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Ponad 12 godzin terroryzowa³
miasto
(£OBEZ-GRYFICE) Damian
L. przyjecha³ ze Szczecina
do £obza, do rodziny.
Interweniowa³a policja,
gdy¿ zachowywa³ siê
agresywnie. Zabra³a
go wezwana karetka
pogotowia, która mia³a
zawieŸæ go do szpitala
w Gryficach. Tu postawi³
s³u¿by na nogi na
kilkanaœcie godzin.
Str. 3

Rusza liga
UWAGA PLANTATORZY!
PPZ Nowamyl S.A. w £obzie og³asza,
¿e dnia 25.08.2014 r. rozpoczyna
skup ziemniaków skrobiowych.
Skup czynny codziennie oprócz niedziel w godzinach 6:00 - 20:00.

Przed przywozem ziemniaków prosimy plantatorów o kontakt
z w³aœciwym inspektorem celem ustalenia terminów dostaw.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych warunków skupu
udziela Dzia³ Kontraktacji tel. 91 881 86 41.

CMYK

w Siwkowicach
k/£osoœnicy, gm. Resko

zatrudni zbieraczy
ORGANIZUJEMY DOWÓZ
Tel. 515 144 186
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G

korzenie, bo wielu z nas ma z tym
ogromny problem.

Z drugiej strony

Kazimierz Rynkiewicz

Rozwój kulturalny i turystyczny
£obza i gmin powiatu
nie idzie w parze
z rozwojem gospodarczym

dyby nie liczne stowarzy
szenia, kluby i sami mieszkañcy, którzy organizuj¹ przeró¿ne imprezy i spotkania, £obez
wygl¹da³by na miasto martwe.
Istnieje ogromna dysproporcja
miêdzy rozwojem kulturalnym i
turystycznym £obza i gmin powiatu, a rozwojem gospodarczym. Tylko w ci¹gu ostatnich
dwóch tygodni mieszkañcy sami
zorganizowali kilka imprez i akcji.
Wystarczy je wymieniæ, by pokazaæ, jak ludzie broni¹ siê przed
wszechogarniaj¹cym kryzysem;
mieszkañcy Przemys³awia zorganizowali pomoc dla mieszkanki
swojej wsi, by ul¿yæ jej w ciê¿kiej
chorobie. Niestrudzone ma³¿eñstwo Lidia i Czes³aw Szawielowie
upamiêtnili wystaw¹ kartek z kalendarza powstañczego 70. rocznicê Powstania Warszawskiego.
Nastêpnie, wraz z Lokaln¹ Organizacj¹ Turystyczn¹, zorganizowali spotkanie z W³adys³awem
„Markiem” Zieliñskim, by przypomnieæ jego dorobek malarski.
Pañstwo El¿bieta i Adam Kogutowie, pomimo upa³ów, zorganizowali rajd rowerowy pod szyldem
TKKF „B³yskawica”, a nastêpnie
sp³yw kajakowy. Trochê wczeœniej bardzo ciekawe przedsiêwziêcie zorganizowa³ pan Bogdan
Przyby³a, propaguj¹c turystykê z
zak³adaniem skrzynek geocachingowych. Zapraszaj¹c znanych podró¿ników i propagatorów turystyki zrobi³ nam spora
promocjê wœród w³óczykijów
miêdzynarodowej klasy. Pañstwo
Alicja i Mieczys³aw Kotwiccy ze
Stowarzyszeniem „Nasza Kraina
Sielsko” i mieszkañcami Sielska
urz¹dzili now¹ pla¿ê na jeziorem
Sambórz. Przyk³adem dzia³ania
obywatelskiego by³o przekazanie
przez pana Wander Weege, by³ego mieszkañca Regenwalde (Reska), obecnie mieszkaj¹cego w
Brazylii, miliona z³otych na remont rynku w Resku. Sponsoruje
on równie¿ reskie stowarzyszenie
Arka. To wszystko w ramach
podtrzymywania tradycji, chocia¿ jego przodkowie opuœcili
Regenwalde 150 lat temu! Niektórzy mogliby braæ z niego przyk³ad, jak szanuje siê tradycjê i

Ten ostatni przyk³ad by³by
godny naœladowania, gdyby…
No, w³aœnie, gdyby nie panuj¹ca
bieda. Jak tu marzyæ o comiesiêcznym wydaniu tysi¹ca z³otych, jak pan Wander Weege, na
jakieœ stowarzyszenie lub klub
sportowy, gdy przedsiêbiorcy s¹
tak ³upieni podatkami, a rynek tak
siê kurczy, ¿e trudno jest znaleŸæ
sponsora, który by finansowa³
rozwój kultury, sportu, czy sztuki. Wielce utalentowany malarz
Andrzej Gudañski musia³ wyjechaæ do Anglii „za chlebem”, bo
przecie¿ oprócz malowania musi
utrzymaæ rodzinê. Podobnie Marcin Horbacz, o którym pisa³em,
wyjecha³ na Wyspy, bo w £obzie
¿ona nie mog³a znaleŸæ pracy, a z
jednej pensji trudno wy¿yæ, utrzymaæ dzieci, realizowaæ marzenia.
A ilu wyjecha³o utalentowanych
hydraulików, œlusarzy, mechaników, magistrów i in¿ynierów...
Na tle tych wielu imprez i
przedsiêwziêæ organizowanych
spo³ecznie, ¿ycie gospodarcze na
przyk³ad £obza, ale tak¿e innych
miasteczek, wygl¹da wrêcz dramatycznie. Za³ama³o siê sztuczne
mno¿enie firm i tzw. walka z bezrobociem poprzez bezmyœlne
rozdawanie pieniêdzy na zak³adanie firm przez ludzi m³odych.
Zdecydowana wiêkszoœæ zamknê³a je po wymaganym ustawowo okresie trwania, czyli po
roku.
Od 10. lat w £obzie nie powsta³a ¿adna nowa firma, która
by tu wesz³a i postawi³a siedzibê.
Jedynymi nowymi inwestycjami
s¹: zak³ad mechaniki samochodowej wybudowany przez pana
Bogdana Przyby³ê przy stacji
benzynowej, budynek firmowy
przy Biedronce, ze dwie myjnie
samochodowe, motel na Œwiêtoborcu i teraz rozbudowywana jest
piekarnia „Dro¿d¿yk”. Dzia³alnoœæ motelu mia³a wspó³graæ ze
Stadem, ale i stamt¹d dochodz¹
niepokoj¹ce wieœci, a mog³a to
byæ maszyna napêdowa miasta.

Jednak stosunki Stada z urzêdem
u³o¿y³y siê najgorzej, jak mog³y.
Je¿eli pojawi³y siê nowe firmy, to
wesz³y na miejsce starych, najczêœciej zlikwidowanych lub zagospodarowa³y istniej¹ce pomieszczenia. Na 10 lat to straszliwie ma³o. O zafunkcjonowaniu
strefy specjalnej nie ma co marzyæ w najbli¿szym czasie, a
przynajmniej nie z tym burmistrzem. Gdy przyjdzie mu podsumowaæ 8 lat swoich dwóch kadencji, to bilans bêdzie skromny.
Nie odby³o siê chyba ani jedno
spotkanie z przedsiêbiorcami,
chyba ¿e coœ mi umknê³o. Ciekaw jestem, czy burmistrz Sola
bêdzie potrafi³ wskazaæ chocia¿
jedn¹ firmê, która trafi³a do £obza
dziêki jego staraniom. A pustych
lokali przybywa. W³aœnie zamkn¹³ siê popularny swego czasu
sklep „Majsterek”, „Szkolbiur”
znacznie zmniejszy³ powierzchniê handlow¹ i zosta³a ona wystawiona na wynajem lub sprzeda¿.
Lokal obok by³ego baru „Borko”
(œwieæ Panie nad jego wspomnieniem) od roku stoi pusty i nie ma
chêtnych. Biuro nieruchomoœci
naprzeciwko urzêdu zakoñczy³o
dzia³alnoœæ w £obzie i wróci³o do
Nowogardu. Zamknê³a dzia³alnoœæ w £obzie „Stodo³a” (zabita
dechami) i hurtownia budowlana
SCMB (jej by³a siedziba na Hanki
Sawickiej ju¿ dawno zaros³a krzakami, od lat do wynajêcia, tak¿e
lokal obok po agencji reklamowej). Szyldy o wynajmie lub
sprzeda¿y mieszkañ i lokali u¿ytkowych wisz¹ coraz czêœciej i
d³u¿ej. Za to znamiennym jest
pojawienie siê kolejnych aptek, co
sygnalizuje starzenie siê ³obeskiej
spo³ecznoœci, bo m³odzi wyje¿d¿aj¹ zagranicê, szukaæ pracy.
Tu nie maj¹ ¿adnych szans.
Robi nam siê ogromna dziura
pokoleniowa, która jeszcze powiêksza zapaœæ gospodarcz¹ i cywilizacyjn¹, bo brakuje nam dynamiki m³odego pokolenia. Nie
pracuj¹c w kraju nie p³ac¹ podatków, ZUS, nie wytwarzaj¹ produktu krajowego. Tê dziurê pokoleniow¹ widaæ przecie¿ tak¿e
w stowarzyszeniach, bo w tych

licznych imprezach i spotkaniach
m³odzi ludzie nie bior¹ udzia³u.
Przyjdzie wiêc za 10-20 lat likwidowaæ i te stowarzyszenia? PóŸniej szko³y? I co nastêpne? Czy
ju¿ zupe³nie straciliœmy instynkt
samozachowawczy?

Ty³ówka

Iveco w seata
(£OBEZ) 7 sierpniao godz. 16.15
w £obzie na ul. Niepodleg³oœci kieruj¹cy samochód marki Iveco mieszkaniec gminy Radowo Ma³e nie zachowa³ szczególnej ostro¿noœci w
czasie manewru cofania i uderzy³ w
prawid³owo jad¹cy samochód marki
Seat, kierowany przez mieszkañca
£obza, powoduj¹c uszkodzenia obu
pojazdów.
(kp)
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Przyjecha³ ze Szczecina do £obza, do rodziny

Ponad 12 godzin terroryzowa³ miasto
(£OBEZ-GRYFICE). Ponad
12 godzin Damian L.
terroryzowa³ mieszkañców
Gryfic, nim podstêpem
uda³o siê go œci¹gn¹æ
na ziemiê. Damian L.
przyjecha³ ze Szczecina
do £obza, do rodziny.
6 sierpnia oko³o godz. 1.
w nocy zosta³a wezwana
policja. Okaza³o siê,
¿e mê¿czyzna jest
nad wyraz pobudzony
i agresywny, wiêc
konieczna by³a pomoc
ratowników medycznych.
Policja wezwa³a karetkê
pogotowia. Ta mia³a
odwieŸæ 28. latka do
gryfickiego szpitala na
oddzia³ psychiatryczny.
Do wjazdu do Gryfic nic siê nie
dzia³o, dopiero na ul. 3 Maja mê¿czyzna uderzy³ sanitariusza i wyskoczy³
z ambulansu. O zbieg³ym pasa¿erze
policja gryficka zosta³a powiadomiona oko³o godz. 2.10 w nocy. Nim

na dobre rozpoczê³y siê poszukiwania, mieszkañcy poinformowali s³u¿by mundurowe, ¿e mê¿czyzna znajduje siê na dachu budynku przy ul.
Wojska Polskiego, krzycza³ i rzuca³
dachówkami. Wszelkie próby nego-

Trzy nowe szlaki rowerowe
(WÊGORZYNO). 16 sierpnia w
godzinach od 9.00 do 12.00 nast¹pi
otwarcie tras rowerowych, które w
tym roku zosta³y oznakowane przez
znakarza PTTK. S¹ to trzy trasy rowerowe: niebieska, zielona i czerwona. Otwarcie tras odbêdzie siê w
trakcie odpustu parafialnego i festynu trzeŸwoœci.
Niebieski szlak rowerowy prowadzi z Wêgorzyna przez Podlipce, przy
Jeziorze D³usko, dalej przez D³usko,
Winniki, Runowo, Runowo Pomorskie
i wraca do Wêgorzyna. D³ugoœæ trasy
wynosi 24,6 km.
Trasa zielona jest d³u¿sza, wynosi

bowiem 34 km. Wiedzie z Wêgorzyna
przez Winniki do Cieszyna, st¹d przez
Trzebawie i Mielno prowadzi do Sielska, dalej do Kraœnika £obeskiego, Lesiêcina, Gardna i st¹d szlakiem do Wêgorzyna.
Trzeci¹ tras¹ jest trasa czerwona,
która zasiêgiem obejmuje wschodni¹
czêœæ gminy. Prowadzi z Wêgorzyna,
przy jeziorze Wêgorzyno, do Przytoni,
skrêca na pó³noc do Rogówka, dalej - do
BrzeŸniaka omijaj¹c jezioro Rogowo od
pó³nocy, przez BrzeŸniak do BrzeŸnicy, z BrzeŸnicy omijaj¹c jezioro Dubie
od strony wschodniej wiedzie do Ginawy. Tu przecina krajówkê i biegnie do
Starego Wêgorzynka sk¹d drog¹ nr 151
do Wêgorzyna.
MM

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

KIEROWCÊ KAT. C + E
KIEROWCÊ CI¥GNIKA ROLNICZEGO
PILARZY
BETONIARZY
ŒLUSARZY
SPAWACZY
ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

Tel. 91/3971951, 509-288-386, 509-288-387

cjacji nie przynosi³y rezultatu. Mê¿czyzna grozi³, ¿e pope³ni samobójstwo. Zgromadzone na miejscu s³u¿by musia³y dzia³aæ ostro¿nie. Krzyki, wyzwiska i rzucane dachówki
obudzi³y gryficzan z okolicznych
domów. Rzucaj¹c dachówkami, rozbi³ niejedn¹ szybê, celowa³ w ludzi, w
samochody. Na miejscu pojawia³o
siê coraz wiêcej s³u¿b: policji, pogotowia ratunkowego, z Ko³obrzegu
przyby³ wóz ze skokochronem, na
wypadek, gdyby spad³, dotarli równie¿ antyterroryœci.
Policjanci starali siê doprowadziæ do tego, aby szaleniec sam
zszed³ z dachu. Nie chcia³ o tym s³yszeæ. Za¿¹da³, aby przywieziono
jego matkê, bo tylko z ni¹ chce rozmawiaæ. Spe³niono jego ¿¹danie, na

miejscu pojawi³a siê matka. Próbowa³a nak³oniæ go do zejœcia. Jednak
i to nie pomog³o. Mê¿czyzna wyci¹gn¹³ laptopa i zacz¹³ graæ.
Nasta³ dzieñ, a rozmowy negocjatorów nadal nie przynosi³y skutku. Na szczêœcie upa³ zacz¹³ dawaæ
siê we znaki i jemu. Poprosi³ o wodê
i snikersa, nastêpnie o zapalonego
papierosa.
To by³a szansa, jak¹ wykorzystali negocjatorzy. Przed godzin¹ 15.00
doprowadzili do tego, ¿e mê¿czyzna
wszed³ do podstawionego kosza na
wysiêgniku wozu stra¿ackiego. Gdy
to zrobi³, kosz zosta³ opuszczony na
ziemiê. St¹d w asyœcie policji trafi³ do
pierwotnego celu podró¿y, czyli
szpitala.
MM, foto: Przemys³aw Gryñ
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Po kilkudziesiêciu latach
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Po om³otach zabawa

Dopiero wspólnota Ma³e ¿niwa ju¿
przeprowadza
w sobotê
remont

(£OB¯ANY). Atrakcji i niespodzianek z pewnoœci¹ nie zabraknie
ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê. Tradycyjnie ju¿ odbêdzie siê tu festyn ludowy
pod nazw¹ „Ma³e ¿niwa”. Rozpoczêcie zaplanowano na godz. 17.00.
(£OBEZ). Rozpocz¹³ siê remont
wizytówkowego ³obeskiego budynku wspólnoty mieszkaniowej, przy
ul. Niepodleg³oœci, przez ³obzian
nazywanego „pa³acykiem”.
Obiekt wpisany do rejestru za-

bytków niejednokrotnie zdobi³ ró¿nego rodzaju foldery reklamuj¹ce
miasto.
Ten z nielicznych z zachowanych
w mieœcie zabytków odzyska swój
dawny urok.
MM

Dachowa³ do rowu
(RESKO) 8 sierpnia oko³o godz.
20.15, na drodze Prusim - Starogard
£obeski dosz³o do kolizji.
Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Peugeot Sebastian S.,
mieszkaniec gminy Resko, nie do-

CMYK

stosowa³ prêdkoœci do warunków
panuj¹cych na drodze, zjecha³ na
pobocze drogi, straci³ panowanie
nad pojazdem, po czym zjecha³ na
przeciwleg³y pas jezdni i dachowa³.
Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
(kp)

Miejsce akcji wyznaczono na
placu zabaw i bardzo s³usznie, bo
szykuje siê pyszna zabawa. Zostanie zaprezentowany tam sprzêt rolniczy, pokaz tradycyjnych ¿niw
sprzed lat – m³odzi bêd¹ mieli okazjê
zobaczyæ, jak kosi³o siê kos¹ ³¹cznie
z jej przygotowaniem do u¿ycia –
czyli klepaniem kos. Dziewczêta
bêd¹ wi¹zaæ snopy i stawiaæ je. Nie

mo¿e oczywiœcie zabrakn¹æ cepowania, m³ócenia i przesiewania ziarna przez sito. Tradycyjnie pozyskane zbo¿e zostanie przekazane na
do¿ynkach dla starostów.
W programie jest konkurs wiedzy ale i konkurs w pracach polowych. Kto potrafi trzymaæ sierp i wie
do czego s³u¿y³, mo¿e wystartowaæ
w ¿êciu zbo¿a, kto nie wie z której
strony nale¿y go trzymaæ, mo¿e
spróbowaæ si³ np. w wi¹zaniu powrós³a czy om³otach.
Po ciê¿kiej pracy, jak to u ¿niwiarzy nie mo¿e zabrakn¹æ poczêstunku
a na koniec tanecznej zabawy pod
go³ym niebem.
MM

W³am do piwnicy
(£OBEZ) W dniach 3-4. bm.w
£obzie przy ul. Okopowej po uprzednim otwarciu dopasowanym narzêdziem k³ódki w piwnicy, dokonano

kradzie¿y walizki z zawartoœci¹ m³oto- wiertarki marki Einhell z kompletem wierte³. Straty w kwocie 500 z³
poniós³ mieszkaniec £obza. (kp)

Zamiast kupowaæ, mo¿na piæ z kranu

Krystaliczna
³obeska woda
(£OBEZ). Mieszkañcy £obza
pij¹ doskona³ej jakoœci wodê z
czwartorzêdu ze studni artezyjskiej. Ciœnienie wydostaj¹cej siê
wody na zewn¹trz jest tak du¿e, ¿e
gdyby zdj¹æ urz¹dzenia z odwiertu
woda tryska³aby na wysokoœæ 6-7
metrów. Tak jest od czasu odwiertu
studni, czyli ju¿ od pó³ wieku.
Cofaj¹cy siê lodowiec naniós³
oko³o 150 metrów ró¿nych osadów.
Jednak lodowiec przechodzi³ przez
te ziemiê wiele razy. Jego przejœcie
sprawi³o, ¿e doszczêtnie zosta³y
starte osady trzeciorzêdu a¿ do litej
ska³y z mezozoiku i jury. Piaskowce
jurajskie znajduj¹ce siê g³êboko w
ziemi s¹ to ska³y osadowe, które
powsta³y w g³êbinach morza.
Woda, która dzisiaj p³ynie w kranach mieszkañców £obza, to woda
szczelinowa z piaskowca jurajskiego. S¹ to wody artezyjskie, najlepszej jakoœci. Dlaczego w³aœnie tu jest
mo¿liwoœæ dotarcia do tak doskona³ej niczym niezanieczyszczonej
wody? £obez znajduje siê w niecce,
której krañce, wychodnie piaskowców i otuliny margli jurajskich i innych s¹ na po³udnie od Wa³cza i na
wybrze¿u w okolicy kamienia Pomorskiego, Golczewa. Tam znajduj¹
siê warstwy zasilania, a w £obzie jest
wodê artezyjska – doskona³ej jakoœci. Tak¹ wodê, z tym ¿e butelkowan¹, kupuje siê w sklepach. Byæ
mo¿e nawet ³obeska jest lepsza, bo
przyk³adowo jedno z ujêæ wody
sprzedawanej pod mark¹ ¯ywiec
znajduje siê w naszym województwie w Miros³awcu.
Jakoœæ wody w kranie to pochodna sieci. £obeska woda nie ma
¿adnych zanieczyszczeñ biologicz-
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nych, str¹ca siê jedynie mangan i
¿elazo, czyli to co zazwyczaj. Nie ma
¿adnej chemii.
Pierwsze studnie zaopatruj¹ce
miasto w wodê najprawdopodobniej Niemcy wykopali w okolicach
stawu przy ul. Wojcelskiej. Mia³y
one oko³o 30-40 m g³êbokoœci. W
latach 60. albo pog³êbiano niemieckie studnie, albo odwiercono nowe.
Pierwsze studnie g³êbinowe by³y
odwiercone na g³êbokoœæ oko³o
150-160 m. Znajduj¹ siê one oko³o 20
metrów od brzegu zbiornika przy
elektrowni przy ul. Wojcelskiej.
Obok g³ównego ujêcia znajduje
siê ujêcie zapasowe. Tutaj odwiert
wykonano w 1996 roku na g³êbokoœci 185 m. Jest to studnia awaryjna.
Teoretycznie woda z tej studni powinna byæ ujêta, jednak to wi¹¿e siê
z kosztami, jednak w razie czego
£obez jest zabezpieczony i ma dodatkowe ujêcie.
Nie wszystko takie ró¿owe
Wprawdzie samo ujêcie wody
wygl¹da na doskonale zabezpieczone i zadbane, jednak nie mo¿na tak
powiedzieæ o terenie z nim granicz¹cym. Tuz za ogrodzeniem, na terenie
miasta znajduje siê dzikie wysypisko. Œmieci po czêœci przykrywaj¹
trawy i chaszcze po czêœci znajduj¹
siê w porzuconych obiektach. Pomijaj¹c kwestiê tego, kto jest w³aœcicielem o teren powinno siê zadbaæ.
Wprawdzie, jak twierdz¹ znawcy –
œmieci te nie wp³ywaj¹ na jakoœæ
wody, bo ta jest zbyt g³êboko, ale
byæ mo¿e ju¿ czas, aby tam ktoœ zrobi³ porz¹dek. Inna rzecz ¿e to atrakcyjne miejsce spotkañ pewnych
grup ludzi – z dala od miasta, ciemno
i mo¿na szaleæ i rozbijaæ butelki. MM

Rozstrzygniêcie konkursu na dyrektora Zespo³u
Szkó³ w £obzie

Jolanta Manowiec
nadal dyrektorem
(£OBEZ). W konkursie ofert na
dyrektora Zespo³u Szkól wystartowa³ tylko jeden kandydat: dotychczasowa dyrektor szko³y Jolanta
Manowiec. Komisja konkursowa
zag³osowa³a za t¹ kandydatur¹, w
poniedzia³ek zarz¹d podj¹³ decyzje
o zatwierdzeniu woli komisji konkursowej. Jolanta Manowiec zosta³a powo³ana na dyrektora Zespo³u
Szkó³ na kolejne piêæ lat.
Sama sytuacja dotycz¹ca powo³ania konkursu na dyrektora szko³y
nie wzbudza³aby emocji, gdyby nie
fakt, ¿e konkurs by³ znacznie rozci¹gniêty w czasie, co z kolei rodzi³o
wiele niepewnoœci. Mo¿na by³o
tego unikn¹æ, o co wnosi³ starosta
³obeski Ryszard Brodziñski.
Przypominamy, ¿e 29 kwietnia
zarz¹d podj¹³ decyzjê o og³oszeniu 2
konkursu. Bêd¹cy wówczas na urlopie Ryszard Brodziñski na wieœæ o
tym wniós³, aby zarz¹d skorzysta³ z
przys³uguj¹cego prawa i powierzy³
tê funkcjê z wyboru. Argumentowa³,
ze to nie jest sprzyjaj¹cy czas na
og³aszanie drugiego konkursu, tym
bardziej, ¿e wyznaczono 3 miesi¹ce
na sk³adanie ofert. Obawia³ siê, ¿e
mo¿e nie byæ kandydatów na to stanowisko, a to ze wzglêdu na fakt i¿
wiêkszoœæ konkursów rozstrzyga
siê do maja. Dodatkowo na okres
wakacyjny zosta³ zaplanowany remont w placówce oœwiatowej. Zarz¹d odrzuci³ wniosek starosty. W
wyniku trwaj¹cego konkursu, w projekcie organizacyjnym przewidziane
by³y ograniczenia etatowe dla nauczycieli polonistów: Jolanty Manowiec, Anny Boguszewskiej-W¹sowicz oraz dla Doroty Kotwickiej.
Przedstawiony arkusz starosta zatwierdzi³, a nastêpnie przekaza³ do
dyrektor Zespo³u Szkó³ z jednoczesnym wypowiedzeniem warunków
pracy pani dyrektor z pe³nego etatu
do 0,83, z braku godzin.

– W zwi¹zku z tym, ¿e pani dyrektor odmówi³a przyjêcia pomniejszonego pensum godzin, uruchomi³em procedurê wypowiedzenia umowy o pracê z pani¹ Jolant¹ Manowiec z dniem 31 sierpnia br. W tym
momencie nie bêdzie ograniczeñ dla
pozosta³ych polonistów. Pragnê
powiedzieæ, ¿e pozwoli³em sobie
uczestniczyæ w posiedzeniu Rady
Pedagogicznej naszego Zespo³u
Szkó³, wobec faktu, ¿e drugi konkurs, który odbêdzie siê w sierpniu,
mo¿e przynieœæ negatywny rezultat
przy braku kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami, a przy bardzo
wysokiej ocenie pracy szkolnej pani
dyrektor Jolanty Manowiec poprosi³em, aby zechcia³a z³o¿yæ ofertê i
przyst¹piæ do konkursu. Osobiœcie
nie mam ¿adnych zastrze¿eñ do pracy dyrektora Zespo³u Szkó³. Poprosi³em te¿ o zajêcie w tej sprawie stanowiska czy wykazanie aktywnoœci
przez Radê Pedagogiczn¹ Szko³y.
By³oby dobrze, gdyby pani Jolanta
Manowiec z³o¿y³a swoj¹ kandydaturê i uzyska³a akceptacjê komisji
konkursowej – powiedzia³ starosta
podczas sesji Rady Powiatu jeszcze
przed wakacjami.
MM

Autem w drzewo
(RESKO) 5. sierpnia oko³o godziny 10.30 na drodze w Policku
dosz³o do wypadku.
Mieszkanka gminy Resko, kieruj¹c samochodem marki Suzuki, najprawdopodobniej nie dostosowa³a
prêdkoœci do warunków panuj¹cych

na drodze, w wyniku czego na ³uku
drogi wpad³a w poœlizg i uderzy³a w
przydro¿ne drzewo.
W wyniku zderzenia pasa¿erka
dozna³a obra¿eñ cia³a w postaci
wstrz¹œnienia b³êdnika. Uszkodzony pojazd zosta³ odholowany na
parking strze¿ony.
(kp)
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MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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.

Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600465417.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

Sprzedam po³ówkê domu, 100
mkw., c.o., gaz, kominek, bud.
gosp., gara¿, dzia³ka 2100 mkw.,
Be³czna 6. Tel. 512 321 781
Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, us³ugi
sklep. Tel. 691 305 860.

Zatrudniê pilarza - drwala. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 500-155661.

Region

Powiat œwidwiñski

Anglia. Pewna praca. Pomoc w
agencji pracy, transporcie, zakwaterowaniu, banku itp. Tel. 728 542
366.

Region

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

Zatrudniê kierowcê kat. C+E. Atrakcyjne warunki. Tel. 609 49 39 89.

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

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

Powiat gryficki

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

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

Powiat drawski

Lokal do wynajêcia, bardzo dobra
lokalizacja, centrum Gryfic, od
wrzeœnia. Tel. 500-828-341.

US£UGI

ROLNICTWO

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

Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.

Sprzedam tanio mieszkanie w centrum Wêgorzyna, pow. 63 mkw. Tel.
691 515 758.

Powiat œwidwiñski

Region

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

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

Dzia³kê budowlan¹ 746 mkw. Gryfice Zdroje sprzedam. Tel. 511 068
490

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Skodê Fabiê 1.4 benz.,
rok. prod. 2000, przebieg 120tys.
km. Tel. 512 321 781

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

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

„Nasza Kraina Sielsko” zaprasza

Pla¿a piêkniejsza ni¿ w Iñsku
(SIELSKO). 9 sierpnia
2014 r. mia³o tu miejsce
oficjalne otwarcie nowo
wybudowanego
pomostu i urz¹dzonej
pla¿y. Wieœ, gmina
Wêgorzyno i powiat
wzbogacili siê
o jeszcze jedno
miejsce do rekreacji.
Jeszcze do niedawna brzeg jeziora Sambórz Du¿y w Sielsku porasta³y trzciny, a do lustra wody wiod³o
niewielkie poroœniête wysok¹ traw¹
zejœcie. Dziœ jest to pierwszorzêdne
k¹pielisko, które przyci¹ga mi³oœników k¹pieli w jeziornych wodach z
ca³ego regionu.
W minion¹ sobotê Stowarzyszenie „Nasza Kraina Sielsko” by³a gospodarzem zarówno oficjalnego
otwarcia, jak i imprezy integracyjnej.
Cz³onkowie stowarzyszenia siêgnêli po œrodki LGD, aby uczyniæ tu
miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne. O sukcesie i celnoœci pomys³u
nie trzeba nikogo przekonywaæ,
œwiadczy o tym ogromne zainteresowanie tym miejscem. Aby zamulony dotychczas brzeg nadawa³ siê na
k¹pielisko, wysypano tu oko³o 200
ton piachu – zarówno w miejsce k¹pieliska, jak i na pla¿ê. Ale to nie
wszystko. Burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska zadeklarowa³a,
¿e z w³asnych œrodków pokryje zakup kolejnych 100 ton piachu.
W oficjalnym otwarciu uczestniczy³o oko³o 70 osób, przy czym Stowarzyszenie otrzyma³o bardzo du¿¹

pomoc ze strony gminy, która wydrukowa³a zaproszenia, podziêkowania, zadba³a o upominki dla tych,
którzy byli zaanga¿owani ca³ym sercem w realizacjê przedsiêwziêcia.
Gmine reprezentowa³a sekretarz
gminy Marta Banasik. Nie zabrak³o
przedstawicieli LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich m.in.: prezesa zarz¹du
Gra¿yny Zaremby-Szuby i dyrektor
biura Bo¿eny Zareckiej. Dopisali
równie¿ mieszkañcy Sielska i okolic,
ale nie tylko, na now¹ pla¿ê przybyli
równie¿ goœcie m.in. z Reska i Chociwla, zauwa¿aj¹c, ¿e teraz pla¿a nad
Sambórzem jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna ni¿ ta w Iñsku.
Przypominamy, ¿e to wspaniale
miejsce wypoczynkowe zosta³o
utworzone dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu mieszkañców Sielska,
którzy w czynie spo³ecznym bardzo
ciê¿ko pracowali, by doprowadziæ je
do tak atrakcyjnego stanu. Za to
wszystkim, którzy w³o¿yli swój
wk³ad pracy, udostêpnili swoje narzêdzia i maszyny, czy w jakikolwiek
sposób przyczynili siê do powstania
tego miejsca, nale¿¹ siê ogromne
brawa i szacunek. Pokazuje to, ¿e
czyny spo³eczne wcale nie musz¹
byæ ju¿ niemodne, bo to co jest wykonywane to przede wszystkim dla
siebie, w³asnych dzieci, s¹siadów i
ich dzieci. To ju¿ zostanie, oby tylko
nie znalaz³ siê ktoœ, kto bêdzie chcia³
to zniszczyæ.
MM

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
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Tego nie zd¹¿yli zniszczyæ, bo zak³ad kupi³ normalny przedsiêbiorca

Cegielnia – per³a ziemi ³obeskiej
(£OBEZ). Tutejsza
cegielnia to jedna z
najwiêkszych atrakcji
w województwie a byæ
mo¿e i w Polsce. To
w³aœnie tu znajduje siê
niemal kompletny sprzêt
s³u¿¹cy do produkcji
ceg³y silikatowej
tzw. bia³ej. Maszyny
i urz¹dzenia maj¹ niemal
100 lat. S¹ to te same,
które produkowa³y ceg³ê
po za³o¿eniu cegielni
w 1925 roku.
W ³obeskiej cegielni panuje niepowtarzalny klimat przedwojennej
fabryczki, uderza ciasnota, a przede
wszystkim zadziwia sama konstrukcja – wydaje siê byæ delikatna, wiotka a przecie¿ utrzymuje ogromny ciê¿ar i wytrzyma³a potê¿ne napiêcia.
W¹skie strome drewniane schody,
niewielkie podesty w po³¹czeniu z
ogromnym bêbnem jeszcze nitowanym musi zapieraæ dech w piersiach.
Dzisiaj ju¿ nikt nie wytarza tu cegie³,
ale przecie¿ wielu mieszkañców
£obza pracowa³o tu jeszcze do lat 90.
ubieg³ego wieku.
Do tutejszej cegielni by³o przywo¿one wapno palone w bry³ach.
Dopiero na miejscu by³o mielone.
Cegielnia podzielona jest na poszczególne pomieszczenia, produkcja cegie³ odbywa³a siê na ró¿nych
poziomach, w³aœciwie jest to jedna
potê¿na konstrukcja, przy której
ustawione s¹ schody i podesty.
Podstawowe sk³adniki piach i wapno podawane by³y z ró¿nych miejsc.
Witamy w piekle
Wapno palone przywo¿one by³o
z zak³adów wapienniczych w kostkach i dopiero tu na miejscu nale¿a³o
je zmieliæ i tu zgasiæ. Wapno trafia³o
do magazynu, w którym jeden z pracowników zarzuca³ je, a w piwnicy
znajdowa³ siê m³yn kulowy, który
wapno mieli³. Metalowe kule mia³y
oko³o 20 cm œrednicy. Czasami pracownik musia³ schodziæ do piwnicy,
po wyjœciu by³ ca³y z wapna.
Z m³yna kulowego wapno podawane by³o kube³kami do zasobnika i
st¹d dozowane.
Bêben chodzi³ kilka godzin, dziê-

ki temu by³ zapas na nastêpny proces produkcyjny. O tym miejscu
mówi³o siê: „Witamy w piekle”.
Piach
Kopalnia piachu znajdowa³a siê
tu¿ za cegielni¹, w miejscu obecnego
wyrobiska. Z cegielni do wyrobiska
prowadzi³y tory kolejowe, po których lokomotywka z podczepionymi
wagonikami dostarcza³a piach na
zewn¹trz cegielni. Ukszta³towanie
terenu sprawia³o, ¿e cegielnia by³a w
dole, dziêki czemu taœmoci¹g podawa³ piach w górne partie zak³adu. To
na zewn¹trz piach wrzuca³o siê na
pierwsze sito, a st¹d trafia³ do zsypu.
Tu zaczyna³a siê linia technologiczna. Piach wêdrowa³ taœmoci¹giem
do wnêtrza obiektu. Tu kolejny pra-

£OBEZ
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i unikat na skalê kraju
cownik pilnowa³, aby wszystko by³o
w porz¹dku, w razie dzwonka oznaczaj¹cego awariê zatrzymywa³ taœmoci¹g. Pod koniec lat 80. awarie
by³y bardzo czêste, wiêc co jakiœ
czas taœmoci¹g zatrzymywa³ siê.
Gdy wyczerpa³o siê z³o¿e, w latach 80.tych postanowiono przebiæ
tunel do nastêpnego, który znajdowa³ siê w miejscu, który obecnie
u¿ytkuje Stowarzyszenie Wilk. W
ostatnim etapie funkcjonowania cegielni to stamt¹d transportowano
piach.
Bêben lasowniczy
Piasek z zsypu trafia³ do bêbna,
tutaj podawany by³ systemem kube³kowym i przesiewany na kolejnych sitach. Dzisiaj ju¿ tego systemu nie ma. Kube³ki zachowa³y siê
przy bêbnie kulowym w piwnicy.
Piach za pomoc¹ podci¹gu kube³kowego transportowany by³ do bêbna
lasowniczego. Tam zestawiana by³a
mieszanka w proporcji zadanej technologicznie. Z jednej strony piasek,
z drugiej strony wapno z m³yna kulowego. Do tego dodawano wody i
pod jej wp³ywem wszystko zaczyna³o siê „burzyæ”. Wapno wytwarza³o
temperaturê, obracaj¹cy siê bêben
stawa³ siê gor¹cy. Bêben jest unikatowy na skale kraju – wszystko jest
nitowane. Gdy zaczyna³a siê produkcja, a bêben powoli nabiera³ rozpêdu, cala konstrukcja chodzi³a, jak
zapewniaj¹ ludzie, którzy tam pracowali. Tu trzeba mieæ wyobra¿enie, ¿e
mia³o co napêdzaæ konstrukcjê w
ruch - w koñcu by³o to parênaœcie
ton rozwirowanego ciê¿aru. Konstrukcja „chodzi³a”, bêben wirowa³,
na ni¿szej kondygnacji pracowa³y
taœmoci¹gi, w cegielni by³o pe³no
kurzu i pary.
To jedyny chyba n Pomorzu Zachodnim a mo¿e w Polsce urz¹dzenie, które siê jeszcze zachowa³o.
Na nastêpnej kondygnacji,
przedostatniej, równie¿ pracowali
ludzie, którzy od czasu do czasu
musieli „obijaæ” system, gdy coœ siê
zatka³o. Albo gdy urwa³ siê kube³ek
– to naprawiæ.
W innym pomieszczeniu by³a
centrala napêdowa, silnik napêdza³
ca³y zak³ad przez system pasków i
przek³adni.
Serce
Poni¿ej bêbna na poziomie parteru znajduje siê serce cegielni – prasa
do formowania ceg³y. Z pras¹ bez
przerwy by³y problemy – wspomi-

naj¹ byli pracownicy, tu wychodzi³
produkt finalny – uformowana ceg³a. To tu trafia³a mieszanka z bêbna
lasowniczego. Tu wychodzi³o 32
szt. ceg³y, pracownicy je odbierali i
przek³adali na stó³ obrotowy sk¹d z
kolei przenoszono je na wózek. Do
dzisiaj pozosta³y tory. St¹d ceg³ê
przewo¿ono do dwóch autoklawów,
do których wchodzi³o 12 wózków.
Jeden wózek wa¿y³ prawie tonê. W
autoklawach ceg³a dojrzewa³a przez
12 godzin.
Awarie
Pod koniec lat 80. ci¹gle coœ siê
psu³o, mechanicy mieli pe³ne rêce
roboty. A to urwa³ siê pas, a to kube³ek, zerwa³ ³añcuch, czasami taœmoci¹gi zamarza³y, bo produkcja trwa³a
na dwie zmiany bez wzglêdu na porê.
Na terenie zak³adu s¹ jeszcze
warsztaty, w których wiecznie coœ
naprawiano, bo wszak obiekty s¹ z
1925 roku, a urz¹dzenia byæ mo¿e
jeszcze starsze.
Spacer po cegielni to niesamowita przygoda i moc wra¿eñ, automatycznie przenosi do pocz¹tku ubieg³ego wieku. Trudno przy tym przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e pracowano
tak jeszcze do koñca lat 80. Tu nale¿¹
siê szczególne podziêkowania i

uznanie dla w³aœcicieli zak³adu, którzy zachowali urz¹dzenia i maszyny,
nie id¹c za przyk³adem tych wszystkich, którzy nagminnie sprzedawali
wszystko na z³om. Dziêki temu mo¿na ca³kowicie bezpiecznie przenieœæ
siê o niemal wiek wstecz. Cegielnia
znajduje siê przy szlaku rowerowym
wiod¹cym œladem zabytków i zak³adów wartych obejrzenia choæby z
zewn¹trz.
MM
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Oœwiadczenia maj¹tkowe kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy £obez i urzêdników
wydaj¹cych decyzje administracyjne
Ewa Pop³awska z d. Waœkowska
- dyrektor Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie.
W 2013 r. zgromadzi³a 150 tys. z³.
Posiada mieszkanie o pow. 95,03
mkw. o wartoœci 237.575 z³. Posiada
gara¿ o pow. 15.52 mkw. o wartoœci 7
tys. z³ (wspó³w³asnoœæ), piwnicê o
pow. 26,20 mkw. o wartoœci 200 z³
(wspó³w³asnoœæ), pomieszczenia
gospodarcze - 12,69 o wartoœci 200 z³
(wspó³w³asnoœæ), 311/1000 czêœæ
dzia³ki nr 266 o pow. 1691 mkw. o
wartoœci 5.550 z³ (wspó³w³asnoœæ).
Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia - 108.771,25 z³, z tytu³u Nagrody Burmistrza - 1.811,62 z³, z tytu³u
nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy - 11.505,96 z³. Posiada samochód
Volkswagen Jetta 2007 r.
Beata Teofila Zapalska z d. Kapla - dyrektor Szko³y Podstawowej
nr 1 w £obzie. Posiada mieszkanie o
pow. 49,17 mkw. o wartoœci 89.500 z³,
mieszkanie o pow. 77,49 mkw. o wartoœci 140.600 z³ oraz gara¿ o pow.
13,40 mkw. o wartoœci 3 tys. z³. Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia 88.113,98 z³ oraz z tytu³u umowy zlecenia - 16.960 z³. Posiada samochód
Fiat Grande Punto 2009 r. - wspó³w³aœciciel Santander Consumer Bank.
Posiada kredyt hipoteczny w Banku
PKO BP w wysokoœci 92.925 z³ na remont mieszkania (240 rat w latach
2011-20131, oprocentowanie w skali
roku 6,65 %, pozosta³o do sp³aty
(87.264,48 z³) oraz kredyt w Santander Consumer Bank w wysokoœci
37.467,24 z³ na zakup samochodu (60
rat w latach 2009-2014, oprocentowanie w skali roku 11,49 %, pozosta³o do sp³aty 7.075,23 z³).
Jolanta Wies³awa Babyszko z d.
Rzeszutek - dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 im. Miko³aja Kopernika w
£obzie.
W ubieg³ym roku zgromadzi³a 35
tys. z³. Posiada dom o pow. 98 mkw.
o wartoœci 220 tys. z³, mieszkanie o
pow. 47 mkw. o wartoœci 216 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska) oraz
dzia³kê o pow. 506 mkw. o wartoœci
9.600 z³ zabudowan¹ ww domem.
Osi¹gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia w kwocie 87.822,83 z³. Posiada samochód osobowy Opel
Astra 2007 r. o wartoœci 20 tys. z³.
Posiada kredyt mieszkaniowy zaci¹gniêty w 2008 r. w Kredyt Banku na 30 lat w wysokoœci 98 tys.
CHF na zakup mieszkania (do
sp³aty 83.547 CHF.

Piotr Jacek Kielan - dyrektor
Publicznej Szko³y Podstawowej w
Be³cznej.
Posiada mieszkanie o pow. 48,96
mkw. o wartoœci 127 tys. z³ oraz 1/2
nieruchomoœci o pow. 64,34 mkw. o
wartoœci 55.550 z³. Osi¹gn¹³ dochód
z tytu³u pracy - 79.994,16 z³. Posiada
kredyt hipoteczny w Banku Pocztowym w Bydgoszczy na remont i przebudowê mieszkania (wysokoœæ kredytu - 88 tys. z³ na okres 150 miesiêcy, do sp³aty 86.024,55 z³ - stan na
31.12.2013 r.).
Mariola Urszula Kotowicz z d.
Makaœ -dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w
£obzie.
W 2013 r. zgromadzi³a 14 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada dom o pow. 106 mkw. o wartoœci
265 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska; akt notarialny) oraz mieszkanie
o pow. 38 mkw. o wartoœci 175 tys.
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska; akt notarialny). Osi¹gnê³a dochód z tytu³u
zatrudnienia - 79.014,67 z³. Posiada
samochód osobowy Peugeot 408
2009 r. (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Posiada kredyt mieszkaniowy hipoteczny PKO BP na zakup mieszkania Umowa Nr 203- 12127279/191/
2006; kwota kredytu 41.140 CHF;
okres kredytowania 19 lat, kredyt
niesp³acony 27.080,17 CHF; rata
miesiêczna 232,38 CHF; oprocentowanie 2,42 %.
Dariusz Adam Ledzion - dyrektor £obeskiego Domu Kultury.
Posiada dom o pow. 66 mkw. o
wartoœci 160 tys. z³ oraz dzia³kê budowlan¹ o pow. 570 mkw. o wartoœci
22 tys. Osi¹gn¹³ dochód z tytu³u wynagrodzenia ze stosunku pracy 76.472,26 z³ oraz z tytu³u dzia³alnoœci
wykonywanej osobiœcie: 771,20 z³.
Posiada samochód Mazda 5, rok
produkcji 2007. Posiada kredyt na
zakup samochodu w Banku Pekao
S.A., I oddzia³ w £obzie (kwota kredytu: 20 tys. z³, okres sp³aty od maja
2012 do maja 2014, kwota do sp³aty
na dzieñ 31.12.2013 - 3.075,92 z³) oraz
kredyt na remont samochodu w Banku Pekao S.A., I oddzia³ w £obzie
(kwota kredytu: 7.856,80 z³, okres
sp³aty od paŸdziernika 2013 do wrzeœnia 2016, kwota do sp³aty na dzieñ
31.12.2013 - 7.364,24 z³).
Eugeniusz Witold Szymoniak dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w £obzie.

Posiada dom o pow. 123 mkw. o
wartoœci 400 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ), budynek gospodarczy o
pow. 30 mkw. o wartoœci 15 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ) oraz grunt o pow.
1114 mkw. o wartoœci 50 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ). Osi¹gn¹³ dochód
z tytu³u zatrudnienia - 68.105 z³. Posiada po¿yczkê zaci¹gniêt¹ w 2010 r.
w Banku Pekao S.A. na kwotê 20 tys.
z³ na 60 rat na odnowê/remont nieruchomoœci. Na dzieñ 30.12.2013 kwota kapita³u pozosta³ego do sp³aty
7.413 z³. Na ten sam cel zosta³a zaci¹gniêta po¿yczka w Miêdzyzak³adowej Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Po¿yczkowej w Urzêdzie Miejskim w £obzie w kwocie 6 tys. z³. Na
dzieñ 31.12.2013 do sp³aty pozosta³o 750 z³.
El¿bieta Maria Graliñska - dyrektor w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w £obzie.
W 2013 r. zgromadzi³a 10 tys. z³.
Posiada mieszkanie o pow. 37,71
mkw. o wartoœci 56.565 z³. Osi¹gnê³a
dochód z tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 90.505,57 z³, z tytu³u pracy
w Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej oraz z tytu³u Komisji Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi - 1.280 z³.
Posiada samochód osobowy
Volkswagen Polo, rok prod. 1996 o
wartoœci 6 tys. z³.
Agnieszka Bogucka z d. Micha³kiewicz - zastêpca dyrektora w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w £obzie.
Posiada dom o pow. 178 mkw. o
wartoœci 515 tys. z³ (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa) oraz dzia³kê
budowlan¹ zabudowan¹ o wartoœci
20 tys. z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ
maj¹tkowa). Osi¹gnê³a dochód z
tytu³u pracy - 67.330,38 z³. Posiada
samochód Toyota Yaris Verso z 2001
r. oraz samochód Nissan Qashqai +2
z 2011 r. Posiada kredyt hipoteczny
„W³asny K¹t” w PKO BP S.A. Drawsko Pomorskie w kwocie 51.160 CHF
na budowê domu jednorodzinnego.
Sp³ata zad³u¿enia z tytu³u kredytu i
odsetek do dnia 01.04.2024 r. Kapita³
niesp³acony: 28.091,87 CHF oraz
umowê leasingow¹ z Bankowym
Funduszem Leasingowym na korzystanie z samochodu Nissan Qashqai

+2 - zawart¹ w dniu 30.09.2011 r. leasing operacyjny, okres leasingu
35 miesiêcy, wartoœæ ca³kowita:
99.303,21 z³. Do sp³aty: 23.914,43 z³.
Marta Zawada z d. Szuraj - kierownik Sekcji Œwiadczeñ Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w £obzie.
W ubieg³ym roku zgromadzi³a 9
tys. z³ Posiada mieszkanie o pow.
57,8 mkw. o wartoœci 181 tys. z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa),
dzia³ki budowlane (ma³¿eñska
wspólnoœæ maj¹tkowa): o pow. 1039
mkw. o wartoœci 72 tys. z³, o pow.
438,84 mkw. o wartoœci 30 tys. z³
(udzia³ w wysokoœci 46/100), o pow.
554,76 mkw. o wartoœci 38 tys. z³
(udzia³ w wysokoœci 46/100), o pow.
15,64 mkw. o wartoœci 1 tys. z³ (udzia³
w wysokoœci 46/100) oraz dzia³kê o
pow. 164,75 mkw. stanowi¹c¹ drogê
wewnêtrzn¹, o wartoœci 10 tys. z³
(udzia³ w wysokoœci 1/4). Osi¹gnê³a
dochód z tytu³u wynagrodzenia ze
stosunku pracy - 51.175,69 z³. Posiada samochód osobowy Audi A4 z
2006 r. Posiada kredyt hipoteczny
zaci¹gniêty wspólnie z mê¿em w
Banku Pekao S.A. w £obzie na zakup mieszkania wymienionego
wczeœniej na okres 30 lat. Wysokoœæ zaci¹gniêtego kredytu 187.200
z³ Okres kredytowania grudzieñ
2008 r. do listopada 2038 r. Wysokoœæ zad³u¿enia na dzieñ 31.12.2013
- 172.139,50 z³.
Renata Przeradzka z d. Maækowiak - starszy pracownik socjalny w
Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w £obzie.
Posiada 1/2 domu o pow. 62,50
mkw. o wartoœci 150 tys. z³ (w³asnoœæ
maj¹tkowa ma³¿eñska) oraz dzia³kê,
na której stoi dom o pow. 450 mkw.
o wartoœci 30 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ gruntu, udzia³y w wysokoœci
po 50/200). Osi¹gnê³a dochód z tytu³u wynagrodzenia za pracê 41.656,33 z³. Kredyt hipoteczny
PKO BP S.A. Zaci¹gniêty na zakup
1/2 domu, w wysokoœci 33.206,37
CHF objêty ma³¿eñsk¹ wspólnot¹
maj¹tkow¹, okres kredytowania
359 miesiêcy, kapita³ niezap³acony
27.955,26 CHF.
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W Galerii Bema 27

Zamkniêcie wystawy prac W³adys³awa
„Marka” Zieliñskiego
(£OBEZ) Autor obrazów o
£obzie, W³adys³aw „Marek” Zieliñski, nie mia³ okazji byæ na otwarciu wystawy swoich obrazów w Galerii Bema 27, ale nadrobi³ to podwójnie, pojawiaj¹c siê na jej zamkniêciu z córk¹, ziêciem i dzieckiem
oraz jego rodzicami, którzy przyjechali z Anglii i W³och.
W parku przed Galeri¹ zgromadzi³o siê sporo ³obzian, by spotkaæ
siê z artyst¹ i znajomymi. Wszystko
to za spraw¹ Lidii Lalak-Szawiel i
Czes³awa Szawiela, którzy przygotowali to spotkanie. Na wystawie w
plenerze mo¿na by³o obejrzeæ kilka
prac autora, sprzed wielu lat oraz
kilka reprodukcji, jakie przy okazji
wówczas namalowa³. Jak powiedzia³
nam W. Zieliñski – s¹ to obrazy
sprzed wielu lat, gdy¿ w pewnym
momencie porzuci³ malarstwo.
Jak przypomnia³ Czes³aw Szawiel, autor urodzi³ siê 1 sierpnia 1944
w Brze¿anach, w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, wiêc w³aœnie stuknê³a mu siedemdziesi¹tka.
Rodzice po wojnie osiedli w Chociwlu, gdzie spêdzi³ po³owê ¿ycia, a
drug¹ w £obzie, gdzie prowadzi³ pracowniê reklamow¹ – szyldów i witryn – przy PSS Spo³em. Ulubionym
motywem jego malarstwa by³o miasto, i tylko wypada ¿a³owaæ, ¿e nie
trafi³ do £obza wczeœniej, bo móg³by
uwieczniæ nieistniej¹ce ju¿ fragmenty miasta, jego star¹ zabudowê. Na
jednym z obrazów widaæ na przyk³ad
ratusz z fragmentem ulicy Niepodleg³oœci, ale ona niewiele siê zmieni³a.
Ulubionym motywem by³a Rega, ale

ona te¿ pozosta³a taka sama i niewiele siê wokó³ niej zmieni³o. Zniknê³a za
to stara zabudowa miejska.
Jednak g³ównym celem takich
imprez jest po prostu spotkanie ludzi, starych przyjació³, znajomych,
rozmawianie o ró¿nych sprawach,
wspominanie. Jak powiedzia³ Czes³aw Szawiel – ludzie musz¹ mieæ
okazje do takich spotkañ, by choæby
uczyæ siê rozmawiaæ o sztuce, bo
przecie¿ w £obzie nie ma takich okazji, a edukacja artystyczna praktycznie nie istnieje.
Na spotkaniu pojawi³a siê córka
pana W³adys³awa, która przyjecha³a z Anglii, z mê¿em i dzieckiem, a
towarzyszyli im rodzice mê¿a, rodowici W³osi.
Jednym z efektów spotkania by³
zakup jednego z obrazów z widokiem
na mostek na Redze. Jak t³umaczy³a
nabywczyni, kupi³a ten obraz mê¿owi, zapalonemu wêdkarzowi. W rozmowach wspominaliœmy o naszym
wielkim ³obeskim talencie Andrzeju
Gudañskim, który opuœci³ £obez „za
chlebem”, przenosz¹c siê z rodzin¹
do Anglii.
KAR

W³adys³aw „Marek” Zieliñski
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Nie przeszkadzi³y nawet upa³y

Poznawaliœmy piêkn¹ Ziemiê £obesk¹
Okaza³o siê, ¿e nawet zapowiedzi
35. stopniowych upa³ów nie s¹ w
stanie zatrzymaæ w domu mi³oœników wycieczek krajoznawczo-rowerowych. Grupa zdeterminowanych
spotka³a siê 3 sierpnia 2014 r. o 10.
rano na ³obeskiej Wyspie. Turystów
powitali prowadz¹cy wêdrówkê El¿bieta Jankowska-Kogut i Adam Kogut oraz prezes B³yskawicy Jerzy
Rakocy. Organizatorem rajdu – po
raz dziewi¹ty - by³o Ognisko TKKF
B³yskawica £obez – Klub Turystyki
Rowerowej.
Zaplanowaliœmy przejechaæ trasê £obez – Niegrzebia – Grabowo –
Byszewo – Worowo – Prusinowo –
Poradz – jezioro Karwowo – £obez.
Mieliœmy do pokonania 33 km, drogami leœnymi, polnymi ... Przez pole,
gdzie ¿niwa pe³n¹ par¹, zapach koszonych zbó¿. Lasem, gdzie cieñ
³askawy, szum liœci. Nad wodê, gdzie
och³oda.
Nagrodê za wytrwa³oœæ otrzymaliœmy od razu po opuszczeniu miasta, ³agodny podmuch wiatru niós³
nam och³odê. Jecha³o siê naprawdê
dobrze, nie odczuwaj¹c wysokiej
temperatury. Czego¿ wiêcej trzeba
do niedzielnego wypoczynku. Mi³e
towarzystwo, piêkne widoki, przestrzeñ, poczucie swobody. Z ka¿-

dym kilometrem samopoczucie stawa³o siê coraz lepsze. I tak peda³uj¹c
nieœpiesznie, obserwuj¹c, podziwiaj¹c, i gawêdz¹c po drodze, docieraliœmy do kolejnych punktów naszej
wyprawy.
W Worowie zatrzymaliœmy siê na
krótki odpoczynek. W tamtejszym
sklepiku zaspokoiliœmy chêtkê na
lody. Uzupe³niliœmy zapasy p³ynów.
I ruszyliœmy w dalsz¹ drogê. W Prusinowie zatrzymaliœmy siê na chwilê
przy elektrowni wodnej na Redze,
aby zaakcentowaæ historyczne znaczenie obiektu. Elektrownia ta powsta³a w 1900 r. dziêki Micha³owi
Doliwo-Dobrowolski, wybitnemu
wynalazcy, elektrotechnikowi, polskiego pochodzenia. By³o to pionierskie zastosowanie systemu trójfazowego na Pomorzu Zachodnim.
Fakt ten ma³o znany. Co nieco dalej,
podziwialiœmy 3-przês³owy wiadukt
linii kolejowej, wzniesiony nad
Reg¹. Obiekt jest zaniedbany i niezauwa¿any, a stanowi ciekawy zabytek techniki na naszym terenie. W
Poradzu zwróciliœmy uwagê na wiatrak z XIX w., holender - nietypowa
konstrukcja w polskim krajobrazie.
Dalej zjechaliœmy w dolinê Regi, zrazu asfaltówk¹, teren pagórkowaty,
nastêpnie lasem, trochê piasku pod

ko³ami. Na zielonym moœcie na Redze spotkaliœmy grupê odpoczywaj¹cych kajakarzy. Pogawêdziliœmy
chwilê i w drogê, nad jezioro Karwowo. Czeka³ nas tam odpoczynek, ciep³y posi³ek, mo¿liwoœæ k¹pieli w ciep³ych wodach jeziora. Kie³baski
upiekli dla nas Marian Szyjka i Jerzy
Górski. Dziêkujemy bardzo.
Tak pokrzepieni mogliœmy ruszaæ
najkrótsz¹, naj³atwiejsz¹ droga do
£obza.
W trakcie imprezy przedstawiliœmy cele, metody dzia³ania i osi¹gniêcia LGD Centrum Inicjatyw

Wiejskich w £obzie oraz poinformowaliœmy o mo¿liwoœci wspó³pracy z
t¹ organizacj¹, w szczególnoœci o
wpieraniu lokalnych inicjatyw z funduszów PROW.
TKKF B³yskawica prowadzi dzia³alnoœæ w oparciu o dotacjê Gminy
£obez. Impreza dofinansowana zosta³a w ramach partnerstwa z Lokaln¹
Grup¹ Dzia³ania Centrum Inicjatyw
Wiejskich. Wsparcie finansowe
udzieli³ tak¿e Powiat £obeski.
Z turystycznego Szlaku – El¿bieta Jankowska-Kogut, przy wsparciu
Adama Koguta.

Rusza kolejna edycja konkursu

Wybior¹ najpiêkniejsz¹ wieœ
(POWIAT). Rusza
kolejna edycja konkursu
„Aktywna i Ekologiczna
Wieœ Powiatu
£obeskiego”.
Z roku na rok zmienia siê powiat
³obeski pod k¹tem atrakcyjnoœci
miejscowoœci. Kreatywnoœæ mieszkañców poszczególnych wiosek nie
zna granic. Korzystaj¹c z funduszy
so³eckich mieszkañcy wspólnie decyduj¹ o ich przeznaczeniu. Ale nie
tylko – ogrom pracy w uatrakcyjnianiu swojego miejsca na ziemi wielu
ludzi wk³ada od siebie, dbaj¹c o czystoœæ i tworz¹c piêkne otoczenie.
Celem konkursu jest m.in.: zachêcenie mieszkañców so³ectw znajduj¹cych siê na terenie powiatu ³obeskiego do stosowania rozwi¹zañ
ekologicznych w œrodowisku lokalnym, dbania o w³asne otoczenie,
promowanie œwiadomoœci obywa-

telskiej i kulturowej mieszkañców,
pobudzanie aktywnoœci gospodarczej.
O tym, które wioski wezm¹ udzia³
w konkursie, zadecyduj¹ burmistrzowie i wójt do 18 sierpnia. Mog¹
zg³osiæ do trzech wsi z terenów swoich gmin. 3 i 4 wrzeœnia komisja konkursowa tradycyjnie ju¿ dokona wizytacji i oceny wytypowanych wsi.
Ocenie komisji bêd¹ podlegaæ jedynie dzia³ania podjête w ostatnim
roku przez mieszkañców wsi skupiaj¹ce siê g³ównie na: wykonanych
pracach na rzecz wsi, iloœci zorganizowanych imprez œrodowiskowych,
czynnym udziale mieszkañców wsi
w imprezach gminnych i powiatowych.
Przy ocenie dzia³añ komisja bêdzie bra³a pod uwagê zaanga¿owanie mieszkañców wsi w udziale procentowym.
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone 20 wrzeœnia podczas Do¿ynek

Powiatowo-Gminnych w Radowie
Ma³ym.
Jest o co walczyæ, bowiem starostwo sponsoruje nagrody. Bêd¹ to
nagrody rzeczowe zakupione przez
starostwo. I nagroda o wartoœci 3

tys. z³, II nagroda o wartoœci 2 tys. z³
i III nagroda o wartoœci 1 tys. z³.
Dodatkowe nagrody zostan¹
przyznane dla wszystkich wsi
uczestnicz¹cych w konkursie o
³¹cznej wartoœci 1 tys. z³.
MM
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Zakoñczy³y siê rozgrywki Doberskiej Amatorskiej
Ligi Pi³ki

Hamburg Chociwel wygra³
DALP
(DOBRA) 2 sierpnia zakoñczy³y siê rozgrywki Doberskiej Amatorskiej
Ligi Pi³ki. W tym dniu odby³y siê ostatnie mecze, które zdecydowa³y o koñcowych miejscach w tabeli i wy³oni³y zwyciêzcê. W meczu decyduj¹cym o
pierwszym miejscu Hamburg Chociwel pokona³ zespó³ No to w plecy 4:3, i
tym wynikiem zapewni³ sobie zwyciêstwo w ca³ych rozgrywkach.
Wyniki ostatniej kolejki
Hamburg Chociwel - No to w plecy
Ostrzyca - Nocny Team
¯ywczyk Bienice - ¯uki
WKS Papirusy - SKS Bród
FC B³¹dkowo - Jedyneczka

4:3
0:5
5:0
0:5
3:1

Tabela koñcowa DALP
Hamburg Chociwel
Nocny Team
SKS Bród
No to w plecy
¯ywczyk Bienice
FC B³¹dkowo
WKS Papirusy
Ostrzyca
Jedynaczka
¯uki

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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24
24
24
18
15
9
7
4
3
0

49:10
47:18
50:13
29:13
33:23
15:48
14:22
9:37
12:33
3:36

Królem strzelców, z 12 bramkami zosta³ Micha³ Pa³czyñski z SKS Bród.
Najlepszym bramkarzem wybrano Krzysztofa Dr¹g¹ z Hamburga Chociwel.
Najstarszym zawodnikiem by³ Miros³aw Kaleta z Nocnego Teamu.
(r)

Rusza liga – runda jesienna

W sobotê pierwsze
mecze ligowe
(POWIAT) W sobotê rozegrane
zostan¹ pierwsze mecze pierwszej
kolejki rundy jesiennej lig pi³karskich. Kibice z naszego powiatu
bêd¹ mogli zobaczyæ swoje dru¿yny,
gdy¿ wszystkie nasze zespo³y rozpoczynaj¹ rundê meczami na w³asnych stadionach.
IV liga
Sarmata podejmuje 16 sierpnia, w
sobotê, w Dobrej Energetyka Gryfino. Mecz o godz. 17.

Dzisiaj Radowia sparuje
z Pomorzaninem
(RADOWO MA£E) Dzisiaj sparing Radowii z Pomorzaninem S³awoborze. Mecz o godzinie 18.30 na
boisku w Radowie Ma³ym.
Radowia ma jeszcze trochê czasu
na przygotowania do rundy jesien-

Wêgorzyno zaprasza na trzy
imprezy i odpust
(WÊGORZYNO) W tym
tygodniu odbêdzie siê
w Wêgorzynie kilka
imprez, na które mo¿na
siê wybraæ.
14 sierpnia, w czwartek, odbêdzie
siê akcja honorowego oddawania
krwi. Mo¿na j¹ bêdzie oddaæ w sali
gimnazjum w Wêgorzynie w godz.
10.-14.

W sobotê, 16 sierpnia, kolejna
impreza – rajd rowerowy po gminie.
Zbiórka o godz. 9.00.
Tu równie¿ zg³oszenia do 12 bm.,

Klasa okrêgowa
W £obzie zawodnicy Œwiatowida wybiegn¹ na boisko o godz.
17.45. Przeciwnikiem bêdzie Iskierka
Szczecin. Mewa Resko podejmuje
na boisku w Resku Intermarche Regê
z Trzebiatowa. Godziny meczu nie
podano.
(r)

Klasa A ruszy 30 sierpnia

Festyn i odpust

W dniu nastêpnym, 15 sierpnia,
odbêdzie siê impreza dla mi³oœników
wêdrówek i sympatyków nordic
walking, czyli „Marsz o per³ê 27 jezior Gminy Wêgorzyno”. Impreza
bez op³at, wystarczy chêæ aktywnego spêdzenia czasu i posiadanie kijków oraz zg³oszenie uczestnictwa
do 12 sierpnia pod nr tel. 91 39 70 086
– Ró¿a Durkowska.

Liga wojewódzka
Sparta w sobotê zagra w Wêgorzynie z Gavi¹ Choszczno. Mecz o
godz. 16.

jak wy¿ej, i pod tym telefonem wiêcej
informacji. Te imprezy przygotowano w ramach XII Festynu TrzeŸwoœci.
(r)

nej, gdy¿ rozgrywki w Klasie A rozpoczn¹ siê 30 sierpnia.
(r)

Wakacyjny
patrol w drodze
(POWIAT) Wakacyjny Patrol
kontynuuje odwiedziny w ramach
letniego odpoczynku dzieci i m³odzie¿y w powiecie ³obeskim. Policjantka wspólnie ze stra¿nikiem
miejskim oraz pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £obzie podczas kolejnego
patrolu odwiedzili œwietlice w gminie Wêgorzyno, a w kolejnych
dniach dotar³ do dzieci wypoczywaj¹cych i spêdzaj¹cych czas w œwietlicach w Zwierzynku, K¹kolewicach i Winniki.
Podczas wizyt rozmawiano z
dzieæmi na temat bezpiecznych zabaw i zachowañ na wakacjach. Mówiono, jak nale¿y korzystaæ ze zbiorników wodnych, aby k¹piel by³a
przyjemnoœci¹ i nie prowadzi³a do
przykrych zdarzeñ. Ju¿ tradycj¹ jest,
¿e podczas tych wszystkich odwiedzin w ramach bezpiecznych wakacji
prowadzony jest konkurs wiedzy o
bezpieczeñstwie i dzieci otrzymuj¹
drobne nagrody i upominki.
Odwiedzano tak¿e rodziny wielodzietne w powiecie i przekazywano dzieciom maskotki, jakie ³obeska
Policja otrzyma³a na Œwiêto Policji, a
tak¿e cukierki przekazane przez Zachodniopomorsk¹ Grupê Wojewódzk¹ IPA. Kolejne wizyty Wakacyjnego Patrolu ju¿ wkrótce. (kp)
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Czy burmistrz Kalisza Pomorskiego
straci sto³ek przez wiatraki?
Raport NIK o elektrowniach wiatrowych wspiera argumenty protestuj¹cych
(KALISZ POMORSKI) Od ponad pó³ roku w gminie Kalisz Pomorski trwaj¹ gor¹ce dyskusje na
temat posadowienia elektrowni wiatrowych ko³o wsi Dêbsko, a w przysz³oœci tak¿e w innych miejscach.
Wiatraki sk³óci³y mieszkañców
wsi, gminy i radnych, a spory wesz³y
ju¿ na drogê prawn¹. Czy by³o to potrzebne ma³ej gminie z du¿ym, 40milionowym, bud¿etem, który napêdza podatek „poligonowy”? Jednak
zwyciê¿y³o lobby wiatrakowe.
W paŸdzierniku 2013 r. radni przeg³osowali, stosunkiem 8:5, zmiany w
planie zagospodarowania przestrzennego, co otworzy³o drogê dla
posadowienia wiatraków na polach
wsi Dêbsko. Planowana jest tu budowa farmy wiatrowej sk³adaj¹cej
siê z 15 potê¿nych turbin wiatrowych o mocy do 3 MW ka¿da. Etap
testowania i pomiarów zakoñczy³ siê
pomyœlnie i inwestor podj¹³ decyzj o
budowie farmy. Inwestorem jest
spó³ka Contino Delta z siedzib¹ w
Warszawie. W przygotowaniu s¹
ponoæ nastêpne lokalizacje na terenie gminy, a ³¹cznie ma stanæ 30 wiatraków.
Od tamtej pory rozpoczê³y siê
protesty, gdy okaza³o siê, ¿e tak
potê¿ne wiatraki maj¹ stan¹æ na polach rolników, nie tylko z Dêbska, w
odleg³oœci zaledwie 700 metrów od
zabudowañ mieszkalnych.
Oliwy do ognia dola³y s³owa, jakie przypomniano burmistrzowi Kalisza Pomorskiego Micha³owi Hypkiemu, jakie mia³ wypowiedzieæ na
zebraniu so³eckim, odbytym nieca³y
rok wczeœniej, 5 listopada 2012 r.
(wyci¹g z protoko³u Zebrania Wiejskiego w Dêbsku): „Pan Burmistrz
wyjaœni³ sprawê maj¹cej powstaæ
farmy wiatrowej, która planowana
jest przez Firmê Contino. Spotkañ w
tej sprawie by³o kilka, co do odleg³oœci decyzja moja i radnych to 2 km od
linii zabudowy, uszanujemy Pañstwa wszelkie sugestie w tej sprawie.
Dopóki nie bêdzie zgody mieszkañców na farmê wiatrow¹ Rada ¿adnego planu nie uchwali”.
Gdy w lutym 2013 r. wy³o¿ono
plan do wgl¹du, nie by³o wniosków,
gdy¿ - jak t³umaczy³ jeden z radnych
- ludzie zaufali wczeœniejszym s³owom burmistrza. PóŸniej burmistrz
zmieni³ zdanie i w paŸdzierniku g³o-

sami wiêkszoœci radnych (8:5) plan
uchwalono. To oburzy³o mieszkañców.
Teraz sprawy przyspieszy³y,
gdy¿ mieszkañcy Dêbska nie myœleli
czekaæ z za³o¿onymi rêkami. 20
stycznia 2014 r. odwo³ali, prawie jednog³oœnie, so³tys Annê Mielec i
dotychczasow¹ Radê So³eck¹, uwa¿aj¹c, ¿e nie reprezentuj¹ interesów
mieszkañców i powo³ali nowego
so³tysa - W³adys³awa Kunacha i
now¹ Radê So³eck¹.
Tu w odwecie próbowano podwa¿yæ legalnoœæ tych wyborów ze
wzglêdu na b³êdy proceduralne, ale
jak zauwa¿y³ jeden z radnych, gdyby
powa¿nie braæ te zarzuty, trzeba by
uniewa¿niæ wszystkie dotychczasowe wybory so³tysów i rad so³eckich
w gminie.
Tydzieñ póŸniej nowa Rada So³ecka Dêbska wystosowa³a apel do
radnych i burmistrza o wycofanie
uchwa³y: „Apelujemy w imieniu zdecydowanej wiêkszoœci mieszkañców Dêbska o naprawienie krzywd,
jakie spotka³y nasz¹ wieœ Dêbsko w
wyniku podjêcia uchwa³y w sprawie
budowy farmy 16 wiatraków w naszej wsi poprzez przeprowadzenie
procedur prowadz¹cych do uchylenia uchwa³y Nr XLIX/345/13 Rady
Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z
dnia 24 paŸdziernika 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie miejscowoœci Dêbsko”.
Informowano o dramatycznych
skutkach podjêtych decyzji: „Dotychczasowe dzia³anie pana Burmistrza i wiêkszoœci z Radnych Miejskich g³osuj¹cych za wspomnian¹
uchwa³¹ doprowadzi³o do antagonizmów w naszej wsi, gdzie nie tylko
zostali sk³óceni poszczególni mieszkañcy, ale równie¿ zosta³y sk³ócone
poszczególne rodziny - gdzie wrêcz
tragedi¹ jest, ¿e dosz³o do sk³ócenia
najbli¿szych cz³onków rodziny miêdzy sob¹ (...)”.
Wkrótce do rady wp³ynê³y listy
popieraj¹ce burmistrza, ale zwolennicy wiatraków byli w zdecydowanej mniejszoœci, gdy¿ jak oszacowa³
radny Janusz Garbacz, oko³o 80%
mieszkañców Dêbska jest przeciwna
farmie wiatrowej.

Jednak zanim zaczê³a dzia³aæ
nowa Rada So³ecka, jeszcze w grudniu 2013 r. panie Agnieszka Fajger i
Edyta Brzychcy zwróci³y siê do
Rady Miejskiej z wezwaniem do usuniêcia naruszenia prawa poprzez
uniewa¿nienie uchwa³y z dnia 24
paŸdziernika 2013 r. Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej zwo³a³a 4 grudnia
sesjê nadzwyczajn¹, na której radni
ponownie wiêkszoœci¹ g³osów odmówili uchylenia tej uchwa³y. W tej
sytuacji panie skierowa³y skargê do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Szczecinie. Sprawa jest w
toku. Dodatkowo jedna z pañ wys³a³a do NIK-u skargê na uchwalony
plan zagospodarowania przestrzennego, z informacj¹ o przekazanych
przez firmê Contino darowiznach.
Coœ na ten temat mówi równie¿ krytyczny raport NIK o elektrowniach
wiatrowych, jaki ukaza³ siê kilka dni
temu (napiszemy o nim wkrótce). Z
proœb¹ o interwencjê zwrócono siê
tak¿e pos³anki Julii Pitery.
By zakoñczyæ optymistycznie te
zmagania mieszkañców z w³adz¹, zacytujê fragment projektu strategii
rozwoju gminy Kalisz Pomorski na
lata 2014-2020, jaki zosta³ kilka dni
temu przedstawiony mieszkañcom
do konsultacji, opracowany przez
firmê zewnêtrzn¹: „Kilka miesiêcy
temu w gminie trwa³a debata dotycz¹ca powstania farmy wiatrowej
na polach wsi Dêbsko. (...). Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e energetyka
wiatrowa jest rozwi¹zaniem dosyæ

kontrowersyjnym. Wiatraki nios¹
ze sob¹ znaczn¹ ingerencjê w krajobraz i œrodowisko. Badania
wskazuj¹ na szkodliwe oddzia³ywanie dla przelotów ptactwa, a
ponadto naukowcy podnosz¹ kwestiê szkodliwego oddzia³ywania
turbin na zdrowie cz³owieka (m.in.
poprzez generowane infradŸwiêki)”.
Dokument wraz z formularzem
uwag jest dostêpny w BIP i w Biurze
Obs³ugi Interesanta w Urzêdzie
Miejskim w Kaliszu Pom. Opinie,
uwagi oraz propozycje w zakresie
„Strategii Rozwoju Gminy Kalisz
Pomorski na lata 2014-2020” mog¹
sk³adaæ wszystkie zainteresowane
instytucje i podmioty, mieszkañcy
gminy, przedsiêbiorcy, organizacje
spo³eczne, sektor oœwiaty, kultury,
turystyki, sportu, zdrowia, polityki
spo³ecznej, itp. Mo¿na je wnosi do
17 sierpnia 2014 r. To jeszcze jedna
szansa dla mieszkañców, by wyrazili
swoj¹ opiniê w tej sprawie.
OdpowiedŸ na tytu³owe pytanie
bêdzie zapewne œniæ siê burmistrzowi Micha³owi Hypkiemu po nocach.
A zosta³o ich do wyborów jeszcze
wiele.
Kazimierz Rynkiewicz
Tekst ukaza³ siê w Tygodniku
Pojezierza Drawskiego, wydawanego przez Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska z siedzib¹ w £obzie
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(365)
(250)
(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

(175)
(146)
(56)
(39)
(32)
(31)
(25)
(20)
(16)
(16)
(10)
(8)
(7)
(6)
(6)
(2)
(2)

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
Lech Urbañski radny 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

(250)
(127)
(73)
(71)
(55)
(50)
(27)
(23)
(26)
(15)
(14)
(12)
(11)
(10)
(8)
(7)
(7)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)

Kupon
+

nr 29

pozytywnie oceniam

Agnieszka M¹draszek UM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez

(2)
(2)
(2)
(2)

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

(365)
(180)
(86)
(52)
(28)
(21)
(13)
(8)
(8)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno

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

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

(22)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo Powiatowe w £obzie (78)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez
(24)
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)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(5)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(5)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(4)
Kamila Podfigurna - starostwo
(4)

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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Beata D¹bro - PUP £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez
Maria Sola - PUP £obez
Karolina ¯uczkowska - geodezja £obez

(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Kamila Deuter - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Krystyna Bogucka - radna RM
Helena Szwemmer - radna RM
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Irena Libiszewska - 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
Bogdan Górecki - radny RM
Agnieszka Kielar - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Wies³awa Romejko - UM £obez
Dariusz Ledzion - £DK
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
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez

(298)
(84)
(70)
(65)
(63)
(57)
(56)
(48)
(43)
(23)
(23)
(20)
(18)
(18)
(16)
(15)
(14)
(13)
(12)
(10)
(10)
(8)
(7)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)

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
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Anna Szymañska - radna RM Resko
Barbara Basowska - radna RM
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko
Jolanta Furman - CK
Renata Kulik - RM Resko
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
El¿bieta Korgul - RM Resko
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
Andrzej Nowak - RM Resko
Aniela Wypch³o - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
Kamila Jaworska - UM Resko
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. Szko³a
Podstawowa w Resku
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko
Adam Seredy?ski - radny RM Resko
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
Pawe³ Gradus - RM Resko
Mariola S³odkowska - UM Resko
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko
Halina Puch - UM Resko
Jan Czaban - radny RM Resko
Arkadiusz Czerwi?ski - burmistrz Reska
Mateusz Jaworski - UM Resko
Wies³awa Roszyk - UM Resko
Iwona Lewandowska - OPS Resko
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko

(9)
(8)
(8)
(6)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

GMINA W?GORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Wanda Opala - UM Wêgorzyno

(31)
(13)

(149)
(145)
(110)
(107)
(65)
(51)
(32)
(23)
(20)
(15)
(15)
(15)
(11)
(10)
(9)

Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie
p. Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów Warszawy 2/1.
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Galeria tygodnika
Œlub Ady i Grzegorza

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

CMYK

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 12.8.2014 r.

Zapiski z pamiêci
Poniedzia³ek
Na razie zawroty ustêpuj¹. Poniedzia³ek nudny. Bawi³em siê z
Dziadkiem w zabawê z pierwszej klasy. Na szablonach z obrazkami k³adliœmy obrazki, a na nich kartoniki z
napisami. Dzieñ bez niespodzianek.
O 18. dziadek poszed³ spaæ. O 20.
wsta³, kaza³ za³o¿yæ sobie pantofle,
kamizelkê z we³ny i sweter we³niany.
Podszed³ do wieszaka z kapeluszami, za³o¿y³ jeden na g³owê i wybiera
siê do córki. Otworzy³em mu drzwi na
taras, myœl¹c, ¿e jak zobaczy wszêdzie ciemnoœci, to zawróci, jak kilka
dni temu. Czeka³a mnie niespodzianka. On chce, abym go sprowadzi³ do
samochodu i podwióz³ pod dom
córki. Próbowa³em mu t³umaczyæ, ¿e
jest ciemno, zimno i wszyscy œpi¹.
Nie. On musi. Stan¹³ mi przy furtce i
ka¿e otworzyæ. T³umaczê , ¿e nie mam
klucza od bramki. On mi zaczyna groziæ. Zaraz mi przemarznie i bêdzie
k³opot, aby go doholowaæ do domu.
Mówiê, ¿e dzwoniê po córkê. Zadzwoni³em i poprosi³em, aby podesz³a. Przysz³a, opieprzy³a Dziadka i
wspólnie z przystankami na siedzenie w krzeœle i rozgrzewanie masa¿em
nóg doprowadziliœmy go do domu.
W domu da³em mu ciastek i cukierków po kilka sztuk i kawa³eczek czekolady. Córka mu nagada³a, ¿e nie
pora na spacery. Ma posiedzieæ w
fotelu lub iœæ spaæ. Dziadek posiedzia³ kilkanaœcie minut i kaza³ siê
rozebraæ i po³o¿yæ spaæ. Pospa³ 20.
minut i przyszed³ posiedzieæ do sto³u nad szklaneczk¹. O 22. poszliœmy
spaæ. Spa³ godzinkê z minutami i
kaza³ zaprowadziæ siê do fotela. Tam
pospa³ na zmianê, posiedzia³ przy
stole prawie do rana, od czasu do
czasu wo³aj¹c mnie, abym mu pomóg³ wstaæ i przejœæ do toalety. Ma
ju¿ 118 kg i ma problemy ze zrobieniem samodzielnie kilku kroków.
Najgorzej jest w nocy. Nogi ma
opuchniête z krostami, gdy je podrapie, to z nich leci trochê krwi. Oprócz
tego z nóg, przy piszczelach, wydziela siê limfa w takiej iloœci, ¿e
moczy kalesony. ¯al mi Dziadka, ale
ja jestem tylko ma³ym „¿uczkiem”.
Lekarka wie co mu jest i powinna coœ
zrobiæ. Ja staram siê jak najbardziej
urozmaiciæ mu dietê i wzbogaciæ j¹ o
owoce poprawiaj¹ce pracê nerek.

(cz. 66, odc. 9)

Wtorek, 12.11.2013.
Wszystko jak zawsze we wtorek.
£adna pogoda, wiêc wystawi³em
Dziadka na kilka minut na taras,
niech trochê pooddycha œwie¿ym
powietrzem i z³apie trochê s³oñca.
Zrobiliœmy z córk¹ zakupy. Moje
by³y o po³owê mniejsze, ni¿ tydzieñ
temu. Mam takie zapasy, ¿e musia³em
tylko niektóre produkty dokupiæ.
¯ona ju¿ dzwoni³a. Nied³ugo urodziny córki. Chcemy z jej ch³opakiem,
bo on te¿ wpad³ na ten sam pomys³,
kupiæ jej nowy wypasiony laptop. Z
jego strony spotkaliœmy siê z ostrym
sprzeciwem, abyœmy siê mogli do³o¿yæ, ale ¿ona jakoœ go przekona³a..
Nied³ugo jedzie do Erewania do pracy. Dziadek nie œpi, przechodzi z fotela do sto³u i z powrotem oczywiœcie
z moj¹ pomoc¹. Jest 20.10. Piszê
wspomnienia.
Pi¹tek 15.11.2013.
Czwartek bez historii. Przyjecha³a starsza córka na dwa dni. Po obiedzie poszed³em na d³ugi 3. godzinny
spacer po lesie. W lesie jeszcze trochê grzybów, trochê zielono, choæ
wiêkszoœæ liœci ju¿ na ziemi. Trochê
zmarz³em, bo nie wzi¹³em rêkawiczek. W lesie jest doœæ trudna trasa
z miejscami do æwiczeñ. Na razie dla
mnie za d³uga i trudna, aby j¹ przebiec. Z Dziadkiem trochê lepiej, dostaje zastrzyki na odwodnienie. Po
pierwszej dobie straci³ 4 kilo, po drugiej tylko 2. Zobaczymy jutro.
Dzisiaj by³em na wycieczce samochodowej, w miejscowoœci oddalonej od nas o 3 km. Stara wieœ - miasteczko z dwoma koœcio³ami i wieloma starymi budynkami. Porobi³em
sporo zdjêæ, zjad³em kupion¹ u Turczynki pitê ze szpinakiem i grzybami
(bardzo smaczna) i pojecha³em na
basen. Pochodzi³em po miasteczku.
Znów porobi³em trochê zdjêæ i wybra³em siê na basen. Trochê zmarz³em, wiêc wykupi³em jeszcze saunê.
By³em w jednej z melis¹ i w drugiej z
miêt¹. W saunie wszyscy na golasa,
tylko ja w majtkach. Panie te¿ bez. Na
drugi raz siê rozbiorê. Dziadek ju¿ od
18. w ³ó¿ku. Oczywiœcie ju¿ po raz
trzeci wo³a³ Locci, wstawa³, ale tylko
za potrzeb¹ i aby lepiej opatuliæ nogi.
Cdn. WP

