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Uderzy³
autem i zgin¹³

Jolanta Manowiec wybrana w konkursie nie bêdzie dyrektorem
Zespo³u Szkó³ w £obzie

Wszyscy zakiwali siê
na amen
(£OBEZ). Analiza konkursu na dyrektora Zespo³u
Szkó³ w £obzie to doskona³y
poradnik, jak konkursu nie
przeprowadzaæ.
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Wybory samorz¹dowe 2014

Zaproszenie

Komitety wyborcze zarejestrowane

75. rocznica
napaœci Zwi¹zku
Radzieckiego
na Polskê
i obchody
Dnia Sybiraka

(POWIAT £OBESKI) Wczoraj,
8 wrzeœnia, min¹³ termin rejestracji komitetów wyborczych w listopadowych wyborach samorz¹dowych.
Te komitety bêd¹ mog³y zg³aszaæ
kandydatów na radnych gmin i powiatów oraz wójtów i burmistrzów.
Oprócz nich kandydatów bêd¹ mog³y zg³aszaæ istniej¹ce partie polityczne, jako komitety ogólnopolskie zarejestrowane w Warszawie.
Zarejestrowane komitety wyborcze w powiecie ³obeskim
DOBRA
1. KWW Dla Dobra Gminy, Dobra, pe³nomocnik Alina Soborska.
2. KWW M¹dry Wybór, Dobropole, pe³nomocnik Kazimierz £ojek.
3. KWW Zmiany, Dobra, pe³nomocnik Anna Hebda.
£OBEZ
1. Komitet Wyborczy Wyborców
Przyjazna Gmina, £obez, pe³nomocnik Miros³awa Anna Górecka.
2. KWW Krystyny Boguckiej,
£obez, pe³nomocnik W³odzimierz
Popio³ek.
3. KWW Henryka Stankiewicza,

£obez, pe³nomocnik Adam Ogórkowski.
4. KWW Marii Pokomeda,
£obez, pe³nomocnik Tomasz Maczan.
5. KWW Lecha Urbañskiego,
Suliszewice, pe³nomocnik Emilia
Urbañska.
6. KWW £obeskie Porozumienie
Samorz¹dowe, £obez, pe³nomocnik
Agnieszka Anna Kwo³ek.
7. KWW W³adys³awa Tabaki,
£obez, pe³nomocnik Kazimierz Sutkowski.
8. KWW Rafa³a ¯ukowskiego,
£obez, pe³nomocnik Rafa³ ¯ukowski.
9. KWW Rokosz-Chojnacki,
£obez, pe³nomocnik Karolina Januszonek.
10. KWW Profesjonalna Gmina,
£obez, pe³nomocnik Wies³aw Æwik³a.
11. KWW Sebastiana Tomczaka,
£obez, pe³nomocnik Dariusz Braun.
12. KWW £obez Musi Od¿yæ,
£obez, pe³nomocnik Grzegorz Mo³odkiewicz.
13. KWW Przyjazny Powiat,
£obez, pe³nomocnik Beata Skrobiñska, pe³nomocnik finansowy Zyg-

munt Draczyñski (obszar dzia³alnoœci – województwo).
14. KWWArkadiusza Siwiñskiego, £obez, pe³nomocnik Arkadiusz
Siwiñski.
RADOWO MA£E
1. KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich 2014, Radowo Ma³e, pe³nomocnik Wiktor Puta.
2. KWW Porozumienie Samorz¹dowe, Radowo Ma³e, pe³nomocnik
Jan Zdanowicz, pe³nomocnik finansowy Danuta Pasieka (obszar dzia³alnoœci – województwo).
RESKO
1. KWW Gmina dla Mieszkañców, Resko, pe³nomocnik Zbigniew
Strojny.
2. KWW Bezpieczne Miasto,
Resko, pe³nomocnik Alicja NiedŸwiedŸ.
3. KWW Romana Ponieckiego,
Resko, pe³nomocnik Beata Trojga.
WÊGORZYNO
1. KWW Gmina dla Mieszkañców 2014, Runowo, pe³nomocnik
Stanis³aw Turek.

Serdecznie zapraszamy
na obchody 75. rocznicy
napaœci Zwi¹zku
Radzieckiego na Polskê
i obchody Dnia Sybiraka
w dniu 16.09.2014 r. o
godz. 11.00 na Cmentarzu
Komunalnym w £obzie.
Program:
11.00 – msza œwiêta w kaplicy na
Cmentarzu Komunalnym w £obzie,
12.00 – sk³adanie kwiatów,
przejœcie do £obeskiego Domu
Kultury,
12.30 – wprowadzenie historyczne oraz wystêpy artystyczne przygotowane przez uczniów Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie,
13.30 – zwiedzanie wystawy.

Czy radni wiedz¹, co to s¹ konsultacje spo³eczne?

Rondo i wiatraki bez konsultacji
(£OBEZ) W doœæ zadziwiaj¹cy
sposób urz¹d miejski i radni podchodz¹ do spraw spo³ecznych swojego miasta.
Oto na najbli¿szej sesji radni maj¹
nadaæ nazwê rondu znajduj¹cemu siê na
skrzy¿owaniu ul. Niepodleg³oœci i Segala. Problem w tym, ¿e powinno siê o
tym decydowaæ po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkañcami, a do tego
powinna s³u¿yæ uchwa³a o takich konsultacjach, ale nie wiadomo, czy taka
jest. Po zebraniu poszczególne propozycje powinny byæ przedyskutowane
na forum publicznym, by – gdy s¹ to
propozycje imienne – by³o wiadomo,
dlaczego kogoœ honorujemy.
Ograniczenie konsultacji do piêciu
podmiotów, które zg³osi³y propozycje
i brak publicznej dyskusji nad tymi propozycjami, jest lekcewa¿eniem mieszkañców i opinii publicznej. Podobnie
ma siê sprawa z podjêciem na tej sesji
uchwa³y w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych
w czêœci obrêbów Zagórzyce, Zajezierze i Ro¿nowo £obeskie. W sprawie
wiatraków nie prowadzi siê ¿adnych
konsultacji, bo takimi nie mo¿na nazwaæ spontanicznych protestów ju¿ w
trakcie podjêtych procedur.

Pod projektem uchwa³y o nazwaniu
ronda opisano procedurê zg³aszania
propozycji nazw. Nie wiadomo, czy
zg³aszaj¹cy uzasadnili je.
Czytamy: W dniu 13.05.2014 r.
Zarz¹d Miejsko-Gminnego Polskiego
Stronnictwa Ludowego w £obzie zwróci³ siê z wnioskiem o nadanie nazwy dla
ronda usytuowanego na skrzy¿owaniu
ulic Segala i Niepodleg³oœci im. Stanis³awa Miko³ajczyka. W zwi¹zku z powy¿szym wyst¹piono z wnioskiem do
instytucji i szkó³ z proœb¹ o przedstawienie propozycji nadania nazwy dla
ronda przy ul. Segala i Niepodleg³oœci
(otrzymano 9 propozycji) i tak:
1) Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki Profesora Kazimierza Obuchowskiego.
2) PZERiI - Rondo Radoœci.
3) Zwi¹zek Sybiraków - ¯o³nierzy
Niez³omnych.
4) Miejska Biblioteka Publiczna Niepodleg³oœci 89.
5) Rada Osiedla - Rondo Or³a Bia³ego, Tomasza Hopfera, Wyzwolenia,
Niepodleg³oœci, Jana Paw³a II.
Sesja odbêdzie siê 12 wrzeœnia o
godz. 10. W porz¹dku obrad m.in. informacja o organizacji przedszkola i
szkó³ prowadzonych przez Gminê wg
projektów organizacyjnych placówek;
analiza regulaminu cmentarzy oraz
op³at za korzystanie z nich.

Podjêcie uchwa³y w sprawach:
okreœlenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminê
£obez; zasad udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie realizacji inwestycji
zwi¹zanych z przy³¹czeniem nieruchomoœci do kanalizacji sanitarnej; zmiana
uchwa³y w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowej na budowê
zbiornika bezodp³ywowego oraz przydomowej oczyszczalni œcieków; w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych w czêœci
obrêbów Zagórzyce, Zajezierze i Ro¿nowo £obeskie; nadania nazwy rondu;
ustalenia nazw ulic w £obzie; zmiana
uchwa³y z 27 czerwca 2012 r. w sprawie
podzia³u gminy na sta³e obwody g³osowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych; zarz¹dzenie terminu
przeprowadzenia wyborów so³tysa w
Worowie; w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego; utworzenia Œrodowiskowego Domu Samopomocy w £obzie oraz nadania Statutu;
rozpatrzenie skargi wniesionej do Rady
Miejskiej. Na zakoñczenie: informacja
o pracy Burmistrza za czerwiec i lipiec
oraz ustna informacja o ostatnich wydarzeniach; interpelacje, wnioski i zapytania radnych i mieszkañców i odpowiedzi.
KAR
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Nie zatrzyma³ siê do kontroli Wypadek œmiertelny na drodze W 148
drogowej, bo jecha³ maj¹c
Zgin¹³ mieszkaniec gminy
zakaz je¿d¿enia
Resko - autem uderzy³

w drzewo

(RESKO) 4 wrzeœnia policjanci
Wydzia³u Ruchu Drogowego w
£obzie podjêli poœcig za kierowc¹
volkswagena, który nie zatrzyma³
siê do kontroli drogowej. 19. latek
mia³ zakaz s¹dowy prowadzenia pojazdów mechanicznych.
W czwartek, w godzinach wieczornych, w Resku funkcjonariusze
Ruchu Drogowego zauwa¿yli za kierownic¹ volkswagena mê¿czyznê,
który nie posiada³ uprawnieñ do kierowania. Kieruj¹cemu dali znak do
zatrzymania, jednak¿e ten zignorowa³ ich i zamiast siê zatrzymaæ, zacz¹³
przyspieszaæ. Policjanci podjêli poœcig za kieruj¹cym, jednak ten w dalszym ci¹gu nie reagowa³ na ¿adne
sygna³y do zatrzymania i nie stosuj¹c siê do obowi¹zuj¹cych przepi-

sów, ucieka³, powoduj¹c niejednokrotnie zagro¿enie w ruchu drogowym. Do zatrzymania mê¿czyzny
dosz³o ju¿ na terenie gminy £obez.
Jak siê okaza³o 19. latek mia³ orzeczony zakaz s¹dowy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mê¿czyzna
by³ trzeŸwy.
Teraz za naruszenie tego zakazu
grozi mu kara do 3 lat pozbawienia
wolnoœci. Ponadto odpowie tak¿e za
pope³nione wykroczenia w ruchu
drogowym.
(kp)

Motocyklista
poszkodowany
w wypadku
(£OBEZ) 6. wrzeœnia br. ok. godz.
14. w £obzie na ul. Waryñskiego
Mieczys³aw R., kieruj¹cy samochodem Volvo, w trakcie w³¹czania siê
do ruchu, najprawdopodobniej nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci, w
wyniku czego zajecha³ drogê prawid³owo jad¹cemu kieruj¹cemu motocyklem marki Kawasaki Bartoszowi
S., w wyniku czego kieruj¹cy motocyklem uderzy³ w ty³ Volvo. W wyniku zderzenia Bartosz S. dozna³
otwartego z³amania lewego uda i zosta³ przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do
Szpitala w Szczecinie.
(kp)

(RESKO) W sobotê, na drodze
wojewódzkiej nr 148 pomiêdzy
miejscowoœciami Przemys³aw –
Starogard, 37. letni mieszkaniec
gminy Resko doprowadzi³ do zdarzenia drogowego, w wyniku którego poniós³ œmieræ na miejscu.
Do wypadku drogowego dosz³o
oko³o godz. 16.20. Jak wynika ze
wstêpnych ustaleñ, kieruj¹cy samochodem marki Mazda najprawdopodobniej nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci na drodze, straci³ pano-

wanie nad pojazdem, a nastêpnie
uderzy³ w przydro¿ne drzewo. W
wyniku tego tragicznego w skutkach zdarzenia mê¿czyzna poniós³
œmieræ na miejscu. W aucie podró¿owa³ sam.
Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali czynnoœci, które pozwol¹ dok³adnie ustaliæ
co by³o przyczyn¹ wypadku drogowego. W trakcie zdarzenia ruch na
drodze wojewódzkiej odbywa³ siê
wahad³owo.

Kolizja na tej samej drodze

Wyprzedzali jednoczeœnie
2 wrzeœnia o godz. 8.15 na drodze Poradz - Be³czna Alicja M.,
kieruj¹ca samochodem marki Mitsubishi nieprawid³owo wyprzedza³a poprzedzaj¹cy pojazd, w

wyniku czego nie zauwa¿y³a, ¿e
jest ju¿ wyprzedzana przez inny
pojazd marki Toyota, w wyniku
czego dosz³o do zderzenia i uszkodzenia pojazdów.
(kp)

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.
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Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego

tygodnik ³obeski 9.9.2014 r.

Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o mo¿liwoœci sk³adania za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) - Centrum Inicjatyw Wiejskich

informuje o mo¿liwoœci sk³adania za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) - Centrum Inicjatyw Wiejskich

wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania
„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadaj¹cych warunkom przyznania pomocy
dla dzia³ania „Ma³e Projekty”
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania
„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadaj¹cych warunkom przyznania pomocy
dla dzia³ania „Odnowa i Rozwój Wsi”
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin sk³adania wniosków:
15 wrzesieñ 2014 - 30 wrzesieñ 2014 r.

Termin sk³adania wniosków:
15 wrzeœnia 2014 - 30 wrzeœnia 2014 r.

Miejsce sk³adania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich; Pó³nocna 10;
73-150 £obez; od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 - 16:00.

Miejsce sk³adania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich; Pó³nocna 10;
73-150 £obez; od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 - 16:00.

Tryb sk³adania wniosków:
Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ na odpowiednich formularzach w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (do³¹czonej do ka¿dej wersji papierowej, przy czym wersja elektroniczna winna zawieraæ formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz
za³¹cznik p.n. „Opis projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru”.

Tryb sk³adania wniosków:
Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ na odpowiednich formularzach w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej
(do³¹czonej do ka¿dej wersji papierowej, przy czym wersja elektroniczna winna zawieraæ formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz za³¹cznik p.n. „Opis projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru”.

Wnioski nale¿y sk³adaæ osobiœcie w miejscu i terminie wskazanym
w og³oszeniu.

Wnioski nale¿y sk³adaæ osobiœcie w miejscu i terminie wskazanym
w og³oszeniu.

Limit dostêpnych œrodków : 66.526,66 z³
Wnioski w ocenie pod wzglêdem spe³nienia kryteriów wyboru
nie mog¹ uzyskaæ mniej ni¿ 7,2 pkt.

Limit dostêpnych œrodków : 515.037,64
Wnioski w ocenie pod wzglêdem spe³nienia kryteriów wyboru
nie mog¹ uzyskaæ mniej ni¿ 6,3 pkt.

Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania i sk³adania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
b) wykaz dokumentów niezbêdnych do wyboru przez LGD,
c) wzór za³¹cznika niezbêdnego do wyboru operacji przez LGD
p.n. „Opis projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru”
dla dzia³ania „Ma³e projekty” wraz z instrukcj¹ jego
wype³niania,
d) kryteria wyboru operacji przez LGD, okreœlone w Lokalnej
Strategii Rozwoju

Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania i sk³adania wniosków oraz:
a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
b) wykaz dokumentów niezbêdnych do wyboru przez LGD,
c) wzór za³¹cznika niezbêdnego do wyboru operacji przez LGD
p.n. „Opis projektu pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru”
dla dzia³ania „Odnowa i Rozwój Wsi” wraz z instrukcj¹ jego
wype³niania,
d) kryteria wyboru operacji przez LGD, okreœlone w Lokalnej
Strategii Rozwoju

znajduj¹ siê w siedzibach oraz na stronach internetowych nastêpuj¹cych instytucji:
- Lokalnej Grupy Dzia³ania - Centrum Inicjatyw Wiejskich
w £obzie - www.lobez.org
- Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego - www.wzp.pl

znajduj¹ siê w siedzibach oraz na stronach internetowych nastêpuj¹cych instytucji:
- Lokalnej Grupy Dzia³ania - Centrum Inicjatyw Wiejskich
w £obzie - www.lobez.org
- Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego - www.wzp.pl

Informacje udzielane s¹ w biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”. Pytania nale¿y kierowaæ na adres email: biuro@lobez.org lub telefonicznie: 605 270 538 ; (91) 57 37 329.

Informacje udzielane s¹ w biurze Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”. Pytania nale¿y kierowaæ na adres email: biuro@lobez.org lub telefonicznie: 605 270 538 ; (91) 57 37 329.

tygodnik ³obeski 9.9.2014 r.
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Firma KRUKOWIAK

PRYWATNA SZKO£A GRY

oferuje mieszkania
w nowo wybudowanym
bloku oraz atrakcyjne

D & G STEFANOWSCY, 20 LAT DOŒWIADCZENIA
www.naukagry-³obez.pl

nieruchomoœci

OG£ASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2014/2015

w uroczych terenach ca³ego kraju

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!

CMYK

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

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

Reklama w tygodniku ³obeskim
Tel. 91 39 73 730. wppp1@wp.pl
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OG£OSZENIA DROBNE

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

tygodnik ³obeski 9.9.2014 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

PRACA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

NIERUCHOMOŒCI

Region

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Powiat gryficki

Wezmê w dzier¿awê d³ugoletni¹,
lub ewentualnie, kupiê u¿ytki rolne,
³¹ki w gm. Z³ocieniec lub w powiecie drawskim. Area³ powy¿ej 20 ha.
Korzystne warunki wspó³pracy. Tel.
691 544 060

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

Zatrudniê kierowcê C+E, 3/1, Dania-Niemcy, sta³e punkty, sta³e godziny wyjazdu, gwarantowany tydzieñ w domu, tel. 607 585 561
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Powiat gryficki
Zostañ ajentem sklepu ¯ABKA w
Gryficach. Informacje tel. 536 841
234.

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

ROLNICTWO

Region

Sprzeda¿ jagniêciny. Gosp. rolne
Zagórzyce – £obez. Tel. 509 355
099.

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

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

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

Powiat ³obeski

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Piastów, pow. 1050 mkw.
Tel. 604 154 887.

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

Resko, centrum miasta nad rzek¹
– sprzedam dom 180 mkw., piêtrowy z gara¿em, dzia³ka 900 mkw..
Cena 280 tys. z³. Tel. 667 808 758

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

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

US£UGI
Powiat œwidwiñski

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

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

MIESZKANIA

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

Region

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski

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

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

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

tygodnik ³obeski 9.9.2014 r.

32 tys. na dodatki
mieszkaniowe
(£OBEZ). M-GOPS w £obzie w
czerwcu i lipcu wyda³ 201 decyzji
przyznaj¹cych dodatek mieszkaniowy dla najemców lokali komunalnych i socjalnych na ³¹czn¹ kwotê niemal 32 tys. z³.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a w czerwcu i lipcu weryfikacji 13 wniosków o przydzia³
mieszkania osób ubiegaj¹cych siê o

Prace remontowe w budynkach i
lokalach komunalnych, wykonanie
prac w zakresie w³asnym (konserwacja bie¿¹c¹) zakup materia³ów, narzêdzi kosztowa³o 19,3 tys. z³. Prace w
£obzie przy ul.: Komuny Paryskiej,
Kraszewskiego, Niepodleg³oœci,
Siewna wyceniono na 3 tys. z³,
udzia³ Gminy w remoncie w £obzie
przy ul. Niepodleg³oœci (wymiana
okien) wyniós³ 1,7 tys. z³, przy ul.
Bema (wymiana 4 szt. okien) - 4,2 tys.
z³, przy ul. Ogrodowej (wymiana
okna) - 400 z³.
Za rozbiórkê budynków gospodarczych lokalu u¿ytkowego przy ul.
Miodowej kosztowa³a 1,9 tys. z³,

serwis palników przy Pl. Spó³dzielców 2 kosztowa³ 399,75 z³, wymiana
jednego okna przy ul. Drawskiej –
1,4 tys. z³.
Naprawa instalacji elektrycznych w £obzie przy ul.: Kraszewskiego, Browarnej, Komuny Paryskiej oraz w Boninie i Dalnie to koszt
1,5 tys. z³.
Usuniêcie awarii instalacji: wodoci¹gowych, kanalizacyjnych w
budynkach i lokalach komunalnych
w £obzie przy ul.: Wêgorzyñskiej,
Niepodleg³oœci, Ogrodowej, Kraszewskiego, Komuny Paryskiej,
Siewnej, Kraszewskiego, Obroñców
Stalingradu oraz w: Worowie i Poradzu kosztowa³o 11.349,29 z³. Za dy¿ur hydrauliczny ca³odobowy gmina zap³aci³a 600 z³, natomiast za rozbiórkê i postawienie nowego pieca w
£obzie przy ul. Kraszewskiego 4.427,21 z³.
Rozliczenie us³ug kominiarskich
za pó³ roku to koszt 1849,92 z³. op

Zadbano o stypendia
i dowóz
(£OBEZ). Dla najlepszych
uczniów szkó³ podstawowych i Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych Gimnazjum Integracyjnego im. Adama
Mickiewicza w £obzie w roku
szkolnym 2013/2014 Gmina przyzna³a nagrody na ³¹czn¹ kwotê
3.900 z³.
Dodatkowo dokonano wyp³at
stypendium szkolnego za okres styczeñ- czerwiec 2014 r., na ³¹czn¹
kwotê 114.145 z³, wszczêto 45 postê-

Wydzier¿awili dzia³ki na 10 lat

Jagody i wierzba

lokal mieszkalny i przed³u¿enie
umów o najem mieszkania: 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie 3
wnioski rozpatrzono negatywnie, 3
wnioski zostan¹ rozpatrzone ponownie po uzupe³nieniu dokumentów przez wnioskodawców.
Wys³ano kolejnych 55 wezwañ
do najemców lokali mieszkalnych
dotycz¹cych zap³aty zaleg³ego
czynszu.
op

Na komunalkê
52 tys. z³otych
(£OBEZ). W czerwcu i lipcu w
ramach nadzoru nad utrzymaniem
lokali komunalnych i poprawy stanu technicznego wykonano roboty
ogólnobudowlane remontowe w lokalach i budynkach komunalnych
na ³¹czna kwotê 52 tys. z³.
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Z ¯YCIA POWIATU

powañ w sprawie utraty stypendium
szkolnego za okres od stycznia do
maja 2014 r. oraz 24 postêpowañ za
okres od 1 czerwca do 30 czerwca
2014r., rozstrzygniêto przetarg i podpisano umowê z Przedsiêbiorstwem
PKS Gryfice Spó³ka z o.o. w Gryficach na dowozy szkolne na okres od
01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. oraz na
dzier¿awê autobusu gminnego Jelcz
na okres od 01.09.2014 r. do
31.08.2015 r.
op

(GMINAWÊGORZYNO).Radni miejscy podjêli uchwa³y w sprawie wydzier¿awienia dzia³ek pod
uprawy jagód oraz wierzby energetycznej.
Jagody przez nastêpne 10 lat
maj¹ byæ uprawiane w obrêbie Po³chowo. Jest to teren podmok³y.
W¹tpliwoœci zwi¹zane z przeznaczeniem dzia³ki w kolejnych latach rozwia³a burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska, uspokajaj¹c, ¿e umowa
musi byæ zgodna z uchwa³¹ radnych.
Jeœli w³aœciciel dzia³ki nie bêdzie
wykorzystywa³ jej zgodnie z przeznaczeniem, to s¹ tego konsekwencje.
Kolejna uchwa³a zwi¹zana z wy-

dzier¿awieniem gminnej dzia³ki dotyczy³a uprawy wierzby energetycznej. Radna Barbara Górniak zwróci³a
uwagê, aby przed wydzier¿awieniem sprawdzono, czy w gruncie nie
ma urz¹dzeñ drenuj¹cych, bowiem
korzenie wierzby niszcz¹ ca³¹ instalacjê.
- Tak psuje siê drenarkê - nie
sprawdzaj¹c. Jeœli popsuje siê w jednym miejscu, to nie dzia³a ca³oœæ.
Tam jest teren podmok³y, wiêc na
pewno jest drenarka - wyjaœni³a radna.
I choæ dodatkowe 4 hektary, o
których by³a mowa, zostan¹ sprawdzone przed wydzier¿awieniem, to
na przyleg³ych 27 ha ju¿ uprawiana
jest wierzba energetyczna.
MM

Wygasili a¿ trzy
mandaty radnych
(WÊGORZYNO). Podczas
wrzeœniowej sesji radni podjêli
uchwa³y w sprawie wygaœniêcia
mandatów radnych Rady Miejskiej
w Wêgorzynie:Andrzeja Raja, Barbary Pietrusz i Kamili Madejczyk.
Radni stanêli przed smutnym
obowi¹zkiem podjêcia uchwa³ dotycz¹cych wygaœniêcia mandatu radnego Andrzeja Raja, który zgin¹³ w
wypadku oraz radnej Barbary Pietrusz, która zmar³a w sierpniu. Nim
podjêto uchwa³y, ich pamiêæ
uczczono minut¹ ciszy.
Radny Andrzej Raj wybrany by³
z okrêgu nr 4; uchwa³a zosta³a podjêta przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê. Z kolei radna Barbara Pietrusz wybrana zosta³a do Rady Miej-

skiej w Wêgorzynie w okrêgu wyborczym nr 2. W sprawie wygaœniêcia mandatu od g³osu wstrzyma³ siê
radny Janusz Sadurek.
Podczas sesji radni stanêli równie¿ przed koniecznoœci¹ podjêcia
uchwa³y w sprawie wygaœniêcia
mandatu radnej Kamili Madejczyk,
wybranej do Rady Miejskiej w Wêgorzynie w okrêgu wyborczym nr 5
z powodu niez³o¿enia w ustawowym
terminie oœwiadczenia o swoim stanie maj¹tkowym.
Z wyjaœnieñ przewodnicz¹cegorady wynika³o, ¿e ca³a procedura zosta³a zachowana, dodatkowo odby³a siê rozmowa. Przeciw uchwale zag³osowa³ radny Janusz Sadurek,
dwoje radnych wstrzyma³o siê, pozostali radni byli za.
MM
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Jolanta Manowiec wybrana w konkursie nie bêdzie dyrektorem Zespo³u Szkó³ w £obzie

Wszyscy zakiwali siê na amen
(£OBEZ). Analiza konkursu na
dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie
to doskona³y poradnik, jak konkursu nie przeprowadzaæ. Od lutego dumano, kombinowano, a¿ przekombinowano. Po pierwszym konkursie
kandydata nie wy³oniono, bo nie
mia³ wszystkich dokumentów, w
drugim wy³oniono i powierzono stanowisko od 1 wrzeœnia, ale ju¿ 1
wrzeœnia stanowisko dyrektora powierzono komuœ innemu.
Teoretycznie konkurs na dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie wygra³a dotychczasowa dyrektor Jolanta
Manowiec. Obowi¹zki dyrektora
mia³a obj¹æ od 1 wrzeœnia. W tym
dniu jednak zarz¹d powiatu ³obeskiego powierzy³ na 10 miesiêcy
pe³nienie obowi¹zków dyrektora
dotychczasowej zastêpcy Annie
Boguszewskiej-W¹sowicz, a Jolanta Manowiec odesz³a na emeryturê.
Jak do tego dosz³o?
Kalendarium wyboru
dyrektora
Posiedzenie Zarz¹du Powiatu
w £obzie 17 lutego 2014 r.
Wicestarosta Jan Zdanowicz informuje, ¿e mija 5 lat od objêcia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³
przez pani¹ Jolantê Manowiec i nale¿a³oby podj¹æ decyzjê co dalej.
Decyzja prze³o¿ona na kolejny zarz¹d.
Posiedzenie zarz¹du 5 marca
Postanowiono og³osiæ konkurs
na dyrektora. Cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski uznaje, ¿e skoro
zmniejsza siê liczba uczniów w szkole, powinna byæ pokazana mo¿liwoœæ rozwoju szko³y.
28 kwiecieñ
Odbywa siê konkurs na dyrektora szko³y. Do konkursu zg³asza siê
jeden kandydat. Komisja, po analizie
z³o¿onych dokumentów, podejmuje
decyzjê o niedopuszczeniu kandydata do dalszego etapu konkursu z
powodu braku oceny zawodowej.
Posiedzenie zarz¹du
29 kwietnia
Zarz¹d informuje o likwidacji jednego z dwóch etatów wicedyrektora
szko³y, argumentuj¹c to zmniejszon¹ liczb¹ oddzia³ów w szkole.
Starosta Ryszard Brodziñski,
przebywa w tym czasie na zwolnieniu lekarskim. Gdy dowiaduje siê o
wyniku konkursu, tego samego dnia
wieczorem przesy³a drog¹ elektroniczn¹ pismo do przewodnicz¹cego

komisji konkursowej wicestarosty
Jana Zdanowicza. W piœmie zwraca
siê z proœb¹ o niepodejmowanie
przez zarz¹d dalszych dzia³añ zwi¹zanych z wyborem dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie, do czasu jego
powrotu ze zwolnienia chorobowego, tj. do 16 maja 2014 r. Przytacza
szerok¹ argumentacjê.
Wicestarosta Jan Zadanowicz
zwraca szczególn¹ uwagê na formê
wyra¿enia proœby starosty – ¿e emailowa, zamiast telefonicznie. Micha³ Kar³owski uznaje, ¿e nale¿y niezw³ocznie og³osiæ konkurs. Ryszard
Sarna formê kontaktu nazywa nieeleganck¹ i sugeruje, by nie spieszyæ siê z og³aszaniem konkursu,
poniewa¿ kandydat nie spe³nia formalnych wymagañ i nie zd¹¿y przygotowaæ odpowiednich dokumentów. Nie chce, aby by³o to odebrane
jako gra polityczna.
Micha³ Kar³owski dopytuje sk¹d
starosta ma szczegó³owe informacje
na temat konkursu. Jan Zdanowicz
nie chce, aby wyborcy pomyœleli, ¿e
starosta, po powrocie z chorobowego, wp³ynie na decyzjê zarz¹du.
Stwierdza, ¿e by³by czystym hipokryt¹, gdyby teraz powierzy³ dyrektor Manowiec stanowisko dyrektora, skoro nie przyst¹pi³a do konkursu i nie chce przedstawiæ swojej
koncepcji funkcjonowania szko³y.
Uwa¿a, ¿e gdyby zarz¹d pos³ucha³
proœby starosty i od³o¿y³ decyzjê o
sposobie wyboru dyrektora szko³y,
to by³by to parali¿ pracy.
Zarz¹d negatywnie rozpatrzy³
proœbê starosty trzema g³osami „za”
(J. Zdanowicz, M. Kar³owski,A. Gradus) przy 1 wstrzymuj¹cym (R. Sarna); zarz¹d jednog³oœnie stwierdzi³
prawid³owoœæ przeprowadzenia
konkursu na dyrektora Zespo³u
Szkó³ w £obzie; zarz¹d jednog³oœnie
zatwierdzi³ niewy³onienie dyrektora
w drodze konkursu; zarz¹d jednog³oœnie podj¹³ uchwa³ê o og³oszeniu
nowego konkursu na dyrektora.

Jolanta Manowiec zwraca siê z
proœb¹ do zarz¹du o rozwa¿enie
powrotu dwóch wicedyrektorów.
Zosta³a zrobiona symulacja finansowa. Koszt wyniós³by rocznie 3456
z³. Zarz¹d nie podj¹³ decyzji.

11 sierpieñ
Zatwierdzenie wyników konkursu na dyrektora Zespo³u Szkó³ w
£obzie. Wicestarosta Jan Zdanowicz jako cz³onek komisji konkursowej, wy³¹cza siê z g³osowania. Zarz¹d zatwierdza wybór jednog³oœnie.

1 wrzesieñ
Jolanta Manowiec zwraca siê z
proœb¹ do zarz¹du powiatu o zatrudnienie od 2 wrzeœnia 2014 r. „na stanowisku nauczycielki jêzyka polskiego przez mianowanie” w zwi¹zku
z wygranym konkursem na dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie.
Okaza³o siê bowiem, ¿e aby J.
Manowiec mog³a przejœæ na emeryturê, musi byæ przynajmniej jeden
dzieñ przerwy pomiêdzy zakoñczonym, a nowo zawartym stosunkiem
pracy. Pismo zosta³o zredagowane
29 sierpnia 2014 roku, do Starostwa
wp³ynê³o 1 wrzeœnia.
Zarz¹d Powiatu w £obzie w dniu
rozpoczêcia roku szkolnego zwo³uje
posiedzenie, na którym negatywnie
rozpatruje proœbê Jolanty Manowiec. W tym dniu J. Manowiec nie
przysz³a do pracy. Zarz¹d powiatu
pe³nienie obowi¹zków dyrektora
powierza Annie BoguszewskiejW¹sowicz, dotychczasowej wicedyrektor, na okres 10 miesiêcy (przepisy nie pozwalaj¹ na d³u¿ej).

20 maj
Starosta proponuje wprowadzenie do porz¹dku obrad uchylenie
uchwa³y w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie. Cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski uznaje, ¿e to wicestarosta jest merytorycznie odpowiedzialny za ten temat. Zarz¹d negatywnie rozpatrzy³
wniosek starosty.

22 sierpieñ
Zarz¹d jednog³oœnie podejmuje
uchwa³ê w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie od 1 wrzeœnia
2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku i
odrzuca wniosek dyr. szko³y Jolanty
Manowiec o przywrócenie drugiego
etatu wicedyrektora szko³y.
Cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski podtrzymuje swoj¹ decyzjê w
sprawie likwidacji stanowiska drugiego zastêpcy dyrektora. Nie widzi
minimalnej próby zmniejszenia
kosztów prowadzenia szko³y.
Stwierdza, ¿e to „przerost treœci nad

Z posiedzenia zarz¹du
22 sierpnia 2014 r.
Wicestarosta Jan Zdanowicz –
Chcia³em omówiæ zwolnienie Jolanty Manowiec - nauczyciela. W poniedzia³ek przedstawia³em wyniki
konkursu . Po godz. 9.00 zadzwoni³a
pierwsza prasa, a potem druga, ale
tak jakby ju¿ wiedzia³a i zadano mi
dodatkowe pytanie – a co teraz z
odpraw¹ dla pani Manowiec? By³em
zaskoczony. Pani redaktor mówi –
zwolnienie nauczyciela i odprawa
szeœciomiesiêczna. Zacz¹³em dr¹¿yæ
temat. Do 15 maja pani dyrektor zobowi¹zana by³a przedstawiæ arkusz

27 maj
Rozpatrzenie wniosków: o zmianê decyzji o likwidacji jednego etatu
wicedyrektora ZS w £obzie.

29 lipiec
Podjêcie uchwa³y zarz¹du w
sprawie powo³ania komisji konkursowej w celu wy³onienia kandydata
na stanowisko dyrektora Zespo³u
Szkó³ w £obzie
Dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i
Promocji Teresa £añ informuje o
orzeczeniach s¹du administracyjnego, mówi¹cych, ¿e cz³onkowie zarz¹du nie mog¹ byæ w sk³adzie komisji
konkursowej. Zwraca uwagê, ¿e jest
to przyczynek do uchylenia wyników pracy komisji.
Wicestarosta Jan Zdanowicz nie
przewiduje odwo³ania od pracy komisji. Oœwiadcza, ¿e taka sama forma
komisji by³a powo³ana przy pierwszym konkursie, wówczas cz³onkowie zarz¹du nie wy³¹czyli siê z g³osowania nad zatwierdzeniem pracy
komisji.
Zarz¹d wybiera na cz³onków komisji konkursowej: wicestarostê
Jana Zdanowicza, Teresê £añ i Monikê Lau. Przewodnicz¹cym komisji
zostaje wicestarosta Jana Zdanowicz. Termin posiedzenia komisji - 8
sierpnia 2014 r.
8 sierpieñ
Komisja konkursowa wy³ania na
dyrektora szko³y Jolantê Manowiec
na kolejne piêæ lat (od 1 wrzeœnia).
Innych kandydatów nie by³o.

Jolanta Manowiec nie jest ju¿
dyrektorem Zespo³u Szkó³

form¹” i „widzi przyzwyczajenie pani
dyrektor do komfortu, gdy mia³a
dwóch wicedyrektorów”. Zarz¹d
jest za podtrzymaniem decyzji o likwidacji drugiego wicedyrektora.

tygodnik ³obeski 9.9.2014 r.
organizacyjny szko³y i tak te¿ siê
sta³o. Ca³y ruch kadrowy odbywa
siê do koñca maja. Zalecenie by³o
takie, aby w arkuszu organizacyjnym nie by³o drugiego zastêpcy
dyrektora. Mamy wakat na dyrektorze i na wicedyrektorze, bo pani dyrektor nie potrafi³a zdecydowaæ, który z nauczycieli zostanie zastêpc¹.
Ale by³a bardzo wa¿na rzecz - pani
Manowiec w arkuszu organizacyjnym przydzieli³a sobie 15 godzin. 15
godzin to jest niepe³ny etat, pe³ny to
18 godzin. W zwi¹zku z tym pan starosta musia³ uruchomiæ procedurê z
zapytaniem, czy pani Manowiec
wyra¿a zgodê na zatrudnienie w niepe³nym wymiarze godzin. Pani Manowiec udzieli³a odpowiedŸ, ¿e nie
wyra¿a zgody. Zgodnie z przepisami
w takiej sytuacji starosta musi wypowiedzieæ pracê. Tak te¿ siê sta³o.
Stosunek pracy zosta³ wypowiedziany 30 maja. Nie wyra¿aj¹c zgody,
przyjmuje to zwolnienie. Okazuje
siê, ¿e w wypadku pani Jolanty
Manowiec – nauczycielce, która nie
wyrazi³a zgody na przyjêcie pe³nego
etatu, przys³uguje 6. miesiêczna odprawa. Kiedy dowiedzia³em siê o
tym, po tym telefonie z prasy – zaraz
uruchomi³em procedurê cofniêcia
wypowiedzenia pani dyrektor, bêd¹c przekonany, ¿e pani dyrektor
przyjmie to wypowiedzenie. Otrzyma³em pismo od pani dyrektor, w
którym pisze, ¿e nie wyra¿a zgody na
cofniêcie wypowiedzenia ze stosunku pracy, ponadto informuje, ¿e w
zwi¹zku z rozwi¹zaniem stosunku
pracy z dniem 31 sierpnia na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela podjê³a decyzjê o przejœciu na emeryturê z
dniem 1 wrzeœnia 2014 roku na
podstawie art. 88 KN. Informuje tak¿e, ¿e z dniem powierzenia jej funkcji
dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie z
dniem 1 wrzeœnia 2014 roku zawiesza
emeryturê.
Czy nale¿a³o d¹¿yæ do zwolnienia
nauczyciela, czy do uzupe³nienia
etatu o trzy godziny, a dopiero póŸniej zapytaæ, czy wyra¿a zgodê na
zwolnienie. Tak siê sta³o, jak siê sta³o, maszyna posz³a w ruch, wszystkie decyzje s¹ zgodne z prawem. I
teraz informujê, ¿e z dniem 1 wrzeœnia, jeœli nie zostanie cofniêta ta
decyzja, bo pani nie wyra¿a zgody,
bêdziemy musieli w okresie zatrudniania przez pierwsze trzy miesi¹ce wyp³aciæ odprawê emerytaln¹
plus odprawê z tytu³u zwolnienia
plus wyp³atê. W nastêpnych trzech
miesi¹cach odprawy emerytalnej
nie ma, ale jest odprawa z tytu³u
zwolnienia i pensja. Z tego tytu³u
poniesiemy dodatkowe koszty, a
dzia³aliœmy w dobrej wierze. Chcieliœmy mieæ oszczêdnoœci. Z tytu³u
b³êdnej decyzji to koszty w wysokoœci 45 tys. z³. Kiedy uk³adaliœmy
bud¿et z pani¹ skarbnik, dostaliœmy
informacjê dotycz¹cych ludzi naby-
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waj¹cych praw emerytalnych, dostaj¹cych nagrody i tak dalej. Po raz
pierwszy w historii tej szko³y tak siê
z³o¿y³o, ¿e by³a tylko informacja:
„nauczyciel dyplomowany” i „nauczyciel mianowany” bez imienia i
nazwiska. Ju¿ tam powinna siê znaleŸæ informacja, ¿e pani Manowiec w
roku 2014 nabywa praw emerytalnych. Zostaliœmy postawieni przed
faktem dokonanym – od 1 wrzeœnia
jest emeryt, który zawiesza swoj¹
emeryturê, czyli coœ, do czego my
nie d¹¿ymy, chcemy daæ wykazaæ siê
pracowaæ ludziom m³odym.
Jestem zniesmaczony czymœ takim, rozmawia³em, myœla³em, ¿e pani
dyrektor zmieni decyzjê, dalej upiera
siê, ¿e nie mo¿e ju¿ tego zrobiæ, poniewa¿ wszystko straci. Nic nie straci, rozmawia³em z pani¹ prawnik. To
nie chodzi o stratê, bo odprawa emerytalna jest narzucona, nale¿y siê
trzymiesiêczna emerytalna, bo ju¿
naby³a praw, tylko wyra¿aj¹c zgodê
na cofniêcie, nie dosta³aby odprawy
we wrzeœniu. Tu chodzi o te 6 miesiêcy. Pani Manowiec sama umieszcza
dla siebie 15 godzin w arkuszu –
sama sporz¹dza ten arkusz, a nastêpnie po pytaniu pana starosty nie
wyra¿a zgody na zatrudnienie na 15
godzin.
Mo¿na by³o od samego pocz¹tku inaczej to rozegraæ i odpowiednie s³u¿by dok³adnie wiedzia³y, jakie bêd¹ konsekwencje, bo Wydzia³
Oœwiaty powinien by³ podpowiedzieæ panu staroœcie, ¿eby tak nie
robi³, ¿e mo¿na coœ zmieniæ, to jest
dowód na to, ¿e nie dba siê o ekonomiczn¹ stronê prowadzenia tej
szko³y.
Cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski – Nie potêpia³bym pani Manowiec, rozumiem jej dywagacje. Od
jakiegoœ czasu w naszym zarz¹dzie,
a zw³aszcza u kolegi Brodziñskiego,
lojalnoœci brakuje, a literalnoœæ siê
pojawi³a. Ca³y wydzia³ zwi¹zany z
oœwiat¹ podlega pod starostê Zdanowicza. Ca³a forma konkursu od
pocz¹tku negowana przez naszego
kolegê. Ma³o tego, pomniejszanie
roli prawnej, by podejmowaæ takie
decyzje, kiedy kolega chcia³ wprowadziæ wniosek o cofniecie naszych
decyzji. Form¹ dla mnie skandaliczn¹, nie do przyjêcia jest, kiedy
nasz starosta idzie do Rady Pedagogicznej, do pani dyrektor przed
og³oszeniem konkursu, przed wynikami, przed z³o¿eniem dokumentów
i faworyzuje jedn¹ stronê, to przepraszam, kto mia³ jeszcze z³o¿yæ dokumenty? Wiem, ¿e by³y i z Reska i
tutaj m³ody cz³owiek, który ma kompetencje. Oni od razu powiedzieli, ¿e
je¿eli wskazuje starosta, kto ma byæ
tym dyrektorem, to... dla mnie jest to
tak samo nie do przyjêcia. Wróæmy
teraz do tych 15 godzin, a wiem – nie
by³o to konsultowane, mo¿na by³o

powstrzymaæ siê. S¹ telefony, s¹
wszelkie formy kontaktu, wiemy, ¿e
lepiej do³o¿yæ te trzy godziny i lepiej
niech zostanie ten etat. Jestem nie
tylko zniesmaczony t¹ sytuacj¹ i
podjêciem decyzji przez naszego starostê, dlatego, ¿e zosta³o usankcjonowane coœ, co w odbiorze i nas
oœmieszy³o. Dlatego ¿e to my walczyliœmy o przejrzystoœæ, to my walczyliœmy o wszystkie sprawy zwi¹zane z jakoœci¹ podejœcia wyboru
dyrektora czy dyrektorów w naszych jednostkach. W tym wypadku
pad³o na Zespó³ Szkó³ i co siê okazuje? My robimy, a karawana jedzie
dalej. Szeœciomiesiêczna odprawa i
ma³o tego – to my sami powo³aliœmy
z powrotem pani¹ dyrektor. Uwa¿am
to jako moj¹ osobist¹ pora¿kê.
W toku dalszej dyskusji cz³onkowie zarz¹du szukali przyczyny pora¿ki, jak to nazwa³ M. Kar³owski.
Ryszard Sarna stwierdzi³, ¿e jeœli
pani J. Manowiec chce przejœæ na
emeryturê, to niech przechodzi.
Maj¹c pismo trzeba by³o nie przyj¹æ
rozstrzygniêcia komisji konkursowej i powierzyæ stanowisko któremuœ z zastêpców.
Wicestarosta Jan Zdanowicz
przypomnia³, ¿e dotychczas J. Manowiec nie da³a oceny kandydatowi
z pierwszego konkursu, mówi¹c, ¿e
jest na prawie, bo przerwa wakacyjna wyd³u¿a termin.
Swoj¹ drog¹, cz³onkowie zarz¹du powinni byli wiedzieæ o tym wyj¹tku i powinni przewidzieæ, ¿e okres
egzaminów i wakacji z pewnoœci¹
przyczyni siê do tego, ¿e opinia nie
zostanie wydana. To by³o do przewidzenia.
M. Kar³owski stwierdzi³, ¿e
cz³onkowie zarz¹du zostali „ca³kowicie pozbawieni decyzji”, ¿e nimi „manipulowano” i ¿e „zosta³o to zrobione œwiadomie”.
***
Konkurs na dyrektora szko³y to
jedyny konkurs, jaki przeprowadzono w tej kadencji i od pocz¹tku do
koñca okaza³ siê niewypa³em. A
wszystko przez to, ¿e w tak prostej
zdawa³oby siê sprawie zadzia³a³a nie
polityka, jak chcieliby cz³onkowie
zarz¹du, a politykierstwo i za bardzo
obie strony przekrêci³y œrubê, a¿
urwa³ siê gwint. Bo okazuje siê, ¿e
cz³onkowie komisji konkursowej,
której sk³ad pozostaje pod znakiem
zapytania oraz cz³onkowie zarz¹du
nie wiedz¹ albo nie chc¹ wiedzieæ o
przerwie wakacyjnej, a przez to wyd³u¿onym terminie wydania opinii
pracy z 5 ostatnich lat, nie wiedz¹ o
nale¿¹cej siê odprawie, ale za to
wiedz¹ ju¿ wczeœniej o koniecznym
jednym dniu przerwy pomiêdzy kolejnym zatrudnieniem, aby nabyæ
praw emerytalnych. I tê wiedzê albo
tym razem niewiedzê J. Manowiec
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wykorzystuj¹, aby 1 wrzeœnia powo³aæ na dyrektora dotychczasow¹
wicedyrektor.
Szczególnie podczas posiedzenia zarz¹du z 22 sierpnia pad³o wiele
s³ów o manipulacji, oskar¿eñ i zrzucania winy na innych. A przecie¿, jak
podkreœlano wczeœniej, za oœwiatê
odpowiedzialny jest wicestarosta.
Skandalem nazwano wniosek starosty, aby nie og³aszaæ drugiego konkursu, ale jeszcze przed wakacjami
powierzyæ stanowisko dyrektora J.
Manowiec. Co by siê wówczas sta³o? Otó¿ nie by³oby kwestii zwi¹zanej z nowym podzia³em godzin w
arkuszu organizacyjnym. Nowy arkusz dotyczy³ bowiem podzia³u dotychczasowego 1,5 etatu na trzy etaty, zarówno dyrektor jak wicedyrektor to polonistki, które nie mia³y
przydzielonych etatów nauczycielek. Skoro pojawi³y siê dwa wakaty –
dyrektora i wicedyrektora nale¿a³o
godziny podzieliæ. Zwrócenie uwagi
na tê kwestiê by³o w opinii niektórych skandalem. Gdy ju¿ dosz³o do
podzia³u i gdy podzia³u dokona³a
dyrektor, a nastêpnie na ten podzia³
nie zgodzi³a siê, win¹ odpowiedzialny za oœwiatê obarcza starostê, bo
zgodnie z prawem to starosta musi
podj¹æ decyzjê o zwolnieniu. Pomija
siê jednak w jaki sposób doprowadzono do takiej sytuacji.
Gdy 1 wrzeœnia wp³ynê³o pismo
J. Manowiec do starostwa, starosta
Ryszard Brodziñski zwo³a³ zarz¹d z
proœb¹ o zmianê uchwa³y i powierzenie jej obowi¹zków od 2 wrzeœnia.
Nie mo¿na by³o powierzyæ obowi¹zków od 1 wrzeœnia, bo nie by³o pani
dyrektor w pracy. Mo¿na by³o jednak podj¹æ ró¿ne decyzje. Zarz¹d nie
wyrazi³ zgody, poniewa¿ w œwietle
opinii pani mecenas w ten sposób
pani dyrektor nie wype³ni kontraktu,
bowiem nie przyst¹pi³a do pracy
zgodnie z wygranym konkursem i
podjêt¹ uchwa³¹, czyli od 1 wrzeœnia.
W œwietle prawa zarz¹d móg³ zarówno powierzyæ obowi¹zki, jak i nie
powierzyæ. Wszystko zale¿a³o od
dobrej woli albo jej braku. W tym
wypadku pozbyto siê koniecznoœci
wyp³acania odpraw z jednoczesnym
wyp³acaniem wyp³aty, bo same odprawy starostwo wyp³aciæ musi.
- Pani Jolanta Manowiec nie podjê³a w tym dniu obowi¹zków, wiêc nie
mo¿na by³o powierzyæ formalnego
powierzenia. Powierzenie mia³o nast¹piæ w poniedzia³ek. Bardzo mi
przykro, ¿e tak siê sta³o, poniewa¿
jest to sytuacja niedobra dla szko³y.
Moglibyœmy powierzyæ prowadzenie placówki pani Jolancie Manowiec i nie z³amalibyœmy prawa. •le
siê sta³o dla szko³y, dla œrodowiska,
bo sytuacja w szkole jest trudna, a
pani Manowiec zawsze by³a bardzo
dobrym dyrektorem – powiedzia³
starosta Ryszard Brodziñski. MM
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Jubileusze w Klubie
Ka-60

SP Resko. Rok szkolny
czas rozpocz¹æ!

(RESKO). Klub Ka-60, nieodmiennie wspierany przez dyrekcjê Centrum Kultury w Resku, nadal dzia³a aktywnie, kultywuj¹c wypracowane dotychczas zwyczaje.
Na przyk³ad utrwali³o siê, ¿e gospodyniami comiesiêcznych spotkañ s¹ cz³onkinie klubu, które siê w
danym miesi¹cu urodzi³y. To one
zapewniaj¹ poczêstunek do kawy i
obmyœlaj¹ formê rozrywki. Przed
nami zaplanowane wyjazdy, a za
nami a¿ trzy sympatyczne jubileusze. W styczniu klub œwiêtowa³
swoje 5-lecie, w maju osiemdziesi¹te
urodziny naszej uroczej Kole¿anki,
Jadwigi Zimny, a ostatnio sierpniowe jubilatki poœwiêci³y czêœæ spotkania na organizowan¹ wczeœniej w
tajemnicy niespodziankê. W ostatni
poniedzia³ek miesi¹ca za³o¿ycielka

(RESKO) 1 wrzeœnia, msz¹
œwiêt¹ w Sanktuarium Maryjnym w
Resku, zainaugurowano nowy rok
szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej.
W obecnoœci sztandaru zaœpiewano hymn szko³y. Na uroczystoœæ
licznie przybyli uczniowie, wœród
nich „bohaterowie dnia”, czyli
pierwszoklasiœci (ogó³em cztery oddzia³y), rodzice oraz nauczyciele.
Dyrektor Szko³y Podstawowej w
Resku, p. Violetta Dynarska-Adamowicz, powita³a nowych nauczycieli, podejmuj¹cych pracê w bie¿¹cym roku szkolnym: p. Gabrielê
£achmanowicz (wicedyrektor szko³y), p. Magdalenê Trelê (n-l j. angiel-

klubu, Maria Sêkowska, zosta³a
mocno zaskoczona dzia³aniem kole¿anek, które nie tylko za³o¿y³y Jej na
g³owê krakowski wianek ze wst¹¿kami (wykonany artystycznymi d³oñmi Krystyny Kalenkiewicz), ale i zaœpiewa³y kilka zwrotek na melodiê
krakowiaka (ze s³owami Joanny Jakuszyk). Bowiem dok³adnie 50 lat
temu przyjecha³a z Krakowa i, zamieszkawszy w Resku, podjê³a pracê
w L.O. A, ¿e od tamtej pory jest ju¿
reskowiank¹, ostatnia przyœpiewka
zawiera s³owa: „Jubileusz zacny
Maryni Sêkowskiej, reskowianki
jednej z ziemi podkrakowskiej”. Zabawa by³a wyœmienita, a wszystkie
trzy jubilatki tego miesi¹ca odpowiednio uhonorowane. Nie oby³o
siê, oczywiœcie, bez zdjêæ...
Joanna Jakuszyk

PRZYŒPIEWKI
KRAKOWSKO-RESKOWSKIE
Krakowianka jedna do Reska przyby³a.
Niejednemu ch³opcu w g³owie zawróci³a.
Przyby³a do Reska krakowianka m³oda,
w³os zwi¹zany w kitki, lico jak jagoda.
Zjecha³a do Reska jedna krakowianka,
zachwyci³a siê nim pierwszego poranka.
Krakowianka jedna w Resku zamieszka³a,
wszystko co potrafi szybko pokaza³a.
Taka by³a nasza krakowianka zdolna,
¿e dosta³a tytu³: profesorka szkolna.
Naucza³a d³ugo, pracy siê nie ba³a,
roczniki biologów z rêki wypuszcza³a.
Teraz po pó³wieczu by³a krakowianka
jest rozpoznawalna jako reskowianka.
Pomieszka³a w Resku reskowianka mi³a,
nie mia³a co robiæ, to klub za³o¿y³a.
Piêæ lat klubu przesz³o, wtedy na jaw wysz³o:
piêædziesiêciolecie obchodziæ jej przysz³o.
Jubileusz zacny Maryni Sêkowskiej,
reskowianki jednej z ziemi podkrakowskiej!
Resko, koniec sierpnia 2014 r.(s³owa: Joanna, mel. ludowa)

skiego), p. Justynê Grankowsk¹ (nl wychowania fizycznego), p. Mariusza Walczykiewicza (n-l informatyki), ks. Ryszarda Kleczyñskiego, p.
Martê Wiêczkiewicz (n-l nauczania
zintegrowanego w Szkole Filialnej w
£osoœnicy, maj¹cy pod opiek¹ 24
wychowanków). Wymienione osoby otrzyma³y symboliczne ró¿e od
przedstawicieli Samorz¹du Szkolnego.
Z nowymi si³ami, wypoczêci wracamy do pracy, niech sukcesy za
w³o¿ony wysi³ek towarzysz¹ zarówno uczniom, jak i ich przewodnikom
- nauczycielom. Tego ¿yczymy sobie
wszyscy w nowym roku szkolnym
2014/2015. Justyna Walczykiewicz

Program English
Teaching w Szkole
Podstawowej w Resku
Program English Teaching zosta³ stworzony przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci w
2000 r. Celem Programu jest
wspieranie dzia³añ na rzecz promocji uczenia siê jêzyka angielskiego
i jego znajomoœci wœród dzieci i
m³odzie¿y z ma³ych miast i wsi.
W styczniu 2014 r. Stowarzyszenie Edukacyjno-Oœwiatowe „Starogródek” z³o¿y³o wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching. Po kilku etapach rekrutacji, Projekt „Podró¿e
Paddingtona” realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci English Teaching, którego krajowym operato-

rem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju
NIDA, we wrzeœniu br. zawita do
Szko³y Podstawowej im. Mjra H. Sucharskiego w Resku. Dziêki wspó³pracy dyrekcji Szko³y i Stowarzyszenia „Starogródek”, grupa uczniów z
klasy szóstej przez ca³y rok szkolny
bêdzie bra³a udzia³ w Projekcie.
Uczniowie bêd¹ w nieszablonowy
powiêkszaæ swój zasób s³ownictwa,
rozwijaæ zdolnoœci komunikacyjne
oraz sprawdzaæ zdobyte umiejêtnoœci podczas wyjazdów edukacyjnych.
Magda Trela
Stowarzyszenie EdukacyjnoOœwiatowe „Starogródek”, Koordynator Projektu.
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WÊGORZYNO

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
w wêgorzyñskiej podstawówce
(WÊGORZYNO). 1 wrzeœnia
2014 r. w Szkole Podstawowej w
Wêgorzynie uroczyœcie rozpoczêto
nowy rok szkolny.
Inauguracjê uczniowie rozpoczêli uroczyst¹ msz¹ w koœciele parafialnym. Nastêpnie w hali widowiskowo-sportowej rodzice i uczniowie zostali przywitani przez dyrektora szko³y pani¹ Lucynê Wolsk¹.
Dyrektor przypomnia³a zebranym o
wa¿nym wydarzeniu w historii œwiata, jakim by³ wybuch II wojny œwiatowej i poprosi³a wszystkich o oddanie ho³du poleg³ym.
Nastêpnie wicedyrektor Waldemar Konefa³ przedstawi³ dzieciom z
klas zerowych, uczniom z klas pierwszych i czwartych wychowawców.
Na koniec g³os zabra³a burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska,
która ¿yczy³a wszystkim udanego
roku szkolnego.
Po apelu uczniowie udali siê na
spotkania z wychowawcami.
Z okazji rozpoczynaj¹cego siê
roku szkolnego 2014/2015 ¿yczymy

wszystkim uczniom, by nadchodz¹ce miesi¹ce nios³y ze sob¹ wiele radoœci i zadowolenia. Niech zdobyta
wiedza umo¿liwi osi¹ganie sukcesów, a nowy rok szkolny bêdzie czasem rozwijania w³asnych uzdolnieñ
i zainteresowañ.
Rodzicom i opiekunom ¿yczymy
cierpliwoœci i konsekwencji w wychowywaniu m³odych ludzi oraz radoœci z osi¹gniêæ dzieci.
AW

Wspólne czytanie Sienkiewicza
(WÊGORZYNO). Uczniowie
Gimnazjum w Wêgorzynie wziêli
udzia³ w trzeciej edycji Programu
Narodowego Czytania. W tym roku
gimnazjaliœci zachêcali swoich rówieœników do poznawania powieœci
historycznych Henryka Sienkiewicza.
Akcja promuj¹ca czytanie polskiej literatury zosta³a przeprowadzona 5 wrzeœnia. Gimnazjaliœci na
tle piêknej dekoracji prezentowali
dzie³o Henryka Sienkiewicza. Rozpoczêli od odczytania listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronis³awa Komorowskiego i jego
apelu o interesowanie siê polsk¹ literatur¹. Nastêpnie przedstawili
twórczoœæ wielkiego pisarza i omówili problematykê „Trylogii” i „Krzy¿aków”. Najwa¿niejszym jednak momentem by³o g³oœne odczytanie
trzech scen z powieœci „Krzy¿acy”.
Publicznoœæ, któr¹ stanowili uczniowie gimnazjum, z uwag¹ s³ucha³a
tekstu. Wystêp gimnazjalistów by³
bowiem ciekawy. Zosta³ wzbogacony o fragmenty filmu w re¿yserii
Aleksandra Forda oraz efekty
dŸwiêkowe. Po takim programie lektura „Krzy¿acy” nie powinna ju¿
przera¿aæ gimnazjalistów swoj¹ obszernoœci¹.
(gim)
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Klasa wojewódzka

Klasa okrêgowa

Sparta ostro szar¿uje
w lidze wojewódzkiej

Adamów Bartek wraca
do gry z bramk¹ i asyst¹.
Marcin Niko³ajczyk trafia
w debiucie

Orkan Suchañ – Sparta Wêgorzyno 0:2 (0:1)
(WÊGORZYNO) Sparta, jak na
beniaminka w klasie wojewódzkiej,
poczyna sobie nad wyraz dobrze. W
trzeciej kolejce wygra³a swój drugi
mecz i zajmuje 5 miejsce.
W tej kolejce, po kilku latach przerwy, Sparta zmierzy³a siê z Orkanem w
Suchaniu. Miejscowi ambitnie rozpoczêli mecz, chc¹c jak najszybciej wyjœæ
na prowadzenie. Byli bliscy w 11 minucie. Tu ostatecznie szczêœliwie interweniowa³ Dominik Sobañski. Trzy minuty póŸniej w polu karnym pada Daniel
Romañczyk. Sêdzia Kêdzierski wskaza³ na rzut karny, którego skutecznym
egzekutorem by³ Bartek Okoniewski.
W dalszych minutach dominowali
przyjezdni, jednak kolejnej bramki nie
uda³o siê zdobyæ. W 34 minucie Romañczyk odbiera pi³kê w okolicach pola
karnego obroñcy rywali. Ponownie w
polu karnym zosta³ nieprzepisowo
powstrzymany w efekcie czego arbiter
kolejny raz wskaza³ na rzut karny.
Uderza³ Jarek Kiernicki, jednak wprost
w bramkarza. Chwilê póŸniej do wyrównania mogli doprowadziæ miejscowi, ale zabrak³o im szczêœcia.
Po przerwie nadal przewagê
optyczn¹ mieli goœcie. Tak by³o do 66
minuty. W tym czasie na bramkê rywali
uderzali Artur Samal i Bartek Okoniew-

ski. W 66 min. drug¹ ¿ó³t¹ kartkê otrzyma³ Micha³ Geszka i musia³ opuœciæ boisko. Przewagi liczebnej miejscowych
nie specjalnie widaæ by³o na boisku.
Dopiero po prezencie Kamila Kacprzaka, rywale mogli doprowadziæ do remisu. Strza³ zawodnika Orkana okaza³ siê
jednak niecelny. Swoj¹ szansê mia³
równie¿ Leszek Radziejewski, który
znalaz³ siê w sytuacji „sam na sam”. W
88 minucie rzut wolny mieli miejscowi.
Zagrana futbolówka minê³a wszystkich
znajduj¹cych siê tam zawodników i ku
zdziwieniu publicznoœci bramka wyrównuj¹ca nie pad³a. Pad³a za to na 2:0
w doliczonym czasie gry. B³¹d pope³ni³
obroñca gospodarzy, który zbyt lekko
odegra³ pi³kê do w³asnego bramkarza.
Czyha³ na to Jarek Kiernicki, który
mocnym strza³em pewnie pokona³
bramkarza rywali. W tym momencie
miejscowi kibice opuœcili stadion, a
chwilê potem sêdzia zakoñczy³ spotkanie.
Sparta: Dominik Sobañski, Bart³omiej Drewicz, Patryk ¯urawik, Kamil
Kacprzak, Jaros³aw Konieczny, Daniel
Romañczyk (88' Maciej Zalewski),
Micha³ Geszka, Micha³ Wojciechowski, Artur Samal (61' Rafa³ ¯uk), Bart³omiej Okoniewski (83' Leszek Radziejewski), Jaros³aw Kiernicki. (kar, ms)

Ehrle Dobra Szczeciñska - Œwiatowid £obez 2:3 (0:1)
6 wrzeœnia zawodnicy MLKS
Œwiatowid £obez zmierzyli siê z zespo³em Ehrle Dobra Szczeciñska.
Punkt 13.30 sêdzia g³ówny tego
spotkania rozpocz¹³ zawody i ju¿ po
80 sekundach goœcie cieszyli siê z
pierwszej bramki. Rafa³ Komar dorzuci³ z g³êbi pola pi³kê wprost do
powracaj¹cego po kontuzji kolana
Bartka Adamowa, a ten na raty pokona³ bramkarza gospodarzy. Przez
kolejne minuty gra obu zespo³ów
by³a szybka i akcje przenosi³y siê z
pod jednej bramki do drugiej, ale
¿adna z dru¿yn nie potrafi³a zakoñczyæ akcji skutecznie. Przy wyniku
0:1 zawodnicy udali siê na przerwê.
W drugiej po³owie na kolejn¹
bramkê nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.
Chwilê po rozpoczêciu Bartek Adamów idealnie w tempo poda³ prostopad³¹ pi³kê do obiegaj¹cego go Jacka Bodysa i ten drugi wychodz¹c na
czyst¹ pozycjê nie da³ najmniejszych szans bramkarzowi gospoda-

Obowi¹zkowe odblaski dla pieszych
Od 31 sierpnia ka¿dy pieszy,
który bêdzie siê porusza³ po
zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieæ odblask umieszczony w sposób widoczny dla kieruj¹cych. Za brak
elementu odblaskowego bêdzie
grozi³ mandat – od 20 do 500 z³.
Dotychczasowe zapisy ustawy prawo o ruchu drogowym nak³ada³y
obowi¹zek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poni¿ej 15 roku ¿ycia. Teraz ustawodawca rozszerzy³ go na wszystkich, niezale¿nie od wieku, którzy bêd¹ poruszaæ siê po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym.
W przepisach przewidziano wyj¹tek: pieszy bêdzie móg³ siê poruszaæ po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, je¿eli bêdzie siê znajdowa³
na drodze przeznaczonej wy³¹cznie
dla pieszych lub na chodniku. Nowy
przepis nie bêdzie mia³ zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z ca³ej szerokoœci drogi
i ma pierwszeñstwo przed pojazdem.

Elementami
odblaskowymi
mog¹ byæ przedmioty doczepiane
do ubrania, opaski, kamizelki oraz
smycze. Wa¿ne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca siê umieszczaæ
na wysokoœci kolan, d³oni, w okolicy œrodka klatki piersiowej i pleców
– wówczas bêdziemy mieli pewnoœæ,
¿e s¹ dobrze widoczne dla innych
uczestników ruchu drogowego.
Warto przypomnieæ, ¿e po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest
widziany przez kieruj¹cego pojazdem z odleg³oœci oko³o 40 metrów.
Natomiast osoba piesza, maj¹ca na

sobie elementy odblaskowe, staje
siê widoczna nawet z odleg³oœci 150
metrów. Te dodatkowe metry pozwalaj¹ kierowcy wyhamowaæ i bezpiecznie omin¹æ pieszego.
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym
podkreœlano, ¿e koszty elementów
odblaskowych s¹ znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licz¹c strat materialnych, s¹
zdecydowanie wy¿sze. Nowy przepis nie powoduje obci¹¿enia dla bud¿etu pañstwa, mo¿e natomiast ocaliæ ¿ycie wielu u¿ytkownikom dróg.

rzy. W 46 minucie Œwiatowid prowadzi³ ju¿ dwoma bramkami, a na bohatera spotkania wyrasta³ Bartek Adamów z bramk¹ i asyst¹ na koncie. Po
stracie drugiej bramki gospodarze
starali siê atakowaæ coraz wiêksz¹
grup¹ zawodników, ale podopieczni
Darka Kêsego kontrolowali przebieg spotkania. Wszystko uk³ada³o
siê po myœli goœci a¿ do 65 minuty,
kiedy to sêdzia liniowy nie zauwa¿y³,
¿e zawodnik z Dobrej opuœci³ ju¿ z
pi³k¹ pole gry, co sygnalizowali mu
obroñcy goœci i nie przerwa³ akcji w
polu karnym. Zdezorientowani
obroñcy dopuœcili do oddania strza³u z bliskiej odleg³oœci i gospodarze
strzelili bramkê kontaktow¹. Ten
wynik utrzyma³ siê do 80 minuty
spotkania. Sk³adn¹ akcjê przeprowadzili zawodnicy Œwiatowida;
£ukasz Niko³ajczyk znalaz³ siê na 19
metrze i technicznie poda³ do Marcina Niko³ajczyka w pole karne, a ten
znajduj¹c siê sam na sam z bramkarzem podwy¿szy³ wynik na 1:3. W
samej koñcówce spotkania da³o o
sobie daæ zmêczenie. Indywidualny
b³¹d i gospodarze mogli siê cieszyæ
z drugiej bramki. Ju¿ w doliczonym
czasie gry Rafa³ Komar móg³ podwy¿szyæ wynik spotkania, ale pi³ka
poszybowa³a kilka centymetrów nad
poprzeczk¹. Œwiatowid pokona³ zespó³ Dobrej Szczeciñskiej i dopisa³
na swoje konto kolejne 3 punkty.
- Zespó³ jeszcze nie gra równo,
za du¿o bramek tracimy na wyjazdach, ale bêdziemy nad tym pracowaæ. Przed nami bardzo trudne
mecze i na nich musimy siê skupiæ.
Najwa¿niejsze ¿e uda³o siê uspokoiæ atmosferê wokó³ klubu. Zawodnicy powinni skupiæ siê na graniu,
a nie na problemach w zarz¹dzie.
Co do miejsca w tabeli to by³a to
dopiero 4 kolejka, cieszyæ bêdziemy siê mogli po ostatniej kolejce, w
czerwcu przysz³ego roku - powiedzia³ prezes Œwiatowida Marcin Pietrzyk.
Sk³ad: Piotr Deuter – Oskar Szostak, £ukasz Petera, Grzegorz Paw³owski, Marcin Mosi¹dz (kpt.), Jacek Bodys (Dawid Mosi¹dz),
Krzysztof Stefaniak, £ukasz Brona
(Micha³ Koba), Jacek Szabunia
(£ukasz Niko³ajczyk), Rafa³ Komar,
Bartek Adamów (Marcin Niko³ajczyk) (Pietrus Daniel, Krzysztof Suty³a).
MLKS £obez
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Sarmata coraz ni¿ej
w ligowej tabeli
Przykr¹ pora¿k¹ zakoñczy³ siê
sobotni mecz Sarmaty z In¹, rozegrany na sztucznej trawie w Goleniowie. Sarmata po s³abej grze
uleg³ 0:3 gospodarzom, a najjaœniejszym punktem w dru¿ynie
Sarmaty, mimo wpuszczenia trzech
bramek, by³ bramkarz Mateusz
Krupski.
Sarmata spad³ na przedostatnie
miejsce w ligowej tabeli, a jedynym
pocieszeniem w tej sytuacji mo¿e
byæ tylko fakt, ¿e jest to dopiero
pocz¹tek sezonu, a do 6 miejsca w
tabeli brakuje tylko 3 punktów. Mecz
jak ju¿ wczeœniej podkreœli³em by³
rozegrany na sztucznej trawie i to
by³o niew¹tpliwym sprzymierzeñcem gospodarzy, gdy¿ z powodu
modernizacji stadionu (budowa
bie¿ni) swoje mecze rozgrywaj¹ na
sztucznej nawierzchni i s¹ na niej
bardziej ograni.
Sarmata pierwsz¹ bramkê straci³
w ostatniej akcji pierwszej po³owy,
gdy Jarz¹bek wykorzysta³ doœrodkowanie z rzutu wolnego Banache-

wicza i strza³em g³ow¹ z bliskiej odleg³oœci uzyska³ dla Iny prowadzenie. Byæ mo¿e inaczej potoczy³y by
siê losy meczu, gdyby tu¿ po przerwie sêdzia uzna³ (zdaniem ekipy
Sarmaty prawid³ow¹) bramkê dla
Sarmaty, strzelon¹ g³ow¹ przez Cezarego Szkupa. Zdaniem sêdziego
strzelaj¹cy by³ na pozycji spalonej i
bramki nie uzna³. Prowadz¹cy otwart¹
grê zespó³ Sarmaty by³ nara¿ony na
groŸne kontry w wykonaniu gospodarzy, którzy jeszcze dwukrotnie w 67'
i 85' zamienili je na bramki.
Ina Goleniów – Sarmata Dobra
3:0 (1:0)
Strzelcy bramek: Micha³ Jarz¹bek 2 (45' i 85'), S³awomir Ga³gan (67').
Sk³ady dru¿yn:
Ina Goleniów: Patryk Krawczyk,
Daniel Mojsiewicz, Micha³ Komenda, £ukasz Szymfeld, Rafa³ Listkiewicz, Damian Banachewicz, Mariusz
Stuba, Tomasz Trosko, Micha³ Jarz¹bek, S³awomir Ga³gan, Patryk
Luboœny; rezerwa: Adam Nowotny,
Maciej ¯abicki, Robert ¯urowski,
£ukasz Bilniewicz, Damian Kosior.

Klasa A

Udany start Jastrzêbia
w nowej klasie
(£OSOŒNICA) Jastrz¹b £osoœnica jako beniaminek dociera siê w
Klasie A. Tym razem zaliczy³ wynik
bezbramkowy z Or³em Prusinowo.
Start w nowej klasie udany – na dwa
mecze 4 punkty. Oby tak dalej.
Jastrz¹b: Marcin Leszczyñski,

Dawid Szko³uda (58' Daniel Zawadzki), Franek Wójtowicz, Ariel Zieliñski, Przemek Marciniak (21' Andrzej
Nowacki), Piotrek Kulczewski, Tomek Marciniak, Marcel Serafiñski,
Micha³ Darul (73' Tomek Lalik), Marcin Latocha, Damian Szko³uda. (r)

IV liga
13.09.14. sobota
11.00 Stal Szczecin - D¹b Dêbno
16.00 Osadnik Myœlibórz - Iskra Bia³ogard
16.00 Odra Chojna - Darzbór Szczecinek
16.00 Sarmata Dobra - Arkonia Szczecin
16.00 Energetyk Gryfino - Hutnik Szczecin
17.00 Kluczevia Stargard - Ina Goleniów
17.00 Vineta Wolin - Gryf Kamieñ Pomorski
14.09.14 niedziela
16.00 Lech Czaplinek - Œwit Szczecin

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

WYNIKI I TABELE

Sarmata Dobra: Mateusz Krupski, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz,
Arkadiusz Paw³owski, Dominik Maziarz, Damian Dzierbicki, Filip Plewiñski, Cezary Szkup (85' Patryk
Podbieg³o), Przemys³aw Rembisz
(Mateusz Kowalczyk), Maciej Go³dyn (70' Andrzej Kierek), Emilian
Kamiñski oraz w rezerwie: Sebastian
Marciniak, Wojciech Kwiatkowski,
Wojciech Bonifrowski.
Czerwona kartka (za drug¹ ¿ó³t¹):
Damian Dzierbicki (78').
estan

WYNIKI I TABELE
IV liga
Iskra Bia³ogard - Lech Czaplinek
1:0, Arkonia Szczecin - Odra Chojna
3:2, Gryf Kamieñ Pomorski - Kluczevia Stargard 3:1, D¹b Dêbno - Energetyk Gryfino 6:1, Hutnik Szczecin Vineta Wolin 1:1, Ina Goleniów Sarmata Dobra 3:0, Darzbór Szczecinek - Osadnik Myœlibórz 1:1, Œwit
Szczecin - Stal Szczecin 2:1.
1. Œwit Szczecin
2. Gryf Kamieñ Pom.
3. Vineta Wolin
4. Osadnik Myœlibórz
5. Hutnik Szczecin
6. D¹b Dêbno
7. Lech Czaplinek
8. Arkonia Szczecin
9. Darzbór Szczecinek
10. Ina Goleniów
11. Stal Szczecin
12. Kluczevia Stargard
13. Odra Chojna
14. Iskra Bia³ogard
15. Sarmata Dobra
16. Energetyk Gryfino

12 9:5
9 12:4
8 11:5
8 8:4
7 6:3
6 11:6
5 4:2
5 6:7
5 4:3
5 6:6
4 5:6
4 7:9
4 4:8
3 2:6
3 3:11
0 3:16

Granie w planie
Klasa okrêgowa
13.09.14 sobota
15.00 Tanowia Tanowo - Masovia Maszewo
16.00 Wybrze¿e Rewalskie - Wicher Brojce
16.00 Sparta Gryfice - Ehrle Dobra Szcz.
16.00 Promieñ Mosty - Victoria 95 Przec³aw
16.00 Mewa Resko - GKS Mierzyn
16.45 Œwiatowid £obez - Fagus Ko³bacz
17.00 Intermarche Rega Trzebiatów - Iskierka Szczecin
18.00 Kasta Szczecin - Iskra Golczewo

Klasa A
13.09.14 sobota
Pionier ¯arnowo - Fala Miêdzyzdroje
Orze³ Prusinowo - Jantar Dziwnów
16.00 Radowia Radowo Ma³e - Znicz Wysoka Kamieñska
16.00 Korona Stuchowo - Jastrz¹b £osoœnica
16.30 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - B³êkitni Trzyg³ów
14.09.14 niedziela
16.00 Sowianka Sowno - Ba³tyk Gostyñ

Klasa wojewódzka
Ina Iñsko - Zorza Dobrzany 0:1,
Gavia Choszczno - Piast Chociwel
0:2, Stal Lipiany - Flota II Œwinoujœcie 5:1, Orkan Suchañ - Sparta
Wêgorzyno 0:2, K³os Pe³czyce - B³êkit Pniewo 1:3, Polonia P³oty - Pomorzanin Nowogard 5:2, Unia Dolice Odrzynka Radziszewo 2:2, Morzycko Moryñ - Jeziorak Szczecin 1:3.
1. B³êkit Pniewo
12 15:8
2. Piast Chociwel
12 9:2
3. Stal Lipiany
9 14:5
4. Pomorzanin Now.
9 9:5
5. Sparta Wêgorzyno 9 8:4
6. Zorza Dobrzany
8 14:6
7. Morzycko Moryñ
7 6:5
8. Polonia P³oty
6 10:8
9. K³os Pe³czyce
6 4:7
10. Jeziorak Szczecin
6 7:6
11. Odrzynka Radziszewo 5 8:10
12. Unia Dolice
2 7:9
13. Orkan Suchañ
1 1:8
14. Gavia Choszczno
0 5:11
15. Ina Iñsko
0 2:8
16. Flota II Œwinoujœcie 0 3:20
Klasa okrêgowa
Iskierka Szczecin - Mewa Resko
2:1, Victoria 95 Przec³aw - Sparta Gryfice 1:3, Ehrle Dobra Szcz. - Œwiatowid £obez 2:3, GKS Mierzyn - Promieñ Mosty 5:1, Masovia Maszewo
- Wybrze¿e Rewalskie Rewal 2:2,
Iskra Golczewo - Intermarche Rega
Trzebiatów 0:2, Wicher Brojce - Kasta Szczecin 1:2, Fagus Ko³bacz Tanowia Tanowo 3:3.
1. Tanowia Tanowo
10 11:6
2. Œwiatowid £obez
9 10:7
3. Iskra Golczewo
9 8:4
4. Iskierka Szczecin
9 5:3
5. Wybrze¿e Rewalskie 7 7:5
6. Intermarche Rega
7 11:5
7. GKS Mierzyn
7 13:8
8. Fagus Ko³bacz
7 9:7
9. Kasta Szczecin
6 7:8
10. Masovia Maszewo 4 6:7
11. Sparta Gryfice
4 4:5
12. Mewa Resko
4 5:7
13. Ehrle Dobra Szcz.
3 6:8
14. Promieñ Mosty
3 4:10
15. Wicher Brojce
3 3:9
16. Victoria 95 Przec³aw 0 1:11
Klasa A
Fala Miêdzyzdroje - Prawobrze¿e
Œwinoujœcie 3:0, Jantar Dziwnów Pionier ¯arnowo 6:1, B³êkitni Trzyg³ów - Radowia Radowo Ma³e 2:3,
Ba³tyk Gostyñ - Korona Stuchowo
0:4, Znicz Wysoka Kamieñska - Sowianka Sowno 1:0, Jastrz¹b £osoœnica - Orze³ Prusinowo 0:0.
1. Jantar Dziwnów
6 10:1
2. Korona Stuchowo
6 8:2
3. Znicz Wysoka Kam. 6 6:0
4. Fala Miêdzyzdroje
6 6:1
5. Jastrz¹b £osoœnica 4 3:0
6. Sowianka Sowno
3 1:1
7. Radowia Radowo M. 3 4:5
8. Orze³ Prusinowo
1 2:4
9. B³êkitni Trzyg³ów
0 2:4
10. Prawobrze¿e Œwin. 0 0:7
11. Pionier ¯arnowo
0 1:9
12. Ba³tyk Gostyñ
0 0:9
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S³oneczne œwiêto plonów w Resku
(RESKO). Pogoda wyj¹tkowo
sprzyja³a tym wszystkim, którzy
postanowili uczestniczyæ w œwiêcie
plonów. W minion¹ sobotê do¿ynki
mia³y miejsce w Resku oraz w
£obzie.
Jako pierwsi obchody zaczêli
mieszkañcy gminy Reska. Pochód z
wieñcami pod¹¿y³ do parku nad
Reg¹, gdzie odby³a siê polowa msza
œwiêta i poœwiêcenie plonów. Bardzo du¿o pracy i zaanga¿owania w
przygotowanie miejsca i nadanie mu
odœwiêtnego do¿ynkowego charakteru wniós³ starosta do¿ynek – gospodarz i radny Andrzej Nowak. To
on w³asnorêcznie wraz z Renat¹ i
Zenonem Roszykami z Policka wykona³ metod¹ tradycyjn¹ snopy,
przyozdobi³ je w³asnorêcznie œciêt¹
jarzêbin¹, s³onecznikiem oraz kalin¹,
któr¹ znalaz³ wczesnym rankiem w
sobotê. Kalina zdobi³a scenê, która
wczeœniej s³u¿y³a jako o³tarz podczas mszy œw. Staroœcin¹ do¿ynek
by³a pani Ma³gorzata Kot³ów z
£osoœniczki. Starosta do¿ynek by³
jednoczeœnie ich gospodarzem.
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski wraz ze starostami do¿ynek i
radnymi powiatowymi poczêstowali uczestników mszy chlebem.
Rolnicy wpadli na pomys³, aby
przy okazji do¿ynek zaprezentowaæ
sprzêt rolniczy, zarówno ten wspó³czesny, jak i u¿ywany dawniej, a zachowany z ró¿nych powodów jeszcze w gospodarstwach. W tym celu
stare maszyny odrestaurowano i
ustawiono w parku maszynowym.
Im starsze maszyny tym bardziej cieszy³y siê zainteresowaniem mieszkañców, szczególnie tych najm³odszych. Dzieci w asyœcie doros³ych
czeka³y na swoj¹ kolej, aby móc zasi¹œæ za kierownic¹ starych maszyn
i urz¹dzeñ. Uroku dodawali mieszkañcy przebrani w stare stroje ludowe. Niezwykle apetycznie wygl¹da-

³y przy tym wszelkie smako³yki, w
tym domowe ciasta przygotowane
przez poszczególne so³ectwa oraz
mieszkañców gminy, uczt¹ dla oczu
z kolei by³o misternie wykonane rêkodzie³o. Przy okazji do¿ynek nie
mog³o zabrakn¹æ kapel graj¹cych
ludowe przyœpiewki. I gdy starsi
podœpiewywali wraz z kapel¹, najm³odsi korzystali z mo¿liwoœci przeja¿d¿ki konnej, dmuchanych
zje¿d¿alni albo wypróbowywali
swoich si³ na strzelnicy. Gdy ju¿ bawi¹cy zg³odnieli, mogli posiliæ siê
darmow¹ grochówk¹.
Muzyka jednak to nie tylko stare
melodie, bawiono siê wyœmienicie
pod gwiazdami przy bardziej wspó³czesnych rytmach tu¿ po konkursie
jedzenia p¹czków. Najszybciej stertê p¹czków wch³on¹³ w siebie zwyciêzca poprzedniej edycji Marek
Wierzbowski z Przemys³awia.
W kategorii „Najpiêkniejsze stoisko” najwiêksze uznania zdoby³y te
wykonane przez: Ko³o Kobiet „Weso³e £osoœniczanki”, so³ectwo Gardzin, so³ectwo £agiewniki oraz
œwietlicê w Starogardzie.
W kategorii „Najpiêkniejszy wieniec” najwiêksze brawa nale¿¹ siê
mieszkañcom so³ectwa £agiewniki,
Ko³u Kobiet „Weso³e £osoœniczanki”, so³ectwu Lubieñ Dolny, œwietlicy Starogard, so³ectwu Komorowo
oraz so³ectwu Przemys³aw.
W „Turniej so³eckim” najwy¿ej
laury zdoby³o so³ectwo Komorowo,
nastêpnie: £agiewniki, Lubieñ Dolny, £osoœnica.
W kategorii „Raz na ludowo”
uczestniczy³y œwietlice. Kolejny raz
I miejsce zdoby³a œwietlica Iglice,
kolejne nagrody przyznano œwietlicom w: Przemys³awiu, Lubieniu Dolnym, £agiewnikach, Starogardzie,
Gardzinie, Siwkowicach oraz £ugowinie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
MM
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez

(427)
(268)
(195)

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

(195)
(156)
(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
Irena Libiszewska - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Piotr Blumensztajn - 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

(268)
(141)
(103)
(80)
(70)
(59)
(27)
(26)
(23)
(15)
(14)
(12)
(11)
(11)
(10)
(9)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Kupon
+

nr 32

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
Andrzej Nowak - radny RM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Barbara Basowska - przew. RM Resko
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko
Karolina Hagno UM Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Mateusz Jaworski - UM Resko
£ukasz Sobis - UM Resko
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska

(427)
(180)
(104)
(86)
(52)
(28)
(21)
(13)
(8)
(8)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)

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

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

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

(22)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo Powiatowe w £obzie (92)
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
Helena Szwemmer - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM
Kamila Deuter - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Leszek Bryczkowski - UM ?obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Magdalena Chmura - 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

(310)
(91)
(87)
(76)
(74)
(73)
(65)
(64)
(59)
(23)
(23)
(23)
(19)
(18)
(16)
(15)
(14)
(13)
(12)
(10)
(10)
(8)
(8)
(7)
(7)
(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
Ryszarda Podsadna - UM Resko Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
Barbara Basowska - radna RM
Anna Szymañska - radna RM Resko
Renata Kulik - RM Resko
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko Jolanta Furman - CK
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
Andrzej Nowak - RM Resko
Kamila Jaworska - UM Resko
El¿bieta Korgul - RM Resko
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
Aniela Wypch³o - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku
Wojciech Madaliñski - posterunek 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
Patrycja Wypijewska - UM Resko
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko
Karolina Hagno - UM Resko
Marek Wierzbowski - radny RM Resko

(157)
(152)
(143)
(110)
(83)
(75)
(55)
(29)
(24)
(23)
(23)
(17)
(15)
(15)
(11)
(10)
(11)
(9)
(8)
(6)
(7)
(6)
(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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ROZMAITOŒCI

Galeria tygodnika

Zapiski z pamiêci
Œlub Ewy
i Paw³a

Œlub Justyny
i Andrzeja

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

tygodnik ³obeski 9.9.2014 r.

1.12.2013. Niedziela
Ciasto siê uda³o i prawie bez k³opotów wypad³o z formy. W sobotê
przyjecha³a rano starsza córka.
Akurat by³em z Dziadkiem w gara¿u. Spyta³a go co chce, a on , ¿e do
syna. I tak przypadkowo byliœmy u
niego. Zwiedzi³em jego wytwórniê
win, szampanów, likierów i spirytusu. Okaza³o siê , ¿e jest producentem wielu rodzajów wyrobów alkoholowych. . Ma dwa periodyczne aparaty odpêdowe. Jeden dwukolumnowy, drugi jednokolumnowy. W piwnicy pod zak³adem ma
beczki z winami , nie tylko z winogron, ale te¿ z jab³ek, gruszek, œliwek. Przy wytwórni jest te¿ sklep
z ich asortymentem. Maj¹ tego
asortymentu gdzieœ ko³o 50 rodzajów. Jest cenionym wytwórc¹ alkoholi na ma³¹ skalê. Do aparatu
jednorazowo nalewa coœ oko³o 5070 l. Byliœmy akurat przy dolewaniu
zacieru z mirabelek do aparatu.
Zrobi³em trochê zdjêæ. Szkoda, ¿e
nie zrobi³em zdjêæ piwnicy. Po powrocie zrobi³em z obiad i wybra³em
siê na przedœwi¹teczny jarmark .
Jarmark jak jarmark. Trochê egzotyki w stylu dwóch Hindusów, kilkudziesiêciu Turków, reszta stoisk
Niemców. Od butów po grzane
piwo. Coœ jak u nas. Coraz mniej
oryginalne, coraz wiêcej komercji.
Spotka³em dwie Polki. Od s³owa,
do s³owa i okaza³o siê , ¿e jedna z
nich to moja kole¿anka z Legnicy.
Trzy lata po mnie koñczy³a gorzelnictwo .Umówiliœmy siê na jarmarku przysz³¹ sobotê. By³em na basenie i w saunie. Wypoci³em siê
wielokrotnie. Razem by³em 1.5 godziny. Uruchomi³em translator.
Idzie mi nie¿le. T³umaczy wiernie,
lub prawie, w ka¿dym razie mo¿na
bez przeszkód zrozumieæ t³umaczenie. Dzisiaj Dziadek ca³y dzieñ
prawie przespa³ w ³ó¿ku. Co bêdzie
robiæ w nocy to dopiero siê oka¿e.
Napisa³em i wys³a³em list do córki.
Wywiesi³em te¿ na ganku œwiec¹c¹
gwiazdê produkcji Dziadka. Teraz
siedzimy przy stole i jemy sa³atkê z
owoców. Niestety noc by³a przechlapana. Dziadek przeszed³ siebie.
Poniewa¿ wyspa³ siê w dzieñ, wiêc

(cz. 66, odc. 12)

w nocy budzi³ siê, a w³aœciwie nie
móg³ zasn¹æ i nie wiedzia³ co ma z
sob¹ zrobiæ, wiêc mnie æwiczy³ co
3-5 minut przez kilka godzin. Dobrze ¿e jestem odporny. Inny na
moim miejscu to chyba by go rozszarpa³ na kawa³ki. Dziadek w takich momentach przypomina mi z
g³osu i zachowania mojego ojca.
Jak moja mama wytrzyma³a z nim
8 lat ciê¿kiej choroby, to nie wiem,
ale nale¿y siê jej pomnik.
Poniedzia³ek 2.12.2013.
Dzieñ spokojny ,Dziadek spokojny. Po obiedzie byliœmy w Aldiku i na altance. Na obiad mieliœmy faszerowan¹ paprykê i warzywn¹ zupê oraz deser z brzoskwini. Wieczorem po kolacji i
wizycie m³odszej z córek dziadek
jest wyk¹pany. Jutro go ogolê.
Rozmawia³em z ni¹ tak¿e za pomoc¹ translatora o œwiêtach. Pyta³a, czy chcê do domu. Powiedzia³em jej , ¿e jestem u nich do 20
a nawet do koñca stycznia i po
urlopie chcê tu wróciæ. Wyjazd
na œwiêta jest k³opotliwy ¿e
wzglêdu na transport., kosztuje
du¿o a i sama podró¿ trwa d³ugo.
Ja jestem przygotowany do œwi¹t
. Po skoñczeniu kontraktu jadê na
urlop. Jak d³ugi to bêdzie urlop to
nie wiem. To zale¿y od moich
prze³o¿onych.
Dziadek
o
7,45 wsta³ do toalety.
Wtorek 03.12.2013.
Dzieñ spokojny bez niespodzianek. Sam po po³udniu zrobi³em zakupy. Dziadek ca³y dzieñ pi³
i spa³ na siedz¹co lub na t a p czanie. Po kolacji przysz³a córka
i uzupe³ni³a tabletki na ca³y tydzieñ. Jest 8.30. Chyba pójdê
spaæ. Noc bez problemów.
Œroda 04.12.2013.
Dzieñ bez historii. Dziadek
trzy razy popuœci³ siku w spodnie.
Robiê drugie pranie. Upiek³em piernik i da³em jeden córce. Nawet siê
uda³. Zaraz zadzwoniê do ¿ony..
Muszê spisaæ od niej przepis na
ciastka typu herbatniki. Dziadek œpi
w ³ó¿ku od 5 minut. Jest 20.

