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Kazimierz Rynkiewicz
Gdy cztery lata temu wybory w
Wêgorzynie wygra³a Monika KuŸmiñska, napisa³em, by rz¹dzi³a m¹drze i nie
„wdepnê³a” w jak¹œ aferê, to ma szansê
przerwaæ karuzelê, jak¹ funduje tej
gminie Gra¿yna Karpowicz. Szacowna
pani Gra¿yna od wielu lat co roku staje
w szranki wyborcze na burmistrza i raz
wygra, raz przegra, ale zawsze wraca do
gry jak wañka-wstañka. W tym roku
ponoæ ju¿ nie chcia³a, ale z braku innych
kandydatów – znowu kandyduje.
W tej kadencji afer nie by³o, oprócz
jednej, jak¹ podarowa³a mieszkañcom
na odchodne by³a burmistrz Karpowicz
– zwi¹zanej z budow¹ kanalizacji. Okaza³o siê, ¿e jest tam tyle usterek, ¿e
nawet trudno je zliczyæ. Ale do tego
dojdziemy. Afer nie by³o i nie jest to go³os³owne, gdy¿ gdyby by³y, pani Gra¿yna niechybnie by o nich rozg³osi³a.
By³em na jej spotkaniu wyborczym i nie
us³ysza³em o ¿adnej. O budowie kanalizacji nie pad³o choæby s³owo. Musia³a
zdawaæ sobie sprawê, ¿e to temat œlizgi.
By³o tam o ró¿nych b³êdach w rz¹dzeniu obecnej burmistrz, ale to niewiele,
zwa¿ywszy na g³oœne sprawy, opisywane za jej rz¹dów. Burmistrz KuŸmiñska wytr¹ci³a jej broñ ju¿ na samym
pocz¹tku, zwalniaj¹c wiceburmistrz
Zofiê Makarec i rezygnuj¹c z tego etatu.
Zaoszczêdzi³a 100 tysiêcy rocznie, bo
tyle zarabia³a wiceburmistrz. Mimo, ¿e
pracowa³a sama, nie podnios³a sobie
pensji. Karpowicz odchodz¹c zarabia³a
prawie 110 tys. z³, KuŸmiñska przez
dwa nastêpne lata bra³a po 116 tys.
rocznie. To by³ pierwszy obalony mit o
trosce socjalnej by³ej burmistrz Karpowicz. KuŸmiñska mog³a przecie¿, tak
jak poprzedniczka, zatrudniæ swoj¹
kole¿ankê i daæ jej 100 tys. rocznie, ale
tego nie zrobi³a. M¹¿ tej¿e kole¿anki by³
zatrudniony w PUWiS, co nie jest bez
znaczenia dla pokazanych poni¿ej
spraw.
Uwodzicielka
Gdy Gra¿yna Karpowicz przegra³a
wybory, za³o¿y³a firmê Archiwizacja.
Piszê o tym, w kontekœcie jej obecnego
ataku na Monikê KuŸmiñsk¹, ¿e otacza
siê biznesem, cytujê z jej blogu: „Jeœli
faktem jest, ¿e pan Turek jako najwiêkszy przedsiêbiorca jest jednoczeœnie
pe³nomocnikiem komitetu wyborczego
Moniki KuŸmiñskiej - to jest to bardzo
wyraŸny i czytelny zwi¹zek biznesu z
w³adz¹; takich przypadków nie ma w
innych gminach, ba! nawet wójtowie i
burmistrzowie wystrzegaj¹ siê takich
uk³adów, aby nie byæ pos¹dzonym o
faworyzowanie jakieœ grupy”. Oto biznes³umen prowadz¹ca firmê i kandydu-
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Has³a socjalne Gra¿yny Karpowicz
s¹ na u¿ytek naiwnych
j¹ca na burmistrza od¿egnuje siê od
zwi¹zków z biznesem! Czyli sama
od¿egnuje siê od siebie? Przecie¿ mog³a
od dawna zakasaæ rêkawy i zbudowaæ
tak¹ firmê jak pan Turek, ale ona woli
urzêdowaæ, piastowaæ, pochylaæ siê
nad bied¹ za 110 tys. rocznie. Jej zarzuty o udziale pana Turka w komitecie
KuŸmiñskiej s¹ obrzydliwe, w œwietle
tego, jak rozegra³a przetarg na budowê
budynku przy ul. Grunwaldzkiej, w
którym startowa³ wêgorzyñski przedsiêbiorca. Ja wolê jasne zwi¹zki ka¿dego burmistrza z lokalnym biznesem, ni¿
jakieœ ciemne zwi¹zki z biznesem partyjno-esbeckim.
Wyszed³em z jej spotkania wyborczego z jedn¹ refleksj¹: z jej poprzedniego otoczenia w kampanii w 2010 r. ma³o
kto zosta³. Najwierniejsi: by³y policjant
Paszkowski i Bot. No i „Mulo”. A przecie¿ by³o sporo ludzi. Co siê z nimi
sta³o? Teraz ma znowu ekipê nowych
kandydatów. Uwiedzionych jej programem socjalnym? Mi³¹ aparycj¹, zatroskaniem o najbiedniejszych mieszkañców? Czy po prostu nie znaj¹cych innego oblicza Gra¿yny Karpowicz.
Przyjrzyjmy siê faktom
Oto sprawozdanie Burmistrza Iñska z wykonania bud¿etu gminy za
2006 r. (dostêpne w internecie). „W roku
2006 zaistnia³y istotne zagro¿enia bud¿etu Gminy wynikaj¹ce z prowadzonych spraw, tj. postêpowanie firmy
windykacyjnej Pomeranus ze Szczecina dzia³aj¹cej w imieniu firmy EkoWark ze Szczecina przeciwko Gminie
Iñsko z tytu³u zaleg³ych zobowi¹zañ
Zwi¹zku Gmin Iñskiego Parku Krajobrazowego, dotycz¹cych zakresu inwestycyjnego Gminy Iñsko wg umowy
na kwotê ³¹cznie 929.579 z³, (...) choæ w
ewidencji ksiêgowej Gminy Iñsko nie
widniej¹ powy¿sze zaleg³e zobowi¹zania. Gmina jest cz³onkiem tego
Zwi¹zku. Aktualnie Zwi¹zek Gmin
jest na etapie procesu likwidacji. Dnia
02 11.2006 r. firma windykacyjna dzia³aj¹c w imieniu firmy Eko-Wark wezwa³a Gminê do zap³aty zaleg³oœci
Zwi¹zku Gmin wynikaj¹cych z faktur
z okresu lat 2003-2005”.
Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Zwi¹zku
Gmin Iñskiego Parku Krajobrazowego
jest ówczesna burmistrz Gra¿yna Karpowicz. Takie wezwania dosta³y równie¿ inne gminy, choæ to Zwi¹zek zawiera³ umowê z Eko-Warkiem. Ta firma
wygra póŸniej przetarg na budowê kanalizacji w Wêgorzynie. Rozstrzygniêcie nast¹pi tydzieñ przed wyborami w
2010 r. Burmistrz Karpowicz odchodz¹c ze stanowiska podpisze umowê z
firm¹, która zrobi pasztet nastêpczyni.
RIO o profesjonalizmie
szefowej Zwi¹zku
Pismo dyrektora RIO z 19.08.

2010 r. do Gra¿yny Karpowicz – Przewodnicz¹cej Zarz¹du Zwi¹zku Gmin
Iñskiego Parku Krajobrazowego.
„Z analizy aktualnego stanu prawnego wynika, ¿e wszystkie spoœród
czterech gmin cz³onkowskich (Chociwel, Wêgorzyno, Iñsko i Dobra) tworz¹cych Zwi¹zek Gmin Iñskiego Parku
Krajobrazowego, podjê³y w latach
2004-2006 uchwa³y w sprawie wyst¹pienia ze Zwi¹zku.
W trakcie kontroli stwierdzono, ¿e:
- nie rozwi¹zano i nie zlikwidowano
Zwi¹zku w trybie przewidzianym w
jego Statucie,
- nie podjêto dzia³añ zmierzaj¹cych
do wykreœlenia Zwi¹zku z rejestru
zwi¹zków miêdzygminnych (stan na
30.06.2010 r.), czym naruszono rozporz¹dzenie MSWiA, za co odpowiedzialnoœæ ponosi Przewodnicz¹ca Zarz¹du Zwi¹zku.
Jednoczeœnie przypominam, ¿e w
odpowiedzi na wyst¹pienie pokontrolne z dnia 19.04.2006 r. dotycz¹ce poprzedniej kontroli kompleksowej pismem z dnia 23.05.2006 r. Pani Przewodnicz¹ca poinformowa³a, ¿e „do 10
czerwca (...) bêdzie podjêta uchwa³a o
likwidacji zwi¹zku oraz powo³ana komisja likwidacyjna” i „komisja likwidacyjna do 30 lipca zakoñczy postêpowanie likwidacyjne i wyst¹pi do Urzêdu
Rady Ministrów z wnioskiem o wyrejestrowanie zwi¹zku”.
Niestety, do dnia zakoñczenia kontroli, tj. do 23 lipca 2010 r. nie podjêto
skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych
do likwidacji Zwi¹zku i tym samym nie
wywi¹zano siê z zobowi¹zañ zawartych w odpowiedzi na wyst¹pienie
pokontrolne. (…) W tych okolicznoœciach bior¹c pod uwagê, ¿e Zwi¹zek
Gmin Iñskiego Parku Krajobrazowego
w praktyce zaprzesta³ prowadzenia
dzia³alnoœci nale¿y podj¹æ niezw³ocznie dzia³ania zmierzaj¹ce do jego ostatecznej likwidacji i wykreœlenia z rejestru”.
Tajemniczy upadek Zwi¹zku Gmin
pod wodz¹ Gra¿yny Karpowicz i
ogromnych d³ugów nie doczeka³ siê
wnikliwego opisu, a szkoda.
Dla jakiego biznesu pracuje
Gra¿yna Karpowicz?
To sprawy sprzed lat, ale pokazuj¹
dzia³alnoœæ Gra¿yny Karpowicz. Przecie¿ mog³a wykazaæ siê i zbudowaæ
wspaniale dzia³aj¹cy Zwi¹zek Gmin.
Inn¹ wielk¹ ide¹ „spo³eczno-biznesow¹” by³ Bioetanol w Iñsku, w której
to firmie Gra¿yna Karpowicz, bêd¹c
burmistrzem, zasiada³a w Radzie Nadzorczej. Firma zbankrutowa³a. Czy
wtedy nie przeszkadza³y jej zwi¹zki
burmistrza z biznesem? A g³oœna sprawa przekazania mienia nale¿¹cego do
gminy firmie Bioetanol, co narazi³o
gminê na straty zwi¹zane z wyp³at¹ odszkodowania dla ANR? Problem polega
na tym, ¿e nie by³y to zwi¹zki z biznesem wêgorzyñskim, który by na tym

zarobi³. Dla jakiego wiêc biznesu pracuje Gra¿yna Karpowicz, gdy zostaje
burmistrzem?
Tu nie chodzi nawet o ocenê
prawn¹, bo nasza kandydatka zawsze
wychodzi³a z afer obronn¹ rêk¹, ale
w³aœnie o te zwi¹zki z biznesem, które
teraz krytykuje. Problem w tym, ¿e ja
je pamiêtam, w przeciwieñstwie do
kandydatek z jej komitetu. Otó¿ te
zwi¹zki zawsze dotyczy³y ludzi spoza
Wêgorzyna. Proszê przeœledziæ pojawianie siê za jej dwukrotnych rz¹dów
firm Eko Wark, PUWiS, Mont Stal,
Bioetanol, Grinbud i proszê wyci¹gn¹æ
wnioski.
Przyk³ad z kanalizacj¹: mimo i¿
gmina nie mia³a podpisanej umowy z
podwykonawc¹ kanalizacji (PUWiS),
musi p³aciæ mu pieni¹dze za wykonane
prace, choæ ju¿ raz zap³aci³a za nie
wykonawcy (Eko Wark). Wykonawca
jest w likwidacji, a Ÿle wykonan¹ sieci¹
œcieki i tak nie pop³yn¹. Czy gminie
pozostanie zap³aciæ trzeci raz, kolejnej
firmie, tym razem za poprawki?
Ile¿ to jeszcze razy mieszkañcy
Wêgorzyna maj¹ p³aciæ za swawolê
Gra¿yny Karpowicz? Pozwólmy jej
dorabiaæ do emerytury w jej firmie Archiwizacja. Niech tam swawoli do woli.
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Jeszcze nie wszystko stracone,
jeszcze mamy szansê na zmiany...

Udowodni³ kolegom,
¿e siê w³amie
(£OBEZ) Nieletni mieszkaniec £obza zosta³ ju¿ przes³uchany w charakterze sprawcy czynu
karalnego za w³amanie do sklepu.
Czynu tego dokona³ w niedzielê, 2
listopada, w nocy.
W poniedzia³ek dy¿urny jednostki otrzyma³ zg³oszenie o w³amaniu do jednego ze sklepów spo¿ywczych w £obzie. Sprawca wybi³ szybê i dosta³ siê do wnêtrza, sk¹d zabra³ papierosy na kwotê oko³o 800 z³.

Na miejscu policjanci wykonali
szereg czynnoœci procesowych, w
tym oglêdziny miejsca zdarzenia,
podczas których zabezpieczyli liczne œlady. Prowadzone dzia³ania doprowadzi³y do szybkiego ustalenia
sprawcy, którym okaza³ siê ma³oletni
mieszkaniec £obza.
Nieletni zosta³ ju¿ w tej sprawie
przes³uchany i przyzna³ siê do w³amania. Jak twierdzi³, zrobi³ to, gdy¿
chcia³ udowodniæ kolegom, ¿e dokona takiego czynu. Czêœæ skradzionego mienia zosta³a odzyskana. Teraz o dalszym jego losie zadecyduje
Sêdzia Rodzinny.
(kp)

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

Tel. 605-421-308

Dnia 5 listopada 2014 r. odbêdzie siê debata pomiêdzy kandydatami na Burmistrza £obza, w której
niestety, ze wzglêdów zawodowych,
nie bêdê móg³ uczestniczyæ, za co
bardzo przepraszam.
Zapewniam Pañstwa, i¿ mniej rozmów, a wiêcej zaanga¿owania i solidnej pracy nad tworzeniem na naszym
terenie zak³adów przemys³owych
jest jedynym antidotum na lokalne
problemy. Silna przedsiêbiorczoœæ
lokalna, to mo¿liwoœæ na sfinansowanie rozwoju kultury, sportu i sztuki, a przede wszystkim powo³anie
nowych miejsc pracy, poniewa¿ ludzi uzdolnionych i zaanga¿owanych
w naszym mieœcie nie brakuje.
Wielu z Pañstwa mnie zna i cieszê
siê, ¿e pamiêta. Chcê popracowaæ
nad tym, by w naszym mieœcie ¿y³o
siê lepiej, a zapewniam, ¿e jest nad
czym pracowaæ. Trosk¹ nale¿y obj¹æ
naszych przedsiêbiorców i w koñcu
zacz¹æ z nimi rozmawiaæ. Rol¹ w³adz
jest tworzenie odpowiednich warunków przestrzennych i infrastrukturalnych. Nie wystarczy stworzenie
strefy ekonomicznej, trzeba widzieæ
równie¿ to, co ukryte jest za bilbordem j¹ reklamuj¹cym. £obez œwieci
pustkami. Lokalny przemys³ potrzebuje ludzi pracuj¹cych, zarabiaj¹cych i mog¹cych kupiæ towary
sprzedawane na miejscu. Nie mo¿emy pozwoliæ na dalsz¹ zbiorow¹
emigracjê mieszkañców £obza i okolic. Ja siê na to nie zgadzam. Najwa¿niejsze w chwili obecnej jest uzbro-

jenie strefy ekonomicznej i prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami. Mówiê tutaj o naszych i
zewnêtrznych przedsiêbiorcach, a
mówi¹c „przedsiêbiorcy” mam na
myœli równie¿ naszych rolników
(dlaczego nie popracowaæ nad powo³aniem do ¿ycia przetwórni czy
ch³odni). Producenci rolni z naszego
terenu czasami potrzebuj¹ tylko porady i koordynacji, poczucia tego, ¿e
maja partnera do rozmów.
Pomimo pobytu za granic¹ jeszcze raz stanê w szranki wyborcze,
poniewa¿ œwietnie znam sytuacjê
£obza.
Moi Drodzy, nie mnie oceniaæ
oœmioletni¹ pracê obecnego Burmistrza. Chcia³em zorganizowaæ spotkanie dla wszystkich mieszkañców
naszej gminy, aby mo¿na by³o spokojnie na wszystkie te tematy porozmawiaæ, lecz... niestety, nie ma wolnych sal na takie spotkanie. Komentarz pozostawiam Wam £obeziacy…
Pozdrawiam i zapraszam na wybory, bo to od nas samych zale¿y, jak
potocz¹ siê losy £obza i jego mieszkañców.
Z powa¿aniem.
Piotr Æwik³a
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Likwidacji grobu nie bêdzie

To ludzie przeklejaj¹
karteczki na grobach

(£OBEZ). To nie gmina pomyli³a siê, to mieszkañcy odklejaj¹ karteczki z grobów i naklejaj¹ na inne
– wyjaœniali burmistrzowie podczas sesji Rady Miejskiej w £obzie,
po naszej publikacji o chêci zlikwidowania grobu ¿o³nierzy na cmentarzu komunalnym w £obzie.
Groby wojenne nie podlegaj¹
op³atom i s¹ pod opiek¹ gminy. Li-

kwidacji grobu nie bêdzie. Jak wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat,
czêœæ mieszkañców, widz¹c naklejone kartki na grobach przekleja je na
s¹siednie, byæ mo¿e z nadziej¹, ¿e w
ten sposób unikn¹ op³aty. Jedna z
takich karteczek mia³a trafiæ na grób
¿o³nierzy. Burmistrzowie ostrzegaj¹,
¿e takie praktyki nic nie dadz¹ i jeœli
ktoœ chce zachowaæ grób, musi za
niego zap³aciæ.
MM

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

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

W tym roku po raz czwarty Instytut Ksi¹¿ki i „Rzeczpospolita” nagrodzi³y samorz¹dy najbardziej zaanga¿owane w kulturalny rozwój
swojej gminy.
Samorz¹d Gminy £obez pierwszy
raz zg³osi³ swoj¹ bibliotekê do rankingu w roku 2012.
W roku 2014 organizatorzy rankingu rozes³ali ponad 2300 ankiet do
wszystkich gmin wiejskich i miejskowiejskich oraz ma³ych miast maj¹cych mniej ni¿ 15 tys. mieszkañców.
Uzyskali ponad 800 odpowiedzi.

O pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w £obzie, bardziej ni¿ miejsce uzyskane w rankingu, œwiadcz¹
rosn¹ce wskaŸniki zdobytych punktów w poszczególnych latach.
Przyjêta metoda oceny bibliotek
premiuje dzia³ania na rzecz jakoœci i
komfortu obs³ugi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbê kupowanych nowoœci i wydatki samorz¹du
na utrzymanie placówki, cechy budynku, doskonalenie pracowników
i inne.
E. Szymoniak
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Po¿egnali siê

Dobieszewo bez bie¿¹cej wody

Czy w wodzie znajduj¹
siê bakterie coli?
(DOBIESZEWO). W czoraj w
ca³ej miejscowoœci wprowadzono
zakaz korzystania z wody pitnej, zarówno w celach spo¿ywczych, jak i
do k¹pieli. Istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e w wodzie znajduj¹ siê
bakterie coli.

(POWIAT). 30 paŸdziernika odby³a siê ostatnia w tej kadencji sesja
Rady Powiatu. Po podjêciu uchwa³
wrêczono upominki, nie zabrak³o
ciep³ych s³ów za wspóln¹ czteroletni¹ wspó³pracê.
Nie zapomniano o Agnieszce

Maœnik z Biura Rady Powiatu, dziêki
której m.in. mo¿na na stronie internetowej starostwa przeczytaæ protoko³y z sesji. Wszystkim radnym wrêczono pami¹tkowe kubki i zaparzarki
do herbaty zapakowane w eleganckie drewniane skrzyneczki. MM

Niedziela Palmowa roku
pañskiego 2014 - £obez

(RESKO) Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Rodzinie "ARKA" w
Resku jak co roku zg³osi³o swoje
wypieki do konkursu £obeskiej
Baby Wielkanocnej w kategorii
„Wypieki Wielkanocne”.
Jednym z wielu jest ogromnych
rozmiarów „Mazurek Wielkanocny”
z polew¹ cukrow¹, jajkiem i zaj¹cem
z marcepana. Komisja konkursowa
przyznaje temu specja³owi I miejsce!
Cz³onkinie i cz³onkowie Stowarzyszenia s¹ zachwyceni tym zwyciêstwem, ale to jeszcze nie koniec radoœci - Marsza³ek Województwa

Zachodniopomorskiego funduje
nagrodê specjaln¹ - wyjazd z tym
produktem do Poznania 27-30 wrzeœnia 2014 r. na Targi Smaków Regionalnych, jako jedna z reprezentacji
Zachodniopomorskiego.
Nasza obecnoœæ, poœród ponad
160 wystawców z ca³ej Polski jest dla
nas ogromnym wyró¿nieniem. Bardzo dziêkujemy Marsza³kowi Województwa Zachodniopomorskiego
za mo¿liwoœæ uczestnictwa w tak
presti¿owym przedsiêwziêciu.
Zarz¹d Stowarzyszenia
„ARKA” w Resku

W Dobieszewie postawiono
beczkê z wod¹ pitn¹ i prawdopodobnie a¿ do pi¹tku bêdzie to jedyne
„Ÿród³o” wody pitnej dla mieszkañców.
Podejrzenie o tym, ¿e w wodzie
znajduj¹ siê bakterie coli jest o tyle
zasadne, ¿e mieszkañcy wyczuli w
wodzie zapach szamba i podejrzewaj¹, ¿e do ich ujêcia wody przedosta³y siê œcieki bytowe.
To nie jest pierwsza tego sytuacja w tej miejscowoœci, ludzie s¹

wiêc ju¿ wyczuleni i od razu zawiadamiaj¹ odpowiednie s³u¿by. Dziêki
temu magistrat móg³ szybko zadzia³aæ, a PWiK podstawiæ beczkê z pitn¹
wod¹.
MM

40 tysiêcy z³otych
na mieszkania
(£OBEZ). Od sierpnia do wrzeœnia gmina £obez wyda³a na remont
mieszkañ komunalnych niemal 40
tys. z³.
Na prace remontowe w budynkach i lokalach komunalnych (wykonywanie prac we w³asnym zakresie,
konserwacja bie¿¹ca), zakup materia³ów, narzêdzi w £obzie, przy ul.:
Siewna, Kraszewskiego, Rapackiego, Niepodleg³oœci, Ogrodowa, Budowlana, Browarna, oraz w miejscowoœciach: Prusinowo, Worowo,
Unimie, Wysiedle, Rynowo 16.662,90 z³, £obez, ul. Ogrodowa
(wymiana okien) wydano 400 z³. Na
lokal w £obzie przy ul. Sawickiej
(wymiana okien) wydano750 z³,
£obez, przy ul.: Przyrzecznej, Browarnej (wymiana drzwi- 2 sztuki) 3.295 z³
Na lokale u¿ytkowe w £obzie ul.
Niepodleg³oœci (Sanepid- konserwacja pokrycia papy) wydatkowano
959,98 z³, przy ul. Drawskiej (wymiana jednego okna) 1.400 z³, przy ul.
Kwiatowej (konserwacja pokrycia
dachu z papy) 248,02 z³, przy ul. Browarnej (wymiana drzwi wejœciowych) - 3.000 z³.
Roboty elektryczne, awarie przy
ul.: Siewna, Niepodleg³oœci, Budowlana, oraz w miejscowoœci: Prusinowo (naprawa instalacji elektrycznej)
kosztowa³y ³¹cznie1.566,01 z³.

Roboty hydrauliczne, awarie w
£obzie przy ul.: Siewna, Browarna,
Kraszewskiego oraz w miejscowoœci: Worowo, Poradz, Unimie kosztowa³y razem 5.679,38 z³.
Dy¿ur hydrauliczny ca³odobowy to koszt 600 z³, z kolei przegl¹dy
elektryczne obowi¹zkowe 5.letnie:
2.800 z³.
Wywóz odpadów komunalnych:
£obez, ul. Komuny Paryskiej (wywóz odpadów sta³ych) - 872,48 z³.
Razem na ten cel wydatkowano
38.233,77 z³
Pomoc z opieki
M-GOPS w £obzie w sierpniu i
wrzeœniu wydano 192 decyzje przyznaj¹ce dodatek mieszkaniowy dla
najemców lokali komunalnych i socjalnych, na ³¹czn¹ kwotê 30.255 z³.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a w sierpniu i wrzesieñ
weryfikacji 19 wniosków o przydzia³
mieszkania dla osób ubiegaj¹cych
siê o lokal mieszkalny i przed³u¿enie
umów o najem mieszkania: 8 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 5
wniosków rozpatrzono negatywnie,
6 wniosków zostanie rozpatrzonych
ponownie po uzupe³nieniu dokumentów przez wnioskodawców.
Sporz¹dzono ugodê dotycz¹c¹
zap³aty zad³u¿enia czynszowego za
lokal mieszkalny.
op
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Podwy¿ek za funkcjê dyrektora nie bêdzie
- Radni na koniec kadencji siê
rozszaleli i bêd¹ rozdawaæ powiatowe pieni¹dze – stwierdzi³.

(£OBEZ). Mimo ¿e
dyrektor jedynej szko³y
ponadgimnazjalnej
ma najni¿szy dodatek
funkcyjny poœród
wszystkich placówek
oœwiatowych, radni
zdecydowali, ¿e
podwy¿ki nie bêdzie.
W programie sesji Rady Powiatu
by³ punkt dotycz¹cy zmiany regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wys³ugê lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i
niektórych innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy. Jednak
z sesji punkt ten zosta³ wycofany.
W projekcie uchwa³y chodzi³o
przede wszystkim o pochylenie siê
nad dodatkiem funkcyjnym dla dyrektora oraz wicedyrektorów Zespo³u Szkó³ w £obzie. Kwestia wysokoœci dodatku za pe³nion¹ funkcjê
wysz³a przy okazji ponownego zatrudnienia dyrektora szko³y. Wówczas okaza³o siê, ¿e dyrektor szko³y
ponadgimnazjalnej w £obzie otrzymuje najni¿szy dodatek za wykonywanie swoich dyrektorskich powinnoœci, podobnie jak wicedyrektorzy.
W porównaniu do placówek prowadzonych przez gminê kwota dyrekcji
jedynej szko³y ponadgimnazjalnej
okaza³a siê niezmiernie niska. Dyskusje na ten temat podjêto podczas
komisji po³¹czonych.

Ostatnia regulacja dotycz¹ca tej
kwestii mia³a miejsce w 2009 roku.
Dodatek funkcyjny za bycie dyrektorem szko³y ponadgimnazjalnej w
powiecie ³obeskim wynosi 700 z³.
Radna Halina Szymañska wnios³a, aby dodatek funkcyjny dla dyrektora wyniós³ 1500 z³, natomiast
dla wicedyrektorów po 1000 z³. Jak
stwierdzi³a i tak dodatek by³by ni¿szy ni¿ ten, jaki przys³uguje dyrektorowi gimnazjum. Stwierdzi³a przy
tym, ¿e bud¿etu powiatu nie uszczupli³oby to zbytnio.
- Kiedyœ dodatek funkcyjny by³
powi¹zany z liczb¹ oddzia³ów, dzisiaj liczba oddzia³ów nie ma wiêkszego znaczenia przy zakresie obowi¹zków. Dodatek funkcyjny to ró¿nica
pomiêdzy stanowiskiem nauczyciela a dyrektora. 12 tys. z³ rocznie to nie
bêdzie ¿aden problem dla bud¿etu
powiatu - argumentowa³a radna H.
Szymañska.
Przeciw zwiêkszaniu dodatku
funkcyjnego by³ cz³onek zarz¹du
radny Ryszard Sarna, który zripostowa³, ¿e dodatek funkcyjny jest tylko
jednym z elementów przys³uguj¹cych dyrektorom.

- Gdy uk³adamy bud¿et na nastêpny rok, zawsze przygl¹damy siê
dok³adnie poszczególnym jednostkom. Zespo³owi Szkó³ równie¿ przygl¹daliœmy siê. Podejmowaliœmy
decyzje dotycz¹ce iloœci zastêpców.
Jako zarz¹d stwierdziliœmy, ¿e w naszej szkole wystarczy tylko jeden
zastêpca. Taka te¿ decyzja i wola
zarz¹du by³a wykonywana do pewnego momentu. Teraz mamy jednego
dyrektora i z powrotem dwóch zastêpców. Z informacji, jak¹ uzyska³em od pani skarbnik z bud¿etu powiatu bêdziemy musieli do³o¿yæ
oko³o 370 tys. z³, natomiast w kolejnym roku bez pensji dyrektora jest
ju¿ 530 tys. z³. Pamiêtacie kontrowersyjn¹ sprawê dwóch klas. Ustaliliœmy, ¿e w celu poczynienia oszczêdnoœci w Zespole Szkó³ ³¹czymy te
klasy. Kolejne nasze dzia³ania poparte by³y danymi statystycznymi, z
roku na rok tendencja przy liczbie
uczniów jest spadkowa. Moim zdaniem, je¿eli zmienia siê liczba oddzia³ów i liczba uczniów, musi zmieniaæ
siê równie¿ struktura zatrudnieniowa w danej jednostce. Gdyby ta jednostka nie pracowa³a w oparciu o
Kartê Nauczyciela, by³yby wprowadzone ca³kiem inne zasady, dla mnie
- zdrowe zasady. My zaproponowaliœmy takie kwoty. Inni jeszcze proponowali obni¿yæ liczbê oddzia³ów.
Nie by³o na to zgody zarz¹du – powiedzia³ wicestarosta Jan Zdanowicz.

Za wnioskiem radnej Haliny Szymañskiej Komisja Spraw Spo³ecznych g³osowa³a przeciw (4 za i 5 przeciw), Komisja Bud¿etu i Gospodarki
– za (2 za i 1 przeciw), natomiast g³osy Komisji Oœwiaty roz³o¿y³y siê po
jednym za, jednym przeciw i jednym
wstrzymuj¹cym siê. W ostatecznoœci projekt uchwa³y wycofano z porz¹dku obrad.
Dla porównania przytaczamy
niektóre wynagrodzenia wed³ug
oœwiadczeñ maj¹tkowych w powiecie drawskim, œwidwiñskim oraz
³obeskim za 2013 rok.
Powiat drawski: zarz¹d powiatu
ogó³em 336.272 z³, w tym: wynagrodzenie starosty 154.679 z³, wynagrodzenie wicestarosty 121.184 z³.
Diety 3 nieetatowych cz³onków zarz¹du 60 414 z³, wynagrodzenie dyrektor szko³y ponadgimnazjalnej w
Drawsku - 89.238 z³.
Powiat œwidwiñski: zarz¹d powiatu ogó³em 339.062 z³, w tym:
wynagrodzenie starosty 154.253 z³,
wynagrodzenie wicestarosty 129.
773 z³, diety 3 nieetatowych cz³onków zarz¹du 55.036 z³, wynagrodzenie dyrektor szko³y ponadgimnazjalnej w Œwidwinie 92.306 z³.
Powiat ³obeski: zarz¹d powiatu
ogó³em 364.656 z³, w tym: wynagrodzenie starosty 121.778 z³, wynagrodzenie wicestarosty 109.325
z³, wynagrodzenie etatowego
cz³onka zarz¹du 89.201 z³, diety 2
nieetatowych cz³onków zarz¹du
44.352 z³, wynagrodzenie dyrektor
szko³y ponadgimnazjalnej w
£obzie 80.822 z³.
MM

160 tys. z³ na nagrody dla pracowników PUP
(£OBEZ). Rada Powiatu przeznaczy³a oko³o 160 tys. z³ na nagrody dla wszystkich pracowników Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie.
Wprawdzie podczas paŸdziernikowej sesji Rady Powiatu nie by³o
dyskusji na temat tego, czego zmiany w bud¿ecie mia³y dotyczyæ, jednak odby³a siê ona w czasie komisji
po³¹czonych.
Z dyskusji wynika, ¿e Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej ustanowi³ nowy rodzaj nagrody - dla
wszystkich pracowników powiatowego urzêdu pracy za szczególne
osi¹gniêcia, mimo i¿ ju¿ funkcjonuj¹
nagrody w³aœnie za szczególne osi¹gniêcia. Minister jednak wyznaczy³
now¹ i tym samym pracownicy powiatowego urzêdu pracy maj¹ dwie
nagrody. Niewielka ró¿nica polega

na tym, ¿e t¹ drug¹, któr¹ ma sfinansowaæ starostwo, wyp³aca siê, gdy
urz¹d pracy osi¹gnie wskaŸniki zatrudnienia na stanowisku doradca
klienta oraz wskaŸnik liczby bezrobotnych przypadaj¹cy na jednego
pracownika. PUP w £obzie takie
wskaŸniki osi¹gn¹³.
Minister wprawdzie nie przekaza³ na nagrody pieniêdzy, przekaza³
jednak w jaki sposób wyliczyæ kwotê na ten cel.
Dotychczas na zatrudnienie doradców przeznaczano 7 proc. z funduszy pracy. Od tego roku minister
podzieli³ tê kwotê, pozostawiaj¹c 5
proc. na p³ace, a 2 proc. na nagrody.
I teraz starostwa maj¹ albo uzupe³niæ
kwotê na nagrody o brakuj¹ce 2
proc. albo zwolniæ pracowników.
Przy tym pozostawiono dotychczas
obowi¹zuj¹ce 3 proc. na nagrody z
puli nagród.

W bud¿ecie powiatu na nagrody
przeznaczono 24.148 z³ bez ZUS,
wyliczone z obowi¹zuj¹cych dotychczas 3 proc. Pula nagród zgodnie z now¹ zasad¹ wyliczenia wynosiæ mia³a 133.100 z³.
W zwi¹zku z tym, ¿e Powiatowy
Urz¹d Pracy w £obzie osi¹gn¹³ wymagalne do nagrody wskaŸniki, to
rada powiatu mia³a zdecydowaæ o
ostatecznej wysokoœci nagród dla
pracowników.
Jak wyt³umaczy³a skarbnik powiatu, generalnie powiaty wyp³acaj¹
tylko jedn¹ - wy¿sz¹ nagrodê i uzupe³niaj¹ jedynie ró¿nicê. W tym
wypadku by³oby to 133.100 z³. Radni musieliby do³o¿yæ z bud¿etu oko³o 109 tys. z³ (24.148 by³o ju¿ zarezerwowane).
Starosta zaproponowa³, aby fundusz nagród wynosi³ maksymalnie

133 tys. z³, ale nie mniej ni¿ 24 tys. z³.
P³atny cz³onek zarz¹du Micha³
Kar³owski zg³osi³ wniosek w imieniu
zarz¹du, aby radni zag³osowali za
ca³¹ kwot¹ czyli sum¹ dwóch nagród
po³¹czon¹ w jedn¹ pulê - ³¹cznie
oko³o 160 tys. z³ bez ZUS.
- Te wszystkie pieni¹dze s¹ w
jednej puli i nie mówimy od tego
momentu, ¿e pracownicy urzêdu
pracy dostan¹ dwie nagrody, bo
wiecie czym to tr¹ci, to jest jedna
nagroda z jednego worka za dobrze
wykonan¹ pracê, któr¹ doceni³ minister - powiedzia³ wicestarosta Jan
Zdanowicz.
Radna Halina Szymañska sprostowa³a, ¿e minister da³ mo¿liwoœæ, a
PUP docenili radni.
Doceniaj¹c pracê PUP w £obzie,
radni przeg³osowali na nagrody dla
pracowników urzêdu pracy oko³o
160 tys. z³.
MM
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G³os pracowników DPS w Resku

Ta per³a b³yszczy
siê tylko z jednej
strony

Na poczet ró¿nicy miêdzy op³at¹ dotychczasow¹ a
op³at¹ zaktualizowan¹ zalicza siê wartoœæ nak³adów
poniesionych przez u¿ytkownika wieczystego

Zamkn¹³ firmê,
bo go nie staæ
na wieczyste
(£OBEZ). Przedsiêbiorca, który w ubieg³ym tygodniu wypowiada³
siê na temat wysokoœci op³at, jakie
musi ponieœæ w zwi¹zku z podwy¿szon¹ op³at¹ za wieczyste u¿ytkowanie (³¹cznie 3,3 tys. z³, a wraz z
podatkiem oko³o 6 tys. z³ rocznie)
zrezygnowa³ ju¿ z dzia³alnoœci gospodarczej. Tym samym trzy osoby,
które u niego pracowa³y, straci³y
pracê.

(RESKO). Podczas wrzeœniowej
sesji Rady Powiatu wyst¹pi³y przedstawicielki zwi¹zków zawodowych
przy DPS z apelem o jednorazow¹
pomoc w wysokoœci 500 z³ od osoby
dla wszystkich pracowników DPS.
Swoj¹ proœbê argumentowa³y niskimi zarobkami w tej placówce.
- Jesteœmy jedynym Domem Pomocy Spo³ecznej w powiecie ³obeskim. Ze swej strony chcielibyœmy
podziêkowaæ powiatowi ³obeskiemu
za troskê o nasz¹ placówkê, za
wszystkie inwestycje. W skali województwa jesteœmy oceniani jako
pere³ka wœród domów pomocy spo³ecznych. Jednak¿e ta pere³ka ma
dwie strony – jedna strona tej b³yszczy siê - mam na myœli stronê inwestycji i standaryzacji. Dom jest piêkny, mieszkañcy s¹ zadowoleni, ale z
drugiej strony s¹ sfrustrowani pracownicy, którzy mimo wszystko czuj¹
niedosyt. Dlatego chcielibyœmy
przypomnieæ i prosiæ o pozytywne
przeanalizowanie naszych apeli.
Mam na myœli jednorazowy zastrzyk
gotówki w tym roku. 21 listopada jest
œwiêto pracownika socjalnego. Myœlê, ¿e by³by to bardzo mi³y gest w
kierunku pracowników; korzystnie
wp³ynê³oby to na koszty utrzymania
mieszkañców. Nie ukrywamy, ¿e niepokoimy siê o bud¿et przysz³oroczny
- powiedzia³a przedstawicielka zwi¹zków zawodowych.
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Panie, które przyby³y na sesjê
wyjaœni³y, ¿e DPS nie jest w stanie
wygospodarowaæ z w³asnych œrodków pieniêdzy na podwy¿ki, bowiem ju¿ na pocz¹tku bud¿et placówki otwarty jest deficytem.
- Nasze dochody s¹ z tytu³u
wp³at mieszkañców za dom oraz z
dotacji. Z wp³at mieszkañców i z
dotacji wojewody otrzymujemy
2523 z³, miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca wynosi 2944 z³, co
daje nam ró¿nicê na minusie w wysokoœci 414 z³ za jednego mieszkañca. W ci¹gu ca³ego roku jesteœmy,
mówi¹c brzydko w plecy pó³ miliona z³. Z czego my mamy wygospodarowaæ dla pracowników choæby
inflacyjne 5 proc. podwy¿ki? Nie
mamy z czego. Na ten rok zaplanowaliœmy bud¿et na bie¿¹ce potrzeby w wysokoœci 4,6 miliona z³, niestety nasz plan zatwierdzony zosta³
w wysokoœci 4,4 miliona z³. Deficyt
wyniós³ 225 tys. z³. Gdyby nie dotacje z Urzêdu Wojewódzkiego, to nie
zamknêlibyœmy siê z bud¿etem na
koniec roku, a co dopiero mówiæ o
podwy¿kach, czy jakichkolwiek
premiach – doda³a przedstawicielka
DPS.
Dyskusja na temat dodatków dla
pracowników DPS nie zosta³a podjêta ani na wrzeœniowej, ani podczas
paŸdziernikowej, ostatniej sesji w tej
kadencji.
MM

Plac, o którym mówi³, wynaj¹³ firmie, dziêki og³oszeniu w internecie.
Jak d³ugo utrzyma siê nowa firma w
tym miejscu, czas poka¿e.
Rabaty przy wykupie gruntów z
u¿ytkowania wieczystego na w³asnoœæ mia³y pomóc ludziom w przekszta³caniu dzia³ek, na których
przede wszystkim stoj¹ ich domy,
aby zakoñczyæ z takim reliktem PRL,
jakim jest wieczyste u¿ytkowanie.
Wszystko by³oby dobrze, gdyby
nie zastrze¿enia do wyceny gruntów. Pisaliœmy o tym ju¿ w poprzednim wydaniu. Jedni z mieszkañców,
którzy nie zgadzaj¹ siê z wysokoœci¹
wyceny swojej dzia³ki, napisali odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Szczecinie.
Z pisma wynika, ¿e sprawa bêdzie rozpatrywana za kilka miesiêcy,
bowiem SKO ma bardzo du¿o spraw
do rozpatrzenia. U¿ytkownicy wieczyœci do tego czasu p³ac¹ dotychczasow¹ stawkê.
Poni¿ej cytujemy fragmenty pisma: „Burmistrz £obza ma tak¿e obowi¹zek udzieliæ osobom fizycznym,
których dochód miesiêczny na jednego cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia w gospo-

darce narodowej w roku poprzedzaj¹cym rok, za który op³ata ma byæ
wnoszona (…), na ich wniosek, 50
proc. bonifikaty od op³at rocznych z
tytu³u u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoœci gruntowej, je¿eli nieruchomoœæ jest przeznaczona lub
wykorzystywana na cele mieszkaniowe.” (…)
Dodatkowo Kolegium wskazuje,
¿e stosownie do przepisów art. 77
ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U z 2014 r. poz. 518, z póŸn.
zm.), przy aktualizacji op³aty rocznej
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoœci gruntowej, na poczet ró¿nicy miêdzy op³at¹ dotychczasow¹ a op³at¹ zaktualizowan¹
zalicza siê wartoœæ nak³adów poniesionych przez u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœci na budowê
poszczególnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz nak³ady
konieczne wp³ywaj¹ce na cechy
techniczno-u¿ytkowe gruntu, poniesione przez u¿ytkownika wieczystego, o ile w ich nastêpstwie wzros³a wartoœæ nieruchomoœci gruntowej. Zaliczenie wartoœci nak³adów
nastêpuje, gdy nie zosta³y one
uwzglêdnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach. Przez budowê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nale¿y rozumieæ budowê
drogi oraz wybudowanie – w drodze
publicznej, w celu doprowadzenia
do granic w³asnej dzia³ki – pod ziemi¹, na ziemi albo nad ziemi¹ przewodów lub urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
kanalizacyjnych, ciep³owniczych,
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.”
MM

Baner w koszu na œmieci
(RESKO). Kandydaci na radnych i burmistrzów musz¹ siê mieæ
tu na bacznoœci. W Resku grasuje
wandal, wyró¿nia go pedantyzm.
W niedzielê oko³o godz. 21.00
znikn¹³ z jednej ze œcian baner kandydatki na burmistrza Edyty Klepczyñskiej. Odnalaz³ siê z³o¿ony w
kostkê w jednym z koszy na œmieci.

Wszystko wskazuje na to, ¿e nie
by³ to zwyk³y wandalizm, a jeœli nie,
to rodzi siê pytanie - kto i w jakim celu
usun¹³ baner? Na to pytanie na razie
nie ma odpowiedzi. Kwesti¹ baneru
zajmuje siê policja. Niszczenie materia³ów wyborczych jest karalne, podobnie jak wszelkie nieprawdziwe
informacje rozpowszechniane na
temat kandydatów.
MM
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PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA BURMISTRZA £OBZA JANUSZA SKROBIÑSKIEGO

Drodzy Mieszkañcy Naszej Piêknej
Oto moja propozycja
na nasze jutro
Miasto i Gmina £obez to miejsce po³o¿one w cudownym miejscu œwiata, w œrodku województwa zachodniopomorskiego, przy
g³ównym szlaku kolejowym,
wiod¹cym do ka¿dego zak¹tka
Polski oraz blisko do tak bogatych
aglomeracji, jak Poznañ, Gdañsk,
Szczecin i Berlin, granicz¹ce z
Niemcami i przez Ba³tyk z pañstwami Skandynawii. Nie przyjmujê do wiadomoœci, ¿e nasze po³o¿enie geograficzne jest niekorzystne. Iloœæ pojazdów jad¹cych
z ró¿nych zak¹tków kraju i przeje¿d¿aj¹cych przez nasze miasto
najlepiej o tym œwiadczy. Musimy
jedynie to wykorzystaæ.
Prawda o dzisiejszym stanie
gminy nie jest zbyt przyjemna.
Brak perspektyw (przez ostatnie
8 lat nie przyby³ nam ¿aden licz¹cy siê zak³ad pracy) spowodowa³
emigracjê ludzi m³odych na skalê
niespotykan¹. Tak naprawdê rynek pracy zosta³ zaburzony i to na
d³u¿szy czas. To jest najpowa¿niejszy problem naszego £obza.
Rynek pracy to nie tylko produkcyjne zak³ady pracy. Brak podstawowych us³ug, czyli: budownictwa, firm hydraulicznych, elektrycznych, dekarskich itp., spowodowa³ zanik nauki tych zawodów, a co za tym idzie, upadek
szkó³ zawodowych. Sytuacja jest
dramatyczna, ale mo¿na j¹ opanowaæ. Rynek pracy mo¿na odbudowaæ. Efektem tego bêdzie
wzrost poziomu ¿ycia wszystkich naszych obywateli. Niektóre
sprawy w gminie dziej¹ siê niejako z automatu. Kanalizacja, chodniki, oœwiata, stowarzyszenia,
fundusze unijne…. to posiada
ka¿da gmina. Coœ wiêcej, to ju¿
umiejêtnoœæ kojarzenia sytuacji i
ludzi. Trzeba docieraæ do ka¿dego, kto daje choæ odrobinê nadziei, na stworzenie choæby jednego miejsca pracy. Dzia³anie takie wymaga charyzmy, wizji i
odrobiny szaleñstwa. Uwa¿am,
¿e posiadam te cechy. Jestem
uparty i ró¿nymi kana³ami docieram do celu. Mo¿na sobie wymarzyæ wizytê Ireny Szewiñskiej.
Jednak dotarcie do niej, to ju¿ jest
ca³kiem inny problem. Spróbujcie
Pañstwo zdobyæ do Pani Ireny
numer telefonu i z ni¹ porozmawiaæ. Zajê³o mi to kilkadziesi¹t

telefonów, a kontakt dosta³em z
Japonii. Fina³ by³ taki, ¿e 7 dni po
wrêczeniu z³otego medalu olimpijskiego Justynie Kowalczyk,
Pani Irena wrêcza³a nagrody dzieciom ³obeskich szkó³. Nie myœlcie
jednak, ¿e bez walki. Odmawia³a
mi kilkakrotnie. Jednak siê upar³em. To tylko jeden, ale chyba
wyrazisty przyk³ad na sposób
dzia³ania. Samo siê nic nie zrobi.
Jeœli mi zaufacie, to w biurze bêdzie mnie ciê¿ko zastaæ. Pojadê na
koniec œwiata, ale szczêœcie dla tej
ziemi przywiozê, tego mo¿ecie
byæ pewni.
£OBEZ MUSI OD¯YÆ !!!
Przedstawiam Wam
mój program w pigu³ce.
DZIECI I M£ODZIE¯
Sytuacja w ³obeskiej oœwiacie
jest bardzo dobra. Stan techniczny szkó³, nowe przedszkole, to
bez w¹tpienia sukces obecnych
w³adz, jak te¿ radnych. £obez
mo¿e stawaæ za przyk³ad nowoczesnoœci na skalê XXI wieku.
Wysoki poziom wyszkolenia kadry pedagogicznej, bardzo nowoczesne wyposa¿enia klas, hala
sportowa - tego mog¹ nam pozazdroœciæ inni. Dzia³ania i rozwój
kultury fizycznej, nauczyciele wf
w klasach I-III, to mój skromny
sukces. Bêd¹c odpowiedzialnym
za sport dzieci i m³odzie¿y z ramienia Powiatu, inicjowa³em b¹dŸ
wspó³inicjowa³em wiele pomys³ów sportowych, takich jak:
gwiazdeczki sportowe, liga orlik
czy gala sportu. Brakuje mi na
terenie Gminy £obez stypendiów
dla wybitnych uczniów oraz
sportowców. Stypendia wyp³aca
powiat, nie wyp³aca gmina. Chcê
reaktywowaæ SKS, bo to jest prosta forma dla kszta³towania zdrowia i umiejêtnoœci. Jeœli chodzi o
szko³y podstawowe oraz przedszkola, mo¿na spaæ spokojnie.
Trudna sytuacja jest w gimnazjum. Sam stan techniczny budynku nie jest z³y. Zbyt wielu
uczniów jednak „gnieŸdzi siê” na
ma³ej powierzchni. Problem nale¿y rozwi¹zaæ. S¹ na tê chwilê
dwie opcje. Wybudowaæ nowe
gimnazjum lub po³¹czyæ je z liceum. Obiecujê, ¿e problem rozwi¹¿ê. Najpierw jednak potrzebne
s¹ konsultacje z fachowcami od

oœwiaty. Janusz Skrobiñski nie
jest osob¹, która zna siê na
wszystkim, jednak jest osob¹,
która s³ucha tych, którzy znaj¹ siê
na swoim fachu. Rozwi¹zanie
problemu bêdzie optymalne.
Jeœli chodzi o kwestie pozaszkolne: place zabaw na ka¿dym
osiedlu, mini boiska sportowe
tam, gdzie jest to mo¿liwe, to w
dobie komputerów priorytet i
sposób na ruch fizyczny i zdrowie.
DOROS£A M£ODZIE¯
Grupa spo³eczna, której s³ucha siê najmniej. M³odzie¿ jest
krytyczna i wymagaj¹ca. Kampania wyborcza jest o wiele ³atwiejsza wœród emerytów i rencistów.
M³odzie¿y do wyborów chodzi
niewielki odsetek. Tylko 20 proc.
m³odych ludzi udaje siê do urn.
M³odzi wyborcy przyjdŸcie na
wybory!!! Jeœli wygram, powo³amy M³odzie¿owe Cia³o Doradcze. To Wy bêdziecie decydowaæ o Waszych potrzebach.
Obiecujê Wam stworzenie M³odzie¿owego Centrum. Bêdzie ono
Waszym miejscem spotkañ. Bêdziecie siê tam czuæ swobodnie, a
przede wszystkim ,,wyjdziecie z
podziemia”. Rozumiem Wasze
potrzeby i nie bojê siê o nich mówiæ. Jednak musicie pomóc samym sobie. Czas podejmowaæ
decyzje.
SENIORZY
Ceniê ludzi doœwiadczonych.
S³uchaæ Ich, by czerpaæ z Ich
m¹droœci. Jak ka¿dy, ludzie starsi
te¿ maj¹ swoje potrzeby. Seniorzy
zamieszkuj¹cy nasz¹ ziemiê
³obesk¹ s¹ aktywni i pomys³owi.
Seniorzy tworz¹ ma³e spo³ecznoœci (chóry, kapele ludowe, zajmuj¹ siê rêkodzielnictwem itp.).
Jako radny podj¹³em dzia³ania na
rzecz Was, Drodzy Seniorzy.
Dziêki moim staraniom doprowadzi³em do spotkania Zarz¹du Colegium Balticum z Dyrekcj¹ CIS.
Owocem rozmów bêdzie uniwersytet III wieku. Daleko posuniête
s¹ prace w kierunku stworzenia
dziennego domu pobytu dla seniorów. Myœlê równie¿ powa¿nie
o stworzeniu Domu Szczêœliwej
Staroœci, bo taka jest potrzeba.
Ludziom mieszkaj¹cym na naszych wioskach zapewniê dowóz

do urzêdów oraz lekarza. Stworzê
dzieñ dla seniora. W tym czasie,
to oni bêd¹ mieli priorytety w
urzêdach i przychodniach.
MIESZKAÑCY WSI
£obeskie wioski wygl¹daj¹
coraz piêkniej, a ich mieszkañcy
dawno nauczyli siê dbaæ o swoje
ma³e ojczyzny. Jeœli chodzi o spo³eczeñstwo obywatelskie, w³aœnie na wioskach jest ono najbardziej aktywne. £obeska wieœ jest
nowoczesna i kolorowa. Stworzê
fundusz wiejski, który bêdzie
czêœci¹ wk³adu do œrodków unijnych lub zostanie przeznaczony
na inwestycje, które wska¿¹ sami
mieszkañcy wsi. To oni bêd¹ decydowaæ o priorytetach, poprzez
wizyty na sesjach, b¹dŸ przez
so³tysów. Obiecujê za³atwiæ temat dróg i je uporz¹dkowaæ.
Wszyscy wiedz¹, których wsi ten
temat dotyczy.
STOWARZYSZENIA
Na terenie naszej gminy dzia³a
kilkanaœcie stowarzyszeñ. W
wiêkszoœci tworz¹ je doœwiadczeni ludzie, wiedz¹cy jak dzia³aæ
na rzecz naszych mieszkañców.
Tak naprawdê problem jest tylko
jeden i nazywa siê - pieni¹dze.
Podczas ostatniej sesji bud¿etowej zaproponowa³em zwiêkszenie œrodków na rzecz stowarzyszeñ. Chodzi o to, by wystarcza³o
na podstawowe potrzeby organizacji (ksiêgowoœæ, sêdziów, nagrody, przejazdy). Z pozosta³ymi
problemami ludzie sobie poradz¹.
Dofinansowanie stowarzyszeñ
nie jest du¿ym wysi³kiem finansowym, ale jest najlepsz¹ inwestycj¹, bo w cz³owieka aktywnego. Sam jestem dzia³aczem i doskonale to rozumiem.
KULTURA
Temat dotycz¹cy ka¿dego
mieszkañca naszej kochanej gminy ³obeskiej. Lata doœwiadczeñ
stworzy³y poletka dzia³alnoœci dla
ka¿dej grupy wiekowej. Ja w tej
krótkiej propozycji chcê skupiæ
siê na Festiwalu Orkiestr Dêtych,
choæ nie wyczerpuje on ca³ej
oferty kulturalnej, jaka powinna
byæ proponowana naszym Mieszkañcom. Festiwal to wspania³a
³obeska propozycja dla ca³ego
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Gminy £obeskiej
kraju. Wokó³ tej w³aœnie imprezy
skoncentrowaæ
powinniœmy
dzia³ania naszych wszystkich
grup spo³ecznych, pocz¹wszy od
dzieci, skoñczywszy na doros³ych. Warsztaty, szkolenia, konkursy, sprzeda¿, promocja. To
wszystko ma okazjê rozwijaæ siê
przy okazji festiwalu. Marzy mi
siê wizyta tysiêcy goœci, zostawiaj¹cych fundusze na naszym
terenie. Targi gospodarcze oraz
stoiska wszystkich partnerów
maj¹ szanse na znalezienie niszy
na rynku potrzeb, a co za tym
idzie szansy dla podmiotów gospodarczych. Kolejna sprawa to
szko³a muzyczna. Przy tak zdolnych muzycznie ludziach, jacy
zamieszkuj¹ nasz¹ gminê, dzia³ania na rzecz utworzenia klas muzycznych s¹ niezbêdne. Przez powy¿szy przyk³ad, chcia³em przedstawiæ Pañstwu swój tok myœlenia o dzia³aniach wokó³ kultury.
SPORT
W 2011 roku sprowadzi³em do
naszego miasta w³aœciciela firmy
„Barthel” z Lipska w Niemczech.
Firma ta specjalizuje siê w budowie obiektów sportowych, w
szczególnoœci pi³karskich. W
tamt¹ stronê pojecha³em z radnymi i burmistrzem. Dziêki mojemu
dzia³aniu doprowadzi³em do powstania projektu naszego stadionu. Znajduj¹ siê tam boiska pi³karskie, bie¿nia tartanowa, korty tenisowe, nowe trybuny, skatepark. Firma niemiecka chce wy³o¿yæ 1 000 000 euro na rozpoczêcie budowy i roz³o¿yæ jej sp³atê na
20 lat, co daje ratê oko³o 17 tysiêcy z³otych miesiêcznie (to trochê
wiêcej jak pensja burmistrza).
Spotka³em siê równie¿ z wiceszefem komisji sejmowej do spraw
sportu - Bogus³awem Mamiñskim, który obieca³ pomoc w dofinansowaniu przedsiêwziêcia. W
Z¹bkach ko³o Warszawy zwiedzi³em basen zrobiony z materia³ów
z recyklingu, bardzo piêkny i tani.
W £obzie wystarczy³oby dobudowaæ nad hal¹ 100 miejsc noclegowych (jest dostosowana) i
dziêki temu bêdziemy mieli samofinansuj¹cy siê zak³ad pracy. Takich nawierzchni, jakie robi „Barthel” nie ma ¿aden obiekt w kraju.
Jestem przekonany, ¿e £obez by
na tym zyska³. Z naszej bazy,
oprócz naszych mieszkañców,

mogliby korzystaæ sportowcy
wszystkich specjalizacji od p³ywaków pocz¹wszy, przez koszykarzy, siatkarzy, pi³karzy, na lekkoatletach skoñczywszy. Jest to
sposób na promocjê, ale i na podniesienie presti¿u naszej gminy.
TURYSTYKA
£obez to miasto, które posiada
partnerów w Europie. Mia³em
okazjê uczestniczyæ w kilku wyjazdach. Jeden z nich by³ szczególnie ucz¹cy. Gucza w Serbii to
miejscowoœæ, w której mieszka
1200 osób. Na czas „Festiwalu na
najlepszego trêbacza” miejsce to
zamienia siê w milionow¹ aglomeracjê. Festiwal tworzony jest
od 54 lat. Czuæ tam doœwiadczenie i wiedzê jak robi siê tak potê¿ne przedsiêwziêcia. Mia³em tam
okazjê spotkaæ siê z oko³o trzydziestoma delegacjami z ca³ego
œwiata. Pozna³em szefostwo
Œwiatowej Organizacji Turystycznej, które zaproponowa³o
zorganizowanie konferencji turystycznej na naszym terenie. Jeden
z wiceszefów jest zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Europejskiej Komisji do Spraw Turystyki w
Brukseli. Co to oznacza, nie muszê t³umaczyæ. Widzê w tym
ogromn¹ szansê dla naszej gminy,
¿eby wypromowaæ siê w ca³ej
Europie. Udzia³ w konferencji zapowiedzia³y wszystkie delegacje
uczestnicz¹ce festiwalu. Warto
dodaæ, ¿e Gucza „¿yje” z niego
ca³y rok.
PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ
– RYNEK PRACY
S³ubice. Tam w³aœnie uda³em
siê z naszymi radnymi i burmistrzem. Strefa S³ubicko-Kostrzyñska jest matk¹ naszej strefy. S³ubice to bogata gmina ¿yj¹ca
w troszkê innych realiach. Najwa¿niejsza wiadomoœæ dla £obza:
brak bezrobocia w S³ubicach. Co
to oznacza? Firmy które zainstalowa³y siê tam, maj¹ powa¿ny
problem z pozyskaniem pracowników. To oznacza szansê dla nas.
Pozna³em wiceprzewodnicz¹cego zarz¹du strefy kostrzyñsko –
s³ubickiej, który ma pomóc zagospodarowaæ nasz¹ podstrefê. Jak
ju¿ przystosujemy ,,pole” do
standardów XXI wieku (nie ma
tego w obecnych planach inwe-

stycyjnych), bêdziemy mogli
proponowaæ firmom zainstalowanie siê u nas. To jest w tej
chwili najwa¿niejsza inwestycja.
S¹ dwie mo¿liwoœci pozyskiwania przedsiêbiorców. Pierwsza bliska wspó³praca ze S³ubicami i
Kostrzynem. Druga - zespó³ ludzi, którzy wyrusz¹ w kraj i za
granicê szukaæ wspó³pracy. Jeœli
na koniec roku przybêdzie nam 10
miejsc pracy, to ju¿ warto. Siedzenie na miejscu i czekanie na
cud nic nie da. Samo og³oszenie w
Internecie, to za ma³o. Ju¿ teraz
blisko wspó³pracujê z firm¹
„Red-Box” z Poznania. Firma ta
jest przedstawicielem „Adidasa”
na Polskê. Jest pomys³ na utworzenie filii „Adidasa” w £obzie.
Zak³ad mia³by zszywaæ gotowe
elementy produktów firmy „Adidas” lub autorskie firmy „Red
Box”. Prowadzê te¿ rozmowy z
Panem Ricardo Albanim z W³och,
którego pozna³em przy okazji
wyjazdu z Kacprem Chodyn¹
(obecnie zawodnik Lecha Poznañ
i pierwszy w historii £obza reprezentant Polski, obecnie U-16) do
s³awnego AC Milan. W grê wchodzi kilka mo¿liwoœci produkcyjnych. Zale¿ne to jest od potrzeb
rynku. Pan Albani dzia³a na kilku
frontach. Chcê powiedzieæ, ¿e
mam kontakt z kilkoma znajomymi osobami z Niemiec. Gra³em
tam w 3 klubach i znam ludzi z
ró¿nych sfer ¿ycia. Dzisiaj bez
kontaktów niewiele mo¿na zdzia³aæ. Ani w sferze samorz¹dowej, a
ju¿ tym bardziej w sferze produkcyjnej. Przyjœcie jakiejkolwiek
produkcji na nasz teren jest
szans¹ na wspó³pracê dla naszych
przedsiêbiorców. Bêd¹ siê rozwijaæ, gdy bêdzie zamo¿nieæ spo³eczeñstwo. Majêtni mieszkañcy s¹
gwarantem powstawania firm
budowlanych,
elektrycznych,
dekarskich itp. To daje szansê
odbudowy szkó³ zawodowych.
Dzisiaj szko³y zawodowe powinny bacznie penetrowaæ rynek
pracy i z nim blisko wspó³pracowaæ. Ja ten rynek odbudujê. Jest
to zadanie priorytetowe. Du¿o
czeka nas pracy tak¿e na wsiach.
Szczególnie chcia³bym pomóc
ma³ym gospodarstwom. Mo¿e
uda³oby siê ulokowaæ w strefie
gospodarczej zak³ad przetwórczy, który zaspakaja³by potrzeby
zbytu dla naszych rolników. Mo¿e
sami byœmy stworzyli tak¹ prze-

twórniê. Obiecujê promowaæ rodzimych ludzi i firmy w przetargach og³aszanych przez gminê.
Jest taka mo¿liwoœæ. Jeœli wygrywaæ bêd¹ nasi mieszkañcy, to pieni¹dze bêd¹ zostawaæ tutaj, na naszej kochanej ziemi ³obeskiej.
GMINA A POWIAT
Miasto £obez to zarazem miasto powiatowe. Dziêki temu ma
presti¿ i szacunek. Do tej pory
wspó³praca miêdzy samorz¹dami
nie uk³ada³a siê najlepiej, z tak
naprawdê niezrozumia³ych dla
mnie wzglêdów i przyczyn. Nie
doœæ, ¿e dzia³aj¹ w naszym mieœcie niezbêdne jednostki, jak: geodezja, wydzia³ komunikacji,
ochrona œrodowiska, nadzór budowlany i wiele innych instytucji
(dawniej jeŸdziliœmy do Stargardu), to jeszcze do tego w linii prostej najwiêcej pieniêdzy zostaje w
³obeskiej gminie. Korzyœæ dla Powiatu jest niewielka, jednak w
drug¹ stronê zdecydowanie tak.
Nie chcia³bym byæ mieszkañcem
powiatu stargardzkiego, czy
drawskiego, dlatego bêdê zabiega³
o blisk¹ wspó³pracê z Powiatem
£obeskim na rzecz naszych
mieszkañców.
PODATKI, ŒMIECI,
DZIA£KI,
POLITYKA SOCJALNA
I INNE DZIA£ANIA
Tematy
dotycz¹ce
nas
wszystkich. Mam g³êbok¹ wiarê,
¿e wraz z Rad¹ bêdê móg³ rozwi¹zywaæ powy¿sze problemy, jak
najkorzystniej dla naszych mieszkañców. Sam p³acê podatki, wyrzucam œmieci, posiadam dzia³kê.
Gmina to wielkie przedsiêbiorstwo i wiele problemów. Dobry
zespó³ ludzki, z którym bêdê
wspó³pracowa³, bêdzie s³u¿yæ
spo³eczeñstwu. Nie wyobra¿am
sobie braku wspó³pracy z rad¹
miasta oraz innymi organizacjami.
Sprawy ¿ycia codziennego towarzysz¹ nam od zawsze i od zawsze
bêd¹ dylematy, na co daæ wiêcej
pieniêdzy, a na co mniej. Wierzê,
¿e bêdziemy dzia³aæ optymalnie i z
korzyœci¹ dla naszych Mieszkañców.
Tyle w skrócie. Jeœli podoba
siê Pañstwu moja propozycja,
proszê o Wasz g³os.
Janusz Skrobiñski
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

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

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.

Tanio odnajmê kawalerkê w
£obzie, kuchnia i ³azienka. Tel. 794
669 928.

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

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

ROLNICTWO

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

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

Powiat ³obeski
Odnajmê dom jednorodzinny w
£obzie, 4 pokoje, ³azienka, gara¿,
c.o. na paliwo sta³e. Tel. 537 081
953
Wynajmê 1/2 domu w Strzmielach.
Bardzo tanio. Tel. 509 000 920
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

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

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

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie na tzw. 18-nastach. Pe³na w³asnoœæ, rozk³adowe 3 pokoje, parter,
œrodkowe mieszkanie, 58 mkw.
Cena do uzgodnienia. Tel. 509 598
604.
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.

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

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.
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INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam biurko do komputera
u¿ywane – tanio. Tel. 791 337 728
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

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

Motoryzacja
Powiat ³obeski
Sprzedam VW Sharan rok produkcji 1998, bia³y – 7,5 tys. z³. Tel. 505
753 369
Resko. Sprzedam VW Golf combi,
rok prod. 1996, poj. 1,6. Samochód
dobrze utrzymany. Tel. 788 439 641.

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

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 4.11.2014 r.

Str
Str.. 11

Szczêœliwa trzynastka
(WÊGORZYNO). 26 paŸdziernika trzynaœcie szczêœliwych par z
gminy Wêgorzyno obchodzi³o
piêkn¹ uroczystoœæ „Z³otych Godów”. Jubilaci swoje œwiêto rozpoczêli od uczestnictwa we mszy œw. w
koœciele pw. WNMP w Wêgorzynie.
Uroczystoœæ g³ówna mia³a miejsce w auli Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie. Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska udekorowa³a jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej „Za D³ugoletnie Pozycie
Ma³¿eñskie”, a nastêpnie wraz z
przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Janem Mazuro z³o¿y³a ¿yczenia oraz
gratulacje.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp
m³odzie¿y gimnazjalnej przygotowany specjalnie na tê uroczystoœæ.
Z³ote Gody obchodzili
Danuta i Jan Adamów, Teodozja
i Jan Kapuœciñscy, Jadwiga i Franciszek K³osiñscy, Kazimiera i Roman
Kucharscy, Helena i Janusz Manowiec, Zofia i Jan Mazur, Kazimiera i

Franciszek Podgórscy, Danuta i Jaros³aw Staruch, £ucja i Henryk

Szproch, Teresa i Henryk Szymczyk,
Danuta i Stanis³aw Truchlewscy,

Stefania i Kazimierz Turek, Józefa i
Micha³ Zadyberny.
(um)

Wiata przy ul. Kolejowej

Podziêkowanie

Mo¿na poczekaæ
i poczytaæ

Karate Kyokushin Centrum Kultury
Resko serdecznie dziêkuje

(WÊGORZYNO). Przystanek
Ryby ju¿ stoi i s³u¿y mieszkañcom
oraz przyjezdnym.
Przystanek zosta³ zbudowany w
ramach projektu pt. „Promocja ob-

szarów dzia³ania Lokalnych Grup
Rybackich poprzez budowê sieci
obiektów ma³ej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY”
Wiata przystankowo-rekreacyjna
stanê³a przy ul. Kolejowej. MM

Wszystkim ni¿ej wymienionym sponsorom i darczyñcom Ogólnopolskiego
Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Reska Dzieci do lat 12 , który siê
odby³ 18 paŸdziernika 2014 w Resku oraz tym wszystkim nie wymienionym z
imienia nazwiska, którzy ca³ym sercem zaanga¿owali siê w nasz turniej.
1. Burmistrz Reska - Arkadiusz Czerwiñski
2. Apteka Centrum Zdrowia - Anna Z³otnicka- Pluciñska,Wojciech Plucinski
3. Bank Spó³dzielczy Gryfice
4. Nadleœnictwo Resko
5. Starostwo Powiatowe W £obzie
6. Bar Bartek Mariusz Marynowski
7. G&Hd Marcin Kar³owski
8. Wodoci¹gi I Kanalizacje Sp.z o.o.
9. Wwt Maria Wietrzykowska
10. Piekarnia Gama s.c. Barbara iI Oktawiusz Je¿
11. Fu Kajnet Resko
12. Przewóz Osób Miros³aw Bia³y
13. Scrup Jumb Piotr Tomala
14. Sklep Spo¿ywczo-przemys³owy Starogard
Iwona Walentynowicz
15. Transport I Us³ugi Samochodowe Monika Znamierowska
16. Ma³gorzata I Maciej Ka³a
17. Alstar Marcin Kowalczyk
18. Zachodniopomorska Fabryka Parapetów Firma Produkcyjno-Us³ugowa
Arkadiusz Je¿
19. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka £obez
20. Alicja I Adrian Walentynowicz
21. Klif S.c. Husgwarna Joanna Kalinowska I Halina Lis
22. Zak³ad Us³ug Budowlanych I Komunalnych ;Zubik; Resko
23. Fhu Aga Jan Duda
24. Delikatesy Magnum Oktawiusz I Aneta Jez
25. Sklep Cestra M. Strojna sp.j.
26. Dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Resku
27. Patronat Medialny : Gazeta £obeska, Tygodnik £obeski,
28. Resko24.pl
Dziêkujemy. OSU !
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Historia naszego regionu mo¿e byæ
ciekawa…
Miasto Œwidwin sta³o siê celem
naszej klasowej wycieczki. 7 paŸdziernika udaliœmy siê do œredniowiecznego zamku rycerskiego.
Tam ju¿ czeka³ przewodnik, który
oprowadzi³ nas po wszystkich pomieszczeniach, opowiadaj¹c przy
tym ró¿ne historie zwi¹zane z tymi
miejscami.
Dowiedzieliœmy siê wielu ciekawostek o latach œwietnoœci zamku.
Okaza³o siê, ¿e powsta³ on pod koniec XIII wieku z pieniêdzy fundacji
margrabiów brandenburskich z dynastii askañskiej. Kolejnymi w³aœcicielami zamku na pocz¹tku XIV wieku byli Wedlowie. Jednak sprzedali
go w 1384 roku zakonowi krzy¿ackiemu na siedzibê wójtostwa i zamek
zosta³ przebudowany. W 1445 roku
kupi³ go elektor brandenburski Fryderyk II. Po 1945 roku zamek zosta³
zdewastowany, a nastêpnie sp³on¹³.
Polacy odbudowali go w latach
1962-1968. Obecnie u¿ytkowany
jest przez oœrodek kultury. Co roku
na zamku odbywa siê konkurs poetycki im. Jana Œpiewaka. W barokowych skrzyd³ach funkcjonuje dziœ
biblioteka dla dzieci i dla doros³ych,
s¹ te¿ pracownie artystyczne. W
skrzydle gotyckim znajduj¹ siê m.in.
sala widowiskowa na 200 osób, hi-

storyczna sala rycerska, pub.
Nastêpnie udaliœmy siê na wie¿ê
Bismarcka. Okaza³o siê to dobrym
treningiem dla wszystkich, poniewa¿ droga z zamku nie by³a krótka, a
samo wejœcie po schodach wymaga³o sporo wysi³ku. Po zwiedzeniu wie¿y Bismarcka przyszed³ czas na obejrzenie koœcio³a. Niestety, nie uda³o
nam siê wejœæ do œrodka. Ale nie

przeszkodzi³o nam to w zdobyciu
wiedzy na jego temat, gdy¿ pan Kazimierz Chojnacki opowiedzia³ ca³¹
historiê obiektu i omówi³ jego architekturê. Po tak wyczerpuj¹cej wêdrówce musieliœmy uzupe³niæ energiê. Wszyscy poszliœmy coœ zjeœæ.
Wed³ug nas wycieczka by³a bardzo ciekawa i dobrze zorganizowana. Dowiedzieliœmy siê wielu faktów

historycznych zwi¹zanych z naszym
regionem. Ca³a klasa humanistyczna
liczy na wiêcej takich lekcji w terenie.
To œwietny sposób na zdobywanie
wiedzy!
Klaudia Pawluk, Marta Kitlas,
Marcelina Kamiñska, uczennice
kl. 3b LO (humanistyczna) w Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie

„Dzwonek wo³a mnie i was, na naukê
przyszed³ czas!”
Tymi s³owami zaczê³o siê wa¿ne
w ¿yciu ka¿dego pierwszoklasisty
wydarzenie. 21 paŸdziernika, zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ Szko³y
Podstawowej im. II £u¿yckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim, odby³a siê uroczystoœæ
„Pasowania na Ucznia”.
Pierwszaki w odœwiêtnych strojach wspaniale zaprezentowa³y
swoje recytatorskie i wokalne umiejêtnoœci. Nastêpnie wychowankowie z³o¿yli œlubowanie i zostali pasowani na uczniów szko³y przez dyrektor Ilonê Œmigielsk¹. Ceremonii
przygl¹dali siê rodzice i dziadkowie
pierwszoklasistów, przedstawiciele
spo³ecznoœci uczniowskiej, nauczyciele, a tak¿e grono zaproszonych
goœci: burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska oraz przewodnicz¹ca
Rady Rodziców Aneta Jasek.

Nowoprzyjêci do braci uczniowskiej otrzymali pami¹tkowe dyplomy

i upominki. Po uroczystoœci uczniowie udali siê na s³odki poczêstunek

przygotowany przez rodziców.
Wychowawca El¿bieta Bobryk
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RAZEM - AKTYWNIE - BEZPIECZNIE

Integracja z gitar¹ i ogniskiem w tle
Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie przyst¹pi³ do programu „Bezpieczna Szko³a”, realizowanego we
wspó³pracy z Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Szczecinie. W
szkole, oprócz kontynuowania
przedsiêwziêæ z zakresu profilaktyki,
które przynosz¹ ju¿ efekty, wdra¿amy te¿ nowe pomys³y, s³u¿¹ce zainteresowaniu m³odzie¿y zdrowym i
bezpiecznym stylem ¿ycia.
W sobotê 25 paŸdziernika odby³
siê zorganizowany przez nasz¹ szko³ê marsz nad Jezioro Che³moñskie.
G³ównym celem przedsiêwziêcia
by³o integrowanie siê ze sob¹
uczniów z ró¿nych klas, integrowanie siê z nauczycielami oraz „wyrwanie” wszystkich sprzed komputerów
i zapewnienie odrobiny œwie¿ego
jesiennego powietrza.
Na marsz stawi³a siê liczna grupa
uczniów i nauczycieli (okazuje siê, ¿e
w sobotê te¿ mo¿na razem ciekawie
i po¿ytecznie spêdziæ czas!). Ka¿da
klasa dosta³a swoj¹ mapê oraz arkusz do umieszczania odpowiedzi
do zadañ. Wyznaczono dwie trasy,
ale wszystkie grupy porusza³y siê
osobno, poniewa¿ po³owa m³odzie¿y wysz³a 10 minut póŸniej. Marsz
mia³ formê rywalizacji. Na trasie
umieszczone zosta³y kartki ze wspomnianymi wczeœniej zadaniami. By³y
bardzo pomys³owe, a przy okazji
spe³nia³y funkcjê punktów kontrolnych. W mojej grupie (podobno w

innych te¿) podczas marszu panowa³a bardzo sympatyczna atmosfera. Klimat (mimo zimna) potêgowa³o
wszechobecne piêkno przyrody,
która zd¹¿y³a ju¿ przyj¹æ jesienne
z³ociste barwy. Oczywiœcie ca³y czas
w czasie marszu trwa³y rozmowy. Na
przyk³ad w mojej klasie, w której s¹
„œcis³owcy”, „przyrodnicy” i „humaniœci”, toczy³y siê dysputy na temat ró¿nic w pojmowaniu przyrody
przez humanistê, przyrodnika i matematyka. Trzeba przyznaæ, ¿e ciekawie by³o równie¿, kiedy ju¿ dotarli-

œmy na miejsce. Czeka³o na nas bowiem rozpalone ognisko! Jednak nie
wszyscy przy nim odpoczywali, poniewa¿ szybko rozpoczê³y siê zawody, których wa¿nym elementem by³
ziemniak. Sprawdza³y one nasz¹
szybkoœæ, zrêcznoœæ, si³ê i poczucie
humoru. Po ich zakoñczeniu nadszed³ czas na zjedzenie kie³baski, a
ka¿dy wie, ¿e taka z ogniska smakuje
najlepiej. Potem urz¹dziliœmy wspólne œpiewanie z dwiema gitarami w tle.
W miêdzyczasie zosta³y podliczone
punkty za zadania oraz zawody.

W tym miejscu muszê dodaæ, ¿e
gratulacje nale¿¹ siê klasie 2a LO,
która okaza³a siê najlepsza. Po zrobieniu wspólnych pami¹tkowych
zdjêæ wszyscy udaliœmy siê w drogê
powrotn¹.
My, uczniowie, bardzo dziêkujemy organizatorom (przede wszystkim pp. Bo¿enie Kordyl i Maciejowi
Koprynie) za ten marsz i nie ukrywamy, ¿e czekamy na kolejny.
Marcel Namaczyñski, uczeñ
kl. 1a LO w Zespole Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie

Naukê... polonezem czas zacz¹æ
17 paŸdziernika w Szkole Podstawowej w Starogardzie odby³ siê
apel z okazji pasowania na ucznia
pierwszoklasistów. Uroczystoœæ
rozpoczê³a siê od poloneza w wykonaniu pierwszaków.
Po wprowadzeniu flagi oraz odœpiewaniu hymnu pañstwowego
dzieci z³o¿y³y obietnicê, po której
pani dyrektor Ryszarda Czaban symbolicznym o³ówkiem dokona³a pasowania na ucznia. Uczniowie na
pami¹tkê tego wydarzenia otrzymali
dyplomy oraz prezenty od rodziców,
Rady Rodziców, a tak¿e burmistrza
Reska, pana Arkadiusza Czerwiñskiego. Po apelu dzieci wraz z rodzicami uda³y siê do swojej klasy na
poczêstunek.
Izabela Mieczaniec,
wychowawczyni klasy I
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Ania Turzyñska numer jeden
£obeski Klub Biegacza Trucht
ma ju¿ za sob¹ ósmy sezon. Œciœlej
mówi¹c ósmy sezon ma za sob¹ seniorska grupa amatorów i mi³oœników biegania, która w 2006 klub za³o¿y³a, a trzeci rok m³odzie¿owa
sekcja biegów.
Obecnie grupa seniorów to ju¿
dwadzieœcia osób, a grupa trenuj¹cych najm³odszych dobija ju¿ trzydziestki. Podobnie jak w roku ubieg³ym w klubie skupiono si³y na dzia³alnoœæ sekcji seniorów, m³odzie¿owej i organizacji biegów ulicznych
„£obeska 10” w ramach Dni £obza
(wspólnie z Urzêdem Miasta).
Wszystkie zadania wykonano z jeszcze lepszym skutkiem ni¿ w roku
2013. Podsumowania pracy sekcji
seniorów i organizacji biegów dokonamy póŸniej.
Dzisiaj o znakomitym sezonie
m³odzie¿y. Tym bardziej ¿e tegoroczne sukcesy dotyczy³y wiêkszej liczby osób. O czym œwiadczy fakt, ¿e w
czo³owych dziesi¹tkach tabel najlepszych w sezonie 2014 województwa zachodniopomorskiego znajduje siê a¿ 11 osób, z czego wiêkszoœæ
na czo³owych miejscach. Najlepsze
zawodniczki Truchtu Justyna Romej i Ania Turzyñska wzmocni³y te¿
swoje pozycje wœród rówieœniczek
w kraju i zajmuj¹ miejsca w œcis³ej
czo³ówce tabel najlepszych w Polsce w sezonie 2014. Trenerami pracuj¹cymi z m³odymi biegaczami s¹
Bogus³awa Organka, El¿bieta Romej
i Piotr Kiedrowicz.
Na miano zawodniczki numer jeden zadecydowanie zas³u¿y³a Ania
Turzyñska, która zrobi³a wielki postêp i nie tylko utrzyma³a swoje pozycje w kraju i województwie, ale
zrobi³a kolejny „skok do przodu”.
Wysz³a na pierwsze miejsca w kraju
wœród czternastolatek na 400 i 800 m.
Ponadto ma drugi wynik na 100m i
trzeci na 300 m, a wyniki na 600 i 1000
m daj¹ jej ósme pozycje. Ustanowi³a
dwa rekordy województwa 14-latek
i kilka rekordów Powiatu £obeskiego. Startowa³a w tym sezonie na
szeœciu dystansach i na wszystkich
dystansach posiada najlepsze wyniki w województwie. Na 100 i 300 m
uzyska³a wyniki II klasy sportowej.
Numer jeden w kraju, numer jeden w
województwie zosta³ numerem jeden w klubie.
Justyna Romej, najlepszy Sportowiec Powiatu £obeskiego ostatnich trzech lat, chocia¿ bardzo udanie rozpoczê³a starty w gronie seniorek, zajmuj¹c 4 miejsce w halowych Mistrzostwach Polski Seniorów, to jednak zosta³a „zaledwie”
numerem dwa.
Na trzeci¹ pozycjê zapracowa³
udanymi startami Kacper Ga³an,
który w maju i czerwcu bi³ rekordy
¿yciowe w ka¿dym starcie. Awans
do fina³ów Mistrzostw Polski juniorów m³odszych zabra³o mu skrêce-

nie kostki, przez które pauzowa³
ponad miesi¹c. Przebi³ siê do œcis³ej
czo³ówki województwa wœród 16 i 17
latków, a z mistrzostw województwa
i gimnazjady wojewódzkiej przywióz³ trzy medale, z³oty srebrny i
br¹zowy.
Warto te¿ wspomnieæ choæby po
zdaniu o tych, którzy nale¿¹ do czo³ówki województwa
Magda Rosiñska jest druga w
województwie wœród 12-latek na 400
m, trzecia na 600 m i siódma na 300 m.
To równie¿ wyj¹tkowo utalentowana biegaczka z grupy El¿biety Romej, przed, któr¹ du¿a sportowa
przysz³oœæ. W tej grupie s¹ jeszcze
siódma na 300 m i 600 m Magda Teis
oraz odkrycie jesieni, jedenastoletnia Natalia Cichosz, która ma trzeci
wynik w województwie wœród rówieœniczek na 300 m. O niej wspominaliœmy przy podsumowaniu Ligi
Biegowej.
Du¿y postêp zrobi³a te¿ Julia Popiela, jej nowe rekordy ¿yciowe daj¹
jej 4m/400m, 5m/1000m i 7m/600m
miejsce w województwie. To zawodniczka o bardzo du¿ych mo¿liwoœciach na d³u¿szych dystansach.
Klaudia Urbañska i Zuzia Frej tak¿e potwierdzi³y swoimi wynikami, talent sportowy i prawid³owy rozwój.
Du¿e mo¿liwoœci pokaza³a dwójka zawodników, która rozpoczê³a
systematyczny trening w tym sezonie. W przed³u¿onym sprincie œwietnie wypad³ Filip Rozpêdowski;
czwarty na 400 m, jest te¿ ósmy na
200 i 800 m. Wyniki w pierwszej dziesi¹tce województwa ma a¿ na piêciu
dystansach podopieczny Bogus³awy Organka Marcin Krohn.
Czo³ówka zawodników klubowych mocno siê rozros³a. Trenerów
i zawodników czeka zimow¹ por¹
ciê¿ka praca, by w nowym sezonie
zrobiæ dalszy postêp i wykorzystaæ
swoje mo¿liwoœci sportowe. Tym
bardziej, ¿e kolejne talenty z grupy
naborowej El¿biety Romej choæby w
osobach £ucji Drozdy, Hani Siwieckiej, Juli Adamskiej, Maj W³odarz ju¿
osi¹gaj¹ sukcesy £obeskiej Lidze
Biegowej.
Osi¹gniêcia sekcji m³odzie¿owej Truchtu £obez w sezonie 2014
Rekordy Województwa:
Anna Turzyñska 400m/59,12 24.05/Bia³ogard /rek.woj. 14-latek
Anna Turzyñska 800m/2:19,69 24.05/Z³ocieniec /rek.woj. 14-latek
Rekordy Powiatu:
Anna Turzyñska 100m/12,60 9.05/S³ubice /rek.powiatu m³odziczek
Anna Turzyñska 300m/41,60 29.05.2014/S³ubice /rek.powiatu
m³odziczek
Anna Turzyñska 600m/1:39,38 11.06.2014/S³ubice /rek.powiatu
m³odziczek

Anna Turzyñska 100m/12,60 9.05 S³ubice /rek.powiatu open
Anna Turzyñska 400m/59,12 24.05 Bia³ogard /rek.powiatu open
Justyna Romej 3000m/10:03.68 24.02.2014 Sopot /rek.powiatu open
Tabele Najlepszych
w Polsce w 2014:
Anna Turzyñska – m³odziczki /
rocznik 2000 /2x1m, 1x2m,1x3m,
2x8m/ 1m/400m/59,12, 1m/800m/
2:19,69, 2m/100m/12,60, 3m/300m/
41,60, 8m/600m/1:39,38,8m/1000m/
3:07,20
Justyna Romej – m³odzie¿owcy/
rocznik 1994: 3m/1000m/3:00,52, 6m/
1500m/4:42,89
Tabele Najlepszych
w Województwie 2014:
Anna Turzyñska – m³odziczki /
rocznik 2000 / 6x1m ! /:
1m x6: 100m/12,60, 300m/41,60,
400m/59,12, 600m/1:39,38, 800m/
2:19,69, 1000m/3:07,20.

Kacper Ga³an – juniorzy m³odsi
/rocznik 1998:
3m/800m/2:02.42, 3m/1000m/
2:42,18, 6m/400m/55,69
Natalia Cichosz – Dziewczêta /
rocznik 2003:
3m/300m/52,50,
Justyna Romej – open:
4m/1000m/3:00,52, 7m/1500m/
4:42,89
Zuzanna Frej – m³odziczki /rocznik 2000 /2x4m i 1x6m/:
4m/200m/28,83, 4m/300m/45,26,
6m/100m/13,55,
Julia Popiela – m³odziczki /rocznik 2000:
4m/400m/65,85, 5m – 1000m/
3:18:37, 8m/600m/1:48.22
Filip Rozpêdowski – juniorzy
m³odsi /rocznik 1998:
4m/400m/54,86, 8m/200m/25,13,
8m/800m/2;12,40

Magdalena Rosiñska – Dziewczêta /rocznik 2002:
2m/400m/72, 3m/600m/1:54,92,
7m/300m/49,83

Marcin Krohn – m³odzicy /rocznik 2000:
4m/400m/60,51,
4m/800m/
2:25,54, 8m/200m/28.07, 10m/600m/
1:39,67, 10m/1000m3:05,34,

Klaudia Urbañska – m³odziczki /
rocznik 2000:
2m/800m/2:46,97 4m/400m/67,52,

Magdalena Teis – Dziewczêta /
rocznik 2002: 7m/600m/2:02,57, 7m/
300m/49,80
red.
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(458)
(340)
(307)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(233)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(211)
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)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (25)
Marek Kubacki przew. Rady Powiatu
(23)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(21)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
(20)
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
(16)
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
(10)
Janina Szulc SR £obez
(8)
Janusz Zarecki £DK (7)
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie (6)
Maria Sola - PUP £obez
(6)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Lech Urbañski radny RM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez

Kupon
+

nr 40

pozytywnie oceniam

(340)
(172)
(136)
(106)
(105)
(70)
(50)
(39)
(34)
(23)
(17)
(15)
(14)
(13)
(12)
(11)
(10)
(9)
(7)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)

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

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

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

(48)
(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Andrzej Nowak - radny RM Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Barbara Basowska - przew. RM Resko
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Karolina Hagno UM Resko
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Anna So³onyna - so³tys Iglic
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko

(458)
(307)
(144)
(126)
(96)
(33)
(25)
(23)
(17)
(13)
(8)
(8)
(5)
(4)
(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 (154)
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)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(7)
Krzysztof Marcinkowski OHP £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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Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (5)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(5)
Kamila Podfigurna - Starostwo
(4)
Beata D¹bro - PUP £obez
(4)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Krystyna Bogucka - radna RM
Helena Szwemmer - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Kamila Deuter - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
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
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - 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

(353)
(123)
(115)
(111)
(94)
(85)
(80)
(77)
(73)
(38)
(27)
(25)
(23)
(22)
(21)
(18)
(16)
(15)
(14)
(13)
(13)
(12)
(12)
(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
Anna Szymañska - radna RM Resko
(224)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (191)
Renata Kulik - RM Resko
(184)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (158)
Barbara Basowska - radna RM
(144)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (76)
Jolanta Furman - CK
(56)
Andrzej Nowak - RM Resko
(47)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
(31)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(30)
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 (53)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(14)
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ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 4.11.2014 r.

Drzwi z
Nowogardu

DEBATA Z KANDYDATAMI NA
BURMISTRZA GMINY £OBEZ

(DOBRA). drzwi
zewnêtrzne i
wewn¹trzklatkowe
do lokali komunalnych
dostarczy firma F.H.U.
„Bartek-Domet” Jan B¹k
z Nowogardu.

5 listopada 2014 r. w godzinach od 18.00 do 19.30
w hali widowiskowo-sportowej w £obzie nasza
redakcja przeprowadzi debatê z kandydatami
na burmistrza gminy £obez.

Ofertê z³o¿y³y trzy firmy, pozosta³e dwie z Grudzi¹dza i z Kalisza.
Firma z Nowogardu zaoferowa³a
najni¿sz¹ cenê.
op

Demotywatory: z ¿ycia pewnego urzêdu

Ustaliliœmy nastêpuj¹ce zasady.
Ka¿dy z kandydatów odpowiada ³¹cznie na szeœæ pytañ.
Trzy pytania przesy³amy do wiadomoœci wszystkich kandydatów.
W Tygodniku £obeskim znajduje siê kupon, na którym czytelnicy wpisuj¹ swoje pytania do kandydatów. Na takich samych kuponach, podczas
debaty, mieszkañcy bêd¹ wpisywaæ pytania do kandydatów. Spoœród zebranych kuponów zostan¹ wylosowane trzy pytania, na które bêdzie musia³
odpowiedzieæ ka¿dy z kandydatów. Jeœli wylosowane pytanie bêdzie powielaæ siê z pytaniem, na które odpowiadali ju¿ kandydaci, zostanie wylosowany
inny kupon.
Czas odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 2 wynosi po dwie minuty,
na pytanie nr 3 – trzy minuty, na kolejne trzy pytania – po dwie minuty.

Pytania do kandydatów na burmistrza gminy £obez:
1). Jak ocenia Pan stan przedsiêbiorczoœci w gminie £obez
i co zamierza Pan zrobiæ w tej dziedzinie?
2). Wiadomo, ¿e stan budynku gimnazjum nie odpowiada normom.
W zwi¹zku z tym, które rozwi¹zanie jest lepsze:
a) budowaæ nowe gimnazjum,
b) po³¹czyæ z Zespo³em Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie,
c) inne.
3). Jak ocenia Pan rozwój kultury, sztuki, turystyki i sportu
w gminie £obez i co zamierza Pan w tym kierunku zrobiæ?
Zapraszamy mieszkañców Gminy £obez na debatê oraz do nadsy³ania
pytañ do kandydatów na burmistrzów. Pytania bêdzie mo¿na równie¿ wpisywaæ na dostarczonych przez nas kuponach podczas debaty.

Zadaj pytanie kandydatom
na burmistrza!
Pytanie do kandydatów ..............................................
........................................................................................
..........................................................................................
Wype³nione kupony nale¿y dostarczyæ do redakcji Tygodnika £obeskiego, ul. S³owackiego 6. Podczas debaty ka¿dy kandydat bêdzie losowaæ tylko po jednym pytaniu i odpowiadaæ na nie jako pierwszy; pytanie
bêdzie skierowane do wszystkich kandydatów.

CMYK

