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Radni przerwali obrady, od³o¿yli decyzjê do nastêpnego posiedzenia

Sprawa by³ej dyrektor
Zespo³u Szkó³ zapêtli³a siê
(£OBEZ) W zwi¹zku
z faktem, ¿e sytuacja jest doœæ skomplikowana, a jednoczeœnie u wojewody
zachodniopomorskiego le¿y skarga
na uchwa³ê zarz¹du
o niepowo³aniu dyrektor J. Manowiec,
postanowiono przeStr. 3
rwaæ obrady.
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£adniej,
ale niebezpieczniej
Dochodzi do
takiego absurdu,
¿e gmina musi
kilkanaœcie
kilometrów
doje¿d¿aæ
do króciótkiego
odcinka swojej
drogi, by coœ przy
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niej zrobiæ.
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Jak w Polsce okradaj¹ obywateli

Kazimierz Rynkiewicz

K

to ogl¹da³ westerny, to móg³
lizn¹æ namiastkê tego, jak
zak³adano demokracjê w Ameryce,
która da³a podwaliny potê¿nemu
pañstwu, jakimi do dzisiaj s¹ Stany
Zjednoczone. Zyska³y potêgê w³aœnie dziêki demokracji obywatelskiej, opartej na kilku prostych zasadach. Ich Konstytucja sk³ada³a siê
zaledwie z 10 punktów, i przez ponad
200 lat rozros³a siê zaledwie o kilka
poprawek. U nas to spora broszura
i chyba ¿aden obywatel nie zna jej na
pamiêæ. Przez owe dwa stulecia przetrwa³o prawo do obrony (obywatele
broni¹ siê sami, wiêc mog¹ posiadaæ
broñ), w³asnoœci, sprawiedliwoœci
itd. Gdy ktoœ w Stanach pope³nia
przestêpstwo, to nie jak u nas, przeciwko przepisom, prawu, pañstwu i
innym zmyœlnym g³upotom, ale przeciwko innym obywatelom, bo nawet
kradn¹c pieni¹dze publiczne, kradnie je nadal obywatelom, którzy je
wypracowali. St¹d ³awa przysiêg³ych z³o¿ona z tych¿e obywateli, a
sêdzia pe³ni w niej rolê tylko prowadz¹cego i ustalaj¹cego karê. O winie
orzekaj¹ sami obywatele.
U nas jest tak, o czym wielokrotnie mog³em siê przekonaæ, ¿e jak
mieszkaniec skar¿y burmistrza, ¿e
ukrad³ pieni¹dze publiczne, to prokuratura – owszem – przyjmie zawiadomienie, ale jak je umorzy, to ju¿
obywatel nie mo¿e siê odwo³aæ, bo
nie jest… pokrzywdzonym. A przecie¿ jest jak najbardziej, bo to s¹ tak¿e jego pieni¹dze w³o¿one do bud¿etu. Kradzie¿ pieniêdzy przez urzêdników wszelkich szczebli ma ró¿ne formy; pocz¹wszy od wykorzystywania telefonów, samochodów i innego mienia publicznego do celów prywatnych, a¿ po robienie kampanii
wyborczych na koszt podatników.
Przyk³adem takiej kradzie¿y s¹
dzia³ania w dopiero co utworzonym
rz¹dzie. Rz¹d oœmieszy³ urzêduj¹cego prezydenta III RP, Bronis³awa
Komorowskiego, który zaapelowa³
do nas, obywateli i opozycji, by daæ
nowemu rz¹dowi 100 dni spokoju.
Okaza³o siê, ¿e powinien zaapelowaæ
raczej do rz¹du, by ten da³ nam obywatelom - 100 dni spokoju, czyli
100 dni bez afer. Rz¹d nie wytrzyma³
nawet kilku dni, bez zrobienia obywatelom kuku. Cwaniaki od razu rzucili siê na nasze pieni¹dze.

To nie przestêpstwo,
to... tylko wizerunkowa
wpadka
W Stanach minister, która by
wziê³a tak wysok¹ odprawê, na drugi
dzieñ musia³a by ust¹piæ z rz¹du. W
Polsce przejdzie do ksiêgi zas³u¿onych w charytatywnoœci, przekazuj¹c odprawê - 500 tysiêcy z³otych jakiejœ fundacji. Problem w tym, ¿e
nie powinna dostaæ tych pieniêdzy
w ogóle, gdy¿ odesz³a z pracy sama,
a wiêc odprawa nie powinna siê jej
nale¿eæ. Jednak ktoœ przyjmuj¹c j¹
do pracy w PKP, spó³ce pañstwowej, tak skonstruowa³ umowê, ¿e
musia³a dostaæ tê kasê. Na drugi
dzieñ po tej aferze, równie¿ tej z
Ostachowiczem (praca w PKN Orlen
za 2 mln rocznie) prokuratorzy powinni wejœæ do rz¹du i PKP i zaj¹æ siê
tym, który tak¹ umowê z obecn¹
minister Wasiak podpisa³ (dzia³anie
na szkodê spó³ki pañstwowej, czyli
nas, obywateli) oraz wzi¹æ za frak ministra, który wys³a³ Ostachowicza
do Orlenu, nakazuj¹c stworzyæ dla
niego dodatkowe stanowisko, ale
te¿ prezesa Orlenu, który siê na to
zgodzi³ (dzia³anie na szkodê spó³ki
pañstwowej, czyli nas, obywateli).
Niestety, rzadko siê zdarza, by
prokuratura, z korzeniami w g³êbokiej komunie (czym skorupka za
m³odu nasi¹knie, tym na staroœæ
tr¹ci), gdy to partia œciga³a obywateli, a ona by³a jej organem w wymierzaniu „sprawiedliwoœci socjalistycznej”, sama wystêpowa³a w
obronie zaw³aszczanych obywatelom pieniêdzy.
Minister Wasiak bezczelnie
oœwiadczy³a, ¿e zrzeka siê odprawy
nazywaj¹c to „osobistym wsparciem” dla premier Kopacz. Nie
wsparciem obywateli, uczciwoœci i
zasad, ale wsparciem swojej kole¿anki partyjnej.
Orlen zaœ wyda³ komunikat, ¿e
Ostachowicz ¿egna siê z funkcj¹
cz³onka zarz¹du firmy, podaj¹c jako
powód troskê o interes spó³ki. Nagle
ktoœ przypomnia³ sobie o interesie
spó³ki, pañstwowej, czyli naszej. A
wszystko to wszyscy kwituj¹ banalnie - wizerunkowa wpadka PO. Nie
to, ¿e chcieli okraœæ obywateli, ciebie i mnie, i ktoœ tu pope³ni³ przestêpstwo (do ustalenia), lecz wizerunkowa wpadka.
Gdy ktoœ komuœ wsadzi rêkê do
kieszeni i wyci¹gnie portfel, to jest
krzyk – ³apaæ z³odzieja! Wielka afera,
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a drugi dzieñ po tej aferze, równie¿ tej
z Ostachowiczem (praca w PKN Orlen
za 2 mln rocznie) prokuratorzy powinni
wejœæ do rz¹du, PKP i Orlenu i zaj¹æ siê
tym, który tak¹ umowê z obecn¹ minister
Wasiak podpisa³ (dzia³anie na szkodê spó³ki
pañstwowej, czyli nas, obywateli)
oraz wzi¹æ za frak ministra, który wys³a³
Ostachowicza do Orlenu, nakazuj¹c
stworzyæ dla niego dodatkowe stanowisko,
ale te¿ prezesa Orlenu, który siê na to
zgodzi³ (nepotyzm i dzia³anie na szkodê
spó³ki pañstwowej, czyli nas, obywateli).

chcieli mnie okraœæ! Gdy rz¹d œci¹ga
legalnie od nas pieni¹dze i dopiero
póŸniej je kradnie, to wszystko jest w
porz¹dku.
WyobraŸmy sobie pañstwo, w
którym s¹ uczciwi prokuratorzy, którzy nie boj¹ siê stawiaæ urzêdnikom
zarzuty, choæby w takiej sprawie jak
ta, i trafia ta sprawa do s¹du, gdzie
siedzi ³awa przysiêg³ych z³o¿ona z
okradanych w ten sposób obywateli, to jaki by werdykt wydali? Winny,
czy niewinny? Jak winny, to sêdzia
by tylko stukn¹³ m³otkiem i pó³ roku
wiêzienia z zakazem pracy w urzêdach publicznych przez 10 lat.
A w naszym kraju? Przez 20 lat
pracy mia³em do czynienia z wieloma
ewidentnymi przekrêtami i ¿aden nie
zakoñczy³ siê skazaniem urzêdnika,
nie mówi¹c o burmistrzach (w ca³ym
kraju nieliczne wyj¹tki tylko potwierdzaj¹ tê regu³ê). Nie ustalono,
nik³a szkodliwoœæ spo³eczna, warunkowo umorzono, odmówiono wszczêcia œledztwa lub umorzono z brakiem mo¿liwoœci odwo³ania, bo trzeba wykazaæ, ¿e jest siê pokrzywdzonym itd.
Ró¿nica polega na tym, ¿e w Stanach prokuratura jest rzeczywiœcie
niezale¿na (biuro prokuratora), a
prokuratorzy karierê robi¹ tam na
œciganiu „grubych ryb”. U nas na
oskar¿aniu i skazywaniu (s¹dy)
drobnych z³odziejaszków i pijanych
kierowców.
Czytam informacjê z marca br., ¿e
Prokuratura Generalna przes³a³a do
parlamentu 14 wniosków o uchylenie immunitetów poselskich. 12 z
nich dotyczy przekroczenia przez

pos³ów i senatorów dopuszczalnej
prêdkoœci. Jednak toczy siê walka o
sprawiedliwoœæ w Polsce. Bardzo
fascynuj¹ca.
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Radni przerwali obrady, od³o¿yli decyzjê do nastêpnego posiedzenia

Sprawa by³ej dyrektor ZS zapêtli³a siê
(POWIAT). Podczas sesji Rady
Powiatu, odbytej wczoraj, 29 wrzeœnia, Komisja Oœwiaty wnios³a pod
obrady projekt uchwa³y pod nazw¹:
„Stanowisko Rady Powiatu w sprawie powo³ania dyrektora Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie.”
W projekcie uchwa³y czytamy
m.in.: „Rada Powiatu w £obzie wyra¿a g³êbokie zaniepokojenie sytuacj¹
w Zespole Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w £obzie w zwi¹zku z niepowo³aniem przez Zarz¹d Powiatu Pani
Jolanty Manowiec na stanowisko
dyrektora tej placówki. Pani Jolanta
Manowiec kierowa³a Zespo³em
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki przez
17 lat, a jej praca na tym stanowisku
oceniana by³a zawsze bardzo dobrze. Zarz¹d Powiatu nie skorzysta³
z mo¿liwoœci powo³ania jej na nastêpn¹ kadencjê i postanowi³ og³osiæ konkurs na stanowisko dyrektora. Po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury konkursowej Pani
Manowiec zosta³a wy³oniona jako
kandydat do objêcia stanowiska. W
zwi¹zku z równoczesnym przejœciem
na emeryturê pani Manowiec poprosi³a Zarz¹d o umo¿liwienie jej podjêcia pracy od dnia 2 wrzeœnia. Zarz¹d
nie wyrazi³ na to zgody i postanowi³
powierzyæ stanowisko dyrektora na
okres 10 miesiêcy dotychczasowej
zastêpcy dyrektora.
Rada Powiatu w £obzie, szanuj¹c wy³¹czn¹ kompetencjê Zarz¹du
Powiatu do powo³ywania dyrektora

M-4 i M-5
w nowym bloku,
12 rodzinnym

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

szko³y, w trosce o dobro placówki
apeluje jednak do Zarz¹du o ponowne poddanie sprawy wnikliwej analizie i powo³anie dyrektora szko³y
zgodnie z wynikami rozstrzygniêtego konkursu. Rada stoi na stanowisku, ¿e tylko takie rozwi¹zanie w zaistnia³ej sytuacji zapewni spokojn¹
realizacjê zadañ dydaktyczno-wychowawczych przez Zespó³ Szkó³ im.
Tadeusza Koœciuszki w £obzie.”
Wczeœniej, na komisji oœwiatowej, dotychczasowa dyrektor Jolanta Manowiec zwróci³a siê z pismem o
przyjêcie jej na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³, powo³uj¹c siê dok³adnie na ten sam artyku³, na bazie
którego Zarz¹d podj¹³ decyzjê o niepowierzeniu jej tych obowi¹zków.
Ró¿nica polega³a na tym, ¿e dyrektor
J. Manowiec przytoczy³a brzmienie
ca³ego artyku³u, w którym jest mowa
o wyj¹tkowych sytuacjach, w których Zarz¹d Powiatu mo¿e podj¹æ
decyzjê pozytywn¹ dla dyrektor.
Na sesji byli obecni nauczyciele
Zespo³u Szkó³, którzy po wys³uchaniu burzliwych dyskusji, poprzez
Marcina £ukasika nauczyciela tej
szko³y, wyrazili proœbê wiêkszoœci
grona nauczycielskiego, rodziców i
uczniów, aby przywróciæ pani¹ Jolantê Manowiec na stanowisko dyrektora. Poinformowa³ on równie¿,
¿e pismo z proœb¹ o to zosta³o wys³ane do starostwa w po³owie wrzeœnia;
ale dotychczas nie otrzymali na nie
odpowiedzi.

- To my prosiliœmy pani¹ dyrektor, aby startowa³a w konkursie.
Apelujemy o to, aby jeszcze raz tê
kwestiê rozwa¿yæ. To nie jest sprawa
tylko zarz¹du powiatu i pani Manowiec, ale i szko³y, nauczycieli,
uczniów i rodziców – powiedzia³
m.in. M. £ukasik.
Podczas obrad swoje zdania i
stanowiska wyrazili przedstawiciele
Rady Powiatu i zarz¹du, czêœæ z nich
prosi³a o ludzkie potraktowanie dotychczasow¹ dyrektor, podkreœlaj¹c
jej zas³ugi i profesjonalizm oraz zaanga¿owanie, z jakim pe³ni³a swoj¹
funkcjê, de facto za jedyne 750 z³
dodatku do pensji z tego tytu³u.
Czêœæ jednak w ostrych s³owach
wrêcz potêpia³a chêæ wykorzystania
prawa do przejœcia na wczeœniejsz¹
emeryturê, aby w ten sposób zabezpieczyæ siê na przysz³oœæ. Radny
Ryszard Sarna okreœli³ to jako manipulowanie i rozmyœln¹ rozgrywkê,
co wywo³a³o oburzenie wœród obecnych w sali i czemu z kolei zaprzeczy³
starosta Ryszard Brodziñski, stwierdzaj¹c, ¿e sam od lat jest na emeryturze, choæ przez ca³y ten czas nie
wzi¹³ ani z³otówki ze œwiadczenia.
Ma natomiast komfort psychiczny,
¿e w razie ró¿nych kolei losu w ka¿dej chwili ma zabezpieczenie finansowe. I tylko tego chcia³a Jolanta
Manowiec, prosz¹c o jeden dzieñ
przerwy pomiêdzy wygaœniêciem
zatrudnienia a ponownym zatrudnieniem. Radczyni prawna zaprzeczy³a s³owom, jakie ukaza³y siê w

naszym tygodniku, a przypisywanym jej przez jednego z cz³onków
zarz¹du, ¿e jeden dzieñ przerwy sprawi, i¿ nie zostanie wype³niony kontrakt. Odnoœnie manipulowania wypowiedzia³a siê radna Halina Szymañska, która wyrazi³a swoje wra¿enie, ¿e to nie dyrektor szko³y manipulowa³a, ale manipulowali cz³onkowie zarz¹du. W konsekwencji d³ugich dyskusji i przerzucania pi³eczek, gdy sesja przed³u¿a³a siê o
kolejne godziny, starosta Ryszard
Brodziñski poprosi³ o przerwê i zaprosi³ radnych do swojego gabinetu. Po przerwie radczyni otrzyma³a
seriê pytañ dotycz¹cych mo¿liwoœci
zatrudnienia dyrektor w obecnej
sytuacji. W zwi¹zku z faktem, ¿e sytuacja jest doœæ skomplikowana, a
jednoczeœnie u wojewody zachodniopomorskiego le¿y skarga na
uchwa³ê zarz¹du o niepowo³aniu
dyrektor J. Manowiec, postanowiono przerwaæ obrady i powróciæ do
tematu za jakiœ czas. W konsekwencji nad uchwa³¹ nie g³osowano.
Szersz¹ relacjê z sesji napiszemy
w nastêpnym wydaniu.
MM
Ps. Nasz redakcyjny kolega skomentowa³ to krótko: ³atwiej obaliæ
rz¹d na Ukrainie, ni¿ w £obzie powo³aæ dyrektora szko³y.
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Dochodzi do takiego absurdu, ¿e gmina musi kilkanaœcie kilometrów doje¿d¿aæ
do króciótkiego odcinka swojej drogi, by coœ przy niej zrobiæ.

Myœleli, zespo³y powo³ali i nic nie wymyœlili
(POWIAT-gmina £obez). Ostatni rok to apele, rozmowy i dyskusje
o tym, aby wreszcie zrobiæ porz¹dek
z drogami. Powo³ano zespó³, który
mia³ wszystko unormowaæ, wymiana drogami mia³a nast¹piæ do 30
wrzeœnia. W konsekwencji nie dokonano ¿adnej zamiany. Dlaczego?
Podczas wrzeœniowej sesji Rady
Miejskiej w £obzie radna Krystyna
Bogucka zapyta³a, na jakim etapie
jest przejmowanie ulic od Powiatu.
- Wiem ¿e zarz¹d powiatu wys³a³
pismo do pana burmistrza na temat
przejêcia ulic. Jakie jest stanowisko?
Czy by³o coœ w tej sprawie zrobione?
Te¿ optowa³am za tym, aby zrobiæ
kawa³ek ulicy Przedmiejskiej, ¿ebyœmy chocia¿ jedn¹ ulicê przejêli, abyœmy zrobili krok w tym temacie.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
wyjaœni³, ¿e starosta zaprosi³ przedstawicieli gmin do siebie i podczas
spotkania wrêczy³ przedstawicielom
gmin teczki, w których by³y wnioski
skierowane z wyszczególnieniem
ulic i dróg, jakie powiat móg³by przekazaæ gminom.
- Starosta wyst¹pi³ z wnioskiem,
aby gmina £obez i inne gminy zastanowi³y siê nad ewentualnym przejêciem tych¿e ulic i dróg powiatowych. Komentarze, które towarzyszy³y temu spotkaniu by³y, powiedzmy sobie, negatywne, tak to ujmê.
Na terenie niektórych gmin, jeœli
chodzi o iloœci dróg i ulic wojewódzkich i powiatowych ze szczególnym
uwzglêdnieniem powiatowych jest
bardzo ma³o, czasami jest to jedna
mo¿e dwie uliczki, ale s¹ te¿ drogi
powiatowe. U nas natomiast sytuacja wygl¹da zdecydowanie inaczej,
gros ulic w naszym mieœcie to s¹
ulice powiatowe. Przypomnê pewn¹

deklaracjê, o której powiedzia³em
wczeœniej i któr¹ podtrzymujê, ¿e
gmina przejmie ulicê Podgórn¹,
oczywiœcie remontujemy j¹ wspólnie z powiatem. Przejêcie mo¿e nast¹piæ w tym roku, mo¿e ewentualnie
w przysz³ym. Najlepiej by by³o przej¹æ po zakoñczeniu odcinka. Dla nas
jest ulic¹ strategiczn¹, chocia¿by z
tego powodu, ¿e prowadzi do strefy.
Natomiast jak to sobie wyobra¿acie? ¯e mogê sam zadeklarowaæ
kwestiê przejêcia kilkunastu ulic i
dróg? Trzeba zadaæ sobie od razu
pytanie – czy my weŸmiemy na siebie od razu ciê¿ar zwi¹zany z modernizacj¹ ulic, chodników? W jakim
one s¹ stanie, pañstwo doskonale
wiecie. To bêdzie ogromny wydatek.
Kolejny, trochê mniejszy, to jest
utrzymanie - koszenie w okresie letnim, odœnie¿anie w zimie, sprz¹tanie. Zastanawiam siê, pani radna,
kto bêdzie administrowa³ tym zasobem, który przejmiemy. Czy pan Kozioryñski z grup¹ szeœciu robotników pracuj¹cych w ramach robót publicznych z jedn¹ zagêszczark¹ i kilkoma ³opatami bêdzie w stanie nale¿ycie utrzymaæ, zarz¹dzaæ, remontowaæ? Na spotkaniu pad³o stwierdzenie, nie ma znaczenia, z której gminy,
¿e to w takim razie zastanówcie siê
nad tym, czy gmina, gminy, nie
przejm¹ bazy, sprzêtu i nie bêd¹ zarz¹dzaæ tymi drogami. Skoro starostwo chce siê wyzbyæ, a gminy maj¹
przej¹æ, bo przecie¿ fizycznie musimy to utrzymaæ z ca³ym dobrodziejstwem, z tymi kosztami. Moje zdanie
generalnie w tej kwestii znacie, tak¿e
dodatkowe s³owo uwa¿am tutaj za
zbêdne – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Radny Bogdan Górecki doda³, ¿e
„do utrzymania dróg i ulic powiato-

OSOBISTY
PROTEST
(£OBEZ) W dniu, gdy uczniowie, delegacje i Sybiracy
udawali siê na cmentarz, by przypomnieæ rocznicê napaœci Sowietów na Polskê, pod pomnikiem w £obzie odby³ siê
osobliwy i osobisty protest.
Autor listu, który w roku ubieg³ym w mocnych s³owach
zareagowa³ na s³owa burmistrza £obza Ryszarda Soli: „Wychowa³em siê w czasach komunistycznych, to komuna mnie
wychowa³a, wyuczy³a, da³a mi pracê”, postawi³ pod pomnikiem or³a bez korony z dedykacj¹: „Burmistrzowi - £obez to
nie zakacapie! Na okolicznoœæ 17.X.1939”. Po pewnym czasie obraz znikn¹³, ale nie wiemy, czy dotar³ do burmistrza. (r)

wych powiat dostaje subwencje,
natomiast gdyby gmina przejê³a drogi od powiatu, to dostanie zero. Trzeba pokierowaæ to tak, ¿eby to mia³o
rêce i nogi”.
Nie oddanie, a zamiana
Na temat wymiany ulic i dróg
rozmowy trwa³y od dawna. O zdanie
na ten temat poprosiliœmy starostê
Ryszarda Brodziñskiego. Z rozmowy z nim wynika³o, ¿e 18 lipca starosta osobiœcie spotka³ siê z przedstawicielami gmin. Na spotkaniu nie by³
obecny wójt gminy Radowo Ma³e
Józef Wypijewski, wiêc do niego zosta³o przes³ane pismo. Ka¿da z gmin
otrzyma³a pismo tej samej treœci,
zgodnie z wczeœniejszymi uzgodnieniami. Chodzi³o o to, aby propozycje
zosta³y przekazane do 30 wrzeœnia,
po to, by jeszcze obecne samorz¹dy
dokona³y zamiany barterowej dróg.
Z ¿adnej gminy nie wp³ynê³a ani jedna propozycja, ale te¿ wczeœniej nie
by³o k³opotów w innych gminach,
prócz gminy £obez. Z Gminy £obez
równie¿ ¿adna propozycja nie wp³ynê³a, choæ przecie¿ w tym celu powo³ano specjaln¹ komisjê, do tego równie¿ d¹¿ono podczas ró¿nych sesji.
W piœmie z 18 lipca skierowanym
do burmistrza £obza Ryszarda Soli
starosta wskaza³ drogi, którymi zarz¹dza powiat, a które nie spe³niaj¹
kryteriów dróg powiatowych, z propozycj¹ przejêcia ich przez gminê
£obez. Starosta zaproponowa³ równie¿ przejêcie przez gminê niektórych ulic: Koœciuszki, Podgórn¹,
Przyrzeczn¹, S³owackiego, Wojcelsk¹, Roln¹, Przedmiejsk¹, Budowlan¹, Szkoln¹ i Siewn¹. Drogi
proponowane do przekazania: 4321
Z- do Przyborza, 4320Z – do Worowa, 4322Z - do £ob¿an, 4316Z - do

Klêpnicy, 4317Z - do Karwowa,
4326Z Bonin - Budziszcze, 4329Z do
Zagórzyc, 4328Z - Ro¿nowo.
W piœmie czytamy dalej: „Jednoczeœnie pozwalam sobie przekazaæ
ustalenia zespo³u co do zasady ogólnej, jak¹ bêdziemy stosowaæ, wypracowuj¹c ewentualne barterowe propozycje, tzn. jednostki bêd¹ proponowaæ przekazywanie sobie pod zarz¹d drogi i ulice bêd¹ce w porównywalnym stanie technicznym.”
Pod pismem podpisany jest starosta Ryszard Brodziñski.
Skoñczyæ z absurdami
Oznacza to ni mniej ni wiêcej, ¿e
teraz starostwo oczekiwa³o wykazu
ulic i dróg bêd¹cych w porównywalnym stanie, a które gminy mog³yby
przekazaæ powiatowi. Ca³e za³o¿enie
mia³o na celu zakoñczyæ sytuacje jak
z filmu Barei, a które obecnie maj¹
miejsce, ¿e droga do Tarnowa jest
powiatowa, a w samym Tarnowie
jest 400 metrów drogi gminnej. Dochodzi do takiego absurdu, ¿e gmina
musi kilkanaœcie kilometrów doje¿d¿aæ do króciótkiego odcinka
swojej drogi, by coœ przy niej zrobiæ.
Albo jeszcze bardziej patowa sytuacja jak w Ro¿nowie - droga do
Ro¿nowa jest powiatowa, w centrum
wsi – skarbu pañstwa, a dalej gminna. Chodzi³o o ujednolicenie praw
w³asnoœci – np. powiat przejmuje
ca³¹ drogê do i w Tarnowie, w zamian
gmina drogê albo ulicê w mieœcie.
Ale czas min¹³. Propozycje mo¿na by³o sk³adaæ do 30 wrzeœnia.
Mo¿e nastêpna kadencja bêdzie
bardziej otwarta na problemy mieszkañców i nie bêdzie odsy³aæ do
Warszawy rozpatrzenie kwestii w³asnoœci 300 metrów drogi w przyk³adowym ju¿ Ro¿nowie.
MM

RESKO

tygodnik ³obeski 30.9.2014 r.
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£adniej, ale niebezpieczniej
(RESKO). Koñczy siê ju¿ inwestycja w osiedlu „Wichrowe Wzgórza”. Po 25 latach na teren osiedla
wesz³a firma, by wykonaæ nowe nawierzchnie dróg, chodników i parkingów. Wraz z nowymi nawierzchniami przyby³ problem - piraci drogowi.
Przed inwestycj¹ w osiedlu „Wichrowe Wzgórza” w ci¹gu 25 lat
wykonano tam jedynie... plac zabaw.
Wprawdzie rokrocznie dokonywano niewielkich napraw, typu ³atanie
dziur w jezdniach, jednak same nawierzchnie pamiêta³y czasy budowy
osiedla. W celu zrealizowania inwestycji gmina siêgnê³a po œrodki z tzw.
schetynówki. Drogi, chodniki i parkingi wykonane s¹ z polbruku. Koszt
inwestycji to niemal 2,3 miliona z³.
Prace maj¹ zostaæ zakoñczone z koñcem paŸdziernika.
Jak dosz³o do realizacji inwestycji? O walce radnej Edyty Klepczyñskiej wraz z mieszkañcami pisaliœmy
ju¿ w 2011roku. Wówczas to wielokrotnie apelowano na obradach
Rady Miejskiej w Resku o koniecznoœci naprawy chodników, zamontowania oœwietlenia, w tym na placu
zabaw, które w owym czasie po
zmierzchu tonê³o w ciemnoœciach,
ustawienia œmietników oraz zadbanie o bezpieczeñstwo na osiedlu. W
pierwszym rzêdzie uda³o siê jej przekonaæ radnych do ustawienia progu
zwalniaj¹cego. Gdy apele na sesjach
nie przynosi³y zbyt wielkich efektów, 152 mieszkañców osiedla podpisa³o siê pod petycj¹, jak¹ z³o¿yli na
rêce swojej radnej. Ta przekaza³a j¹
burmistrzowi Reska Arkadiuszowi
Czerwiñskiemu. W odpowiedzi
otrzymali pismo, z którego wynika³o,
¿e to rada miejska decyduje o tym,
gdzie bêd¹ prowadzone inwestycje.
Konsekwencjê zabiegów radnej i
mobilizacji mieszkañców mo¿na podziwiaæ dzisiaj, gdy teren osiedla
„Wichrowe Wzgórza” zmieni³ swoje
oblicze. Jednak radna Edyta Klepczyñska nie poprzestaje na tym.
Po co komu strefa
zamieszkania?
Na ostatniej sesji radna E. Klepczyñska zwróci³a uwagê, ¿e obecnie,

przy nowej nawierzchni wskazanym
by³oby wprowadzenie na terenie
„Wichrowych Wzgórz” strefy zamieszkania. O koniecznoœci jej
wprowadzenia w tym miejscu mówi³a ju¿ wielokrotnie, jeszcze przed realizacj¹ inwestycji. Tym razem wniosek swój popra³a zdarzeniem, do jakiego niedawno dosz³o. O ma³o nie
dosz³o do wypadku, podczas przechodzenia pieszego przez ulicê. Kieruj¹cy samochodem uzna³ now¹ nawierzchniê za doskona³¹ do nadmiernie szybkiej jazdy i nie zwa¿aj¹c
na nic cudem jedynie nie potraci³
cz³owieka, tym razem skoñczy³o siê
na oparciu przechodnia o maskê samochodu. Apel radnej o wprowadzenie strefy zamieszkania nie spotka³ siê jednak z reakcj¹ ze strony
rady. Burmistrz Arkadiusz Czerwiñski spyta³, co to zmieni, skoro o strefie zamieszkania bêd¹ wiedzieli jedynie kierowcy.
Zgodnie z art. 2 ustawy z
20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108) strefa zamieszkania” zmienia bardzo wiele, w sferze
bezpieczeñstwa, szczególnie najm³odszych.
Na zdjêciach widaæ wyraŸnie, ¿e
wyjœcie z bloków jest bezpoœrednio
na ulicê. Obecnie, aby dzieci do lat
siedmiu mog³y wyjœæ na plac zabaw,
musz¹ byæ w towarzystwie osób
doros³ych, a i te nie mog¹ czuæ siê
zbyt bezpiecznie, skoro wielu kieruj¹cych uzna³o nowe nawierzchnie
ulic za odpowiednie na wyœcigi samochodowe. W takiej sytuacji o
wypadek nie jest trudno. W wielu
miastach, aby zwiêkszyæ poczucie
bezpieczeñstwa, w tego typu osiedlach wprowadza siê strefê zamieszkania. Co ona daje?
Jest to obszar obejmuj¹cy drogi
publiczne lub inne drogi, na którym
obowi¹zuj¹ szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy
oznaczone s¹ odpowiednimi znakami drogowymi. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygna³ów drogowych
(Dz. U. Nr 170), okreœla w § 58 definicjê znaku D-40 „strefa zamieszkania”. Z przepisu tego wynika m.in.,
¿e umieszczone w tej strefie urz¹dze-

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

Przed

Po

nia i rozwi¹zania wymuszaj¹ce powoln¹ jazdê (np. progi zwalniaj¹ce)
mog¹ nie byæ oznakowane znakami
ostrzegawczymi.
Po¿ytki ze strefy
Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji
„strefy zamieszkania”, to m.in.: prawo pieszego do korzystania z ca³ej
szerokoœci drogi i pierwszeñstwo
przed pojazdami, mo¿liwoœæ korzystania z drogi przez dziecko w wieku
do 7 lat, bez opieki osoby starszej,

prêdkoœæ dopuszczalna pojazdu lub
zespo³u pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h, zakaz postoju
w strefie zamieszkania w innym miejscu ni¿ wyznaczone w tym celu.
Te ograniczenia dla pojazdów, a
prawa dla osób pieszych, znacznie
zwiêkszy³oby bezpieczeñstwo na
osiedlu. Czy w³adze Reska uznaj¹
zasadnoœæ wniosku radnej, czas
poka¿e. Jak na razie nie wykaza³y
zbytniego zainteresowania problemem bezpieczeñstwa mieszkañców
w tym miejscu.
MM

Peugeotem w opla
(£OBEZ) 26.09.b r. oko³o godziny 9.50 w £obzie, na ul. Koœciuszki,
mieszkanka £obza, kieruj¹c samochodem marki Peugeot, nie zachowa³a nale¿ytej ostro¿noœci w trakcie

wykonywania manewru cofania z
parkingu, w wyniku czego uderzy³a
w prawid³owo zaparkowany samochód marki Opel. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y pojazdy. (kp)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Do wynajêcia tanie lokale u¿ytkowe
w Radowie Ma³ym. Tel. 602 811
467.
Sprzedma dom wczasowy nad jeziorem w Starej Dobrzycy ko³o Reska na dzia³ce 1600 mkw. w pe³ni
wyposa¿ony, 10 pokoi, ok 400
mkw., 3 kuchnie i ³azienki, winda.
Tel 788 479 075.
Lokal do wynajêcia, bardzo dobra
lokalizacja, centrum £obza. Kontakt tel. 725 741 864.
Resko, centrum miasta nad rzek¹
– sprzedam dom 180 mkw., piêtrowy z gara¿em, dzia³ka 900 mkw..
Cena 280 tys. z³. Tel. 667 808 758

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

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.

Zaopiekujê siê osoba starsz¹. Tel.
782 814 865

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

Zatrudniê kierowcê C+E, 3/1, Dania-Niemcy, sta³e punkty, sta³e godziny wyjazdu, gwarantowany tydzieñ w domu, tel. 607 585 561

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

US£UGI
Powiat œwidwiñski

NAUKA

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

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Ucznia szko³y zawodowej przyjmê
na praktykê w sklepie Radowo
Ma³e. Kontakt tel. 602 811 467

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Rusztowanie warszawskie 50gr./
doba. Tel. 602 811 467

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Do wynajêcia tanie mieszkanie w
Radowie Ma³ym. Tel. 602 811 467

Region

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

tygodnik ³obeski 30.9.2014 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE
Powiat ³obeski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
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.

Powiat gryficki

Region

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

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

ROLNICTWO

Region
Kury m³ode rasy leghorna oraz inne
rasy nieœne. Kontakt tel. 501 057
385

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555.
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 30.9.2014 r.

OG£OSZENIE - INFORMACJE

ZARZ¥D POWIATU W £OBZIE
og³asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
gruntowej zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego,
po³o¿onej przy ul. Stodólnej w Resku - dz. nr 6/1 o pow. 0,3491 ha
KW SZ1L/00002561/0, wolnej od obci¹¿eñ.
OPIS NIERUCHOMOŒCI
Nieruchomoœæ gruntowa sklasyfikowana w ewidencji jako "B". Z trzech stron ogrodzona p³otem ¿elbetonowym. W ogrodzeniu ubytki, brak 2 bram wjazdowych, Dzia³ka uzbrojona w energiê elektryczna, wodoci¹g,
kanalizacjê, szambo lokalne. Czêœæ dz. oko³o 700m2 - utwardzona betonem ( ubytki w betonie), Nieruchomoœæ w niewielkim stopniu zadrzewiona (œwierki, orzech w³oski), po³o¿ona przy zbiegu dróg asfaltowych,
publicznych: powiatowej nr 3435Z i gminnej nr 252025Z ³¹cz¹cej siê z droga wojewódzk¹ nr 152 relacji Resko
- P³oty. Infrastruktura w postaci energii elektrycznej, wodoci¹gowo, kanalizacyjnej w zabudowaniach zdemontowana. Zabudowania w postaci 5 budynków o ³¹cznej pow. u¿. 633,61m2: w tym: gara¿ o pow. u¿. 16,02 m2
wraz z kana³em, bez drzwi - rok budowy1970r obok dobudowana czêœæ drewniana ca³kowicie zdewastowana.
Budynek gara¿owy o pow. u¿. 118,90m2, z 1935r, murowany, kryty eternitem, przecieki w dachu, eternit popêkany. Wrota gara¿owe - 5 szt, zespawane ze sob¹, powyginane. Budynek gospodarczy pow. u¿. 282,66m2z
1935r, dwukondygnacyjny z betonowymi posadzkami, brak szyb w oknach, drzwi zewnêtrznych i czêœciowo
wewnêtrznych, przecieki w dachu z eternitu, widoczne pêkniêcia na œcianach noœnych zewnêtrznych. Budynek gospodarczy o pow. u¿. 44,65m2 z 1935r,dobudowany do wy¿ej opisanego budynku. Dach konstrukcji
metalowo-drewnianej, przecieki w dachu. Jednorodzinny budynek mieszkalny w zabudowie wolnostoj¹cej
2 kondygnacyjny o pow. u¿ 171,38m2 z 1935rz poddaszem, podpiwniczony, pokryty eternitem, czêœciowo brak
stolarki okiennej oraz szyb wewnêtrznych, brak stolarki drzwiowej. Otwory okienne zabite p³yt¹ pilœniow¹
tward¹. Drzwi wejœciowe zdewastowane. Wewn¹trz budynku widoczne pêkniêcia na œcianach, ubytki w tynku.
Brak orynnowania. Przecieki na po³aci dachowej. Brak okien na szczycie poddasza. Pod³ogi drewniane
zdewastowane. Od strony szczytowej otwór drzwiowy zamurowany. Budynki nieu¿ytkowane od 2006r. Na
terenie dzia³ki znajduje siê drzewostan, 2 silosy, gnojownik, nieczynny osadnik œcieków.
Dzia³ka po³o¿ona jest na obszarze gdzie brak jest obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Obszar nie jest objêty obowi¹zkiem sporz¹dzenia tego planu. Gmina Resko nie og³osi³a
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu ani do zmiany Studium obejmuj¹cego dzia³kê nr 6/1. W Studium teren
ten posiada nastêpuj¹ce uwarunkowania i kierunki: Uwarunkowania: - zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupe³niaj¹cymi - ogrody dzia³kowe, inne wieloletnie sady. Kierunki: - Strefa zabudowy wielofunkcyjnej.
Na wniosek by³ego zarz¹dcy - Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku w dniu 20.03.2006r Burmistrz Reska wyda³
decyzjê o warunkach zabudowy dotycz¹c¹ zmiany sposobu u¿ytkowania budynku gospodarczo mieszkalnego przy ul. Stodólnej 2 na warsztaty terapii zajêciowej przy Domu Pomocy Spo³ecznej.
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Z³ote
Gody
(£OBEZ).W czwartek 2 paŸdziernika o godz. 12.00 w sali 21
Urzêdu Miejskiego w £obzie, Jubileusz 50- lecia Po¿ycia Ma³¿eñskiego „Z³ote Gody” bêd¹ obchodzi³y nastêpuj¹ce pary:
Pañstwo Stefan i Genowefa Buksa z £obza, Pañstwo W³adys³aw i
Stanis³awa Majewicz z Rynowa,
Pañstwo Stanis³aw i Janina Polny z
Dobieszewa oraz Pañstwo Tadeusz
i Bo¿ena ¯bikowscy z £obza.

Z Gryfusiem
w tle
O bezpiecznej drodze do szko³y,
której towarzyszy³ Gryfuœ, rozmawiali z pierwszoklasistami ³obescy
policjanci w Szkole Podstawowej nr
1 w £obzie oraz Zespole Szkó³ w
Dobrej.

Cena wywo³awcza - 165.370,00 z³. Wadium 5% ceny wywo³awczej wynosi 8.269 z³. Post¹pienie: nie mniej
ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek z³otych (1.660 z³). O wysokoœci post¹pienia
decyduj¹ uczestnicy przetargu. Sprzeda¿ korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.
PRZETARG ROZPOCZNIE SIÊ DNIA 04 LISTOPADA 2014r O GODZ. 10.00 W SALI KONFERENCYJNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W £OBZIE PRZY UL. KONOPNICKIEJ 41
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co
najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich pe³nomocnicy je¿eli najpóŸniej w dniu
29.10.2014 r. wp³ac¹ wymagane wadium w pieni¹dzu na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w
£obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wadium
jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty. Wadium wp³acone przez uczestnika
przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed
up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo. Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty ceny
ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium, na konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr
47 1020 2847 0000 1402 0009 5828 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data
uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie
lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, to organizator przetargu odst¹pi od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat
na nabywcê za¿¹da okazania granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do za³¹czenia do ¿¹dania,
dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009
6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty zaliczki na poczet ceny okazania granic. Z ¿¹daniem kupuj¹cy
mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe
zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi strona kupuj¹ca.
Og³oszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomoœci w Tygodniku £obeskim, Nowym Tygodniku
£obeskim, Gazecie £obeskiej o zasiêgu obejmuj¹cym Powiat £obeski, które uka¿¹ siê w dniu 30.09.2014r,
na tablicach og³oszeñ: w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41, w siedzibie
Wydzia³u Geodezji i Kartografii przy ul. G³owackiego 4 w £obzie oraz na stronie internetowej starostwa i w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszelkich informacji o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego
w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pokój nr 14 I piêtro lub telefonicznie (91 39-760-89).
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez podania przyczyn.
£obez, dnia 24.09.2014r
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski

Policjanci Ruchu Drogowego
wspólnie z dzielnicowymi przeprowadzili spotkania z uczniami klas I,
aby od pierwszych dni nowego roku
szkolnego zmotywowaæ ich do bezpiecznych zachowañ w domu i na
drodze. T³umaczyli dzieciom, jak
nale¿y przechodziæ przez przejœcie
dla pieszych, uczyli numerów alarmowych oraz prawid³owych reakcji
w kontaktach z obcymi osobami.
Najwiêksz¹ jednak atrakcjê tych
spotkañ by³y zajêcia w plenerze,
gdzie ka¿dy móg³ zaprezentowaæ jak
nale¿y prawid³owo przechodziæ
przez przejœcie dla pieszych.
Na koniec tych spotkañ dzieci
otrzyma³y Elementarze Zasad Bezpieczeñstwa, aby mog³y za pomoc¹
kolorowych ksi¹¿eczek utrwalaæ
zdobyt¹ wiedzê.
(kp)
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Studenckie rady
i wskazówki

Wrzesieñ to wa¿ny miesi¹c w kalendarzu wszystkich maturzystów.
Do koñca miesi¹ca musz¹ oni dokonaæ wyboru przedmiotów zdawanych
na egzaminie maturalnym i w konsekwencji podj¹æ decyzjê o dalszej
nauce. Aby im pomóc, wzorem lat
ubieg³ych, nauczycielki Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie,
Ma³gorzata Wojciechowska, Barbara Król i Renata Schmidt, zorganizowa³y 10 wrzeœnia spotkanie z absolwentami szko³y, obecnie studentami ró¿nych kierunków oraz uczelni.
W tym roku z uczniami szko³y spotka³o siê dziewiêcioro absolwentów:
Joanna Romejko - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, III rok zarz¹dzania; Marta Chuchro - Uniwersytet A.
Mickiewicza w Poznaniu, III rok filologii polskiej; Anna Jurzysta - Uniwersytet Szczeciñski, V rok zarz¹dzania,
Marek Ciechañski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, V rok
budownictwa; Katarzyna Dubicka Uniwersytet Szczeciñski, II rok - finanse i rachunkowoœæ; Natalia Rapacz - Pomorski Uniwersytet Medyczny, II rok
pielêgniarstwa, Dorota Czajka - Uniwersytet Gdañski, III rok lingwistyki
stosowanej, Agnieszka Horbacz - Uniwersytet Szczeciñski, III rok gospodarki przestrzennej, Kajetan Olizarczyk Akademia Morska w Szczecinie, III rok
informatyki; Micha³ Serweta - Wy¿sza
Szko³a Policji w Szczytnie, I rok studiów II stopnia - bezpieczeñstwo narodowe.
W trakcie spotkania studenci dzielili siê swoim doœwiadczeniem. Podpowiadali, na co zwróciæ uwagê przy

wype³nianiu deklaracji maturalnej oraz
jak wa¿na jest analiza zasad rekrutacji
na wy¿sze uczelnie. Maturzyœci po
spotkaniu mog¹ równie¿ zastanawiaæ
siê nad wyborem kierunku zamawianego i nad korzyœciami p³yn¹cymi z takiego studiowania. Znaj¹ typy studiów i s¹
œwiadomi ró¿nic miêdzy nimi. Wiedz¹,
jakie kierunki studiów s¹ obecnie na
topie i jakich specjalistów poszukuj¹
przedsiêbiorcy.
Studenci zdradzili te¿ receptê na
znalezienie dobrego mieszkania, wskazywali wady i zalety akademika i stancji. Mówili równie¿ o stypendiach studenckich, roli samorz¹du studenckiego
i ró¿nych organizacji, do których warto
nale¿eæ. Na spotkaniu nie zabrak³o tak¿e informacji na temat mo¿liwoœci studiowania za granic¹ w ramach programu
Erasmus, sposobu ubiegania siê o miejsce na uczelni zagranicznej i doœwiadczeniach innych studentów uczestnicz¹cych w tego typu wyjazdach.
Studenci nie zapomnieli wspomnieæ
o „oryginalnych” wyk³adowcach i koniecznoœci bycia odpowiedzialnym w
doros³ym ¿yciu. Z uœmiechem na ustach
maturzyœci s³uchali opowieœci o formach spêdzania wolnego czasu przez
studentów, zarówno w du¿ych jak i
mniejszych oœrodkach akademickich.
Mi³o by³o goœciæ w progach Zespo³u Szkó³ naszych by³ych uczniów i
przekonaæ siê, ¿e wyroœli na odpowiedzialnych i rozs¹dnych ludzi. Mamy
nadziejê, ¿e tegoroczni maturzyœci skorzystaj¹ z uzyskanych informacji i podejm¹ dobre dla nich decyzje.
Ma³gorzata Wojciechowska
nauczycielka ZS
im. T. Koœciuszki w £obzie

tygodnik ³obeski 30.9.2014 r.

Sukces uczennic
Technikum Zawodowego
w Zespole Szkó³ w £obzie

10 wrzeœnia 2014 roku uczestnicy projektu „Najlepszy w zawodzie”, realizowanego w Zespole
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie,
wraz z koordynatork¹ - Joann¹ Niko³ajczyk i zaproszonymi goœæmi,
uczestniczyli w konferencji podsumowuj¹cej realizacjê projektu w
roku szkolnym 2013/2014.
Konferencja organizowana by³a
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w
Szczecinie - Lidera projektu. W trakcie spotkania laureatom og³oszonych w ramach projektu konkursów:
„Najlepsza klasa” i „Najlepszy w zawodzie” rozdano nagrody. Celem
konkursów by³o wy³onienie spoœród uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczêli udzia³ w
projekcie, najlepszej klasy oraz najlepszych 115 osób kszta³c¹cych siê
w jednym z szeœciu obszarów zawodowych, tj. administracyjno-us³ugowym, budowlanym, elektrycznoelektronicznym, mechanicznym i
górniczo-hutniczym, rolniczo-leœnym z ochron¹ œrodowiska, turystyczno-gastronomicznym.
Wœród zwyciêzców nie zabrak³o
naszych uczniów. W konkursie
„Najlepszy w zawodzie” nagrodzo-

no osiem uczennic Technikum Zawodowego w Zespole Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie.
Laureatkami zosta³y:
1. And¿elika Lewicka - kl. 4 technik hotelarstwa
2. Ewelina M¹draszek - kl. 4 technik hotelarstwa
Dodatkowe wyró¿nienia
przyznano:
3. Alicji Wysockiej - kl. 2 - technik hotelarstwa
4. Annie Kacprzak - kl. 2 - technik hotelarstwa
5. Magdalenie Cerkaskiej - kl. 1
- technik informatyk
6. Marii Pietrzykowskiej - kl. 4 technik hotelarstwa
Wszyscy laureaci otrzymali laptopy, a osoby wyró¿nione - dyski
zewnêtrzne 1 TB. Niespodziank¹ dla
naszych uczennic by³y dodatkowe
nagrody ksi¹¿kowe ufundowane
przez Powiat £obeski i wrêczone
przez wicestarostê pana Jana Zdanowicza i dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji pani¹ Teresê £añ.
Serdecznie wszystkim gratulujemy i liczymy na jeszcze lepsze wyniki
w kolejnych edycjach konkursu.
Joanna Niko³ajczyk
koordynator projektu

tygodnik ³obeski 30.9.2014 r.
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W Resku obchodzili 75 rocznicê utworzenia
Podziemnego Pañstwa Polskiego
Dnia 26 wrzeœnia b.r. g³ównymi
ulicami miasta maszerowali w uroczystym pochodzie: przedstawiciele Urzêdu Miejskiego, m³odzie¿ ze
szkó³ gminy Resko oraz dzieci z
Przedszkola Miejskiego - ze sztandarami, sztandar Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i
By³ych WiêŸniów Politycznych,
sztandar OSP, dyrektorzy placówek oœwiatowych. Przy dŸwiêkach
³obeskiej orkiestry, w asyœcie Stra¿y Miejskiej zmierzali na cmentarz, aby przy pomniku poleg³ych
¿o³nierzy uczciæ 75 rocznicê utworzenia Podziemnego Pañstwa Polskiego.
Uroczystoœæ rozpoczêto zaœpiewaniem hymnu pañstwowego. Aby
oddaæ ho³d i upamiêtniæ bohaterstwo walcz¹cych o wolnoœæ i niepodleg³oœæ, ufundowano tablicê
pami¹tkow¹, na której umieszczono
napis: „Ho³d Bohaterom Wrzeœnia
1939 Mieszkañcy Reska 2014”.
Prezes Klubu Szkó³ Westerplatte
Adam Szatkowski, przybli¿y³ zgromadzonym okolicznoœci historycznych wydarzeñ.
- Przed 75 laty, 27 wrzeœnia 1939
roku, rozpoczêto tworzenie struktur
Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Tajne struktury, podleg³e Rz¹dowi
RP na uchodŸstwie, nie mia³y swojego odpowiednika w ¿adnym innym
kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwala³y na zachowanie ci¹g³oœci struktur pañstwowych. Dzie³em Polskiego Pañstwa
Podziemnego by³o nie tylko podjêcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicê w tym roku obchodzimy. To tak¿e
stworzenie si³y moralnej, tradycji
niepodleg³oœciowej, która pozwoli³a

przetrwaæ czas komunistycznej dyktatury. Polskie Pañstwo Podziemne
by³o fenomenem na skalê œwiatow¹.
W warunkach okupacji hitlerowskiej i sowieckiej odtworzono w konspiracji, w ³¹cznoœci z przebywaj¹cym na uchodŸstwie Rz¹dem, struktury administracji, powo³ano podziemny parlament, stworzono tajne
organa s¹downicze, utworzono najwiêksz¹ ochotnicz¹ armiê podziemn¹. Wobec okupacji Polski
przez armiê sowieck¹ oraz cofniêcia
uznania Rz¹du RP przez aliantów
zachodnich, Polskie Pañstwo Pod-

ziemne, 1 lipca 1945 r., przesta³o istnieæ. Pozostawi³o przysz³ym pokoleniom Testament Polski Walcz¹cej,
oraz imperatyw moralny walki o najwy¿sze wartoœci do koñca, bez
wzglêdu na koniunkturê - mówi³
Adam Szatkowski.
Punktem kulminacyjnym uroczystoœci by³o przeciêcie wstêgi
przez prezesa Oddzia³u Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej porucznika Jana Muszyñskiego oraz burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego. Ods³oniêto ta-

blicê, ks. proboszcz Miros³aw Socha dokona³ aktu poœwiêcenia.
Wieñce pod pomnikiem z³o¿yli kombatanci, przedstawiciele: Rady
Miejskiej, Nadleœnictwa, Centrum
Kultury, dyrektorzy SP Resko, SP
Starogard, ZS w Resku, Przedszkola - wraz z uczniami oraz reprezentanci zak³adów pracy. Spotkanie
przy pomniku Bohaterów Wrzeœnia
1939 uœwietni³y wystêpy uczniów z
gminy Resko, w monta¿u s³ownomuzycznym upamiêtnione zosta³y
akcenty niepodleg³oœciowe.
Justyna Walczykiewicz
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Stan¹³ krzy¿ w Potulinach, poœwiêcony podczas pielgrzymki

Odpust w Iglicach
(IGLICE, gm. Resko). Co roku,
w okolicach 18. wrzeœnia, rusza
Piesza Pielgrzymka do koœcio³a
filialnego pod wezwaniem œw. Stanis³awa Kostki w Iglicach. Tak by³o i
w tym roku.
Wczesnym rankiem z Sanktuarium Maryjnego w Resku do koœcio³a filialnego zmierzali bardzo
liczn¹ grupa p¹tnicy - dzieci, m³odzie¿ i doroœli z ca³ej gminy Resko.
W tym roku trasa pielgrzymowania
przebiega³a inaczej ni¿ dotychczas.
Trasê marszu wytyczono przez
Ma³y £abuñ, Potuliny do Iglic. Powodem takiej decyzji by³ fakt, i¿ w
Potulinach zosta³ postawiony, dziêki so³tysowi Annie So³onynie,
krzy¿ przydro¿ny. Nadmieniæ trzeba, ¿e jest to miejscowoœæ, która
nigdy wczeœniej nie mia³a swojego
przydro¿nego krzy¿a. Zmiana trasy
pielgrzymki umo¿liwi³a poœwiêcenie krzy¿ w pe³nej oprawie modlitwy
i skupienia.
Miesi¹c wczeœniej zosta³a postawiona, równie¿ w Potulinach, na
posesji pana Jana Szarka, kapliczka
ku czci Najœwiêtszej Marii Panny,
jako dziêkczynienie za otrzymane
³aski. Ofiarodawc¹ tej kapliczki by³
ks. Marcin Kózka z rodzin¹. Przy tej
kapliczce zaplanowano po odmó-

wieniu modlitwy ró¿añcowej poczêstunek dla p¹tników od mieszkañców Potulin i ks. Miros³awa Sochy,
a nastêpnie pielgrzymi ruszyli w
dalsz¹ drogê do Iglic.
Igliczanie i Anna So³onyna w
imieniu wszystkich mieszkañców
przywitali ksiê¿y i pielgrzymów u
progu swojej œwi¹tyni. Nastêpnie
rozpoczê³a siê msza œwiêta w intencji
pielgrzymów i darczyñców, dziêki
którym to wielkie wydarzenie mog³o
zaistnieæ. Mszê œwiêt¹ odprawili ks.
Miros³aw Socha i ks. Ryszard Kleczyñski. Pos³ug¹ w konfesjonale
s³u¿y³ zainteresowanym nasz emerytowany proboszcz ks. dr Tadeusz
Uszkiewicz. Ks. Bogdan Stokowski zajmowa³ siê licznymi zadaniami
i przygotowaniami od strony organizacyjnej.
Po mszy œwiêtej pielgrzymi, zarówno ci, którzy uczestniczyli w trudach pieszego pielgrzymowania,
którzy przyjechali rowerami, i którzy
przyjechali specjalnie na mszê œw.
odpustow¹ samochodami z Reska i
okolic, zostali zaproszeni na piknik
odpustowy przy koœciele.
Czêœæ pierwsz¹ rozpocz¹³ poczêstunek przy du¿ym ognisku w postaci grochówki, bigosu, kie³basek z
grilla, ciasta i herbaty (ofiarodawca-

mi tego poczêstunku byli mieszkañcy Iglic). Po wspólnym „obiedzie”
rozpoczê³a siê czêœæ druga - gry i
zabawy przy ró¿norodnej muzyce
dla ka¿dego. Rozegrano mecz pi³ki
siatkowej „ksiê¿a i przyjaciele” kontra m³odzie¿. Wygrali „ksiê¿a i przyjaciele”. Wszystkimi grami sprawnoœciowymi i zabawami dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych zajmowa³a siê
so³tys Anna So³onyna. Wszystkie
konkursy i sztafety, w których brali
udzia³ „mali” zawodnicy, by³y nagradzane. By³o to mo¿liwe dziêki sponsorom w osobach ks. dra Tadeusza
Uszkiewicza, burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego, przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w Resku
Barbary Basowskiej. Dziêki piêknej
pogodzie wspania³ej atmosferze,
wszyscy bardzo dobrze siê bawili.
Oko³o godz. 16. przyjecha³ autobus,
który zabra³ wszystkich do Reska.
Mieszkañcy wszystkich wsi
przynale¿nych do naszego koœció³ka: Orzeszkowa, Sto³¹¿ka, Potulin i

Iglic serdecznie dziêkuj¹ za wziêcie
udzia³u w XV Pieszej Pielgrzymce do
naszego koœcio³a œw. Stanis³awa
Kostki i zapraszamy ponownie za
rok.
W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ jeszcze wszystkim mieszkañcom i tym, których nie uda³o siê
wymieniæ z nazwiska i imienia za
wszelaki sponsoring i dobre s³owo,
na rzecz tego wielkiego wydarzenia.
Podziêkowania sk³adamy równie¿
nadleœniczemu Nadleœnictwa Resko
Janowi Wajsowi za podarowanie
wiekowego dêbu z przeznaczeniem
na krzy¿ w Potulinach, Bogdanowi i
Dorocie Walczakom za przetarcie
dêbu na krzy¿, Kazimierzowi Janickiemu i Jerzemu So³onynie za zrobienie krzy¿a i postawienie go w Potulinach, Eugenii Matwijczak za transport, aby mo¿na by³o przewieŸæ zrobiony krzy¿ do Potulin, Stanis³awowi Daœko leœniczemu z Iglic za opa³
na odpustowe ognisko. Jeszcze raz
dziêkujemy.
Krystyna Skrilec

Policjanci rozdawali
kamizelki

Szko³a Podstawowa w Starogardzie

Uczymy siê p³ywaæ

Co tydzieñ na basen? Ucieszyliœmy siê bardzo. Zaczêliœmy zbieraæ
sprzêt: okulary, maski do nurkowania, rêkawki.
Na pierwszych zajêciach pan Irek
powiedzia³, ¿e wystarczy s³uchaæ
trenera i dok³adnie wykonywaæ æwiczenia – sprzêt przyda siê póŸniej.
Zanurzaliœmy wiêc g³owy, wstrzy-

mywaliœmy oddech, otwieraliœmy
oczy pod wod¹. By³o super! Wszyscy dawali radê. W domu rodzice nie
dowierzali: 29 sekund pod wod¹?
Tak. Pawe³ by³ rekordzist¹, ale i my
byliœmy bliscy rekordu. W ka¿d¹
œrodê, do grudnia, bêdziemy doskonaliæ swoje umiejêtnoœci p³ywackie.
Trzeciaki ze szko³y
w Starogardzie

Nadejœcie takich pór roku jak
jesieñ czy zima sprawia, ¿e na dworze szybko zapada zmrok. Dodatkowo niesprzyjaj¹ce w tych okresach
warunki atmosferyczne to niekiedy
sytuacje, w których dochodzi do
zdarzeñ drogowych z udzia³em pieszych i rowerzystów.
Aby ka¿dy móg³ czuæ siê na drodze widoczny i bezpieczny dzielnicowi na terenie powiatu ³obeskiego
wrêczali mieszkañcom odblaskowe
kamizelki. Kamizelki zosta³y ufundowane w ramach wspólnego progra-

mu Policji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i bêd¹ trafia³y do
osób, które czêsto po zmroku poruszaj¹ siê pieszo b¹dŸ te¿ rowerem
poza obszarem zabudowanym.
Zmiana przepisów wymusza noszenie odblaskowych elementów
poza obszarem zabudowanym po
zmroku na ka¿dego z nas.
Policjanci w najbli¿szym czasie
bêd¹ starali siê dotrzeæ do jak najwiêkszej liczby osób zarówno pieszych, jak i rowerzystów, aby przekazaæ im kamizelki.
(kp)

tygodnik ³obeski 30.9.2014 r.
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W placówkach edukacyjnych w Radowie Wielkim

Szko³a Podstawowa w Starogardzie

Spotkanie z aktorami teatru
Moralitet z Krakowa

Posprz¹tali swoj¹
wioskê

17.09.2014 r. goœciliœmy aktorów
z Teatru Profilaktyczno-Edukacyjnego Moralitet z Krakowa. M³odsi
wychowankowie i uczniowie ogl¹dali przedstawienie pt. „K³opoty Misia
Zdzisia”. Jest to bajka promuj¹ca
zasady bezpieczeñstwa w ró¿nych
sytuacjach.
Przedstawienie opowiada o Misiu
Zdzisiu, który zagubi³ siê przebywaj¹c
na wakacjach w Krakowie u Cioci Smoczycy. Perypetie ma³ego bohatera s¹
zwi¹zane z ró¿nymi niebezpieczeñstwami czyhaj¹cymi na niego. Nasz
Misio Zdzisio mia³ mo¿liwoœæ wykazania siê w trudnych, niecodziennych
sytuacjach. Dziêki swej asertywnoœci i
przestrogom Cioci poradzi³ sobie ze
Z³oœliwkiem, a ¿yczliwoœæ Krzysia
pomog³a mu w bezpiecznym powrocie
do domu.
Starsi uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Bella”. To spektakl ukierunko-

wany na przeciwdzia³anie agresji i
przemocy. Tytu³owa Bella by³a osob¹,
dla której liczy³ siê tylko wygl¹d. Potrafi³a oœmieszaæ innych uczniów tak¿e w
internecie. Brat Belli – Freddi by³ postrachem szko³y. Razem z koleg¹ okrada³ m³odszych, zabiera³ im pieni¹dze i
kanapki, niszczy³ mienie szko³y. Jedn¹
z jego ofiar by³a Agnieszka, któr¹
okrad³, zabieraj¹c pieni¹dze przeznaczone na leczenie niepe³nosprawnego
brata. Pomocn¹ osob¹ okaza³a siê nauczycielka jêzyka polskiego, której Aga
wszystko opowiedzia³a. Dziêki jej
dzia³aniu Bella i Freddi zmienili swoje
zachowanie, obiecuj¹c poprawê i bior¹c
udzia³ w klasowym przedstawieniu
„Balladyna”.
Oba przedstawienia by³y pouczaj¹ce, zakoñczone rozmow¹ aktorek z
publicznoœci¹. Nie mo¿emy ju¿ siê
doczekaæ kolejnego spotkania z Teatrem Moralitet ju¿ za miesi¹c.
Wojciech Frost

Pomó¿my kasztanowcom,
grabie w d³oñ!
(SIELSKO, gm. Wêgorzyno) W
Sielsku odby³o siê spotkanie edukacyjne o ochronie kasztanowców po³¹czone z zabaw¹ dla dzieci pod
nazw¹ „Kasztanowe ludziki”.
Udzia³ w nim wziê³y dzieci z Sielska
i kilkoro rodziców. Pod kierunkiem pani
Danusi Koœcik na œwietlicy dzieci i rodzice bawi³y siê robi¹c z kasztanów,
ludziki, grzybki. Nastêpnie przesz³y na
alejê kasztanowców, by zwróciæ uwagê
doros³ym, ¿e lubi¹ i chc¹ chroniæ kasztanowce, którymi owocami mo¿na siê
tak œwietnie bawiæ. Potem by³o ognisko
i kie³baski. Doroœli otrzymali ulotkê
informuj¹c¹ o tym, jak chroniæ kasztanowce. Opracowa³a j¹ Barbara Górniak.
Oto niektóre jej fragmenty:
Szrotówek kasztanowcowiaczek
W Polsce zazwyczaj wystêpuj¹ trzy
pe³ne pokolenia szrotówka, ale wysokie
temperatury sprzyjaj¹ szybszemu cyklowi rozwojowemu motyla, który

mo¿e wytworzyæ nawet piêæ generacji
rocznie, co oznacza, ¿e pora¿one przez
szkodnika mog¹ byæ drzewa w 100%.
Stadium szkodliwym s¹ g¹sienice, które
dr¹¿¹ chodniki, wygryzaj¹c miêkisz
wewn¹trz liœci. Na jednym liœciu ich liczba mo¿e dojœæ do 200 i wiêcej. Liœcie
kasztanowców zaatakowane przez
szkodnika br¹zowiej¹ i przedwczeœnie
opadaj¹. Po oko³o 10 latach dzia³ania
szrotówka drzewo ca³kowicie obumiera.
Jednak w wiêkszoœci przypadków os³abiony kasztanowiec ginie z powodu choroby lub - trac¹c dekoracyjny charakter
- zostaje wyciêty.
Jak mo¿emy mu pomóc?
Wiadomo, ¿e owad w stadium poczwarki zimuje w opad³ych liœciach.
Grabienie i palenie lub kompostowanie
liœci z zimuj¹cymi poczwarkami w
okresie jesiennym jest jedn¹ z metod
ograniczaj¹cych wystêpowanie szkodnika. Wygrabianie i palenie liœci ma tak-

¿e dodatkowy cel - ograniczenie zarodników zarazy kasztanowcowej wywo³ywanej przez grzyba Guignardia
aesculi, który to patogen w du¿ym
stopniu równie¿ pora¿a kasztanowce.

Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Starogardzie 19 wrzeœnia wziêli
udzia³ w akcji pt. „Sprz¹tanie œwiata”. Imprezê tê zorganizowa³a pani
Wioletta Pieñczakowska, nauczycielka matematyki i przyrody.
Pani Pieñczakowska zaprosi³a
wszystkich do hali sportowej na wybory Eko-Miss i Eko-Mistera. Komisja w
sk³adzie: dyrektor Ryszarda Czaban, p.
Czes³aw Szawiel i p. Justyna Nerka,
ocenia³a wystêpy przedstawicieli z
ka¿dej klasy. Dzieci mia³y przygotowaæ ekologiczne przebranie, piosenkê
lub wierszyk. Wszystkie wypad³y rewelacyjnie. Cz³onkowie komisji jednog³oœnie podjêli werdykt. Wœród najm³odszych uczniów Eko-Miss zosta³a
Jasmina Werner z punktu przedszkolnego, a Eko-Misterem Micha³ Garbarek
z oddzia³u przedszkolnego.
Zwyciêzcy otrzymali z³ote korony.
Laureaci z klas I-III to: Maja Stasiewicz
z klasy I i Krzysztof Stawinoga z klasy
II. W klasach IV-VI zwyciê¿y³a Patrycja Wysokiñska z klasy V. Starsze dzieci
zosta³y opasane zielonymi szarfami
zwyciêstwa. Po pokazie rozpoczê³o siê
sprz¹tanie wsi. Ka¿da z klas uzbiera³a
du¿o œmieci. Dzieci znalaz³y m.in. opony, fragmenty mebli, butelki. Gdy
czyszczenie terenu wokó³ szko³y siê
zakoñczy³o, przyszed³ czas na ognisko
i kie³baski, które zafundowa³a pani
Pieñczakowska.
Amelia B¹cal i Daria Kruszewska
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Sportowe lato w placówkach
edukacyjnych w Radowie Wielkim
W dniach 4-22 sierpnia 2014 r.
w placówkach edukacyjnych w Radowie Wielkim odby³y siê kolejne
ju¿, wakacyjne przygody, w których
uczestniczyli chêtni wychowankowie i uczniowie.
Tym razem letni pobyt w szkole
up³yn¹³ pod has³em: Sportowe Lato
2014, a wiêc gry i zabawy sportowe
na œwie¿ym powietrzu rozpoczyna³y
i koñczy³y ka¿dy dzieñ. M³odsi
uczestniczyli w zabawach z pi³kami,
inni ciesz¹c siê ³adn¹ pogod¹ s³uchali czytanych ksi¹¿ek, ogl¹dali
bajki. Starsi grali w gry planszowe,
pi³karzyki, tenis sto³owy, spêdzali
czas na œpiewaniu piosenek karaoke
oraz ogl¹daniu filmów i relacji sportowych. Podczas upalnych dni
uczestnicy Sportowego Lata korzystali z k¹pieli w basenie, a w czasie
niepogody uczestniczyli w zajêciach relaksacyjnych w Sali Doœwiadczania Œwiata, zajêciach sportowych, muzycznych i zabawach
integracyjnych. Mi³ym akcentem
by³o równie¿ wspólne przygotowywanie zdrowych i smacznych przek¹sek.
19 sierpnia wszyscy wybraliœmy
siê na wycieczkê do Iñska, gdzie
mogliœmy uczestniczyæ w projekcji
bajki „Madagaskar 3” podczas Iñskiego Lata Filmowego. Bajka podoba³a siê wszystkim. PóŸniej zostaliœmy zaproszeni na pyszne kie³baski
z grilla. Na zakoñczenie pobytu w

Iñsku czeka³a na nas wystawa rzeŸb
z piasku, któr¹ ogl¹daliœmy z wielk¹
przyjemnoœci¹ i ciekawoœci¹. Najm³odsi czêsto pytali: „Jak to jest
zrobione, ¿e siê nie przewraca?”. Odwa¿ni chêtnie fotografowali siê z rzeŸbami bohaterów znanych kreskówek
oraz baœni. Wakacyjny wyjazd by³
udany i wszystkim siê podoba³.
W ostatni dzieñ Sportowego

Lata 2014 odby³a siê Letnia Kawiarenka, w której ka¿dy móg³ znaleŸæ
ulubiony smako³yk. W karcie napojów i deserów znalaz³y siê m.in. zimna lemoniada z parasolk¹, cappuccino, czekolada na gor¹co, a tak¿e
gofry i lody, czyli istny raj dla ³asuchów. Ka¿dy z nas móg³ poczuæ siê
wyj¹tkowo, jak w prawdziwej kawiarni. Jednak nasza kawiarnia by³a

wyj¹tkowa, gdy¿ w niej za s³odkie
smako³yki p³aci³o siê uœmiechami. W
tym dniu odby³a siê równie¿ dyskoteka z zabawami i konkursami oraz
œpiewaniem piosenek. Ka¿dy
uczestnik Sportowego Lata otrzyma³ pami¹tkowy dyplom za wspólnie
i weso³o spêdzony wakacyjny czas.
Kolejne letnie przygody ju¿ za rok!
Wojciech Frost

Gimnazjaliœci z Wêgorzyna „œwiecili”
przyk³adem!
20 wrzeœnia ca³y œwiat po raz
dwudziesty uczestniczy³ w corocznej, ogólnoœwiatowej kampanii
„Sprz¹tanie Œwiata”. Akcja jest
prowadzona ju¿ w osiemdziesiêciu
krajach œwiata i ka¿dego roku skupia blisko 35 milionów ochotników.
W tym roku szkolnym nie zabrak³o
równie¿ gimnazjalistów z Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie. Tym
razem m³odzie¿ wraz z opiekunami
swoj¹ inicjatywê skierowa³a na tereny
wiejskie Gminy Wêgorzyno. Tego
dnia uda³o siê odwiedziæ i wysprz¹taæ
a¿ dziesiêæ miejscowoœci: Po³chowo,
Runowo Pomorskie, Ginawê, Kraœnik,
Gardno, Przytoñ, Chwarstno, Winniki, Sielsko i Wêgorzynko.

Uczestnicy wyposa¿eni w worki
oraz rêkawice ochoczo sprz¹tali
wyznaczony teren. Efektem by³o kilkadziesi¹t worków wype³nionych
posegregowanymi odpadami komunalnymi: szk³em, plastikiem i makulatur¹. Po uczciwej pracy w terenie
na wszystkich czeka³a niespodzianka. Dla ka¿dej grupy miejscowi so³tysi zorganizowali ogniska, poczêstunek, przy którym ka¿dy móg³
odpocz¹æ i wyci¹gn¹æ wnioski z tej
piêknej, terenowej lekcji ekologii.
Dziêkujemy so³tysom gminy
Wêgorzyno za „goœcinê” i wspólne
kszta³cenie œwiadomoœci ekologicznej zarówno wœród gimnazjalistów
jak i mieszkañców gminy. To by³a
ciekawa lekcja wychowawcza! (szk)
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Znakomite biegi ³obeskich biegaczy
Biegowa Reprezentacja
£obza zosta³a
zaproszona przez nasze
partnerskie miasto
S³ubice na XVI Biegi
Prze³ajowe „Golicka
Mila”.
Przesympatyczna i bardzo goœcinna wioska, w której mieszka trochê wiêcej ni¿ trzystu mieszkañców,
goœci³a w miniony pi¹tek ponad
oœmiuset biegaczy z województwa
lubuskiego, niemieckiego Frankfurtu oraz naszej gminy. Pracownicy
szko³y, rodzice i miejscowe firmy
przygotowa³y ciep³e napoje, domowe ciasto, grochówkê, a dla najlepszych biegaczy puchary, medale,
nagrody rzeczowe i dyplomy.
Znakomicie na trudnej, ale bardzo dobrze przygotowanej trasie
radzili sobie nasi reprezentanci, z
których niemal po³owa stawa³a na
podium. Z czterdziestu biegaczy na
podium (miejsca 1-6) stanê³o a¿ 15
zawodników z naszej gminy. Trenerzy dziewcz¹t i ch³opców: El¿bieta
Romej, Piotr B³a¿ejowski i Mariusz
Poniewiera oraz opiekun ekipy Mariusz Szpryngacz, byli bardzo usatysfakcjonowani postaw¹ i wynikami naszych najm³odszych biegaczy.
PrzywieŸli oni do £obza piêæ z³otych
medali i pucharów za zwyciêstwa
indywidualne, cztery srebrne i trzy
br¹zowe medale.
Po biegach w Golicach wszyscy
zwiedzili Stadion Olimpijski w S³ubicach, gdzie zjedli obiad i otrzymali
pami¹tki z pobytu w S³ubicach oraz
napoje i owoce na drogê powrotn¹.
Poni¿ej wyniki zawodników, którzy zajêli miejsca na podium.
Szko³y podstawowe dziewczêta:

Klasa II
1m. £ucja Drozda SP2 £obez
2 m. Julia Adamczyk SP1 £obez
3 m. Hania Siwiecka SP2 £obez
Klasa V
2 m. Natalia Cichosz SP2 £obez
6 m. Julia Wojsz SP1 £obez
Klasa VI
1m. Magda Rosiñska SP2 £obez
2 m. Magda Teis SP2 £obez
Szko³y podstawowe ch³opcy
Klasa II
3 m. Bartosz Zapa³a SP Be³czna
Klasa III
1 m. Dawid Pobere¿ko SP2 £obez
6 m. Patryk Franaszek SP Be³czna
Klasa V
4 m. Denis Wejdebach SP2 £obez

Gimnazja Dziewczêta
1m. Julia Popiela ZSG £obez
3 m. Aleksandra Hlib Gimnazjum
Integracyjne £obez

Gimnazja ch³opcy
2 m. Patryk W³óka ZSG £obez
Bieg nauczycieli kobiety
1m. El¿bieta Romej SP2 £obez
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Iskra nie zap³onê³a w Dobrej
(DOBRA) Iskra Bia³ogard, beniaminek tegorocznej IV ligi, w minion¹ sobotê zawita³ do Dobrej, aby
po raz pierwszy w historii rozegraæ z
Sarmat¹ swój mecz ligowy. I chocia¿
od samego pocz¹tku przewagê w
polu osi¹gnêli zawodnicy Sarmaty
Dobra, to goœciom z Bia³ogardu po
kontrataku w 15' meczu pierwszym
uda³o siê uzyskaæ prowadzenie. Riposta gospodarzy by³a natychmiastowa, gdy¿ po niespe³na minucie
Kamil Pacelt w zamieszaniu pod
bramk¹ Iskry uzyska³ wyrównanie.
W 21' Mateusz Kowalczyk po strzale
z ok. 20 metrów w prawe okienko
bramki goœci zapewni³ Sarmacie prowadzenie. Przewa¿aj¹ca przez ca³y
mecz dru¿yna gospodarzy za spraw¹
Patryka Podbieg³o w 66' i Damiana
Dzierbickiego w 73' strzeli³a jeszcze
dwie kolejne bramki, zapewniaj¹c
Sarmacie wysokie zwyciêstwo 4:1.
Sarmata Dobra - Iskra Bia³ogard 4:1 (2:1)
Strzelcy bramek: Kamil Pacelt
(16'), Mateusz Kowalczyk (21'), Patryk Podbieg³o (66') i Damian Dzierbicki (73') dla Sarmaty, Mariusz
Szczepañski (15') dla Iskry.
Przy stanie 4:1 dla Sarmaty bramkarz Iskry Damian Poñczocha obroni³ rzut karny wykonywany przez
Zdzis³awa Szw¹dra (Sarmata).
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Mateusz Krupski, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz,
Mateusz Kowalczyk (68' Maciej
Go³dyn), Arkadiusz Paw³owski, Damian Dzierbicki, Filip Plewiñski (78'
Cezary Szkup), Zdzis³aw Szw¹der,
Patryk Podbieg³o, Przemys³aw Rembisz (82' Wojciech Bonifrowski),
Emilian Kamiñski (80' Wojciech

Kwiatkowski) oraz w rezerwie:
£ukasz Olechnowicz, Andrzej Kierek.
Iskra Golczewo: Damian Poñczocha, Marcin Kosmala, Adrian
Pietrzela, Mateusz Suchocki, Mateusz Przybysz, Robert Koziñski (66'
Jakub Dereñ), Rafa³ Jackiewicz, Wojciech £aniucha (72' Micha³ Stolarek), Micha³ Wysocki, Krzysztof
Misiak (46' Pawe³ Szczygie³), Mariusz Szczepañski, w rezerwie: Kamil
Kazimierski, Piotr Pokuciñski, Patryk Wróblewski.
¯ó³te kartki: Dorsz, Paw³owski,
Pacelt, Plewiñski i Dzierbicki (Sarmata), Przybysz (Iskra).
Sêdzia g³ówny: Tomasz Lisowski, asystenci: Sebastian K³os, Maciej Mazur.
estan

Sarmata w IV rundzie
Pucharu Polski
Orze³ £o¿nica - Sarmata Dobra
2:5 (0:2)
W rozegranej 24 wrzeœnia III rundzie Pucharu Polski na szczeblu
województwa Sarmata Dobra swój
mecz rozegra³ w £o¿nicy z miejscowym Or³em graj¹cym wAklasie. Graj¹ca trzy klasy wy¿ej dru¿yna Sarmaty posiada³a przez ca³y mecz przewagê i wygra³a z gospodarzami 5:2.
Trzy bramki dla Sarmaty zdoby³
Wojciech Bonifrowski, a dwie Maciej Go³dyn.
Sk³ad Sarmaty Dobra: Marciniak,
B¹k, Jemilianowicz, Dorsz, Sadowski (68' Pacelt), Plewiñski, Bonifrowski, Kowalczyk, Podbieg³o (59 Konior'), Go³dyn, Koœciuk.
estan

WYNIKI I TABELE
IV liga
Osadnik Myœlibórz - Stal Szczecin
3:3, Sarmata Dobra - Iskra Bia³ogard
4:1, Kluczevia Stargard - Darzbór
Szczecinek 0:1, Lech Czaplinek - D¹b
Dêbno 1:1, Odra Chojna - Œwit Szczecin 3:2, Energetyk Gryfino - Ina Goleniów 2:4, Hutnik Szczecin - Gryf
Kamieñ Pomorski 4:0, Vineta Wolin Arkonia Szczecin 2:1.
1. Œwit Szczecin
16 13:8
2. Osadnik Myœlibórz
13 14:7
3. D¹b Dêbno
13 18:9
4. Gryf Kamieñ Pom.
13 17:12
5. Darzbór Szczecinek
12 9:6
6. Ina Goleniów
11 12:10
7. Odra Chojna
11 12:12
8. Vineta Wolin
11 16:11
9. Hutnik Szczecin
10 11:10
10. Sarmata Dobra
9 10:15
11. Arkonia Szczecin
8 13:11
12. Lech Czaplinek
7 5:5
13. Kluczevia Stargard
7 8:15
14. Stal Szczecin
6 9:11
15. Energetyk Gryfino
4 10:22
16. Iskra Bia³ogard
3 3:16

Zmiana trenera
w Mewie Resko
(RESKO) Prezes Mewy Resko
Jan Andrusieczko przedstawi³ oficjalnie nowego trenera zespo³u, a
jest nim bardzo dobrze znany
wszystkim zawodnik tego Klubu
Artur Dmowski, zaœ jego asystentem bêdzie Dariusz Adamczuk.
Niestety debiut trenerski nie
wypad³ zbyt dobrze - Mewa przegra³a u siebie z Ehrle 2:3.
(r)

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

Klasa wojewódzka

Klasa okrêgowa
04.10.14 sobota
GKS Mierzyn - Iskra Golczewo
Victoria 95 Przec³aw - Kasta Szczecin
Wybrze¿e Rewalskie - Sparta Gryfice
Tanowia Tanowo - Œwiatowid £obez
13.00 Wicher Brojce - Iskierka Szczecin
13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Intermarche Rega Trzebiatów
15.00 Masovia Maszewo - Promieñ Mosty
05.10.14 niedziela
16.00 Fagus Ko³bacz - Mewa Resko

Klasa A
04.10.14 sobota
04.10.14 sobota
11.00 Gavia Choszczno - Unia Dolice
14.00 Stal Lipiany - Ina Iñsko
Fala Miêdzyzdroje - Jastrz¹b £osoœnica
B³êkitni Trzyg³ów - Korona Stuchowo
15.00 Orkan Suchañ - Zorza Dobrzany
15.00 Ba³tyk Gostyñ - Jantar Dziwnów
16.00 K³os Pe³czyce - Flota II Œwinoujœcie
16.00 Polonia P³oty - Odrzynka Radziszewo
15.00 Sowianka Sowno - Pionier ¯arnowo
15.00 Radowia Radowo Ma³e - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.00 Morzycko Moryñ - Piast Chociwel
05.10.14 niedziela
16.00 Jeziorak Szczecin - B³êkit Pniewo
16.00 Sparta Wêgorzyno - Pomorzanin Nowogard 14.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Orze³ Prusinowo

WYNIKI I TABELE
Klasa wojewódzka
Piast Chociwel - Orkan Suchañ 7:0,
Zorza Dobrzany - Polonia P³oty 3:3,
Pomorzanin Nowogard - Jeziorak
Szczecin 2:0, Odrzynka Radziszewo
- K³os Pe³czyce 0:1, Unia Dolice - Ina
Iñsko 5:2, B³êkit Pniewo - Morzycko
Moryñ 2:4, Flota II Œwinoujœcie Gavia Choszczno 0:4, Sparta Wêgorzyno - Stal Lipiany 1:2.
1. Piast Chociwel
21 22:4
2. Pomorzanin Now. 15 15:8
3. Morzycko Moryñ 14 13:9
4. B³êkit Pniewo
14 20:15
5. Stal Lipiany
13 19:13
6. K³os Pe³czyce
12 10:14
7. Jeziorak Szczecin
10 12:11
8. Zorza Dobrzany
10 21:14
9. Sparta Wêgorzyno 10 10:9
10. Unia Dolice
8 17:14
11. Polonia P³oty
8 16:15
12. Gavia Choszczno 7 15:14
13. Ina Iñsko
6 10:16
14. Odrzynka Radz.
5 12:19
15. Flota II Œwin.
3 6:27
16. Orkan Suchañ
2 2:18
Klasa okrêgowa
Œwiatowid £obez - Wybrze¿e Rewalskie - mecz prze³o¿ony na listopad.
Mewa Resko - Ehrle Dobra Szcz. 2:3,
Intermarche Rega Trzebiatów - Victoria 95 Przec³aw 3:0, Iskra Golczewo
- Iskierka Szczecin 3:1, Tanowia Tanowo - Wicher Brojce 2:1, Promieñ
Mosty - Fagus Ko³bacz 3:0, Sparta
Gryfice - Masovia Maszewo 4:1,
Kasta Szczecin - GKS Mierzyn 2:1.
1. Iskra Golczewo
16 15:5
2. Intermarche Rega 14 21:9
3. Tanowia Tanowo
14 18:13
4. Œwiatowid £obez
12 14:9
5. Iskierka Szczecin
12 9:9
6. GKS Mierzyn
11 20:15
7. Sparta Gryfice
11 13:10
8. Wybrze¿e Rewalskie 11 10:7
9. Promieñ Mosty
10 11:13
10. Kasta Szczecin
9 9:16
11. Masovia Maszewo 8 11:14
12. Ehrle Dobra Szcz. 7 13:15
13. Fagus Ko³bacz
7 11:16
14. Mewa Resko
7 10:12
15. Wicher Brojce
5 4:11
16. Victoria 95 Przec³aw 1 3:18
Klasa A
Orze³ Prusinowo - B³êkitni Trzyg³ów
1:12, Ba³tyk Gostyñ - Radowia Radowo Ma³e 1:1, Korona Stuchowo Fala Miêdzyzdroje 2:2, Pionier ¯arnowo - Znicz Wysoka Kamieñska
0:2, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Sowianka Sowno 0:3, Jastrz¹b £osoœnica - Jantar Dziwnów 1:3.
1. Jantar Dziwnów
15 25:2
2. Znicz Wysoka Kam.
15 17:2
3. Sowianka Sowno
12 12:2
4. Fala Miêdzyzdroje
11 14:6
5. Korona Stuchowo
10 17:10
6. B³êkitni Trzyg³ów
9 29:7
7. Radowia Radowo M.
4 8:11
8. Pionier ¯arnowo
4 8:16
9. Jastrz¹b £osoœnica
2 3:15
10. Ba³tyk Gostyñ
2 1:16
11. Orze³ Prusinowo
1 5:27
12. Prawobrze¿e Œwin.
0 1:26
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez

(448)
(288)
(206)

POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(206)
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(176)
Beata Medunecka - PUP £obez
(56)
Ryszard Brodziñski - starosta
(39)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez (37)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (31)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu (29)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
(20)
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
(16)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(16)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu (12)
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
(10)
Janina Szulc SR £obez
(8)
Janusz Zarecki £DK (7)
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie (6)
Maria Sola - PUP £obez
(6)
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
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Lech Urbañski radny RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez

Kupon
+
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(288)
(152)
(111)
(101)
(82)
(67)
(33)
(27)
(23)
(15)
(14)
(12)
(11)
(11)
(10)
(10)
(9)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)

Jolanta Jaremko - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM ?obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

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

(32)
(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
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko

(448)
(227)
(123)
(104)
(85)
(28)
(25)
(13)
(10)
(8)
(8)
(8)
(5)
(3)
(3)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(18)
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna(6)
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
(3)
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (3)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M.(22)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
Teresa £añ - Starostwo £obez
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
Andrzej Gradus - radny powiatowy
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
Beata Medunecka - PUP £obez

(100)
(30)
(26)
(14)
(12)
(10)
(9)
(6)
(6)

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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Józef Sitek - sêdzia SR £obez
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
Kamila Podfigurna - Starostwo
Beata D¹bro - PUP £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP

(6)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Helena Szwemmer - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Krystyna Bogucka - radna RM
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Kamila Deuter - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
Monika Jarz?bska - sekretarz UM
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Marian Kozioryñski - UM £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Agnieszka Kielar - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Wies?awa Romejko - UM ?obez
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Dariusz Ledzion - £DK
Miros³awa Turbak UM £obez
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Ewa Ciechañska UM £obez Agnieszka Michna - UM £obez
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Henryk Stankiewicz - radny RM

(330)
(93)
(87)
(86)
(81)
(80)
(73)
(73)
(67)
(28)
(23)
(23)
(19)
(19)
(18)
(15)
(14)
(14)
(13)
(10)
(10)
(8)
(8)
(8)
(7)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)

GMINA DOBRA
Piotr Hebda- radny gm. Dobra
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra
Barbara Wilczek - burmistrz Dobrej

(17)
(15)
(8)

GMINA RESKO
Renata Kulik - RM Resko
(184)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (173)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (158)
Barbara Basowska - radna RM
(144)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(124)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (76)
Jolanta Furman - CK
(56)
Andrzej Nowak - RM Resko
(37)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
(31)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(28)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(27)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko (23)
Kamila Jaworska - UM Resko
(17)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(15)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(12)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (11)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(11)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku(9)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko - (8)
Pawe³ Gradus - RM Resko
(7)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(6)
Jan Czaban - radny RM Resko
(3)
Ryszarda Czaban - dyrektor SP Resko (3)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (3)
Halina Puch - UM Resko
(3)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna(46)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(14)
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Zapiski z pamiêci
Œroda, 18.12.2013.

Galeria naszych mieszkañców
Oliwia z rodzicami i chrzestnymi

Dzieñ bez niespodzianek. Zrobi³em na obiad faszerowanego
kurczaka. Trochê za ma³o da³em
pietruszki, jak na mój smak, ale
Dziadek zjad³ nadzienie. Zostawi³
skórê, bo pomimo ¿e by³a tak jak
trzeba, to i tak mia³ z ni¹ k³opoty,
bo próbowa³ j¹ kroiæ widelcem,
zamiast no¿em. Miêso wysz³o
kruche i wilgotne. Dam mu resztê w nocy. Przesypia mi ju¿ ca³y
dzieñ. Trudno, bêdziemy walczyæ
w nocy. Waga podskoczy³a do
110.7 kg. Po obiedzie dokoñczy³em go³¹bki i teraz mro¿ê je w
zamra¿arce. Zrobi³em 12 szt. I
zosta³o mi na tyle samo farszu.
Czwartek, 19.12.2013.

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

Jesienny sezon
na prawdziwki

Dziadek najad³ siê szaleju.
Gor¹co mu, co chwila robi striptiz w³¹cznie z ca³kowitym. Ju¿
po raz któryœ ubieram go, a on
albo siê rozbiera albo nie daje siê
ubraæ. Otworzy³em drzwi na ganek i trochê oziêbi³em mieszkanie. Dziadek ca³kowicie nie kumaty. Chce, abym roz³o¿y³ mu
dywan na posadzce, bo mu zimno w go³e stopy. Gdy go próbowa³em ponownie ubraæ, zamachn¹³ siê na mnie. Wtedy ma
sporo si³y i niez³¹ prêdkoœæ.
Dobrze, ¿e spodziewa³em siê
tego uderzenia i go unikn¹³em.
Na obiad grochowa i go³¹bki.
Pachnie w domu od rana. Mo¿e
te zapachy go tak denerwuj¹,
nawet wspomnia³ coœ o jedzeniu. Dosta³ na drugie œniadanie
porcjê owoców i sok. Po obiedzie poszed³ spaæ. Spa³ z przerwami po pó³ godziny.
Pi¹tek, 20.12.2013.

(£OBEZ). W miniony pi¹tek
pan Jan Ludwikowski w okolicach
Bonina znalaz³ takie oto okazy
prawdziwków, jakie widaæ na za³¹CMYK

czonym zdjêciu. Oznacza to, ¿e po
chwilowej przerwie grzyby znowu
pojawi³y siê lasach, czemu sprzyjaj¹
ciep³e noce.
(r)

Dzieñ spokojny. Dziadek
przesypia na siedz¹co przy stole
lub na kanapie. Na obiad œledŸ z
jab³kami i warzywna. Po obiedzie spaliœmy obaj. Po kolacji
wyszed³em na pó³ godziny na
spacer. Chcia³em zobaczyæ jak
przystroili domy. My w £obzie,
na naszej ulicy lepiej przystrajamy podwórka, ni¿ oni ulice.
Ubogo jak na tak bogaty kraj.
Przyszed³em do domu, a tu
na mnie czeka³ Dziadek w kurtce. Nie mog¹c siê doczekaæ,
usn¹³ w kurtce. Teraz przesypia
na le¿¹co na kanapie. Dostaje
ju¿ drugi dzieñ zastrzyki na od-

(cz. 66, odc. 14)

wodnienie. Wkrótce œwiêta.
Chcê jeszcze zrobiæ karpatkê.
Nie mam mas³a do zrobienia kremu. Ale zrobiê ciasto.
Sobota, 21.12.2013.
Dzisiaj przyje¿d¿a starsza córka Dziadka. Muszê kupiæ mas³o i
jajka do kremu. Chcê te¿ na basen. Przyjecha³a z du¿¹ ga³êzi¹
œwierku. Bêdziemy mieli p³ask¹
choinkê. Bombki przynios³a z
piwnicy. Jest ju¿ œwi¹tecznie. Piekê pieczeñ. Niestety bimber popsu³ jej smak, jak na mój gust. Ale
i tak da siê zjeœæ.
Niedziela, 22.12.2013.
Od rana robiê krem. Masa budyniowa wysz³a mi z grudkami.
Przetar³em j¹ przez sitko do przecierania owoców i wszystko jest
w porz¹dku. Do kremu doda³em
soku z cytryny, aby by³ trochê
kwaskowaty i spirytus. Krem
wyszed³ doskonale. Przystrojê
karpatkê w wyka³aczki z nazwami miejscowoœci z regionu lasu
francusko-szwabskiego. Z resztek bia³ka chcia³em zrobiæ keks
makowy. Bia³ka nie da³y mi siê
ubiæ, bo za wczeœnie wsypa³em
cukier puder. I tak wysz³y dwie
ma³e babeczki i keksik.
Chcia³em wyk¹paæ Dziadka,
ale zacz¹³ mi siê stawiaæ, wiêc mu
powiedzia³em, ¿e muchy potruje
zapachem, a mi jest wszystko jedno, czy on siê k¹pie, czy nie.
Mo¿e bym z nim coœ wypertraktowa³, ale on mi pod nos przystawi³ piêœæ, wiêc by³o po ptokach.
Nie bêdê siê z nim szarpaæ. Ubra³em go w nowe ciuchy i do ³ó¿ka.
Nie ma jeszcze 18.
Poniedzia³ek, 23.12.2013.
Po zastrzyku pojecha³em po
zakupy. Jutro Wigilia. Dziadek ju¿
na mnie czeka³. Trochê siê spóŸni³em. Dobrze, ¿e mam zapasy
zup i drugich dañ. Jutro Wigilia u
m³odszej córki Dziadka. Przysz³a
ponowiæ zaproszenie. Dziadek po
jej przemowie bez k³opotów da³
siê wyk¹paæ. Chocia¿ ten problem mam z g³owy. Przystroi³em
karpatkê w nazwami miejscowoœci. Barszcz, uszka i karpatkê zabra³a wnuczka z kole¿ank¹. Podoba³ siê im mój pomys³ z nazwami.
Cdn.
WP

