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Zmar³a radna
Barbara Pietrusz

Burmistrz nawet nie wiedzia³, ¿e ma w gminie rodzinê ¿yj¹c¹ bez pr¹du

Od ponad 45 lat
¿yj¹ bez pr¹du
(PRZEMYS£AW, gm.
Resko). W tej gminie jest
dom z 1932 roku, do
którego do dzisiaj nie
doprowadzono energii
elektrycznej.

CMYK

Doprowadzenie energii
elektrycznej obiecano
jeszcze pod koniec lat 60.
Do dzisiaj mieszkaj¹ca tam
rodzina nie doczeka³a siê
tego. Czy dzisiaj w XXI
wieku znajdzie siê taka si³a
i wola, aby pr¹d do budynku doprowadziæ?
Str. 9
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Z KART HISTORII
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75 lat temu, 23 sierpnia, podpisano
pakt Ribbentrop – Mo³otow. 1 wrzeœnia
Niemcy zaatakowa³y Polskê
Tydzieñ temu przypomnia³em
treœæ tajnego porozumienia, jakie
hitlerowskie Niemcy podpisa³y z
ZSRS, 23 sierpnia 1939 roku. By³ to
w³aœciwie tajny za³¹cznik do jawnej
umowy o wzajemnej nieagresji.
Umowa przesz³a do historii pod
nazw¹ paktu Ribbentrop - Mo³otow.
Tajny za³¹cznik mówi³ o podziale
Polski na strefy wp³ywów. Zachodni¹ i œrodkow¹ czêœæ naszego kraju
mieli zaj¹æ Niemcy, a wschodni¹
Sowieci. Hitler mocno naciska³ na
jak najszybsze podpisanie tego paktu, gdy¿ ju¿ by³ przygotowany do
napaœci na Polskê i chcia³ tylko zabezpieczyæ sobie „ty³y”, przy dalszej ekspansji na zachód.
Uderzaj¹c na Polskê, chcia³ zemœciæ siê za to, ¿e Polska nie przyst¹pi³a do paktu antykominternowskiego, jaki Hitler zawi¹za³ m.in. z W³ochami i Japoni¹, przeciwko ZSRS,
planuj¹c podbój œwiata. W ramach
tego paktu Japonia ju¿ walczy³a z
Sowietami na Dalekim Wschodzie.
Nie mog¹c uzyskaæ poparcia Polski
(Hitler liczy³ na udzia³ 100 dywizji
polskich w tej wojnie), zrobi³ nag³y
zwrot i zawar³ pakt ze Stalinem. To
zaskoczy³o Japoñczyków, którzy
poczuli siê zdradzeni przez Hitlera. II
wojna œwiatowa to zreszt¹ pasmo
nieustanych zdrad przez wczeœniejszych sojuszników. Sam Stalin ³atwo
uwierzy³ Hitlerowi, pomimo zawi¹zania przez niego kilka lat wczeœniej
paktu antykominternowskiego,
skierowanego przeciwko ZSRS. W
nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku, w
Moskwie, po podpisaniu umowy o
nieagresji i tajnego za³¹cznika o rozbiorze Polski, odby³a siê rozmowa
pomiêdzy ministrem spraw zagranicznych Niemiec Joachimem von
Ribbentropem, a Stalinem i Mo³otowem. Tak wtedy mówiono o pakcie
antykominternowskim (relacja ze
spotkania): „Ribbentrop powiedzia³, ¿e Pakt antykominternowski w
ogóle by³ wymierzony nie przeciwko
Zwi¹zkowi Radzieckiemu, a przeciwko demokracjom zachodnim. Wiedzia³ on i móg³ domyœleæ siê z tonu
prasy rosyjskiej, ¿e Rz¹d Radziecki
uœwiadamia to w zupe³noœci. Pan
Stalin doda³, ¿e Pakt antykominternowski przestraszy³ g³ównie londyñskie City i drobnych kupczyków
angielskich.
Minister Spraw Zagranicznych

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.wppp.vel.pl

Rzeszy zgodzi³ siê i ¿artobliwie zauwa¿y³, ¿e pan Stalin, naturalnie, jest
mniej przera¿ony Paktem antykominternowskim ni¿ londyñskie City
i drobni kupczykowie angielscy. A
to, co myœl¹ o tym Niemcy, ilustruje
kr¹¿¹cy ju¿ od kilku miesiêcy wœród
znanych ze swego dowcipu berliñczyków ¿art, a mianowicie: „Stalin
przy³¹czy siê jeszcze do Paktu antykominternowskiego”. I przy³¹czy³
siê.
W podobnym tonie relacjonowa³ to spotkanie Mo³otow na nadzwyczajnej sesji Rady Najwy¿szej
ZSRR 31 sierpnia 1939, który mia³
przekonaæ delegatów do dopiero co
zawartego porozumienia z Niemcami, którzy jeszcze kilka miesiêcy

temu byli zagorza³ymi wrogami.
Jeszcze pozostanie przekonaæ o
przyjaŸni Niemiec rosyjski lud, zdumiony takim obrotem spraw, ale i na
to by³y sposoby. Na razie mamy 1
wrzeœnia. Wybucha wojna.
Kazimierz Rynkiewicz
Ps.
Na artyku³ zareagowa³ ³obeski
ksiêgarz pan Jerzy Mechliñski, który
przyniós³ do redakcji oryginalna
mapê, wydrukowan¹ kilka dni po
podpisaniu tego paktu, z nazw¹:
„Der deutsche Osten und Polen (mit
der Interessengrenze vom 28.9.39).
Na mapie zaznaczono „granicê interesów” ustalon¹ w tajnym za³¹czniku.
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Pogrzeb we wtorek

Zaproszenie

Ognisko na wyspie Zmar³a radna
Barbara Pietrusz

(£OBEZ). W pi¹tek 29 sierpnia
o godz. 17.00 na wyspie k. Nadleœnictwa odbêdzie siê spotkanie przy
ognisku mi³oœników ziemi ³obeskiej.
W spotkaniu mog¹ uczestniczyæ
wszyscy chêtni pragn¹cy poznaæ
walory historyczno-turystyczne
ziemi ³obeskiej. O tajemnicach tej
ziemi bêd¹ opowiadaæ pasjonaci,
którzy od lat poszukuj¹ informacji na
temat dziejów regionu zarówno w

zapiskach historycznych, jak i w terenie. O swoich odkryciach bêdzie
opowiadaæ m.in. Bogdan Przyby³a
wraz z osobami, które uczestnicz¹ w
rajdach turystycznych.
Ka¿dy, kto chce siê dowiedzieæ o
grodziskach, kurhanach, megalitach, ale i bitwach oraz ka¿dy, kto
chce podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ i
swoimi odkryciami jest mile widziany, podobnie jak osoby graj¹ce na
instrumentach.
MM

Przygotowania szkó³ i przedszkoli do roku szkolnego

Sesja w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). 28 sierpnia o
godz. 14.00 rozpocznie siê sesja
Rady Miejskiej w Wêgorzynie.
W porz¹dku sesji zaplanowano
m.in.: informacjê komisji Spo³ecznoOœwiatowej Rady Miejskiej o stanie
przygotowania szkó³ i przedszkoli
do pracy w roku szkolnym 2014/2015
oraz informacjê Burmistrza z dzia³alnoœci miêdzy sesjami.
Podczas sesji radni rozpatrz¹
projekty uchwa³ w sprawach: zmiany
bud¿etu gminy na rok 2014, przyjêcia œrodków z Funduszu Spójnoœci
(FS) na realizacjê przedsiêwziêcia
pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wêgorzyno”, wyra¿enia
zgody na wydzier¿awienie na 10 lat
dzia³ki nr 37 o pow. 1,22 ha w obrêbie
ewidencyjnym Po³chowo oraz zgody wydzier¿awienie dzia³ki nr 112/11
po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym
Po³chowo gmina Wêgorzyno. Kolejny projekt uchwa³y dotyczy wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie od Skarbu Pañstwa Agencji Nieruchomoœci Rolnych dzia³ki w obrê-

bie Winniki oraz udzia³u 1/ 2 czêœci w
nieruchomoœci zabudowanej w obrêbie D³usko. Nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.
Nieruchomoœæ w po³owie nale¿y do
osób prywatnych i w po³owie do
ANR.
Po przejêciu nieruchomoœci gmina mo¿e na wniosek o udzielenie
bezzwrotnej pomocy finansowej na
remont budynku otrzymaæ od ANR
dofinansowanie remontu. Bezzwrotna pomoc finansowa mo¿e byæ udzielona w wysokoœci do 100 proc. kosztów bezpoœrednich remontu. MM

Firma KRUKOWIAK

oferuje mieszkania
w nowo wybudowanym
bloku oraz atrakcyjne

nieruchomoœci
w uroczych terenach ca³ego kraju

Tel. 603 791 332, 506 948 995,
www.uroczedzialki.pl

(WÊGORZYNO) W czwartek, 21
sierpnia 2014 r., zmar³a po chorobie
Barbara Pietrusz, radna Rady Miejskiej w Wêgorzynie. By³a radn¹ kil-

ku ostatnich i obecnej kadencji. W
Wêgorzynie prowadzi³a sklep spo¿ywczy „Grosz” przy ul. Kopernika.
Mia³a 66 lat. (r)

Kamila Madajczyk traci mandat

Nie z³o¿y³a oœwiadczenia
maj¹tkowego
– przestanie byæ radn¹
(WÊGORZYNO). W czwartek
radni zadecyduj¹ o wygaœniêciu
mandatu radnej Kamili Madajczyk,
wybranej do Rady Miejskiej z okrêgu wyborczego nr 5.
Radna Kamila Madajczyk mia³a
obowi¹zek z³o¿yæ oœwiadczenie maj¹tkowe do 30 kwietnia 2014 roku. W
zwi¹zku z tym, ¿e do tego czasu
oœwiadczenie maj¹tkowe nie wp³y-

nê³o do Rady Miejskiej, przewodnicz¹cy rady wezwa³ radn¹ do niezw³ocznego z³o¿enia oœwiadczenia
maj¹tkowego wyznaczaj¹c dodatkowy 14. dniowy termin. Pomimo
up³ywu terminu oœwiadczenie maj¹tkowe nie zosta³o z³o¿one.
O tym czy mandat zostanie wygaszony zadecyduj¹ radni miejscy
ju¿ w czwartek, 28 sierpnia. MM
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REKLAMA

Gabinet Podologiczny
„ZDROWE STOPY”
Joanna Kubacka
Gabinet Podologiczny „ZDROWE STOPY” powsta³ z myœl¹
o osobach poszukuj¹cych fachowej i profesjonalnej
pomocy w pielêgnacji stóp oraz pragn¹cych zlikwidowaæ
lub z³agodziæ nieprawid³owoœci w ich obrêbie.
Us³ugi obejmuj¹ równie¿ specjalistyczn¹ pielêgnacjê stóp
diabetyków. Wszystkie zabiegi wykonywane s¹ przez kosmetologa
ze specjalizacj¹ oraz doœwiadczeniem podologicznym.
W moim gabinecie oferujê Pañstwu:
- Bezp³atn¹ konsultacjê
- Pedicure specjalistyczny / leczniczy
- Pedicure kosmetyczny
- Pedicure stopy cukrzycowej
- Bezbolesne i fachowe korygowanie wrastaj¹cych
oraz wkrêcaj¹cych paznokci
- Usuwanie modzeli, odcisków
- Zabiegi na pêkaj¹ce piêty i rozpadliny
- Leczenie nadpotliwoœci stóp za pomoc¹ jonoforezy
- Rekonstrukcje p³ytki paznokciowej
- Pobieranie materia³u do badañ w kierunku grzybicy paznokci
- Usuwanie brodawek wirusowych
- Ortezy indywidualne, wykonywane pod wymiar, zalecane
w przypadku haluxów, palców m³oteczkowatych, otaræ
- Dobór ortez silikonowych.
ZAPRASZAM

£obez, ul. Ogrodowa 5a
Konsultacje odbywaj¹ siê w godzinach 9.15-10.30 i 16.30-17.30.
Wszelkie informacje udzielane s¹ pod nr tel. 692 098 231.

tygodnik ³obeski 26.8.2014 r.

PRYWATNA SZKO£A GRY
D & G STEFANOWSCY, 20 LAT DOŒWIADCZENIA

OG£ASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2014/2015
W KLASIE INSTRUMENTÓW:
PIANINO - od pianina ka¿dy muzyk zaczyna!
KEYBOARD - muzyka taneczna a w przysz³oœci mo¿esz tworzyæ
sample, bity i ró¿ne hity!
GITARA - akustyczna, elektryczna (gra solowa), basowa
PERKUSJA
ŒPIEW SOLOWY- wyjœæ na scenê b¹dŸ gotowy!
Profesjonalne rozœpiewanie przy akompaniamencie pianina oraz podk³adów muzycznych, g³ównie dla dzieci w wieku od 6-13 lat oraz m³odzie¿y,
indywidualnie lub po 2 osoby.
OFERTA DOTYCZY DZIECI, M£ODZIE¯Y I DOROS£YCH!
ZADZWOÑ: tel. 509-230-039
ADRES: £OBEZ, ul. WARYÑSKIEGO 5
SERDECZNIE ZAPRASZAMY W EKSCYTUJ¥C¥ PODRÓ¯
DO ŒWIATA MUZYKI!

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
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Oczyszczalnie z dofinansowaniem
(DOBRA). Gmina jest w trakcie udzielania dofinansowania na
istniej¹ce przydomowe oczyszczalnie œcieków. Wysokoœæ dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych w zale¿noœci
od poniesionych kosztów, ale dla
budynków jednorodzinnych to nie
wiêcej ni¿ 1 tys. z³, natomiast dla
budynków wielorodzinnych nie
wiêcej ni¿ 3 tys. z³.
Wprowadzono regulamin okreœlaj¹cy zasady udzielania dotacji
celowej z bud¿etu Gminy Dobra na
dofinansowanie do istniej¹cych
przydomowych oczyszczalni œcieków na terenie Gminy Dobra, który
zak³ada m.in.: dofinansowanie inwestycji ju¿ zrealizowanych, których
proces realizacji rozpocz¹³ siê w
okresie od 1 stycznia 2011 r.
Do grudnia 2010 dotacje celowe
nie by³y mo¿liwe do finansowania z
bud¿etu gminy, dopiero od stycznia
2011 pojawi³a siê taka mo¿liwoœæ,
wynikaj¹ca z nowelizacji Prawa
ochrony œrodowiska. Wprowadzi³a
ona nowe regulacje prawne, umo¿liwiaj¹ce przyznawanie przez gminy
dotacji celowych, na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych. W szczególnoœci dotacje te mog³y byæ przyznawane
osobom fizycznym, wspólnotom
mieszkaniowym, osobom prawnym
oraz przedsiêbiorcom.
W zwi¹zku z tym, ¿e przedmiotowa uchwa³a, opublikowana w dniu
28 marca 2014 r. , zosta³a uniewa¿niona przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Szczecinie, na podstawie
uchwa³y nr X.69.S.2014 z dnia
06.05.2014 r., Burmistrz Dobrej z³o¿y³
odwo³anie do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Szczecinie i
Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Szczecinie, uzasadniaj¹c, ¿e regulacja ustawy o finansach publicznych
oraz prawa ochrony œrodowiska, nie
wprowadzaj¹ ¿adnego zakazu sfinansowania wydatków ju¿ poniesionych na realizacjê zadañ ekologicznych. Wskazano tak¿e na liczne
przyk³ady podjêtych i prawomocnych uchwa³ rad miejskich w kraju,
dotycz¹cych zasad udzielania dotacji z bud¿etów gmin podmiotom, które wybudowa³y przydomowe
oczyszczalnie œcieków oraz którym
s¹ czêœciowo refundowane koszty
poniesione na ich realizacjê.
W dniu 10. 07.2014 r. do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Dobrej,
wp³ynê³o pismo wraz z Uchwa³¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie uchylenia wczeœniej podjêtej uchwa³y nr X.69.S.2014. Skutkiem
powy¿szego, w dniu 11.08.2014 r.
Uchwa³a Nr XXXVIII/234/2014
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20
marca 2014 roku w sprawie ustalenia
zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie do istniej¹cych
przydomowych oczyszczalni œcieków na terenie Gminy Dobra (Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z
dnia 28 marca 2014 roku, poz. 1373),
sta³a siê prawomocna, co daje mo¿liwoœæ dofinansowania istniej¹cych
przydomowych oczyszczalni œcieków zrealizowanych na terenie Gminy Dobra, na podstawie obowi¹zuj¹cego regulaminu.
Dofinansowanie mo¿e zostaæ
udzielone dotowanym wytwarzaj¹cym œcieki, bêd¹cym w³aœcicielami,
wspó³w³aœcicielami, u¿ytkownikami
wieczystymi nieruchomoœci, jak
równie¿ najemcom albo posiadaczom legitymuj¹cym siê innym tytu³em prawnym do nieruchomoœci, za
zgod¹ w³aœciciela lub u¿ytkownika
wieczystego.
Dofinansowanie do istniej¹cych
przydomowych oczyszczalni œcie-

Stra¿acy maj¹ nowy sprzêt
i ubrania
(RADOWO MA£E-RESKO).
Stra¿acy z gminy Resko otrzymali
sprzêt i ubiory za ³¹czn¹ kwotê oko³o 200 tys. z³. Czêœæ kwoty przeznaczono na remont ³azienki w OSP w
Resku. Z kolei stra¿acy z gminy
Radowo Ma³e otrzymali zakupy na
³¹czna kwotê opiewaj¹c¹ na oko³o
130 tys. z³.
Gmina Resko do zakupów do³o¿y³a oko³o 30 tys. z³, z kolei gmina
Radowo Ma³e oko³o 13 tys. z³. Przyk³adowo OSP w Resku wzbogaci³o

siê m.in. o drabinê stra¿ack¹, zestaw
hydrauliczny, agregat pr¹dotwórczy, ale i ubrania ochronne, he³my,
buty, rêkawice i bluzy. Pojawi³ siê
zbiornik wodny, ale i drabiny po¿arnicze, a tak¿e zestaw przeszkód na
zawody po¿arnicze, które pos³u¿¹
do æwiczeñ dru¿ynie m³odzie¿owej.
W Radowie Ma³ym ochotnicy
wzbogacili siê m.in. o umundurowanie wyjœciowe, ochronne, w tym
buty, rêkawice, he³my stra¿ackie, zestaw hydrauliczny. Wykonano remont œwietlicy w Siedlicach. op

ków obejmuje czêœciowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub
zakup i monta¿ przydomowych
oczyszczalni œcieków.
Wysokoœæ udzielanej dotacji
wynosi: w przypadku budynku
mieszkalnego jednorodzinnego – 50
proc. poniesionych, kwalifikowanych kosztów ca³ego zadania, jednak nie wiêcej ni¿ 1 tys. z³ w przypadku budynku wielorodzinnego – 50

proc. poniesionych, kwalifikowanych kosztów ca³ego zadania, jednak nie wiêcej ni¿ 3 tys. z³.
Dotacja na dofinansowanie do
istniej¹cych
przydomowych
oczyszczalni œcieków przyznawana
jest na pisemny wniosek mieszkañca gminy. Jednoczeœnie trwa ci¹g³y
nabór wniosków dla podmiotów,
które planuj¹ budowê przydomowych oczyszczalni œcieków.
op

75 rocznica wybuchu
II wojny œwiatowej
(£OBEZ). 1 wrzeœnia o godz.
12.00 rozpoczn¹ siê uroczystoœci
upamiêtniaj¹ce wybuch II wojny
œwiatowej.
1 wrzeœnia przypada 75 rocznica
wybuchu II wojny œwiatowej. Uroczystoœci rozpoczn¹ siê w samo
po³udnie msz¹ œw. w Koœciele Para-

fialnym, sk¹d nast¹pi przemarsz pod
Pomnik Wdziêcznoœci. Pod pomnikiem zostanie odœpiewany hymn
pañstwowy. Elementy historii przypomn¹ zgromadzonym pod pomnikiem uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2. Po apelu poleg³ych i salwie
honorowej nast¹pi sk³adanie wi¹zanek okolicznoœciowych.
op

Ze smutkiem i ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci

Barbary Pietrusz
d³ugoletniego dzia³acza samorz¹dowego
GminyWêgorzyno
Rodzinie i Bliskim wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej z Radnymi,
so³tysi oraz Burmistrz Wêgorzyna
z pracownikami Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600465417.

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.

ROLNICTWO

Region

Region

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

Resko, centrum miasta nad rzek¹
– sprzedam dom 180 mkw., piêtrowy z gara¿em, dzia³ka 900 mkw..
Cena 280 tys. z³. Tel. 667 808 758
Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowej, dzia³ka 950
mkw., wszystkie media, po³o¿ony w
£obez, Niegrzebia 12. Cena
350.000 z³ do negocjacji. Tel. 663
565 305
Sprzedam po³ówkê domu, 100
mkw., c.o., gaz, kominek, bud.
gosp., gara¿, dzia³ka 2100 mkw.,
Be³czna 6. Tel. 512 321 781

Powiat gryficki

Sprzedam ceg³ê u¿ywan¹, pe³n¹
poniemieck¹, w bardzo dobrym
stanie, oczyszczon¹. Tel. 534 920
793, Suliszewo

Sprzedam dzia³kê 500 m od Gryfic,
obrêb Borzyszewo, z warunkami
zabudowy, w kompleksie 11 dzia³ek, o pow. 3200 mkw. Za cenê 25
000 z³. Tel. 513 471 215

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

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

Powiat ³obeski

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

Powiat drawski

Powiat œwidwiñski

NIERUCHOMOŒCI

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

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

tygodnik ³obeski 26.8.2014 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

PRACA

Region
Anglia. Pewna praca. Pomoc w
agencji pracy, transporcie, zakwaterowaniu, banku itp. Tel. 728 542
366.
Zatrudniê kierowcê kat. C+E. Atrakcyjne warunki. Tel. 609 49 39 89.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

US£UGI
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

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

MOTORYZACJA

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

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

Powiat ³obeski

tygodnik ³obeski 26.8.2014 r.
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Wyprawka szkolna jako pomoc
dla rodziców
Celem Wyprawki szkolnej jest
wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podrêczników, a w przypadku uczniów z upoœledzeniem
umys³owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z
niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi, w przypadku gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest upoœledzenie
umys³owe w stopniu umiarkowanym lub znacznym tak¿e zakupu
materia³ów edukacyjnych.
W roku szkolnym 2014/2015 nowym komponentem realizowanym w
ramach Rz¹dowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
jest mo¿liwoœæ dofinansowania zakupu podrêczników do kszta³cenia w
zawodach, co wynika z wdro¿enia od
1 wrzeœnia 2012r. w szko³ach prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe nowej podstawy programowej kszta³cenia w zawodach, okreœlonej w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w
sprawie podstawy programowej
kszta³cenia w zawodach. W III roku
nauki w zasadniczych szko³ach zawodowych i technikach zmniejsza
siê liczba przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, natomiast wzrasta
iloœæ przedmiotów zawodowych, w
zwi¹zku z czym wprowadza siê dla
uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³
prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe mo¿liwoœæ dofinansowania równie¿ podrêczników do kszta³cenia w
zawodach.
KTO MO¯E SKORZYSTAÆ
Z POMOCY W 2014 ROKU
W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników do kszta³cenia
ogólnego lub podrêczników do
kszta³cenia w zawodach, dopuszczonych do u¿ytku szkolnego przez
ministra w³aœciwego do spraw
oœwiaty i wychowania skierowana
zostaje do: uczniów z klas II i III szko³y podstawowej oraz klas II i III ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I
stopnia; uczniów z klasy VI szko³y
podstawowej oraz uczniów III klasy
szkó³ ponadgimnazjalnych: zasadniczej szko³y zawodowej, liceum
ogólnokszta³c¹cego lub technikum,
klasy VI ogólnokszta³c¹cej szko³y
muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokszta³c¹cej szko³y sztuk piêknych, klasy III liceum plastycznego,
klasy III lub IX ogólnokszta³c¹cej
szko³y baletowej; którzy w roku
szkolnym 2014/2015 kontynuuj¹

naukê w oparciu o now¹ podstawê
programow¹ kszta³cenia ogólnego.
Ponadto, pomoc¹ w zakresie dofinansowania zakupu podrêczników
do kszta³cenia ogólnego, w tym podrêczników do kszta³cenia specjalnego lub podrêczników do kszta³cenia
w zawodach, dopuszczonych do
u¿ytku szkolnego przez ministra
w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania objêto tak¿e:n uczniów
s³abowidz¹cych, nies³ysz¹cych,
s³abos³ysz¹cych, z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ (w tym z afazj¹), z
autyzmem (w tym z zespo³em Aspergera), z upoœledzeniem umys³owym
w stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi, w
przypadku gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ
wymieniona powy¿ej, posiadaj¹cych orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, uczêszczaj¹cych
w roku szkolnym 2014/2015 do szkó³
dla dzieci i m³odzie¿y: szkó³ podstawowych, z wyj¹tkiem klas I, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkó³ zawodowych,
liceów ogólnokszta³c¹cych, techników, techników uzupe³niaj¹cych lub
szkó³ specjalnych przysposabiaj¹cych do pracy dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi, lub do ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych
I stopnia (z wyj¹tkiem klas I), ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych
II stopnia, ogólnokszta³c¹cych
szkó³ sztuk piêknych, liceów plastycznych lub ogólnokszta³c¹cych
szkó³ baletowych.
W przypadku uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu
umiarkowanym
lub znacznym
oraz uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi, w przypadku
gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest
upoœledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szko³y
podstawowej nie korzystaj¹cych z
podrêcznika do zajêæ z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spo³ecznej zapewnionego przez MEN - „Nasz elementarz”; maj¹ prawo do otrzymania
pomocy w formie dofinansowania
zakupu materia³ów.
W przypadku uczniów z upoœledzeniem umys³owym w stopniu
umiarkowanym
lub znacznym
oraz uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi dofinansowanie obejmuje równie¿ zakup materia³ów edukacyjnych.

KRYTERIA
PRZYZNAWANIAPOMOCY
Pomoc w formie dofinansowania
do zakupu podrêczników bêdzie
przys³ugiwaæ:
uczniom pochodz¹cym z rodzin,
w których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 539 z³ netto na
jedn¹ osobê w rodzinie; uczniom
pochodz¹cym z rodzin niespe³niaj¹cych kryterium dochodowego na
podstawie decyzji dyrektora szko³y,
do której uczêszcza uczeñ, uwzglêdniaj¹cej lokalne warunki ekonomiczne i spo³eczne; liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc,
zgodnie z powy¿szym kryterium, nie
mo¿e przekroczyæ w danej gminie 5
proc. ogólnej liczby uczniów w klasach II, III i VI szko³y podstawowej
i ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia, klas III szko³y ponadgimnazjalnej, klasy VI ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej II stopnia i
ogólnokszta³c¹cej szko³y sztuk

piêknych, klasy III liceum plastycznego oraz klas III i IX ogólnokszta³c¹cej szko³y baletowej.
Uczniom niepe³nosprawnym
uczêszczaj¹cym w roku szkolnym
2014/2015 do szkó³
dla dzieci
i m³odzie¿y bez wzglêdu na kryterium
dochodowe; podstaw¹ do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o
potrzebie kszta³cenia specjalnego.
SPOSÓB REALIZACJI
PROGRAMU
Pomoc udzielana jest na wniosek
rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastêpczych), pe³noletniego ucznia, a tak¿e nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej
osoby, za zgod¹ przedstawiciela
ustawowego lub rodziców zastêpczych.
Wniosek nale¿y z³o¿yæ do dyrektora szko³y, do której bêdzie uczêszcza³ uczeñ w roku szkolnym 2014/
2015.

Sesja w Dobrej
(DOBRA). 28 sierpnia w czwartek o godz. 13.00 w sali konferencyjnej zaplecza Miejskiej Hali
Sportowej rozpocznie siê sesja
Rady Miejskiej.
Radni miejscy otrzymaj¹ projekty uchwa³ w sprawie m.in.: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych na terenie miasta
i gminy Dobra, zmiany uchwa³y nr
XXI/147/2008 Rady Miejskiej w
Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w
sprawie wynajêcia nieruchomoœci

na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Dobra, upowa¿nienia Kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Dobrej do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie Rz¹dowego Programu dla
Rodzin Wielodzietnych, warunków
funkcjonowania oraz trybu i sposobu powo³ywania i odwo³ywania
cz³onków Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. przeciwdzia³ania przemocy w Dobrej, zmiany bud¿etu
gminy Dobra na 2014 rok.
MM
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Okrêgi wyborcze w gminie £obez
(GMINA £OBEZ).Nieub³aganie
zbli¿a siê czas wyborów, przypominamy granice obwodów g³osowania,
zgodnie ¿e miana, jaka uchwa³¹
Rady Miejskiej radni przyjêli w
2012 roku w zwi¹zku ze zmiana na
obwody jednomandatowe. Oznacza
to, ¿e jeden obwód bêdzie reprezentowa³ jeden radny.
Miasto £obez podzielone jest na
11 okrêgów, natomiast gmina £obez
tylko na cztery. Tym samym wyborcy z terenu gminy £obez bêd¹ mieli
do swojego radnego dosyæ daleko
zwa¿ywszy np. ¿e Byszewo i Grabowo le¿y w tym samym okrêgu co
Zache³mie i Dobieszewo.
Okrêg nr 1: Anny Jagiellonki,
Boles³awa Chrobrego, Boles³awa
Krzywoustego, Borków, Czcibora,
Jagiellonów, Kamienna, Kiliñskiego, Ksiêcia Bogus³awa, Ksiêcia Racibora, Ksiêcia Warcis³awa, Mieszka I, Piastów, Pomorska, Przechodnia, Przedmiejska, W³adys³awa
£okietka, XXX lecia PRL (okrêg liczy 1026 mieszkañców).
Okrêg nr 2: Armii Krajowej,
Bema, Boczna, Browarna, £obzówek, Nowe Osiedle, Miodowa, Pó³nocna, Przemys³owa, Rolna (921
mieszkañców).
Okrêg nr 3: Budowlana, G³owackiego, Mickiewicza, Szkolna
(898 mieszkañców).
Okrêg nr 4: Kwiatowa, Ogrodowa, Okopowa, Siewna, Spokojna
(845 mieszkañców).
Okrêg nr 5: Koœcielna, Krótka,
Niepodleg³oœci, Przyrzeczna, Waryñskiego, Wybickiego (950 mieszkañców).
Okrêg nr 6: Komuny Paryskiej,
Murarska, plac 3 Marca (923 mieszkañców).
Okrêg nr 7: Chopina, Moniuszki, Orzeszkowej, Szymanowskiego,
Zielona (993 mieszkañców).
Okrêg nr 8: Cicha, Konopnickiej, Kopernika, Sienkiewicza, Sikorskiego, S³oneczna, S³owackiego,
Œwiêtoborzec, Wojska Polskiego
(1045 mieszkañców).
Okrêg nr 9: Drawska, Dubois,
Kolejowa, Kraszewskiego, Krasickiego, Obroñców Stalingradu, Rapackiego, Szosa Œwidwiñska, Wojcelska (954 mieszkañców).
Okrêg nr 10: Akacjowa, Brzozo-

wa, Cisowa, Koœciuszki, Lipowa,
£¹kowa, Magazynowa, Odnoga
Wêgorzyñska, plac Spó³dzielców,
Podgórna, Rzeczna, Segala, Sosnowa, Strumykowa, Wêgorzyñska
(921 mieszkañców).
Okrêg nr 11: H. Sawickiej (937
mieszkañców).
Okrêg nr 12: Dalno, Karwowo,
£ob¿any, Meszne, Przyborze,
Trzeszczyna, Zache³mie (919 mieszkañców).
Okrêg nr 13: Be³czna, Klêpnica,
Poradz, Prusinowo, Worowo (1002
mieszkañców).
Okrêg nr 14: Bonin, Budziszcze, Ko³dr¹b, Ro¿nowo £obeskie,
Pomorzany, Rynowo, Tarnowo, Zagórzyce, Zajezierze, Zakrzyce, Zdzis³awice ( 866 mieszkañców).
Okrêg nr 15: Byszewo, Dobieszewo, Grabowo, Niegrzebia, Polakowo, Suliszewice, Unimie, Wysiedle (1022 mieszkañców).

Przedszkole
nie dla wszystkich
(WÊGORZYNO). Do Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa w
Wêgorzynie z³o¿ono 81 podañ, w
tym 31 nowych wniosków. Przedszkole podzielone jest na 3 grupy, w
ka¿dej z nich jest po 25 osób. Nie
przyjêto 6 dzieci, w tym dwoje nie
spe³nia³o kryterium. W przedszkolu

zatrudnionych jest 13 nauczycieli na
³¹cznie 6,32 etatu oraz 6 pozosta³ych
osób na ³¹cznie 5,5, etatu. W przedszkolu pracuje logopeda, psycholog dostêpny zarówno dla dzieci, jak
i rodziców oraz nauczycieli, gimnastyka korekcyjna,rytmika, jêzyk angielski oraz katecheza.
MM

Czy jeszcze ktoœ czyta
ksi¹¿ki?
(RUNOWO POMORSKIE). Do
tutejszej biblioteki uczêszcza oko³o
400 czytelników, w tym równie¿ nauczyciele z dzieæmi na lekcjach tematycznych.

Z kolei do biblioteki w Sielsku
uczêszcza 103 czytelników. Jest tu
oko³o 6 tys. woluminów. Czytelnikami s¹ zarówno dzieci z przedszkola,
szko³y, jak i doroœli.
op

tygodnik ³obeski 26.8.2014 r.
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LUDZIE I SPRAWY

Burmistrz nawet nie wiedzia³, ¿e ma w gminie rodzinê ¿yj¹c¹ bez pr¹du

Od ponad 45 lat ¿yj¹ bez pr¹du
(PRZEMYS£AW, gm. Resko).
W tej gminie jest dom z 1932 roku,
do którego do dzisiaj nie doprowadzono energii elektrycznej. Doprowadzenie energii elektrycznej
obiecano jeszcze pod koniec lat 60.
Do dzisiaj mieszkaj¹ca tam rodzina
nie doczeka³a siê tego. Czy dzisiaj
w XXI wieku znajdzie siê taka si³a
i wola, aby pr¹d do budynku doprowadziæ?
Trudno sobie wyobraziæ jak w
XXI wieku mo¿na radziæ sobie bez
pr¹du. Tego dokonuje trzyosobowa
rodzina z gminy Resko. Niemo¿liwym jest, aby na w³asn¹ rêkê byli w
stanie ponieœæ koszty pod³¹czenia.
Dom znajduje siê oko³o 2 km od
Be³cznej i oko³o 5 km od Przemys³awia. Energetyki pod³¹czenie nie interesuje, bo zwyczajnie nie op³aca
siê jej. Tym samym rodzina wci¹¿
u¿ywa lampy naftowej.

Ludzie tu mieszkaj¹cy nale¿¹ do
bardzo zaradnych, jednak taka kwestia, jak pod³¹czenie zasilania energetycznego na w³asny koszt, to wydatek, na który nie by³oby staæ wielu
Polaków. Niegdyœ ten dom nale¿a³
do Nadleœnictwa. Po wojnie mieœci³a
siê tu leœniczówka, a nastêpnie gajówka. Pod³¹czono wiêc telefon stacjonarny. Rodzina Dzia³tow mieszka
tu od 1968 roku.
- Nadleœnictwo powiedzia³o, ¿e
za rok albo dwa bêdzie pr¹d. W latach 60. by³y nadleœniczy obiecywa³, ¿e bêdzie pr¹d doprowadzony.
Nie zrobiono tego, dom zosta³ sprzedany bez pod³¹czenia do energetyki. Zarówno ja, jak i moja córka musieliœmy uczyæ siê i odrabiaæ lekcje
przy lampie naftowej.
Kiedyœ próbowa³em dowiadywaæ siê na ten temat, to pan w energetyce powiedzia³, ¿e gdyby by³ pan
taki jak Swedwood, to op³aca³oby

Witold Dzia³tow
siê, a tak to pan mo¿e wyprowadzi
siê, mama mo¿e zejœæ z tego œwiata i
nie op³aca siê.
Czasy siê zmienia³y, nadleœniczowie zmieniali siê, ludzie siê zmieniali, nie by³ to jeden z wa¿nych tematów, który nale¿a³oby podj¹æ.
Chcia³bym, aby by³ ten pr¹d, bo to
jest podstawa.
G³ow¹ muru nie rozbijê, nie przeskoczê pewnych rzeczy, to nie pójœcie do sklepu i kupienie chleba czy
pêta kie³basy. Tu s¹ procedury, geodezja. To wszystko kosztuje. Muszê
sobie jakoœ radziæ. Mam kuchenkê
gazow¹, piec. Miêso przechowujemy w s³oikach i tak siê ¿yje, jak w XIX
wieku – mówi Witold Dzia³tow.
Pr¹d doprowadzony jest do
oczyszczalni w Be³cznej, st¹d jest
oko³o 750 metrów. Oczyszczalnia
nale¿y do gminy £obez. Gdyby pan
Witold chcia³ mieæ pr¹d, musia³by
postawiæ s³upy na w³asny koszt oraz
ponieœæ dodatkowe koszty zwi¹zane
z pod³¹czeniem, a to zbyt du¿e pieni¹dze jak na mo¿liwoœci zwyk³ego
mieszkañca tego kraju.

- Mam agregat, który mogê pod³¹czyæ i wykonaæ niektóre prace.
Czasami mrok rozœwietla lampka
wêdkarska – dodaje Witold Dzia³tow.
Kiedyœ posesja pañstwa Dzia³tow nale¿a³a do Be³cznej w gminie
£obez. W latach 90. ktoœ „pomys³owy” „wykroi³” na mapie, tn¹c po
prostej, ich gospodarstwo z obrêbu
Be³czna, do której to wsi maj¹ nieca³e dwa kilometry, i po zmianach geodezyjnych nale¿y do Przemys³awia,
do którego maj¹ 5 kilometrówi, a i tak
musz¹ wszêdzie jeŸdziæ przez
Be³czn¹. Na razie ani w jednej ani w
drugiej gminie nie znaleziono sposobu, jak doprowadziæ pr¹d do budynku. Byæ mo¿e w gminie Resko
rozwi¹zanie znajdzie burmistrz wraz
z Rad¹ Miejsk¹.
- O sytuacji Pañstwa Dzia³tow nie
wiedzia³em. Pr¹d bêdzie musia³a doprowadziæ energetyka, a jeœli oka¿e
siê, ¿e to zadanie gminy – to bêdziemy musieli znaleŸæ jakieœ rozwi¹zanie – powiedzia³ Arkadiusz Czerwiñski.
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Nasypy kolejowe do wykorzystania

(POWIAT). Dwa lata temu zosta³a wykonana kalkulacja kosztów na wykonanie œcie¿ek rowerowych na terenie ca³ego powiatu po
nasypach nieczynnych kolei w¹skotorowych. Wynika³o z niej, ¿e
wykonanie œcie¿ek rowerowych na
terenie powiatu kosztowa³oby 30
milionów z³. Czy w zwi¹zku z tym
gminy zrezygnowa³y z pomys³u?
£¹cznie na terenie powiatu ³obeskiego jest niemal 83 km tras nasypów po kolei w¹skotorowej, najwiêcej znajduje siê w gminie Resko, w
której znajduje siê a¿ 36,5 km, na terenie gmin Wêgorzyno i Radowo
Ma³e znajduje siê odpowiednio 13,6
i 13,5 km, w gminie Dobra – 11,5 km.
Najmniej nasypów kolejowych znajduje siê na terenie gminy £obez.
Kilka lat temu samorz¹dowcy
wpadli na pomys³, aby wykonaæ
œcie¿ki rowerowe z prawdziwego
zdarzenia, przy za³o¿eniu, ¿e starostwo powiatowe by³oby koordynatorem dzia³añ. Poproszono o kalku-

lacjê, ile mia³oby kosztowaæ wykonanie takich œcie¿ek. Obliczenia dokona³ Zarz¹d Dróg Powiatowych.
Zgodnie z ni¹ na tamten czas orientacyjny koszt budowy œcie¿ek rowerowych mia³ wynosiæ niemal 30 milionów z³, przy czym najwy¿szy koszt
musia³aby ponieœæ gmina Resko.
Tutaj zak³adana cena zadania wynosi³aby ponad 13 milionów z³. Najmniejsze koszty by³yby w gminie
£obez – 2,7 miliona z³. Na terenie
gmin: Radowo Ma³e oraz Wêgorzyno koszty roz³o¿y³yby siê po oko 4,9
miliona z³, w gminie Dobra – ponad
4 miliony z³.
Roczne utrzymanie wszystkich
œcie¿ek mia³oby kosztowaæ ponad
milion z³. Okazuje siê jednak, ¿e na
ich wykonywanie s¹ fundusze, wiêc
koszt by³by o po³owê mniejszy. To
jednak i tak za wiele dla nadwyrê¿onych bud¿etów samorz¹dowych.
Gminy w pierwszym rzêdzie musz¹
zadbaæ o dostarczenie wody, odbiór
œcieków, zapewnienie mieszkañ itp.
Z drugiej strony œcie¿ki rowerowe to rozwój turystyki; maj¹ sens

tylko wtedy gdy sieci¹ œcie¿ek zostanie pokryty ca³y region, przynajmniej powiat.
W zwi¹zku z tym, i¿ koszty wykonania œcie¿ek w najwy¿szym standardzie s¹ nierealne jak na mo¿liwoœci
gmin w powiecie ³obeskim, postanowiono, ¿e najzwyczajniej nasypy
kolejowe zostan¹ jedynie udro¿nione, czyli wykarczowane zakrzaczenia, wykoszona trawa z poboczy, z
nasypów zostanie zdarta darñ a same
nasypy wyrównane. Na terenie gminy £obez tu¿ za jeziorem Miejskim
znajduje siê konstrukcja po mostku
kolejowym. Prawdopodobnie zostanie on udostêpniony do u¿ytku pieszych i rowerzystów na takiej samej
zasadzie, jak to zrobi³a gmina Resko
– czyli nawierzchnia zostanie wykonana z drewna.
Na terenie gminy £obez nasypy
po kolei w¹skotorowej w wiêkszoœci
s¹ w bardzo dobrym stanie i w³aœciwie na niektórych odcinkach niewiele albo nic nie trzeba robiæ.
Najgorszy odcinek znajduje siê w
okolicach Unimia. Tam nasyp nale¿a-

³oby odwodniæ i przykryæ warstw¹
t³ucznia, co równie¿ nie wi¹¿e siê ze
zbyt wysokimi kosztami.
W najgorszej sytuacji odnoœnie
przejmowania nasypów po kolejce
w¹skotorowej jest mina Dobra, bowiem tutaj prócz samych nasypów
gmina chce przej¹c nieruchomoœci
³¹cznie z czêœci¹ taboru. To okazuje
siê bardziej skomplikowane ze
wzglêdu na iloœæ spó³ek w PKP i
w³aœcicieli poszczególnych elementów. Byæ mo¿e jednak ju¿ w przysz³ym roku uda siê gminom z³o¿yæ
wspólny wniosek o dofinansowanie wykonania œcie¿ek rowerowych, dziêki którym zarówno rowerzyœci, jak i piesi bêd¹ mogli bezpiecznie pokonywaæ trasy pomiêdzy miejscowoœciami i podziwiaæ
wspania³e walory ziemi ³obeskiej.
Dodatkowo gmina £obez jest w
trakcie rozmów na temat przejêcia od
PKP szerokiego toru biegn¹cego
przez Prusinowo wraz z wiaduktem.
Tym samym jest szansa, ¿e ten piêkny zabytek nie bêdzie ulega³ dalszej
dewastacji.
MM

Z ¯YCIA POWIATU
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Œredniowieczny
Piwnica lodowa
kamieñ graniczny? w Przyborzu

(KLÊPNICA, gm. £obez). W latach 1402-1454/55 Nowa Marchia,
w której zasiêgu znajdowa³ siê Œwidwin, by³a pod rz¹dami Krzy¿aków.
Ziemia ³obeska z kolei wraz z Borkami znajdowa³a siê w granicach
Pomorza.
Prowincja Marchii Brandenburskiej powsta³a w wyniku ekspansji
margrabiów z domu askañskiego w
XIII i XIV w. na ziemie pogranicza
zachodniopomorsko-wielkopolskiego. W tym okresie jej granicê na
wschodzie okreœla³a bieg rzeki Drawy, na pó³nocy wbija³a siê klinem w
ziemie œrodkowego Pomorza obejmuj¹c ziemiê œwidwiñsk¹.
Gdy okolice Œwidwina by³y pod
w³adz¹ Krzy¿aków, znajduj¹ce siê
ziemie po drugiej stronie granicy - do
Pomorza. Z ziemi¹ œwidwiñsk¹, a
zarazem z Krzy¿akami graniczyli bez-

poœrednio miêdzy innymi Borkowie.
Granica bieg³a byæ mo¿e na wysokoœci jeziora Klêpnicko. Do dziœ tamtêdy przebiega granica pomiêdzy powiatem ³obeskim a powiatem œwidwiñskim. Zasiêg jeziora Klêpnicko
wprawdzie niegdyœ by³ o wiele wiêkszy, jednak od strony œwidwiñskiej
brzegi jeziora s¹ dosyæ wysokie.
W³aœnie tamtêdy prowadzi niewielka dró¿ka, przy której znajduje siê
interesuj¹cy kamieñ, na którym mo¿na zobaczyæ wyrytego dosyæ prymitywnie wilka. Wilk z kolei by³ symbolem Borków. Czy¿by by³ to kamieñ
graniczny? Warto przyjrzeæ siê mu
uwa¿nie, bo byæ mo¿e mamy tu do
czynienia z bardzo interesuj¹cym
przyk³adem oznaczania granic nie
tylko pomiêdzy w³asnoœci¹ poszczególnych rodów. Byæ mo¿e jest
to jedyny zachowany tak interesuj¹cy kamieñ graniczny.
MM

Azbest do utylizacji
(DOBRA). Gmina Dobra pozyska³a na demonta¿ transport i utylizacjê azbestu 96.865,20z³. Z dofinansowania skorzysta³o 22 mieszkañców gminy.

Firma, która wygra³a przetarg od
11 mieszkañców jedynie odbierze
azbest, u pozosta³ych jej zadaniem
bêdzie demonta¿, transport i utylizacja.
MM

REKLAMA
w Tygodniku £obeskim
£obez, ul. S³owackiego 6; tel. 91 39 73 730
e-mail: wppp1@wp.pl
www.wppp.vel.pl

(PRZYBORZE, gm. £obez) W
tej miejscowoœci na terenie by³ego
maj¹tku znajduj¹cego siê dzisiaj w
rêkach prywatnych s¹ pozosta³oœci
po piwnicy lodowej.
Niedawno prezentowaliœmy na
³amach naszej gazety okaza³¹ piwnicê lodow¹ w Lesiêcinie, która zachowa³a siê do naszych czasów w doskona³ym stanie. Kolejna znajduje
siê w Przyborzu. Tutaj jednak czas
pozostawi³ po sobie œlady.
Piwnica w Przyborzu znajduje siê
tu¿ przy alei stuletnich wierzb, wiod¹cej nad Regê. W porównaniu do
piwnicy w Lesiêcinie, ta jest niewielka i znacznie ro¿ni siê od poprzedniej. Zarówno sama konstrukcja, jak
i wielkoœæ piwnic lodowych zale¿a³a
od zapotrzebowania na lód, jak i od

œrodków finansowych, jakimi dysponowano. Tutaj budowla jest niewielka i bez œluzy utrzymuj¹cej sta³¹
temperaturê.
- Dojazd do piwnicy jest od drogi. Kiedyœ, gdy dzia³a³ jeszcze PGR,
sk³adowano tam paliwo. ¯adnej
œluzy nie by³o. Wejœcie znajdowa³o
siê od strony drogi - powiedzia³ nam
jeden z mieszkañców Przyborza.
Dzisiaj w piwnicy brakuje czêœci
stropu oraz drzwi. Wielkoœæ piwnicy
œwiadczy o tym, ¿e zapotrzebowanie
na lód w tym maj¹tku nie by³o wielkie. Nie ma pewnoœci sk¹d lód pozyskiwano czy z rzeki, czy z jednego z
oczek wodnych. Dziœ nie ma to ju¿
wiêkszego znaczenia, tym bardziej,
¿e do ch³odzenia s³u¿¹ lodówki i lód
pozyskiwany w zimie nie musi wytrzymaæ do lata.
MM

Plac zabaw za 137 tys.
(DOBRA). Planowana budowa
placu zabaw ma zakoñczyæ siê w tym
tygodniu, podatnicy zap³acili za niego niewiele ponad 137 tys. z³.
Plac zabaw ma mieæ powierzchniê wynosz¹c¹ ok. 750 mkw. o wymiarach 25 na 30 m. Zadanie obejmuje
dostawê i monta¿ urz¹dzeñ zabawowych na plac zabaw. Wyposa¿eniem
placu zabaw s¹ m.in.: urz¹dzenie
sprawnoœciowe typu wszystko w
jednym, urz¹dzenie sprawnoœciowe
typu poligon, huœtawka podwójna,
huœtawka wagowa, 3 bujaki, huœ-

tawka 2 + 1, œcianka do wspinaczki –
³ukowa, karuzela, urz¹dzenie sprawnoœciowe ze zje¿d¿alni¹, 3 ³awki
drewniane z oparciem oraz kosze.
Zakoñczenie prac zaplanowano
na 29 sierpnia.
W przetargu na to zadanie wystartowa³y dwie firmy, komisja przetargowa wybra³a ofertê Lars Laj Polska Spó³ka z o.o. z Dobrej k. Szczecina. Gmina na to zadanie zamierza³a
przeznaczyæ kwotê w wysokoœci
139.949,40 z³ brutto. Firma z Dobrej
k. Szczecina zaproponowa³a
137.267,70 z³.
MM
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Zwierzyna na drodze
17.08.2014 r. oko³o godz. 4.40 na
drodze nr W 151 relacji Œwidwin £obez, Anna M. z pow. drawskiego,
kieruj¹c samochodem osobowym
marki Mercedes, chc¹c unikn¹æ zderzenia ze zwierzyn¹ leœn¹, która nagle wbieg³a na jezdniê, zjecha³a do
pobliskiego rowu, uszkadzaj¹c pojazd.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
naruszy³ zakaz
19.08.2014 roku o godz. 2.50 w
miejscowoœci Ginawa, gm. Wêgorzyno, S³awomir S. kierowa³ samochodem marki Opel w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem 1,34
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym naruszy³ tak¿e
s¹dowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczony przez s¹d.

O manewr za du¿o
20.08.2014 r. oko³o godziny 14.35
na drodze K-20 Ginawa - Wiewiecko,
Mateusz P., lat 20, kieruj¹c samochodem osobowym marki Skoda w rejonie skrzy¿owania do m. Wiewiecko
wykona³ manewr skrêtu w prawo, a
nastêpnie gwa³townie wykona³ manewr skrêtu w lewo, powoduj¹c zderzenie z omijaj¹cym go pojazdem
marki Renault, kierowanym przez
mieszkañca powiatu drawskiego.

Czas na
grzybobranie

IV liga

(REGION). Mamy bardzo dobr¹
wiadomoœæ dla mi³oœników grzybobrania – w lasach pojawi³y siê ju¿
prawdziwki, podgrzybki i koŸlarze.
W minionym tygodniu spotkaliœmy
mieszkañca Wysiedla, którego nie
opuœci³o w lesie szczêœcie i do domu
wraca³ z wiaderkiem prawdziwków. O
grzybach w lesie informowali równie¿ mieszkañcy £obza. Sprawdziliœmy sami – grzyby ju¿ s¹. Jest szansa na uszka z grzybami w Wigilijny
wieczór.
MM

30.08.14. sobota
Stal Szczecin - Iskra Bia³ogard
Osadnik Myœlibórz - Arkonia Szczecin
Kluczenia Stargard - Hutnik Szczecin
11.00 Œwit Szczecin - D¹b Dêbno
15.00 Sarmata Dobra - Gryf Kamieñ Pomorski
17.00 Lech Czaplinek - Darzbór Szczecinek
17.00 Vineta Wolin - Energetyk Gryfino
17.30 Odra Chojna - Ina Goleniów

Klasa wojewódzka
30.08.14 sobota
16.00 Sparta Wêgorzyno - Polonia P³oty
16.00 Pomorzanin Nowogard - K³os Pe³czyce
16.00 Piast Chociwel – Ina Iñsko
17.00 Jeziorak Szczecin - Orkan Suchañ
17.00 Zorza Dobrzany - Unia Dolice
17.00 Odrzynka Radziszewo - Flota II Œwinoujœcie
18.00 Morzycko Moryñ - Stal Lipiany
18.00 B³êkit Pniewo - Gavia Choszczno

Klasa okrêgowa

Granie w planie

30.08.14 sobota
Tanowia Tanowo - Ehrle Dobra Szcz.
Promieñ Mosty - Iskierka Szczecin
Mewa Resko - Iskra Golczewo
Intermarche Rega Trzebiatów - Kasta Szczecin
16.00 Masovia Maszewo - Wicher Brojce
16.00 Wybrze¿e Rewalskie - Fagus Ko³bacz
17.00 Sparta Gryfice - GKS Mierzyn
31.08.14 niedziela
17.45 Œwiatowid £obez - Victoria 95 Przec³aw

Klasa A
30.08.14 sobota
Radowia Radowo Ma³e – Fala Miêdzyzdroje
Orze³ Prusinowo – Korona Stuchowo
11.30 Pionier ¯arnowo – Jastrz¹b £osoœnica
16.30 Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Jantar Dziwnów
17.00 Znicz Wysoka Kamieñska – Ba³tyk Gostyñ
31.08.14 niedziela
17.00 Sowianka Sowno – B³êkitni Trzyg³ów
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SPORT

WYNIKI I TABELE

IV liga

Pora¿ka Sarmaty
z Hutnikiem Szczecin
Pora¿k¹ pi³karzy Sarmaty Dobra zakoñczy³ siê pierwszy mecz
wyjazdowy w rozgrywkach IV ligi
zachodniopomorskiej
sezonu
2014/2015. Na boisku w Szczecinie ulegli 0:2 miejscowemu Hutnikowi.
Sarmata zagra³ s³abo zw³aszcza w
pierwszej po³owie spotkania, w której Hutnik osi¹gn¹³ znaczn¹ przewagê w polu, a Sarmata odpowiedzia³
tylko jedn¹ sytuacj¹ do strzelenia
bramki, której nie wykorzysta³ m³ody napastnik, 18 letni Cezary Szkup.
Mimo, i¿ pi³karze Hutnika w tej po³owie osi¹gnêli przewagê w polu, to
jednak nie uda³o siê im wypracowaæ
dogodnych sytuacji na strzelenie
bramek, na co nie pozwoli³a im w miarê dobra gra obronna zawodników
Sarmaty i bramkarza Mateusza Krupskiego. Jedyna bramka w tej po³owie
meczu, pad³a w 11 min., gdy pi³ka po
silnym strzale Tomasza Danikiewicza
z ok. 22 metrów odbi³a siê od lewego
s³upka i wpad³a do bramki Sarmaty,
gdy¿ zas³oniêty przez zawodników z

pola bramkarz M. Krupski nie by³ w
stanie skutecznie interweniowaæ.
Zupe³nie inny przebieg mia³a druga po³owa meczu, gdy¿ to zespó³
Sarmaty przej¹³ inicjatywê w polu, a
gra ofensywna Hutnika ograniczy³a
siê do kontrataków. I chocia¿ pi³karzom Sarmaty uda³o siê wypracowaæ
kilka w miarê dogodnych sytuacji do
strzelenia bramek, to ¿adnej z nich nie
uda³o siê zamieniæ na bramkê. Najbli¿szy zdobycia bramki by³, podobnie
jak w pierwszej po³owie, Cezary
Szkup, lecz tym razem pi³ka po jego
strzale g³ow¹ odbi³a siê od prawego
s³upka bramki Hutnika i zosta³a przejêta przez obroñców gospodarzy.
W najbli¿sz¹ sobotê o godzinie
15.00 Sarmata zagra ponownie w
Dobrej, tym razem z Gryfem Kamieñ
Pomorski.
Hutnik Szczecin – Sarmata Dobra 2:0 (1:0)
Strzelcy bramek dla Hutnika:
Tomasz Danikiewicz (11') i Grzegorz
Œwiech (81').

Sk³ady.
Hutnik Szczecin: Tomasz Judkowiak, Mateusz Klakla, Daniel Koz³owski, Witold Klym, Grzegorz
Œwiech, Andrzej Drzewiecki (82' Damian Konieczny), Tomasz Danikiewicz (67' Marcin Gniotek), Krzysztof
Szumiato (60' Damian Grzywacz),
Adam £adziak, Micha³ NiedŸwiecki,
Wojciech Horba oraz w rezerwie:
Kamil Kalitowski, Rafa³ Rydzak,
Mateusz Mi³oszewski, £ukasz W³odarczyk.
Sarmata Dobra: Mateusz Krupski, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz,
Arkadiusz Paw³owski (70' Maciej
Go³dyn), Andrzej Kierek (80' Wojciech Bonifrowski), Dominik Maziarz, Damian Dzierbicki, Filip Plewiñski (70' Damian Koœciuk), Cezary
Szkup, Przemys³aw Rembisz (46'
Mateusz Kowalczyk), Emilian Kamiñski oraz w rezerwie: Sebastian
Marciniak, Wojciech Kwiatkowski,
Sêdzia g³ówny: £ukasz Wilk,
asystenci: Kamil Kêdzierski i £ucjan
Szefer.
estan

Liga Wojewódzka

Sparta przegrywa z K³osem
K³os Pe³czyce – Sparta Wêgorzyno 2:0 (1:0)
W drugiej serii spotkañ podopieczni trenera Chy³y wybrali siê
na mecz do Pe³czyc. Jeszcze kilka
miesiêcy temu dwie klasy rozgrywkowe ró¿ni³y oba zespo³y, zaœ dziœ
obie jedenastki stoczy³y bój o ligowe punkty w wojewódzkiej okrêgówce.
Pierwsza po³owa to jeden gol i
tylko kilka sytuacji podbramkowych. Te g³ównie tworzyli gospodarze, którzy prezentowali siê zdecydowanie lepiej od swoich rywali. W
12 minucie zawodnik K³osa bêd¹c w
sytuacji „jeden na jeden” z Dominikiem Sobañskim pojedynek swój
przegra³. Kolejne minuty nie przynosi³y emocji zarówno pod jedn¹ jak i
pod drug¹ bramk¹. W 32 minucie
pad³ pierwszy gol dla miejscowych.
Bramkê zdoby³ strza³em z przewrotki
zawodnik gospodarzy, który nie da³
szans Sobañskiemu na skuteczn¹
interwencjê. W 39 minucie silny
strza³ zza linii pola karnego w wyko-
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naniu Bartka Okoniewskiego odbi³
przed siebie bramkarz K³osa. Chwilê
póŸniej kolejna okazja gospodarzy
zakoñczy³a siê nieudanym lobem
nad bramk¹ Dominika Sobañskiego.
Na zakoñczenie pierwszej po³owy
dogodn¹ okazjê zmarnowa³ Jaros³aw Konieczny nie trafiajac czysto
w pi³kê, po wczeœniejszym, dok³adnym podaniu Daniela Romañczyka.
W drugiej czêœci spotkania okazji do zdobycia bramek by³o zdecydowanie wiêcej. Ju¿ w 48 minucie
zawodnik gospodarzy doœæ mocnym strza³em próbowa³ zakoczyæ
lekko wysuniêtego Sobañskiego.
Ostatecznie pi³ka trafi³a w poprzeczkê. Kilka minut póŸniej pozornie
niegroŸne dosrodkowanie zaskoczy³o bramkarza Sparty, po którym
pi³ka przesz³a wzd³u¿ linii bramkowej i trafi³a w s³upek. W 70 minucie
ponownie Okoniewski próbowa³
zagroziæ bramce miejscowych.
Niestety jego strza³ udanie odbi³
golkiper z Pe³czyc. W 81 minucie

groŸnie z rzutu wolnego strzelali
gospodarze. Ostatecznie pewn¹
interwencj¹ popisa³ siê Sobañski.
Ju¿ kilkadziesi¹t sekund póŸniej na
lewym skrzydle da³ siê ograæ Patryk ¯urawik, po czym zawdonikowi K³osa pozosta³o tylko pokonanie Sobañskiego, co te¿ chwilê
póŸniej uczyni³,zdobywaj¹c tym
samym bramkê na 2:0. W 86 minucie pi³ka l¹duje w siatce gospodarzy, ale arbiter liniowy zasygnalizowa³ pozycjê spalon¹. W koñcówce
spotkania silny strza³ zmierzaj¹cy
pod poprzeczkê udanie wybi³ na rzut
ro¿ny bramkarz Sparty. By³a to
ostatnia okazja miejscowych do
podwy¿szenia wyniku.
Sparta: Dominik Sobañski, Bart³omiej Drewicz, Patryk ¯urawik,
Kamil Kacprzak, Jaros³aw Konieczny, Daniel Romañczyk (46' Norbert
Halamus), Artur Samal (55' Rafa³
¯uk), Micha³ Geszka, Micha³ Wojciechowski, Bart³omiej Okoniewski,
Jaros³aw Kiernicki.
(MS)

IV liga
Energetyk Gryfino – Kluczenia
Stargard 0:2, Hutnik Szczecin – Sarmata
Dobra 2:0, Iskra Bia³ogard – Œwit
Szczecin 1:2, D¹b Dêbno – Vineta Wolin
0:1, Lech Czaplinek – Arkonia Szczecin
1:1, Darzbór Szczecinek – Stal Szczecin
3:1, Ina Goleniów – Osadnik Myœlibórz
2:2, Gryf Kamieñ Pomorski – Odra
Chojna 4:0.
1. Œwit Szczecin
6 3:1
2. Vineta Wolin
4 4:3
3. Kluczenia Stargard
4 5:3
4. Lech Czaplinek
4 4:1
5. Osadnik Myœlibórz
4 4:2
6. Gryf Kamieñ Pom.
3 4:2
7. Hutnik Szczecin
3 2:1
8. Odra Chojna
3 1:4
9. Darzbór Szczecinek
3 3:2
10. D¹b Dêbno
3 2:1
11. Sarmata Dobra
3 2:3
12. Arkonia Szczecin
2 2:2
13. Stal Szczecin
1 2:4
14. Ina Goleniów
1 2:5
15. Energetyk Gryfino
0 1:4
16. Iskra Bia³ogard
0 1:4
Klasa wojewódzka
Stal Lipiany – Odrzynka Radziszewo 6:1, Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard 0:1, Unia Dolice – Piast
Chociwel 1:2, Polonia P³oty – Jeziorak
Szczecin 3:0, Flota II Œwinoujœcie –
Zorza Dobrzany 2:9, K³os Pe³czyce –
Sparta Wêgorzyno 2:0, Orkan Suchañ –
Morzycko Moryñ 0:0.
1. Stal Lipiany
6 8:1
2. Piast Chociwel
6 5:1
3. B³êkit Pniewo
6 6:3
4. K³os Pe³czyce
6 3:0
5. Pomorzanin Now.
6 3:0
6. Zorza Dobrzany
4 11:4
7. Morzycko Moryñ
4 2:1
8. Polonia P³oty
3 4:2
9. Sparta Wêgorzyno
3 2:3
10. Orkan Suchañ
1 0:2
11. Odrzynka Radziszewo 1 3:8
12. Unia Dolice
0 3:5
13. Gavia Choszczno
0 1:3
14. Ina Iñsko
0 1:5
15. Jeziorak Szczecin
0 0:4
16. Flota II Œwinoujœcie 0 2:12
Klasa okrêgowa
Victoria 95 Przec³aw – Tanowia
Tanowo 0:3, Iskierka Szczecin – Sparta
Gryfice 2:0, Ehrle Dobra Szcz. – Wybrze¿e Rewalskie Rewal 3:0, Kasta
Szczecin – Mewa Resko 1:2, Iskra
Golczewo – Promieñ Mosty 4:1, Fagus
Ko³bacz – Masovia Maszewo 4:1.
Mecz GKS Mierzyn – Œwiatowid
£obez prze³o¿ony na wtorek, mecz
Wicher Brojce – Intermarche Rega Trzebiatów prze³o¿ony na œrodê.
1. Fagus Ko³bacz
6 6:1
2. Tanowia Tanowo
6 6:2
3. Iskra Golczewo
6 5:1
4. Mewa Resko
4 3:2
5. Masovia Maszewo
3 4:4
6. Œwiatowid £obez
3 2:0
7. Ehrle Dobra Szcz.
3 3:3
8. Promieñ Mosty
3 3:4
9. Iskierka Szczecin
3 2:2
10. Wybrze¿e Rewalskie 3 3:3
11. Intermarche Rega
1 1:1
12. GKS Mierzyn
0 2:3
13. Wicher Brojce
0 1:2
14. Kasta Szczecin
0 1:4
15. Sparta Gryfice
0 0:3
16. Victoria 95 Przec³aw 0 0:6
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¯ubry
w reskim
Nadleœnictwie

Z ¯YCIA POWIATU
Lekkoatletyka

Arbod rozpocz¹³ jesienny
sezon biegowy
(DOBRA) W minion¹ sobotê, 23
sierpnia, udzia³em w mitingu na
stadionie lekkoatletycznym w Koszalinie zawodnicy klubu Arbod z
Dobrej rozpoczêli jesienny cykl
startów.

(RESKO). Kilka lat temu tu¿ za
wschodni¹ granic¹ gminy Wêgorzyno, w okolicach Ginawy przywiezione zosta³o stado siedmiu ¿ubrów w
celu zaadoptowania siê na tym terenie., ¿ubry jednak wybra³y siê w
podró¿ i przesz³y bli¿ej Drawska. W
tym roku w sierpniu trzy ¿ubry pojawi³y siê na terenie Nadleœnictwa
Resko i przebywa³y tu przez kilka
tygodni. Byæ mo¿e te piêkne zwierzêta bêdzie mo¿na coraz czêœciej ogl¹daæ na naszych terenach.
MM

tygodnik ³obeski 26.8.2014 r.

Po dwumiesiêcznej przerwie wakacyjnej i letnim obozie, start naszych zawodników nale¿y uznaæ za
udany. Najlepsze wyniki osi¹gnêli:
Milena Sadowska w biegu na dystansie 600 m (1.43,98 ) oraz Ryszard
Rzepecki w biegu na dystansie 1000
m (2.43,01).
Wartoœciowe wyniki osi¹gnê³y
równie¿ Joanna Jarz¹bek (600 m 2.01,72), Weronika Czy¿ak (600 m 2.01,79) i Ma³gorzata Matera (600 m
– 2.02,09). Przed naszymi zawodnikami kolejne starty na stadionach
Szczecina, Bia³ogardu i Poznania.
Prezes Arbod Janusz £ukomski

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA

tygodnik ³obeski 26.8.2014 r.

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

(365)
(252)
(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

(179)
(146)
(56)
(39)
(32)
(31)
(29)
(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
Helena Szwemmer - radna RM ?obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Lech Urbañski radny RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez
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

(252)
(134)
(91)
(71)
(60)
(57)
(27)
(26)
(23)
(15)
(14)
(12)
(11)
(11)
(10)
(9)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Kupon
+

nr 30

pozytywnie oceniam

Agnieszka Michna - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Dariusz Ledzion - £DK £obez
El¿bieta Marcinów - UM £obez
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Kamila Deuter - UM £obez

(2)
(2)
(2)
(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
Andrzej Nowak - radny 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

(365)
(180)
(86)
(52)
(28)
(25)
(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.

(22)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo Powiatowe w £obzie (90)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez
(26)
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
(5)
Kamila Podfigurna - Starostwo
(4)
Beata D¹bro - PUP £obez
(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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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
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Marek Kubacki - radny RP
Jolanta Kutera - starostwo £obez

(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Kamila Deuter - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
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
Iwona ¯y³a - 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 Agnieszka Michna - UM £obez
Miros³awa Turbak 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

(302)
(87)
(73)
(67)
(65)
(57)
(57)
(56)
(67)
(23)
(23)
(20)
(18)
(18)
(16)
(15)
(14)
(13)
(12)
(10)
(10)
(8)
(8)
(7)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(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
Ryszarda Podsadna - UM Resko Barbara Basowska - radna RM
Anna Szymañska - radna RM Resko
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. SP w Resku
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko Adam Seredyñski - 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 Czerwiñski - burmistrz Reska
Mateusz Jaworski - UM Resko
Wies³awa Roszyk - UM Resko
Iwona Lewandowska - OPS Resko
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Krzysztof Buszta - UM Resko
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
Patrycja Wypijewska - UM Resko
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko
Karolina Hagno - UM Resko

(152)
(145)
(120)
(110)
(65)
(51)
(41)
(23)
(20)
(15)
(15)
(15)
(11)
(10)
(9)
(9)
(8)
(8)
(6)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

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

(40)
(13)
(1)
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Galeria tygodnika
Antoœ z siostr¹ i rodzicami

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

ROZMAITOŒCI

Zapiski z pamiêci
Sobota, 23.11.2013
Wczoraj Dziadek wieczorem wybiera³ siê po 20. na spacer. Nie otworzy³em mu drzwi. Próbowa³ ponad 5
razy je otworzyæ, s³ysza³em le¿¹c w
³ó¿ku. O 6 rano us³ysza³em jakieœ
gaworzenie. Dziadek czêsto mówi
przez sen. Zajrza³em do pokoju.
Dziadek rozebrany od pasa w dó³,
le¿y na pod³odze, na brzuchu z pierzyn¹ pod sob¹. Próbujê go podnieœæ, ale on nie chce ze mn¹ wspó³pracowaæ, jest przera¿ony i nie bardzo œwiadomy. Usuwam wszystko
spod niego, sadzam go i bior¹c pod
pachy podnoszê na nogi. Przebieram
go i prowadzê do ³azienki. Robi siku
i wracamy do ³ó¿ka. Dziêkuje za pomoc. Œpi do 9,12. Dzisiaj przyje¿d¿a
starsza córka. Wczoraj by³y imieniny mojej mamy, z³o¿y³em Jej ¿yczenia. Prosi³em ¿onê, aby te¿ wys³a³a
maluchy z ¿yczeniami, ale mia³a k³opot z m³odszym, przeziêbiony, i dopiero dziœ byli z ¿yczeniami.
Pojecha³em na wycieczkê do kolejnej miejscowoœci w okolicy. Porobi³em sporo zdjêæ. Potem pojecha³em na basen. Trzy razy korzysta³em
z sauny i basenu. By³em tam ponad
2 godziny. W saunie la³o siê ze mnie
jak z wiadra. Po powrocie zasta³em w
domu siostrê Dziadka i wnuczkê. Posiedzieliœmy, zrobi³em kilka kolejnych zdjêæ rodziny. Rodzina siê rozesz³a do domów, a my zostaliœmy
sami. Da³em tabletki, wysadzi³em
dziadka, wytar³em i wymy³em mu
ty³ek. Po³o¿y³em spaæ. Wsta³ po 20.
minutach, trochê zlany, do toalety.
Przebra³em go w suche ciuchy i zmieni³em przeœcierad³o. Dziadek kolejny
raz poszed³ spaæ. Poniewa¿ mia³ goœci, wiêc w dzieñ nie spa³. Zobaczymy jak bêdzie w nocy. Jest 20,20 i na
razie œpi.
Niedziela, 23.11.2013
Dziadek spa³ do 7.00. Obudzi³em
go, ubra³em, nakarmi³em i da³em tabletki. Na 9.00 mamy byæ w koœciele
na mszy z okazji pó³ rocznicy œmierci
babci. Wiezie nas starsza córka.
Dziadek wa¿y 110 kg i nieŸle siê czuje. Wytrzymuje ca³¹ eskapadê. Wracamy do domu bez przygód. Robimy
na obiad bia³y barszcz i ruskie. Po
obiedzie siedzê przed telewizorem i
ogl¹dam skoki. Nasi szalej¹, a

CMYK

tygodnik ³obeski 26.8.2014 r.

(cz. 66, odc. 11)

wszystko to zas³uga Kruczka, ich
trenera. Po kolacji córka wraca do
domu, a my zostajemy sami do pi¹tku. Dziadek œpi do 19,20. Teraz robi
siusiu. Znów œpi, tym razem do 19,30.
Robi siku, a w³aœciwie to po raz 4 z
kolei kupkê. Koñcz¹ mi siê szmatki
do podmywania. Wstawi³em pranie.
Dziadek o 20,25 ponownie poszed³
spaæ. Ta noc by³a dla nas trudna.
Dziadek co chwilê siê budzi³ i mnie
wzywa³, aby poprawiæ pierzynê,
poprawiæ nogi, a to mu siê zsunê³a z
nogi skarpeta i tak do 4. rano. Tym razem wo³a na mnie danke szen. Obudzi³ siê na tyle, ¿e za¿yczy³ sobie spaceru. Drzwi by³y zamkniête, a ja dyskretnie wycofa³em siê do swojego
pokoju. Kilkanaœcie razy podchodzi³
do drzwi i próbowa³ je otworzyæ.
Wreszcie poszed³ spaæ, ale co chwilê siê budzi. W wyniku utraty sporej
iloœci wody swêdzi go mocno skóra
na nogach, rêkach i nie tylko. Strasznie cierpi z tego powodu. Powiedzia³em o tym jego córce. Po kilku dniach
da³a mi krem do smarowania tych
swêdz¹cych miejsc. Nic nie pomaga.
Poniedzia³ek, 24.11.2013
O 6 rano po³o¿y³ siê do ³ó¿ka.
Pospa³ do 8.30. Da³em mu tabletkê,
zrobi³em œniadanie, o 9.30 drugie
tabletki, a o 10. przyjecha³a pielêgniarka. Zrobi³a zastrzyk. Dzisiaj od
rana robiê go³¹bki. Sparzy³em kapustê, ugotowa³em ry¿, rozmrozi³em
miêso mielone i w miêdzyczasie szykujê obiad. Dziadek dostanie kotleta
z kurczaka, a ja zawijanego sprzed
kilku dni. Zupa ry¿owa na rosole. Po
obiedzie jedziemy na spacer do chatki. Jest trochê zimno. S³oñce akurat
schowa³o siê za chmury, choæ dotychczas œwieci³o od rana. Dziadek
sprawdzi³ chatkê, zasiad³ za sto³em
ze szklaneczk¹ wina. Ja poszed³em
na ma³y spacer. Pojad³em trochê winogron i po powrocie chcia³em zabraæ do domu butelki z wod¹ mineraln¹. Dziadek nie pozwoli³. Przyda³oby siê te¿ trochê posprz¹taæ w
chatce, ale Dziadek te¿ nie pozwoli³.
Zabra³em ze sob¹ wafle zrobione
rano na gofrownicy. Posmarowa³em
je d¿emem. Dziadek kilka zjad³, ale
bez entuzjazmu. Ostatnio robi kupkê
po 5-6 razy na dobê, a i tak dzisiaj
waga posz³a trochê w górê. Cdn. WP

