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Niemal pó³ tysi¹ca kandydatów do rad gmin

Poznaj kandydatów
na radnych, wójta
i burmistrzów
w swojej gminie,
powiecie i okrêgu
Czas ust¹piæ miejsca m³odym – mówi starosta ³obeski
Ryszard Brodziñski
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Policja prosi
o pomoc
w ustaleniu
sprawców
Medale
karateków
z Reska
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OdpowiedŸ na sprostowanie
Okrêgowego Zarz¹du PZD
w Szczecinie

W nawi¹zaniu do sprostowania Okrêgowego Zarz¹du
PZD w Szczecinie, zamieszczonego
w Tygodniku £obeskim nr 41, z dn.
14 paŸdziernika 2014 r. oœwiadczam.

Odczytujê to sprostowanie
wprost jako ostrze¿enie - nie podskakuj, siedŸ na d… i potakuj. To ¿e
p³acê 108 z³ ju¿ od 2012 r. poœwiadczam dowodem wp³aty z 31.05.2012
r. (skan obok).

Czemu piszecie w swoim sprostowaniu: „... co w przypadku autora (A. Moroz - przyp. mój) daje kwotê 70 z³ rocznie”. Ja tyle p³aci³em w
latach 2006-2007, kiedy stawka za
ka¿dy metr kwadratowy gruntu wynosi³a odpowiednio 12 groszy plus
2 grosze za mkw. do 14 gr plus 5 gr za
mkw.
Przegl¹daj¹c kwity z ostatnich 10
lat, to najwiêkszy skok na nasz¹ kasê

wieczystym gruntów i grunt jest wyznacznikiem op³at, a nie d³ugoœæ
p³otu lub czyjaœ wola. Nie wierzê, ¿e
zabawilibyœcie siê z filantropów i
zrezygnowali ze sk³adek. A mo¿e jednak? Wszak piszecie w „Sprostowaniu”, cytujê: „Ka¿dy dzia³kowiec
u¿ytkuje dzia³kê nieodp³atnie”.
Mówcie jaœniej ludziom, nie urywaj¹c w pó³ zdania. Bêdziemy Wam za
to wdziêczni.
Nieprawd¹ jest, ¿e „nie zabezpieczy³a hali”. Tak prowadz¹cy zebranie argumentowali. Takie s³owa pad³y. Prezes ROD pani Teresa Smolich
powiedzia³a, ¿e zaraz tu po nas przychodz¹ sportowcy. By³ wniosek z
sali, aby spotkanie przeprowadziæ
po 15-minutowej przerwie, ale przewodnicz¹cy zebrania pan Z. Pude³ko, stwierdzi³, ¿e by³oby to wbrew
ustawie. Owszem, to kompetencja
Zarz¹du, ale skoro Zarz¹d móg³ wyznaczyæ drugie spotkanie za dwie
godziny, to i móg³ za kwadrans. Dlaczego ganiano ludzi tam i z powrotem, a nie uwzglêdniono wniosku z
sali? To dowodzi braku szacunku dla
dzia³kowców. Tê pogardê dla szeregowych dzia³kowców mog¹ ci szeregowi odpowiednio oceniæ podczas
zbli¿aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych.
Antoni Moroz

Je¿eli obrazi³em w czymœ majestat PZD, to przepraszam. Przepraszaj¹c, nie mogê wykreœliæ z pamiêci
informacji Trybuna³u Konstytucyjnego o PZD, zarzucaj¹c, ¿e dzia³a³ on
na podstawie ustawy o niekonstytucyjnych zapisach. Wtedy nie s³ysza³em, aby jacyœ magistrowie pisali
sprostowania. Teraz, kiedy skar¿y
siê dzia³kowiec A. Moroz, ¿e 108 z³ za
4,16 ara, to o wiele za du¿o, to dwóch
magistrów rzuca siê na mnie, by
pogr¹¿yæ mnie w strachu i pokazaæ
mi miejsce w szeregu.

Sk¹d wiem, ¿e 108 z³ to o wiele za
du¿o? Ano, umiem liczyæ: 108 z³ za
4,16 ara to jest ponad 2500 z³ za hektar. Nie znam na naszym terenie rolnika, aby p³aci³ tak du¿o za hektar
pola. Tu uwaga - panowie magistrowie - jak wynika z dowodu wp³aty z
dnia 31.05.2012 r., kwit jest PZD, po
drugie - p³acê sk³adkê za ka¿dy metr
kwadratowy gruntu mojej dzia³ki i to
w dwóch pozycjach - razem 26 groszy za metr kwadratowy. To nie jest
sk³adka od sztuki, to jest za ka¿dy
metr kw. dzia³ki. To czemu panowie
magistrowie piszecie, ¿e PZD nie
pobiera op³at za u¿ytkowanie gruntu. Czy my rozmawiamy tym samym
jêzykiem polskim? Je¿eli tak, to ta
polemika zda siê psu na budê. A je¿eli to sprostowanie jest wydumane
na potrzeby kampanii wyborczej - ja
nie kandydujê, daremny trud.
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O tym w jakim tempie rosn¹ op³aty w ROD £obez i ile p³aci przeciêtny
dzia³kowiec, jakim jestem, pokazuj¹ kwity z 2007 i 2012 r.

(kieszeñ), by³ w 2008 r., kiedy to
podwy¿szono jednoczeœnie z 12 na
14 groszy za mkw. i z 3 na 5 gr/mkw.
Czyli ³¹cznie wzros³o o 4 gr/mkw., co
dawa³o oko³o 16-20 z³ rocznie od
ka¿dego dzia³kowca do waszej kasy.
Od roku 2012 p³acimy 26 gr/mkw.,
czyli - gdyby Trybuna³ Konstytucyjny nie zastopowa³ dzia³alnoœci
PZD, to do dzisiaj by³oby pe³ne 100
procent w stosunku do roku 2006, a
jest 92,8 procenta. W ci¹gu zaledwie
6 lat - panowie magistrowie - stawka
sk³adkowa wzros³a o 92,8 procenta.
Rozwa¿my teraz, co znaczy:
1. sk³adka cz³onkowska - 19 gr/
mkw.
2. op³ata na potrzeby ogrodu - 7
gr./mkw.
Pomieszanie z popl¹taniem.
Trzeba byæ czarodziejem lub filozo-

fem, albo zrobiæ sobie wodê w mózgu, ¿eby wmówiæ, ¿eby zrozumieæ co jest co. Mnie nie obchodz¹ Wasze sztuczki prawne, trzeba by³o nam
daæ na piœmie sprawozdanie finansowe, czego domagaliœmy siê na
walnym np. w dniu 28.03.2014 r., a co
nie zosta³o spe³nione. Mnie obchodzi ile muszê ze swojej emerytury,
która nie starcza na cokolwiek, zap³aciæ na Wasz (PZD) rachunek i ¿e to
jest nienormalne, w stosunku np. do
rolnika. Rolnik p³aci 10-krotnie mniej
i nie potrzebuje p³aciæ sk³adek na
jak¹œ administracyjn¹ „czapê”.
Piszecie - panowie magistrowie ¿e cz³onkowstwo dzia³kowców jest
dobrowolne i mo¿na zrezygnowaæ.
Czemu nie dodajecie, ¿e finansowo
takiemu „zrezygnowanemu” nic to
nie daje. PZD jest u¿ytkownikiem
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Bêd¹ nowe chodniki Policja prosi o pomoc
w ustaleniu sprawców
i kanalizacja
na osiedlu 40. lecia

(WÊGORZYNO). Zakoñczy³y
siê ju¿ prace projektowe zwi¹zane z
planowan¹ na przysz³y rok przebudowa ulic: Pionierów, Witosa, Sikorskiego, Zamkowej wraz z budow¹ kanalizacji deszczowej.
Obecnie trwaj¹ procedury uzyskiwania stosownych pozwoleñ
umo¿liwiaj¹ce przyst¹pienia do realizacji inwestycji.
Wraz z koñcem wrzeœnia gmina
z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie
zadania w ramach programu wieloletniego pod nazw¹ „Narodowy Pro-

gram Przebudowy Dróg Lokalnych
– etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój”.
Przedmiotowe roboty budowlane bêd¹ polega³y na przebudowie
dróg gminnych poprzez budowê ci¹gu pieszo-jezdnego z kostki betonowej polbruk. Wykonanie zadania
planowane jest na przysz³y rok od
kwietnia do grudnia.
op

2 lipca 2014 r. w £obzie przy ul.
Niepodleg³oœci dosz³o do usi³owania napadu z u¿yciem broni palnej na
sklep jubilerski przez dwóch mê¿czyzn w wieku oko³o 30 i 40 lat.

Sprzedam budynek
w CENTRUM Gryfic
o pow. 500 mkw.
(piwnica+ 3 piêtra + zaplecze)
ul. Niepodleg³oœci 63 a

Tel. 605-421-308

Powy¿ej zdjêcia obu sprawców,
jakie zarejestrowa³a kamera. W przypadku rozpoznania któregokolwiek z
nich Policja prosi o kontakt pod numerami tel. 91 561 55 47 lub 91 561 55 11.
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„Nie oskar¿ajmy
siebie wzajemnie”

Ogarnê³o mnie ogromne
zdziwienie po przeczytaniu
wypowiedzi Pana Grzegorza
Jêdraka oraz odpowiedzi na
jego s³owa redakcji ,,Tygodnika
£obeskiego", które ukaza³y siê w 40
numerze tego czasopisma w dniu 7 paŸdziernika 2014 roku.
Od wielu lat nie mieszkam ju¿ w
Rynowie, ale mimo wszystko ca³y czas
jestem z nim silnie zwi¹zany. W miarê
mo¿liwoœci staram siê odwiedzaæ rodzinn¹ miejscowoœæ i zapoznaæ z aktualnym stanem dawnego pa³acu rodziny
von Borck.
Bardzo zabola³a mnie wiêc teza o
zbiorowej odpowiedzialnoœci mieszkañców Rynowa za zniszczenie pa³acu,
o której mo¿na by³o przeczytaæ w
wy¿ej wymienionym numerze „Tygodnika £obeskiego”. Poczu³em siê bezpoœrednio „wywo³any do tablicy” jako
ten, który równie¿ przy³o¿y³ rêkê do tej
katastrofy. Dodatkowo zabola³ mnie
fakt, i¿ innych winnych w artykule tak
dosadnie nie wskazano. Ani ja, ani wiele
innych znanych mi osób nie poczuwamy siê jednak w ¿adnym stopniu do
winy. To nie my wybraliœmy oferenta,
któremu sprzedano pa³ac. Nikt nas równie¿ nie poinformowa³ ,¿e otrzyma³ on

tak ogromn¹ kwotê na jego remont.
Nale¿y siê zatem zastanowiæ, gdzie
by³y s³u¿by i osoby odpowiedzialne za
sprawdzenie wiarygodnoœci kupca?
Skoro wszyscy wiedzieli, ¿e osoba która kupi³a pa³ac i otrzyma³a œrodki na jego
remont mia³a tylko na celu ich defraudacjê, dlaczego o tym fakcie nie poinformowane zosta³y odpowiednie organy?
Czy chodzi³o mo¿e tylko, by jak najszybciej pozbyæ siê k³opotu i zapomnieæ o sprawie?
Pa³ac przetrwa³ dzia³ania II wojny
œwiatowej, a najgorsze dla niego chwile
rozpoczê³y siê kilkadziesi¹t lat po niej,
w momencie przejœcia w prywatne rêce.
To nowy w³aœciciel rozpocz¹³ kompletnie nieprzygotowane dzia³ania i nieprzemyœlane prace remontowe, które
by³y pocz¹tkiem koñca œwietnoœci pa³acu. Mo¿e warto zobaczyæ na zdjêciach jak wygl¹da³ pa³ac na chwilê przed
przejœciem w prywatne rêce? Gdzie
przez wszystkie lata by³a tak chêtna
teraz do wspó³pracy instytucja Konserwatora Zabytków? Kto interesowa³
siê jak przebiegaj¹ prace przy zabytku
klasy A, kto je na bie¿¹co wtedy nadzorowa³ ? Pomiêdzy Szczecinem a Rynowem jest tylko 110 km, na pokonanie
których potrzeba 90 minut. Dlaczego
teren nie zosta³ ogrodzony i nie by³ mo-

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

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

nitorowany? Koszty z tym zwi¹zane
by³yby zapewne wielokrotnie mniejsze
ni¿ te, które trzeba obecnie ponieœæ na
przywrócenie budynkowi poprzedniego wygl¹du.
Gdyby oskar¿aj¹cy wykazali siê
odrobin¹ skrupulatnoœci, to znaleŸliby
w internecie informacjê o tym, ¿e to my
- Mieszkañcy Rynowa ju¿ wiele lat
wczeœniej informowaliœmy konserwatora zabytków o postêpuj¹cym upadku
budynku oraz otaczaj¹cego go unikatowego parku. Uda³o siê problemem chyl¹cego siê ku upadkowi pa³acu zainteresowaæ dziennikarza G³osu Szczeciñskiego (za³¹czam link do artyku³u z dnia
7 lipca 2007 roku - http://www.gs24.pl/
apps/pbcs.dll/article?AID=/
20070707/MAGAZYN/70704025).
Nie robiliœmy tego dla pieniêdzy ani
s³awy. Nie mogliœmy i nadal nie mo¿emy zgodziæ siê z losem, który spotka³
pa³ac. To nieudolnoœæ oraz zaniechanie
kontroli przez odpowiednie osoby doprowadzi³y ten piêkny, i jeszcze do niedawna tak dobrze zachowany budynek
do kompletnej ruiny.
Naszym zdaniem Pan Grzegorz Jêdrak szafuj¹cy oskar¿eniami oraz redakcja „Tygodnika £obeskiego”, która
nie stanê³a w obronie mieszkañców
Rynowa powinni nas - na ³amach gazety
- przeprosiæ.
Z powa¿aniem
Krzysztof Majewicz
Od Redakcji: Oczywiœcie, ¿e w rozmowach z panem G. Jêdrakiem stanêliœmy w obronie mieszkañców, co niekoniecznie musia³o objawiæ siê w druku.
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Podstrefa
ekonomiczna
to tylko tablice?
Mieszkañcy miasta i gminy wiedz¹,
¿e w £obzie powsta³a podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej. Powsta³a:
stoj¹ tablice informacyjne, wydano
materia³y promocyjne i tyle.
Miesi¹c temu odwiedzi³ mnie znajomy, przy okazji jego pobytu w naszym,
mieœcie pokaza³em mu nasz¹ „strefê ekonomiczn¹”. Po zobaczeniu naszej strefy
ów pan za¿artowa³ sobie ze mnie, ¿e
mam dobre poczucie humoru „je¿eli to
pole jest dla ciebie stref¹”. Doda³ tylko,
¿e priorytetem w jego gminie by³o mo¿liwie najszybsze uzbrojenie terenu, wydzielenie dzia³ek i starania o lokowanie
siê przedsiêbiorców na ich terenie.
W £obzie jest zupe³nie inaczej: tablice stoj¹, trawa roœnie, a podzia³u terenu, dróg wewnêtrznych i oœwietlenia
nie ma i jak wynika z „Zamierzeñ Inwestycyjnych na 2015 rok (wydanych na
dzieñ 15.09.2014 i podpisanych przez
burmistrza) NIE BÊDZIE. W „Zamierzeniach Inwestycyjnych” jest mowa o
przy³¹czeniach do kanalizacji poszczególnych obrêbów miasta i AGLOMERACJI £OBEZ, jest to owszem bardzo
wa¿ne, ale AGLOMERACJA z kanalizacj¹ bez dozbrojenia strefy ekonomicznej mo¿e ju¿ nied³ugo pozostaæ
„Dziur¹ bez pracy”, za to z przy³¹czeniami, ale to tylko w specyficznym
£obzie wszystko inne wa¿niejsze jest
od PRZEDSIÊBIORCZOŒCI!
Grzegorz Mo³odkiewicz
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Wojewoda uchyli³ uchwa³ê zarz¹du Powiatu o powierzeniu Annie Boguszewskiej-W¹sowicz stanowiska
dyrektora i wskaza³, ¿e nadal obowi¹zuje uchwa³a o wyborze Jolanty Manowiec

Szopki w starostwie ci¹g dalszy
(£OBEZ). W poniedzia³ek starosta Ryszard Brodziñski, po tym,
jak wojewoda uchyli³ uchwa³ê zarz¹du Powiatu, podj¹³ jednoosobowo decyzjê o wrêczeniu pani Jolancie Manowiec aktu powierzenia i
podpisa³ z ni¹ umowê o pracê na stanowisku dyrektora Zespo³u Szkó³.
Pe³ni¹ca obowi¹zki Anna Boguszewska-W¹swicz zrzek³a siê pe³nienia obowi¹zków. Zarz¹d powiatu,
bez starosty, podj¹³ odmienn¹ decyzjê - o zaskar¿eniu rozstrzygniêcia
wojewody do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego.
Wojewoda w minionym tygodniu wyda³ rozstrzygniêcie nadzorcze w sprawie powierzenia pe³nienia
obowi¹zków Dyrektora Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie.
Nadzór wojewody stwierdzi³ niewa¿noœæ uchwa³y 307/2014, czyli tej
z 1 wrzeœnia zarz¹du powiatu w sprawie powierzenia pe³nienia obowi¹zków Dyrektora Zespo³u Szkó³ w
£obzie pani Annie BoguszewskiejW¹sowicz. W doœæ szerokim uzasadnieniu do uchwa³y czytamy
m.in.: „W analizowanej sprawie, organ nadzoru ustali³, ¿e Zarz¹d Powiatu w £obzie w dniu 29 kwietnia
2014 r. podj¹³ uchwa³ê Nr 286/2014 w
sprawie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Zespo³u
szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie ul.
Niepodleg³oœci 54. w wyniku przeprowadzonego konkursu zosta³a
wy³oniona kandydatura Pani Jolanty Manowiec.
W konsekwencji Zarz¹d Powiatu
w £obzie – czyni¹c zadoœæ obowi¹zkowi wynikaj¹cemu z art. 36a ust. 2
ustawy o systemie oœwiaty – w dniu
22 sierpnia 2014 roku podj¹³ uchwa³ê
Nr 306/2014 w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie. W
par. 1 tego aktu organ wykonawczy
Powiatu £obeskiego powierzy³ stanowisko Dyrektora Zespo³u Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie na okres
od dnia 1 wrzeœnia 2014 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r. Pani Jolancie Manowiec.
Nastêpnie w dniu 1 wrzeœnia
2014 r. Zarz¹d Powiatu w £obzie
podj¹³ uchwa³ê Nr 307/2014 w sprawie powierzenia pe³nienia obowi¹zków Dyrektora Zespo³u Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie, na mocy której
powierzy³ z dniem 1 wrzeœnia 2014 r.
pe³nienie obowi¹zków Dyrektora
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie Pani Annie BoguszewskiejW¹sowicz.

Uzasadniaj¹c wydanie ww. aktu
Starosta £obeski w piœmie z dnia 26
wrzeœnia 2014 r (…) wskaza³, ¿e w
dniu 29 sierpnia 2014 r. pani Jolanta
Manowiec zwróci³a siê do organu
prowadz¹cego zespó³ Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie z proœb¹ o nawi¹zanie z Ni¹ stosunku pracy od 2
wrzeœnia 2014 r. Swoj¹ proœbê umotywowa³a koniecznoœci¹ jednodniowej przerwy pomiêdzy zakoñczonym a nowo zawartym stosunkiem pracy wymaganym w przypadku ubiegania siê o przyznanie
œwiadczenia emerytalnego.
Na posiedzeniu w dniu 1 wrzeœnia 2014 r. Zarz¹d Powiatu negatywnie rozpatrzy³ powy¿szy wniosek. Z uwagi na fakt, i¿ Pani Jolanta
Manowiec nie stawi³a siê do pracy 1
wrzeœnia br. organ prowadz¹cy ww.
placówkê uzna³, i¿ konieczne jest
(…) powierzenie pe³nienia obowi¹zków Dyrektora Zespo³u Szkó³ jego
wicedyrektorowi tj. Pani Annie Boguszewskiej-W¹sowicz.
Z powy¿szym stanowiskiem nie
sposób jednak¿e siê zgodziæ. (...)”
Nadzór wojewody w dalszej czêœci pisma omawia regulacjê prawn¹
w przypadku niewy³onienia kandydata w konkursie, wówczas mo¿e
powierzyæ pe³nienie obowi¹zków
wicedyrektorowi na okres do 10 miesiêcy po zasiêgniêciu opinii rady
szko³y lub placówki i rady pedagogicznej.
„W rozpatrywanym stanie faktycznym nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e
dosz³o do obsadzenia stanowiska
Dyrektora Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie w drodze konkursu. Od dnia 22 sierpnia bowiem w
obrocie prawnym funkcjonuje skutecznie podjêta przez Zarz¹d Powiatu w £obzie uchwa³a Nr 306/2014 w
sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespo³u Szkó³ im T. Koœciuszki w £obzie, na podstawie której ww. stanowisko zosta³o powierzone Pani Jolancie Manowiec.
Wskazany przez Starostê £obeskiego w piœmie (…) fakt, i¿ w dniu 1
wrzeœnia 2014 r. na apelu z okazji
rozpoczêcia roku szkolnego nie dosz³o do uroczystego wrêczenia aktu
powierzenia stanowiska Dyrektora
Zespo³u szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie, z uwagi na nieobecnoœæ Pani
Jolanty Manowiec, nie mo¿e stanowiæ podstawy do zanegowania –
przeprowadzonego zgodnie z liter¹
prawa – postêpowania konkursowego na ww. stanowisko, a w konsekwencji do uznania, ¿e uchwa³a Nr
306/2014 Zarz¹du Powiatu w £obzie

w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie samoczynnie „wygas³a”.
(…)
Przepis art. 36 a cyt. ustawy przyznaje organowi prowadz¹cemu
szko³ê legitymacjê wy³¹cznie do
powierzenia stanowiska dyrektora
szko³y. Mo¿liwoœæ odwo³ania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego przez organ prowadz¹cy szko³ê reguluje art. 38 ustawy o systemie
oœwiaty.”
W dalszej czêœci pisma wskazane jest, w jakich sytuacjach mo¿e
dojœæ do zwolnienia dyrektora szko³y. ¯adna z tych przes³anek nie zosta³a spe³niona, bowiem dyr. J. Manowiec nie z³o¿y³a rezygnacji z trzymiesiêcznym wypowiedzeniem. Ze
s³ów, jakie pada³y podczas sesji
Rady Powiatu mo¿na by³o domniemywaæ, fakt, i¿ pani J. Manowiec nie
przysz³a do pracy 1 wrzeœnia interpretowano jako rezygnacjê ze stanowiska pracy, aczkolwiek ¿adne pismo tego nie potwierdza, nie by³o te¿
trzymiesiêcznego wypowiedzenia z
pracy. Kolejna mo¿liwoœæ to negatywna ocena pracy – tutaj ju¿ mo¿na
zwolniæ bez wypowiedzenia, jednak
trudno negatywnie oceniaæ czyj¹œ
pracê w pierwszym dniu, bo wszak
zatrudnienie mia³o byæ od 1 wrzeœnia. Kolejna mo¿liwoœæ to zwolnie-

nie dyscyplinarne, ale po zasiêgniêciu opinii kuratora oœwiaty. Dalej w
rozstrzygniêciu nadzorczym czytamy: „Reasumuj¹c, skoro Pani Jolanta Manowiec przyst¹pi³a do konkursu, zosta³a wy³oniona na kandydata,
zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ swój wybór, podejmuj¹c uchwa³ê, po czym
siê z niego wycofa³, gdy¿ Pani Manowiec z powodów osobistych wyrazi³a wolê objêcia obowi¹zków jeden dzieñ po terminie wyznaczonym
przez zarz¹d Powiatu w £obzie w
dniu 1 wrzeœnia 2014r. Uchwa³y Nr
307/2014 powierzaj¹cej pe³nienie
obowi¹zków Dyrektora Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
Pani Annie Boguszewskiej-W¹sowicz. Bezsprzeczn¹ okolicznoœci¹
jest bowiem fakt, i¿ w chwili wydania
kwestionowanego aktu Dyrektorem
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie by³a wybrana w konkursie
Pani Jolanta Manowiec, powo³ana
na stanowisko – pozostaj¹c¹ w
obecnie prawnym – uchwa³¹ z dnia
22 sierpnia 2014 r. Nr 306/2014.
W œwietle przedstawionej argumentacji, stwierdzenie niewa¿noœci
uchwa³y Nr 307/2014 Zarz¹du Powiatu w £obzie z dnia 1 wrzeœnia
2014. w sprawie powierzenia pe³nienia obowi¹zków Dyrektora Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie, jest
konieczne i w pe³ni uzasadnione.”
MM
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Niemal pó³ tysi¹ca kandydatów do rad gmin

KWW Gmina dla Mieszkañców, Alicja
Wójcik lat 52 KW PSL.

Kandyduj¹ w wyborach

Okrêg nr 8: Adam Marian Seredyñski lat 61 KW PSL, Kazimierz Pawelec lat 56 KKW SLD Lewica Razem.

(POWIAT) Do Rady Powiatu wystartowa³o 88 kandydatów, spoœród
których 15 listopada wybierzemy 15
radnych, o fotel burmistrza i wójta
bêdzie walczyæ 14 kandydatów: piêciu w gminie £obez, troje w gminie
Dobra i po dwoje kandydatów w gminach: Wêgorzyno, Resko i Radowo
Ma³e. Do rad gmin wystartowa³o we
wszystkich gminach ³¹cznie 497
kandydatów.
W gminie £obez do rady miejskiej
wystartowa³o 81 kandydatów, w gminie Dobra 47 kandydatów, w gminie
Resko 40 kandydatów, w gminie Radowo Ma³e 30 kandydatów, w gminie
Wêgorzyno 29 kandydatów.
GMINA £OBEZ
Kandydaci na burmistrzów w
gminie £obez: Ryszard Sola lat 53
KWW (£obeskie Porozumienie Samorz¹dowe), Janusz Skrobiñski lat 47
KWW (£obez musi od¿yæ), Micha³
Kar³owski lat 57 (KW PSL), Arkadiusz Pawe³ Siwiñski, lat 35 (KWW
Arkadiusza Siwiñskiego), Piotr Wies³aw Æwik³a, lat 41 (KWW Profesjonalna Gmina).
Do Rady Miejskiej
Okrêg nr 1: Krystyna Bogucka lat
62 KWW Krystyny Boguckiej, Arkadiusz Pawe³ Siwiñski lat 35 KWW Arkadiusza Siwiñskiego, Wies³aw Piecuch
lat 35 KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, Jaros³aw Adam £abaziewicz lat 54 Komitet Wyborczy PSL,
Tadeusz Brzeziñski lat 63 KWW Profesjonalna Gmina, Waldemar Janusz
Winiarski lat 55, KWW Przyjazna
Gmina, Marcin Maciej Bas lat 32 KWW
Rokosz-Chojnacki, W³adys³aw Tabaka
lat 54 KWW W³adys³awa Tabaki.
Okrêg nr 2: Miros³awa Borowska
lat 61 KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, Rafa³ Miros³aw Peter lat
33, KWW £obez musi od¿yæ, Tomasz
Fojna lat 39 Komitet Wyborczy PSL,
Czes³aw Kazimierz Jêdrzejczyk lat 63
KWW Profesjonalna Gmina, Ma³gorzata Beata Zasada lat 50, KWW Przyjazna
Gmina.
Okrêg nr 3: Janusz Skrobiñski lat
47 KWW £obez musi od¿yæ, Teresa
Barbara Smolich lat 62 KWW £obeskie
Porozumienie Samorz¹dowe, Marcin
Æwik³a lat 39 KWW Profesjonalna
Gmina, Zdzis³aw Józef Szklarski lat 65
KWW Przyjazna Gmina, Mariusz Antoni W lat 50 KWW Rokosz-Chojnacki.
Okrêg nr 4: Maria Ewa Buller lat 58
KWW Krystyny Boguckiej, Tadeusz
Sikora lat 59 KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, Leokadia Zofia
W³odarz lat 64 KWW £obez musi
od¿yæ, Mariusz Piotr Wolanicki lat 45
Komitet Wyborczy PSL, Jadwiga Wêzik lat 64 KWW Profesjonalna Gmina,
Piotr Laszuk lat 66 KWW Przyjazna
Gmina.

Okrêg nr 5: Wies³aw Tomasz Murawski lat 45 KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, Ryszard Krzêæko lat 43 KWW Profesjonalna Gmina,
El¿bieta Iwona Gawryluk lat 49 KWW
Przyjazna Gmina, Adam Hlib lat 32
KWW Rokosz-Chojnacki.
Okrêg nr 6: Iwona Dy³a lat 40
KWW £obez musi od¿yæ, Zbigniew
Pude³ko lat 60 KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, Zbigniew Kramek Jerzy lat 48 KWW Profesjonalna
Gmina, Dorota Zienkiewicz lat 33
KWW Przyjazna Gmina.
Okrêg nr 7: Grzegorz Krzysztof
Mo³odkiewicz lat 23 KWW £obez musi
od¿yæ, Paula Irena Szurek lat 27 KWW
Arkadiusza Siwiñskiego, Janina Maria
Niko³ajczyk lat 69 KWW Krystyny
Boguckiej, El¿bieta Jadwiga Modrzejewska lat 64 KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, Wincenty Nowik
lat 72 KWW Przyjazna Gmina, Rafa³
¯ukowski lat 32 KWW Rafa³a ¯ukowskiego.
Okrêg nr 8: Mariola Borys Sylwia
lat 23 (KWW Arkadiusza Siwiñskiego),
Zofia Osieczko lat 61 (KWW £obeskie
Porozumienie Samorz¹dowe), Marcin
Rados³aw Pietrzyk lat 31 (KWW £obez
musi od¿yæ), Maria Dorota Pokomeda
lat 54 KWW Marii Pokomeda, Zbigniew Ziêba 57 KW PSL, Wies³aw
Æwik³a lat 64 KWW Profesjonalna
Gmina, Andrzej Jurzysta lat 54 KWW
Przyjazna Gmina, Sebastian Tomczak
lat 37 KWW Sebastiana Tomczaka.
Okrêg nr 9: Kamila Dorota Acewicz lat 38 KWW Profesjonalna Gmina, Danuta Zarzeczna lat 54 KWW
Przyjazna Gmina, Bronis³aw Henryk
Ar³ukowicz lat 63 KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, Kazimierz
Chojnacki lat 53 KWW Rokosz-Chojnacki.
Okrêg nr 10: Rafa³ Marcin Siwiñski lat 32 KWW Arkadiusza Siwiñskiego, Czes³awa Lasota lat 62 KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, Katarzyna Iwan lat 35 KW PSL, Bogdan
Wac³aw Górecki lat 61 KWW Przyjazna
Gmina, Agnieszka Rêkiewicz lat 40
KWW Rokosz-Chojnacki.
Okrêg nr 11: Rafa³ Szyliñski lat 36
KWW Arkadiusza Siwiñskiego, Henryk Stankiewicz lat 62 KWW H. Stankiewicza, Agnieszka Anna Kwolek lat
36 KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, Krzysztof Malinowski lat
53 KWW Przyjazna Gmina, Jan Pi³at
lat 59 KWW Rokosz-Chojnacki.
Okrêg nr 12: Krzysztof Pyka³o lat
30 KWW £obez musi od¿yæ, Bo¿ena
Maria Van Hoeck lat 56 KW PSL, Zenon
Andrzej Nowicki lat 59 KWW Profesjonalna Gmina, Wies³awa Henryka Romejko lat 43 KWW Przyjazna Gmina,
Marek Rokosz lat 44 KWW RokoszChojnacki.

Okrêg nr 13: Edward Momot lat 65
KWW Arkadiusza Siwiñskiego, Barbara Maria Kordyl lat 59 KWW £obeskie
Porozumienie Samorz¹dowe, Grzegorz
Karpa³a lat 29, KWW £obez musi
od¿yæ, Ryszard Bartczak lat 53 KW
PSL, Zofia D¹bro Anna lat 53 KWW
Przyjazna Gmina.
Okrêg nr 14: S³awomir Momot lat
40 KWW Arkadiusza Siwiñskiego,
Waldemar Lisik lat 48 KWW £obeskie
Porozumienie Samorz¹dowe, Maciej
Kazimierz Stachowiak lat 67 KWW
£obez musi od¿yæ, Mieczys³aw Lisik
lat 52 KW PSL, Waldemar Tadeusz
Zakrzewski lat 57 KWW Przyjazna
Gmina.
Okrêg nr 15: Marta Dorota Siwiñska lat 35 KWW Arkadiusza Siwiñskiego, Lech Urbañski lat 57 KWW L.
Urbañskiego, Barbara Lucyna Andryszak lat 58 KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe, Wojciech Henryk
Sierpiñski lat 29 KW PSL, Antoni Ku¿el lat 55 KWW Przyjazna Gmina,
Bo¿ena Korniluk lat 53 KWW RokoszChojnacki.
GMINA RESKO
Kandydaci na burmistrza: Arkadiusz Czerwiñski KWW 50 Gmina dla
Mieszkañców, Edyta Klepczyñska z
domu Jaskulska lat 39 KW PSL.
Do Rady Miejskiej
Okrêg nr 1: Jan Mieczys³aw Czaban lat 48 KWW Gmina dla Mieszkañców, Katarzyna Jaworska lat 39 KW
PSL, Piotr Opar lat 31 KKW SLD Lewica Razem.
Okrêg nr 2: Emil Zbigniew Lewandowski lat 47 KWW Bezpieczne Miasto, Ryszarda Anna Podsadna lat 64,
KWW Gmina dla Mieszkañców, Edyta
Klepczyñska lat 39 KW PSL, Tomasz
Soroczyñski lat 35 KW Twój Ruch.
Okrêg nr 3: Anna Janina Szymañska, lat 51 KKW SLD Lewica Razem,
Henryk Grygiel lat 54 KWW Gmina dla
Mieszkañców.
Okrêg nr 4: Jaros³aw Józef Szymankowski lat 63 KWW Gmina dla
Mieszkañców, Lidia Helena Czy¿ lat 51
KW PSL, Janusz Najderek lat 42 KKW
SLD Lewica Razem, Pawe³ Gradus lat
36 KW Twój Ruch.
Okrêg nr 5: Œwiêcicki Zygmunt lat
54 KWW Gmina dla Mieszkañców, Dorota £achmanowicz lat 38 KW PSL,
Kazimierz Józef Pasternacki lat 60
KKW SLD Lewica Razem.
Okrêg nr 6: Marcin Czura lat 40
KW PSL, Roman Tomasz Poniecki lat
56 KWW Romana Ponieckiego, Jadwiga Teresa Cyunel lat 43 KKW SLD
Lewica Razem.
Okrêg nr 7: Oktawiusz Je¿ lat 39

Okrêg nr 9: Dariusz Mo¿ejko lat
34 KWW Gmina dla Mieszkañców, Tadeusz Edward Kajma lat 58 KW PSL,
Wioletta Kurdziel lat 51 KKW SLD
Lewica Razem.
Okrêg nr 10: Renata Alicja Kulik
lat 46 KWW Gmina dla Mieszkañców,
Jacek Jankowski lat 41 KW PSL, Lidia
Ewa Majewska lat 54 KKW SLD Lewica Razem.
Okrêg nr 11: Marek Wierzbowski
lat 46 KWW Gmina dla Mieszkañców,
Renata Lidia Nowak lat 57 KW PSL.
Okrêg nr 12: Anna So³onyna lat 46
KWW Gmina dla Mieszkañców, Eugeniusz Rokosz lat 60 KW PSL, El¿bieta
Korgul lat 55 KKW SLD Lewica Razem.
Okrêg nr 13: S³awomir Miros³aw
Marciniak lat 45 KWW Gmina dla
Mieszkañców, Andrzej Lech Nowak lat
55 KW PSL.
Okrêg nr 14: Wies³awa Stelmach
lat 54 KWW Gmina dla Mieszkañców,
Bo¿ena Maria Gromek lat 53 Komitet
Wyborczy PSL.
Okrêg nr 15: Ewa Bo¿ena Garbarczyk lat 53 KWW Gmina dla Mieszkañców, Buczek Stanis³aw lat 67 Komitet
Wyborczy PSL.
GMINA WÊGORZYNO
Kandydaci na burmistrzów: KWW
Gmina Dla Mieszkañców Monika
KuŸmiñska, KWW PSL Gra¿yna
Karpowicz.
Do Rady Miejskiej
Okrêg nr 1: Gra¿yna Barbara Kata
lat 55 KWW Gmina dla Mieszkañców
2014, Urszula Elzbieta Noryca lat 44
Komitet Wyborczy PSL.
Okrêg nr 2: £ukasz Andrzej Nowacki lat 28 KWW Gmina dla Mieszkañców 2014, Marta Katarzyna Boryszewska- ¯urek lat 32 KW PSL.
Okrêg nr 3: Marcin Micha³ Szostakiewicz lat 32 KWW Gmina dla Mieszkañców 2014, Joana Stasiak lat 42 KW
PSL.
Okrêg nr 4: Natalia W³adys³awa
Moroz lat 53 KWW Gmina dla Mieszkañców 2014, Anna £uksza lat 37 KW
PSL.
Okrêg nr 5: Lewandowska Anna
Katarzyna lat 38 KWW Gmina dla
Mieszkañców 2014, Agnieszka Iwona
Wilczañska lat 41 KW PSL.
Okrêg nr 6: Marta Kaczmarek lat
30 KWW Gmina dla Mieszkañców
2014, Ewelina Dominika £uczyñska lat
33 KW PSL.
Okrêg nr 7: Konrad Józef Jagie³ka
KWW Gmina dla Mieszkañców 2014,

tygodnik ³obeski 21.10.2014 r.
Barbara Wies³awa Górniak lat 52 KW
PSL.
Okrêg nr 8: Jan Szymko lat 58
KWW Gmina dla Mieszkañców 2014,
Andrzej Pêdziwiatr lat 54 KW PSL.
Okrêg nr 9: Zbigniew Tadeusz Bia³ek lat 45 KWW Gmina dla Mieszkañców 2014, Barbara Izabela Koœmiñska
lat 62, KW PSL.
Okrêg nr 10: Zbigniew Wilk KWW
Gmina dla Mieszkañców 2014 lat 56,
Maria S³awska lat 56 Komitet Wyborczy PSL.
Okrêg nr 11: Jadwiga Ewa Kamiñska lat 52 KWW Gmina dla Mieszkañców 2014, Maria Kolasa lat 53 Komitet
Wyborczy PSL.
Okrêg nr 12: Heronim Cierpisz lat
60 KWW Gmina dla Mieszkañców
2014, Bogus³aw Jerzy Szy³owicz lat 68
Komitet Wyborczy PSL.
Okrêg nr 13: Krzysztof Kazimierz
Rególski lat 52 KWW Gmina dla Mieszkañców 2014, Krzysztof Krz¹czkowski lat 26 Komitet Wyborczy PSL.
Okrêg nr 14: Mariusz Zieliñski lat
41 KWW Gmina dla Mieszkañców
2014, Barbara Krumin lat 30 Komitet
Wyborczy PSL.
Okrêg nr 15: Jan Mazuro lat 60
KWW Gmina dla Mieszkañców 2014.
GMINA DOBRA
Kandydaci na burmistrzów:
Barbara Ewa Wilczek lat 51 KWW
Dla Dobra Gminy, Piotr Remigiusz
Hebda lat 38 KWW Zmiany, Kazimierz Józef £ojek 29 KWW MW.
Do Rady Miejskiej
Okrêg nr 1: W³odzimierz Miros³aw Szczepaniak lat 59 KWW Czas na
zmiany Damian Padziñski lat 31 KWW
Dla Dobra Gminy, Jerzy Machlañski
lat 51 KWW Zmiany
Okrêg nr 2: Antoni Bronis³aw Kontowicz lat 63 KWW Dla Dobra Gminy,
Piotr Daniel Opieka lat 38 KWW MW,
Piotr £ukasiuk lat 25 KWW Zmiany.
Okrêg nr 3: Dorota Aneta Grzywacz lat 43 KWW Dla Dobra Gminy,
El¿bieta Krystyna Korzonek lat 58
KWW MW, Renata Gielar lat 49 KWW
Zmiany
Okrêg nr 4: Jaros³aw Piotr Jaszczuk lat 47 KWW Dla Dobra Gminy,
Teresa Wojciechowska lat 60 KWW
MW, Mateusz Bia³czak lat 24 KWW
Zmiany
Okrêg nr 5: Wies³aw Zbigniew
Graczykowski lat 58 KWW Dla Dobra
Gminy, Maria Bogdana B¹k lat 61
KWW MW, Kinga Paulina Witkowska
lat 27 KWW Zmiany
Okrêg nr 6: Edward Józef Stanis³awczyk lat 58 KWW Dla Dobra
Gminy, Grzegorz Krzemieñ lat 59
KWW MW, Krystyna Gizewska lat 56
KWW Zmiany.

POWIAT £OBESKI
Okrêg nr 7: Józef Kierjczyk lat 59
KWW Dla Dobra Gminy, Krzysztof
Ryszard Motyliñski lat 48 KWW MW,
Henryk Koœcielniak lat 63 KWW Zmiany.
Okrêg nr 8: Marzena Weronika
Skorupska lat 43 KWW Dla Dobra
Gminy, Kamila Anna Cio³ek-Borczyk
lat 32 KWW MW, Przemys³aw Gromadzki lat 34 KW PSL, Ma³gorzata
Joanna Ilnicka lat 44 KWW Zmiany.
Okrêg nr 9: Marlena Michalska lat
41 KWW Dla Dobra Gminy, Sylwia
Irena £ojek lat 25 KWW MW, Marzena
Barbara P³osaj lat 40 KWW Zmiany.
Okrêg nr 10: Andrzej Adam Drapikowski lat 49 KWW Dla Dobra Gminy,
Kamila Dorsz lat 30 KWW MW, Olga
Maria Rzepczyñska-Skrzyniarz lat 56
KWW Zmiany.
Okrêg nr 11: El¿bieta Owsiñska lat
47 KWW Dla Dobra Gminy, Justyna
Monika Ptak lat 31 KWW MW, Przemys³aw Kerner lat 58 Jan KWW Zmiany.
Okrêg nr 12: Agata Michalik lat 51
KWW Dla Dobra Gminy, Miros³aw
Piotr Pertkiewicz lat 36 KWW MW,
Beata Owsiñska lat 46 KWW Zmiany.
Okrêg nr 13: Jan Florczak lat 57
KWW Dla Dobra Gminy, Alicja Grzejdak lat 29 KWW MW, Arkadiusz Jerzy
Rojek lat 43 KWW Zmiany.
Okrêg nr 14: Bogumi³a Irena Marut lat 58 KWW Dla Dobra Gminy, Wies³aw Kielan lat 61 KWW MW, El¿bieta
Kusiak lat 57 KWW Zmiany.
Okrêg nr 15: Grzegorz Jaromin lat
38 KWW Dla Dobra Gminy, Zbigniew
Gradziñski lat 38 KWW MW, Roman
Patryk KaraŸniewicz lat 32 Komitet
Wyborczy PSL, Stanis³aw Kujawa lat
56 KWW Zmiany.
GMINA RADOWO MA£E
Kandydaci na wójtów: Józef Jaros³aw Wypijewski Ruch Inicjatyw
Obywatelskich 2014, Wies³aw Czes³aw Lorent KW PSL.
Do Rady Miejskiej
Okrêg nr 1: Ma³gorzata Jadwiga
Budzyñska lat 49 Komitet KWW Ruch
Inicjatyw Obywatelskich 2014,
Krzysztof Borkowski lat 50 KW PSL.
Okrêg nr 2: Anna Maria Ulan lat 49
KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich
2014, Gra¿yna Horbacz lat 55 KW PSL.
Okrêg nr 3: Ewelina Stanis³awa
Biñczyk lat 26 KWW Ruch Inicjatyw
Obywatelskich 2014, Józef Lewandowski lat 59 KW PSL.
Okrêg nr 4: Wies³aw Ma³y lat 63
KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich
2014, Marianna Helena Lorent lat 65
KW PSL.
Okrêg nr 5: Artur Piotr Kwiatkowski lat 35 KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich 2014, Robert Banaœ lat 45
KW PSL.

Okrêg nr 6: Krystyna El¿bieta Kiryk lat 58 KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich 2014, Andrzej Szubert lat 40
KW PSL.
Okrêg nr 7: Ilona Kamiñska lat 40
KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich
2014, Dawid Szczesiak lat 19 KW PSL.
Okrêg nr 8: Ma³gorzata Chat³as lat
40 KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich 2014, Marzanna Teresa Taborska
lat 44 KW PSL.
Okrêg nr 9: Zofia Jezierska-Baumgardt lat 65 KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich 2014, Wioletta Kinga Koz³owska lat 37 KW PSL.
Okrêg nr 10: Stanis³aw Toruñ lat 52
KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich
2014, Andrzej Kusyk lat 60 KW PSL.
Okrêg nr 11: Ma³gorzata Mazur lat
32 KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich 2014, Dawid Adamski lat 29 Komitet Wyborczy PSL.
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Mariola Urszula Kotowicz lat 52, 12)
Ryszard Andrzej de Lewin-Lewiñski
lat 57.
KW Polskie Stronnictwo Ludowe: 1) Micha³ Kar³owski lat 57, 2)
Pawe³ Marek lat 36, 3) Mieczys³aw
Fojna lat 64, 4) Jaros³aw Tomasz ¯uk
lat 38, 5) Andrzej Eugeniusz Adamów
lat 49, 6) Magdalena Œniadecka lat 37, 7)
Gra¿yna Moskal lat 53, 8) Lucyna Majchrzak lat 28, 9) Beata Renata Ch³opik
lat 43, 10) El¿bieta Ziêba lat 54, 11)
Marian Roman Kozioryñski lat 53, 12)
Edward Piotr Drozda lat 61.
Okrêg nr 2 – gmina Resko
KWW Przyjazny Powiat: 1) Wies³awa RACHWA£ lat 52, 2) Lech Kazimierz P£UCIENNIK lat 50, 3) Dariusz
Kêsy lat 45, 4) Roman Andrzej Gojlik
lat 51, 5) Cecylia Maria Degler lat 63, 6)
Stanislawa Barcikowska lat 57

Okrêg nr 12: Roman Daniel Soroczyñski lat 54 KWW Ruch Inicjatyw
Obywatelskich 2014, Lilianna Ligêza
lat 55 Komitet Wyborczy PSL.

KWW Porozumienie Samorz¹dowe: 1) Zdzis³aw Trojga lat 53, 2)
Arkadiusz Czerwiñski lat 50, 3) Jolanta
Lucyna Furman lat 51, 4) Barbara Basowska lat 67, 5) Zbigniew Pa³ubiak lat
49, 6) Ryszarda Ma³gorzata Czaban lat
47,

Okrêg nr 13: El¿bieta Ma³gorzata
Kaciuba lat 33 KWW Ruch Inicjatyw
Obywatelskich 2014, Janina Pawluk lat
52 Komitet Wyborczy PSL,

KW PSL: 1) Andrzej Gradus lat 61,
2) Teofil Kazimierz Bus lat 65, 3) Halina
Krystyna Frost lat 65, 4) Józef Leœniak
lat 68, 5) Mariola Jolanta Jurzysta lat 51

Okrêg nr 14: Krystyna Mosi¹dz
lat 56 KWW Ruch Inicjatyw Obywatelskich 2014, W³adys³aw Kamola lat 52
Komitet Wyborczy PSL.
Okrêg nr 15: Dariusz Grzegorz
Stefañski lat 39 KWW Ruch Inicjatyw
Obywatelskich 2014, Boles³aw £êcki
lat 55 Komitet Wyborczy PSL.
KANDYDACI
DO RADY POWIATU
Do Rady Powiatu wystartowa³o
³¹cznie 88 kandydatów. KWW Przyjazny Powiat wystawi³ 30 kandydatów,
KWW Porozumienie Samorz¹dowe
oraz Komitet Wyborczy PSL – po 29
kandydatów.
Okrêg nr 1 gmina £obez
KWW Przyjazny Powiat: 1) Zdzis³aw Bogdanowicz lat 67, 2) Marek
Artur Kubacki lat 54, 3) Jerzy Rakocy
lat 63, 4) Irena Ma³gorzata Lenkiewicz
lat 52, 5) Wojciech Edward Skoniecki
lat 67, 6) Monika Agata Sypu³ek lat 22,
7) Artur Andrusieczko lat 28, 8) Malwina Wiœniewska lat 24, 9) Joanna
Kamila Mazurek lat 33, 10) Mariusz
Mazur lat 39, 11) Jaros³aw Tadeusz
Szczypiñski lat 49, 12) Beata Dorota
Skrobiñska lat 47.
KWW Porozumienie Samorz¹dowe: 1) Ireneusz Krzysztof Kabat lat
48, 2) El¿bieta Pilecka lat 50, 3) Tadeusz JóŸwiak lat 64, 4) Dariusz Adam Ledzion lat 49, 5) Witold Stanis³aw Mazur
lat 55, 6)Helena Szwemmer lat 67, 7)
Ryszard Sola lat 56, 8) Ewa Ciechañska
lat 57, 9) Beata Teofila Zapalska lat 45,
10) Eliza £ucja Grzeszczak lat 56, 11)

Okrêg nr 3 - gminy Dobra
i Radowo Ma³e
KWW Przyjazny Powiat: 1) Ryszard Sarna lat 67, 2) Janusz £ukomski
lat 58, 3) Miros³aw Bronis³aw Budzyñski lat 50, 4) Iwona Kwiatkowska lat 44,
5) Alicja Kornelia Sokal lat 47, 6) Alina
Tchurz lat 35.
KWW Porozumienie Samorz¹dowe: 1) Ewa Katarzyna Dmochowska
– Hatalska lat 38, 2) Jan Zdanowicz lat
52, 3) Emil Chodañ lat 20, 4) Zbigniew
Sidor lat 64, 5) Bogumi³a Hell lat 42, 6)
Irena Grzesiuk lat 58.
KW PSL: 1) Zygmunt Marian
B³awŸdziewicz lat 58, 2) Józef B¹k lat
61, 3) Miros³aw Mieczyslaw Dawlud
lat 56, 4) Agnieszka Maria Witkowska
lat 41, 5) Krystyna Kirejczyk lat 60, 6)
Urszula Sira lat 40.
Okrêg nr 4 - gmina Wêgorzyno
KWW Przyjazny Powiat: 1) Monika KuŸmiñska lat 40, 2) Krzysztof
GwódŸ lat 41, 3)Janina Mazuro lat 60,
4) Andrzej Jan Nowacki lat 55, 5) Józef
Drozdowski lat 57, 6) Halina Barbara
Jagie³ka lat 59.
KWW Porozumienie Samorz¹dowe: 1) Zofia Makarec lat 60, 2) Zdzis³aw Madejczyk lat 66, 3) Adam Jaros³aw Nakiela lat 46, 4) Wies³awa Kuczyñska lat 70, 5) Waldemar Stanis³aw
Konefa³ lat 51.
KW PSL: 1) Gra¿yna Cecylia Karpowicz lat 58, 2) El¿bieta Gêbka lat 61,
3)Irena Szewczuk lat 64, 4)Jan Buchwa³ lat 60, 5)Jacek Arkadiusz Kaliciñski lat 22, Pawe³ Bot lat 35.
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Czas ust¹piæ miejsca m³odym – mówi
starosta ³obeski Ryszard Brodziñski
- Oficjalnie ju¿ og³osi³ Pan na
forum publicznym swoj¹ rezygnacjê z ¿ycia politycznego. Z czego
wynika ta decyzja?
- Zwyczajnie, tak po prostu –
przechodzê na emeryturê. Przynajmniej od 2-3 lat z tego zamiaru nie
czyni³em tajemnicy, a tak naprawdê
o zamiarze przejœcia na emeryturê
mówi³em od pocz¹tku obecnej kadencji. Jubileusz 25 lat dzia³alnoœci
samorz¹dowej to dobry czas, by
ust¹piæ miejsca ludziom m³odym,
uformowanym ju¿ w nowej rzeczywistoœci i posiadaj¹cym energiê do
podejmowania nowych wyzwañ.
Dobrym przyk³adem takiej zmiany
pokoleniowej, korzystnej dla spo³ecznoœci lokalnej, jest burmistrz
Wêgorzyna pani Monika KuŸmiñska. U pani burmistrz widaæ œwie¿oœæ, energiê i wolê wspó³pracy z
mieszkañcami gminy dla dobra
wspólnego.
- Koniec kadencji to czas podsumowañ…
- Pewnie tak, ale w mojej sytuacji
to raczej moment konfrontacji marzeñ z rzeczywistymi dokonaniami. I
w tym ujêciu nie do koñca jestem zadowolony. Od momentu uzyskania
wolnoœci, tj. od 1989 roku uczyniliœmy ogromne postêpy, ale moj¹ frustracjê powoduje brak reform doskonal¹cych funkcjonowanie pañstwa. Fundamentem zmian ustrojowych s¹ decyzje rz¹dów Tadeusza
Mazowieckiego i Jerzego Buzka.
Poza tymi decyzjami nie podjêto
kolejnych, nie mniej koniecznych
dla rozwoju kraju. Co wiêcej, podejmowano decyzje wycofuj¹ce przyjête rozwi¹zania. Dotyczy to tak¿e samorz¹du terytorialnego.
- Wróæmy jednak do powiatu.
Ma pan zapewnie swoj¹ wizjê samorz¹du powiatowego, czy uda³o
siê j¹ choæ w czêœci zrealizowaæ?
- Swoj¹ wizjê powiatu zawieram w
powiedzeniu, ¿e dla wydawania
praw jazdy i pozwoleñ budowlanych
to powiat nie jest potrzebny. Oczywiœcie to jest skrót myœlowy. Powiat
pe³ni funkcje uzupe³niaj¹ce w stosunku do zadañ gmin, a tak¿e realizuje zadania o charakterze ponad powiatowym, jak choæby prowadzenie
domu pomocy spo³ecznej. Bardzo
wa¿ne jest, by samorz¹d powiatowy
wzmacnia³ wszelkie dzia³ania s³u¿¹ce zapewnieniu swoim mieszkañcom
us³ug, jakie nowoczesne pañstwo
realizuje wobec swoich obywateli. I
te us³ugi, dziêki utworzeniu powiatu
³obeskiego, s¹ realizowane. Wielkim

wysi³kiem modernizujemy i budujemy infrastrukturê s³u¿¹c¹ realizacji
zadañ o charakterze ponadgminnym. Mamy instytucje, których przy
braku powiatu z ca³¹ pewnoœci¹ by
nie by³o. Ale moim zdaniem to za
ma³o. Powiat powinien pe³niæ rolê
mecenasa dzia³añ sprzyjaj¹cych
tworzeniu naszych ma³ych ojczyzn,
rozwoju kultury i sportu, s³owem
powiat winien byæ animatorem, organizatorem dzia³añ sprzyjaj¹cych
rozwojowi cz³owieka i umiejêtnoœci
wspó³pracy. Ostatnie lata w pracy
powiatu te kierunki naszej pracy
by³y najwa¿niejsze. Bardzo mocno
zaanga¿owaliœmy siê w rozwój sportu dla uczniów szkó³ ca³ego powiatu.
Organizujemy wspó³zawodnictwo
w ró¿nych dyscyplinach sportowych, op³acamy dowóz dzieci wiejskich na zawody sportowe. Dziêki
temu m³odzi ludzie poznaj¹ siê nawzajem, poznaj¹ swoj¹ wartoœæ,
ucz¹ siê wspó³pracy.
W sferze kultury objêliœmy mecenatem lokaln¹ dzia³alnoœæ piœmiennicz¹, finansuj¹c koszt wydania ksi¹¿ek. Organizujemy warsztaty
ró¿norodnych form twórczoœci artystycznej, a od dwóch lat imprezê pod
nazw¹ „£obziuki – Parasol dla Kultury”, która jest miejscem prezentacji
wszelkich dokonañ artystycznych,
hobbystycznych naszych mieszkañców. Nie sposób nie wspomnieæ
w tym miejscu o najs³ynniejszej naszej imprezie, czyli £obeskiej Babie
Wielkanocnej, która kultywuje nasze wielowiekowe tradycje zwi¹zane
z obchodami Œwi¹t Wielkanocnych.
Do tej sfery dzia³alnoœci dla ludzi
zaliczy³bym te¿ turystykê. W tej kadencji doprowadziliœmy do powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej, która powoli rozwija skrzyd³a,
ale w turystyce wiele jeszcze przed
nami.
Wszystkie te dzia³ania s¹ realizowane w œcis³ej wspó³pracy z w³odarzami gmin i dziêki ich du¿emu zaanga¿owaniu. Bez gmin nie bylibyœmy
w stanie ich zrealizowaæ. A zatem
wielki uk³on wobec samorz¹dów
gminnych.
No i ostatnia, ale bezwzglêdnie
najwa¿niejsza, podkreœlam najwa¿niejsza, dziedzina z kategorii inwestycji w cz³owieka, a mianowicie
edukacja…
- No w³aœnie, by³y plany budowy
auli, wykonano ju¿ projekty. Czy
starostwo zrezygnowa³o z kontynuacji zamierzeñ, czy bêdzie d¹¿y³o
jednak do realizacji zadania?
- Dobre pytanie, ale na pierw-

szym miejscu chcia³bym
jednak podkreœliæ, ¿e mimo
ró¿norodnych przeszkód
w realizacji zadañ oœwiatowych przez samorz¹d lokalny, to oœwiata jest zadaniem najwa¿niejszym, je¿eli myœlimy o przysz³oœci. W
mojej ocenie inwestowanie w edukacjê to fundament rozwoju spo³ecznego, rozwoju cywilizacyjnego, a zatem temu zadaniu winniœmy szczególn¹
troskê. Myœlê, ¿e nasz samorz¹d powiatowy dostrzega ten problem i
podj¹³ konkretne dzia³ania dla poprawy stanu bazy oœwiatowej. Zaprojektowaliœmy rozbudowê Zespo³u Szkó³ o aulê i pracownie dla
kszta³cenia zawodowego oraz zagospodarowanie placu wokó³ szko³y.
Zadanie to ma szansê wsparcia finansowego w kontrakcie samorz¹dowym opracowanym wspólnie z
powiatem œwidwiñskim i drawskim, a
zawieranym z zarz¹dem województwa. Od czerwca realizujemy generalny remont wnêtrza szko³y, pierwszy w takim zakresie od momentu
wybudowania tego obiektu. Chcê w
tym momencie bardzo wyraŸnie powiedzieæ, ¿e nasza szko³a zapewnia
swoim absolwentom wykszta³cenie
na poziomie umo¿liwiaj¹cym studia
na najlepszych uczelniach w kraju.
Jest inny problem, a mianowicie demografia i zwi¹zana z tym liczba
uczniów…
- Od jakiegoœ czasu mówi pan o
po³¹czeniu ³obeskiego gimnazjum
z zespo³em szkó³. Czy uwa¿a pan ten
pomys³ za realny?
- Cztery lata temu mówi³em, ¿e w
powiecie ta kadencja winna mieæ
akcent ³obeski. Nie by³ to pogl¹d
jedynie kurtuazyjny. Jak ju¿ wczeœniej zaznaczy³em, nasze dzia³ania
by³y adresowane w znacz¹cym stopniu do m³odych mieszkañców powiatu ³obeskiego. Newralgicznym
elementem tego obszaru jest powiatowy Zespó³ Szkó³ (wraz z planem
rozbudowy) oraz nale¿¹ce do gminy
hala sportowa i stadion, z których
nasi uczniowie korzystaj¹. Dziœ w
naszym Zespole pobiera naukê poni¿ej 350 uczniów, czyli po³owa stanu sprzed lat. Nieub³agana demografia. Uwa¿am, ¿e w tej sytuacji zasadnym jest po³¹czenie pod egid¹
powiatu szko³y ponadgimnazjalnej z
gimnazjum, zmodernizowanie stadionu i utworzenie w ten sposób
zespo³u szkó³ z doskona³¹ baz¹

sportow¹, zapewniaj¹cych warunki
nauczania na miarê czasów. Przyk³adem takiego rozwi¹zania mo¿e byæ
Resko. Jednak dla realizacji takiego
planu, jak do tanga, trzeba dwojga.
- By³y równie¿ plany przeniesienia siedziby PCPR do obiektu, w
którym znajduje siê Dom Dziecka,
a w pa³acyku przy ul. Bema powo³aæ izbê pamiêci, miejsce dla stowarzyszeñ spo³ecznych. Dlaczego
nie zrealizowano tych planów, co
stanê³o na przeszkodzie?
- Powiem krótko - nie by³o klimatu. Tego rodzaju rozwi¹zanie nabra³o rozg³osu w czasie, kiedy postanowiliœmy uczyniæ przejrzystymi relacje pomiêdzy jednostkami organizacyjnymi powiatu, a mianowicie Powiatowym Urzêdem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a
Centrum Integracji Spo³ecznej „Od
Nowa” - jednostk¹ nale¿¹c¹ do organizacji pozarz¹dowej „Wspó³istnienie”. Najpierw spowodowaliœmy, by
dyrektorzy jednostek powiatowych
zrezygnowali ze stanowisk dyrektora i zastêpcy dyrektora CIS, a nastêpnie refunduj¹c czêœæ kosztów
poniesionych na remont budynku
PCPR przy ul. Bema niejako pomogliœmy CIS-owi nabyæ i przenieœæ siê
do obiektu po PROVIMI. Operacja ta
spowodowa³a pewne perturbacje,
ale sytuacja sta³a siê czytelna, a w
powiecie pokaza³a nowe mo¿liwoœci
organizacyjne. Plan, o którym pani
mówi, to moim zdaniem bardzo dobry plan. Zadania realizowane przez
PCPR bardzo mocno koresponduj¹ z
zadaniami realizowanymi przez Dom
Dziecka, placówkê opiekuñczo-wychowawcz¹ zajmuj¹c¹ siê dzieæmi i
m³odzie¿¹, które znalaz³y siê przede
wszystkim w bardzo skomplikowanej sytuacji rodzinnej. A zatem taka
lokalizacja sprzyja³a by lepszej
wspó³pracy obu placówek dzia³aj¹cych na rzecz rodziny. Myœlê, ¿e jest
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to projekt do realizacji w przysz³ej
kadencji. Natomiast co do budynku
przy ul. Bema to mo¿e byæ tak jak
sugeruje pani redaktor, ale niekoniecznie, bo s¹ te¿ inne pomys³y na
zagospodarowanie tego obiektu.
- Jak oceni³by pan wspó³pracê z
cz³onkami zarz¹du i Rad¹ Powiatu
w obliczu dwóch prób odwo³ania
pana ze stanowiska starosty w br.
Czy zna pan powody, dla których
podjêto te próby?
- Z tego co powiedzia³em wczeœniej wynika, ¿e praca ta by³a owocna, choæ z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na
by³o wiêcej zrobiæ. Myœlê, ¿e dokonania, o których mówi³em wczeœniej,
a tak¿e opracowuj¹c projekty budowlane i przygotowuj¹c kontrakt
samorz¹dowy do realizacji przy pomocy funduszy unijnych wyznaczyliœmy kierunki pracy na najbli¿sze
lata. Pozostawiamy powiat w dobrej
sytuacji finansowej. W ci¹gu czterech lat zad³u¿enie powiatu zmniejszy³o siê z 13,2 mln z³ do 9,6 mln z³, a
w procentowo z 33,8 do 24%. Powiat
posiada wiêc zdolnoœæ do siêgania
po fundusze unijne, co przy dodatkowo istniej¹cych rezerwach w postaci mo¿liwych zmian organizacyjnych, a tym samym ograniczeniu
kosztów w³asnych, pozwala optymistycznie patrzeæ w przysz³oœæ. Chcê
jeszcze dodaæ, ¿e globalnie w tej
kadencji na inwestycje przeznaczyliœmy 18,74% wydatków ogó³em.
Myœlê, ¿e to bardzo dobry wskaŸnik,
¿e nie przejedliœmy uzyskanych dochodów.
Drug¹ czêœæ pani pytania pozostawiam bez komentarza. To s¹ jakieœ zakulisowe dywagacje, które
ma³o mnie interesuj¹.
- Z ust radnych powiatowych i
cz³onków zarz¹du obecnej kadencji czêsto pada³o s³owo „polityka”
w odniesieniu do dzia³añ na terenie powiatu ³obeskiego. Które has³o powinno przyœwiecaæ nastêpnej kadencji: „polityka” czy „rozwój gospodarczy”, a mo¿e inne?
- Pani redaktor, politykierstwo
mnie nie interesuje, natomiast w
moim najg³êbszym przekonaniu dla
ka¿dego dzia³acza samorz¹dowego
(i nie tylko) winno przyœwiecaæ jedno przes³anie: funkcja samorz¹dowa
to s³u¿ba ludziom, s³u¿ba spo³ecznoœci lokalnej, a nie troska o w³asn¹
popularnoœæ dla wyborczego sukcesu. Powinniœmy wspólnie podejmowaæ zadania, do których zostaliœmy powo³ani. Z ca³¹ pewnoœci¹ ani
premier Tusk, ani premier Kopacz nie
przyjad¹ do nas, by rozwi¹zaæ na
przyk³ad problem utrzymania drogi
przez wieœ. Prêdzej przyœl¹ komisarza, je¿eli sami sobie poradziæ nie
potrafimy. A tak na marginesie, powiat nie jest wrogiem gminy £obez,
ani te¿ Ÿród³em finansowania gminnych projektów, powiat to partner w
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realizacji zadañ dla naszej wspólnoty. Powiat to partner do siêgania po
fundusze unijne, rz¹dowe czy jakiekolwiek inne. Powiat to presti¿ i promocja £obza.
- W czym widzi pan szanse na
rozwój powiatu ³obeskiego i co starostwo zrobi³o, aby ten rozwój pobudziæ?
- Szans¹ s¹ ludzie, ich pomys³owoœæ i praca, natomiast samorz¹d
sprawuj¹cy funkcjê s³u¿ebn¹ wobec
wspólnoty ma zapewniæ warunki
materialne rozwoju, w postaci niezbêdnej infrastruktury oraz udzieliæ
¿yczliwej, kompetentnej i skutecznej
pomocy w niezwykle skomplikowanej wêdrówce poprzez urzêdy i procedury administracyjne. Te w³aœnie
elementy s¹ najwa¿niejsz¹ rol¹ samorz¹du i tak swoj¹ wizjê stara³em
siê realizowaæ. Wszelkie inne instrumenty wyzwalaj¹ce przedsiêbiorczoœæ ludzk¹ oraz stymuluj¹ce rozwój spo³eczny s¹ w rêkach pañstwa.
- Co jest si³¹, a co s³aboœci¹
obecnej rady i zarz¹du?
- Ró¿norodnoœæ.
- Które dzia³ania uwa¿a pan za
sukces, a które za pora¿kê obecnej
kadencji?
- O sukcesach ju¿ powiedzia³em,
natomiast za pora¿kê uwa¿am ca³kowicie niepotrzebne i spo³ecznie
szkodliwe zamieszanie w sprawie
dyrektora Zespo³u Szkó³, które nast¹pi³o wbrew mojej woli. Osobiœcie
bardzo wysoko oceniam pracê pani
dyrektor Manowiec i ca³ego Zespo³u Szkó³.
- Jakie przes³anie, myœl, przekaza³by pan dla kolejnej kadencji?
- Po pierwsze – inwestowanie w
cz³owieka i szczególna troska o budowê naszej ma³ej ojczyzny, bowiem
sukces samorz¹dów w tej dziedzinie
stanowi fundament naszej przysz³oœci. Samorz¹d winien inspirowaæ i
wspieraæ aktywnoœæ obywatelsk¹, a
nie j¹ wyrêczaæ.
Po drugie – z wielk¹ trosk¹ i starannoœci¹ traktowaæ szansê, jak¹
nam daje istnienie powiatu. Oczekujê, ¿e w³adze samorz¹dowe do³o¿¹
maksimum starañ, by koszt funkcjonowania powiatu by³ optymalny, a
uwolnione w ten sposób œrodki finansowe nale¿y przeznaczyæ na rozwój w wymiarze o jakim wspomnia³em wczeœniej.
No i ostatnia moja refleksja, ale
niezwykle wa¿na, to taka, by samorz¹d i podleg³e mu s³u¿by realizuj¹c
zadania czyni³y to w sposób przejrzysty, i dla ludzi, a nie z myœl¹ o
osobistym interesie, gdzie obywatel
jest jedynie dodatkiem, jednostk¹
statystyczn¹.
Dziêkujê za rozmowê
Magdalena Mucha
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Zawali³o siê, niech le¿y

(£OBEZ). Mostek na strudze
£oŸnicy na drodze z £obza do Wysiedla, wiod¹cej skrótem ulic¹ Wojcelsk¹, niebawem zawali siê i przejœcie tamtêdy stanie siê niemo¿liwe.
Obserwuj¹c trudnoœci, jakie istniej¹ w miejscowoœciach, gdzie znajduje siê przynajmniej dwóch w³aœcicieli dróg i patrz¹c na brak perspektyw w odbudowie mostku w Przyborzu, mo¿na za³o¿yæ, ¿e odbudowanie
mostka na £oŸnicy bêdzie zbyt
skomplikowane. Dlaczego? Do
mostku w³aœcicielem drogi jest starostwo powiatowe w £obzie, pó³

mostku z granic¹ na ukos jest w³asnoœci¹ skarbu pañstwa, gdzie trwa³ym zarz¹dc¹ jest marsza³ek, a gospodaruj¹cym Zachodniopomorski
Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych. W³aœcicielem drugiej czêœci
mostku i drogi wiod¹cej do Wysiedla jest gmina £obez.
Byæ mo¿e nastêpna rada bêdzie
bardziej mobilna w kwestii porz¹dkowania kwestii dróg i przejœæ przez
rzeki i strumienie i zainteresuje siê
tak¹ drobnostk¹, jak mostek, po którym biegnie szlak rowerowy i z którego korzystaj¹ mieszkañcy zarówno £obza, jak i Wysiedla.
MM

Sielsko wyró¿nione
(POLSKA-Sielsko). W tegorocznej edycji Miêdzynarodowego
Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Warsztatów Sztuki Radiowej Grand PiK w internetowym
plebiscycie na najciekawszy utwór
najwiêcej g³osów internautów
otrzyma³ utwór: „Kuropatniki. Powrót do korzeni” Gra¿yny Preder z
Polskiego Radia Koszalin.
W zaprezentowanym reporta¿u o
Kuropatnikach w ciep³ych i niezwykle mocno przemawiaj¹cych do wyobraŸni s³owach wypowiada siê
Barbara Górniak z Sielska.
Nagrodê za najciekawsze uzasadnienie swojego wyboru otrzyma³a Marta Antczak z naszego województwa.
W swoim uzasadnieniu wyboru
s³uchowiska napisa³a m.in.: „Mimo
i¿ jestem m³od¹ osob¹, z ogromnym
wzruszeniem i zapartym tchem s³ucha³am opowieœci starszej kobiety,
która dos³ownie zaprosi³a nas do
swojego domu i podzieli³a siê z nami
cz¹stk¹ swojego ¿ycia. Zwróci³am
uwagê na sposób, w jaki opowiada³a o ogromnej tragedii, jaka spotka³a
j¹ i jej rodzinê - œmieræ brata, który
zosta³ zamordowany przez Ukraiñców. W g³osie tej starszej Pani nie
by³o z³oœci, ¿alu, czy nienawiœci,
wrêcz próba zrozumienia i wyt³uma-

czenia oprawców. W obliczu ostatnich wydarzeñ i niepewnej sytuacji
oraz strachu przed zagro¿eniem
wojn¹, jest to materia³, który porusza i „daje do myœlenia”.
Jestem pe³na podziwu dla Pani
Barbary Górniak, która w prosty, ale
jak¿e piêkny sposób mówi o domu,
ziemi, tradycji i dziêki swojemu zaanga¿owaniu wraca do korzeni, przedstawiaj¹c historiê naszych przodków oraz odkrywa przed nami prawdê i wartoœci, tak zakurzone w obecnych czasach”.
S³uchowisko radiowe mówi o
tym, jak to 69 lat temu obecni mieszkañcy Sielska opuœcili rodzinne
Kuropatniki i z niewielkim baga¿em
wyruszyli w nieznan¹ sobie podró¿.
Tutaj, zaczynaj¹c ¿ycie od nowa, ¿yli
ci¹g³¹ nadziej¹ na powrót do swoich
domów, do tego, co by³o przed
wojn¹.
Obecnie w Sielsku mieszka ju¿
niewiele osób, które przyby³y tu z
Kuropatnik, dziêki jednak pracy i zaanga¿owaniu Barbary Górniak, która za³o¿y³a „Stowarzyszenie Kresowian Kuropatniki”, prowadzi stronê
internetow¹, zbiera wspomnienia
najstarszych kuropatniczan, organizuje w szko³ach ¿ywe lekcje historii, organizuje i uczestniczy w wyjazdach do Kuropatnik, pamiêæ o domu
przodków wci¹¿ jest ¿ywa w nastêpnych pokoleniach.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

tygodnik ³obeski 21.10.2014 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

PRACA

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê 1/2 domu w Strzmielach.
Bardzo tanio. Tel. 509 000 920

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Mieszkanie 2-pokojowe oraz kuchnia i ³azienka, ca³oœæ
o pow. 53 mkw., na II piêtrze. Mieszkanie Spó³dzielcze w³asnoœciowe.
CENA 95 tys. z³. Tel. 663 248 859.

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

Motoryzacja

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

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

Lokal do wynajêcia, bardzo dobra
lokalizacja, centrum £obza. Kontakt tel. 725 741 864.

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

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 gryficki

Powiat œwidwiñski

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

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

ROLNICTWO

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

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

Powiat ³obeski
Sprzedam VW Sharan rok produkcji 1998, bia³y – 5 tys. z³. Tel. 505 753
369
Resko. Sprzedam VW Golf combi,
rok prod. 1996, poj. 1,6. Samochód
dobrze utrzymany. Tel. 788 439 641.
Sprzedam samochod Ford Escort
mk 7, rok produkcji 1995, wa¿ne
wszystkie op³aty, cena do uzgodnienia. Telefon 798 532 506

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

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

INNE
Powiat ³obeski

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

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

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax: 91 39 73 730
TYGODNIK W INTERNECIE - www.wppp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str
Str.. 11
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Dzieñ Edukacji
Narodowej
Podaj¹c siê za wnuczka, w Wêgorzynie
policjanta lub
funkcjonariusza CBŒ
- oszukuj¹ seniorów
Mimo nieustannych ostrze¿eñ
nadal starsze osoby staj¹ siê ofiarami oszustów, dzia³aj¹cych metod¹
na tzw. wnuczka. Oszuœci bez najmniejszych skrupu³ów wykorzystuj¹c podesz³y wiek lub ³atwowiernoœæ seniorów okradaj¹ ich z
oszczêdnoœci ca³ego ¿ycia. Coraz
czêœciej sprawcy podaj¹ siê za policjantów CBŒ lub funkcjonariuszy
zajmuj¹cymi siê rozpracowywaniem oszustów.
W ostatnim czasie zachodniopomorscy policjanci zatrzymali kilka
osób trudni¹cych siê tym przestêpczym procederem. Takie zatrzymania mia³y miejsce w Koszalinie, Gryficach, Choszcznie i Szczecinie. Jednak oszuœci szybko znajduj¹ kolejnych swoich naœladowców.
Sprawcy wy³udz¹ od seniorów
od kilkuset do nawet kilkudziesiêciu
tysiêcy z³otych. Oszuœci wykorzystuj¹ ufnoœæ oraz dobre serce starszych osób, które nie potrafi¹ odmówiæ pomocy innym.
Ostatnio sprawcy podaj¹ siê nie
tylko za wnuczków, krewnych czy
te¿ dalszych cz³onków rodziny ale za
funkcjonariuszy Policji lub CBŒ.
Przekonuj¹ nieœwiadomych zagro¿enia seniorów, ¿e rozpracowuj¹
zorganizowan¹ grupê przestêpcza i
prosz¹ , aby im w tym pomóc. Forma
pomocy ma polegaæ na przekazaniu
gotówki. Dziêki temu bêdzie mo¿na
zatrzymaæ prawdziwych przestêpców, którzy oszukuj¹ starsze osoby
metod¹ na tzw. wnuczka.
Schematy sytuacji s¹ podobne:
najpierw poszkodowani odbieraj¹
telefon od rzekomego wnuczka lub
innego cz³onka rodziny z proœb¹ o
po¿yczenie pieniêdzy. Oszuœci zawsze dzwoni¹ na numer telefonu stacjonarnego, najczêœciej znalezionego przypadkowo w ksi¹¿ce telefonicznej. Po zakoñczonej rozmowie
dzwoni osoba podaj¹ca siê za policjanta CBŒ lub policjanta operacyjnego, który informuje, ¿e prowadzona jest w³aœnie akcja przeciwko
oszustom. „Policjant” prosi starsze
osoby o pomoc w ich ujêciu.

Je¿eli pokrzywdzone osoby nie
mia³y pieniêdzy w domu, by³y namawiane do pójœcia do banku i wziêcia
kredytu. Wyp³acone przez seniorów
gotówka wg relacji rozmówcy mia³yby byæ przekazana oszustom, którzy
nied³ugo po tym bêd¹ zatrzymani.
Oczywiœcie ¿adnych zatrzymañ nie
ma a kontakt z „policj¹” natychmiast
siê urywa, natomiast starsza osoba
traci swoje oszczêdnoœci.
W rzeczywistoœci dzwoni¹cy nie
maj¹ nic wspólnego z policj¹ s¹ przestêpcami , których celem jest wzbogacenie siê kosztem ludzkiej krzywdy.
Policja po raz kolejny
przypomina:
· zawsze kierujmy siê zasad¹
„ograniczonego zaufania”,
· w przypadku proœby o nag³¹
po¿yczkê poproœmy o osobisty kontakt z osob¹ podaj¹c¹ siê z naszego
krewnego,
· skontaktujmy siê z innymi cz³onkami rodziny w celu zweryfikowania
„tragicznej” informacji , która mia³a
byæ powodem po¿yczki,
· pamiêtajmy, aby zawsze o swoich podejrzeniach powiadomiæ Policjê,
· ostrzegajmy seniorów i mówmy
im, co nale¿y robiæ w takich sytuacjach,
· zaœ przy próbie podszywania siê
pod funkcjonariuszy - natychmiast
nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿sz¹ jednostk¹ policji,
· pamiêtajmy, ¿e Policjanci nigdy nie prosz¹ o branie kredytów
w ramach pomocy w dzia³aniach
operacyjnych! ¯aden funkcjonariusz nie mo¿e te¿ ¿¹daæ ani przyjmowaæ pieniêdzy za prowadzon¹
sprawê.
· zawsze upewnijmy siê, ¿e w prawid³owy sposób roz³¹czyliœmy rozmowê z naszym rzekomym krewnym,
który potrzebuje pomocy. Dopiero
jak bêdziemy pewni, ¿e rozmowa jest
ca³kowicie zakoñczona a w s³uchawce s³ychaæ poprawny sygna³ roz³¹czenia (najlepiej odczekaæ jeszcze
dla bezpieczeñstwa 2- 3 minuty) i dopiero wtedy mo¿na wybraæ kolejny
numer np. na policjê.

(WÊGORZYNO). Dzieñ Edukacji Narodowej to nie tylko œwiêto nauczycieli, ale ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej. To dzieñ wyj¹tkowy, kiedy
sk³adamy wszystkim pracownikom
oœwiaty ¿yczenia wytrwa³oœci i
cierpliwoœci do dalszej, nie zawsze
³atwej pracy.
13 paŸdziernika br. w Szkole Podstawowej w Wêgorzynie odby³ siê
uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na akademii obecni
byli pracownicy szko³y, uczniowie, a
tak¿e emerytowani nauczyciele.
Czêœæ artystyczn¹ przygotowali
uczniowie pod kierunkiem: pani A.
Gibki, pani I. Grabowskiej, pani J.

Lasockiej, pani V. Konefa³ i pana R.
Kanickiego.
Zebranych na akademii przywita³
Maciej Sa³dak, uczeñ klasy IVb, który poprowadzi³ ca³¹ imprezê. M³odzi
aktorzy z³o¿yli nauczycielom i pracownikom szko³y ¿yczenia wyra¿one wierszem i piosenk¹, w których
podziêkowali „za trud, za serce, za
przekazywan¹ wiedzê”.
Uroczystoœæ przebieg³a w mi³ej i
radosnej atmosferze. Na zakoñczenie uczniowie z³o¿yli muzyczne
¿yczenia wszystkim pracownikom
oraz wrêczyli laurki przygotowane
przez Samorz¹d Uczniowski. Uwieñczeniem spotkania by³y ¿yczenia od
dyrektor Lucyny Wolskiej oraz przewodnicz¹cej Rady Rodziców. AW

„Papieskie kremówki”
w reskiej szkole

W ramach Dnia Papieskiego,
przypadaj¹cego 16 paŸdziernika,
odbywa³a siê w szkole sprzeda¿
ciasta (koordynator - A. Bilska).

Uzyskane pieni¹dze - 191, 30 z³
- zostan¹ przekazane na cel charytatywny, tj. œwi¹teczne paczki dla
dzieci z gminy Resko.
(szk)
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Akcja SP Resko - „Budka
dla bezdomnego kota”

(RESKO) Na pocz¹tku paŸdziernika br. Samorz¹d Uczniowski
Szko³y Podstawowej w Resku og³osi³ konkurs na wykonanie budki dla
bezdomnych kotów.
Celem konkursu by³o uwra¿liwienie dzieci na potrzeby bezdomnych zwierz¹t. Do konkursu przyst¹pi³o 11 uczniów: Jakub Wdowiak
kl. Id, Lena Rakocy kl. Id, Patryk
Jagodziñski kl. IVa, Mateusz Œlêga
kl. IVa, Micha³ NiedŸwiecki kl.IV b,

Estera Nowak kl. Va, Julia Klepczyñska kl. Va, Alicja Szczeœniak kl. Vb,
Kinga Szczeœniak kl. V b, Adam Kubieñ kl. VIa oraz £ukasz £achmanowicz kl. VIa.
Wykonane przez uczniów budki
bêd¹ rozstawione w wyznaczonych
miejscach w gminie Resko. Wszyscy wy¿ej wymienieni uczniowie
otrzymali nagrody ufundowane
przez Urz¹d Miejski w Resku.
Opiekun Samorz¹du
Uczniowskiego Marta Znajewska

Dzieñ Edukacji Narodowej
w Przedszkolu im. Kubusia
Puchatka w Resku

„Mi³ych goœci serdecznie witamy. Do wspólnej zabawy Was zapraszamy”.
Tymi s³owami dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka
w Resku rozpoczê³y uroczystoœæ z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Grupy: „Pszczó³ki” i „K³apouszki” pod kierunkiem pañ Iwony Danielczyk i Krystyny Kaczor przygotowa³y program artystyczny dla
wszystkich pracowników przedszkola. Na pocz¹tku dzieci zaœpiewa³y piosenkê na melodiê krakowiaka,
nastêpnie zaprosi³y goœci do tañca,

co wprowadzi³o uczestników spotkania w radosny nastrój. Dzieci
wyrecytowa³y
humorystyczne
wierszyk i o pracownikach przedszkola doceniaj¹ce ich ciê¿k¹ pracê
oraz wrêczy³y im upominki.
W podziêkowaniu za trud wychowawczy dzieci zaœpiewa³y „Sto
lat”. Ca³ej uroczystoœci towarzyszy³a mi³a atmosfera. Na zakoñczenie
dyrektor placówki pani Marzanna
Knap podziêkowa³a swoim pracownikom za trud i wysi³ek wk³adany w
pracê opiekuñczo - wychowawczo dydaktyczn¹.
I. Danielczyk, K. Kaczor

tygodnik ³obeski 21.10.2014 r.

Szko³a Podstawowa w Be³cznej

Pasowanie
pierwszoklasistów

(BE£CZNA) W pi¹tek 17 paŸdziernika 2014 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej w Be³cznej
mia³o miejsce pasowanie klasy I.
Pierwszoklasiœci najpierw zademonstrowali, ¿e w pe³ni zas³uguj¹ na
to miano recytuj¹c, œpiewaj¹c i tañcz¹c. Po przedstawieniu, które z
dum¹ i podziwem obserwowali ro-

dzice, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goœcie, dyrektor szko³y
Piotr Kielan dokona³ uroczystego
pasowania, a wychowawczynie klasy I S³awomira G³uchowska wrêczy³a wychowankom pami¹tkowe dyplomy. W ten sposób grupa 19
pierwszoklasistów oficjalnie do³¹czy³a do spo³ecznoœci szkolnej. (o)

„Mamy tylu nauczycieli,
ilu ludzi spotykamy w ¿yciu”
- DEN w SP Resko

(RESKO) 14 paŸdziernika b.r.,
na sali gimnastycznej SP Resko
odby³ siê uroczysty apel, w którym
uczestniczyli uczniowie kl. I-VI ,
nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szko³y, rodzice.
W monta¿u s³owno-muzycznym
w wykonaniu trzecioklasistów
(opiekun J. Grygiel), humorystycznie uchwycone zosta³y realia polskiej szko³y. Uczniowie kl. V-VI wierszami oraz ciep³ymi s³owami wyrazili
podziêkowanie obecnym na sali nauczycielom i wychowawcom. Dy-

rektor szko³y V. Dynarska-Adamowicz z³o¿y³a ¿yczenia z okazji DEN.
W dowód wdziêcznoœci za ciê¿k¹ i
sumienn¹ pracê, wszyscy pracownicy szko³y otrzymali symboliczne,
czerwone ró¿e, które wrêczyli przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego.
W ramach konkursu œwietlicowego pt. „Nauczyciel widziany
oczami ucznia” organizowanego
wœród uczniów SP Resko, powsta³a
galeria prac, które mo¿na podziwiaæ
w Centrum Kultury.
(szk)
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Br¹zowe medale karateków z Reska
(RESKO). W hali sportowej w
Zespole Szkó³ w Resku odby³ siê 18.
paŸdziernika 2014 r. II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin
Dzieci o Puchar Burmistrza Reska.
W zawodach wziê³o udzia³ 177
zawodników z 10 oœrodków: Szczecin, Koszalin, Mielno, Drawsko Pomorskie, Z³ocieniec, Ko³obrzeg,
Bydgoszcz, Tymieñ, Szczecinek,
Resko. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat
startowa³y w konkurencjach: kata,
kumite bez kontaktu oraz kumite lekki kontrolowany kontakt, w 30 kategoriach wiekowych i wagowych.
Kata, czyli uk³ad techniczny prezentowany by³ na bardzo wysokim poziomie, emocjonuj¹ce by³y równie¿
walki. Pojawia³y siê uœmiechy i niestety nieraz ³zy na twarzach sempai,
lecz przy takim zaanga¿owaniu i zaciêtoœci zawodników nie mog³o byæ
inaczej.
Turniej otworzy³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski oraz prezes Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Karate, cz³onek zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Karate sensei Andrzej
K³ujszo 4 dan, który by³ równie¿ sêdzi¹ g³ównym zawodów. Prowadzenia imprezy podj¹³ siê sensei Cezary
Banasiak 3 dan, instruktor Klubu
Karate Kyokushin Centrum Kultury
Resko.
Organizator dziêki hojnoœci
sponsorów zapewni³ zwyciêzcom
dyplomy, medale oraz puchary i nagrody rzeczowe za pierwsze miejsce.
Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Rodzice zawodników z Reska ugoœcili wszystkich smacznym ciastem,
p¹czkami, kaw¹ i herbat¹.
Klasyfikacjê dru¿ynow¹ wygra³o Drawsko Pomorskie przed Szczecinem i Ko³obrzegiem. Resko okaza³o siê goœcinne i pozwoli³o siê wyprzedziæ 8 oœrodkom, zajmuj¹c 9
miejsce, zdobywaj¹c 7 br¹zowych
medali.
Na podium stanêli:
Jula Ka³a - kumite bez kontaktu
dziewczynek do lat 7.
Kacper Gaw³owski - kumite bez
kontaktu ch³opców do lat 6.
Wojtek Tomala - kumite bez kontaktu ch³opców do lat 6.
Sergiusz Walentynowicz - kumite lekki kontrolowany kontakt 9 lat +
30 kg.
Malwina B³ach - kumite lekki
kontrolowany kontakt 10 lat do 35
kg.
Amalia Ba³da - kumite lekki kontrolowany kontakt 11 lat 40 kg open.
Szymon Dusza - kumite lekki kontrolowany kontakt 10 lat + 35 kg.

Opiekê medyczn¹ zapewnili Karolina i Piotr Bartniccy.
Wszystkim zawodnikom, sêdziom, opiekunom i rodzicom dziê-

kujemy za przybycie, mi³¹ atmosferê,
zaciêt¹ acz fair play walkê o podium,
a przede wszystkim, ¿e Wam siê chce
dzieciaczki trenowaæ.

Jesteœcie wielcy i to dla Was
wszystko robimy, Wy jesteœcie najwa¿niejsi. W nagrodê jedziemy na
basen. OSU!

Sarmata pnie siê w górê tabeli
Lech Czaplinek – Sarmata Dobra 1:2 (0:2)
Zwyciêstwem i zdobyciem
trzech punktów zakoñczy³ siê sobotni wyjazd Sarmaty do Czaplinka.
Sarmata na boisku Lecha, IV-ligowego beniaminka szczególnie w
pierwszej po³owie by³ zespo³em
wyraŸnie lepszym i do przerwy po
bramkach Cezarego Szkupa i Macieja Go³dyna pewnie prowadzi³ 2:0. O
przewadze goœci w tej czêœci meczu,
mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e gospodarze oddali tylko jeden celny strza³
na ich bramkê, a goœcie do wyniku
2:0 mogli jeszcze „dorzuciæ” ze 2-3
bramki.
Po przerwie w dru¿ynie Lecha na
boisku pojawili siê nowi zawodnicy
(m.in. doœwiadczony Mateusz Jureczko) i to zespó³ z Czaplinka
osi¹gn¹³ przewagê, zdobywaj¹c
kontaktow¹ bramkê ju¿ dwie minuty
po przerwie. Jednak graj¹cy uwa¿nie
w defensywie zespó³ Sarmaty, zagra³

na tyle skutecznie, ¿e zwyciêski
wynik 2:1 uda³o siê utrzymaæ do
koñcowego gwizdka sêdziego. Zdobyte punkty pozwoli³y awansowaæ
Sarmacie a¿ na 7 miejsce w ligowej
tabeli IV ligi.
Przed Sarmat¹ kolejny bardzo
wa¿ny i ciekawy mecz. W najbli¿sz¹
sobotê na w³asnym stadionie podejmowaæ bêdzie trzeci¹ dru¿ynê w ligowej tabeli - Osadnika Myœlibórz,
zespó³, który jako jedyny w obecnym sezonie jeszcze nie zazna³ pora¿ki.
Lech Czaplinek – Sarmata Dobra 1:2 (0:2)
Strzelcy bramek dla Lecha: Bart³omiej WoŸniak (47'), dla Sarmaty:
Cezary Szkup (32') i Maciej Go³dyn
(42').
Lech Czaplinek: Patryk Wil-

czyñski, Arkadiusz Kika, Bart³omiej
WoŸniak, Pawe³ Kibitlewski, Micha³
Dziêgo, Marcin Resiak, Maciej Michalik, Piotr Kibitlewski, Kacper
Szpakowski, Damian Suska, Pawe³
Borowczyk oraz w rezerwie: Tomasz
Tomczak, Jaros³aw Handel, Mateusz
Jureczko, Marcin Tomczak, Adam
Gawlik, Cyprian Chwia³kowski i
Mariusz Dziwirski.
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Emilian Kamiñski, Damian Dzierbicki, Mateusz Kowalczyk (75' Wojciech Bonifrowski), Arkadiusz Paw³owski, Filip Plewiñski, Zdzis³aw
Szw¹der, Maciej Go³dyn ( 89' Damian
Padziñski), Przemys³aw Rembisz,
Wojciech Kwiatkowski (62' Dominik
Maziarz), Cezary Szkup (84' Damian
Koœciuk).
Sêdzia g³ówny: Tomasz Simlat,
sêdziowie asystenci: Pawe³ Wo³ejszo i Tomasz Koz³owski, obserwator
ZZPN Czes³aw Kozak.
estan
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Œwiatowid zwyciê¿a po raz kolejny

WYNIKI I TABELE

Szostak stawia kropkê nad „i”
(£OBEZ) £obeski
Œwiatowid zmierzy³ siê
18 paŸdziernika z
zespo³em Sparty
Gryfice.
Kibice gospodarzy cieszyli siê
ju¿ w trzeciej minucie spotkania,
kiedy to Krzysztof Stefaniak doœrodkowa³ z rzutu ro¿nego, a najwy¿ej do pi³ki wyskoczy³ £ukasz Brona. Pi³ka odbi³a siê od poprzeczki i
zakrêci³a w siatce. Choæ do koñca
pierwszej po³owy bramki ju¿ nie
pad³y, to emocji, g³ównie za spraw¹
sêdziego, nie brakowa³o. Nie podyktowany rzut karny dla Œwiatowida za zagranie rêk¹ w polu karnym
oraz brutalne faule gryficzan skutecznie uniemo¿liwi³y podwy¿szenie wyniku jeszcze w pierwszej po³owie. Goœcie mogli pod koniec
wyrównaæ, ale pomocnik Sparty
przestrzeli³ z dwóch metrów.
Druga po³owa up³ywa³a pod
dyktando podopiecznych Dariusza
Kêsego, a goœcie z Gryfic z minuty
na minutê mieli coraz mniej do pokazania. W 72 minucie Jacek Bodys
wystawi³ pi³kê w polu karnym Remkowi Borejszy, a ten mijaj¹c jeszcze
jednego zawodnika umieœci³ j¹ w
siatce. Œwiatowid prowadzi³ 2:0. Parê
minut póŸniej sêdzia spotkania nie
zauwa¿y³ faulu na zawodniku z
£obza i goœcie przeprowadzili szybki kontratak, po którym zdobyli
bramkê kontaktow¹. W 85 min. Remek Borejszo dosta³ pi³kê z 20 metrów od bramki, odwróci³ siê z ni¹ i
gdy mia³ ju¿ przed sob¹ tylko bramkarza jeden z obroñców powali³ go
na ziemiê. Sêdzia nie mia³ innego wy-

boru jak pokazaæ obroñcy z Gryfic
czerwon¹ kartkê. W 89 min. spotkania Krzysztof Stefaniak idealnie w
tempo podaje do Remka Borejszy, a
ten po raz drugi w tym spotkaniu
umieszcza pi³kê w siatce. Œwiatowid
prowadzi³ 3:1, a goœcie, pomimo gry
w os³abieniu, ruszyli do ataku, co
okaza³o siê z³ym rozwi¹zaniem. W 94
min. Stefaniak wyprowadzi³ kontratak i poda³ pomiêdzy obroñców do
Oskara Szostaka, a ten po 80 metrowym rajdzie min¹³ bramkarza goœci i
z jedenastu metrów strzeli³ do pustej
bramki, ustalaj¹c wynik na 4:1, czym
przypieczêtowa³ swój bardzo dobry
wystêp i zwyciêstwo Œwiatowida.
Pierwsza bramka Szostaka
- Cieszê siê z pierwszej bramki w
seniorach, ale najwa¿niejsze s¹ trzy
punkty. Gra w Œwiatowidzie daje
wiele radoœci, dobrze rozumiemy
siê na boisku i liczê na to, ¿e z meczu
na mecz bêdzie coraz lepiej i nie
poprzestanê na tej jednej bramce.
Teraz musimy siê skupiæ na kolejnym spotkaniu i przywieŸæ z Mostów pe³n¹ pulê – powiedzia³ po
meczu Oskar Szostak.
Wyniki, nie sto³ki
Œwiatowid wygrywa kolejny
mecz i zmniejsza dystans do lidera,
maj¹c jedno spotkanie wiêcej do rozegrania. W tym samym czasie w œrodowisku pi³karskim mówi siê o nadchodz¹cych zmianach w klubie.
- Niedawno na trening przysz³a
pani Gra¿yna Kar³owska i poinformowa³a mnie, ¿e teraz ona jest prezesem i musi zrobiæ tak, ¿eby w koñcu w tym klubie by³o normalnie.
Normalnie to chyba znaczy, ¿e
Œwiatowid ma walczyæ o utrzyma-

IV liga
25.10.14. sobota
Kluczevia Stargard - Lech Czaplinek
Gryf Kamieñ Pomorski - Darzbór Szczecinek
Ina Goleniów - Arkonia Szczecin
14.00 Odra Chojna - D¹b Dêbno
14.00 Sarmata Dobra - Osadnik Myœlibórz
14.00 Vineta Wolin - Stal Szczecin
14.00 Energetyk Gryfino - Œwit Szczecin
15.00 Hutnik Szczecin - Iskra Bia³ogard

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

nie w lidze, tak jak to by³o, zanim
przyszliœmy do klubu. Wiêc jeœli dzisiaj jest nienormalnie, to niech tak
zostanie do koñca sezonu, a o dawnej normalnoœci zapomnijmy. W
sporcie licz¹ siê wyniki, a nie sto³ki. Jakie s¹ wyniki, a jakie by³y
wczeœniej, ka¿dy widzi - powiedzia³
Marcin Pietrzyk.
Œwiatowid: Deuter, Brona, Bodys, Petera, Mosi¹dz, Szostak, Paw³owski, Stefaniak, Borejszo, Komar,
Sto³owski, Mosi¹dz D., Niko³ajczyk,
Szabunia, Koba, Suty³a, Pietrus.
Trener Dariusz Kêsy.
(o)

WYNIKI I TABELE
IV liga
D¹b Dêbno - Ina Goleniów 2:1, Arkonia Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski
5:2, Stal Szczecin - Kluczevia Stargard 3:3, Iskra Bia³ogard - Energetyk
Gryfino 3:1, Darzbór Szczecinek Hutnik Szczecin 1:2, Lech Czaplinek
- Sarmata Dobra 1:2, Osadnik Myœlibórz - Odra Chojna 2:2, Œwit Szczecin
- Vineta Wolin 4:0.
1. Œwit Szczecin
25 25:13
2. D¹b Dêbno
20 24:13
3. Osadnik Myœlibórz 18 21:11
4. Ina Goleniów
17 17:14
5. Odra Chojna
16 21:17
6. Hutnik Szczecin
16 17:13
7. Sarmata Dobra
15 17:21
8. Darzbór Szczecinek 14 14:12
9. Gryf Kamieñ Pom. 13 22:22
10. Vineta Wolin
13 19:18
11. Arkonia Szczecin 12 19:17
12. Iskra Bia³ogard
10 9:18
13. Kluczevia Stargard 8 13:24
14. Stal Szczecin
8 16:19
15. Lech Czaplinek
7 7:15
16. Energetyk Gryfino 6 14:28

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

Klasa A
25.10.14 sobota
Pionier ¯arnowo - Ba³tyk Gostyñ
Orze³ Prusinowo - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
Fala Miêdzyzdroje - B³êkitni Trzyg³ów
14.00 Jantar Dziwnów - Znicz Wysoka Kamieñska
14.30 Korona Stuchowo - Radowia Radowo Ma³e
26.10.14 niedziela
13.00 Jastrz¹b £osoœnica - Sowianka Sowno

Klasa wojewódzka
Stal Lipiany - Gavia Choszczno 5:1,
Orkan Suchañ - Flota II Œwinoujœcie
2:4, Jeziorak Szczecin - Zorza Dobrzany 2:1, Sparta Wêgorzyno Piast Chociwel 0:1, Pomorzanin Nowogard - B³êkit Pniewo 1:0, K³os
Pe³czyce - Ina Iñsko 1:0, Polonia P³oty - Unia Dolice 4:1, Morzycko Moryñ - Odrzynka Radziszewo 3:1.
1. Piast Chociwel
28 28:6
2. Pomorzanin Now.
22 19:10
3. Morzycko Moryñ
19 18:12
4. K³os Pe³czyce
19 14:16
5. Stal Lipiany
19 29:17
6. B³êkit Pniewo
17 22:19
7. Jeziorak Szczecin
16 17:16
8. Polonia P³oty
14 24:17
9. Zorza Dobrzany
12 25:19
10. Sparta Wêgorzyno 11 12:13
11. Unia Dolice
10 20:20
12. Gavia Choszczno
9 17:20
13. Flota II Œwinoujœcie 9 12:31
14. Ina Iñsko
7 11:21
15. Odrzynka Radz.
6 14:27
16. Orkan Suchañ
4 7:25
Klasa okrêgowa
Victoria 95 Przec³aw - Iskierka Szczecin 2:1, Wybrze¿e Rewalskie - Mewa
Resko 2:4, Tanowia Tanowo - Promieñ Mosty 3:1, Œwiatowid £obez Sparta Gryfice 4:1, Wicher Brojce GKS Mierzyn 4:0, Ehrle Dobra Szcz.
- Iskra Golczewo 1:0, Masovia Maszewo - Intermarche Rega Trzebiatów 0:3, Fagus Ko³bacz - Kasta
Szczecin 3:0.
1. Intermarche Rega
23 38:10
2. Iskra Golczewo
22 22:7
3. Œwiatowid £obez
21 24:11
4. Tanowia Tanowo
17 21:20
5. Iskierka Szczecin
15 12:13
6. Wybrze¿e Rewalskie 14 15:13
7. Sparta Gryfice
14 17:17
8. Masovia Maszewo 14 17:19
9. Promieñ Mosty
13 15:19
10. Ehrle Dobra Szcz. 13 17:20
11. Fagus Ko³bacz
11 15:26
12. Wicher Brojce
11 10:14
13. GKS Mierzyn
11 21:25
14. Mewa Resko
11 16:18
15. Kasta Szczecin
9 9:24
16. Victoria 95 Przec³aw 7 9:22
Klasa A
Ba³tyk Gostyñ - Fala Miêdzyzdroje
1:7, B³êkitni Trzyg³ów - Jantar Dziwnów 5:2, Radowia Radowo Ma³e Orze³ Prusinowo 6:0, Prawobrze¿e
Œwinoujœcie - Pionier ¯arnowo 3:2,
Znicz Wysoka Kamieñska - Jastrz¹b
£osoœnica 4:1, Sowianka Sowno Korona Stuchowo 2:4.
1. Znicz Wysoka Kam. 21 25:8
2. Jantar Dziwnów
19 31:9
3. B³êkitni Trzyg³ów
18 40:11
4. Fala Miêdzyzdroje 17 25:9
5. Korona Stuchowo 16 27:15
6. Sowianka Sowno
16 18:8
7. Radowia Radowo M. 10 18:15
8. Ba³tyk Gostyñ 6
11:26
9. Jastrz¹b £osoœnica 5 5:21
10. Pionier ¯arnowo
5 9:23
11. Prawobrze¿e Œwin. 3 7:38
12. Orze³ Prusinowo
1 6:39
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(458)
(304)
(257)

POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
Beata Medunecka - PUP £obez
Ryszard Brodziñski - starosta
Bo¿ena Zarecka CIW £obez Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
Marek Kubacki przew. Rady Powiatu
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
Janina Szulc SR £obez
Janusz Zarecki £DK Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie
Maria Sola - PUP £obez

(209)
(213)
(56)
(39)
(37)
(31)
(29)
(25)
(21)
(20)
(20)
(16)
(10)
(8)
(7)
(6)
(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
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Lech Urbañski radny RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £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
Jolanta Jaremko - UM £obez

(304)
(164)
(127)
(105)
(91)
(69)
(50)
(34)
(39)
(23)
(15)
(14)
(12)
(11)
(11)
(10)
(9)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)

Kupon
+

nr 38

pozytywnie oceniam

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

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

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

(45)
(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
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Karolina Hagno UM Resko
Arkadiusz Czerwi?ski - burmistrz Reska
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko

(458)
(257)
(126)
(104)
(85)
(28)
(25)
(17)
(13)
(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. (24)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (114)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (38)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(20)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(14)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(13)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(9)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(6)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Agnieszka Bednarczyk - 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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Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
Kamila Podfigurna - Starostwo
Beata D¹bro - PUP £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP

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

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Helena Szwemmer - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Krystyna Bogucka - radna RM
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Kamila Deuter - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Magdalena Chmura - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Agnieszka Kielar - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - UM £obez
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Dariusz Ledzion - £DK
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

(351)
(111)
(104)
(102)
(94)
(81)
(80)
(73)
(72)
(36)
(27)
(25)
(23)
(22)
(21)
(18)
(16)
(15)
(14)
(13)
(13)
(10)
(8)
(10)
(8)
(8)
(7)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)

GMINA DOBRA
Piotr Hebda- radny gm. Dobra
(29)
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra
(16)
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)
Anna So³onyna - so³tys Iglic
(25)
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 (50)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(14)
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Zapiski z pamiêci

Harcerze odwiedzili
komendê

(£OBEZ) Komendê Powiatow¹
Policji w £obzie odwiedzi³a 18 paŸdziernika grupa miejscowych harcerzy. Policjant przeprowadzi³ z nimi
rozmowê na temat bezpiecznego
poruszania siê po drodze. Harcerze
podczas organizowanych obozów
niejednokrotnie poruszaj¹ siê po
zmroku poza terenem zabudowanym, dlatego te¿ policjant t³umaczy³
im, jak wa¿ne podczas takiego wymarszu s¹ elementy odblaskowe.
Wrêczy³ im kamizelki i odblaski.

Takie spotkanie z harcerzami i
przekazanie im elementów odblaskowych ma na celu zminimalizowanie zdarzeñ z udzia³em pieszych, a
tak¿e uczuliæ dzieci i m³odzie¿ na
zagro¿enia jakie mog¹ wynikaæ z nieprawid³owego korzystania przez
pieszych z drogi.
Kamizelki oraz odblaski zosta³y
ufundowane w ramach wspólnego
programu Policji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej.
(kp)

Zadaj pytanie kandydatom
na burmistrza!
Pytanie do kandydatów ..............................................
........................................................................................
..........................................................................................
Wype³nione kupony nale¿y dostarczyæ do redakcji Tygodnika £obeskiego. Termin oraz miejsce debaty z kandydatami na burmistrza zostan¹
podane w nastêpnym wydaniu tygodnika. Podczas debaty ka¿dy kandydat bêdzie losowaæ tylko po jednym pytaniu i odpowiadaæ na nie jako
pierwszy; pytanie bêdzie skierowane do wszystkich kandydatów.
CMYK

Sobota, 28.12.2013.
Od wczoraj nie mam zasiêgu
telefonu. Wczoraj dzwoni³a ¿ona
na stacjonarny. Akurat by³em po
wizycie jednej, telefonie drugiej,
¿e przyjedzie w sobotê i po
szwendaniu siê Dziadka, który nie
mo¿e znale¿æ sobie miejsca. Robi³em akurat ruskie, i z kapust¹ i
grzybami. Ciasto mi przesch³o,
pierogi siê nie klej¹. I w takim
momencie zadzwoni³a ¿ona, aby
mnie poinformowaæ, ¿e dzwoni³a
do Playa, aby coœ z tym zrobili. A
oni maj¹ wolne do nowego roku i
tyle. Pierogi smaczne. Ruskich 87
i 21 z kapust¹ i grzybami. Dzisiaj
ubra³em i ogoli³em Dziadka, posprz¹ta³em w domu i przed obiadem zjawi³a siê starsza córka. Po
obiedzie zjawili siê goœcie z ¿yczeniami. Jedyny prezent to kalendarz od starszej córki i moje ciasto karpatka. Zrobi³em kawê,
wszyscy z³o¿yli ¿yczenia, posiedzieli i poszli. Zostaliœmy z Dziadkiem i córk¹ do 18. Potem zostaliœmy sami i po urodzinach. Dziadek przesypia na kanapie. O 21,40
po³o¿y³em Dziadka do ³ó¿ka. Po
kolacji wyskoczy³em na spacer,
aby sprawdziæ, czy nie z³apiê tam
zasiêgu. Nie ma.
Niedziela, 29.12.2013.
Dzieñ bez niespodzianek.
Wreszcie od po³udnia jest zasiêg.
Porozmawia³em z ¿on¹. Wszystko jest ok. Porozmawiamy jeszcze wieczorem. By³a m³odsza z
córek i uzupe³ni³a tabletki, odda³a
6 euro za zakupy i obieca³a mi kupiæ ziemniaki. Wszystkiego mam
tyle, ¿e do koñca stycznia powinno starczyæ, oczywiœcie ¿artujê,
zawsze coœ zabraknie, np. owoców.
Poniedzia³ek, 30.01.2013.
Dzieñ a w³aœciwie noc z bezsennoœci¹ Dziadka. Znów da³
koncert pod tytu³em Hilfe. Co
minutê lub dwie wstawa³ i mnie
wzywa³. Pytam siê co chce. Spaæ,
lub nie wiem. I tak od 2 do 4 rano.
Dosta³ jeœæ, to zjad³ tylko po³owê,
a drug¹ nad ranem. Wypi³ za to
sporo kompotu. Rano wyspany
zasiad³ do œniadania jak co dzieñ.
Nie chce siê daæ wyk¹paæ. Ci¹gle
siê drapie. Nowa maœæ nic nie
daje, a nawet jakby jeszcze gorzej.
Powoduje przyœpieszenie gojenia
ran i wiêksze swêdzenie. Chyba
na swêdzenie by trzeba coœ na
kortyzolu lub narkotykach. Jest
piêkna pogoda, a Dziadek po obie-

(cz. 66, odc. 15)

dzie œpi. Ostatnio ma³o robi kup.
Najwy¿ej dwie dziennie. To fakt,
¿e te¿ i mniej je. Du¿o pije. Ile mu
nie daæ, to wszystko wypije.
Ostatnio nie by³ agresywny.
Wczoraj widzia³em jego syna z
¿on¹ i jakimiœ ludŸmi. Ogl¹dali z
drogi dzia³kê z domem, widzia³em
w rêkach syna jakieœ plany. Czy¿by szykowali sprzeda¿ posiad³oœci?
Wtorek, 31.12.2013.
Ostatni dzieñ roku, taki jak zawsze. Spokój, porz¹dek, przed
chwil¹ poprasowa³em bie¿¹ce
pranie. Dziadek nakarmiony,
znów trochê zgubi³ wagi. Wa¿y
107,5 kg. Na jutro moczê fasolê
na obiad. Dzisiaj o 24 zapalê ma³¹
racê, a w³aœciwie to ogieñ z tortu.
Dla mnie wystarczy. Dzwoni³a
¿ona. Przysz³a paczka od Miko³aja z Niemiec. Maluchy dosta³y
klocki Lego Technik, ¿ona rêkawiczki, s³odycze, ludziki i kalendarz. Fajnie. Zmierzy³em Dziadka
w obwodzie. Ma jeszcze 140 cm.
Sporo. Sylwester bez Dziadka.
Nawet nie wykaza³ zainteresowania. Kaza³ siê przebraæ w pid¿amê
i po³o¿yæ do ³ó¿ka. Przynios³em
szampana z piwnicy, przygotowa³em moje pirotechniczne akcesoria i nie mog³em siê doczekaæ
pó³nocy.
Od czasu do czasu gdzieœ tam
pokazywa³a siê rakieta, co jakiœ
czas s³ychaæ by³o wybuchy, ale
szaleñstwa nie by³o. Dopiero 10
minut do pó³nocy zaczê³o siê, ale
bez szaleñstwa. U nas na ulicy
wiêcej siê dzieje, ni¿ u nich. Zszed³em z szampanem do ludzi na
ulicy. Z³o¿yliœmy sobie ¿yczenia,
wyœciskaliœmy siê i wyca³owaliœmy i wspólnie obejrzeliœmy odpalane rakiety. Jedna z kole¿nek
córki z³o¿y³a mi ¿yczenia po polsku. Trochê to trwa³o. By³o ciep³o, ponad 5 stopni. Po 1 w nocy
poszed³em spaæ. W nocy mia³em
zgagê, bo nie wzi¹³em moich tabletek. Znalaz³em je rano na szafce. Wzi¹³em reni.
Œroda, 01.01.2014.
Mam lekkiego kaca, wypi³em
prawie pó³ szampana. Umy³em
zêby, zrobi³em i zjad³em œniadanie
i doszed³em do siebie. Na obiad
kapuœniak i ryba po grecku. Dzieñ
bez historii. Dziadek go przespa³,
nasi jakoœ tam skoczyli w turnieju
4 skoczni i dzieñ zlecia³. Jesteœmy
po kolacji, Dziadek œpi, ja czytam
i piszê. Cdn.
WP

