartoœci 420 tys.
z³ (maj¹tek wspólny ma³¿eñski),
gospodarstwo rolne o pow. 28,43
ha (w³asnoœæ) i 11,26 ha (dzier¿awa) o wartoœci 340 tys. z³ – budynek mieszkalny o pow. 59,4 m.kw. +
budynek gospodarczy o pow. 331

m.kw. (maj¹tek wspólny ma³¿eñski), z tego tytu³u osi¹gn¹³ przychód w wysokoœci 15.236,90 z³,
dop³aty unijne – 38.538,30 z³. Posiada budynek us³ugowo-mieszkalny o pow. 139 m.kw. o wartoœci
190 tys. z³ (maj¹tek wspólny ma³¿eñski). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u
Cz³onka Zarz¹du Starostwa Powiatowego w £obzie – 89.201,18 z³
brutto. Posiada samochód Citroen
Berlingo XTR z 2010 r. (maj¹tek
wspólny ma³¿eñski), Renault Captur z 2013 r. (maj¹tek wspólny ma³¿eñski). Posiada liniê kredytow¹
na rachunku bie¿¹cym BG¯ – 120
tys. z³, Citroen Bank – 6 tys. z³,
WBK – 2,5 tys. CHF, Getin Noble
Bank – 55 tys. z³, BS w £obzie – 48
tys. z³ (wszystkie zobowi¹zania s¹
wspólne ma³¿eñskie).
Pawe³ Marek, Kierownik Biura
Powiatowego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W
ubieg³ym roku zgromadzi³ 38.846 z³
(maj¹tek wspólny). Posiada mieszkanie o pow. 58,30 m.kw. o wartoœci
60 tys. z³ (brak akt. wyceny), gospodarstwo indywidualne o pow. 54,20
m.kw., w³asnoœæ: 25,19 ha; dzier¿awa: 29 ha, z tego tytu³u osi¹gn¹³
przychód: 400398 z³ i dochód: 79000
z³. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u wynagrodzenia ze stosunku pracy w
ARiMR – 84.004,55 z³ oraz z tytu³u
diety radnego – 15.840 z³. Posiada
samochód Audi A6 2006 r., ci¹gnik
rolniczy New Holland T5040 2012 r.,
ci¹gnik rolniczy New Holland T6070
2010 r. (maj¹tek wspólny). Posiada
kredyt mieszkaniowy zaci¹gniêty w
Banku PKO BP 29.07.2010 r. na rozbudowê domu w wysokoœci 40500
CHF – 80000 z³ termin sp³aty
01.07.2023 r. Stan zad³u¿enia na
31.12.2013 – 28.517,96 CHF –
96.390,70 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ),
kredyt z tytu³u klêski w wysokoœci
97000 z³ w BS Goleniów, termin sp³aty 03.2015.
Ryszard Eugeniusz Brodziñski, Starosta w Starostwie Powiatowym w £obzie. W 2013 r. zgromadzi³
20 tys. z³. Posiada dom o pow. 150
m.kw. o wartoœci 400 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada 1
udzia³ cz³onkowski (600 z³) w BS w
Wêgorzynie. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u umowy o pracê w Starostwie
Powiatowym w £obzie – 121.778,57
z³, z tytu³u dotacji NFOŒiGW i WFOŒiGW na modernizacjê kot³owni CO
– 209,08 z³. Posiada samochód osobowy Mercedes 220 CDI 2004 r. Zobowi¹zania pieniê¿ne; Bank Ochrony Œrodowiska – na modernizacjê
kot³owni CO oraz instalacjê kolekto-

rów s³onecznych – 18.500 z³.
Ryszard Sarna, emerytowany
nauczyciel, radny i Cz³onek Zarz¹du
powiatu ³obeskiego. Posiada mieszkanie o pow. 85,9 m.kw. o wartoœci
200 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska), mieszkanie o pow. 69 m.kw. o
wartoœci 320 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u emerytury – 34.270,50 z³ oraz z
tytu³u diety radnego powiatu –
22.510,32 z³. Posiada kredyt hipoteczny zaci¹gniêty w 2006 r. w kwocie 53.109,77 CHF na zakup mieszkania udzielony przez Getin Bank sp³acany jest w ratach miesiêcznych, do
sp³acenia pozosta³o 35.778,06 CHF.
Ryszard Sola, Prezes Zarz¹du
SEC £obez oraz Wiceprezes Zarz¹du
SEC Po³czyn-Zdrój. W ubieg³ym
roku zgromadzi³ 90 tys. z³ (w tym 15
tys. z³ – darowizna na rzecz ma³¿onki), 40 euro, 60 CHF oraz papiery
wartoœciowe Funduszu „PIONEER”
na kwotê ok. 1,5 tys. z³. Posiada dom
o pow. 146,9 m.kw. o wartoœci 450
tys. z³ (brak aktualnej wyceny),
grunt, na którym wybudowano dom
wymieniony wczeœniej o pow. 580
m.kw. o wartoœci 28 tys. z³, dzier¿awa
na zieleniec z upraw¹ kwiatów, warzyw i drzew owocowych o pow. 236
m.kw. (brak wyceny). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u Prezesa Zarz¹du w SEC
£obez – 110.184,95 z³, z tytu³u Wiceprezesa Zarz¹du w SEC Po³czynZdrój – 3.286,75 z³, z tytu³u diety
radnego – 15.840 z³ oraz z tytu³u
najmu – 350 z³. Posiada samochód
osobowy Škoda Superb z 2005 r.
Posiada kredyt hipoteczny na budowê domu jednorodzinnego, zobowi¹zanie do sp³aty 50.420,46 CHF,
sp³ata do 2027 r., zaci¹gniêty w GE
Money Bank S.A. - obecnie Bank
BPH S.A., oprocentowanie 1,72 %.
Zbigniew Pa³ubiak, w³aœciciel
sklepu odzie¿owo-obuwniczego
„Butik” w Resku. W 2013 r. zgromadzi³ 45 tys. z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa) oraz 500 euro. Posiada
dom o pow. 140 m.kw. z dzia³k¹ o pow.
1024 m.kw. o wartoœci 240 tys. z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa), gospodarstwo rodzinne o pow. 63 ha o
wartoœci 90 tys. z³ (8 ha w³asnoœæ –
ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa,
56 ha dzier¿awa; z tego tytu³u
osi¹gn¹³ przychód i dochód w wysokoœci 125 tys. z³. Posiada budynek
us³ug-mieszk. o pow. 204 m.kw. na
dzia³ce o pow. 455 m.kw. o wartoœci
ok. 450 tys. z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa), dzia³kê budowlan¹ o
pow. 103 m.kw. o wartoœci 7 tys. z³
(ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa)
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Powiatu
oraz 1/3 udzia³u w budynku mieszkus³ o pow. 140 m.kw. na dzia³ce o pow.
145 m.kw. o wartoœci 90 tys. z³.
Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u prowadzenia indywidualnej dzia³alnoœci gospodarczej – detaliczna sprzeda¿
odzie¿y – 34.071 z³, z tytu³u diety
radnego – 9.240 z³, z tytu³u ko³a
³owieckiego KNIEJA w Resku –
176,30 z³, z tytu³u ko³a ³owieckiego
KNIEJA w Szczecinie – 769,60 z³ +
1024 z³, z tytu³u œwiadczenia ZUS –
3.896,10 z³, z tytu³u wynajmu lokalu
– 2.068,50 z³ (wszystkie dochody
nale¿¹ do ma³¿eñskiej wspólnoœci
maj¹tkowej). Posiada samochód
osobowy Seat Leon, rok prod. 2008,
samochód Audi A6, rok prod. 2000
(ww. sk³adniki mienia to ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa).
Zdzis³aw Kazimierz Bogdanowicz, emeryt. Posiada mieszkanie o
pow. 55,63 m.kw o wartoœci ok. 140
tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska),
lokal mieszkalny o pow. 30,4 m.kw. o
wartoœci 70 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ
1/2). Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u emerytury – 30.137,84 z³ oraz z tytu³u
pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych
– 15.840 z³. Posiada samochód osobowy Skoda Citigo, rok prod. 2012.
Posiada kredyt w kwocie 34.980 z³ w
Volkswagen Bank Polski S.A. celem
zakupu samochodu osobowego
Skoda Citigo. Okres sp³aty: lata
2012-2015.
Zofia Makarec z d. ¯yngiel, radna. Posiada dom o pow. 120 m.kw. o
wartoœci 350 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ), nieruchomoœæ roln¹ (niezabudowan¹) o pow. 2,1421 ha o wartoœci 100 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ),
dzia³kê zabudowan¹ domem o pow.
856 m.kw. o wartoœci 30 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ) oraz dzia³kê niezabudowan¹ o pow. 282 m.kw. o wartoœci 10 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ). Osi¹gnê³a dochód z tytu³u umowy zlecenia – 15.360 z³ oraz z tytu³u diety
radnej – 9.240 z³.
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Rysownik komiksów
z Dobropola
Maciej G³a¿ewski z Dobropola o
pseudonimie artystycznym LenPoles w grudniu skoñczy 17 lat. Uczy
siê w X Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Szczecinie. Spotkaliœmy go podczas XV Jarmarku Doberskiego,
na którym prezentowa³ swoje prace.
- Rysowaniem zaj¹³em siê ju¿ w
dzieciñstwie. Swój pierwszy komiks
narysowa³em w wieku siedmiu lat. W
gimnazjum przesta³em rysowaæ, do
swojej pasji wróci³em na prze³omie
II/III klasy. W III klasie pierwszy raz
zajrza³em do kursów mangi. Teraz
skoñczy³em I LO. Z kursów niewiele
wynios³em. Na portalu spo³ecznoœciowym trafi³em na grupê rysowników, wœród których by³o kilka ciekawych osób. Obecnie utrzymujê kontakt tylko z jedn¹. Dodatkowo wielu
moich znajomych, których znam
osobiœcie, rysuje. Naprawdê dobrym rysownikiem jest Wojtek Kie³tyka - z nim bêdê robi³ komiks, do
którego napiszê scenariusz; on bêdzie go rysowa³. Z Wojtkiem stworzymy komiks skupiony na walce
typu shounen, czyli skierowany do
czytelników ch³opiêcych w wieku
13-18 lat. Bêdzie on w stylu Fairy Tail,
Naruto lub One Piece. Z kolei sam
zamierzam stworzyæ obyczajowego
shounena w stylu Bakuman. Bêdzie
to historia trochê romantyczna. A
sk¹d pseudonim? Pseudonim ma
skomplikowane pochodzenie. Len
pochodzi od litewskiego s³owa „lenkas” i od polskiego „lenistwo”. Poles po prostu od „Polska”, bo „Pole”
to Polak, a LenPole brzmia³o dziwnie,
wiêc doda³em na koñcu jeszcze literkê - mówi Maciek.
Wszystkie rysunki, poza jednym, zosta³y wykonane d³ugopisem
na kartce, a nastêpnie zeskanowane
i pokolorowane w programie graficznym Gimp. Choæ, jak przyzna³, nie
lubi cieniowania, czasami wykonuje

je jedynie na ok³adkê, ewentualnie
elementy ubioru jak to ma miejsce w
przypadku rysunku przedstawiaj¹cego Joakima Brodena z zespo³u
Sabaton. Tutaj cienie s¹ jedynie na
koszulce.
Od piêciu lat pracuje nad seri¹.
Maciej próbuje swoich si³ równie¿ w
realizacji filmów oraz pisaniu powieœci.
Póki co mo¿e pochwaliæ siê publikacj¹ i wystawami komiksów, w
których ³¹czy œwiat realny, w tym
autentyczne wydarzenia z jego
¿ycia, z fikcj¹ literack¹. O serii komiksów myœli ju¿ od piêciu lat, jednak bardziej zaawansowane prace
trwaj¹ od kilku miesiêcy. Maciej
uchyli³ r¹bka tajemnicy i zdradzi³
nam elementy fabu³y.
- To bêdzie komiks o ¿o³nierzach,
z tego powodu g³ówny bohater, bêd¹cy pozytywn¹ postaci¹, bêdzie
wojskowym. Jego ojciec trafia do
wiêzienia wrogiego pañstwa. Akcja
dzieje siê w alternatywnej rzeczywistoœci - g³ównym i najpotê¿niejszym

pañstwie Sojuszu Wschodniopirzemskiego. Zapewne wszystkich
zaskoczê, ale mocarstwo g³ównego
bohatera bêdzie wzorowane na Polsce. G³ównym rywalem jest kraj o
nazwie Ugaria. Zamierzam je potraktowaæ jako w¹tek poboczny, podobnie jak inne pañstwa – na razie –
doda³ Maciej G³a¿ewski.
Zapytany o marzenia z uœmiechem zauwa¿y³, ¿e czêœæ ju¿ siê spe³ni³a. Pragn¹³ byæ na koncercie zespo³u Sabaton; w sierpniu pojedzie
ju¿ na kolejny. Mia³ równie¿ m³odzieñcze marzenie, aby poznaæ
dziewczynê swoich marzeñ – jak zapewnia i to marzenie spe³ni³o siê.
Kolejnym marzeniem, jakie dopiero
czeka na realizacjê, jest wydanie komiksu. Najpierw jednak musi go zrobiæ. Pozostaje wierzyæ, ¿e i to zostanie spe³nione.
Prace Maæka mo¿na obejrzeæ na
profilu spo³ecznoœciowym pod adresem https://www.facebook.com/
LenPoles14
Magdalena Mucha

Str
Str.. 12

DOBRA

tygodnik ³obeski 29.7.2014 r.

XV Jarmark Doberski za nami
(DOBRA). Jeœli ktokolwiek
podczas minionego weekendu trafi³
do tego uroczego miasteczka, z
pewnoœci¹ mia³ trudnoœci z wyjazdem. Bynajmniej nie z powodów zakorkowanych ulic, ale atrakcji, jakie organizatorzy XV Jarmarku
Doberskiego przygotowali dla swoich mieszkañców i licznych goœci.
Tradycyjnie rozmaite atrakcje
zosta³y zorganizowane w ró¿nych
miejscach. Równoczeœnie wiêc, gdy
rozgrywano Mistrzostwa Regionu
w Ulicznej Pi³ce No¿nej, na scenie
przy Urzêdzie Miejskim wyczarowywano ró¿ne cuda, równie¿ przy pomocy najm³odszych, którzy z przejêciem podpatrywali sztuczki wystêpuj¹cego maga. Nie zabrak³o przy
tym wspania³ej zabawy. Na drugiej
scenie przygotowywa³ siê, choæ
amatorski, to wspania³y teatr Bajammagia z przedstawieniem „Calineczka”. Nim jednak wszyscy zasiedli do
ogl¹dania przedstawienia, najm³odsi zabrali siê za poszukiwanie ukrytych na skwerku skarbów, z pomoc¹
wykrywacza metali, pod czujnym

okiem profesjonalistów. Doroœli w
tym czasie mogli obejrzeæ zabytkowe pojazdy, w tym sprzêt wojskowy.
Kolejne przedstawienie pod tytu³em
„Czego nie wiecie o smokach” wyjaœnia³o tajemnice tych magicznych
stworzeñ.
Ulicami miasta dzieci i m³odzie¿
rywalizowali o I miejsce w pokonaniu wyznaczonej trasy. Gdy ju¿ na
metê dotarli ostatni zawodnicy, w
pe³nym s³oñcu na start przybyli
wszyscy chêtni. Ale to nie koniec
konkurencji, jakie przygotowano dla
œmia³ków – po po³udniu odby³y siê
zawody w wyciskaniu sztangi le¿¹c
oraz... przeci¹ganiu Uaza. Pokaz kulturystyczny oraz fitness by³ dope³nieniem bloku sportowego. Nie brakowa³o œmia³ków w kolejnych wyzwaniach, jakie przygotowano dla
uczestników Jarmarku: Mistrzostwa
Europy w Piciu Soku Grejpfrutowego w pi¹tek, a w sobotê: Mistrzostwa Europy w Jedzeniu Kie³basy.
W Dobrej mi³oœnicy koncertów
mogli wybraæ coœ dla siebie, nie brakowa³o zarówno m³odych zespo³ów,
jak i tych ze sporym sta¿em. Gwiazd¹

pi¹tkowego wieczoru by³ zespó³ PiH
natomiast sobotniego – Trzy Korony (zespó³ œp. Krzysztofa Klenczona).
Jarmark Doberski to wspania³a
okazja do zwiedzenia miasteczka
oraz ruin zamku, z czego bardzo wiele osób skorzysta³o. Ku zaskoczeniu
przy okazji mo¿na by³o obejrzeæ galerie na œcianie, zajadaj¹c siê smacznym ogórkiem kiszonym, a tak¿e

obejrzeæ wystawy m³odych doberskich twórców, kolekcjonerów oraz
fotografa zza granicy, który specjalnie na Jarmark wykonuje zdjêcia ze
Œwiêta Cytryny w Mentonie we
Francji.
Wszystkich atrakcji nie sposób
opisaæ, jak równie¿ ciep³ej specyficznej atmosfery miasteczka. Kto
by³ - bawi³ siê znakomicie, kto nie –
niech ¿a³uje.
MM
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Wojewoda i Marsza³ek
polubili ³obeskich biegaczy
W czerwcu
publikowaliœmy
podsumowanie III edycji
£obeskiej Ligi Biegowej,
a ostatnio pisaliœmy
o bardzo udanych
biegach ulicznych
„£obeska Dziesi¹tka”.
Oba przedsiêwziêcia
to du¿y sukces
organizacyjny
i sportowy.
£obeska Liga Biegowa to cykl
imprez biegowych w powiecie (dwa
lata temu trzy, a obecnie ju¿ szeœæ i
mprez) dla szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych, którego g³ównym
zadaniem jest wy³awianie talentów
biegowych, a nastêpnie poprzez
nauczycieli wf i kluby lekkoatletyczne oraz system stypendialny Starostwa, rozwijanie ich sportowych talentów. Te imprezy wraz z innymi
dzia³aniami sportowymi dla m³odzie¿y z terenu Powiatu daj¹ ju¿ efekty w
postaci historycznych sukcesów
naszych szkó³ w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich. Nasza
m³odzie¿ drugi rok pod rz¹d przywozi z tych imprez po kilka medali. Nie
dziwi to skoro w trzeciej edycji Ligi
wystartowa³o indywidualnie ponad
1000 (tysi¹c!) dzieci. Imprezy organizowane s¹ przez poszczególne
Gminy lub kluby z terenu Powiatu, a
koordynatorem Ligi z ramienia Starostwa jest Piotr Kiedrowicz.
Z kolei £obeska Dziesi¹tka jako
biegi uliczne w centrum miasta, okaza³a siê znakomitym pomys³em. Pomijaj¹c szczegó³y, które jeszcze nasi
czytelnicy maj¹ w pamiêci, jednym z
sukcesów jest to, ¿e pobieg³o w niej
ponad stu mieszkañców £obza, a
obecny na niej przedstawiciel Marsza³ka okreœli³ j¹ jako najlepsz¹ imprezê biegow¹ w Zachodniopomorskim na jakiej by³ w tym roku, a bywa
na nich niemal co tydzieñ. Organizatorami tej imprezy s¹ £obeski Klub
Biegacza Trucht i Urz¹d Miejski, a
impreza odbywa siê w ramach Dni
£obza.
Te imprezy i ca³y system sportu
m³odzie¿owego Powiatu £obeskiego wy³oni³ w ostatnich dwóch latach
kilka talentów biegowych. Sukcesy
ogólnopolskie ³obeskich biegaczy
to ju¿ nie tylko Justyna Romej,

Krzysztof Kraus czy Milena Sadowska. Obecnie to kilku biegaczy na
skalê ogólnopolsk¹ na czele z super
talentami Ani¹ Turzyñsk¹ i Agat¹
Pieróg, które ju¿ dominuj¹ w kraju.
Skal¹ ich talentu i bardzo wysokiego
poziomu sportowego jest to, ¿e ich
wyniki nale¿¹ do najlepszych w kraju nie tylko wœród rówieœniczek ale i
rok czy dwa lata starszych zawodniczek.
Oba biegowe przedsiêwziêcia
bardzo wysoko docenili Wojewoda
i Marsza³ek.
Wojewoda osobiœcie by³ na podsumowaniu Ligi Biegowej 24 czerwca w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim, ufundowa³ te¿ nagrodê dla gospodarzy podsumowania i ze Starost¹ wrêczyli listy gratulacyjne, dyplomy, statuetki i potwierdzenia finansowe na dop³aty
do obozów lub na nagrody w postaci sprzêtu sportowego dla zwyciêzców indywidualnych.
Z kolei Marsza³ek, a konkretnie
cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, obj¹³ patronatem i dofinansowa³ £obesk¹ Dziesi¹tkê. Bardzo wysoka ocena strony sportowej, organizacyjnej oraz popularyzacji biegania nie pozosta³a bez
echa. Marsza³ek postanowi³ obj¹æ
swoim patronatem i konkretnym
wsparciem nie tylko £obesk¹ Dziesi¹tkê, ale te¿ cykl biegowy £obeska Liga Biegowa. Obie imprezy

biegowe bêd¹ ujête w cyklu „Pomorze Zachodnie Biega”, a organizatorzy imprez otrzymaj¹ m.in. koszulki
dla uczestników biegów. To bardzo
wysoka ocena dzia³añ i efektów
sportowych ³obeskiego œrodowiska biegowego, ale te¿ konkretne
wsparcie organizacyjne i propagandowe. Poprzez konkretne
wsparcie tych instytucji mo¿na
mniemaæ, ¿e obie widz¹ w tych dzia³aniach m.in. dobre i efektywne
przedsiêwziêcia na rzecz sportu, ak-

tywnych form spêdzania czasu, popularyzacji biegania.
Czekamy wiêc z wypiekami na
twarzy, co przyniesie IV edycja
£obeskiej Ligi Biegowej, która rozpocznie siê wrzeœniowymi biegami w
Dobrej oraz paŸdziernikowymi biegami w Wêgorzynie i Resku, a tak¿e
czy £obeska Dziesi¹tka, bêdzie siê
rozkrêcaæ w takim jak dotychczas
tempie. Organizatorom imprez
¿yczymy efektów i satysfakcji, nie
mniejszych ni¿ w tym roku.
(r)
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Wyniki 4 kolejki z 20.07.2014r. (niedziela)
¯ywczyk Bienice - Hamburg Chociwel
0:7
WKS Papirusy - No to w plecy
0:5
FC B³¹dkowo - Nocny Team
1:8
¯uki - WKS Papirusy
-:Nocny Team - Hamburg Chociwel
2:7
Ostrzyca - SKS Bród
0:5
No to w plecy - ¯ywczyk Bienice
3:2
SKS Bród - Jedyneczka
5:4
FC B³¹dkowo - Ostrzyca
5:0
¯uki - Jedyneczka
0:5
Tabela
Miejsce.
Dru¿yna.
Mecze.
Punkty.
1.
Hamburg Chociwel 8
21
2.
Nocny Team
8
21
3.
SKS Bród
8
21
4.
No to w plecy
8
18
5.
¯ywczyk Bienice
8
12
6.
WKS Papirusy
8
7
7.
FC B³¹dkowo
8
6
8.
Ostrzyca
8
4
9.
Jedynaczka
8
3
10.
¯uki
8
0

Widowiskowy sparing podczas Jarmarku
Doberskiego

Pi³karze Arsenalu
Londyn zagrali
z Sarmat¹
Bramki +/45:7
42:18
45:13
26:9
28:23
14:22
11:46
9:32
11:30
3:31

Liderzy strzelców: 12 - Pa³czyñski (SKS Bród), 11 - Szkup K. (Nocny Team),
8 - Szw¹der Z. (Hamburg Chociwel), Kwiatkowski (SKS Bród).
5 kolejka DALP - 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

IX Rajd Turystyki Rowerowej

W POSZUKIWANIU LATA
- JEZIORO KARWOWO 2014
Po raz DZIEWI¥TY zapraszamy
na doroczny rajd turystyki rowerowej
* niedziela, 3 sierpnia 2014 r.
* zbiórka: godz. 10.00, £obez,
nad Reg¹ - wyspa ko³o nadleœnictwa; dojazd od ul. Obroñców Stalingradu (dla zmotoryzowanych: parking przy Netto lub przy ul. Bocznej)
* trasa: £obez - Niegrzebia - Grabowo - Worowo - Prusinowo - Poradz - jezioro Karwowo - £obez
* dystans: 33 km - drogi gruntowe: polne, leœne, asfaltowe
* zapewniamy: ognisko turystyczne nad Jeziorem Karwowo,
posi³ek turystyczny, napoje, mi³¹
atmosferê i wspania³y relaks, przygodê, lato …
* zrzuta na posi³ek: 5 z³ (cz³onkowie TKKF £obez z op³acon¹ sk³adk¹
br. - 50%)
* zakoñczenie: godz. 16., £obez
* informacje: Adam Kogut, tel.
607881467, adamku@vp.pl
* organizator: Ognisko TKKF
B³yskawica £obez - Klub Turystyki
Rowerowej
* rajd przygotowali i prowadz¹:
Adam Kogut, El¿bieta JankowskaKogut
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* Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu
na warunki pogodowe. Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie
na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby
nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko
pod opiek¹ osoby doros³ej.
* TKKF B³yskawica prowadzi
dzia³alnoœæ w oparciu o dotacjê
Gminy £obez. Impreza dofinansowana w ramach partnerstwa z Lokaln¹
Grup¹ Dzia³ania CIW i przez Powiat
£obeski.
Do zobaczenia na szlaku!
Adam Kogut, El¿bieta Jankowska-Kogut

Gratka dla kibiców

Sparing Œwiatowida
z Sarmat¹
(£OBEZ) Zapowiadany tu jest
mecz sparingowy Œwiatowida z Sarmat¹ w dniu 2 sierpnia rano. Niestety, godzina wci¹¿ by³a negocjowana,
ale przypuszczalnie mecz odbêdzie
siê o g. 10.00 lub 11.00.

(DOBRA) W minion¹ sobotê w
ramach XV Jarmarku Doberskiego odby³ siê mecz charytatywny pomiêdzy Sarmat¹ Dobra i Pogoni¹ II
Szczecin, na rzecz Stanis³awa Góraka, mieszkañca gminy Dobra, od
wielu lat poruszaj¹cego siê na wózku inwalidzkim.
Dru¿yna Pogoni II Szczecin przygotowuj¹ca siê do wystêpów w III
lidze Ba³tyckiej przyby³a do Dobrej
w poszerzonym sk³adzie, o oœmiu
zawodników rodem z Brazylii, aktualnie wystêpuj¹cych w szkó³ce pi³karskiej Arsenalu Londyn. Od tygodnia przebywaj¹ oni na praktyce w
Pogoni Szczecin, a w sobotê zawitali
do Dobrej. Zawodnicy ci, mimo m³odego wieku, pokazali licznie zgromadzonej publicznoœci, bardzo wysokie umiejêtnoœci pi³karskie. Ca³y
mecz by³ bardzo dobrym widowi-

skiem, a dru¿yna Sarmaty maj¹ca w
sk³adzie kilku zawodników dopiero
wchodz¹cych do podstawowego
sk³adu, mimo pora¿ki, jak na ten
okres przygotowañ do nowego sezonu zaprezentowa³a siê ca³kiem
poprawnie.
Sarmata Dobra – Pogoñ II
Szczecin 2:5 (1:2)
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Emilian Kamiñski i Cezary Szkup, dla
Pogoni: Robert Obst, Jakub Klimko,
Thiago, Arthur i Juan.
Sk³ad Pogoni: Mateusz Silewicz,
Mieszko Piechocki, Patryk Bednarski,Adrian Krzywicki, Filip £aŸniowski, Patryk Galoch, Kajetan Pogorzelczyk, Daniel Ja³oszyñski, Thiago, Robert Obst, Jakub Okuszko,
Jakub Klimko, Nicolas, Arthur, Carlos, Pedro, Lucas, Juan, Ricardo.
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(335)
(216)
(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

(164)
(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

(240)
(121)
(73)
(61)
(55)
(42)
(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
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Mateusz Jaworski - UM Resko
£ukasz Sobis - UM Resko
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska

(335)
(180)
(76)
(52)
(28)
(21)
(13)
(8)
(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 Powiatowe
(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)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(3)
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
(2)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
(2)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez (2)
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez
(2)

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)

Str
Str.. 15

Maria Sola - PUP £obez
Karolina ¯uczkowska - geodezja £obez
Andrzej Gradus radny powiatowy
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Marek Kubacki - radny RP
Jolanta Kutera - starostwo £obez

(2)
(2)
(3)
(4)
(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
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Helena Szwemmer - radna RM
Magdalena Chmura - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Irena Libiszewska - UM £obez
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

(262)
(76)
(65)
(65)
(63)
(52)
(51)
(42)
(21)
(20)
(40)
(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
(22)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
(19)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(15)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(15)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
(10)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku (9)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko (8)
Kamila Jaworska - UM Resko
(8)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(7)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(7)
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

(31)
(13)
(1)
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Galeria tygodnika
Chrzest Œw.Mi³osza

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

CMYK

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 29.7.2014 r.

XV Jarmark
Doberski za nami

