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CZO£OWE ZDERZENIE
NA DRODZE DO ŒWIDWINA
(£OBEZ) Do zdarzenia
dosz³o 2 paŸdziernika
oko³o godz. 12.10.
Kieruj¹cy samochodem
skoda, jad¹c drog¹
wojewódzk¹ W-151
pomiêdzy
miejscowoœciami
£obez - Œwidwin,
z niewyjaœnionych na
chwilê obecn¹ przyczyn,
zjecha³ na przeciwleg³y
pas ruchu i uderzy³
w nadje¿d¿aj¹cego
z naprzeciwka nissana.
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Pomó¿my sobie wzajemnie
Po przeczytaniu relacji z sesji
Rady Miejskiej na ³amach Tygodnika £obeskiego autorstwa Pani Magdaleny Muchy, poczu³em siê w obowi¹zku do odniesienia siê do wypowiedzi Pana Lecha Urbañskiego (wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w £obzie oraz so³tysa miejscowoœci Suliszewice), który podda³ w
w¹tpliwoœæ moje intencje odnoœnie
„resztek pa³acu” w Rynowie.
Zespó³ pa³acowo-parkowy w
Rynowie zakupi³em na pocz¹tku
sierpnia, otrzymuj¹c informacjê od
znajomych zajmuj¹cych siê zawodowo tego typu obiektami. Przyszli do
mojego lokalu w centrum Katowic i
poinformowali mnie - „¿e jest coœ
ambitnego i trudnego dla Ciebie, a
wiemy, ¿e coœ takiego lubisz, czyli
wyzwania”. Po bardzo trudnych negocjacjach, kilkukrotnym podniesieniu ceny przez poprzedniego w³aœciciela uda³o siê szczêœliwie podpisaæ akt notarialny, w trakcie którego
równie¿ podniós³ cenê, co zirytowa³o nawet notariusza, nie mówi¹c ju¿
u mojej osobie. Mimo œwiadomoœci
stanu tego pa³acu, jego ruin, zdecydowa³em siê na wy³o¿enie w³asnych
pieniêdzy, wykupienie, odzyskanie
go od poprzednika. Poprzedni w³aœciciel m.in. brakiem aktywnego
dzia³ania doprowadzi³ obiekt do takiego stanu, w jakim siê znajduje
obecnie. Nie zwalnia to jednak lokalnej spo³ecznoœci z winy, czynnej lub
biernej, doprowadzenie do ruiny
tego zabytkowego obiektu, z odpowiedzialnoœci przynajmniej moralnej. Jedni wiedzieli, a inni rozkradali
i dewastowali bez przeciwdzia³ania
s¹siadów, znajomych. Ten etap, co
siê dzia³o z tym obiektem, chcê oddzieliæ „grub¹ kresk¹” œ.p. T. Mazowieckiego - co by³o, ju¿ nie wróci i nie
odkrêcimy tego, co siê sta³o, fakty s¹
takie, a nie inne. Ktoœ mo¿e mi zarzuciæ, ¿e oskar¿am przysz³ych s¹siadów, ja nie wskazujê palcem, ale powiedzmy sobie uczciwie, nikt ze
Szczecina, Ko³obrzegu, Koszalina
nie przyjecha³ tu do rynowskiego
pa³acu, aby zabraæ dachówki, ceg³y,
okiennice, parkiety, itd. Kto to uczyni³, pozostawiam sumieniu zainteresowanych, bo kto krad³, bo to trzeba
nazwaæ kradzie¿¹, sam doskonale wie.
W Rynowie, £obzie by³em 5
sierpnia, 29 sierpnia i w po³owie
wrzeœnia. W trakcie pobytu 29 sierpnia stwierdzi³em wyciêcie dwóch
buków, spotka³em tam wtedy kogoœ
z lokalnych mieszkañców i na pytanie co tutaj siê dzieje odpowiedzia³,
¿e szykuj¹ siê do zimy i ja te¿ mogê
braæ co siê da. Szanowni pañstwo,
czy gdybym ja przyszed³ na wasz¹
posesje, do sadu, ogrodu, do lasu
czy nie zareagowalibyœcie, gdybym
chcia³ wyci¹æ wasze drzewa lub

zniszczy³ i zabra³ jak¹œ w³asnoœæ?
Musicie sobie zdaæ sprawê z tego, ¿e
zarówno to, co pozosta³o z rynowskiego pa³acu oraz przylegaj¹cy
park jest objêty œcis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹ -rejestr chroniony strefa konserwatorska A. Nad A jest tylko 0, do których zalicza siê np. Wawel czy Jasn¹ Górê. Tak wiêc wycinka ka¿dego drzewa, wybranie ka¿dej
ceg³y jest bardzo powa¿nym przestêpstwem. Dla przyk³adu nielegalne wyciêcie dêbu czy buku mo¿e
groziæ kar¹ grzywny w wysokoœci
nawet kilkuset tysiêcy z³otych. I teraz pomyœlcie sobie pañstwo, je¿eli
te drzewa rosn¹ na nieruchomoœci
wpisanej do rejestru zabytków, te
kary mog¹ siêgaæ nawet milinów z³otych, a ja jestem zobligowany do informowania o ka¿dej nielegalnej wycince policjê, prokuraturê, wojewódzkiego konserwatora zabytków,
którzy zabezpieczaj¹ œlady i wszczynaj¹ postêpowanie w sprawie. Musicie sobie zdawaæ sprawê, ¿e „przyjaznych duszków” nie brakuje i
niech ktoœ na dan¹ osobê doniesie,
wtenczas rozpoczyna siê postêpowanie przeciwko i koñcz¹ siê ¿arty ze
strony instytucji pañstwowych.
Jestem bardzo zadowolony ze
spotkania z pani¹ so³tys Rynowa,
dziêki wydatnej pomocy pana burmistrza Ryszarda Soli. Spotkanie
trwa³o ponad godzinê i przedstawi³em swoje stanowisko zwi¹zane z
pa³acem oraz Rynowem. Pani so³tys
bardzo chêtnie wys³ucha³a oraz
obieca³a pomoc, czy to w samym
spotkaniu z mieszkañcami, czy w
przekazaniu mojego pos³ania, którego jednym z nich jest np. chêæ wybudowania oczyszczalni œcieków z
mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia s¹siednich domostw.
Istotn¹ pomoc w kontaktach z
miejscowymi przedstawicielami ró¿nych instytucji oraz ogromnym entuzjazmem, z jakim mnie przyj¹³, wykaza³ siê pan burmistrz Ryszard Sola,
umawiaj¹c mnie z wieloma osobami
posiadaj¹cymi wiedzê, g³ównie historyczn¹, rynowskiego pa³acu np.:
panem dyrektorem Biblioteki Miejskiej, panem radnym i nauczycielem
historii Kazimierzem Chojnackim,
czy przedstawicielami ro¿nych instytucji.
Bardzo istotna jest Ogromna
przychylnoœæ pani Wojewódzkiej
Konserwator Zabytków Ewy Staneckiej - która sama stwierdzi³a, ¿e
rzuci³em siê na Bardzo g³êbok¹ wodê
z tym pa³acem i mówi³ tak ka¿dy inny
cz³owiek, z którym siê spotka³em i
rozmawia³em w sprawie czy na temat
odbudowy Pa³acu w Rynowie.
Przedstawi³em panu burmistrzowi moje plany zwi¹zane z samym
Rynowem oraz, je¿eli bêd¹ ku temu

sprzyjaj¹ce warunki, do wspó³pracy
w £obzie i okolicach. Jedyn¹ nieprzyjemn¹ zadr¹ ze strony w³adz
gminy jest wspomniany pan wiceprzewodnicz¹cy Rady Lech Urbañski, który to po informacji pana burmistrza, ¿e zakupi³em pa³ac i co mam
w planach zrobiæ, wypowiedzia³ siê,
¿e poprzedni w³aœciciel uzyska³ po¿yczkê na remont pa³acu w kwocie 8
mln z³, któr¹ zagarn¹³ i uciek³ do USA
lub Kanady i ¿e ze mn¹ bêdzie podobnie. Cz³owiek, który nigdy mnie
nie widzia³ na oczy ani ja jego i nie
zamieniliœmy ani jednego s³owa, zaczyna mi imputowaæ z³¹ wolê. Pytam
wiêc, je¿eli ten pan posiada³ wiedzê
o przestêpstwie zagarniêcia 8 mln z³,
czy zg³osi³ to odpowiednim organom, posiadanie wiedzy i jej niezg³oszenie podlega karze pozbawienia
wolnoœci.
Zarzucaj¹c mi brak dobrej woli
oraz porównanie do dzia³añ poprzedniego w³aœciciela, mogê pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e zosta³y
naruszone moje dobra osobiste, co
te¿ ma swoje prze³o¿enie prawne.
Mam nadziejê, ¿e jest to opinia odosobniona i nie jest to g³os ca³ej rady.
Reasumuj¹c, ¿yjmy, wspó³pracujmy, pomagajmy sobie, a nie
walczmy i nie pomawiajmy innych.
Spotka³em siê z sugesti¹, abym przyszed³ na posiedzenia rady, przedstawi³ siê, zaprezentowa³ i opowiedzia³
o moich planach, ale odpowiedzia³em, ¿e to rada powinna mnie zaprosiæ
do spotkania o takim charakterze.
Z wyrazami szacunku:
Grzegorz Jêdrak
Od Redakcji.
Zgadzaj¹c siê z g³ównym przes³aniem pana Grzegorza Jêdraka,
muszê jednoczeœnie stan¹æ w obronie radnego Lecha Urbañskiego i
odpowiedzialnoœci za dewastacjê
pa³acu. Radny zareagowa³ nie na
nowego nabywcê pa³acu, lecz na
„wizje” og³aszane przez burmistrza
na wielu sesjach, które okazywa³y
siê najczêœciej pustos³owiem. Pytanie pod adresem radnego, czy zg³osi³ kradzie¿ 8 milionów z³otych jest
ma³o powa¿ne, gdy¿ ta sprawa by³a
powszechnie znana. Równie dobrze
mo¿na to pytanie skierowaæ pod
adresem burmistrza i konserwatora
zabytków - co robili, ¿e pa³ac popad³
w ruinê. W przeciwieñstwie do radnego te osoby bior¹ spore pensje za
swoj¹ pracê. Radny wyrazi³ obawy o
pieni¹dze publiczne, je¿eli takowe
mia³yby pójœæ na to przedsiêwziêcie,
do czego jest jak najbardziej uprawniony mandatem radnego. Dodam,
¿e drogê do biblioteki mo¿e wskazaæ
nie tylko burmistrz, ale ka¿dy zagadniêty na ulicy ³obzianin.
KAR
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BEATA
BIA£OSKÓRSKA
MIANOWANA

(WÊGORZYNO).Podczas sesji
30.09.2014 r. odby³o siê uroczyste
œlubowanie pani Beaty Bia³oskórskiej, która uzyska³a awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.

Podziêkowania
Bardzo serdecznie dziêkujê Panu
Wies³awowi Ma³emu Rzecznikowi
Praw Konsumenta przy Starostwie
w £obzie, za to, ¿e dziêki Jego interwencji uda³o siê rozwi¹zaæ trudn¹
dla mnie sytuacjê z zawartymi umowami.
Alicja Musia³a, £obez
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CZO£OWE
ZDERZENIE
NA W-151

Zniewa¿y³ policjantów
i trafi³ od razu
przed s¹d

21 latek 3 paŸdziernika trafi³
prosto przed s¹d za zniewa¿enie
oraz naruszenie nietykalnoœci cielesnej funkcjonariuszy Oddzia³u
Prewencji w Szczecinie. Po raz
kolejny jest to dowód na to, ¿e nie ma
pob³a¿ania dla sprawców zniewa¿eñ
policjantów.
(£OBEZ) Do zdarzenia dosz³o 2
paŸdziernika oko³o godz. 12.10.
Kieruj¹cy samochodem skoda, jad¹c drog¹ wojewódzk¹ W-151 pomiêdzy miejscowoœciami £obez Œwidwin, z niewyjaœnionych na
chwilê obecn¹ przyczyn, zjecha³ na
przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³ w
nadje¿d¿aj¹cego z naprzeciwka
nissana.
Pasa¿erka nissana zosta³a przetransportowana do szpitala w Drawsku Pomorskim z podejrzeniem z³a-

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

sprzedam
603 791 332, 506 948 995,
www.uroczedzialki.pl
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mania ¿eber. Kierowcy natomiast nie
odnieœli powa¿niejszych obra¿eñ.
Obaj byli trzeŸwi.
£obescy policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i kierowali kierowców na objazdy tak, aby nie powsta³y powa¿ne utrudnienia w ruchu, gdy¿ w trakcie trwania czynnoœci odcinek tej drogi by³ zamkniêty.
Funkcjonariusze zabezpieczyli
œlady i przeprowadzili czynnoœci
dochodzeniowo-œledcze, które pozwol¹ dok³adnie okreœliæ przyczyny
i okolicznoœci tego zdarzenia. (kp)

W œrodê policjanci Oddzia³u Prewencji w Szczecinie pe³ni¹cy s³u¿bê
na terenie gminy £obez zauwa¿yli
mê¿czyznê, który w miejscu objêtym
zakazem spo¿ywa³ alkohol.
Podjêli wiêc interwencjê, gdy¿
mê¿czyzna ten swoim zachowaniem
dopuœci³ siê wykroczenia. W trakcie
prowadzonej interwencji 21 latek
zacz¹³ u¿ywaæ wobec funkcjonariuszy s³ów wulgarnych i nieprzyzwoitych zniewa¿aj¹c ich. Chc¹c podj¹æ
próbê ucieczki, zacz¹³ odpychaæ
policjantów. M³ody mê¿czyzna w
tamtym dniu by³ nietrzeŸwy, zosta³

Starostwo Powiatowe w £obzie
og³asza nabór na stanowisko
Inspektora ds. funduszy europejskich oraz krajowych
programów wsparcia w Starostwie Powiatowym w £obzie
- wymiar 1/2 etatu.
Informacje o naborze mo¿na uzyskaæ na stronie BIP Starostwa
Powiatowego w £obzie: spow.lobez.ibip.pl w zak³adce og³oszenia
o naborze, a tak¿e pod numerem telefonu 91 39 760 99.

zatrzymany i noc spêdzi³ w policyjnym areszcie. Po wytrzeŸwieniu
us³ysza³ zarzut zniewa¿enia i naruszenia nietykalnoœci cielesnej policjantów. Zgromadzony materia³ dowodowy wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszony trafi³ do s¹du. Dzisiaj 21 letni
podejrzany zosta³ doprowadzony na
salê s¹dow¹.
Mê¿czyzna zosta³ uznany za winnego pope³nienia zarzucanego mu
czynu. Us³ysza³ wyrok S¹du Rejonowego w Gryficach, który wymierzy³ mu karê 6 miesi¹cu pozbawienia
wolnoœci w zawieszeniu na okres
próby 3 lat, a tak¿e odda³ po dozór
kuratora.
(kp)
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Radzili, radzili i nie uradzili
(£OBEZ). O tym czy Jolanta
Manowiec zostanie dyrektorem zespo³u Szkó³ w £obzie czy nie, ostatecznie zdecyduje wojewoda. Podczas sesji Rady Powiatu, jaka odby³a siê w ostatni poniedzia³ek wrzeœnia, bardzo d³ugo roztrz¹sano
kwestiê samego procesu przeprowadzania konkursu i w ostatecznoœci niepowo³ania dyrektor na stanowisko, choæ konkurs wygra³a. W
poniedzia³ek – 6 paŸdziernika zarz¹d powiatu mia³ podj¹æ decyzjê co
dalej w tej sprawie. Jak siê dowiedzieliœmy, wstrzyma³ siê do czasu
rozpatrzenia skargi przez wojewodê na niepowierzenie obowi¹zków
pani Jolancie Manowiec dyrektora
szko³y.
Historia konkursu na dyrektora
Zespo³u Szkó³ w £obzie ma swój
pocz¹tek jeszcze na pocz¹tku br.
Wprawdzie wygra³a go dotychczasowa dyrektor Jolanta Manowiec,
jednak ostatecznie czterech na piêciu cz³onków zarz¹du powiatu 1
wrzeœnia zag³osowa³o o niepowierzeniu jej stanowiska i ostatecznie
na 10 miesiêcy powierzono to pe³nienie obowi¹zków wicedyrektor Annie Boguszewskiej-W¹sowicz.
Podczas sesji przeanalizowano
ca³¹ procedurê, w wyniku czego
wysz³o na jaw wiele b³êdów, jakie
pope³niono w trakcie.
Przypominamy, ¿e wszystko rozegra³o siê niemal b³yskawicznie. W
pi¹tek 29 sierpnia oko³o godz. 14.00
dyr. Jolanta Manowiec otrzyma³a
telefon ze starostwa, ¿e je¿eli chce
przejœæ na wczeœniejsza emeryturê,
to musi mieæ jeden dzieñ wolnego.
Przy okazji ow¹ emeryturê zamierza³a i tak zawiesiæ na czas pracy. Emerytura mia³a byæ swoistym zabezpieczeniem w razie jakichkolwiek zawirowañ. To by³ ostatni dzieñ pracy na
dotychczasowym stanowisku, a po
weekendzie od 1 wrzeœnia mia³o byæ
powierzone jej stanowisko dyrektora. Wprawdzie uchwala w tej sprawie
zosta³a podjêta ju¿ 22 sierpnia, jednak starosta, po uzgodnieniu z dy-

rektor postanowi³ wrêczyæ akt powierzenia 1 wrzeœnia podczas apelu,
aby by³o uroczyœcie. Wszystko
zmieni³o siê jednak po godzinie 14.00
w pi¹tek, gdy okaza³o siê, ¿e musi
byæ jeden wolny dzieñ, w innym
wypadku dyr. Jolanta Manowiec
straci szansê na przejœcie na wczeœniejsz¹ emeryturê. By³a to jedyna i
ostatnia szansa, dokumenty w tej
sprawie zosta³y wys³ane. Podczas
weekendu poinformowa³a starostê,
¿e aby nie straciæ tej szansy nie bêdzie w poniedzia³ek w pracy i prosi o
zatrudnienie od 2 wrzeœnia. Takie te¿
pismo wp³ynê³o do starostwa w
poniedzia³ek rano. W niedzielê konsultowano siê telefonicznie w kwestiach prawnych. W poniedzia³ek
zebra³ siê zarz¹d. Starosta wniós³,
aby powierzyæ stanowisko p. Jolancie Manowiec od 2 wrzeœnia i by³
jedynym, który g³osowa³ za. Pozostali cz³onkowie zarz¹du: Jan Zdanowicz, Ryszard Sarna, Andrzej Gradus i Micha³ Kar³owski - przeciw.
Sama zrezygnowa³a
- 1 wrzeœnia uczestniczy³am w
pracach zarz¹du, wyjaœnia³am stan,
jaki zaistnia³, nie u¿y³am stwierdzenia, ¿e pani Manowiec nie wywi¹za³a
siê z kontraktu. To jest kontrakt nie
zwi¹zany terminem ani z prawa pracy
ani z prawa administracyjnego. Zarz¹d 1 wrzeœnia pyta³ siê mnie, czy
musi zmieniæ uchwa³ê o powierzeniu
stanowiska dyrektora szko³y i ja w
odpowiedzi przekaza³am, ¿e nie ma
takiej normy prawnej, która nakazywa³aby zmianê uchwa³y, która zosta³a podjêta 22 sierpnia a która to
uchwa³a zgodna jest z art. 36. Kandydatowi, który wygra³ konkurs nie
mo¿na odmówiæ powierzenia stanowiska dyrektora. Ze stanu faktycznego, jaki zosta³ mi przedstawiony
wiem, ¿e taka oferta zatrudnienia
pad³a dwa razy – raz poprzez pismo
pana wicestarosty chyba z 12 sierpnia, gdzie pan wicestarosta chcia³
cofn¹æ oœwiadczenie o rozwi¹zaniu
umowy o pracê, ale pani Manowiec

nie wyrazi³a zgody i drugi raz – w
sytuacji, gdy starosta Ryszard Brodziñski by³ z aktem powierzenia na
apelu rozpoczynaj¹cym rok szkolny,
ale pani Manowiec nie stawi³a siê do
tego aktu wrêczenia. Z tego co wiem
pani Manowiec wiedzia³a, ¿e z dniem
1 wrzeœnia ma siê stawiæ do pracy
celem odebrania aktu powierzenia,
st¹d ta uchwa³a o nieobjêciu stanowiska – wyjasni³a radczyni na pocz¹tku sesji.
Radna Halina Szymañska przypomnia³a, ¿e 1 wrzeœnia pani Jolanta
Manowiec nie by³a ju¿ pracownikiem
szko³y. Z kolei na pocz¹tku sierpnia
by³ wniosek o wycofaniu wypowiedzenia, ale nie by³a to oferta kontynuowania zatrudnienia jako nauczyciela.
Wskaza³a równie¿, ¿e na BIP-ie
nie zosta³a umieszczona uchwa³a z
22 sierpnia, do szko³y równie¿ nie
zosta³a wys³ana uchwa³a o powierzeniu stanowiska dyrektora szko³y.
Zwróci³a równie¿ uwagê na to, ¿e
dyrektor nie zosta³a odwo³ana
uchwa³¹.
Radczyni wyjaœni³a, ¿e stanowisko by³oby powierzone, gdyby
„pani Manowiec wyrazi³a na takie
powierzenie zgodê, a z tego pisma,
które z³o¿y³a 1 wrzeœnia wiem, ¿e takiej zgody nie by³o. Do nawi¹zania
stosunku pracy potrzebna jest zgoda obu stron. Zarz¹d nie móg³by
narzuciæ aktu powierzenia.”
Radna Halina Szymañska przypomnia³a o sytuacji z Domas³awka,
gdzie wójt zosta³ odwo³any przez
premiera za to, ¿e nie powierzy³ stanowiska osobie, która wygra³a konkurs. Stwierdzi³a równie¿, ¿e w ¿adnym momencie pani J. Manowiec nie
odmówi³a przyjêcia stanowiska dyrektora po wygranym konkursie.
-By³y tylko ¿¹dania ze strony
zarz¹du, by siê wycofa³a z emerytury, natomiast to zupe³nie moim zda-

niem nie dotyczy³o tego tematu.
Wczeœniej zabezpieczy³a siê, ¿eby
móc przejœæ na emeryturê w sytuacji,
gdy by³y ju¿ wczeœniej problemy we
wspó³pracy z zarz¹dem i nie by³a
pewna swojej sytuacji. ¯¹danie wiêc
od niej, ¿eby wycofa³a siê z trybu
przechodzenia na emeryturê, zanim
jej wrêczono akt powierzenia by³o
chyba wyst¹pieniem przedczasowym – powiedzia³a radna.
Radczyni sta³a jednak na stanowisku, ¿e skoro pani Manowiec nie
zjawi³a siê 1 wrzeœnia w pracy, to
oznacza, ¿e nie przyjê³a oferty zatrudnienia.
Odprawa z ministerstwa
Jeszcze podczas komisji oœwiaty
wiele s³ów oburzenia pad³o ze strony cz³onków zarz¹du w kwestii koniecznoœci wyp³acenia pani Jolancie
Manowiec szeœciomiesiêcznej odprawy w wysokoœci 18 tys. z³ brutto
z tytu³u zwolnienia ze stanowiska
nauczyciela. To w³aœnie dlatego wicestarosta Jan Zdanowicz zwróci³
siê z ofert¹ wycofania zwolnienia z
pracy. Podczas sesji okaza³o siê, ku
zaskoczeniu wielu radnych, ¿e zwrot
owej kontrowersyjnej odprawy wyp³aca ministerstwo, a nie powiat.
Skarga u wojewody
Po tej dyskusji radni mieli glosowaæ nad projektem uchwa³y, o której
wspomnia³ ju¿ podczas Komisji
Oœwiaty radny Józef Drozdowski.
W projekcie uchwa³y by³a zawarta proœba radnych o ponowne rozpatrzenie i przywrócenie dyrektor na
stanowisko. Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Marek Kubacki zaznaczy³,
¿e to nie jest nakaz dla zarz¹du, bowiem zarz¹d w tej kwestii jest niezale¿ny i niezale¿nie podejmuje decyzje.
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Radni dowiedzieli siê równoczeœnie, ¿e do urzêdu wojewódzkiego
wp³ynê³a skarga na fakt niepowierzenia obowi¹zków dyrektora pani
Jolancie Manowiec.
O tym jakie bêdzie rozstrzygniêcie nadzorcze, poinformujemy.
Nie odmówi³am przyjêcia
zatrudnienia
Obecna na sesji Jolanta Manowiec równie¿ zabra³a g³os, wyjaœniaj¹c wiele kwestii.
- Prawnicy u¿ywaj¹ mocnych
s³ów. I takie s³owa, które siê tu pojawi³y, ¿e „nie stawi³a siê do pracy 1
wrzeœnia”, „odmówi³a przyjêcia
obowi¹zków” – nie stawa³abym do
konkursu, gdybym nie chcia³a podj¹æ obowi¹zków dyrektora. To o
czym tu zosta³o powiedziane, ¿e pan
wicestarosta zwróci³ siê do mnie z
pismem o cofniêcie wypowiedzenia... Nie maj¹c pewnoœci co do
mojej sytuacji, moich kole¿anek i
kolegów, zdecydowa³am siê po prostu przejœæ na wczeœniejsz¹ emeryturê. Jestem ostatnim rocznikiem,
który móg³ siê o ni¹ ubiegaæ. Okaza³o siê, ¿e to nie koliduje ze stawaniem
do konkursu. Koœci¹ niezgody jest
to, ¿e takie s¹ przepisy oœwiatowe, ¿e
je¿eli nauczyciel z powodu zak³adu
pracy traci pracê, otrzymuje szeœciomiesiêczne pobory.
Gdybym rzeczywiœcie dosta³a
dokumenty do podpisania, to podpisa³abym je. 29 sierpnia zosta³am
pilnie wezwana do starostwa. Okaza³o siê, ¿e ¿eby nowy stosunek pracy
podj¹æ, musi byæ jeden dzieñ przerwy – taka jest interpretacja ZUS.
Tym jednym dniem przerwy na moje
nieszczêœcie staje siê 1 wrzeœnia.
WyobraŸcie sobie pañstwo, w jakiej
znalaz³am siê sytuacji. Zdecydowa³am, jak zdecydowa³am, i powiadomi³em pana starostê, ¿e tym dniem
jest 1 wrzeœnia i w zwi¹zku z tym apel
poprowadzi moja wicedyrektor pani
Anna Boguszewska-W¹sowicz.
Przygotowa³am rok szkolny, arkusz
organizacyjny, wszystkie uchwa³y,
które s¹ potrzebne do rozpoczêcia
roku szkolnego, poprowadzi³am
radê pedagogiczn¹ 29 sierpnia, to
by³ pi¹tek, wszystko do roku szkolnego by³o przygotowane. W momencie, kiedy dowiedzia³am siê, ¿e
jest taka sytuacja w konsultacji z
pani¹ wicedyrektor, poprosi³am, aby
poprowadzi³a za mnie apel. 17 lat
by³am w tej szkole dyrektorem, 22
lata w tej szkole pracujê, a w ogóle 32
pracujê w oœwiacie, by³am tak¿e pracownikiem Kuratorium Oœwiaty.
Gdybym wiedzia³a, ¿e taka sytuacja
bêdzie mia³a miejsce, to w ogóle nie
stawa³abym do konkursu. Nie odmówi³am ani przyjêcia obowi¹zków,
ani nie stawi³am siê do pracy, bo mi
siê po prostu nie chcia³o. Przez ostatnie 12 lat 20 dni by³am na zwolnieniu
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lekarskim. W tym roku ze wzglêdu na
to, ¿e zacz¹³ siê remont, to szko³a
praktycznie sta³a siê naszym domem.
A problemem sta³ siê jeden dzieñ i to
nie dlatego, ¿e nie chcia³am przyjœæ
do pracy, tylko dlatego, ¿e w ostatniej chwili, w ostatniej minucie, mo¿na powiedzieæ, przejecha³am siê na
przepisach emerytalnych. Z tego
powodu jest mi po prostu przykro.
Wydawa³o mi siê, ¿e takie sytuacje
s¹ tylko w programach interwencyjnych, ¿e to filmowe sytuacje. Gdy
pracownicy szko³y odchodz¹ na
emeryturê, niekoniecznie muszê ich
bardzo lubiæ, ale nie zdarzy³o mi siê,
¿ebym godnie pracownika nie po¿egna³a i ¿ebym nie myœla³a równie¿ o
tym, ¿eby w sposób w³aœciwy, korzystny odszed³ na zas³u¿ony odpoczynek.
Stosunek pracy koñczy³ mi siê 31
sierpnia. Pani wicedyrektor powinna otrzymaæ informacje, ja powinnam pokwitowaæ odbiór uchwa³y,
pani dyrektor powinna zatrudniæ
mnie na nowo w Zespole Szkó³ do
pracy po to, aby pan starosta móg³
powierzyæ mi na nowo obowi¹zki
dyrektora szko³y. Jeœli jakiœ b³¹d tutaj pope³ni³am, wynikaj¹cy z mojej
niewiedzy, to te¿ druga strona powinna spojrzeæ na ca³¹ sprawê i mo¿e
dostrzec b³êdy, które mo¿e i z drugiej
strony pope³niono – powiedzia³a Jolanta Manowiec.
Uchwa³a, która zbulwersowa³a
Radny Józef Drozdowski powiedzia³, ¿e komisja oœwiatowa wyst¹pi³a do zarz¹du o ponowne rozpatrzenie sytuacji i o pozytywne rozpatrzenie na korzyœæ pani Jolanty Manowiec.
- Pani dyrektor ma 32 lata nienagannej pracy, z tego 17 lat na stanowisku dyrektora szko³y. Nienaganna
praca, wygranie konkursu na dyrektora i teraz spo³eczeñstwo jest zdezorientowane. Kandydat wygra³ konkurs jednog³oœnie, 9 osób by³o w
komisji - i nie jest dyrektorem. Rada
Pedagogiczna zwróci³a siê we wrzeœniu do zarz¹du, a rada pedagogiczna wspó³pracuje z pani¹ dyrektor,
udziela votum zaufania. To votum
zaufania zosta³o udzielone. Apelujemy do zarz¹du o ponowne przeanalizowanie tej sytuacji, ¿eby data 1
wrzeœnia nie by³a kolejnym dniem
klêski – powiedzia³ radny.
Cz³onek zarz¹du Ryszard Sarna
przedstawi³ zgromadzonym swoj¹
opiniê i odczucia, wyjaœni³ równie¿,
dlaczego g³osowa³ za niepowierzeniem stanowiska dotychczasowej
dyrektor.
– W imieniu zarz¹du muszê stan¹æ w obronie tego niegodziwego
gremium, które podjê³o tê katastrofaln¹ dla powiatu, jak wynika z dyskusji i z histerii rozpêtanej wokó³
tego zjawiska. Chcia³bym zwróciæ

uwagê, ¿e zarz¹d swoj¹ decyzj¹ w
pewnym sensie zaprotestowa³ przeciwko manipulowaniu zarz¹dem w
kwestii powierzania stanowiska dyrektora. Wed³ug mojej osobistej
oceny to by³ misternie przygotowany plan ju¿ od dawna, ¿eby wy³udziæ
te 18 tys. z³ z bud¿etu.
Zapytam tylko tak, wyt³umaczmy sobie zjawisko, ¿e dostajemy arkusz organizacyjny szko³y, ja go nie
zna³em wczeœniej jako cz³onek zarz¹du, bo dopiero po 1 wrzeœnia (czyli
ju¿ po podjêciu decyzji przez zarz¹d
1 wrzeœnia– przyp. red.), pozna³em
arkusz organizacyjny, w którym
wykazany jest wakat zastêpcy dyrektora i temu zastêpcy dyrektora
przydziela siê w arkuszu organizacyjnym szko³y pe³ny etat, a zastêpca
dyrektora, o ile ja siê orientujê, ma
zni¿kê 10 godzin, czyli z tych dziesiêciu godzin, które przydzielono wakatowi, starczy³oby znakomicie na uzupe³nienie etatu pani dyrektor i zosta³aby na etacie pracownika szko³y bez
potrzeby wypowiadania jej umowy
o pracê. Wtedy takie wypowiedzenie powoduje skutek obowi¹zku
wyp³acenia przez organ za³o¿ycielski szeœciomiesiêcznej odprawy dodatkowo, oprócz odprawy emerytalnej, która przys³uguje ka¿demu odchodz¹cemu na emeryturê nauczycielowi. I teraz gdy s³ucham tych
wszystkich opowiadañ i opowieœci,
nabieram coraz g³êbszego przekonania, ¿e to by³ jakiœ plan. Ale to jest
moje osobiste podejrzenie. Co mnie
najbardziej w tym wszystkim bulwersuje, cz³onka zarz¹du, cz³owieka, ¿e
my w œwietle tych wszystkich poczynañ zwolnienia z pracy pani Manowiec, przygotowania do wyp³acenia
odprawy, powodujemy, ¿e bêdziemy
pani Manowiec oprócz tych 18 tys.
z³ wypowiedzenia za zwolnienie z
pracy p³aciæ jednoczeœnie pobory za
to, ¿e ona wróci³a do pracy w tym
samym czasie. St¹d mój opór na
ponowne zatrudnienie przy pewnych poci¹gniêciach, które by³y
powodem na to, ¿e byliœmy jako za-
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rz¹d manipulowani. Jestem zbulwersowany, bo na ostatnim posiedzeniu komisji wspólnych wycofaliœmy
z obrad projekt tej uchwa³y, teraz
znów pojawia siê, nie podyskutowaliœmy nad jego treœci¹ - powiedzia³
radny.
Odczyta³ równie¿ fragment projektu, który go szczególnie zbulwersowa³: „i powo³anie dyrektora szko³y zgodnie z wynikami rozstrzygniêtego konkursu” - czy to nie jest nakaz - dopytywa³.
G³os zabra³ równie¿ cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski.
– Wydaje mi siê, ¿e dym przes³ania kawa³ek ognia, który jest. Nie ma
woli spojrzenia, jakie s¹ fakty, tylko
po prostu s¹ pobo¿ne ¿yczenia, dobre chêci. W naszym kraju na szczêœcie obowi¹zuje prawo i wierzê, ¿e to
prawo uporz¹dkuje tê sprawê, a nie
na tej zasadzie, czy to jest nasza dobra, czy z³a wola. Z tego co us³ysza³em to w zasadzie mo¿na powiedzieæ,
¿e zarz¹d, kolega starosta g³osowa³
odwrotnie – to nieludzki zarz¹d. Bo
tak kierowa³ siê sprawami pani dyrektor, ¿e nie powo³a³ na to stanowisko. Zgadzam siê z koleg¹ Sarn¹ pod
jednym wzglêdem, ca³y czas forma,
w jakiej do nas informacje i dokumenty sp³ywa³y by³a nie od przyjêcia. 1 wrzeœnia to pani dyrektor poinformowa³a, ¿e przechodzi na emeryturê, to pani dyrektor nie podjê³a
pracy, a przedstawianie, ¿e wina le¿y
po naszej stronie, to jest nie do przyjêcia dla mnie. Zarz¹d podj¹³ decyzjê
i forma dzisiejszej uchwa³y jest dla
mnie nie do przyjêcia. Jest takie prawo, rada mo¿e sobie tak¹ uchwa³ê
podj¹æ, ale w wiêkszoœci nikt nie
patrzy na faktyczny stan i na to, co
prawnie siê dzia³o. Uchwa³a jest u
wojewody. Stawianie to w aspekcie
moralnym, ocenianie tak jak kole¿anka Szymañska ju¿ oceni³a, jakie to
jest nasze postêpowanie to jest dla
mnie nie do przyjêcia – powiedzia³
cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski.
Cd. na str. 6
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Radzili, radzili i nie uradzili cd.
Czy wszystkie pieni¹dze
na zarz¹d by³y potrzebne?
Radny Ryszard Sola zwróci³ uwagê, ¿e ka¿dy szef, gdyby znalaz³ siê
w podobnej sytuacji, post¹pi³by tak
samo jak Jolanta Manowiec i nie ma
w tym niczego szczególnego.
- Cz³onkowie zarz¹du ca³y czas
mówi¹ o pieni¹dzach, a ja mam jedno
pytanie – czy wszystkie koszty, które ponieœliœmy na zarz¹d w tej kadencji by³y uzasadnione i potrzebne?
Mówimy o 18 tys. z³. Wydaje mi siê,
¿e nie ma co porównywaæ. Sprawdzi³em od strony prawnej, nie ma ¿adnych przeszkód, aby ponownie powo³aæ pani¹ Manowiec na stanowisko dyrektora, zabrak³o dobrej woli.
Wszystkie czynniki, o których mówimy, zosta³y spe³nione. Pani¹ Manowiec broni¹ wszyscy podlegli
pracownicy, s¹ tutaj, uczniowie, rodzice, instytucje i prosz¹, aby przywróciæ do pracy. Szefa siê nie kocha
szefa trzeba szanowaæ. W tej kadencji mia³a kilka trudnych decyzji, ku
zaskoczeniu spotka³y siê one z akceptacj¹ grona pedagogicznego,
coœ w tym musi byæ, jeœli by³a szefem
przez 17 lat, to chyba by³a dobrym
szefem – powiedzia³ radny.
Przypominamy, ¿e w tej kadencji
wprowadzono etat p³atnego cz³onka zarz¹du, który powierzono Micha³owi Kar³owskiemu. Dotychczas
bowiem na etacie by³ starosta i wicestarosta, natomiast trzech cz³onków
zarz¹du pracowa³o w ramach diety.
Czym¿e jest jego czteroletnia pensja, wobec tych 18 tysiêcy, o które
spieraj¹ siê wszyscy?
Kto kim manipulowa³
Jolanta Manowiec wyjaœni³a, ¿e
dodatek funkcyjny dyrektora szko³y wynosi 750 z³ (to dodatek znacznie
ni¿szy, ni¿ w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych na terenie
powiatu). Przypomnia³a te¿, ¿e arkusz organizacyjny nale¿y wykonaæ
do 30 kwietnia, czyli do czasu, gdy
nie wiedzia³a jeszcze, kto bêdzie dyrektorem i kto zostanie wicedyrektorem. W maju albo w czerwcu
podczas komisji oœwiaty omawiany
by³ arkusz organizacyjny, kolejny
raz na zarz¹dzie.
W obronie Jolanty Manowiec
stan¹³ przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marek Kubacki.
- Przez 17 lat pani dyrektor pracowa³a bez zarzutu i jest to fachowiec.
Jej wiedza jest ca³y czas szkole potrzebna. Poza nauczycielami s¹
uczniowie, którzy czytaj¹ gazety i
ten temat prze¿ywaj¹. Ci pañstwo s¹
od kszta³towania tych osób, myœlê,
¿e taka atmosfera i taka „histeria” jak

to pan radny powiedzia³, wokó³ tej
sprawy, nie s³u¿y temu, aby ci ludzie
byli w przysz³oœci m¹drzejsi od nas.
Bêdê g³osowa³ za t¹ uchwa³¹, myœlê
¿e to jest czas, aby ten temat zakoñczyæ – powiedzia³ M. Kubacki.
Starosta Ryszard Brodziñski kolejny raz przedstawi³ historiê przeprowadzania konkursu, wyjaœniaj¹c, ¿e wielokrotnie prosi³ cz³onków
zarz¹du, aby nie og³aszali kolejnego
konkursu, tylko powierzyli stanowisko dyrektora, obawiaj¹c siê, ¿e albo
nie bêdzie chêtnych, albo nie zostanie wy³oniony kandydat przed 1
wrzeœnia. Starosty jednak nikt wtedy nie s³ucha³ i cz³onkowie zarz¹du
robili swoje. Starosta przypomnia³,
¿e sam jest na emeryturze, jednak jak
dotychczas z emerytury nie skorzysta³, ma jednak komfort psychiczny,
¿e w ka¿dym momencie mo¿e to zrobiæ.
G³os ponownie zabra³a radna
Halina Szymañska.
- Obserwuj¹c ca³¹ sprawê z boku,
mia³am wra¿enie, ¿e ca³y czas trwa³y
tutaj manipulacje ze strony zarz¹du.
Nie wyobra¿am sobie takiej sytuacji
– starostwo w £obzie jest organem
prowadz¹cym dla jednej szko³y
œredniej. Wspó³pracujê z wieloma
samorz¹dami i jeœli dyrektor szko³y
jest bardzo dobrze oceniany, to po
prostu powierza mu siê dalej to stanowisko i nie robi mu siê problemów.
Je¿eli tutaj zarz¹d zdecydowa³, mia³
takie prawo, o og³oszeniu konkursu,
ja sobie nie wyobra¿am takiej sytuacji, ¿e nie zaprasza siê tej jedynej
osoby, z któr¹ siê wspó³pracuje w
tym zakresie, by powiedzieæ: Pani
Jolu zarz¹d podj¹³ tak¹ decyzjê, poniewa¿ kierowa³ siê takim a takim
sposobem myœlenia, zapraszamy
pani¹ do wziêcia udzia³u w konkursie. Nie. W jaki sposób dowiaduje
siê pani dyrektor o konkursie? A to
w taki sposób, ¿e dostaje pismo, w
którym ma wyznaczyæ jako dyrektor
szko³y cz³onków do komisji konkursowej. To jest pierwsze zagranie
poni¿ej pasa, poniewa¿ to siê toczy
w przededniu matur, podejmuje decyzje, ¿e nie wystartuje w konkursie,
bo nie da rady przygotowaæ siê do
tego konkursu, nie zawali matur.
Odbywa siê konkurs, który nie dochodzi do skutku. Co w tym momencie robi zarz¹d? W odpowiedzi na
pismo starosty podejmuje decyzjê o
kolejnym konkursie. Je¿eli ten zarz¹d podejmowa³ decyzje o kolejnym
konkursie, co sta³o na przeszkodzie,
¿eby og³osiæ w czerwcu, na pocz¹tku lipca, ¿eby szko³ê przygotowaæ
do 1 wrzeœnia? Konkurs jest og³oszony na pocz¹tek sierpnia. Na czym
polega ta manipulacja? ¯eby ten jedyny kandydat mia³ czas przygotowaæ siê i uzyskaæ papiery i tylko,

jaka jest wiedza tych oœwiatowych
cz³onków zarz¹du, ¿e nie wiedz¹, ¿e
ocenê nauczyciel mo¿e uzyskaæ tylko w trakcie swojej pracy, a nie podczas wakacji? Dla mnie jest to jedyne uzasadnienie ustanowienia terminu konkursu. Gdzie jest tu dba³oœæ zarz¹du o szko³ê, o to, ¿eby ta
m³odzie¿ mog³a siê spokojnie
uczyæ? Teraz w tej ca³ej sytuacji
kolega mówi, ¿e taki by³ zaskoczony
tym arkuszem organizacyjnym. Arkusz organizacyjny, który przygotowuje dyrektor szko³y, trafia do wydzia³u merytorycznego, który ma
swoje uwagi. By³ przerabiany na
komisji oœwiaty, jest podpisywany
przez starostê. Jest kilka szczebli, na
których mo¿na wnieœæ swoje uwagi,
za¿¹daæ naniesienia zmian. Nikt tego
wtedy nie zauwa¿y³. Ilu jest nauczycieli w tej radzie? Ilu jest w komisji
oœwiaty? No chyba wszyscy, którzy
s¹ w radzie, s¹ w komisji oœwiaty.
Nikt nie zauwa¿y³, ¿e w tym momencie dojdzie do takiej sytuacji, ¿e je¿eli
pani dyrektor nie dostanie pe³nego
etatu, to bêdzie mo¿na skorzystaæ z
przejœcia na emeryturê, je¿eli jest
taka sytuacja? I czemu wy siê teraz
dziwicie, ¿e ona z takiego prawa skorzysta³a? Wielu nauczycieli korzysta
z ro¿nych form, id¹ na urlopy zdrowotne, bior¹ pó³roczne dofinansowanie, takie jest prawo. Nie denerwujmy siê, na kogoœ, ¿e korzysta z
prawa, je¿eli jest to ostatni gwizdek
w przejœciu na emeryturê, czyli w zabezpieczeniu sobie przysz³oœci i
spokojnie chce pracowaæ dalej. Czy
jakiœ przepis prawa zabrania³ w tym
momencie nawet emerytowi wystartowaæ w konkursie? Nie ma takiego
przepisu. Je¿eli zarz¹d raz j¹ tak potraktowa³ na dzieñ dobry, nie
wiem, ile czasu dochodzi³abym do
siebie.
Konkurs zakoñczy³ siê niepowodzeniem i mo¿na by³o dokonaæ ponownego powierzenia i zamkn¹æ temat szko³y. Na konkursie co siê dzieje? Cz³onek zarz¹du informuje, ¿e w
tym momencie konkurs jest wygrany, ale zarz¹d jeszcze musi podj¹æ
decyzjê, to jeszcze nie jest takie definitywne. Czy którekolwiek og³oszenie o wyniku konkursu jest na
BiP? Nie ma, jakoœ dziwnym trafem
nie ma og³oszeñ konkursu, nie ma
uchwa³, nie by³o ¿adnej informacji,
jak zakoñczy³o siê postêpowanie. I
wracamy do tego powierzenia. Dziwicie siê, je¿eli w miêdzyczasie zwraca siê jeszcze przedstawiciel zarz¹du
do pani dyrektor, ¿eby wycofa³a siê
z przejœcia na emeryturê? Prosta
rzecz, wystarczy³o powierzyæ jej to
stanowisko, to przecie¿ na ¿adn¹
emeryturê by nie przesz³a, bo gdyby
by³o powierzone stanowisko bez
konkursu, to nie by³oby tematu eme-

rytury. Gdyby dano kwity do podpisu do koñca sierpnia, nie by³oby
tematu emerytury. O to siê ca³y temat
rozbija, ale kto doprowadzi³ do takiej sytuacji? No kto? Przecie¿ nie
pani Jola, bo przecie¿ pani Jola podpisa³aby te dokumenty, przyjê³aby.
Kto z pani¹ Jol¹ w miêdzyczasie
rozmawia³? Ile razy by³a zaproszona na zarz¹d, ¿eby zarz¹d zapyta³ czy
aby pani dyrektor chce pani dalej
pracowaæ? Jak mo¿na by³o wyjœæ z
za³o¿enia, ¿e skoro nie przyst¹pi³a
do pierwszego konkursu, bo nie
pozwoli³a sobie na zlekcewa¿enie
matur, to znaczy, ¿e ona nie chce byæ
ju¿ d³u¿ej dyrektorem w tej szkole?
Ktoœ j¹ o to zapyta³? Nic mi nie wiadomo, ¿eby takie pytanie pad³o. My
tu teraz mówimy o manipulacji. Jeœli
na komisji oœwiaty cz³onek zarz¹du
mówi, ¿e on wiedzia³ o tym przepisie,
o tym jednym dniu, który jest potrzebny do uzyskania emerytury i
on by³ bardzo ciekaw jak to sobie
teraz dyrektor wybrnie z tej sytuacji. I to jest ludzkie podejœcie do
sprawy?To je¿eli szef jednostki wie,
¿e jest jakiœ przepis, który mo¿e u³atwiæ ¿ycie pracownikowi, to on siê z
boku przygl¹da czy on na to wpadnie, czy nie wpadnie, czy siê mo¿e na
tym poœliŸnie? I to by³o w porz¹dku
w podejœciu do tematu?
Gor¹co proszê, zastanówcie siê
nad tym jeszcze raz, bo tak jak powiedzieliœmy, b³¹d pope³niæ to nie sztuka, wszyscy w ¿yciu pope³niliœmy
wiele b³êdów, ale ca³a sztuka polega
na tym, ¿eby umieæ z tego b³êdu
wyjœæ. A przede wszystkim, ¿eby nie
krzywdziæ drugiego cz³owieka – powiedzia³a radna H. Szymañska.
Po swoim wyst¹pieniu radna
wyjaœni³a, ¿e nie o staroœcie Ryszardzie Brodziñskim mówi³a, w odniesieniu do znajomoœci przepisu. W
obronie dyrektor stanêli równie¿
nauczyciele szko³y, których delegacja obecna by³a na obradach.
W konsekwencji obrady zosta³y
przerwane do czasu podjêcia decyzji
przez zarz¹d. Zarz¹d mia³ podj¹æ decyzjê w miniony poniedzia³ek, ale
równie¿ tego nie zrobi³, bo... czeka
na decyzjê wojewody. Pozostaje
wiêc teraz poczekaæ, bo jak siê okazuje nie jest tak ³atwo odkrêciæ to, co
zosta³o „zmanipulowane”. Gdyby
Anna Boguszewska-W¹sowicz
chcia³a zrezygnowaæ z bycia dyrektorem, to obowi¹zuje trzymiesiêczne
wypowiedzenie, mo¿na szybciej, ale
to opcja nazywa siê dyscyplinark¹,
na co absolutnie nie zas³uguje i na
co nie zgadza. Jedynym w miarê
szybkim wyjœciem z tej sytuacji by³oby rozstrzygniecie nadzorcze wojewody korzystne dla Jolanty Manowiec. Czy tak siê stanie – czas
poka¿e.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Region

Wynajmê 1/2 domu w Strzmielach.
Bardzo tanio. Tel. 509 000 920
Kupiê gara¿ w okolicach stadionu
w £obzie. Tel. 792 655 900

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.

Do wynajêcia tanie lokale u¿ytkowe
w Radowie Ma³ym. Tel. 602 811
467.

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

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.

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

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

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

Zatrudnie osobê do prac biurowych,
spedycyjnych, jêzyk niemiecki, wymagania wykszta³cenie min. œrednie, dyspozycyjnoœæ kreatywnoœæ, firma w Nowogardzie. Tel. 609 493 989
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.
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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.

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

NAUKA

Region

Powiat ³obeski

US£UGI

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

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

Transport towarów oraz laweta:
Polska, Niemcy, Holandia, Belgia, Dania. Tel. 665 802 167

Powiat œwidwiñski

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

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

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

Powiat ³obeski

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

Rusztowanie warszawskie 50gr./
doba. Tel. 602 811 467
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Reprezentowali gminê za w³asne
pieni¹dze
(£OBEZ). Wprawdzie gmina
£obez ma podpisan¹ wspó³prace z
wieloma gminami w Europie, jednak, jak dotychczas nic z nich nie
wynika w kwestii rozwoju gospodarczego naszej gminy.
Owszem jest wymiana m³odzie¿y
i wspólne zapraszanie delegacji, ale
na tym koniec. Czy jednak tak musi
byæ? Okazuje siê, ¿e nie. Byæ mo¿e
ju¿ dzisiaj zapad³oby wiele decyzji,
gdyby w³adza gminy nie zignorowa³a zaproszeñ i zwyczajnie nie zjawi³a
siê na dwóch festiwalach – w S³ubicach i w Guczy w Serbii.
Oficjalnie to brak pieniêdzy w
kasie gminnej przyczyni³y siê do
tego, ¿e oficjalna delegacja z £obza
nie pojawi³a siê ani na Miêdzynarodowym Festiwalu Sztuki Most w
S³ubicach, ani na najwiêkszym na
œwiecie festiwalu trêbaczy w Guczy.
W Serbii zabrak³o zarówno burmistrza, jak i M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej £obeskiego Domu Kultury,
choæ orkiestra ujêta by³a w programie. Oba festiwale mia³y miejsce w
okresie wakacji. Aby ratowaæ sytuacjê, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Henryk Stankiewicz wraz z radnym Januszem Skrobiñskim pojechali do S³upic, a nastêpnie do Guczy w Serbii. Do Serbii pojechali za
prywatne pieni¹dze, gminê reprezentowali jednak jako oficjalna delegacja. Tak na ten temat wypowiada³
siê radny Janusz Skrobiñski podczas sesji rady Miejskiej w £obzie.
- W okresie wakacji razem z przewodnicz¹cym byliœmy na dwóch
spotkaniach, najpierw pojechaliœmy
do S³ubic, przebywaliœmy tam 5 dni.
Uda³o nam siê nawi¹zaæ kilka kontaktów, m.in. przyjedzie do nas re¿yser Rejsu, nawi¹zaliœmy równie¿
kontakt z wiceszefem zarz¹du Strefy
Kostrzyñsko- S³ubickiej i w³aœcicielem firmy Zbyszko, który zainteresowa³ siê naszym terenem. Spotkaliœmy siê z dyrektorami Telewizji Polskiej, Radia Zet i mnóstwem innych
ludzi: re¿yserów, aktorów, profesorów i firm, które organizuj¹ tego typu
imprezy.
Stworzyliœmy stale stoisko naszego miasta w urzêdzie w S³ubicach. Przy pomocy pracownika urzêdu promowaliœmy te¿ nasz¹ gminê w
czasie tych dni.
Drugi wyjazd by³ do Guczy. Jeœli
nawi¹zujemy wspó³prace partnerskie, a okazuje siê, ¿e s¹ na tak wysokim szczeblu, to powinniœmy podchodziæ do nich o wiele powa¿niej.
Chcia³em zaznaczyæ, ¿e byliœmy z
panem przewodnicz¹cym prywat-

nie, nie jechaliœmy za ¿adne pieni¹dze gminne, jechaliœmy na w³asny
koszt. Natomiast pan przewodnicz¹cy jak najbardziej reprezentowa³
gminê oficjalnie. Na imprezie w Guczy by³o 30 delegacji z ca³ego œwiata,
w telewizji na ¿ywo wielokrotnie
wystêpowa³ Henryk Stankiewicz.
Jak powiedzia³ w³aœciciel festiwalu,
¿e £obez to nie jest partner, to jest
zwi¹zek braterski. Mieli pretensje o
to, ¿e nie zaprezentowa³a siê nasza
orkiestra. Festiwal transmitowany
by³ na ¿ywo na ca³y œwiat, transmitowa³o go 10 stacji telewizyjnych. Ludzie w Serbii g³osowali na zespo³y,
które wystêpowa³y na scenie.
£obesk¹ orkiestrê zast¹pi³a grupa z
Krakowa, która by³a zszokowana, ¿e
dostali zaproszenie na taki festiwal.
Powiem pañstwu tylko tyle, ¿e jest
on zaliczany do trzech najwiêkszych
wydarzeñ na œwiecie.
Nie wiem jak pan Dariusz Ledzion
wbi³ siê tam. Do tej pory nie potrafiê
tego poj¹æ, ale do miejscowoœci, która liczy 1200 osób, zje¿d¿a milion
osób z ca³ego œwiata. Zje¿d¿a 30
delegacji miêdzynarodowych, jedyn¹ wyró¿nion¹ delegacj¹ jest delegacja polska z £obza, gdzie pan
Stankiewicz na konferencjach prasowych wystêpowa³ i wypowiada³
siê nie jako Henryk Stankiewicz, ale
jako przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Musimy o tym wiedzieæ. S¹ te¿
ludzie, którzy robi¹ to za swoje pieni¹dze, podejrzewam, ¿e na tej sali
nie znalaz³by siê nikt z oficjeli, który
chcia³by pojechaæ i za swoje pieni¹dze reprezentowaæ gminê. Zrobiliœmy to z przewodnicz¹cym rady
Henrykiem Stankiewiczem. Nawi¹zaliœmy bardzo du¿o kontaktów, bardzo chce z nami wspó³pracowaæ
burmistrz Teplic. Chcia³by nawi¹zaæ
wspó³pracê z gmin¹ znajduj¹c¹ siê
na naszym terenie, a gdzie znajduje
siê woda. Zaoferowa³ bardzo ciekaw¹ wspó³prace, a mianowicie wymianê mieszkañców z dop³at¹ do
pobytów w tamtejszych oœrodkach.
Oni robi¹ to samo u nas. Ciekawa
inicjatywa, dlatego, ¿e w konsekwencji dopalamy do w³asnych
przedsiêbiorców, do w³asnych gospodarstw agroturystycznych i innych miejsc. Spotkaliœmy siê z zarz¹dem Œwiatowej Organizacji Turystyki, wiem, ¿e brzmi to abstrakcyjnie.
Przewodnicz¹cym jest Amerykanin,
dwóch zastêpców – jeden Austriak,
jeden Serb. Serb jest wiceprzewodnicz¹cym Komisji Europejskiej do
spraw turystycznych. Zaproponowali nam organizacjê konferencji
œwiatowej w przysz³ym roku na na-

szym terenie. Niestety nie daliœmy
odpowiedzi, bo nie wiemy z kim rozmawiaæ. 16 listopada zmienia siê w³adza. Poza tym myœleliœmy w skali
powiatu, bo gmina chyba jest za
ma³a, ¿eby w ogóle o czymœ takim
myœleæ. Dostaliœmy obietnicê, ¿e je¿eli spodoba im siê ten teren, je¿eli
nawi¹¿emy wspó³pracê, to s¹ gotowi nas wypromowaæ. Delegacji, które siê zainteresowa³y i wyrazi³y chêæ
przyjazdu do nas by³o du¿o. Czekaj¹
na termin.
Us³yszeliœmy wiele krytycznych
s³ów o to, ¿e brak by³o naszej orkiestry, a¿ szkoda by³o naszego przewodnicz¹cego, który gêsto t³umaczy³ siê wszystkim. Nasza orkiestra
by³a zaplanowana we wszystkich
informatorach, by³a zaplanowana w
transmisjach telewizyjnych, by³a

zapowiedziana w konkursie, w którym mia³a wyst¹piæ i w którym mia³a
reprezentowaæ Polskê. Orkiestra
nasza siê tam nie znalaz³a – oficjalny
powód – brak œrodków finansowych na wyjazd orkiestry do Guczy.
Dzisiaj nie wyobra¿am sobie, ¿eby
pope³niæ tak wielkie faux pas do tak
wielkiej imprezy. Nie wyobra¿acie
sobie pañstwo, ci którzy tam nie byli,
o czym mówiê. Na przysz³oœæ – powinniœmy takie rzeczy wykorzystywaæ, powinniœmy o tym rozmawiaæ,
bo jeœli chcemy rozwijaæ nasza gminê, je¿eli chcemy cokolwiek na tym
terenie robiæ, to musimy korzystaæ z
ka¿dej okazji – powiedzia³ podczas
sesji radny Janusz Skrobiñski.
Mimo próœb o rozmowy - tych nie
by³o, wypowiedz radnego przesz³a
bez echa.
MM

Festyn dla mieszkanki Wêgorzyna Patrycji Malinowskiej

Dziel siê mi³oœci¹ z Patrycj¹
Informujemy, ¿e dnia 19 paŸdziernika 2014 r. (niedziela) w hali Gimnazjum odbêdzie siê II Festyn Charytatywny pod has³em „Dziel siê mi³oœci¹
z Patrycj¹”.
W tym roku Festyn ten organizujemy dla mieszkanki Wêgorzyna Patrycji Malinowskiej.
Zwracamy siê z proœb¹ o wsparcie i w³¹czenie siê w organizacjê tego
festynu. Wspieraæ mo¿na w ró¿noraki sposób.
Mo¿na wesprzeæ imprezê przekazuj¹c rzeczy do licytacji, mo¿na wp³aciæ
pieni¹dze dla rodziny w specjalnym punkcie Caritas, który uruchomiony
zostanie w dniu Festynu, mo¿na wp³acaæ pieni¹dze na specjalne konto
Fundacji, do której nale¿y Patrycja Malinowska.
Zachêcamy do uczestnictwa w samym Festynie, na którym mo¿na bêdzie
poznaæ osobiœcie Patrycjê i wspólnie z ni¹ prze¿yæ niesamowite chwile,
pos³uchaæ koncertów, wystêpów oraz zabaw, które specjalnie dla niej tego
dnia bêd¹ przygotowane.
W zesz³ym roku po raz pierwszy zbieraliœmy pieni¹dze dla ma³ej Agatki
Pawlus. Dziêki wsparciu wielu osób rodzina zebra³a ponad 7 tysiêcy z³otych,
które spo¿ytkowali na rehabilitacjê córki. Serdecznie zapraszamy do w³¹czenia siê w tegoroczn¹ akcjê. Szerszych informacji udzieli: Ma³gorzata B³a¿czak, tel. 506363687 lub 913970088.
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy PZC Runowo
Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska
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Komisje powiatowa i gminne powo³ane
(POWIAT £OBESKI) Zosta³y
ju¿ sk³ady komisji wyborczych gminnych i powiatowej. Bêd¹ one
obs³ugiwa³y wybory na poziomie
gminy i powiatu. Cz³onków do komisji zg³asza³y komitety wyborcze.
Powiatowa Komisja Wyborcza
w £obzie
1. S³awa Miszel, zg³oszenia dokona³: Prezes S¹du Okrêgowego przew.
2. Roman Ciechañski, zam. Siedlice, zg³oszenia dokona³: KW PiS - zca.
3. El¿bieta Feluœ, zam. £obez,
uzupe³nienie sk³adu.
4. Artur Jaros³aw Galczak, zam.
£obez, zg³oszenia dokona³: KWW
Porozumienie Samorz¹dowe.
5. Joanna Majkowska, zam.
£obez, zg³oszenia dokona³: KW PO
RP.
6. Szymon Stanis³aw Sarnecki,
zam. £ob¿any, zg³oszenia dokona³:
KW PSL.
7. Mariola Krystyna Smolarek,
zam. £obez, uzupe³nienie sk³adu.
Gminne komisje wyborcze
DOBRA
1. Bo¿ena Chodañ, zam. zg³oszenia dokona³: KWW Porozumienie
Samorz¹dowe.
2. Ewa Cio³ek-Pater, zam. Tucze,
zg³oszenia dokona³: KWW MW.
3. Marcin Czerkawski, zam. Do-

bra, zg³oszenia dokona³: KW PSL.
4. Anna Dubaj, zam. Dobra, uzupe³nienie sk³adu.
5. Barbara Sylwia Kuran, zam.
Dobra, zg³oszenia dokona³: KWW
Dla Dobra Gminy - przew.
6. Marzena Sagan, zam. Dobra,
zg³oszenia dokona³: KWW Zmiany.
7. Alicja Barbara Wójcicka, zam.
Dobra, zg³oszenia dokona³: KW PO
RP - z-ca.
£OBEZ
1. Milena Alina Bil, zam. £obez,
zg³oszenia dokona³: KWW RokoszChojnacki.
2. Halina Barbara Bobko, zam.
£obez zg³oszenia dokona³: KWW
H. Stankiewicza - przew.
3. Danuta Teresa Braun, zam.
£obez, zg³oszenia dokona³: KWW
Sebastiana Tomczaka.
4. Aneta Konstanta-Dajnowska,
zam. £obez, zg³oszenia dokona³:
KWW W³adys³awa Tabaki.
5. Kacper Kamil £atwiñski, zam.
£obez, zg³oszenia dokona³: KWW
Marii Pokomeda.
6. Iwona Rosiñska, zam. £obez,
zg³oszenia dokona³: KWW Przyjazna Gmina.
7. Elwira Stawska, zam. £obez,
zg³oszenia dokona³: KW PiS.
8. Wies³aw Franciszek Zienkiewicz, zam. £obez, zg³oszenia dokona³: KW PO RP - z-ca.
9. Jaros³aw Tomasz ¯uk, zam.
£obez, zg³oszenia dokona³: KW
PSL.

RADOWO MA£E
1. Marek Pawe³ Ciechañski, zam.
Siedlice, uzupe³nienie sk³adu.
2. Jolanta Ewa Dzierwa, zam. Radowo Ma³e, zg³oszenia dokona³:
KW PO RP.
3. Katarzyna Fecak, zam. Radowo Ma³e, uzupe³nienie sk³adu - z-ca.
4. Martyna Konstancja Kaczmarek-Sowiñska, zam. Radowo Ma³e,
zg³oszenia dokona³: KWW Porozumienie Samorz¹dowe.
5. Stanis³awa Janina Remiœko,
zam. Radowo Ma³e, zg³oszenia dokona³: KW PiS.
6. Eligiusz Jan Staszak, zam. Radowo Ma³e, zg³oszenia dokona³:
KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich 2014 - przew.
7. Milena Anna Sulej, zam. Radowo Wielkie, uzupe³nienie sk³adu.
RESKO
1. Ryszard Aleksander Banach,
zam. Gardzin, zg³oszenia dokona³:
KKW SLD Lewica Razem.
2. Jakub Konczewski, zam. Resko, uzupe³nienie sk³adu.
3. Hanka Kazimiera Kurzawiñska, zam. Resko, zg³oszenia dokona³: KW PO RP - przew.
4. Maria Lucyna Latocha, zam.
Resko, zg³oszenia dokona³: KWW
Gmina dla Mieszkañców - z-ca.
5. Anna Miszczyszyn, zam. Resko, zg³oszenia dokona³: KWW Porozumienie Samorz¹dowe.
6. Janusz Edward NiedŸwiedŸ,
zam. £ugowina, zg³oszenia dokona³:

KW PSL.
7. Janina Maria Sanocka, zam.
Resko, zg³oszenia dokona³: KW PiS.
WÊGORZYNO
1. Stanis³aw Biczel, zam. Runowo
Pomorskie, zg³oszenia dokona³: KW
PiS.
2. Jan Dec, zam. Wêgorzyno,
zg³oszenia dokona³: KWW Porozumienie Samorz¹dowe.
3. El¿bieta Guzik, zam. Wêgorzyno, zg³oszenia dokona³: KW PO RP.
4. Dorota Jaskulska, zam. Wêgorzyno, uzupe³nienie sk³adu.
5. Tomasz Ludwik Kamiñski,
zam. Runowo Pomorskie, zg³oszenia
dokona³: KWW Gmina dla Mieszkañców 2014 - z-ca.
6. DorotaAnna Kondraciuk, zam.
Wêgorzyno, uzupe³nienie sk³adu.
7. Jadwiga Romualda Krasnodêbska, zam. Wêgorzyno, zg³oszenia dokona³: KW PSL - przew.

Gwiazda Weterana dla Eugeniusza Niziñskiego,
medal pami¹tkowy dla starosty
(£OBEZ). Podczas sesji Rady Powiatu mia³o miejsce uroczyste wrêczenie Gwiazdy Weterana dla majora
rezerwy Eugeniusza Niziñskiego
oraz medalu pami¹tkowego 60 lat
udzia³u Polski w Misjach Poza Granicami Pañstwa dla starosty ³obeskiego Ryszarda Brodziñskiego.
- Reprezentujemy Stowarzyszenie
Misji Pokojowych ONZ. G³ówny zarz¹d znajduje siê w Warszawie. Naczelnym prezesem jest genera³ brygady w stanie spoczynku Stanis³aw
WoŸniak. Podpisaliœmy porozumienie
ze starost¹ powiatu ³obeskiego. Jesteœmy otwarci na wszystkie propozycje uczestniczenia w imprezach pañstwowych, równie¿ lokalnych. Do tej
pory major rezerwy Eugeniusz Niziñski uczestniczy³ w spotkaniach w
trzech
przedszkolach.
Jesteœmy
otwarci na spotkania z m³odzie¿¹
szkoln¹. To musi byæ jednak uzgodnione, a propozycja wyp³yn¹æ od

pañstwa. Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e
mogê w imieniu zarz¹du Prezesa G³ównego pana genera³a Stanis³awa WoŸniaka za popularyzacjê wk³adu Polski
w zapewnieniu pokoju i bezpieczeñstwa na œwiecie oraz zas³ugi dla bezpieczeñstwa naszego odznaczyæ dzisiaj pana starostê Ryszarda Brodziñskiego medalem pami¹tkowym 60 lat w
Misjach Poza Granicami Pañstwa.
Mi³o mi pañstwa poinformowaæ ¿e
za zas³ugi na rzecz bezpieczeñstwa i
pokoju na œwiecie, za udzia³ w misjach
poza granicami kraju, na mój wniosek,
kapitu³a przy Akademii Obrony Narodowej nada³a Gwiazdê Weterana naszemu koledze Eugeniuszowi Niziñskiemu - powiedzia³ prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ ko³o nr 41 w Drawsku Jan
Domañski, po czym udekorowa³ medalami starostê ³obeskiego Ryszarda
Brodziñskiego oraz pracuj¹cego w
starostwie majora rezerwy Eugeniusza
Niziñskiego.
MM
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Promujemy
naukê p³ywania

Œlubowania
nadszed³ czas…

Pasowanie na ucznia to moment,
na który pierwszoklasiœci czekali
od 1 wrzeœnia. Podczas tej symbolicznej uroczystoœci uczniowie
klas pierwszych z³o¿yli œlubowanie
i oficjalnie zostali w³¹czeni do spo³ecznoœci szkolnej.

(RESKO) Od 15 wrzeœnia br. do
22 grudnia, 53 uczniów klas trzecich naszej szko³y uczestniczy w
bezp³atnych zajêciach w ramach
projektu powszechnej nauki p³ywania „Umiem p³ywaæ”.
Wyjazdy do Parku Wodnego w
Œwidwinie organizowane s¹ dla nas
w dwóch grupach, w poniedzia³ki i
we wtorki. Zajêcia trwaj¹ 45 minut i

prowadzone s¹ przez dwóch instruktorów p³ywania. Jesteœmy zachwyceni pomys³em, tym bardziej, ¿e trzynaœcioro z nas pierwszy raz mog³o
skorzystaæ z pobytu na basenie.
P³ywanie przynosi nam wiele radoœci i i szkoda, ¿e czas przeznaczony
na zabawê w wodzie mija tak szybko.
Uczniowie klas trzecich ze
Szko³y Podstawowej w Resku

tygodnik ³obeski 7.10.2014 r.

26 wrzeœnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Wêgorzynie odby³ siê
apel z okazji pasowania pierwszoklasistów na uczniów. W tej uroczystej
chwili uczestniczyli zaproszeni goœcie, nauczyciele, rodzice i ca³a spo³ecznoœæ uczniowska.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od
wystêpów pierwszoklasistów, którzy pod opiek¹ wychowawców przygotowali program artystyczny. Podczas przedstawienia udowodnili oni
starszym kolegom, ¿e wiedz¹ jak
nale¿y zachowywaæ siê w szkole, jak
bezpiecznie poruszaæ siê na drodze

i ¿e znaj¹ swój kraj. Wystêpy m³odych artystów urozmaicone by³y
piosenkami. Po czêœci artystycznej
nast¹pi³ najwa¿niejszy moment pasowanie. Po wprowadzeniu
sztandaru szkolnego oraz odœpiewaniu hymnu pañstwowego nast¹pi³ moment œlubowania, po którym
wicedyrektor W. Konefa³ dokona³
pasowania ka¿dego pierwszaka na
ucznia. Uczniowie klas szóstych
przypiêli najm³odszym bukieciki
wrzosu i zapewnili swoich m³odszych kolegów, ¿e zawsze mog¹ liczyæ na ich pomoc.
Na koniec uroczystoœci g³os zabra³a dyrektor Lucyna Wolska, która z³o¿y³a pierwszoklasistom ¿yczenia. Do ¿yczeñ do³¹czyli siê równie¿
burmistrz p. Monika KuŸmiñska oraz
przedstawiciele Rady Rodziców.
Pierwszoklasiœci otrzymali od pani
dyrektor s³odkie upominki.
AW

Pierwszoklasiœci SP Resko pe³noprawnymi
uczniami!
2 paŸdziernika 2014 r. o godz.
16.00 do sali gimnastycznej SP Resko wkroczyli tegoroczni pierwszoklasiœci, prowadzeni przez swoje
wychowawczynie: Marzannê Muszyñsk¹ - kl. I a, Alicjê Górsk¹-Powchowicz - kl. I b, Agatê Ostrowsk¹
- kl. I c i Renatê Roszyk - kl. I d (szeœciolatki).
Po zaœpiewaniu hymnu pañstwowego, dyrektor szko³y Violetta
Dynarska-Adamowicz, w obecnoœci zaproszonych rodziców i goœci,
symbolicznym o³ówkiem dokona³a
aktu pasowania pierwszoklasistów.
Od tamtej chwili stali siê oni pe³noprawnymi uczniami, otrzymali legitymacje i pami¹tkowe dyplomy. Wicedyrektor szko³y Gabriela £achmanowicz gratulowa³a pierwszakom, a

zaproszeni goœcie - przedstawicielka
Rady Rodziców Katarzyna PestaKêdzierska i przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej Barbara Basowska z³o¿y³y
¿yczenia i ofiarowa³y s³odkie upominki. „Prac¹ dziœ nasza nauka…”,
dumnie zabrzmia³y w ustach pierwszoklasistów s³owa szkolnego hymnu. Po ceremonii pasowania wierszami, piosenk¹ i tañcem powitali
swoich m³odszych kolegów i kole¿anki przedstawiciele kl. II. Monta¿
s³owno-myzyczny przygotowa³y
wychowawczynie kl. II - Ewa Kwiatanowska i Renata Gajdzis. Po pami¹tkowych zdjêciach, pierwszoklasiœci, wraz z wychowawcami i towarzysz¹cymi rodzicami, udali siê do
klas na s³odki poczêstunek.
Justyna Walczykiewicz
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Nietypowa lekcja historii
26 wrzeœnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Starogardzie
mia³a miejsce nietypowa lekcja historii. Nauczyciel tego przedmiotu,
pan Czes³aw Szawiel zorganizowa³
wystawê i pogadankê dla uczniów z
okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego.
- Mija kolejna rocznica powstania S³u¿by Zwyciêstwu Polski, która
sta³a siê zal¹¿kiem Polskiego Pañstwa Podziemnego i jego zbrojnego
ramienia, Armii Krajowej, i dlatego
chcê wam w sposób jak najbardziej
przystêpny podaæ informacje na ten
temat - mówi³ pan Szawiel. Rzeczywiœcie, uczniowie z uwag¹ s³uchali
tego ciekawego wyk³adu, okraszonego anegdotami i ciekawostkami o
wybitnych postaciach tamtego
okresu. Nastêpnie dzieci zosta³y zaproszone do obejrzenia wystawy
prezentuj¹cej dorobek Armii Krajowej. Ch³opców szczególnie zainteresowa³y zdjêcia samolotów i ró¿nych
rodzajów broni. - By³a to naprawdê
fascynuj¹ca lekcja historii, poniewa¿ dowiedzieliœmy siê czegoœ nowego. Wszyscy zostaliœmy zachêceni do odkrywania tajemnic historycznych - opowiada³a po zakoñczonych zajêciach Amelia B¹cal z klasy
VI.
Szko³a Podstawowa w Starogardzie bra³a te¿ udzia³ w uroczystych

obchodach tej rocznicy, które odbywa³y siê w Resku. Uczennice z klasy
VI, Magdalena Kielek i Agata Maliñska przy Kwaterze Wojennej ¯o³nierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu
Komunalnym, przepiêknie wyrecy-

towa³y wiersz Stanis³awa Baliñskiego „Polska Podziemna”. Przy grobach poleg³ych ¿o³nierzy s³owa tego
utworu wybrzmia³y bardzo przejmuj¹co. Delegacja szko³y z³o¿y³a równie¿ kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹

oddaj¹c ho³d walcz¹cym o woln¹
Polskê.
Uczniowie szko³y i nauczyciele
godnie uczcili rocznicê powstania
Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Samorz¹d Uczniowski

Œlubowanie klas pierwszych w Zespole
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
W pi¹tek, 26 wrzeœnia,
w sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie
odby³a siê uroczystoœæ
œlubowania klas
pierwszych. W tym roku
to œwiêto szkolne mia³o
wyj¹tkowy charakter.
Po raz pierwszy w historii naszej
szko³y odby³y siê a¿ trzy œlubowania. Pierwsze z³o¿y³y trójki klasowe
reprezentuj¹ce wszystkie klasy
pierwsze: liceum, technikum i szko³y
zawodowej. Uroczysty akt œlubowania odczyta³a pe³ni¹ca obowi¹zki
dyrektora szko³y, pani Anna Boguszewska-W¹sowicz.
Nastêpnie odby³y siê dwa œlubowania klasy mundurowej, która w
tym roku pojawi³a siê w ofercie edu-

kacyjnej szko³y - grupy stra¿ackiej i
policyjnej. S³owa roty odczytali:
starszy aspirant pan Krzysztof Paluch oraz podinspektor pan Robert
Rogowski (prowadz¹cy zajêcia dodatkowe z „mundurówk¹”).
Uczniowie zaskoczyli obecnych
na apelu wykonaniem hymnu stra¿ackiego „Rycerze Floriana”. Na zakoñczenie czêœci oficjalnej g³os zabra³ komendant policji, inspektor
Jacek Dobrek, który podkreœli³ historyczny moment, jakim by³o powo³anie do ¿ycia klasy mundurowej.
Wyrazi³ nadziejê, ¿e ta inicjatywa
bêdzie siê rozwijaæ.
Potem przyszed³ czas na
„ochrzczenie kocurków”. Gospodarze klas pierwszych zostali poproszeni o wypicie soku z cytryny z widocznym, dla wszystkich, uœmiechem na twarzy. Pierwszoklasiœci
stanêli na wysokoœci zadania. Kwaœny smak cytryny os³odzi³ wszystkim wystêp dwóch uczennic klasy 1a

LO: Pauliny Karaœ oraz Elwiry Buryj,
które zaœpiewa³y utwór z repertuaru
zespo³u Sistars.
„Pierwszaki” zosta³y ochrzczone
i nadszed³ czas na dotrzymanie s³ów
roty: przede wszystkim pilne zdoby-

wanie wiedzy i przestrzeganie praw
i obowi¹zków ucznia.
Robert Jaremko,
nauczyciel Zespo³u Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie
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GEOCACHERZY Z WÊGORZYÑSKIEGO
GIMNAZJUM
Grupa dziewiêciu gimnazjalistów z Wêgorzyna uczestniczy³a 34 paŸdziernika br. w warsztatach
na temat „Innowacyjnej formy turystyki, jak¹ jest geocaching”. Zajêcia odby³y siê w Urzêdzie Miejskim
w Wêgorzynie, w ramach projektu
pn. „Upowszechnianie innowacyjnej formy turystyki, jak¹ jest geocaching, na terenie powiatu ³obeskiego poprzez przeprowadzenie
seminarium i warsztatów oraz wydanie folderów promuj¹cych ten rodzaj turystyki”.
Organizatorem spotkania by³a
Lokalna Organizacja Turystyczna
Powiatu £obeskiego, a warsztaty
poprowadzi³a dyrektor LOT Lidia
Lalak- Szawiel oraz Bogdan Przyby³a - prekursor geocachingu w powiecie ³obeskim.
Geocaching ³¹czy w sobie zabawê , edukacjê i rywalizacjê. Polega na
umieszczaniu w dowolnych miejscach na œwiecie tzw. skrytek oraz
rejestracji ich na przeznaczonej do
tego stronie internetowej. Najwytrwalsi geocacherzy przemierzaj¹ z
GPS-em w rêku ca³y œwiat, celem
odnalezienia ich jak najwiêkszej liczby.
Podczas pi¹tkowego wyk³adu
poprowadzonego przez pana Przyby³ê dowiedzieliœmy, jak szybko roœnie zainteresowanie geocachingiem na terenie Polski oraz naszego
powiatu i gminy. Pierwsze wydarzenie zwi¹zane z t¹ innowacyjn¹ form¹
turystyki w województwie zachod-

niopomorskim odby³o siê podczas
zesz³orocznego spotkania w BrzeŸnicy, którego organizatorem by³o
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie. I w³aœnie tam zosta³a za³o¿ona pierwsza skrytka, która do dnia
dzisiejszego mia³a wielu odkrywców.
W sobotê zajêcia odby³y siê w
terenie. Pod czujnym okiem instruktorów, gimnazjaliœci wyposa¿eni w
GPS-y ruszyli w teren. Efektem s¹
cztery za³o¿one i zarejestrowane
skrytki w bardzo zaskakuj¹cych i
ciekawych miejscach. Pomys³odawcami lokalizacji byli przede wszystkim uczniowie, którzy s¹ najlepszymi „znawcami” miasta. Nowo za³o¿one obiekty czekaj¹ na geocacherów
z ca³ego œwiata.

Warsztaty okaza³y siê ciekaw¹
przygod¹ i pozwoli³y uczestnikom
na odkrywanie piêknych terenów
Wêgorzyna. Przybli¿y³y uczestnikom nowy trend w turystyce i jednoczeœnie przypomnia³y, jak wa¿ne jest

wspó³granie z przyrod¹ podczas
przeszukiwania lasów. Nale¿y pamiêtaæ , ¿e cz³owiek jest tylko goœciem w lesie. Mi³o spêdziliœmy
czas. Bardzo dziêkujemy!
Uczestnicy
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Czwartki lekkoatletyczne
dla najm³odszych
Z inicjatywy Powiatu £obeskiego na stadionie w £obzie zainaugurowano bie¿¹cy rok szkolny tradycyjn¹ imprez¹ sportow¹ pod nazw¹
Czwartki Lekkoatletyczne. Do
udzia³u w zawodach zaproszono
dziewczêta i ch³opców z klas IV, V i
VI szkó³ podstawowych z piêciu
gmin. Jak zwykle frekwencja najm³odszych lekkoatletów dopisa³a,
tym razem rekordowo.
Po bardzo udanym dla reprezentacji Powiatu £obeskiego Finale
Ogólnopolskich Czwartków w £odzi
- z³oty medal Agatki Pieróg, m³odzi
sportowcy masowy przyst¹pili do
sportowej zabawy na bie¿ni, skoczni
i rzutni. Na obiekcie stadionu wystartowa³o 140 dziewcz¹t i ch³opców, prawie ze wszystkich szkó³
naszego powiatu: SP Wojtaszyce,
SP Dobra, SP Resko, SP Starogard,
SP Be³czna, SP Runowo Pomorskie,
SP Wêgorzyno, SP nr 2 £obez, UKS
Arbod Dobra, SP Radowo Ma³e.
Warto zauwa¿yæ, ¿e do udzia³u w
rywalizacji mocno anga¿uj¹ siê
wszystkie szko³y wiejskie z regionu,
uzyskuj¹c czo³owe miejsca i coraz
lepsze wyniki. Na 10 dzia³aj¹cych w

powiecie podstawówek na stadionie zabrak³o tylko dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w £obzie. Czy¿by
nauczyciele wychowania fizycznego b¹dŸ rodzice nie widz¹ potrzeby
zachêcania dziewcz¹t i ch³opców do
czynnego spêdzenia wolnego czasu
i wykazania siê swoimi uzdolnieniami sportowymi?
Pierwszymi liderami Powiatowych Czwartków Lekkoatletycznych w swoich kategoriach wiekowych zostali:
Bieg na 60 m
kl. IV Daria Bytnar (Wêgorzyno)
i Dawid Pobere¿ko (SP 2 £obez),
kl. V Pieróg Agata (Wêgorzyno)
i Dul Kacper (Starogard),
kl. VI Laura Iwanicz (Wojtaszyce) i Wojciech Parzyszek (Starogard)
Bieg na 300 m
kl. IV Kinga Szczeœniak (Resko) i
Jakub Lenkiewicz (Runowo Pom.),
kl. V Alicja Pieróg (Wêgorzyno)
i Bartosz Lenkiewicz (Runowo
Pom.),
kl. VI Joanna Jarz¹bek (Arbod
Dobra) i Wojciech Kluska (Starogard),

40-osobowa reprezentacja Powiatu £obeskiego na XX
Fina³ach Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych
w £odzi.
Bieg na 600 m dziewczynki
i 1000 m ch³opcy
kl. IV Zuzanna Kondratiuk (Arbod Dobra) i Oliwer Ku³ak (Wojtaszyce),
kl. V Wiktoria Lewandowska
(Wêgorzyno) i Jakub Roœczak (Resko),
kl. VI Dominika Centa³a (Resko)
i Micha³ Stawinoga (Starogard),
Skok w dal
kl. IV Sandra Matuszewska (Starogard) i Borys £uczyñski (Wêgorzyno),
kl. V Agata Pieróg (Wêgorzyno)
i Kacper Dul (Starogard),

kl. VI Natalia Cichosz (SP 2
£obez) i Wojciech Parzyszek (Starogard),
Rzut pi³eczk¹ palantow¹
kl. IV Daria Bytnar (Wêgorzyno)
i Patryk Rybski (Resko),
kl. V Renata Posak (Be³czna) i
Kacper Skrylec (Resko),
kl. VI Ola Skwara (Wêgorzyno) i
S³awomir Szala (Runowo Pom.)
Nastêpna impreza z cyklu Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne odbêdzie siê 9 paŸdziernika br. na stadionie tartanowym w Resku. Zapraszamy.
Zdz. Bogdanowicz

Bêd¹ biegali z Mistrzem Europy
(WÊGORZYNO) 10 paŸdziernika w Wêgorzynie odbêdzie siê II
Wêgorzyñska Jesieñ Biegowa. To
druga impreza tegorocznej edycji
£obeskiej Ligii Biegowej.
Obszern¹ relacjê z biegów w
Dobrej podaliœmy dwa tygodnie
temu. Organizowan¹ g³ównie przez
Wêgorzyñskie Gimnazjum imprezê
obj¹³ Patronatem Honorowym Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Gemblewicz i jest
ona ujêta w ekskluzywnym cyklu
„Pomorze Zachodnie Biega”.
Patronem sportowym Ligi Biegowej jest mistrz i wicemistrz Europy, dwukrotny olimpijczyk Marcin
Lewandowski. W roku ubieg³ym
uœwietni³ niezwykle udane i bardzo
dobrze zorganizowane wêgorzyñskie biegi. Równie¿ w tym roku znalaz³ czas przed wyjazdem na zagraniczne zgrupowania i w najbli¿szy
pi¹tek spêdzi czas z m³odymi biegaczami naszego powiatu.
Pi¹tkowe zawody zaczynaj¹ siê o
godzinie 10. Tradycyjnie odbêd¹ siê

biegi dla szkó³ podstawowych i gimnazjów. Pierwsze szeœæ osób w ka¿dym biegu otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwyciêzcy puchary.
W roku ubieg³ym zwyciêzcami
poszczególnych biegów byli: £ucja
Drozda z SP2 £obez, Agata Pieróg i
Patrycja Perdek obie SP Wêgorzyno, Hubert Odzioba ZSP Radowo
Ma³e, Patryk Buka³a SP Wêgorzyno,
Bartek Solis SP Runowo Pomorskie
w szko³ach podstawowych oraz
Ania Turzyñska ZSG £obez i Marcin
£achañski Gimnazjum Wêgorzyno w gimnazjach.
Oprócz M.£achañskiego, który
zakoñczy³ naukê w gimnazjum,
wszyscy ubieg³oroczni zwyciêzcy
bêd¹ nale¿eæ do faworytów wêgorzyñskich biegów. Z pewnoœci¹ do
walki o zwyciêstwo w³¹cz¹ siê aktualni liderzy IV £obeskiej Ligi Biegowej; Magda Urban SP Starogard i
Julia Cichocka z Wojtaszyc w klasach 1-2, Zuzanna Kondratiuk z
Dobrej i Sandra Matuszewska ze
Starogardu w klasach 3-4, Joanna
Jarz¹bek SP Dobra oraz Natalia Cichosz i Magda Rosiñska obie SP2

Najlepsi w Wêgorzynie w 2013 roku

£obez w klasach V-VI wœród dziewcz¹t ze szkó³ podstawowych, a
wœród ch³opców Franciszek Grzejdak z Radowa Ma³ego i Filip Czerenkiewicz, w klasach 1-2, Jakub Lenkiewicz z Runowa Pomorskiego i
Oliwer Ku³ak w klasach III-IV, a w VVI Jakub Roœczak z Reska i Piotr

Kubot z Radowa Ma³ego. W gimnazjach lideruj¹ Milena Sadowska i
Ma³gorzata Matera z Dobrej oraz
Nikola Urban z Reska wœród dziewcz¹t, a Robert Leszczyñski i Robert
Strychalski z Reska z Oskarem Liptakiem z Radowa Ma³ego wœród
ch³opców.
(r)
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Gratulacje dla Agaty

Klasa okrêgowa

Agato, biegnij, biegnij

3 bramki,
3 punkty,
3 miejsce

(WÊGORZYNO) Informowaliœmy o
tym, ¿e wêgorzynianka Agata
Pieróg zdoby³a
z³oty medal dla
reprezentacji
Polski podczas
Miêdzynarodowego Pucharu
Lekkoatletycznego w Warszawie. W biegu na
60 m, z czasem
8.37 sek., pokona³a reprezentantki
innych krajów.
Jej sukces docenili radni i burmistrz Monika KuŸmiñska, którzy
pogratulowali Agacie na sesji Rady
Miejskiej, w dniu 30 wrzeœnia br.
Gratulacje odebrali równie¿ tata
Agaty i jej nauczyciel wychowania
fizycznego pan Dariusz Czajka.
Przy³¹czamy siê do gratulacji – Aga-

to, biegnij, biegnij po s³awê! Dla
wszystkich naszych m³odych lekkoatletów opublikowaliœmy niedawno
artyku³ o wicemistrzu œwiata Krystianie Zalewskim ze Z³ocieñca, by
pokazaæ, ¿e Wy mistrzami te¿ mo¿ecie byæ! W takich miasteczkach te¿
rodz¹ siê talenty i wyrastaj¹ na mistrzów. Gratulacje dla pana Dariusza
Czajki za niesamowit¹ pracê sportow¹, jak¹ wykonuje z m³odzie¿¹! (r)

Sarmata goni³ lidera
Œwit Szczecin – Sarmata Dobra 4:3 (2:0)

Bramki dla Sarmaty: 67' Wojciech
Kwiatkowski, 77' Cezary Szkup i 84'
Przemys³aw Rembisz.
Sarmata: Mateusz Krupski, Andrzej Kierek (11' Wojciech Kwiatkowski), Wojciech Dorsz, Mateusz Kowal-

Klasa wojewódzka

Tanowia Tanowo –
Œwiatowid £obez 3:0

IV liga

Sarmata przegra³ z liderem tabeli IV
ligi 4:3, ale skóry nie odda³ zbyt ³atwo.
Zespó³ z Dobrej przegrywa³ ju¿ 3:0, ale
potrafi³ poderwaæ siê do walki i doprowadziæ do wyniku 4:3 i gdyby mecz
potrwa³ kilka minut d³u¿ej, nie wiadomo, czy Sarmaci nie odebrali by liderowi zwyciêstwa.

WYNIKI I TABELE

czyk, Arkadiusz Paw³owski, Filip Plewiñski, Cezary Szkup, Zdzis³aw Szw¹der, Przemys³aw Rembisz, Emilian
Kamiñski (62' Wojciech Bonifrowski),
£ukasz Olechnowicz; w rezerwie: Sebastian Marciniak, Przemys³aw Sadowski, Kamil B¹k.
Œwit: Artur D¹browski - Oskar
Klimkowicz, Grzegorz Jasiñski, Cezary Sza³ek, Grzegorz Celmer - Kamil Bia³ek (70' Damian Jankowiak), Grzegorz
Szczepanik, Jaros³aw JóŸwiak (65' Patryk Janczak), Marcin Garlej - Marcin
Krystek (65' Adam Milkowski), £ukasz
Rdzeñ.
(r)

IV liga
11.10.14. sobota
Osadnik Myœlibórz - D¹b Dêbno
Sarmata Dobra - Stal Szczecin
Energetyk Gryfino - Darzbór Szczecinek
Gryf Kamieñ Pomorski - Ina Goleniów
11.00 Kluczevia Stargard - Œwit Szczecin
15.00 Odra Chojna - Lech Czaplinek
15.00 Vineta Wolin - Iskra Bia³ogard
16.00 Hutnik Szczecin - Arkonia Szczecin
Klasa wojewódzka
11.10.14 sobota
11.00 Odrzynka Radziszewo - Orkan Suchañ
14.00 Piast Chociwel - Jeziorak Szczecin
15.00 Pomorzanin Nowogard - Stal Lipiany
16.00 Zorza Dobrzany - Morzycko Moryñ
16.00 Unia Dolice - K³os Pe³czyce
16.00 Ina Iñsko - Gavia Choszczno
12.10.14 niedziela
15.00 Flota II Œwinoujœcie - Polonia P³oty
15.45 B³êkit Pniewo - Sparta Wêgorzyno

Œwiatowid wygra³ wysoko w Tanowie z Tanowi¹, bo a¿ 3:0, po 2
bramkach Nikosa i jednej Paw³owskiego.
Zajmuje 3 pozycjê w tabeli, maj¹c
jeszcze mecz zaleg³y. W sobotê o
15.45 przyje¿d¿a Wicher Brojce.
Œwiatowid ma szanse na awans, wiêc
wszyscy kibice na Siewn¹ z gor¹cym
dopingiem. Œwiatowid £obez: Deuter, Petera, Szostak, Mosi¹dz, Paw³owski, Stefaniak, Brona, Nikos
(Koba), Szabunia (Nikolajczyk),
Adamów (Sto³owski ), Komar, Suty³a. Trener Dariusz Kêsy.
(r)
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IV liga
D¹b Dêbno - Gryf Kamieñ Pomorski
3:2, Ina Goleniów - Hutnik Szczecin 2:1,
Iskra Bia³ogard - Kluczevia Stargard 2:0,
Stal Szczecin - Odra Chojna 3:3, Arkonia Szczecin - Energetyk Gryfino 1:1,
Darzbór Szczecinek - Vineta Wolin 2:2,
Œwit Szczecin - Sarmata Dobra 4:3, Lech
Czaplinek - Osadnik Myœlibórz 1:4.
1. Œwit Szczecin
2. D¹b Dêbno
3. Osadnik Myœlibórz
4. Ina Goleniów
5. Gryf Kamieñ Pom.
6. Darzbór Szczecinek
7. Vineta Wolin
8. Odra Chojna
9. Hutnik Szczecin
10. Sarmata Dobra
11. Arkonia Szczecin
12. Stal Szczecin
13. Lech Czaplinek
14. Kluczevia Stargard
15. Iskra Bia³ogard
16. Energetyk Gryfino

19 17:11
16 21:11
16 18:8
14 14:11
13 19:15
13 11:8
12 18:13
12 15:15
10 12:12
9 13:19
9 14:12
7 12:14
7 6:9
7 8:17
6 5:16
5 11:23

Granie w planie
Klasa okrêgowa
11.10.14 sobota
Promieñ Mosty - Wybrze¿e Rewalskie
Mewa Resko - Masovia Maszewo
Intermarche Rega Trzebiatów - Fagus Ko³bacz
Iskierka Szczecin - GKS Mierzyn
15.00 Sparta Gryfice - Tanowia Tanowo
15.45 Œwiatowid £obez - Wicher Brojce
16.00 Iskra Golczewo - Victoria 95 Przec³aw
18.00 Kasta Szczecin - Ehrle Dobra Szcz.
Klasa A
11.10.14 sobota
14.00 Pionier ¯arnowo - Radowia Radowo Ma³e
14.30 Korona Stuchowo - Znicz Wysoka Kamieñska
15.00 Orze³ Prusinowo - Sowianka Sowno
15.00 Jantar Dziwnów - Fala Miêdzyzdroje
16.30 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Ba³tyk Gostyñ
12.10.14 niedziela
13.00 Jastrz¹b £osoœnica - B³êkitni Trzyg³ów

Gavia Choszczno - Unia Dolice 1:1, Stal
Lipiany - Ina Iñsko 4:1, Orkan Suchañ Zorza Dobrzany 2:2, K³os Pe³czyce Flota II Œwinoujœcie 2:1, Polonia P³oty Odrzynka Radziszewo 4:0, Morzycko
Moryñ - Piast Chociwel 1:1, Jeziorak
Szczecin - B³êkit Pniewo 2:0, Sparta Wêgorzyno - Pomorzanin Nowogard 1:1.
1. Piast Chociwel
22 23:5
2. Stal Lipiany
16 23:14
3. Pomorzanin Now.
16 16:9
4. Morzycko Moryñ
15 14:10
5. K³os Pe³czyce
15 12:15
6. B³êkit Pniewo
14 20:17
7. Jeziorak Szczecin
13 14:11
8. Sparta Wêgorzyno
11 11:10
9. Zorza Dobrzany
11 23:16
10. Polonia P³oty
11 20:15
11. Unia Dolice
9 18:15
12. Gavia Choszczno
8 16:15
13. Ina Iñsko
6 11:20
14. Odrzynka Radziszewo 5 12:23
15. Orkan Suchañ
3 4:20
16. Flota II Œwinoujœcie
3 7:29

Klasa okrêgowa
GKS Mierzyn - Iskra Golczewo 0:4,
Victoria 95 Przec³aw - Kasta Szczecin
3:0, Wybrze¿e Rewalskie - Sparta Gryfice 3:0, Tanowia Tanowo - Œwiatowid
£obez 0:3, Wicher Brojce - Iskierka
Szczecin 1:0, Ehrle Dobra Szcz. - Intermarche Rega Trzebiatów 1:5, Masovia
Maszewo - Promieñ Mosty 3:1, Fagus
Ko³bacz - Mewa Resko 1:1.
1. Iskra Golczewo
2. Intermarche Rega
3. Œwiatowid £obez
4. Wybrze¿e Rewalskie
5. Tanowia Tanowo
6. Iskierka Szczecin
7. Sparta Gryfice
8. GKS Mierzyn
9. Masovia Maszewo
10. Promieñ Mosty
11. Kasta Szczecin
12. Fagus Ko³bacz
13. Mewa Resko
14. Wicher Brojce
15. Ehrle Dobra Szcz.
16. Victoria 95 Przec³aw

19 19:5
17 26:10
15 17:9
14 13:7
14 18:16
12 9:10
11 13:13
11 20:19
11 14:15
10 12:16
9 9:19
8 12:17
8 11:13
8 5:11
7 14:20
4 6:18

Klasa A
Fala Miêdzyzdroje - Jastrz¹b £osoœnica 4:0, B³êkitni Trzyg³ów - Korona Stuchowo 3:2, Ba³tyk Gostyñ - Jantar
Dziwnów 2:2, Sowianka Sowno - Pionier ¯arnowo 2:2, Radowia Radowo
Ma³e - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 3:2,
Znicz Wysoka Kamieñska - Orze³ Prusinowo 4:1.
1. Znicz Wysoka Kam.
2. Jantar Dziwnów
3. Fala Miêdzyzdroje
4. Sowianka Sowno
5. B³êkitni Trzyg³ów
6. Korona Stuchowo
7. Radowia Radowo M.
8. Pionier ¯arnowo
9. Ba³tyk Gostyñ
10. Jastrz¹b £osoœnica
11. Orze³ Prusinowo
12. Prawobrze¿e Œwin.

18 21:3
16 27:4
14 18:6
13 14:4
12 32:9
10 19:13
7 11:13
5 10:18
3 3:18
2 3:19
1 6:31
0 3:29
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(448)
(288)
(227)

POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(207)
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(191)
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 Rady 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)
Marek Kubacki przew. Rady Powiatu
(4)
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
Janusz Skrobiñski - 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
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

Kupon
+
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pozytywnie oceniam

(288)
(155)
(111)
(105)
(85)
(67)
(33)
(27)
(23)
(20)
(15)
(14)
(12)
(11)
(11)
(10)
(9)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(4)

Stanis³aw Wierudzki - UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez

(4)
(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 (100)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (30)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(14)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(12)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(10)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(9)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(6)
Beata Medunecka - PUP £obez
(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
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Krystyna Bogucka - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Kamila Deuter - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
Monika Jarzêbska - 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
Wies³awa 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

(340)
(93)
(91)
(87)
(87)
(80)
(73)
(73)
(67)
(33)
(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
(17)
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra
(15)
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (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
(125)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (76)
Jolanta Furman - CK
(56)
Andrzej Nowak - RM Resko
(41)
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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ROZMAITOŒCI

Galeria naszych mieszkañców

tygodnik ³obeski 7.10.2014 r.

Galeria naszych mieszkañców

Œlubowanie klas pierwszych
w Zespole Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie

Aleksandra

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

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gostomin i Okolic

Zagospodarowali teren przy œwietlicy

Tak by³o
(GOSTOMIN, gm. Radowo
Ma³e) Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Gostomin i Okolic zagospodarowa³o teren przy œwietlicy wiejskiej.
CMYK

Tak jest
Mieszkañcy utwardzili teren
przy œwietlicy i postawili du¿ego
grilla, przy którym mieszkañcy bêd¹
mogli siê spotykaæ. Koszt prac wyniós³ 28.236 z³, w tym dofinansowa-

nie z Urzêdu Marsza³kowskiego:
22.589 z³, a wk³ad w³asny Stowarzyszenia obliczono na 5.647 z³. Stowarzyszenie dziêkuje za pomoc firmie
Bono Fur Farm Wo³kowo i panu Sta-

nis³awowi Dudzie, który nieodp³atnie u¿yczy³ koparkê oraz wszystkim,
którzy znaleŸli czas i swoj¹ prac¹
przyczynili siê do zrealizowania tego
przedsiêwziêcia.
(r)

