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Wybierzemy burmistrzów w II turze

Bój o £obez i Dobr¹
(POWIAT) Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê, 30 listopada 2014 roku, mieszkañcy gmin £obez i Dobra zdecyduj¹, kto przez nastêpn¹ kadencjê

bêdzie zarz¹dza³ tymi gminami. W
pozosta³ych gminach dosz³o do takich rozstrzygniêæ ju¿ w pierwszej
turze. W Resku reelekcjê wywalczy³

Arkadiusz Czerwiñski, w Wêgorzynie Monika KuŸmiñska. Zmiany zasz³y w Radowie Ma³ym, gdzie nowym wójtem zosta³ Wies³aw Lorent.

PE£NE WYNIKI WYBORÓW W NASZYM POWIECIE
Serdecznie dziêkujê wszystkim Wyborcom
za udzia³ w wyborach.
Szczególne podziêkowania kierujê do tych
z Pañstwa, którzy obdarzyli mnie zaufaniem
i oddali na mnie g³os.
Zapewniam, ¿e nie zawiodê Pañstwa zaufania.
Z powa¿aniem. Waldemar Zakrzewski

Bardzo serdecznie dziêkujê Mieszkañcom
Czachowa oraz Radowa Ma³ego
za udzia³ w wyborach i zaufanie,
jakim mnie Pañstwo obdarzyli.
Z powa¿aniem. Anna Ulan

Ko³o Powiatowe
Platformy Obywatelskiej RP
w £obzie
udziela poparcia
Panu Ryszardowi Soli
w wyborach
na Burmistrza £obza
CMYK

Podziêkowania i wnioski
Dziêkujê bardzo wszystkim Wyborcom z okregu nr 1 w £obzie,
którzy mi zaufali i oddali g³os w wyborach na moj¹ osobê.
Mojej zwyciê¿czyni gratulujê i ¿yczê osi¹gniêæ wynikowych
i jeszcze bardziej aktywnej pracy w kolejnej kadencji.
Moja proœba do wszystkich wygrywaj¹cych wybory w Naszym Rejonie,
to skierowanie swojej aktywnoœci na rozwój gospodarczy, daj¹cy
nowe miejsca pracy w Naszej Gminie. W mojej ocenie i bardzo wielu
mieszkañców, z którymi mia³em przyjemnoœæ rozmawiaæ podczas
swojej kampanii, ostatnia dekada zosta³a stracona w zakresie rozwoju gospodarczego Naszej Gminy. Stagnacja i brak innowacyjnych
rozwi¹zañ pomagaj¹cych w promocji £obza, blokuje rozwój dzia³alnosci gospodarczej, przez co nie tworz¹ sie nowe miejsca pracy! Wœród
mieszkañców odczuwalny jest równie¿ brak wsparcia dla istniej¹cych
ju¿ podmiotów gospodarczych.
W ostatnim czasie zaczyna przebijaæ siê równie¿ pogl¹d na temat
„kadencyjnoœci”, której ja tak¿e jestem zwolennikiem. Kadencyjnoœæ
wprowadzona od szczebla samorz¹dowego, bêdzie czynnikiem chroni¹cym wiele ma³ych gmin i powiatów w naszym kraju przed sposobem na wieloletnie sprawowanie w³adzy, która gubi kontakt z ludŸmi,
z ich problemami oraz oczekiwaniami, a w wielu przypadkach jest
niegospodarna i ma³o zaradna.
Jeszcze raz dziêkujê wszystkim, którzy mi zaufali i oddali g³os w wyborach na moj¹ osobê.
Z powa¿aniem. Waldemar Winiarski

Œwierki doniczkowane
(srebrny, serbski, pospolity)
Zaprasza Gospodarstwo Rolne
Waldemar Bober

Unimie 14, w godz. 8.00 – 14.00
Tel. 508 263 105
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Kazimierz Rynkiewicz
Odby³a siê debata pomiêdzy
obecnym burmistrzem Ryszardem
Sol¹ a Piotrem Æwik³¹.
Co mnie poruszy³o? Przyklaskiwanie starszych pañ burmistrzowi i
domaganie siê jakichœ dla siebie rozrywek. Zupe³ny brak odpowiedzialnoœci za miasto i jego przysz³oœæ. Ta
ich nie interesowa³a. Dajcie nam tylko Dom Rozrywkowej Staroœci, a
zag³osujemy jak trzeba. Zauwa¿y³em
g³oœno, ¿e jak nie bêdzie m³odych i
miejsc pracy, firm, to nie bêdzie podatków i nikt tego Domu nie utrzyma,
bo nie starczy pieniêdzy w bud¿ecie.
Przecie¿ dzisiaj emeryci i tak s¹ w
najlepszej sytuacji, bo maj¹ emerytury, czyli utrzymanie, maj¹ mieszkania, i nawet swój zwi¹zek. W najgor-

Z DRUGIEJ STRONY

Burmistrz £obza mo¿e
i ³¹czy, ale mam wra¿nie,
¿e stanowiska i mieszkania
szej sytuacji s¹ m³odzi, którzy nie
maj¹ pracy, mieszkañ i z tego powodu nie zak³adaj¹ rodzin. Oni najczêœciej wyje¿d¿aj¹ zagranicê. Przypuszczalnie nie g³osowali i nie byli
na debacie, bo nie op³aca³o im siê
przyje¿d¿aæ na jeden dzieñ z daleka.
Nie doœæ, ¿e zostali wykluczeni spo³ecznie, to tak¿e politycznie.
Z t¹ sytuacj¹ korespondowa³a
ina wypowiedŸ burmistrza Soli, która mn¹ wstrz¹snê³a. Ktoœ z sali zapyta³ burmistrza, zapewne w zwi¹zku z
jego „pustym” oœwiadczeniem maj¹tkowym:
- Skoro ma pan takie pieni¹dze, co
sprawi³o, ¿e nie posiada pan dzisiaj
¿adnego maj¹tku.
Burmistrz odpowiedzia³: - Moim
najwiêkszym maj¹tkiem s¹ moje
dzieci, które ju¿ zabezpieczy³em,

przepisa³em, aby mia³y komfort, ¿e
maj¹ swój dom, swoje mieszkanie,
mog¹ tu wróciæ i one s¹ w³aœcicielem
domu. Mam leœniczówkê tu niedaleko, to mieszkanie s³u¿bowe, z którego mogê korzystaæ, jest umeblowane i gotowe do przyjêcia mojej
skromnej osoby.
Dwie sprawy bulwersuj¹ce w
jednej wypowiedzi. Zawsze myœla³em, ¿e skarbem dla burmistrza s¹
jego mieszkañcy. Przecie¿ jest przez
nich wybierany i oni mu p³ac¹ za to,
by siê o nich troszczy³ i przyczynia³
siê do ich rozwoju i bogactwa. Okaza³o siê, ¿e burmistrz zatroszczy³ siê,
ale o w³asne dzieci. O inne ju¿ niespecjalnie, myœlê o tych, które wyemigrowa³y za chlebem.
Druga sprawa to s³u¿bowa leœniczówka, jako s³u¿bowe mieszkanie.
Przecie¿ burmistrz ju¿ osiem lat nie

Czarny koñ tych wyborów
- Partia G³osów Niewa¿nych
Po tych wyborach mo¿na œmia³o
dokoñczyæ tezê postawion¹ przez
ministra w rz¹dzie PO-PSL, ¿e w pañstwie teoretycznym wybory staj¹ siê
równie¿ teoretyczne.
Oto wyniki do sejmiku w okrêgu
koszaliñskim: PO - 33 424 g³osy, PSL
- 22 907, PiS - 16 931, SLD - 12 328.
G³osów niewa¿nych - 30 357. Pod
wzglêdem liczebnoœci Partia G³osów
Niewa¿nych jest drug¹ si³¹ polityczna w tym okrêgu.
Zacytujê cz³owieka, który przetestowa³ system wyborczy PKW. To
dr Witold Soka³a.
- Okazuje siê, (…) ¿e ka¿dy, œrednio rozgarniêty student informatyki,
byæ mo¿e œrednio rozgarniêty licealista pasjonat, jest w stanie wejœæ
na tzw. kalkulator wyborczy - czêœæ
systemu zainstalowanego w komisjach w terenie, dokonaæ zmian w
protoko³ach, przes³aæ je na serwer
centralnej komisji wyborczej - on
tego nie odrzuci i przeœle je do systemu.
Ró¿ni moi zaprzyjaŸnieni fachowcy testowo zrobili takie eksperymenty, jak dodali jakiemuœ radnemu dziesiêæ g³osów - potem odjêli.
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System to przyjmuje. Jeden z moich
znajomych dopisa³ swojego szefa
jako kandydata na burmistrza i wstawi³ go do drugiej tury
Dziœ kwestia jest taka, ¿e wszystkie wyniki obecne w internecie, w
systemie elektronicznym PKW s¹
niewiarygodne - powiedzia³ na antenie TVP Kielce dr Witold Soka³a.

stawie tak twierdz¹. Po tej jest naukowy dowód, a po tamej? Wiara...
- Mo¿na siê niestety domyœlaæ i
takie g³osy kr¹¿¹, choæ nikt nie jest
w stanie tego udowodniæ, ¿e celowe
uniewa¿nianie g³osów te¿ mog³o
mieæ miejsce - to powtórnie dr Witold
Soka³a. Podstawa do takiej tezy?
Masa g³osów niewa¿nych.

Pañstwowa Komisja Wyborcza
nawet niezauwa¿y³a, ¿e ktoœ w³ama³
siê do jej systemu. Poinformowa³ j¹
o tym sam zainteresowany tym eksperymentem. O w³amaniu nie wiedzia³a nic Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, która powinna wybory zabezpieczaæ. ABW poinformowa³a o w³amaniu do systemu wyborczego dopiero PKW, po otrzymaniu informacji od owego naukowca.
Tym sposobem odwa¿ny naukowiec udowodni³ naukowo, ¿e wybory mo¿na bardzo ³atwo sfa³szowaæ.

I na koniec dorzucê wypowiedŸ
Paw³a Kowala z Polski Razem, polemizuj¹c¹ z g³osami, ¿e politykom i
spo³eczeñstwu nie wolno siê na temat sfa³szowania wyborów wypowiadaæ.
- Jeœli politycy maj¹ siê nie wypowiadaæ ostatecznie, i nie mówimy o
fa³szerstwach, to dlaczego szefowie
trybuna³ów wydaj¹ oœwiadczenie, w
którym oœwiadczaj¹, ¿e nie ma powodów, ¿e nie ma nic nieuczciwego,
skoro nie maj¹ dostêpu do kart?! -

Czy zosta³y sfa³szowane? Tego
w tej chwili nie wie nikt, jak i tego, ¿e
nie zosta³y. Na tym tle œmiesznie
wrêcz wygl¹daj¹ ¿arliwe zapewnienia tych, którzy twierdz¹, ¿e wyborów nie fa³szowano. Na jakiej pod-

Oni mog¹ wg³aszaæ swoje tezy
nie poparte dowodami, a my mamy
milczeæ? Nie zauwa¿yli, ¿e w pañstwie teoretycznym s¹ ju¿ tylko teoretycznymi autorytetami? I kamieni
kupa.
Przygl¹dali siê, jak pañstwo gnije, a dzisiaj siê wystraszyli? KAR

pracuje w Nadleœnictwie, a wygl¹da
na to, ¿e wci¹¿ zajmuje mieszkanie
s³u¿bowe, które powinno s³u¿yæ leœnikom rzeczywiœcie pracuj¹cym w
lesie. Kolejne pytanie - jakim sposobem burmistrz, który posiada³ dom
w³asnoœciowy, dosta³ mieszkanie
s³u¿bowe? Czy w Nadleœnictwie
³obeskim do tej pory panuje Komuna? Przecie¿ p³aci za to ca³e spo³eczeñstwo.
I na koniec sprawa dodatkowego
zatrudnienia w Zwi¹zku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego. Burmistrz
twierdzi, ¿e go to bardzo zabola³o i
zapowiada, ¿e nie bêdzie braæ. Kiedy,
nie powiedzia³. A przecie¿ jakby bola³o, to by przesta³ od wczoraj. Widocznie nie a¿ tak boli, jak bierze. A
ta sprawa nie jest zakoñczona.
Jak widaæ burmistrz ¿yje ze spo³eczeñstwa ca³kiem nieŸle. Co mu
daje w zamian? To co widaæ w £obzie,
czyli marazm. Uratuj¹ go emeryci?
Mo¿e siê z³o¿¹ na bud¿et.
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INFORMACJE - REKLAMA

BEZDOMNI
- PAMIÊTAJMY O NICH

Szymon Sitañski
podinspektorem
(RADOWO MA£E) W wyniku
zakoñczenia procedury naboru na
stanowisko podinspektor ds. ochrony œrodowiska i us³ug komunalnych zosta³ wybrany Szymon Sitañski zamieszka³y w Runowie Pomorskim.
Uzasadnienie dokonanego wy-

Zbli¿a siê okres zimowy, a w
zwi¹zku z tym trudny czas dla osób
pozbawionych dachu nad g³ow¹.
Bardzo niskie temperatury, a przy
tym towarzysz¹ce im opady œniegu
i silne wiatry stanowi¹ zagro¿enie
dla ¿ycia i zdrowia zarówno osób
bezdomnych jak i chorych pozba-

wionych jakiejkolwiek opieki. Osoby takie w okresie zimowym szukaj¹
schronienia zazwyczaj w piwnicach
budynków, strychach czy te¿ opuszczonych altanach.
Policja apeluje do mieszkañców,
abyœmy nie byli obojêtni wobec takich osób.
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boru: Kandydat przeszed³ pomyœlnie rozmowê kwalifikacyjn¹ oraz testy pisemne wykazuj¹c siê najwiêksz¹ wiedz¹ merytoryczn¹ w zakresie spraw zwi¹zanych z wymienionym wy¿ej stanowiskiem (uzyska³ najwiêksz¹ iloœæ punktów).
Spe³ni³ równie¿ wszystkie warunki
okreœlone w og³oszeniu o naborze.

W K¹kolewicach
nowa droga
(K¥KOLEWICE-gm. Wêgorzyno) Gmina jest ju¿ po przetargu na
przebudowê drogi w K¹kolewicach

zosta³y z³o¿one 4 oferty w kwotach
od 505.000 z³ do 605.000 z³. Wygra³a
firma lokalna.
op

Burmistrz Wêgorzyna informuje

Wynajmê kiosk przy

¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 z póŸn. zmian./ poda³ do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczenie na stronie
internetowej www.bip.wegorzyno.pl wykaz nieruchomoœci lokalowej
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 3 na Osiedlu 40-lecia PRL 16 w
Wêgorzynie wraz z udzia³em w wys. 605/10000 czêœci w dz. nr 805/11 o
pow. 0,2126 ha w obrêbie nr 1 m. Wêgorzyno.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 91 39 71 267.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

ulicy Krótkiej 5 w £obzie
(Sklep Komputerowy)
na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.
Tel. 795 489 954
lub 501 657 588

AR-ELEKTRO
Instalacje elektryczne
Tel. 505-509-515
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OG£OSZENIE KWW Profesjonalna Gmina
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Kandyduj¹c na burmistrza przedstawiam
(w pigu³ce) program wyborczy
dla mieszkañców miasta i gminy £obez:
Jak najszybsze uzbrojenie powsta³ej w £obzie Kostrzyñsko - S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej PODSTREFY £OBEZ.

wizowanie osób starszych. Powo³anie w jego ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Rozwiniêcie wspó³pracy z Polsko-Niemieckim Centrum Informacyjno-Handlowym z siedzib¹ w Bonn w zakresie pozyskiwania inwestorów zewnêtrznych.

Wsparcie wszelkich inicjatywy spo³ecznych w dziedzinie kultury i
sportu anga¿uj¹cych naszych mieszkañców - zapewnienie pomocy
merytorycznej, organizacyjnej oraz - w miarê mo¿liwoœci - finansowej.

Przeprowadzenie szerokiej analizy sytuacji lokalnych przedsiêbiorców (ich potrzeb i mo¿liwych zakresów wspó³pracy z przedsiêbiorcami z terenu gminy oraz inwestorami zewnêtrznymi).

Zaktywizowanie obszarów wiejskich poprzez utworzenie przy
gminie „Stowarzyszenia So³ectw i So³tysów” i pozyskiwanie dziêki
niemu œrodków na wszelkie inicjatywy wiejskie.

Stworzenie pomocy informacyjnej dla przedsiêbiorców o mo¿liwoœciach pozyskania œrodków na rozwój i tworzenie miejsc pracy.

Prowadzenie dzia³añ maj¹cych na celu zabezpieczenie komfortu
¿ycia mieszkañców i estetyki terenu poprzez m¹dre posadowienie
farm wiatrowych (prowadzenie w tym zakresie szerokich konsultacji spo³ecznych oraz ustanowienie zasad realizacji takich inwestycji
a terenie naszej gminy).

Doprowadzenie do funkcjonowania w pe³nym zakresie Stadniny
w Œwiêtoborcu (przeprowadzenie rozmów z w³aœcicielami i pomoc w
znalezieniu rozwi¹zañ ich trudnej sytuacji).
Utworzenie Centrum Integracji Seniora maj¹cego na celu zaktyCMYK

Uporz¹dkowanie stanu prawnego dróg i terenów le¿¹cych na terenie gminy w celu umo¿liwienia przeprowadzenia ich odnowy.
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Debata Ryszard Sola kontra Piotr Æwik³a
(£OBEZ) W niedzielê 23
listopada odby³a siê
debata kandydatów na
burmistrza: Ryszarda
Soli i Piotra Æwik³y.
Debata mia³a miejsce w £obeskim Domu Kultury, sala na parterze
nie pomieœci³a wszystkich mieszkañców, którzy chcieli wys³uchaæ,
co kandydaci mieli do powiedzenia.
Debatê prowadzi³ Janusz Zarecki.
Przed rozpoczêciem zadawania
pytañ ka¿dy z kandydatów mia³
mo¿liwoœæ zaprezentowania siebie i
swoich programów wyborczych.
Ryszard Sola mówi³ przede
wszystkim o tym, co zosta³o zrobione, czêsto pomijaj¹c w wykonanych
zadaniach udzia³ Rady Miejskiej.
- By³y to kadencje bardzo owocne, pe³ne inwestycji, na które mieszkañcy zwracaj¹ uwagê i które mieszkañców ciesz¹. Du¿ym sukcesem tej
gminy w I kadencji by³o postawienie
na edukacjê, na infrastrukturê
szkoln¹ i to siê uda³o zrobiæ na prze³omie dwóch kadencji. Kolejny priorytet, który przyœwieca³ nam to poprawa œrodowiska naturalnego poprzez szereg inwestycji wodno-kanalizacyjnych, które poprawiaj¹
mieszkañcom funkcjonowanie i maj¹
wp³yw na œrodowisko. Teraz wykonywana jest oczyszczalnia œcieków.
Dokoñczenie w przysz³ym roku.
Tematem, który przewija³ siê w
ubieg³ej kadencji i tej jest nadal
wysokie bezrobocie. Trzeba by³o 4
lat, aby zrobiæ wszystko w celu przyci¹gniêcia inwestorów, stworzenia
miejsc pracy, lokowania siê zak³adów. Efektem by³a podstrefa. Niektórzy mówi¹, ¿e co z tego, ¿e j¹
mamy drugi rok, 2 lata temu w listopadzie Rada Ministrów zgodzi³a siê,
by taki obszar powsta³ u nas. Móg³bym podaæ kilka miast i gmin, gdzie
tego typu podstrefy które mia³y byæ
magnesem nie zosta³y zabudowane,
mimo ¿e funkcjonuj¹ od 12 lat. W
Goleniowie zanim rozpocz¹³ siê
boom miasto 4 lata czeka³o na pierwszego inwestora. Chcê powiedzieæ,
¿e to nie by³y 4 lata zmarnowane a 2
lata nie przynios³y efektu. Pierwsza
jaskó³ka ju¿ jest, zapad³a decyzja o
budowie zak³adu. Prace rozpoczn¹
siê wiosn¹ przysz³ego roku, jesieni¹
zak³ad ma zostaæ oddany do u¿ytku.
Czasami do rz¹dzenia trzeba mieæ
cierpliwoœæ i pewnego rodzaju determinacjê. Osi¹gn¹³em du¿y sukces
– wioski maj¹ fundusz so³ecki zaczynaj¹ sami siê rz¹dziæ swoimi pieniêdzmi – powiedzia³ Ryszard Sola.

Nie mo¿na pozostawiæ tego bez
komentarza: stwierdzenie, ¿e to
du¿y sukces burmistrza mog³oby
przywodziæ na myœl, ¿e o taki fundusz musia³ jakoœ szczególnie walczyæ. Sprawdziliœmy. Mo¿liwoœæ
wprowadzenia funduszu so³eckiego da³ ustawodawca w kwietniu ju¿
2009 roku. W maju podczas komisji
wspólnych radny Bogdan Górecki
wyrazi³ swoj¹ radoœæ, ¿e wreszcie
jest taka mo¿liwoœæ. Wszyscy radni
byli za wprowadzeniem funduszu
bez zbêdnych ceregieli. Podczas
sesji na pocz¹tku czerwca ówczesny
radny Leszek Gajda powiedzia³, ¿e
cieszy siê, i¿ taki fundusz powstaje.
Ju¿ w ubieg³ej kadencji (czyli 20062010) radni zdecydowali, aby wydzieliæ w bud¿ecie œrodki do dyspozycji so³ectw. Wszyscy radni byli za.
O planach na przysz³oœæ we
wstêpie nie by³o mowy.
Piotr Æwik³a na przywitanie z
publicznoœci¹ podziêkowa³ za frekwencjê i g³osy podczas I tury wyborów. O sobie powiedzia³, ¿e wykszta³cenia jest prawnikiem, ukoñczy³ podyplomowe studia z zakresu
bezpieczeñstwa i higieny pracy, pracowa³ w Wydziale Komunikacji starostwa, by³ zastêpc¹ w PUP £obez,
w PUP Drawsko, pracowa³ w KabelTechnik-Polska, gdzie by³ dyrektorem do spraw jakoœci, bra³ udzia³ w
organizacji targów pracy, mia³ sta³y
kontakt z przedsiêbiorcami.
- Szanujê inwestycje, które wykona³ pan burmistrz, inwestycje, w
których równie¿ uczestniczy³em, bo
by³em radnym dwóch kadencji, by³em wiceprzewodnicz¹cym rady.
Chcia³bym poza inwestycjami w drogi, chodniki zaj¹æ siê uzbrojeniem do
koñca strefy, bo to jest najwiêkszy
problem i bol¹czka, jeœli chodzi o
funkcjonowanie strefy, chcia³bym

zaj¹æ siê naszymi przedsiêbiorcami,
bo wydaje mi siê, ¿e zapomniano o
naszych przedsiêbiorcach, którzy
pracuj¹ i zatrudniaj¹ ludzi z naszego
terenu i to jest na dzisiaj bardzo
wa¿ne, chcia³bym siê spotykaæ i
sprowokowaæ sytuacje – czego potrzebuj¹, a ja - jak mam pomóc. Wa¿ne jest te¿ pozyskiwanie i œci¹ganie
inwestorów zewnêtrznych.
Moje wyjazdy zagranicê: Anglia,
Niemcy, to kontakty, które pomog¹
wprowadziæ inwestorów w nasz¹
strefê, listy intencyjne, pomoc w
zakresie pozyskiwania przedsiêbiorców.
Chcia³bym popracowaæ nad tym,
by zaj¹æ siê na terenie miasta i gminy
drogami i powierzchniami, które nie
s¹ nasza w³asnoœci¹ i nie mo¿na nic
na nich zrobiæ, chcia³bym zaj¹æ siê
farmami wiatrowymi, aby nie by³y
stawiane zbyt blisko £obza i miejsc
mieszkalnych. Wa¿n¹ – spraw¹ jest
zajêcie siê m³odzie¿¹ i seniorami.
Chcia³bym w £obzie stworzyæ Centrum Wsparcia Seniora, wa¿na jest
te¿ wspó³praca seniorów z m³odzie¿¹
- by seniorzy mogli wspó³pracowaæ
z m³odzie¿¹ i na tym terenie coœ dla
nas wszystkich zrobiæ. Dla mnie najwa¿niejsza jest rola œci¹gania inwestorów, pomagania inwestorom,
przedsiêbiorcom z terenu ca³ej gminy nie zapominaj¹c o rolnikach, którzy mogliby na naszym terenie stworzyæ grupy producenckie. Zajmê siê
te¿ tym, aby mia³y te grupy co produkowaæ i gdzie to sk³adowaæ. Rozumiem, ¿e wa¿ne s¹ drogi, ale jeœli nie
bêdziemy dbali o nasz¹ spo³ecznoœæ, w sensie miejsc pracy, to nie
bêdzie dla kogo tych dróg robiæ. W
okresie ostatnich 8 lat tych inwestorów na naszym terenie pojawi³o siê
niewielu b¹dŸ siê nie pojawili, to jest
sytuacja, na któr¹ ja siê nie zgadzam,
bêdê z tym walczy³ i stara³ siê pod-

nieœæ £obez z kolan - mówi³ Piotr
Æwik³a.
Po tym przedstawieniu przyszed³
czas na pytania z sali. Niektórzy mieli
pytania tylko do Ryszarda Soli.
- Kiedy bêdzie otwarte k¹pielisko dla mieszkañców £obza, bo
mia³o byæ otwarte w lipcu i kto na tej
budowie skorzysta³, a kto straci³?
Piotr Æwik³a – Stan k¹pieliska
nie odpowiada warunkom, które odpowiada³oby nam wszystkim. Ono
powinno byæ zlokalizowane w innym miejscu. K¹pielisko nie jest zakoñczone, wykonawca nie wywi¹za³
siê z zadania.
Ryszard Sola – To nie jest k¹pielisko, gmina nie jest inwestorem,
który wyk³ada na tê inwestycjê pieni¹dze, nie ma mowy, ¿e ktoœ zyska³
a ktoœ straci³. To jest zbiornik retencyjny, który powsta³ w wyniku dzia³añ Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji. 4 lata temu WZMiUW zwróci³
siê do gmin z zapytaniem czy w obrêbie gmin nadaj¹ siê tereny na
budowê zbiornika retencyjnego,
zg³osi³em ten teren po ogrodach
dzia³kowych. Prace jeszcze s¹ niedokoñczone. W przysz³oœci, mo¿na
tam bêdzie postawiæ oœwietlenie,
³aweczki, mo¿na tam bêdzie robiæ
imprezy, organizowaæ szkó³kê i
uczyæ dzieci wêdkowania, ko³a wêdkarskie ju¿ o tym ze mn¹ rozmawia³y,
chc¹ wspó³pracowaæ, chc¹ tworzyæ
takie sekcje.
- Co dalej ze Œwiêtoborcem i jak
chce pan pomóc obecnym w³aœcicielom i zarazem mieszkañcom?
Ryszard Sola - Stan prawny
Œwiêtoborca jest nastêpuj¹cy: jest
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Debata Ryszard Sola kontra Piotr Æwik³a
podzielony na dwie dzia³ki, jeden ma
hotel, drugi to inwestor z Grudzi¹dza
- czyli s¹ to grunty prywatne. ¯ebyœmy mieli pe³n¹ jasnoœæ, natomiast
drogi prowadz¹ce do stada, dwie
by³y to dzia³ki nale¿¹ce do ANR. W
uzgodnieniu z w³aœcicielem Stada
gmina zwróci³a siê do ANR z wnioskiem o nieodpl¹tane przekazanie
dróg w celu modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej i po³o¿enia nawierzchni i wybudowaniu dwóch
ulic. Nowe osiedle nadal jest w³asnoœci¹ ANR.
Piotr Æwik³a – Uczestniczy³em
we wszystkich pracach, o których
mówi pan burmistrz, jedyna rzecz,
która nie podoba mi siê od samego
pocz¹tku, to brak kontaktu z przedsiêbiorc¹, który jest na tym terenie,
bardzo nik³e kontakty w pozyskaniu
inwestora, który wspomóg³by tamtego przedsiêbiorce. Jak wszyscy
wiemy £obez zawsze koniem sta³,
Œwiêtoborzec by³ i nie ma co dyskutowaæ na ten temat. £obez kojarzony
jest albo ze stadem, albo z krochmalni¹. Pozostawienie tego samego
sobie i mówienie, ¿e to jest dzia³ka
prywatna jest nie na miejscu. Nale¿a³oby pomóc przedsiêbiorcom, np.
znalezienie inwestora, który by
wspomóg³. Na terenie stada s¹ sale
konferencyjne, które nie s¹ wykorzystane. Powinniœmy siê tym zaj¹æ,
a nie staæ obok.
- Kiedy zostanie uprz¹tniêty ba³agan na Hanki Sawickiej? Dzieci
czekaj¹ na boisko, sami je zorganizowali, ale zosta³o zabrudzone i zanieczyszczone ziemi¹ ze zbiornika
retencyjnego. Kiedy ba³agan zostanie uprz¹tniêty i kiedy bêdzie boisko?
Przypominamy, ¿e gdy w 2008
roku dzieci strajkowa³y, burmistrz
obieca³ boisko. Dzieci nie doczeka³y
siê i same przy pomocy rodziców
sobie zorganizowa³y plac i bramki.
W „nagrodê” ziemia z budowy zbiornika zosta³a wyrzucona na boisko i
jak na razie zarasta.
Ryszard Sola - Nadmiar ziemi
urodzajnej, ¿yznej, zosta³ z³o¿ony w

s¹siedztwie osiedla, z zamiarem do
obsypywania skarp, czêœæ ziemi ma
zostaæ. Zostanie ni¹ zawalony dó³
poni¿ej boiska. Chcieliœmy wykorzystaæ urodzajn¹ ziemi¹, by uwa³owaæ i postawiæ urz¹dzenia dla dzieci
do gry i zabawy.
Piotr Æwik³a – Poradzi³bym siê
spieszyæ, bo zaraz zacznie tam las
rosn¹æ i dzieci maj¹ problem zkorzystania z czegokolwiek.
Pomoc ludziom w starszym wieku przy organizacji ¿ycia towarzysko-rekreacyjnego
Piotr Æwik³a – Mówi³em o tym,
by stworzyæ na terenie £obza Centrum Wsparcia Seniora, ³¹cznie z
utworzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet jest teraz w
budowie, je¿eli uda mi siê zostaæ burmistrzem bêdê stara³ siê stworzyæ
taki obiekt, ca³y czas powtarzam, ¿e
seniorzy seniorami, ale bardzo du¿o,
jeœli chodzi o zaanga¿owanie z seniorami to praca z kimœ. Mamy trochê osób m³odych, niestety nikt nie
dba o to, aby te osoby nie wyje¿d¿a³y z naszego terenu, dlatego mamy
sytuacje tak¹, ¿e zostaj¹ seniorzy i
m³odzie¿y jest bardzo ma³o. Na pewno podejmiemy dzia³ania, jeœli chodzi o seniorów.
Ryszard Sola- Gmina dysponuje
budynkami, chocia¿by tym, w którym swoje miejsce mog¹ znaleŸæ
miejsce osoby starsze, szereg osób
realizuje tu swoje projekty oraz w
bibliotece. Funkcjonuje projekt
przede wszystkim na wsiach, to kolejna alternatywa dla starszych.
Kolejna to oferta, o której rozmawiam z CIS, by stworzyæ w ich budynku miejsce i zajêcie znalaz³oby
kilka-kilkanaœcie osób starszych. W
ramach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku wspólnie z CIS przy Drawskiej uda nam siê pozyskaæ pieni¹dze
i stworzyæ dla osób starszych dobre
miejsce do tego by tam przebywano.
Pytanie do Piotra Æwik³y – Skoro pozyska³ pan kontakty za granic¹ to kiedy ten inwestor móg³by
siê tu znaleŸæ, 3-4 kadencja?

Serdecznie dziêkujê Mieszkañcom za
ponowne obdarzenie mnie mandatem
zaufania. Ze swojej strony zapewniam
dalsz¹ pracê na rzecz mieszkañców
naszej gminy.
Krystyna Bogucka

Piotr Æwik³a - Prowadzi³em rozmowy w Centrum Informacji PolskoNiemieckiej w Bonn. Taki inwestor
by³ w zesz³ym miesi¹cu, szwedzki.
Wczeœniej by³em z inwestorem u
pana burmistrza i pan burmistrz powiedzia³, ¿e mam przywieŸæ kwity na
tego inwestora. Nie jestem w stanie
powiedzieæ kiedy, ale z pewnoœci¹
nie druga czy trzecia kadencja i takie
jest moje zobowi¹zanie.
- Jak samorz¹d mo¿e pomóc
przedsiêbiorcom? Co mo¿e samorz¹d przedsiêbiorcom u³atwiæ?
Piotr Æwik³a - Wsparcie dla
przedsiêbiorców, by przedsiêbiorcy
p³acili od rzeczywistej powierzchni
u¿ytkowanej, a nie ca³kowitej, bo
mamy takie niedorzecznoœci, ¿e
przedsiêbiorcy nie radz¹ sobie z
podatkami. Przedsiêbiorcy potrzebuj¹ spotkañ. Podpatrzy³em sytuacje w Niemczech i tam s¹ robione
spotkania cotygodniowe przy œniadaniu i mówi¹ czego kto potrzebuje
np.: prawnik – pomalowania, a malarz – obs³ugi prawnej, póŸniej s¹
prowadzone inwestycje i nawi¹zuj¹
siê kontakty. Kojarzenie przedsiêbiorców to zadanie gminy o tym trzeba myœleæ. Badania co przedsiêbiorcy posiadaj¹, hale itp. nikt nie reaguje, by kojarzyæ przedsiêbiorców spoza terenu z naszymi przedsiêbiorcami, którzy maj¹ hale, które mog¹ byæ
u¿ytkowane poza stref¹ ekonomiczn¹. Myœlmy o wszystkich, o
wsparciu. Ono jest realne i mo¿liwe
do zrobienia.

Ryszard Sola- Realne wsparcie
dla in inwestorów. W tym roku po raz
kolejny rada gminy podjê³a w mojej
ocenie i w ocenie radnych bardzo
korzystn¹ uchwa³ê dla przedsiêbiorców wychodz¹c naprzeciwko ich
oczekiwaniom – jest to od niedawna
uchwalony dokument, ka¿dy zainteresowany przedsiêbiorca mo¿e po
ten dokument siêgn¹æ. Siedz¹ tu
przedsiêbiorcy, z którymi albo siê
spotykam, albo rozmawiamy telefonicznie. Jeœli chodzi o kojarzenie, to
s¹ tu przedsiêbiorcy, którzy wspólnie ze mn¹ albo dziêki mnie brali
udzia³ w spotkaniu o wspó³pracy
przedsiêbiorców z naszymi i zagranicznymi.
Nie wiem o ¿adnych kwitach, o
których mówi kontrkandydat Piotr.
Dla mnie strefa mia³a byæ tym magnesem, która mia³a nam u³atwiæ, ale
nie stawiamy na sam¹ strefê, dodatkowo wspó³pracujemy z lokalnymi
przedsiêbiorcami.
Ze sprawozdania z czterech lat
kadencji wynika, ¿e 331 podmiotów
skorzysta³o z ulg, roz³o¿eñ, umorzeñ
czêœciowych, ca³kowitych – mówiê
o rzeczach konkretnych, które mo¿na sprawdziæ, wyczytaæ.
- Czy gmina buduje mieszkalnictwo komunalne, je¿eli nie czy ma
zamiar, bo podobno bêd¹ fundusze
rz¹dowe?
Ryszard Sola - Na ul. Budowlanej powsta³ budynek komunalny, na
tê chwile gmina skupi³a siê na tym,
by zadbaæ o substancjê, któr¹ mamy.

Dziêkujê Wyborcom,
którzy w wyborach samorz¹dowych
obdarzyli mnie zaufaniem
i oddali na mnie swój g³os.
Wies³aw Ma³y
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- ci¹g dalszy
Sprzedaliœmy gros mieszkañ. Na remonty przez ostatnie 4 lata gmina
wyda³a 1,2 miliona z³. Nie ma na ten
moment ¿adnych planów, zwi¹zanych z budow¹ budynków komunalnych, chocia¿ chcê powiedzieæ, ¿e
gmina dysponuje terenem czêœciowo zabudowanym, na którym móg³by taki budynek postawiæ. Na razie
temat nie istnieje. Bardzo dobrze
rozwija siê budownictwo spó³dzielcze, które w jakiœ sposób jest budownictwem rozwi¹zuj¹cych problemy naszych mieszkañców. Gmina
posz³a w przygotowanie terenów
pod budownictwo jednorodzinne.
Piotr Æwik³a - Wszyscy wiemy,
¿e budownictwo spó³dzielcze jest
dla tych, którzy maj¹ pieni¹dze na
wykup mieszkania. Mamy osoby na
liœcie oczekuj¹ce na mieszkania
gminne, budowa mieszkañ komunalnych zale¿y od inicjatywy i zapewnienia œrodków. To bêdzie bardzo ciê¿kie, bo na razie nie widzê
tych œrodków w bud¿ecie.
- W ci¹gu czterech lat populacja
£obza zmniejszy³a siê o oko³o 15
proc. Najlepszym dowodem na to jak
gmina dzia³a jest to, ¿e te osoby
musia³y st¹d wyjechaæ za chlebem.
Co zamierzacie zrobiæ w sprawie, by
te osoby przyci¹gn¹æ i aby ludzie nie
wyje¿d¿ali. Mowa o strefie w przypadku burmistrza nie ma sensu, bo
nie ma ¿adnych pieniêdzy zaplanowanych na strefê.
Piotr Æwik³a – œci¹gniêcie tych
ludzi to jest jedyna szansa by £obez
móg³ dzia³aæ, czyli - stworzenie realnych miejsc pracy. Jeœli chodzi o
tworzenie miejsc pracy i kontakty z
inwestorami znam siê na tym i mogê
to zrobiæ z grup¹ ludzi miêdzy innymi
z Januszem Skrobiñskim. Umiejscowienie nowych przedsiêbiorców
równie¿ na terenie istniej¹cych
przedsiêbiorstw sprawi, ¿e wróc¹
ludzie, którzy s¹ za granic¹. Sam
wyjecha³em zagranicê. Pan burmistrz powiedzia³, ¿e emigracja to
rzecz normalna, dla mnie nie jest
rzecz¹ normaln¹. Miasto mnie wykszta³ci³o, wychowa³o mam do sp³acenia d³ug, chcê daæ od siebie tyle

pracy, aby praca by³a dla innych
osób. Te osoby, które tu przyjd¹ i
dadz¹ miejsca pracy, bêd¹ lekarstwem na exodus. Siedzenie i nierobienie niczego, aby inwestor do nas
przyszed³, jest b³êdem, przez osiem
lat taki inwestor u nas nie pojawi³ siê,
przez osiem lat nie by³o stworzonych 20-10 stanowisk pracy, jest to
sytuacja niedopuszczalna. Przez
pierwsz¹ kadencje postaram siê
stworzyæ tak¹ sytuacjê, aby te miejsca pracy zosta³y utworzone. Prowadzone rozmowy z przedsiêbiorcami
koñczy³y siê niczym, poniewa¿ gdy
zadawa³em pytania o wynik spotkañ
z przedsiêbiorcami takich odpowiedzi nie uzyskiwa³em, mówi¹c o efektach mówiê o realnych stanowiskach miejsc pracy. Nikt nie kojarzy³
naszych przedsiêbiorców z bezrobotnymi, nie robi³ targów pracy. To
s¹ realne efekty. Dajcie mi szansê
popracowaæ, ca³y czas mówiê o d³ugu który muszê sp³aciæ.
Ryszard Sola - W przeci¹gu
ostatnich dwóch lat uby³o z terenu
naszej gminy 475 osób, w wiêkszoœci s¹ to osoby m³ode, które po
skoñczeniu szko³y œredniej wyjecha³y na studia do du¿ych miast i
tam zosta³y i znalaz³y pracê. Czêœæ
osób wróci³a, s¹ tu na sali i tu znalaz³y pracê. Nie zatrzymamy migracji
ludzi, ta tendencja ma miejsce we
wszystkich miastach województwa i
kraju. Jest to proces nieodwracalny,
bo nie mo¿emy zabroniæ im swobodnego przemieszczania siê po krajach
Unii Europejskiej, ale wa¿ne jet te¿,
¿eby ci, którzy tu decyduj¹ siê zostaæ, tu pracuj¹, ¿eby tutaj stworzyæ
im warunki, by mogli znaleŸæ pracê,
¿eby tutaj znalaz³o ich dziecko miejsce w przedszkolu i w ¿³obku.
- Jest w £obzie takie cia³o jak
Rada Miejska, jak bêdziecie wspó³pracowaæ z Rad¹ Miejsk¹? Z w³asnego doœwiadczenia wiem, ¿e
wspó³praca burmistrza z rad¹ w
poprzedniej kadencji by³a bardzo
ma³o skuteczna.
Piotr Æwik³a - Wspó³praca nie
by³a zbyt dobra, praca po dwóch
stronach barykady, napiête sytu-

Dziêkujê z ca³ego serca wszystkim, którzy
wspierali mnie i poparli moj¹ kandydaturê do
Rady Miejskiej w £obzie. Podziêkowania kierujê równie¿ w stronê tych wszystkich, którzy
wziêli dzia³ w wyborach.
Ryszard Krzêæko

Kandydat na burmistrza w pierwszej turze Janusz Skrobiñski
poinformowa³ na debacie, ¿e poprze Piotra Æwik³ê.

acje. Wspó³praca powinna byæ bardzo dobra, chcia³bym wspó³pracowaæ, bo z tego realnie bierze siê masa
dobrych dzia³añ, które podejmuj¹
razem. Jeœli burmistrz podejmuje sam
decyzje, to jest opór ze strony rady.
Na dzisiaj moje kontakty s¹ dobre i
chcia³bym wspó³pracowaæ, bo na
tym wszyscy skorzystaj¹.
Ryszard Sola – Pierwsza kadencja to dobra wspó³praca, dziêki czemu du¿o w mieœcie powsta³o. Pocz¹tek drugiej kadencji nie by³ z³y, druga po³owa to okres, kiedy zaczê³o
brakowaæ wspó³pracy pomiêdzy
burmistrzem a rad¹ i radnymi nawzajem i to doprowadzi³o do konfliktu,
który obejmowa³ wszystkich, mimo
¿e wspó³pracy nie by³o to rada co
roku udziela³a mi absolutorium. To
œwiadczy, ¿e burmistrz zrealizowa³
zadania. Mimo iskrzenia inwestycje
sz³y, a gmina realizowa³a zadania.
Piotr Æwik³a – Nie wspomnia³
pan tego, ¿e absolutorium jest obligatoryjne, gdy jest pozytywna opinia RIO.
- Jaka bêdzie wspó³praca z powiatem, chodzi miêdzy innymi od
drogi, by nie by³o takich sytuacji
jak obecnie, gdy s¹ ró¿ni w³aœciciele tej samej drogi.
Piotr Æwik³a – Gmina musi
wspó³pracowaæ z powiatem. Trzeba
wymieniaæ siê tymi drogami. Jeœli
chodzi o powiat to konieczna jest

wspó³praca zwi¹zana z remontami
dróg. Jeœli chodzi o mnie to mnie to
nie bêdzie ¿adnego problemu, chcê
pomóc naszym mieszkañcom.
Ryszard Sola – Nie by³a to z³a
wspó³praca. Mieliœmy ró¿ne zdania,
mogê powiedzieæ otwarcie, ¿e mia³em wiêksze oczekiwania, jeœli chodzi o inwestycje ulic, chodników. W
mojej ocenie by³o ich zbyt ma³o.
Mamy kilka kuriozalnych sytuacji w
Worowie, Tarnowie i Ro¿nowie. Próby zamian negocjacji – nie powiod³y
siê. Deklarujê, ¿e nastêpne cztery
lata bêdê nadal wspó³pracowa³, nie
mo¿na nie wspó³pracowaæ dzia³aj¹c
na obszarze jednego powiatu.
Zapewne wiêksze oczekiwania
mieli równie¿ mieszkañcy Ro¿nowa
– tym razem skierowane do burmistrza, np. oczekiwali za³atania
dziury w drodze zamiast oddania
sprawy do s¹du w Warszawie, gdzie
kwestia do kogo powinien nale¿eæ
odcinek kilkusetmetrowy drogi,
biegn¹cy przez wieœ, rozpatrywana
jest od 8 lat i od tylu lat nikt nie chce
siê drog¹ zaj¹æ. Podobnie z innymi
drogami, jakby nie mo¿na by³o
usi¹œæ i dogadaæ siê na miejscu.
Zapewne te¿ wiêksze oczekiwania
mia³ starosta, który do dzisiaj nie
otrzyma³ odpowiedzi na propozycjê zamiany dróg.
- Jakiej bran¿y firmy mia³yby
znaleŸæ siê w strefie. Czy dla tych
firm mo¿ecie zabezpieczyæ kadry?

Dziêkujê wszystkim mieszkañcom
gminy £obez, którzy wziêli udzia³ w
wyborach samorz¹dowych 16 listopada, by wybraæ swoich przedstawicieli w
samorz¹dzie. Dziêkujê tym, którzy
oddali na mnie swój g³os.
Z powa¿aniem Janusz Skrobiñski
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Debata Ryszard Sola kontra Piotr Æwik³a cd.
Problemem £obza s¹ kadry. Nie
ma wykwalifikowanych pracowników. Mówicie o umarzaniu podatków. Mo¿e lepiej uruchomiæ pomoc systemow¹. Umarzanie podatków ma cel, gdy firmie grozi upad³oœæ, natomiast to nie wesprze
przedsiêbiorców.
Ryszard Sola - Umarzanie ma na
celu pomoc publiczn¹ tym przedsiêbiorcom, którzy maj¹ problem ró¿nej
natury. Gmina ma mo¿liwoœæ pomocy doraŸnej, z której tak jak powiedzia³em 330 podmiotów skorzysta³o.
Jeœli chodzi o rodzaj produkcji w
strefie, nie ma tu specjalnych ograniczeñ. ¯yczy³bym sobie, ¿eby to
by³o ze sfery przetwórstwo, czyli
bazuj¹ce na tym, co mamy tutaj –
przemys³ drzewny, rolny. Nie ograniczamy nikomu mo¿liwoœci funkcjonowania. Firma duñska i jej kooperanci chc¹ wytwarzaæ elementy z
tworzyw sztucznych od ma³ych do
wielkogabarytowych. Firma musi
stworzyæ warunki do odbywania
praktyk, by tam uczniowie szkó³ zawodowych mogli uczyæ siê zawodu.
Piotr Æwik³a - Kszta³cenie kadry
to trzy lata, bo tyle trwa kszta³cenie
w zawodzie. Szko³a zawodowa to b.
dobra sprawa. Jednak od razu mieszkañcy mogliby znaleŸæ pracê w magazynach, to logistyka. Potrzebni s¹
pracownicy bez kwalifikacji b¹dŸ
posiadaj¹cy niewielkie, np. na wózek wid³owy, a uprawnienia mo¿na
zrobiæ w PUP. Strefa znajduje siê w
pobli¿u Natura 2000 tu trzeba bardzo
ostro¿nie, postawi³bym siê na logistykê. W magazynach pracuje po
100-200- 300 osób i tu ³atwo bêdzie
znaleŸæ kadrê, która mog³aby podj¹æ
pracê od razu, pamiêtaj¹c o osobach
szkolonych w naszych szko³ach.
Magazyny mo¿na powi¹zaæ z zak³adami w innych powiatach.
- Wspó³praca z rad¹ zaczê³a
psuæ siê wtedy, gdy burmistrz
zacz¹³ braæ pieni¹dze ze Zwi¹zku.
Czy macie zamiar pobieraæ pieni¹dze w wysokoœci 2,7 tys. z³ miesiêcznie ze Zwi¹zku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego - to jest 30
tys. z³ rocznie? Co zamierzacie, by
pieni¹dze wróci³y do gmin?

Ryszard Sola - Zrobiono du¿¹
aferê, nie wiem co jest pod³o¿em
tego, niektórzy patrz¹ na to przez
pryzmat zazdroœci, niektórzy – „cholera znowu mu siê uda³o”. Mam dosyæ i jestem zmêczony t³umaczeniem.
Burmistrz zapowiedzia³, ¿e nie
bêdzie bra³ pieniêdzy.
Piotr Æwik³a - Wszystko dopuszczalne prawnie, ale niemoralne.
Wynagrodzenie za pracê burmistrza
jest tu - w gminie. Dodatkowego
wynagrodzenia nie bêdê pobiera³.
Jeœli chodzi o osoby pracuj¹ce w
Zwi¹zku, nie ma tam ludzi z £obza,
pomyœla³bym o ludziach z £obza, by
tam pracowali.
-Administracja - aby by³a przyjazna, od 25 lat mamy gospodarkê
wolnorynkow¹ konkurencyjn¹ w
której nie widzê dzia³ania administracji.
Ryszard Sola - Nijak ma praca
administracji w urzêdzie do funkcjonowania przedsiêbiorstw, no nijak.
Urzêdnicy s¹ po to, aby pracowaæ na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci, aby
osoby, które tam przychodz¹, uzyska³y dokumenty, informacje, za³atwi³y swoj¹ sprawê. Urzêdnik nie ma
wp³ywu na to, co dzieje siê w przedsiêbiorstwie. Mamy system informatyczny, w którym skupiamy
przedsiêbiorców. Mamy stronê internetow¹, na której ka¿dy przedsiêbiorca mo¿e zamieœciæ swoj¹ ofertê.
To wyjœcie urzêdu, burmistrza do
przedsiêbiorców.
Piotr Æwik³a - Mamy dobrych
pracowników tylko to kwestia szefa,
zakresu obowi¹zków. Jeœli bêd¹ dobrze przekazane, a pracownik doinformowany i poinstruowany, to bêdzie dobra obs³uga urzêdu. Klient
urzêdu musi wyjœæ zadowolony, osoby musz¹ wyjœæ doinformowane.
Pytanie do burmistrza Soli.
- Skoro ma pan takie pieni¹dze,
co sprawi³o, ¿e nie posiada pan dzisiaj ¿adnego maj¹tku.
Ryszard Sola - Moim najwiêkszym maj¹tkiem s¹ moje dzieci, które

Szanowni mieszkañcy Gminy £obez, serdecznie dziêkujê
wszystkim, którzy oddali na mnie swój g³os w wyborach do Rady
Powiatu. Tych, którzy oddali g³os na moich kontrkandydatów,
mam nadziejê przekonaæ do siebie przez moj¹ pracê na Wasz¹
rzecz. Dziêkujê tak¿e moim kole¿ankom i kolegom z naszego
Komitetu Wyborczego Porozumienie Samorz¹dowe, gdy¿ ka¿dy
g³os oddany na Was jest naszym wspólnym sukcesem.
Ryszard Sola s. Józefa, Radny Powiatu w £obzie

ju¿ zabezpieczy³em, przepisa³em,
aby mia³y komfort, ¿e maj¹ swój dom,
swoje mieszkanie, mog¹ tu wróciæ i
one s¹ w³aœcicielem domu. Mam leœniczówkê tu niedaleko, to mieszkanie s³u¿bowe, z którego mogê korzystaæ, jest umeblowane i gotowe do
przyjêcia mojej skromnej osoby.
- Co panowie myœl¹ o rozwoju
kulturalnym w naszym mieœcie i o
patriotyzmie lokalnym.
Ryszard Sola - Bardzo dobre pytanie, jestem, bardzo mile zaskoczony tym pytaniem. Patriotyzm to jest
to, ¿e tutaj zebra³a siê grupa osób,
patriotyzmem jest to, co jest organizowane na terenie miasta, œwiêta
lokalne, narodowe, które siê tu odbywaj¹, które mimo czasami ró¿nych
s³ów krytyki, coraz mniejszej frekwencji osób bior¹cych w nich
udzia³ - my to chcemy nadal kontynuowaæ. Staram siê zawsze braæ
udzia³ w wydarzeniach, które dotycz¹ historii przed i powojennej w
czasie wykonywania swojej pracy. Z
du¿ym szacunkiem odnoszê siê do
patriotyzmu, podkreœlaj¹c go przy
ka¿dej okazji, dziêkuj¹c tym najm³odszym, maluszkom, ¿e s¹, ¿e siê w³¹czaj¹. Przejawem patriotyzmu jest
to, co robi¹ nasze szko³y. Nie wiem
jak ocenia m³odzie¿, ale sporo siê w
£obzie dzieje, jeœli chodzi o sport, to
w kategorii gmina za 2013 rok zajêliœmy 4 miejsce w kraju. Uwa¿am, ¿e
kulturalnie miasto rozwija siê bardzo
dobrze. Jest coraz wiêcej imprez kulturalnych, które nawi¹zuj¹ do sianokosów, zaczyna powstawaæ na
wsi ¿ycie kulturalne, artystyczne.
Mamy dobr¹ halê, dobra akustyka,
przyje¿d¿aj¹ kabarety z wy¿szej pó³ki, staramy siê przygotowaæ ofertê
tak¹, w której ka¿dy móg³by znaleŸæ
coœ dla siebie.
Piotr Æwik³a - Patriotyzm dla
mnie to tworzenie miejsc pracy dla
ludzi, by ludzie mogli korzystaæ z
tego, co wypracujemy. Jeœli chodzi o
organizacjê imprez, to po to by zachowaæ i doceniæ pamiêæ naszej hi-

storii. Jeœli chodzi o kulturê, to pokusi³bym siê o dzia³anie, które zwi¹za³oby nasz¹ m³odzie¿ - powo³anie
m³odzie¿owej rady przy burmistrzu,
która mówi³aby czego oczekuje.
Tutaj nikt nie pyta m³odych, czego
oni od nas oczekuj¹. Chcia³bym, aby
taka rada powsta³a przy burmistrzu i
wypracowywa³a kierunki, jeœli chodzi o kulturê. £DK ma œwietne osoby
pracuj¹ce, przyda³aby siê restauracja, w której m³odzi mogliby posiedzieæ przy deserach, lodach. Wci¹gnijmy m³odych ludzi do pracy i
poczuj¹ siê patriotycznie, to wa¿ne,
niech czuj¹ siê odpowiedzialni za
nasz teren.
- Czy nie lepsze od umarzania
podatków jest zró¿nicowanie stawek podatkowych dla odpowiednich
bran¿, co opracowa³am, z³o¿y³am na
rêce przewodnicz¹cego rady, a nie
zosta³ przez radê, któr¹ wybieramy,
wziêty pod uwagê?
Ryszard Sola - Kwestia stawek,
ulg i zwolnieñ to decyzja rady. Burmistrz zbiera informacje, zbiera propozycje, ostateczny g³os nale¿y do
rady. Ró¿nicowanie stawek zadowoli³oby jedn¹ grupê spo³eczn¹, bêdzie
kwestionowane i krytykowane przez
tych, których interes nie zosta³
uwzglêdniony. Nie chcê siê wypowiadaæ, bo to nie moja kompetencja
i moje zdanie nie ma tu absolutnie
¿adnego znaczenia. Jestem od tego,
by pomóc Kowalskiemu i firmie, jeœli
faktycznie taka pomoc jest potrzebna, to tej pomocy mogê udzieliæ.
Piotr Æwik³a - By³bym za zró¿nicowaniem stawek podatkowych, ale
po konsultacji z przedsiêbiorcami.
Konieczne s¹ spotkania i wypracowanie sposobu opodatkowania co
do wielkoœci danego inwestora, iloœci osób zatrudnionych, by to by³o
sprawiedliwe i ma³o obci¹¿aj¹ce naszych przedsiêbiorców.
To tylko fragmenty z debaty.
Ca³¹ mo¿na wys³uchaæ i obejrzeæ
na You Tube wchodz¹c przez nasz¹
stronê: www.wppp.pl
MM
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Zatrudniê kierowcê C+E, Szwecja Poslka, tel. 607 585 561

Sprzedam 5 hektarów ziemi ornej
gmina Brojce. Tel. 508-984-933.

Zatrudniê kierowcê C+E, relacja
W³ochy - Szwecja, tel. 607 585 561

Gryfice - okolica dom na sprzeda¿140 mkw. dzia³ka ok. 1300 mkw.
plus gara¿ i budynek gospodarczy.
Cena 279.000 do negocjacji. Mo¿liwoœæ zamiany na mieszkanie. Tel.
508-984-933.

Unimie 14., do wynajêcia mieszkanie 2-pokojowe, w³asne c.o.,
³azienka. Cena do uzgodnienia. Tel.
518-417-838.

Zatrudnie osobê do prac biurowych,
spedycyjnych, jêzyk niemiecki, wymagania wykszta³cenie min. œrednie, dyspozycyjnoœæ kreatywnoœæ, firma w Nowogardzie. Tel. 609 493 989
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

ROLNICTWO

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

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.

Powiat ³obeski
Sprzedam dom jednorodzinny, 170
m.kw., dzia³ka 950 m.kw. (szklarnia) wszystkie media z wyposa¿eniem, £obez Niegrzebia 12, cena
330.000 z³ do negocjacji. Tel.:
663565305

NIERUCHOMOŒCI
Powiat œwidwiñski
Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

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

US£UGI

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

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

Motoryzacja

Odnajmê dom jednorodzinny w
£obzie, 4 pokoje, ³azienka, gara¿,
c.o. na paliwo sta³e. Tel. 537 081
953

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

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

Powiat œwidwiñski

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

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

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

Powiat ³obeski
Sprzedam komplet 4 kó³(opona+felga) zimowych firmy Firestone. Rozmiar 175/70/13. Rozstaw
œrób 4*100. Cena do uzgodnienia
Telefon 798532506.
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
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WYBRALIŒMY BURMISTRZÓW,
GMINA £OBEZ
WYBORY BURMISTRZA
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania
- 11.319. Liczba wyborców, którym wydano karty
do g³osowania - 4.823. G³osów niewa¿nych - 148
(w tym 39 z powodu postawienia znaku X przy
dwóch lub wiêcej nazwisk i 106 kart pustych).
Ryszard Sola, KWW £obeskie Porozumienie samorz¹dowe - 1764.
Piotr Æwik³a, KWW Profesjonalna Gmina 1031.
Janusz Skrobiñski, KWW £obez musi od¿yæ - 814.
Arkadiusz Siwiñski, KWWArkadiusza Siwiñskiego - 588.
Micha³ Kar³owski, KW PSL - 479.
W drugiej turze, 30 listopada, zmierz¹ siê: Ryszard
Sola, KWW £obeskie Porozumienie Samorz¹dowe i Piotr Æwik³a KWW Profesjonalna Gmina.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
okrêg nr 1
Jaros³aw £abaziewicz, PSL
- 43
Wies³aw Piecuch, £PS
-8
Tadeusz Brzeziñski, Profesjonalna Gmina - 9
Marcin Bas, Rokosz-Chojnacki
- 43
Arkadiusz Siwiñski, KWW A. Siwiñskiego - 42
Krystyna Bogucka, KWW K. Boguckiej - 125
Waldemar Winiarski, Przyjazna Gmina
- 95
W³adys³aw Tabaka, KWW W. Tabaki
- 71
mandat - Krystyna Bogucka
okrêg nr 2
Tomasz Fojna, PSL
Miros³awa Borowska, £PS
Czes³aw Jêdrzejczyk, Profesjonalna Gmina
Rafa³ Peter, £obez musi od¿yæ
Ma³gorzata Zasada
mandat - Rafa³ Peter

- 80
- 71
- 21
- 89
- 49

okrêg nr 3
Teresa Smolich, £PS
- 32
Marcin Æwik³a, Profesjonalna Gmina
- 48
Mariusz Wijatyk, Rokosz-Chojnacki
- 81
Janusz Skrobiñski, £obez musi od¿yæ
- 56
Zdzis³aw Szklarski, Przyjazna Gmina
- 81
mandat - Mariusz Wijatyk (przez losowanie)
okrêg nr 4
Mariusz Wolanicki, PSL
Tadeusz Sikora, £PS
Jadwiga Wêzik, Profesjonalna Gmina
Leokadia W³odarz, £obez musi od¿yæ
Maria Buller, KWW K. Boguckiej
Piotr Laszuk, Przyjazna Gmina
mandat - Leokadia W³odarz
okrêg nr 5
Wies³aw Murawski, £PS
Ryszard Krzêæko, Profesjonalna Gmina
Adam Hlib, Rokosz-Chojnacki
El¿bieta Gawryluk, Przyjazna Gmina
mandat - Ryszard Krzêæko

- 18
- 74
-8
- 98
- 62
- 66

- 37
- 74
- 69
- 58

okrêg nr 6
Zbigniew Pude³ko, £PS
Zbigniew Kramek, Profesjonalna Gmina
Iwona Dy³a, £obez musi od¿yæ
Dorota Zienkiewicz, Przyjazna Gmina
mandat - Zbigniew Pude³ko

- 129
- 19
- 38
- 91

okrêg nr 7
El¿bieta Modrzejewska, £PS
Paula Szurek, KWW A. Siwiñskiego
Grzegorz Mo³odkiewicz, ³obez musi od¿yæ
Janina Niko³ajczyk
Wincenty Nowik, Przyjazna Gmina
Rafa³ ¯ukowski, KWW R. ¯ukowskiego
mandat - Wincenty Nowik

- 35
- 25
- 41
- 59
- 111
- 79

okrêg nr 8
Zbigniew Ziêba, PSL
Zofia Osieczko, £PS
Wies³aw Æwik³a, Profesjonalna Gmina
Mariola Borys, KWW A. Siwiñskiego
Marcin Pietrzyk, £obez musi od¿yæ
Andrzej Jurzysta, Przyjazna Gmina
Sebastian Tomczak, KWW S. Tomczaka
Maria Pokomeda, KWW M. Pokomeda
mandat - Sebastian Tomczak

-8
- 45
- 20
-4
- 16
- 20
- 139
- 87

okrêg nr 9
Bronis³aw Ar³ukowicz, £PS
Kamila Jacewicz, Profesjonalna Gmina
Kazimierz Chojnacki, Rokosz-Chojnacki
Danuta Zarzeczna, Przyjazna Gmina
mandat - Kazimierz Chojnacki

- 55
- 55
- 100
- 48

okrêg nr 10
Katarzyna Iwan, PSL
Czes³awa Lasota, £PS
Agnieszka Rêkiewicz, Rokosz-Chojnacki
Rafa³ Siwiñski, KWWA. Siwiñskiego
Bogdan Górecki, Przyjazna Gmina
mandat - Bogdan Górecki

- 24
- 29
- 54
- 25
- 199

Maciej Stachowiak, £obez musi od¿yæ
Waldemar Zakrzewski, Przyjazna Gmina
mandat - Waldemar Zakrzewski

- 29
- 98

okrêg nr 15
Wojciech Sierpiñski, PSL
-5
Barbara Andryszak, £PS
- 19
Bo¿ena Korniluk, Rokosz Chojnacki
- 34
Marta Siwiñska, KWW A. Siwiñskiego
-3
Antoni Ku¿el, Przyjazna Gmina
- 121
Lech Urbañski, KWW Lecha Urbañskiego - 87
mandat - Antoni Ku¿el
Nowa Rada Miejska w £obzie
Krystyna Bogucka, KWW K. Boguckiej - 125
Rafa³ Peter, £obez musi od¿yæ
- 89
Mariusz Wijatyk, Rokosz-Chojnacki
- 81
Leokadia W³odarz, £obez musi od¿yæ
- 98
Ryszard Krzêæko, Profesjonalna Gmina - 74
Zbigniew Pude³ko, £PS
- 129
Wincenty Nowik, Przyjazna Gmina
- 111
Sebastian Tomczak, KWW S. Tomczaka - 139
Kazimierz Chojnacki, Rokosz-Chojnacki - 100
Bogdan Górecki, Przyjazna Gmina
- 199
Henryk Stankiewicz, KWW H. Stankiewicza - 192
Marek Rokosz, Rokosz-Chojnacki
- 104
Ryszard Bartczak, PSL
- 117
Waldemar Zakrzewski, Przyjazna Gmina - 98
Antoni Ku¿el, Przyjazna Gmina
- 121

GMINA
WÊGORZYNO
Liczba mieszkañców
Liczba uprawnionych do g³osowania

7 141
5 810

WYBORY NA BURMISTRZA

okrêg nr 11
Agnieszka Kwolek, £PS
- 56
jan Pi³at, Rokosz-Chojnacki
- 58
Rafa³ Szyliñski, KWW A. Siwiñskiego
- 23
Krzysztof Malinowski, Przyjazna Gmina - 29
Henryk Stankiewicz, KWW H. Stankiewicza - 192
mandat - Henryk Stankiewicza

KU•MIÑSKA Monika, KWW Gmina dla Mieszkañców 2014 - 1646.
KARPOWICZ Gra¿yna Cecylia, Komitet Wyborczy PSL - 1147.

okrêg nr 12
Bo¿ena van Hoeck, PSL
Zenon Nowicki, Profesjonalna Gmina
Marek Rokosz, Rokosz-Chojnacki
Krzysztof Pyka³o, £obez musi od¿yæ
Wies³awa Romejko, Przyjazna Gmina
mandat - Marek Rokosz

- 13
- 23
- 104
- 25
- 40

okrêg nr 1
Gra¿yna Kata, GdM
Urszula El¿bieta Noryca, PSL
mandat - Gra¿yna Kata
okrêg nr 2
Marta Boryszewska-¯urek, PSL
£ukasz Nowacki, GdM
mandat - £ukasz Nowacki

okrêg nr 13
Ryszard Bartczak, PSL
Barbara Kordyl, £PS
Edward Momot, KWW A. Siwiñskiego
Grzegorz Karpa³a, £obez musi od¿yæ
Zofia D¹bro
mandat - Ryszard Bartczak

- 117
- 84
-7
- 29
- 92

okrêg nr 14
Mieczys³aw Lisik, PSL
Waldemar Lisik, £PS
S³awomir Momot, KWW A. Siwiñskiego

- 31
- 68
- 11

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
- 162
- 70
- 119
- 143

okrêg nr 3
Joanna Stasiak, PSL
Marcin Szostakiewicz, GdM
mandat - Marcin Szostakiewicz

- 102
- 106

okrêg nr 4
Anna £uksza, PSL
Natalia Moroz, GdM
mandat - Anna £uksza

- 90
- 84

okrêg nr 5
Katarzyna Lewandowska, GdM

- 127
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WÓJTA I RADNYCH
Agnieszka Wilczañska, PSL
mandat - Katarzyna Lewandowska

- 115

okrêg nr 6
Marta Kaczmarek, GdM
Ewelina £uczyñska, PSL
mandat - Marta Kaczmarek

- 97
- 50

okrêg nr 7
Barbara Górniak, PSL
Konrad Jagie³ka, GdM
mandat - Barbara Górniak

- 93
- 90

okrêg nr 8
Andrzej Pêdziwiatr, PSL
Jan Szymko, GdM
mandat - Jan Szymko

- 55
- 143

okrêg nr 9
Zbigniew Bia³ek, GdM
Barbara Koœmiñska
mandat - Zbigniew Bia³ek

- 84
- 50

- 113
- 103

okrêg nr 11
Jadwiga Kamiñska, GdM
Maria Kolasa, PSL
mandat - Jadwiga Kamiñska

- 77
- 60

okrêg nr 14
Barbara Krumin, PSL
Mariusz Zieliñski, GdM
mandat - Mariusz Zieliñski

GMINA RESKO
WYBORY NA BURMISTRZA
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania
- 6398. Liczba wyborców, którym wydano karty do
glosowania - 2843. G³osów niewa¿nych - 101 (87
kart pustych i 14 kart, w których postawiono dwa
X).
Arkadiusz Czerwiñski, Gmina dla Mieszkañców
- 1571. Edyta Klepczyñska, PSL - 1169.

okrêg nr 10
Maria S³awska, PSL
Zbigniew Wilk, GdM
mandat - Maria S³awska

okrêg nr 12
Heronim Cierpisz, GdM
Bogus³aw Szy³owicz, PSL
mandat - Bogus³aw Szy³owicz
okrêg nr 13
Krzysztof Krz¹czkowski, PSL
Krzysztof Regulski, GdM
mandat - Krzysztof Krz¹czkowski

Renata Kulik, GdM
Lidia Majewska, Lewica razem
mandat - Renata Kulik

- 50
- 78
- 106
- 77

- 71
- 94

okrêg nr 15
g³osowania nie by³o, by³ jeden kandydat,
który otrzyma³ mandat - Jan Mazuro, GdM
Nowa Rada Miejska w Wêgorzynie
Gra¿yna Kata, GdM
- 162
£ukasz Nowacki, GdM
- 143
Marcin Szostakiewicz, GdM
- 106
Katarzyna Lewandowska, GdM
- 127
Marta Kaczmarek, GdM
- 97
Jan Szymko, GdM
- 143
Zbigniew Bia³ek, GdM
- 84
Jadwiga Kamiñska, GdM
- 77
Mariusz Zieliñski, GdM
- 94
Jan Mazuro, GdM
- bez g³osowania
Anna £uksza, PSL
- 90
Barbara Górniak, PSL
- 93
Maria S³awska, PSL
- 113
Bogus³aw Szy³owicz, PSL
- 78
Krzysztof Krz¹czkowski, PSL
- 106

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
okrêg nr 1
Jan Czaban, GdM
Katarzyna Jaworska, PSL
Piotr Opar, Lewica Razem
mandat - Piotr Opar
Edyta Klepczyñska, PSL
Emil Lewandowski, Bezpieczne Miasto
Ryszarda Podsadna
Tomasz Soroczyñski, Twój Ruch
mandat -Edyta Klepczyñska
okrêg nr 3
Henryk Grygiel, GdM
Anna Szymañska, Lewica razem
mandat - Anna Szymañska
okrêg nr 4
Lidia Czy¿, PSL
Pawe³ Gradus, Twój Ruch
Janusz Najderek, Lewica Razem
Jaros³aw Szymankowski, GdM
mandat - Pawe³ Gradus

- 63
- 29
- 84
- 152
- 44
- 116
- 33

- 76
- 94
- 19
- 74
- 22
- 36

okrêg nr 5
Dorota £achmanowicz, PSL
Kazimierz Pasternacki, Lewica Razem
Zygmunt Œwiêcicki, GdM
mandat Zygmunt Œwiêcicki

- 32
- 45
- 85

okrêg nr 6
Jadwiga Cyunel, Lewica razem
Marcin Czura, PSL
Roman Poniecki, KWW R. Ponieckiego
mandat - Roman Poniecki

- 28
- 65
- 100

okrêg nr 7
Oktawiusz Je¿, GdM
Alicja Wójcik, PSL
mandat - Oktawiusz Je¿

- 109
- 56

okrêg nr 8
Kazimierz Pawelec, Lewica Razem
Adam Seredyñski, PSL
mandat - Adam Seredyñski

- 82
- 83

okrêg nr 9
Tadeusz Kajma, PSL
Wioletta Kurdziel, Lewica Razem
Dariusz Mo¿ejko, GdM
mandat - Dariusz Mo¿ejko
okrêg nr 10
Jacek Jankowski, PSL

- 81
- 49

okrêg nr 11
Renata Nowak, PSL
Marek Wierzbowski, GdM
mandat - Marek Wierzbowski

- 80
- 85

okrêg nr 12
El¿bieta Korgul, Lewica razem
Eugeniusz Rokosz, PSL
Anna So³onyna, GdM
mandat - Anna So³onyna

- 38
- 37
- 75

okrêg nr 13
S³awomir Marciniak, GdM
Andrzej Nowak, PSL
mandat - Andrzej Nowak

- 37
- 148

okrêg nr 14
Bo¿ena Gromek, PSL
Wies³awa Stelmach, GdM
mandat - Bo¿ena Gromek

- 75
- 44

okrêg nr 15
Stanis³aw Buczek, PSL
Ewa Garbarczyk, GdM
mandat - Ewa Garbarczyk (losowanie)

- 70
- 70

Nowa Rada Miejska w Resku
Piotr Opar, Lewica Razem
Edyta Klepczyñska, PSL
Anna Szymañska, Lewica razem
Pawe³ Gradus, Twój Ruch
Zygmunt Œwiêcicki, GdM
Roman Poniecki, KWW R. Ponieckiego
Oktawiusz Je¿, GdM
Adam Seredyñski, PSL
Dariusz Mo¿ejko, GdM
Renata Kulik, GdM
Anna So³onyna, GdM
Marek Wierzbowski, GdM
Andrzej Nowak, PSL
Bo¿ena Gromek, PSL
Ewa Garbarczyk, GdM

- 84
- 152
- 94
- 74
- 85
- 100
- 109
- 83
- 91
- 81
- 75
- 85
- 148
- 75
- 70

GMINA RADOWO
MA£E
WYBORY WÓJTA

- 57
- 34
- 91

- 70

W wyborach bezpoœrednich na wójta wygra³
Wies³aw Czes³aw Lorent, Komitet Wyborczy PSL
- 888 g³osów,
Józef Jaros³aw Wypijewski, Ruch Inicjatyw
Obywatelskich 2014 - 682 g³osy.

WYBORY RADY GMINY
okrêg nr 1
Krzysztof Borkowski, PSL
Ma³gorzata Budzyñska, RIO
mandat - Krzysztof Borkowski

- 90
- 60

okrêg nr 2
Anna Ulan, RIO
Gra¿yna Horbacz, PSL
mandat - Anna Ulan

- 84
- 24
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WYBRALIŒMY BURMISTRZÓW,
okrêg nr 3
Józef Lewandowski PSL
Ewelina Biñczyk RIO
mandat - Józef Lewandowski

- 54
- 46

okrêg nr 4
Wies³aw Ma³y RIO
Marianna Lorent PSL
mandat - Wies³aw Ma³y

- 70
- 45

okrêg nr 5
Artur Kwiatkowski RIO
Robert Banaœ PSL
mandat - Artur Kwiatkowski

- 85
- 32

okrêg nr 6
Andrzej Szubert PSL
Krystyna Kiryk RIO
mandat - Andrzej Szubert

- 43
- 40

okrêg nr 7
Ilona Kamiñska RIO
Dawid Szczesiak PSL
mandat - Ilona Kamiñska

- 50
- 37

okrêg nr 8
Ma³gorzata Chat³as RIO
Marzanna Taborska PSL
mandat - Ma³gorzata Chat³as

- 58
- 36

okrêg nr 9
Zofia Jezierska- Baumgardt RIO
Wioletta Koz³owska PSL
mandat - Zofia Jezierska

- 70
- 85
- 43
- 50
- 58
- 50
- 39
- 65
- 66
- 67
- 55
- 71

GMINA DOBRA
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania
- 3618. Wydano kart do g³osowania - 1932. G³osów
niewa¿nych - 39.

WYBORY BURMISTRZA
Piotr Hebda, KWW Zmiany - 837
Barbara Wilczek, KWW Dla Dobra Gminy - 575
Kazimierz £ojek, KWW M¹dry Wybór - 481
W drugiej turze zmierzy siê dwoje pierwszych
kandydatów.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
- 50
- 48

okrêg nr 10
Andrzej Kusyk PSL
Stanis³aw Toruñ RIO
mandat - Andrzej Kusyk

- 39
- 31

okrêg nr 11
Dawid Adamski PSL
Ma³gorzata Mazur RIO
mandat - Dawid Adamski

- 65
- 61

okrêg nr 12
Lilianna Ligêza PSL
Roman Soroczyñski RIO 2014
mandat - Lilianna Ligêza

- 66
- 37

okrêg nr 13
Janina Pawluk PSL
El¿bieta Kaciuba RIO
mandat - Janina Pawluk

- 67
- 10

okrêg nr 14
W³adys³aw Kamola PSL
Krystyna Mosi¹dz RIO
mandat - W³adys³aw Kamola

- 55
- 43

okrêg nr 15
Dariusz Stefañski RIO
Boles³aw £êcki PSL
mandat - Dariusz Stefañski

okrêg wyborczy nr 1
Damian Padziñski, Dla Dobra Gminy
- 50
W³odzimierz Szczepaniak, Czas na zmiany - 59
Jerzy Machlañski, Zmiany
- 44
mandat - W³odzimierz Szczepaniak
okrêg nr 2
Antoni Kontowicz, DDG
Piotr Opieka, M¹dry Wybór
Piotr £ukasiuk, Zmiany
mandat - Antoni Kontowicz

- 67
- 16
- 61

okrêg nr 3
Dorota Grzywacz, DDG
El¿bieta Korzonek,
Renata Gielar, Zmiany
mandat - Renata Gielar

- 53
- 49
- 57

okrêg nr 4
Jaros³aw Jaszczuk, DDG
Teresa Wojciechowska, MW
Mateusz Bia³czak, Zmiany
mandat - Mateusz Bia³czak

- 42
- 33
- 75

okrêg nr 5
Wies³aw Graczykowski, DDG
Maria B¹k, MW
Kinga Witkowska, Zmiany
mandat - Wies³aw Graczykowski

- 71
- 55
- 28

- 71
- 37

okrêg nr 6
Edward Stanis³awczyk, DDG
Grzegorz Krzemieñ, MW
Krystyna Gizewska, Zmiany
mandat - Edward Stanis³awczyk

- 61
- 40
- 42

- 90
- 84
- 54

okrêg nr 7
Józef Kirejczyk, DDG
Krzysztof Motyliñski, MW

Nowa Rada Gminy w Radowie Ma³ym
Krzysztof Borkowski, PSL
Anna Ulan, RIO
Józef Lewandowski PSL

Wies³aw Ma³y RIO
Artur Kwiatkowski RIO
Andrzej Szubert PSL
Ilona Kamiñska RIO
Ma³gorzata Chat³as RIO
Zofia Jezierska- Baumgardt RIO
Andrzej Kusyk PSL
DawidAdamski PSL
Lilianna Ligêza PSL
Janina Pawluk PSL
W³adys³aw KamolaPSL
Dariusz Stefañski RIO

Henryk Koœcielniak, Zmiany
mandat - Józef Kirejczyk

- 29

okrêg nr 8
Marzena Skorupska, DDG
Kamila Cio³ek-Borczyk, MW
Przemys³aw Gromadzki, PSL
Ma³gorzata Ilnicka, Zmiany
mandat - Gromadzki Przemys³aw

- 25
- 15
- 49
- 30

okrêg nr 9
Marlena Michalska, DDG
Sylwia £ojek, MW
Marzena P³osaj, Zmiany
mandat - Sylwia £ojek

- 42
- 44
- 26

okrêg nr 10
Andrzej Drapikowski, DDG
Kamila Dorsz, MW
Olga Rzepczyñska-Skrzyniarz, Zmiany
mandat - Olga Rzepczyñska-Skrzyniarz

- 42
- 36
- 43

okrêg nr 11
El¿bieta Owsiñska, DDG
Justyna Ptak, MW
Przemys³aw Kerner, Zmiany
mandat - Przemys³aw Kerner

- 39
- 15
- 67

okrêg nr 12
Agata Michalik, DDG
Miros³aw Pertkiewicz, MW
Beata Owsiñska, Miany
mandat - Agata Michalik

- 29
- 24
- 23

okrêg nr 13
Jan Florczak, DDG
Alicja Grzejdak, MW
Arkadiusz Rojek, Zmiany
mandat - Jan Florczak

- 40
-8
- 25

okrêg nr 14
Bogumi³a Marut, DDG
Wies³aw Kielan, MW
El¿bieta Kusiak, Zmiany
mandat - El¿bieta Kusiak

- 26
- 43
- 45

okrêg nr 15
Grzegorz Jaromin, DDG
Zbigniew Gradziñski, MW
Roman KaraŸniewicz, PSL
Stanis³aw Kujawa, Zmiany
mandat - Roman KaraŸniewicz

- 11
- 25
- 46
- 12

Nowa Rada Miejska w Dobrej

- 51
- 48

W³odzimierz Szczepaniak, Czas na zmiany - 59
Antoni Kontowicz, DDG
- 67
Renata Gielar, Zmiany
- 57
Mateusz Bia³czak, Zmiany
- 75
Wies³aw Graczykowski, DDG
- 71
Edward Stanis³awczyk, DDG
- 61
Józef Kirejczyk, DDG
- 51
Przemys³aw Gromadzki, PSL
- 49
Sylwia £ojek, MW
- 44
Olga Rzepczyñska-Skrzyniarz, Zmiany - 43
Przemys³aw Kerner, Zmiany
- 67
Agata Michalik, DDG
- 29
Jan Florczak, DDG
- 40
El¿bieta Kusiak, Zmiany
- 45
Roman KaraŸniewicz, PSL
- 46
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WÓJTA I RADNYCH
RADA POWIATU £OBESKIEGO
Lista nr 1 KW PSL otrzyma³ 4874 g³osy- 8 mandatów. Lista nr 12 KWW Przyjazny Powiat - 2722
g³osów - 4 mandaty. Lista nr 13 KWW Porozumienie Samorz¹dowe - 2682 - 3 mandaty.
OKRÊG nr 1 - £obez
Lista wyborców uprawnionych do g³osowania 11.319. Lista wyborców, którzy wziêli udzia³ w g³osowaniu - 4.822. G³osów niewa¿nych - 1077.
PSL
Micha³ Kar³owski
PAWE£ MAREK
MIECZYS£AW FOJNA
JAROS£AW ¯UK
Andrzej Adamów
Magdalena Œniadecka
Gra¿yna Moskal
Lucyna Majchrzak
Beata Ch³opik
El¿bieta Ziêba
Marian Kozioryñski
Edward Drozda

- 1704 g³osy
- 204
- 458
- 219
- 205
- 117
- 57
- 42
- 57
- 33
- 55
- 104
- 153

Przyjazny Powiat
Zdzis³aw Bogdanowicz
MAREK KUBACKI
Jerzy Rakocy
Irena Lenkiewicz
Wojciech Skoniecki
Monika Sypu³ek
Artur Andrusieczko
Malwina Wiœniewska
Joanna Mazurek
Mariusz Mazur
Jaros³aw Szczypiñski
Beata Skrobiñska

- 788 g³osów
- 136
- 264
- 33
- 101
- 44
- 23
- 40
- 34
- 12
- 39
- 30
- 32

Porozumienie Samorz¹dowe
IRENEUSZ KABAT
El¿bieta Pilecka
Tadeusz JóŸwiak
Dariusz Ledzion
Witold Mazur
Helena Szwemmer
RYSZARD SOLA
Ewa Ciechañska
Beata Zapalska
Eliza Grzeszczak
Mariola Kotowicz
Ryszard De Lewin-Lewiñski

- 1253 g³osy
- 323
- 107
- 91
- 59
- 37
- 98
- 282
- 75
- 38
- 21
- 64
- 58

OKRÊG nr 2 - Resko

Przyjazny Powiat
Wies³awa Rachwa³
Lech P³uciennik
Dariusz Kêsy
Roman Gojlik
Cecylia Degler
Stanis³awa Barcikowska
Porozumienie Samorz¹dowe
Zdzis³aw Trojga
ARKADIUSZ CZERWIÑSKI
Jolanta Furman
Barbara Basowska
Zbigniew Pa³ubiak
Ryszarda Czaban

- 605 g³osów
- 83
- 124
- 100
- 114
- 110
- 74

OKRÊG nr 3 - Radowo Ma³e i Dobra
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania
- 6636. Liczba wyborców, którym wydano karty do
g³osowania - 3518. Liczba kart wyjêtych z urny 3517. G³osów niewa¿nych - 1128.
KW PSL
- 1237 g³osów
ZYGMUNT B£AWZDZIEWICZ
- 457
JÓZEF B¥K
- 352
Miros³aw Dawlud
- 38
Agnieszka Witkowska
- 133
Krystyna Kirejczyk
- 137
Urszula Sira
- 120
Przyjazny Powiat
Ryszard Sarna
JANUSZ £UKOMSKI
Miros³aw Budzyñski
Iwona Kwiatkowska
Alicja Sokal
Alina Tchurz
Porozumienie Samorz¹dowe
Ewa Dmochowska-Hatalska
Jan Zdanowicz
Emil Chodañ
Zbigniew Sidor
Bogumie³a Hell
Irena Grzesiuk

- 580 g³osów
- 205
- 210
- 61
- 16
- 61
- 27
- 571
- 39
- 339
- 114
- 28
- 32
- 19

OKRÊG nr 4 - Wêgorzyno
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania
5810. Liczba wyborców, którym wydano karty do
g³osowania - 2878.
Liczba kart wyjêtych z urny - 2875
Liczba kart niewa¿nych - 8
Liczba g³osów niewa¿nych - 815

Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania
- 6396. Liczba wyborców, którym wydano karty do
g³osowania - 2841. Liczba kart wyjêtych z urny 2840, w tym jedna karta niewa¿na. Liczba g³osów
niewa¿nych - 746.

PSL
GRA¯YNA KARPOWICZ
El¿bieta Gêbka
Irena Szewczuk
Jan Buchwa³
Jacek Kaliciñski
Pawe³ Bot

Lista nr 1
KW PSL
ANDRZEJ GRADUS
Teofil Bus
Halina Frost
JÓZEF LEŒNIAK
Mariola Jurzysta

Przyjazny Powiat
MONIKA KU•MIÑSKA
KRZYSZTOF GWÓ•D•
Janina Mazuro
Andrzej Nowacki
Józef Drozdowski
Halina Jagie³ka

- 1116 g³osów
- 540
- 164
- 72
- 237
- 103

- 372 g³osy
- 39
- 25
- 37
- 70
- 78
- 123

- 817 g³osów
- 408
- 30
- 36
- 94
- 74
- 175
- 982 g³osy
- 290
- 245
- 117
- 57
- 238
- 35

Porozumienie Samorz¹dowe
Zofia Makarec
Zdzis³aw Madajczyk
Adam Nakiela
Wies³awa Kuczyñska
Waldemar Konefa³

- 253 g³osy
- 126
- 39
- 15
-7
- 66

Rada Powiatu £obeskiego
PAWE£ MAREK
MIECZYS£AW FOJNA
JAROS£AW ¯UK
MAREK KUBACKI
IRENEUSZ KABAT
RYSZARD SOLA
ANDRZEJ GRADUS
JÓZEF LEŒNIAK
ARKADIUSZ CZERWIÑSKI
ZYGMUNT B£AWZDZIEWICZ
JÓZEF B¥K
JANUSZ £UKOMSKI
GRA¯YNA KARPOWICZ
MONIKA KU•MIÑSKA
KRZYSZTOF GWÓ•D•

- 458
- 219
- 205
- 264
- 323
- 282
- 540
- 237
- 124
- 457
- 352
- 210
- 408
- 290
- 245

Arkadiusz Czerwiñski w Resku wygra³ wybory na
burmistrza i zast¹pi go w radzie Barbara Basowska, która uzyska³a jako druga na liœcie najwiêcej
g³osów. W Wêgorzynie Monikê KuŸmiñsk¹, która równie¿ wygra³a wybory na burmistrza zast¹pi
Józef Drozdowski, który uzyska³ w kolejnoœci na
liœcie najwiêcej g³osów.

WYBORY DO SEJMIKU
Powiat £obeski
Zbiorcze wyniki g³osowania na obszarze powiatu
³obeskiego. Liczba wyborców uprawnionych do
g³osowania - 30161. Wydano kart do g³osowania
- 14056. Liczba g³osów niewa¿nych - 4005, co stanowi 28,5 proc.

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU
Frekwencja w województwie wynios³a 33,56 proc.
G³osów niewa¿nych oddano 19,46 proc.
PO zdoby³a - 12 mandatów, PSL - 7, PiS - 6, SLD
Lewica Razem - 4, Bezpartyjni KWW Pomorze
Zachodnie - 1.
PO
Olgierd Geblewicz, Teresa Kalina, Andrzej Niedzielski, Joanna ¯urowska, Henryk Zajko, Artur
£¹cki, Anna Mieczkowska, Krystyna Ko³odziejska-Motyl, Jan Kuriata, Adam Wyszomirski, Rafa³
Zaj¹c, Ewa Dudar.
PSL
Zygmunt Dziewguæ, Jaros³aw Rzepa, Cezary Szeliga, Ryszard Miæko, Robert Grzywacz, Witold Ruciñski, Olgierd Kustosz.
PiS
Krzysztof Zaremba, Kazimierz Drzazga, Halina
Szymañska, Henryk Carewicz, Pawe³ Szefernaker,
Pawe³ Mucha.
SLD Lewica Razem
Dariusz Wieczorek, Jerzy Kotlêga, Adam Ostaszewski, Artur Nycz.
Bezpartyjni KWW Pomorze Zachodnie
Maria Ilnicka-M¹dry.
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100 drzew do wyciêcia!
(£OBEZ). Do 30 kwietnia maj¹
zostaæ œciête drzewa pomiêdzy kaplica cmentarn¹ a tzw. patelni¹, czyli w miejscu, gdzie ma powstaæ nowa
czêœæ cmentarza. Dzia³aka ta, wygl¹daj¹ca jak park, bo rosn¹ na niej
parkowe drzewa, wchodzi w sk³ad
dzia³ki cmentarza. Nie bêdzie wiêc
litoœci dla dêbów, buków i sosen.
Maj¹ iœæ pod pi³ê, aby gmina mog³a
rozbudowaæ cmentarz komunalny
w £obzie. Decyzje o wycince starostwo w £obzie ju¿ zatwierdzi³o.
Pytanie na temat tego miejsca
zada³a podczas debaty kandydatów
na burmistrzów Halina Rabiec przedstawiciel Polskiego Ko³a Ekologów w
£obzie. Dopytywa³a, czy je¿eli Ryszard Sola wygra wybory, to nadal
bêdzie kontynuowa³ dzia³ania odebrania spo³ecznoœci ³obeskiej czêœci
parku, by przeznaczyæ na cmentarz.

List do redakcji

- Wkracza pan na teren spacerowy mieszkañców £obza, na teren
siedliska kwaœnej buczyny ni¿owej
objêtej prawn¹ ochron¹. Czy¿by pan
leœnik z wykszta³cenia chcia³ oficjalnie ³amaæ przepisy o ochronie przyrody o ochronie œrodowiska, dóbr
kultury, lasów i planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym?
Wszystkie te ustawy i nie tylko te
mówi¹ o ochronie siedliska kwaœnej
buczyny. Plan ochrony kwaœnej
buczyny jest w gminie, opracowany
specjalnie dla parku w £obzie, tam s¹
specjalne zalecenia. Dlaczego trzeba siêgaæ po park leœny, je¿eli s¹ inne
mo¿liwoœci przed³u¿enia obszaru
cmentarza np. w kierunku W. Polskiego, chyba ¿e planowany jest
kolejny skok na drewno tak jak w
latach 2002-2003, kiedy to 2052 drzewa zosta³y wyciête, czy nadal bêdzie
pan chcia³ wycinaæ drzewa w parku

miejskim, który jest miejscem spacerowym?
Dlaczego przez tyle lat pañskiego urzêdowania nie podjêto dzia³añ
usytuowania cmentarza na polach
truskawkowych, by³y ju¿ podjête
prace, wydano pieni¹dze, by³ projekt, badania hydrogeologiczne,
wystarczy³ dzia³aæ dalej.
Ryszard Sola odpowiedzia³, ¿e
ten dokument znajduje siê w urzêdzie. Gmina nie ma zamiaru wchodziæ
w teren parku leœnego, je¿eli ktoœ
mówi takie rzeczy, to nie wie, co
mówi. Gmina dysponuje terenem
cmentarnym wydzielonym geodezyjnie znajduj¹cym siê w s¹siedztwie kaplicy – jest to rezerwa, po
któr¹ gmina mo¿e siêgn¹æ. Na terenie naszego cmentarza zaczyna nam
brakowaæ miejsca, sporo tego miejsca uda³o siê zagospodarowaæ, zagospodarowano groby, którymi nikt
siê nie interesuje. Teraz chcemy
wejœæ w obszar, który jest cmentarzem, a nie parkiem, na obszarze
gmina wykona prace przygotowawcze polegaj¹ce na wycince czêœci
drzew, wyrwaniu karp, wyrównaniu
terenu, aby dzia³kê cmentarn¹ udostêpniæ mieszkañcom. Nie bêdê wypowiada³ siê w kwestii lat minionych, kiedy jeszcze mnie tu nie by³o,
kiedy by³y plany i posz³y za nimi
wydatki zwi¹zane z uruchomieniem
kolejnego cmentarza na tzw. polach
truskawkowych, bo o takich planach
wiem. Niemniej tzw. pola truskawkowe w czêœci nale¿¹ do gminy, a w
czêœci do ANR. ANR jest przez nas
poinformowana o tym, ¿e nale¿y
trzymaæ tê ziemiê w rêkach Agencji
nie sprzedawaæ tej ziemi bowiem w
przysz³oœci gmina mo¿e po ten teren
siêgn¹æ jako po kolejny rezerwowy
teren pod miejsca grzebalne. Tym

samym zabezpieczamy interes gminy i jej mieszkañców by przez nastêpne 10 lat by³o gdzie wykonywaæ
pochówki i przez nastêpne 20 lat te¿
– powiedzia³ burmistrz.
Tu nale¿y siê ma³e wyjaœnienie ta czêœæ drzew, o której wspomnia³
burmistrz, to 101 sztuk dêbów, buków i sosen rosn¹cych pomiêdzy
kaplic¹ a patelni¹, co oznacza, ¿e jeœli
tam cokolwiek zostanie po wycince,
to najwy¿ej kilka sztuk.
Faktycznie burmistrz móg³ mieæ
w rêkach dokument wskazuj¹cy teren cmentarza na tzw. polach truskawkowych, albowiem uchwa³a w
sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz” zosta³a podjêta 3 wrzeœnia 2008 roku, czyli ju¿ za
rz¹dów burmistrza Soli. Na cmentarz
przeznaczono 6,26 ha. 30 grudnia
2009 roku radni podjêli uchwa³ê w
sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie nieruchomoœci nie-

zabudowanych po³o¿onych w obrêbie 1 miasta £obez od Skarbu Pañstwa - Agencji Nieruchomoœci Rolnych, pod cmentarz komunalny. To
oznacza, ¿e gmina mo¿e w ka¿dej
chwili siêgn¹æ po tê ziemiê i nie musi
czekaæ 10 lat.
Wykonawca wycinki ma kupiæ
ca³oœæ drewna uzyskanego z dokonanej przez siebie wycinki po cenie
netto 50.559 z³ plus VAT.
W zamian za mo¿liwoœæ wyciêcia
gmina ma nasadziæ 69 sztuk dowolnego gatunku niskopiennych
drzew.
MM

Nowa inwestycja - ale po kolei

W ostatnim czasie rozpoczêto w £obzie modernizacjê
oczyszczalni œcieków. Projekt bêdzie kosztowa³ ponad
13 milionów z³ i ma byæ ukoñczony w 2020 roku.
W oczyszczalni w £obzie
stosuje siê oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne
w czasie jednodobowym.
Jest to tzw. metoda osadu czynnego,
niskoobci¹¿onego.
W
oczyszczaniu biologicznym maj¹
zastosowanie bakterie, dla których
po¿ywk¹ s¹ zwi¹zki organiczne zawarte w œciekach. Natomiast w chemicznym procesie stosowane jest

wapno koagulant PIX 113. W procesie biologicznym wa¿ne jest stosowanie odpowiednich stê¿eñ w zbiornikach, poniewa¿ przy nadmiernym
obci¹¿eniu bakterie oczyszczaj¹ce
bêd¹ niedotlenione, natomiast w
przypadku nadmiernego rozrzedzenia zgin¹ z braku pokarmu (sytuacje
takie wystêpuj¹ w przypadku opadów deszczu).
Dowiedzieliœmy siê, ¿e przed
budow¹ wiêkszych zbiorników nie
dokonano modernizacji kanalizacji
polegaj¹cej na tym, aby woda z opadów kierowana by³a bezpoœrednio
do Regi, a œcieki do osadników w
oczyszczalni.

Z perspektywy mieszkañca
£obza wynika, ¿e najpierw, przed
rozbudow¹ zbiorników, nale¿a³oby
dokonaæ rozdzielenia kanalizacji sanitarnej od deszczowej. Wtedy
zbiorniki w oczyszczalni mog³yby
byæ mniejsze i tañsze.
Nastêpuj¹ zmiany klimatyczne.
Coraz czêœciej nastêpuj¹ gwa³towne
opady. Iloœæ odbieranej wody (woda
plus œcieki) zwiêksza siê nawet piêciokrotnie i mo¿e wynosiæ oko³o 5000
m. szeœc. na dobê. Wymusi to na operatorach zastosowanie godzinowej, a
nie dobowej metody oczyszczania.
Zastanawia nas, czy w czasie 1 godziny bêdzie mo¿na uzyskaæ wymagane

parametry zawarte w tabelach
oczyszczania biologicznego, czy
Rega nie otrzyma wtedy takiej dawki
zanieczyszczeñ, które niszcz¹ pla¿ê w
Trzebie¿y oraz wody Ba³tyku.
Reasumuj¹c: najlepsz¹ metoda
oczyszczania œcieków jest metoda,
w której cykl trwa kilka tygodni.
Rozbudowa oczyszczalni to krok
w nowoczesnoœæ, to dobry pocz¹tek
dobrych inwestycji. Niestety nie
mo¿emy uwolniæ siê od sarkazmu;
bêdzie dobrze, a nawet bardzo dobrze wtedy, kiedy woda deszczowa
zostanie oddzielona od œcieków.
Ko³o Polskiego Klubu
Ekologicznego w £obzie
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Festiwal Pieœni Chrzeœcijanskiej „Trzebiatowska Cecyliada 2014”

Sukces scholi „Genezaret”
(MRZE¯YNO) Kolejny raz
schola gimnazjalno-parafialna Genezaret wziê³a udzia³ w 10 jubileuszowym Festiwalu Pieœni Chrzeœcijanskiej „Trzebiatowska Cecyliada 2014”, który odby³ siê w sobotê, 22 listopada 2014 r., w hali widowiskowej w Mrze¿ynie. Tego dnia
przypada dzieñ œwiêtej Cecylii patronki chórów i œpiewaków koœcielnych.
W poprzednich latach braliœmy
udzia³ w tej imprezie z du¿ym sk³adem, i choæ zawsze by³y to pouczaj¹ce wyjazdy, to jednak wracaliœmy
bez sukcesu (za wyj¹tkiem naszej
solistki Patrycji Jaremko). W tym
roku uda³o siê!!! Trio Genezaret zdoby³o trzecie miejsce w kategorii zespo³ów m³odzie¿y starszej! Trio

œpiewa³o w sk³adzie: Patrycja Jaremko, Elwira Buryj i Patrycja Szwarczewska.
Wynik ten bardzo nas cieszy, bo
festiwal ma rangê ogólnopolsk¹ i w
zwi¹zku z tym jest to nasze najlepsze do tej pory osi¹gniêcie zespo³owe. Zostaliœmy nagrodzeni nie
tylko piêknymi pami¹tkowymi dyplomami, ale tak¿e nagrod¹ rzeczow¹ w postaci nag³oœnienia do
komputera (z dobrym wooferem).
Mam nadziejê, ¿e ten sukces zachêci inne osoby zdolne wokalnie
do udzia³u w scholi.
Dziewczyny z trio Genezaret
bêd¹ pamiêtaæ ten radosny dzieñ
bardzo d³ugo, bo takie wydarzenia
dowartoœciowuj¹ m³odego cz³owieka, który spe³nia w ten sposób naturaln¹ potrzebê zwrócenia na siebie

Dobro, które
nic nie kosztuje

uwagi. Tego nam nie brakowa³o, bo
pochwalono trio za wyj¹tkowo czyste wykonanie na trzy g³osy pieœni
„Wykrzykujcie Bogu”, za „¿ywy”
akompaniament gitary, a Patrycjê
Jaremko kolejny raz wyró¿niono w
kategorii solistów. Komisja stwierdzi³a, ¿e wykonanie Patrycji „o w³os”

otar³o siê o czo³owe miejsce, a konkurencja by³a bardzo silna. Wœród
zespo³ów pierwsze miejsce zdoby³
Gate of Heaven - rockowy band z
Wroc³awia, 2 miejsce chór Mayoll z
Ko³obrzegu, wieloletni triumfator
Cecyliady, no i 3 miejsce - MY!!!
Grzegorz Stefanowski

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci
w Placówkach Edukacyjnych

Jestem Patriot¹
(RADOWO WIELKIE) W Placówkach
Edukacyjnych w Radowie Wielkim, realizuj¹c Program wychowawczy Placówek w
dniach od 7 do 14 listopada 2014 r. odby³a siê
wystawa prac plastycznych z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci.
(RUNOWO POM.) 21 listopada
to Œwiatowy Dzieñ ¯yczliwoœci i Pozdrowieñ, uchwalony w roku 1973 w
Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju.
Nasza szko³a po raz kolejny wziê³a udzia³ w akcji, której celem jest
propagowanie pozytywnych postaw w relacjach miêdzyludzkich
oraz budowanie wizerunku szko³y,
jako miejsca ludzi ¿yczliwych. Wychowawcy klas przeprowadzili zajêcia warsztatowe zwi¹zane z kszta³towaniem pozytywnych postaw spo³ecznych. I tak na przyk³ad w klasie
I zajêcia opiera³y siê na treœci bajki

Janiny Poraziñskiej „Szewczyk Dratewka”. Ka¿da z baœni niesie jakieœ
przes³anie, bajka o Szewczyku Dratewce uczy o tym, ¿e ka¿dy dobry
czyn bêdzie kiedyœ nagrodzony.
Biedny bohater szczególnie potrafi
odczuæ niedolê s³abszych i przeœladowanych. Naprawiaj¹c cudze
krzywdy przekonuje, ¿e cz³owiek nie
musi byæ tylko z³y. Nie domaga siê
nagrody, jest skromny, pracowity i
gotowy do niesienia pomocy ka¿demu potrzebuj¹cemu. Uwieñczeniem
zajêæ by³o wykonanie przez uczniów
uœmiechów, które nastêpnie przypiêto do ubrañ.
El¿bieta Bobryk, wychowawca kl. I

Wychowankowie i
uczniowie Placówek
Edukacyjnych w Radowie Wielkim przez kilka dni wykonywali indywidualne i grupowe prace
plastyczne oraz przestrzenne pt. „Jestem Patriot¹”. Wystawê wykonanych prac przygotowali uczniowie i
pracownicy Niepublicznego Gimnazjum nr 1, a oceny prac konkursowych dokona³o jury w sk³adzie:
Anita Dêbicka, S³awomir Gawe³ i
Karolina Nowicka wraz z przewodnicz¹c¹ Aleksandr¹ Klimaszewsk¹.
Zwyciêzcy indywidualni
Szymon Kraus, klasa IV b SP

Rafa³ Telmanowski, kl. VI OREW
Roman Kopeæ, kl. VI a SP
Zwyciêskie prace grupowe
Klasa II i III a i b OREW
Klasa I i III Gimnazjum OREW
Klasa I SPdP
Wyró¿nione osoby i grupy
otrzyma³y atrakcyjne nagrody, a
pamiêæ o Narodowym Œwiêcie 11 listopada przetrwa³a i przetrwa do
koñca œwiata i jeden dzieñ d³u¿ej…
Wojciech Frost

Str
Str.. 16

SPORT

WYNIKI I TABELE

Turniej mini pi³ki koszykowej w Radowie Ma³ym

Szko³a w Radowie Ma³ym
b³yszczy przyk³adem

Reprezentacja Radowa Ma³ego 10-latków w minikoszykówce pod opiek¹ p. Miros³awa Budzyñskiego w
sk³adzie: Jaros³aw Domañski, Maciej Kurdziel, Hubert Odzioba, Marcel Paszek, Szymon Pluciñski, Karol Siemianowicz, Filip Wasilewski, Oliwier Znamierowski, Kacper Sobañski, Jakub Œliwiñski, Robert Adamski,
Adrian G¹sior, Szymon Jankowski.

15 listopada 2014 roku w hali
sportowej w Radowie Ma³ym odby³a
siê ciekawa impreza sportowa dla
najm³odszych po nazw¹: I Turniej
Minikoszykówki Ch³opców o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym .
Do wspó³zawodnictwa na parkiecie zaproszono zespo³y ch³opców 10-letnich z rocznika urodzenia
2004, reprezentuj¹cych czo³owe kluby w województwie: Wilki Morskie
Szczecin,UKS 36 Szczecin, Spójnia
Stargard Szczeciñski i UKS Mini Gier
Radowo Ma³e.
Dru¿ynom basketu z województwa towarzyszy³o liczne grono kibiców, w tym rodzice przysz³ych koszykarzy. Miejscowych sportowców ¿ywo wspierali radowscy sympatycy koszykówki.
Zawody rozgrywane by³y systemem "ka¿dy z ka¿dym". Wysokoœæ
do obrêczy dla maluchów obni¿ono
przepisowo do 265 cm. Mecze mia³y
zaciêty charakter, a poziom gry by³
bardzo wyrównany. Opiekunowie
zespo³ów wyra¿ali zadowolenie z
nabytych ju¿ umiejêtnoœci technicznych pod koszami.
Tabela koñcowa turnieju
I. MKS Wilki Morskie Szczecin
II. UKS Radowo Ma³e

Ceremonia zakoñczenia turnieju i wrêczenia dyplomów i pucharów. Od
lewej zespo³y: Spójnia Stargard Sz., Wilki Morskie Szczecin, UKS 36
Szczecin, UKS Mini Gier Radowo Ma³e.

III. KS Spójnia Stargard Szcz.
IV. UKS 36 Szczecin
Zdobywc¹ g³ównego trofeum pucharu Dyrektora Szko³y p. Ewy
Radanowicz okaza³ siê zespó³ 10-latków z klubu Wilki Morskie ze Szczecina. Reprezentacja minikoszykarzy
z Radowa Ma³ego pod opiek¹ trenersk¹ p. Miros³awa Budzyñskiego
spisywa³a siê na parkiecie bardzo
dobrze i zajê³a II miejsce. I ten wynik
wspó³zawodnictwa Radowian nale-

tygodnik ³obeski 25.11.2014 r.

¿y uznaæ za sukces na pocz¹tku drogi do kariery sportowej.
Szko³a w Radowie Ma³ym i dzia³aj¹cy tu klub UKS Mini Gier od wielu lat jest przyk³adem dla innych placówek w powiecie, a nawet w województwie, wzorowej organizacji imprez koszykarskich dla dzieci i m³odzie¿y. Radowo Ma³e nazywane jest
w œrodowisku sportowym s³usznie stolic¹ basketu. Czekamy na nastêpne wieœci spod koszy na radowskim
parkiecie.
(o)

IV liga
Wyniki 15 kolejki: Arkonia Szczecin Œwit Szczecin 1:0, Gryf Kamieñ Pomorski - Lech Czaplinek 1:1, Ina Goleniów - Stal Szczecin 2:2, Kluczevia
Stargard - D¹b Dêbno 2:1, Energetyk
Gryfino - Odra Chojna 0:1, Vineta Wolin
- Sarmata Dobra 4:0, Hutnik Szczecin Osadnik Myœlibórz 4:2, Darzbór
Szczecinek - Iskra Bia³ogard 1:1.
1. Œwit Szczecin
34 34:16
2. D¹b Dêbno
29 35:22
3. Vineta Wolin
28 35:18
4. Odra Chojna
26 32:23
5. Hutnik Szczecin
25 28:23
6. Osadnik Myœlibórz
24 32:23
7. Arkonia Szczecin
22 24:21
8. Ina Goleniów
22 23:24
9. Darzbór Szczecinek
18 19:19
10. Gryf Kamieñ Pom.
18 27:31
11. Sarmata Dobra
18 22:34
12. Iskra Bia³ogard
16 18:26
13. Kluczevia Stargard
15 21:33
14. Lech Czaplinek
14 17:24
15. Stal Szczecin
11 22:31
16. Energetyk Gryfino
10 22:43
Klasa wojewódzka
Wyniki 15 kolejki: Ina Iñsko - Sparta
Wêgorzyno 1:1, Zorza Dobrzany - Stal
Lipiany 1:1, Odrzynka Radziszewo Piast Chociwel 0:1, Flota II Œwinoujœcie
- B³êkit Pniewo 9:0, Unia Dolice - Pomorzanin Nowogard 3:3, Gavia
Choszczno - Jeziorak Szczecin 1:3,
K³os Pe³czyce - Morzycko Moryñ 2:0,
Polonia P³oty - Orkan Suchañ 2:0.
1. Piast Chociwel
38 38:11
2. Pomorzanin Now.
32 26:17
3. Jeziorak Szczecin
31 34:22
4. K³os Pe³czyce
26 21:22
5. Stal Lipiany
24 34:25
6. Morzycko Moryñ
23 22:18
7. B³êkit Pniewo
23 28:37
8. Polonia P³oty
22 35:22
9. Zorza Dobrzany
21 35:21
10. Sparta Wêgorzyno
19 21:20
11. Flota II Œwinoujœcie 16 29:37
12. Unia Dolice
15 30:28
13. Ina Iñsko
15 18:30
14. Orkan Suchañ
10 13:35
15. Gavia Choszczno
10 21:35
16. Odrzynka Radziszewo 6 16:41
Klasa okrêgowa
Wyniki 15 kolejki: Victoria 95 Przec³aw Masovia Maszewo 1:1, Mewa Resko Wicher Brojce 3:1, Ehrle Dobra Szcz. - Fagus Ko³bacz 3:0, Iskra Golczewo - Œwiatowid £obez 1:0, Kasta Szczecin - Sparta
Gryfice 3:4, Intermarche Rega Trzebiatów
- Promieñ Mosty 8:0, Iskierka Szczecin Tanowia Tanowo 1:2, GKS Mierzyn Wybrze¿e Rewalskie Rewal 3:4.
1. Intermarche Rega
34 53:13
2. Iskra Golczewo
31 32:16
3. Masovia Maszewo
27 27:23
4. Œwiatowid £obez
27 32:18
5. Tanowia Tanowo
27 33:27
6. Promieñ Mosty
23 24:29
7. Wybrze¿e Rewalskie
23 23:21
8. Sparta Gryfice
22 28:25
9. Iskierka Szczecin
21 25:18
10. GKS Mierzyn
20 33:35
11. Mewa Resko
20 24:28
12. Ehrle Dobra Szcz.
19 23:30
13. Victoria 95 Przec³aw 15 15:29
14. Wicher Brojce
12 14:26
15. Fagus Ko³bacz
11 18:44
16. Kasta Szczecin
9 15:37
To ostatnie mecze rundy jesiennej.
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(558)
(353)
(307)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(243)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(211)
Beata Medunecka - PUP £obez
(58)
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
+
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pozytywnie oceniam

(353)
(172)
(139)
(108)
(105)
(71)
(62)
(46)
(34)
(33)
(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

(49)
(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Andrzej Nowak - RM Resko
Renata Kulik - 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

(558)
(307)
(226)
(152)
(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.(29)
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)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(19)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(14)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(13)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(9)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(9)
Beata Medunecka - PUP ?obez
(6)

5 000
nagrody

Imiê i nazwisko urzednika ..............................................................

Sponsorzy:
miejsce jego zatrudnienia..............................................................
Marcin
Pietrzyk

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika ..............................................................
Kazimierz

Rynkiewicz

miejsce jego zatrudnienia..............................................................

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego
6 lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p.
Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów Warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS).
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Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
(6)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (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
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Marian Kozioryñski - UM £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - 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

(370)
(125)
(122)
(111)
(95)
(90)
(80)
(84)
(73)
(39)
(32)
(25)
(24)
(24)
(23)
(18)
(18)
(15)
(14)
(14)
(14)
(13)
(13)
(11)
(10)
(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
(284)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(229)
Barbara Basowska - radna RM
(194)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
(194)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (183)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (76)
Jolanta Furman - CK
(56)
Anna So³onyna - so³tys Iglic
(50)
Andrzej Nowak - RM Resko
(47)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
(31)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(30)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(27)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko (23)
Kamila Jaworska - UM Resko
(17)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(15)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(12)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (11)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(11)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku (9)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko - (8)
Pawe³ Gradus - RM Resko
(7)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(6)
Jan Czaban - radny RM Resko
(3)
Ryszarda Czaban - dyrektor SP Resko (3)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (3)
Halina Puch - UM Resko
(3)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (55)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(14)
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ROZMAITOŒCI

Zas³u¿eni ³obzianie

(SZCZECIN-£OBEZ). 22 listopada w sali Rycerskiej Urzêdu Wojewódzkiego w Szczecinie odby³a
siê dla krwiodawców szczególna
uroczystoœæ. El¿bieta Modrzejewska z £obza otrzyma³a Z³otego Gryfa Zachodniopomorskiego oraz
Kryszta³ow¹ ró¿ê, odznaka honorowa przypad³a równie¿ cz³onkom zarz¹du Klubu HDK PCK w £obzie.
W przedostatni¹ sobotê listopada w Zachodniopomorskim Urzêdzie Wojewódzkim w Szczecinie odby³a siê uroczystoœæ z okazji 95.lecia
Polskiego Czerwonego Krzy¿a oraz
obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa.
El¿bieta Modrzejewska otrzyma-

³a Z³otego Gryfa za pracê w mijaj¹cej
kadencji Zarz¹du Okrêgowego PCK
w Szczecinie. Ponadto Klub HDK
PCK w £obzie zosta³ odznaczony
Honorow¹ Odznak¹ PCK stopnia II.
Honorow¹ Odznak¹ PCK odznaczeni zostali tak¿e cz³onkowie Zarz¹du
Klubu HDK PCK w £obzie: III st.
Bogus³aw Zienkiewicz, III st. Anna
W³odarczyk, IV st. Tomasz Mechliñski, IV st. Bronis³aw Ar³ukowicz oraz
IV st. Andrzej Maziarz.
W naszym województwie dzia³a
48 klubów HDK PCK zrzeszaj¹cych
ponad 1400 osób.
Odznaczenia i wyró¿nienia
otrzymali ci najbardziej wyró¿niaj¹cy siê. Wszystkim szczerze gratulujemy.
MM

Zapiski z pamiêci
Pi¹tek 03.01.2014.
Drzwi na werandê teoretycznie
zamkniête. Idê spaæ. Budzi mnie stukanie. Idê zobaczyæ gdzie jest Dziadek. W domu go nie ma. Tylko jego
cieñ majaczy za drzwiami. Drzwi maj¹
zatrzaskowy zamek. Jest 23,55.
Wpuszczam Dziadka do domu. 2.00
Dziadek w ³ó¿ku. 0.30 Hilfe, Dziadek
wsta³, aby siê przesun¹æ w górê
³ó¿ka. Pomagam mu siê po³o¿yæ,
nakrywam pierzyn¹ i mówiê dobrej
nocy i dobrego snu. 0,55. S³yszê –
halo. Idê. Dziadek stoi, nie wie czy do
³ó¿ka, czy do toalety, czy do sto³u.
Wychodzi na próg sypialni, patrzy
na pusty stó³ i mówi - bet. Wracamy.
K³adê go do ³ó¿ka. Jest 0.58. 1,23Dziadek wo³a hilfe. Stoi na progu,
znów popatrzy³ na stó³ i mówi bet. Za
minutê jest w ³ó¿ku. 1,37- hilfe, siedzi na krawêdzi ³ó¿ka i mówi bet.
Pomagam mu siê wy¿ej przesun¹æ i
nakrywam go pierzyn¹. 2,23 - hilfe.
Mi siê œni, ¿e mówiê ajn moment.
Dopiero drugie hilfe zrywa mnie z
³ó¿ka. Dziadek zapl¹ta³ siê w pierzynê i chce do toalety. Robi kupkê.
Podcieram mu ju¿ pi¹ty raz ty³ek, a
kupa dalej miêdzy poœladkami. Tak
jakby mu siê ca³y czas wysuwa³a. Na
koniec podcieram mokr¹ i ciep³¹
szmatk¹ i koñczê suchym jej brzegiem. 2,30 Dziadek znów w ³ó¿ku.
Nastawiam pranie , bo koñcz¹ mi siê
szmatki. 4,22 hilfe. Dziadek chce do
toalety. Robi kolejn¹ kupkê i do
³ó¿ka. Mówiê mu dobranoc. Jest
4,27. Po drodze z ubikacji go wa¿ê.
Wa¿y 107,7 kg w pe³nym prawie
ubraniu. Schud³ kolejne kilo.
Sobota 4.01.2014.
Dziadek ca³y dzieñ odsypia.
21,35. Dziadek budzi siê i zjada deser.
21,45- idzie spaæ, oczywiœcie z moj¹
pomoc¹.22,04 hilfe. Dziadek chce
kupkê. Zatrzymujê zegar, gdy¿ myœlê, ¿e o pe³nych i kwadransowych
godzinach najczêœciej siê budzi.
22,19 - szlafen. 22,19 - hilfe, przesuwa siê wy¿ej na ³ó¿ku i dalej œpi. 22,35
Dziadek nak³ada kapcie i chodzi po
domu. 22.50 hilfe. Dziadek chce za³o¿yæ spodnie od dresu. 22.53 chce
kluczy do samochodu. Jest w kapeluszu, okularach i gotowy do wyjœcia. Wczeœniej pozamyka³em drzwi.
Wraca i zdejmuje kapcie. Ma takie
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ocieplane ortopedyczne kapcie dla
mniej sprawnych, na rzepy. 22.57
ponownie hilfe. Burmuszy pod nosem. Chce klucze i do samochodu.
23,25 - siedzi na kanapie i chce jechaæ
na spacer. T³umaczê, ¿e po nocy siê
nie jeŸdzi, tylko œpi. Burmuszy na
mnie w swojej gwarze. Dobrze, ¿e nie
rozumiem nic z tej przemowy. 23.40
ponownie hilfe. Wstajê i idê. Siedzi
w skarpetach i próbuje na jedne
skarpety za³o¿yæ drugie. Ignorujê
go i idê spaæ. S³yszê jak zak³ada
kapcie i chodzi po domu. 0,05 zajrza³
do mojego pokoju, czego dotychczas nie robi³ i wróci³ na kanapê. 0,15
– hilfe. Dziadek gotowy do wyjœcia.
Za³o¿y³ pantofle i ka¿e mi je zasznurowaæ. Ma na sobie d¿insow¹ kurtkê
i okulary. Czyli gotowy do wyjœcia.
Do ca³oœci brakuje mu tylko spodni,
których nie za³o¿y³. Poszed³ do
³azienki. Ja za nim. Widzê jak siê czesze. Wracam do ³ó¿ka. W miêdzyczasie podci¹gn¹³ ¿aluzje, otworzy³
okno i kombinuje jak wyjœæ przez
okno. Dobrze, ¿e jest ma³o sprawny
i ¿e zajrza³em. Opieprzy³em go, ¿e
wpuszcza do domu zimne powietrze,
zamkn¹³em okno, rozebra³em i posadzi³em na sedesie. Zrobi³ kupkê i
poszliœmy do sypialni. 2,30 - œpi. 3,45
- kom raus - s³yszê. Idê do sypialni.
Siedzi w jednej skarpecie. Zak³adam
mu skarpetê i idziemy spaæ. 4,35 s³yszê kom. Dziadek stoi w drzwiach,
wraca do ³ó¿ka, aby wróciæ do ubikacji. Robi kupkê i idzie na kanapê. Idê
spaæ. Co chwilê mnie wo³a. 4,45
wchodzi do mojego pokoju. Pokaza³em mu drzwi i kaza³em sobie iœæ i
zrobi³em mu pa pa. 5,02 - przyniós³ mi
do mojego pokoju pusty kubek.
Wsta³em i go nape³ni³em kompotem.
I o 5,07 poszed³em ponownie spaæ.
Budzê siê o 6,45. Dziadek œpi na kanapie. Przykry³em go kocem. 7,00 pobudka. Ja do tabletek, a tam ani
jednej. Nagrywam siê córce na sekretarkê. Po 10. przynosi tabletki.
Po obiedzie proponujê dziadkowi spacer samochodem. Nie chce.
14,05 Dziadek siê ubiera i chce na
spacer. Wychodzimy na œcie¿kê
przed domem i Dziadek stwierdza, ¿e
jest zimno i wraca. Tak samo jest za
20 minut. Wraca i k³adzie siê spaæ na
kanapie. Cdn.
WP

