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Chirurgia w Resku
nieczynna tylko
do koñca roku
Na temat funkcjonowania
oddzia³u chirurgii w szpitalu w
Resku, w zwi¹zku z pog³oskami o zwalnianiu pracowników i likwidacji oddzia³u, rozmowiamy z wicestarost¹ powiatu ³obeskiego Gra¿yn¹
Str. 7
Karpowicz.

WÊGORZYNO

Nie dla wszystkich
starczy³o miejsca
w komisjach

Szanowni Mieszkañcy gminy £obez!

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

Unimie 14, w godz. 8.00 – 14.00
Tel. 508 263 105

CMYK

Bardzo dziêkujê za ka¿dy oddany na mnie g³os
w wyborach samorz¹dowych.
Wasze zaufanie mobilizuje mnie do maksymalnej
pracy dla dobra ca³ej naszej spo³ecznoœci.
Moim kontrkandydatom sk³adam podziêkowania
za czyst¹ walkê.
Szczególne dziêkujê Januszowi Skrobiñskiemu
i m.in. Jego wyborcom, którzy wsparli mnie
w II turze wyborów.
Piotr Æwik³a
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Kto kontroluje PKW?
Poni¿szy artyku³ przedrukowujê w ramach edukacji obywatelskiej, gdy¿ w prosty i jasny sposób
pokazuje problemy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Pañstwowej Komisji Wyborczej i szerzej - co wa¿niejsze naszej demokracji i praw obywatelskich. Warto go przeczytaæ i przemyœleæ.
Kazimierz Rynkiewicz
***
Kto kontroluje PKW?
Kodeks Wyborczy okreœla Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ jako „sta³y
najwy¿szy organ wyborczy w³aœciwy
w sprawach przeprowadzenia wyborów i referendów”.
W sk³adzie PKW jest 9 sêdziów (po
trzech z TK, NSA i SN), których do tego
organu powo³uje Prezydent RP postanowieniem. W sk³adzie PKW jest te¿
Szef Krajowego Biura Wyborczego z
g³osem doradczym.
Mimo sk³adu „sêdziowskiego”
PKW nie jest jednak cia³em s¹dowym, nie jest „s¹dem”, nie wydaje ¿adnych wyroków. PKW dzia³aj¹ca jako
organ, jako „pañstwowa komisja” nie
korzysta te¿ z przymiotu „niezale¿noœci s¹du”. Cz³onkowie zaœ tej Komisji,
mimo, i¿ s¹ niezawis³ymi sêdziami
przy wykonywaniu swych funkcji w
S¹dzie Najwy¿szym, NSA i TK, sk¹d
zostali „wydelegowani” do PKW, zasiadaj¹c w „pañstwowej komisji”, i wykonuj¹c jej pañstwowe (okreœlone w
Kodeksie Wyborczym) zadania, nie
pe³ni¹ przy ich wykonywaniu funkcji
wyrokowania. Podejmuj¹c uchwa³y
jako PKW sêdziowie nie korzystaj¹
z przymiotu niezawis³oœci sêdziowskiej.
PKW nie jest organem konstytucyjnym, jej status i zadania reguluje ustawa
Kodeks Wyborczy (od art. 157 i nast.).
Cz³onkowie PKW, mimo, i¿ s¹ sêdziami, wykonuj¹ klasyczne zadania z zakresu administracji „w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów”.
Za to otrzymuj¹ comiesiêczne, bardzo
wysokie wynagrodzenie, niezale¿nie
od wynagrodzenia sêdziowskiego.
W wykonaniu swych zadañ administrowania „sprawami przeprowadzenia wyborów i referendów”, PKW m.
in.: nadzoruje przestrzeganie prawa
wyborczego, prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców i spisu wyborców; powo³uje komisje wyborcze i
komisarzy wyborczych; rozpatruje
skargi na dzia³alnoœæ okrêgowych komisji wyborczych i komisarzy; ustala i
og³asza wyniki g³osowania i wyborów;
przedstawia informacje o realizacji
przepisów Kodeksu Wyborczego i
ewentualne propozycje ich zmian; prowadzi dzia³ania informacyjne zwiêkszaj¹ce wiedzê obywateli na temat prawa wyborczego, szczególnie zasad g³osowania (zobacz art. 162 Prawa Wyborczego).
PKW sama ustala regulamin dzia³ania swego, komisarzy i komisji wybor-

czych, okreœlaj¹c w szczególnoœci sama
dla siebie „sposób sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego”.
W wykonaniu swych zadañ PKW
wydaje „wytyczne wi¹¿¹ce komisarzy
i komisje wyborcze” oraz „wyjaœnienia
dla organów administracji rz¹dowej i
jednostek samorz¹du terytorialnego,
oraz dla komitetów wyborczych i
nadawców radiowo-telewizyjnych”.
PKW uchyla te¿ uchwa³y komisji
wyborczych ni¿szych szczebli oraz
postanowienia komisarzy wyborczych
podjête z naruszeniem prawa lub niezgodne z wytycznymi, przekazuje je
do ponownego rozpoznania lub sama
rozstrzyga w sprawie (art. 161 PrW).
PKW okreœla te¿ m.in. warunki i
sposób wykorzystywania techniki
elektronicznej przy: ustalaniu wyników g³osowania, sprawdzaniu protoko³ów przez komisje oraz sprawdza
zgodnoœæ arytmetyczn¹ poprawnoœci
ustalania wyników g³osowania w obwodzie, tryby przekazywania przez
komisjê wyborcz¹ danych. PKW zapewnia oprogramowanie dla wykonywania ww. czynnoœci.
PKW wykonuj¹c swe publiczne,
administracyjne zadania kontroluje
sprawy dotycz¹ce rejestrów i wpisów
przy pomocy Krajowego Biura Wyborczego. PKW jest wiêc organem administracji rz¹dowej w sprawach organizowania wyborów. Sprawuje nadzór w
sprawach z tego zakresu, wydaj¹c
uchwa³y w formie wytycznych, wyjaœnieñ, postanowieñ i regulaminów w
sprawie wyborów, stosuje œrodki nadzorcze.
Skoro PKW jest organem administracji w sprawie wyborów i skoro rozstrzyga o podstawowych, konstytucyjnych prawach obywatelskich t.j.
prawach wyborczych, rozstrzyga o
sprawach wyboru w³adz pañstwa, to
Komisja równie¿ MUSI podlegaæ
przewidzianej Konstytucj¹ s¹dowej
kontroli dzia³ania w³aœciwej dla organów administracji, a konkretnie
tych jej dzia³añ „zewnêtrznych”, które
wp³ywaj¹ na sytuacjê prawn¹, na prawa i obowi¹zki kandydatów, wyborców i partii politycznych. Obecne prawo wyborcze nie przewiduje ¿adnej
procedury prawnej kontroli legalnoœci dzia³añ PKW, np. jej wi¹¿¹cych
wytycznych i innych aktów, z których
mog³yby korzystaæ w obronie swych
praw podmioty bior¹ce udzia³ w wyborach (wyborcy, kandydaci, partie polityczne).
Zainteresowane komitety wyborcze nie maj¹ obecnie ¿adnych prawnych mo¿liwoœci odwo³ania siê od
uchwa³y PKW np. w sprawie czêsto
kontrowersyjnego, nieobiektywnego i
stronniczego, zdaniem wielu, oceniania
przez PKW faktów naruszenia ciszy
wyborczej i prawa wyborczego przez
uczestników wyborów. Nie ma obecnie
mo¿liwoœci odwo³ania siê do s¹du np. w
sprawie legalnoœci wprowadzonego
przez PKW zakazu fotografowania
protoko³ów wyborczych przez cz³on-

ków komisji wyborczych. PKW wprowadza ró¿ne zakazy, niekiedy ca³kiem
dowolnie, czêsto z naruszeniem praw
opozycji politycznej. PKW jest ju¿
chyba jedynym organem administracji, którego dzia³ania nie s¹ podporz¹dkowane wymogom konstytucyjnym dotycz¹cym œrodków ochrony wolnoœci i praw obywatelskich.
Artyku³ 77 ust 2. Konstytucji
mówi, i¿: „ustawa nie mo¿e nikomu
zamykaæ drogi s¹dowej dochodzenia
naruszeñ wolnoœci lub praw”. Zaœ art.
78 Konstytucji przewiduje dla ka¿dej
ze stron prawo do zaskar¿ania orzeczeñ
i decyzji (s¹dów i organów administracji) wydanych w pierwszej instancji.
PKW z naruszeniem konstytucyjnej zasady jawnoœci ¿ycia publicznego
odmawia te¿ zwykle rzetelnej informacji o swoim dzia³aniu, o sposobach obliczania g³osów itp. PKW prowadzi
w³asn¹, skrywan¹ przed opini¹ publiczn¹, przed partiami politycznymi i
oprotestowywan¹ przez nie podejrzan¹ politykê zagraniczn¹, jak np.
szkolenia w pañstwie totalitarnym z
zakresu organizowania wyborów,
gwa³c¹cym podstawowe prawa wyborcze.
PKW wynioœle wyalienowana,
wygrzewaj¹ca siê w przedpokojach
prezydenckich urzêdów, czyli jednego
z oœrodków aktualnej w³adzy politycznej, odmawia uczciwego dialogu z opozycj¹, nawet z jej pos³ami.
Trzeba jednak przypomnieæ Pañstwowej Komisji Wyborczej, ¿e Komisja ta nie przydziela wyborcom w³adzy! PKW wykonuj¹c ca³kowicie s³u¿ebn¹ funkcjê tylko organizuje wybory
maj¹ce wy³oniæ nowe w³adze pañstwa.
Jej dzia³alnoœæ w zwi¹zku z tym musi
byæ ca³kowicie jawna i przezroczysta
dla ka¿dego. Jawna i powszechnie dostêpna musi byæ procedura obliczania
wyników g³osowania. Niekontrolowana dziœ przez nikogo PKW traktuje jednak wyborców jak przeciwników politycznych sprawiaj¹c wra¿enie gry po
stronie w³adzy i na jej rzecz. PKW nadu¿ywa publicznego zaufania korzystaj¹c z obecnego braku prawnych mo¿liwoœci niezale¿nej s¹dowej kontroli jej
administracyjnych dzia³añ przez Polaków tj. przez wyborców, kandydatów
i partie polityczne.
Nie ma znaczenia, ¿e w PKW zasiadaj¹ sêdziowie, gdy¿ w Komisji
tej zasiadaj¹ jako urzêdnicy, a nie
jako sêdziowie. Legalnoœæ wykonywania zadañ publicznych w zakresie
organizacji wyborów przez urzêdników PKW i ustalanie wyników tych
wyborów musi zgodnie z powszechnym, demokratycznym, konstytucyjnym standardem podlegaæ kontroli organów s¹dowych. Nale¿y w tym miejscu wyraziæ ogólniejsz¹ w¹tpliwoœæ,
czy PKW musi mieæ ca³kowicie sêdziowski sk³ad i czy nie wystarczy³by
sêdzia, jedynie jako jej przewodnicz¹cy. Eliminowa³oby to w pewien sposób
wkraczanie trzeciej w³adzy, s¹downiczej w kompetencje drugiej w³adzy,
wykonawczej, ze szkod¹ dla autorytetu sêdziów.

OdpowiedŸ na pytanie: Kto kontroluje legalnoœæ dzia³añ PKW bêdzie
mia³a fundamentalne znaczenie dla
wprowadzenia przy wyborach standardów demokratycznych, którym PKW
te¿ MUSI podlegaæ.
Byæ mo¿e odpowiedŸ uzyskamy
ju¿ nied³ugo, gdy¿ TK akurat teraz rozpatruje sprawê kontroli s¹dowej nad
dzia³aniami jednego z komisarzy wyborczych, który samodzielnie swym
postanowieniem zmieni³ granicê okrêgu
wyborczego. To dzia³anie komisarza
wyborczego zosta³o zaskar¿one do
NSA, a ten z kolei zwróci³ siê do Trybuna³u Konstytucyjnego z pytaniem
prawnym, czy rozstrzygniêcia (postanowienia) komisarzy wyborczych
podlegaj¹ kontroli s¹du administracyjnego.
Jak wspomnia³am, obecne prawo
wyborcze ¿adnej kontroli nad dzia³aniami PKW ani komisarzy wyborczych nie przewiduje. OdpowiedŸ
Trybuna³u Konstytucyjnego pozwoli ustaliæ, czy i kto mo¿e kontrolowaæ
legalnoœæ dzia³añ Pañstwowej Komisji Wyborczej. Bo, ¿e kontrola taka
MUSI istnieæ przes¹dza o tym polska
Konstytucja (art. 77 ust. 2 i art. 78).
Prof. Krystyna Paw³owska, pose³ PiS
Artyku³ ukaza³ siê wczoraj
na portalu wPolityce.pl
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Poszukiwany do pracy
w Biurze Rady Miejskiej
(RESKO). Burmistrz Reska
og³osi³ konkurs na stanowisko
urzêdnicze. Poszukuj¹cy pracy
mog¹ staraæ siê o stanowisko w Biurze Rady Miejskiej.
Kandydat musi znaæ przepisy Kodeksu wyborczego, zasady wykonywania kontroli zarz¹dczej w jednostce
samorz¹du terytorialnego, przepisy
techniki prawodawczej w zakresie
przygotowywania uchwa³ rady. Dodatkowe umiejêtnoœci, które mog¹ pomóc
w uzyskaniu pracy w Biurze Rady
Miejskiej to m.in.: sta¿ na stanowisku
urzêdniczym, znajomoœæ obs³ugi programu komputerowego w zakresie ob-

s³ugi edytora aktów prawa miejscowego oraz posiada znajomoœæ zasad
wspó³pracy jednostki samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi, dobrze te¿, jeœli kandydat posiada prawo jazdy i samochód.
W Biurze Rady od pracownika bêdzie wymagane przygotowanie we
wspó³pracy z w³aœciwymi merytorycznie stanowiskami materia³ów dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady.
Bêdzie te¿ wspó³pracowa³ z so³ectwami i so³tysami i mia³ nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarz¹dczej. Zainteresowane osoby mog¹ sk³adaæ dokumenty do 22 grudnia.
op

Volvo w rowie
10.12.2014 r., oko³o godz. 16.00, na
drodze Œwiêciechowo – Radowo Ma³e,
Adam M., kieruj¹c samochodem ciê¿arowym marki Volvo, najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku czego wpad³ w poœlizg, a nastêpnie
wpad³ do przydro¿nego rowu.

Karambol na Niepodleg³oœci
9.12.2014 roku o godz. 13.40 w
£obzie na ul. Niepodleg³oœci kieruj¹ca
Fiatem Agnieszka W. najprawdopodobniej nie dostosowa³a prêdkoœci do
warunków panuj¹cych na drodze, w
wyniku czego najecha³a na ty³ poprzedzaj¹cego j¹ samochodu BMW, kierowanego przez Bart³omieja K., który to
pojazd si³¹ rozpêdu najecha³ na samochód VW, kierowany przez Marka P.

Us³ugi porz¹dkowe dla domu i firm „MARYSIA”
£obez, tel.

535 260 589

Pracujemy na profesjonalnym sprzêcie firmy Karcher

 Sprz¹tanie biur, firm  Sprz¹tanie domów i mieszkañ
Sprz¹tanie po przeprowadzkach, po remontach  Sprz¹tanie przed
i po inspekcji sanitarnej  Sprz¹tanie po bankietach i imprezach
 Pranie tapicerek i dywanów  Prasowanie  Sprz¹tanie grobów
(opieka nad grobami)  Us³ugi jednorazowe i abonamentowe
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Uchwal¹
wynagrodzenie
dla starosty
(POWIAT). 18 grudnia Rada
Powiatu zadecyduje o wysokoœci
zarobków starosty ³obeskiego. Proponowana kwota wyp³aty to ³¹cznie
9.835 brutto, dla porównania dotychczasowe wynagrodzenie starosty ³obeskiego wynosi³o 9775 z³ i
nie by³o zmieniane od 2008 roku.
O wysokoœci wynagrodzenia
starosty decyduje Rada Powiatu,
która przy ustalaniu kwoty wyp³aty
korzysta z Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorz¹dowych.
Zgodnie z nim wynagrodzenie starosty kszta³tuje siê w tzw. wide³kach:
zasadnicze od 4.200 z³ do 5.900 z³,
dodatek funkcyjny do 1.900 z³, dodatek za wieloletni¹ pracê i dodatek
specjalny, od 20 do 40 proc. ³¹cznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Wysokoœæ zaproponowanego
wynagrodzenia dla obecnego starosty powiatu ³obeskiego wynosi
³¹cznie 9.835 z³ brutto. Sk³ada siê na
nie: wynagrodzenie zasadnicze w
wysokoœci 5.200 z³, dodatek funkcyjny w wysokoœci 1700 z³, dodatek
za wieloletni¹ pracê w wysokoœci 10

proc. wynagrodzenia zasadniczego
w wysokoœci 520 z³, dodatek specjalny w wysokoœci 35 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokoœci 2.415 z³.
Staroœcie przys³uguje ponadto
nagroda jubileuszowa, dodatkowe
wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) i inne œwiadczenia ze stosunku pracy wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. MM
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Nie dla wszystkich starczy³o miejsca
(WÊGORZYNO). 11 grudnia
podczas sesji Rady Miejskiej radni
wybrali spoœród siebie cz³onków i
przewodnicz¹cych komisji.

komisji pracowaæ. Radny £ukasz
Nowacki zaproponowa³ sk³ad piêcioosobowy, natomiast radna Maria
S³awska – szeœcioosobowy.

Na sesji obecnych by³o 14 radnych. Na wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Wêgorzynie zg³oszono dwóch kandydatów: Jadwigê
Kamiñsk¹ (KWW Gmina dla Mieszkañców 2014) oraz Annê £ukszê
(KW PSL). W g³osowaniu tajnym
oddano 13 g³osów wa¿nych i 1 g³os
niewa¿ny. Wiceprzewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej zosta³a Jadwiga Kamiñska, uzyskuj¹c 8 g³osów za, przeciw 3, wstrzymuj¹cych siê 2. Za
Anna £uksz¹ g³osowa³o 5 radnych,
5 by³o przeciw, trzech radnych
wstrzyma³o siê od g³osu.

S³owa sobie, a czyny sobie
- Uwa¿am, ¿e mo¿liwoœæ pracy w
komisjach powinni mieæ wszyscy
radni. Wszyscy radni œlubowali i
wszyscy radni powinni mieæ mo¿liwoœæ pracy w komisjach. Zgodnie ze
statutem radny mo¿e braæ udzia³ w
dwóch komisjach. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby plus pan przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹ca to
piêæ osób, zostaj¹ jeszcze dwie komisje w sk³adzie po 5 osób i wszyscy
powinni pracowaæ – powiedzia³ radny Jan Szymko.
Za wnioskiem Marii S³awskiej
zag³osowa³o 5 radnych, natomiast za
sk³adem piêcioosobowym komisji
zag³osowa³o – 9 radnych. Jak pokaza³y dalsze g³osowania s³owa radnego Jana Szymko pozosta³y tylko s³owami, bo czyny ich nie odzwierciedli³y.
Do pracy w komisji Bud¿etowoGospodarczej radna Maria S³awska
(KWW PSL) zg³osi³a Bogus³awa
Szy³owicza i radn¹ Annê £ukszê.
Radny £ukasz Nowacki (GdM 2014)
zg³osi³: Jana Szymko, Zbigniewa
Bia³ka, Marcina Szostakiewicza,
Mariusza Zieliñskiego oraz Katarzynê Lewandowsk¹.
W wyniku g³osowania do pracy
w Komisji zostali wybrani: Bogus³aw
Szy³owicz (13 g³osów), Jan Szymko
(13 g³osów), Marcin Szostakiewicz
(13 g³osów), Mariusz Zieliñski (10

Obsadzili komisje
G³osowania na cz³onków poszczególnych komisji by³y jawne.
Do Komisji Rewizyjnej radna
Maria S³awska (KWW PSL) zg³osi³a
radnego Krzysztofa Krz¹czkowskiego (KWW PSL), radny Marcin Szostakiewicz (KWW GdM) – £ukasza
Nowackiego i Mariusza Zieliñskiego (KWW GdM 2014).
Radni propozycje przyjêli jednog³oœnie, tym samym wszyscy kandydaci bêd¹ pracowaæ w Komisji
Rewizyjnej. Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej zosta³ radny
£ukasz Nowacki.
Gdy przyszed³ czas, aby ustaliæ
sk³ad Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej, radni zaczêli zastanawiaæ siê
nad liczb¹ radnych maj¹cych w tej

g³osów) oraz Zbigniew Bia³ek (9 g³osów). Przewodnicz¹cym Komisji zosta³ Zbigniew Bia³ek.
Ostatni¹ do obsadzenia by³a Komisja Spo³eczno-Oœwiatowa. Jednog³oœnie przeg³osowano sk³ad komisji w liczbie 5 osób, choæ ju¿ by³o
nierealne, aby w komisjach uczestniczyli wszyscy radni, bowiem radny Mariusz Zieliñski zosta³ wybrany do dwóch komisji. Przed tym g³osowaniem pozosta³o bez przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cej RM
szeœciu radnych bez miejsca w komisji.
Bogus³aw Szy³owicz zg³osi³ radne ze swojego komitetu, które pozostawa³y bez przydzia³u pracy w komisjach: Martê Kaczmarek, Katarzynê Lewandowsk¹, Annê £ukszê,
Barbarê Górniak oraz Mariê S³awsk¹.
Mariusz Zieliñski z kolei zaproponowa³ do pracy panie z KWW
GdM 2014: wiceprzewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej Jadwigê Kamiñsk¹
oraz Gra¿ynê Katê.

W wyniku g³osowania do pracy
w komisji wybrano: Martê Kaczmarek (13 g³osów), Katarzynê Lewandowsk¹ (13 g³osów), Annê £ukszê (8
g³osów), Gra¿ynê Katê (9 g³osów),
Jadwigê Kamiñsk¹ (7 g³osów). Radna Gra¿yna Kata na sesji nie by³a
obecna, jej zgodê na kandydowanie
odczyta³ przewodnicz¹cy rady.
Paradoksalnie Barbara Górniak
oraz Maria S³awska to dwie radne,
które najbardziej udzielaj¹ siê spo³ecznie i którym zawsze bliskie s¹
sprawy ludzi i to w³aœnie one nie
zosta³y wybrane do komisji zajmuj¹cej siê sprawami spo³ecznymi.
Za to, wbrew s³owom Jana Szymko, przeg³osowano kandydaturê wiceprzewodnicz¹cej Rady Miejskiej
Jadwigi Kamiñskiej oraz radnego
Mariusza Zieliñskiego, który bêdzie
pracowa³ w dwóch komisjach. Inna
rzecz, ¿e nie ustalono przed g³osowaniem czy zainteresowani radni
powinni g³osowaæ na siebie, czy te¿
nie.
MM

O zagro¿eniach wœród m³odzie¿y
W sali Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie odby³a siê debata spo³eczna pod has³em „Zagro¿enia œrodkami psychoaktywnymi
wœród nieletnich”.
W spotkaniu udzia³ wziêli: zastêpca naczelnika Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Jacek Kamiñski, zastêpca naczelnika
Wydzia³u Kryminalnego kom. Bart³omiej Deptu³a, kierownik Posterunku Policji w Wêgorzynie st. asp.
Mariusz Ró¿ycki, asystent ds. nieletnich m³. asp. Arleta Szwaciñska,
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, stra¿nik miejski Bartosz
Winsztal, dyrektor Szko³y Ewa Adamów, grono pedagogiczne, rodzice,
a tak¿e terapeuci z Oœrodka Monar w
Grabowie – Wojciech Dopiera³a i
Miros³aw Wolanicki.
Debatê poprowadzi³y panie: pedagog Ewa Stankowska-Adamów
CMYK

oraz psycholog Ewa Krawczyk, które przywita³y. Nastêpnie m³. asp.
Arleta Szwaciñska omówi³a zagro¿enia, jakie wynikaj¹ z za¿ywania œrodków psychoaktywnych, przedstawi³a dane statystyczne dotycz¹ce
przestêpstw narkotykowych na terenie naszego województwa oraz
powiatu.
W dalszej kolejnoœci g³os zabrali
przedstawiciele Oœrodka MONAR
w Grabowie, którzy omówili przyczyny siêgania po tego typu œrodki
przez nieletnich oraz jak przeciwdzia³aæ takim sytuacjom. W trakcie
trwania debaty rodzice mieli mo¿liwoœæ uzyskaæ odpowiedzi na najbardziej nurtuj¹ce ich pytania, mogli
dowiedzieæ siê o symptomach, które
wskazywaæ mog¹ na za¿ywnie przez
dziecko œrodków psychoaktywnych oraz jaka w zwi¹zku z tym grozi
im odpowiedzialnoœæ prawna.

Na koniec g³os zabra³a dyrektor
szko³y, która podziêkowa³a rodzicom za tak liczny udzia³ w debacie.

Wszyscy uczestnicy mieli mo¿liwoœæ wype³nienia anonimowej ankiety.
(o)
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Projekt bud¿etu
Bo¿onarodzeniowe
powiatu ³obeskiego warsztaty
(POWIAT). Projekt bud¿etu powiatu ³obeskiego na rok przysz³y
zak³ada dochody w wysokoœci
39.113.321,29 z³ z tego dochody
maj¹tkowe w wysokoœci 3.577.131
z³. Wydatki bud¿etu planuje siê w
wysokoœci 41.480.996,29 z³ z tego
wydatki maj¹tkowe w wysokoœci
7.380.448 z³.
Deficyt bud¿etu planuje siê w
wysokoœci 2.367.675 z³, ma zostaæ
pokryty z zaci¹gniêtych kredytów,
sp³at po¿yczek udzielonych ze œrodków publicznych oraz wolnych
œrodków.
Dochód powiatu ³obeskiego stanowi¹ dochody w³asne powiatu w
wysokoœci 9.879.520 z³ co stanowi
25,26 proc. ogó³u dochodów z tego
m.in. 10,25 proc. udzia³u w podatku
dochodowym od osób fizycznych
zamieszka³ych na terenie powiatu
³obeskiego, który szacowany jest w
kwocie 3,9 miliona z³.
W zakresie planowanych wydatków w roku 2015 w pierwszym
rzêdzie zabezpieczono œrodki na
wynagrodzenia i pochodne dla pra-

cowników Starostwa Powiatowego
w £obzie, podleg³ych jednostek, a
tak¿e stra¿y i inspekcji. W przysz³ym
roku jak na razie nie planuje siê wzrostu wynagrodzeñ, natomiast w latach 2016-2024 na poziomie 2,9 proc.
- od stycznia.
Wydatki maj¹tkowe w 2015 roku
zaplanowano na poziomie 7.380.448
z³, które przewiduje siê realizowaæ w
ci¹gu roku.
W przysz³ym roku planuje siê
bud¿et deficytowy, a w latach 201624 - nadwy¿kowy. Zaplanowana
nadwy¿ka ma zostaæ przeznaczona
na sp³atê kredytów zaci¹gniêtych w
latach 2008-15.
Deficyt w roku przysz³ym planuje siê pokryæ wolnymi œrodkami,
sp³at¹ udzielonych po¿yczek oraz
kredytem bankowym.
W przysz³ym roku starostwo planuje przychody w wysokoœci
3.717.675 z³ w tym kredyt bankowy w
wysokoœci 2.979.675 z³.
Taki jest wstêpny projekt bud¿etu
na rok przysz³y. Nad jego kszta³tem
radni bêd¹ rozmawiaæ podczas sesji
Rady Powiatu ju¿ 18 grudnia. 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.

(RESKO). 9 grudnia w Centrum
Kultury w Resku przeprowadzone
zosta³y warsztaty w ramach dzia³añ
aktywizuj¹cych dofinansowanych
ze Œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów
Wiejskich.
Warsztaty te zorganizowa³a w
Centrum Kultury nieformalna grupa
aktywnie dzia³aj¹cych pañ rêkodzielniczek. Spotkanie „Ubieramy
choinkê w polskie rêkodzie³o warsztaty papieroplastyki” przeprowadzone zosta³y pod kierunkiem
pani Krystyny Kalenkiewicz. Wziê³o w nich udzia³ 11 pañ, które z wielkim zaanga¿owaniem wykona³y
œwi¹teczne ozdoby w postaci ró¿nokolorowych gwiazd i gwiazdek z
papieru, kotylionów, serc na zawieszkach, kwiatów betlejemskich.

Podczas warsztatów przeprowadzonych przez pani El¿bietê Stojek
„Œwi¹teczny patriotyzm lokalny pieczemy „Piernik Szczeciñski”
uczestniczki zosta³y zapoznane z tradycyjnym przepisem, zamieszczonym w „Pomorskiej Ksi¹¿ce Kucharskiej” autorstwa pani Gra¿yny
„Niny” Szuby. 11 pañ pod kierunkiem instruktorki upiek³o pierniki o
ró¿norodnych kszta³tach. Jednym z
oryginalnych wypieków, dziêki
drewnianej formie, by³a postaæ
œwiêtego Miko³aja o wymiarach
15x30 cm. Poza tym by³y gwiazdki,
dzwonki, serduszka i choinki dekorowane kolorowym lukrem.
Po zakoñczeniu warsztatów dekoracje z papieru zosta³y zawieszone
na choince w holu Centrum Kultury
a czêœæ umieszczona w wystawowych gablotach.
(ck)
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Jarmark w Boninie rozrasta siê
(BONIN) 13. w sobotê o 13.00
rozpocz¹³ siê Jarmark Bo¿onarodzeniowy. Tym razem stoiska nie
by³y rozstawione tradycyjnie na
drodze, co w pierwszej chwili nieco
dezorientowa³o osoby, które przyby³y do Bonina. Po chwili jednak
mo¿na by³o zauwa¿yæ szereg samochodów, a na œrodku boiska przygotowane wielkie ognisko. To ostatnie
by³o doskona³ym pomys³em, bowiem dzieñ by³ ch³odny i wietrzny.
W przygotowanych namiotach
swoje wyroby wystawili na sprzeda¿
mieszkañcy Zajezierza, Zagórzyc,
Dobieszewa, Unimia, £obza i oczywiœcie Bonina. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê wypieki boniñskich gospodyñ, które na jarmark
przygotowa³y wiele rodzajów ciast.
Domowe wypieki zachêca³y swoim
wygl¹dem i zapachem tak bardzo, ¿e
nie da³o siê przejœæ obok nich obojêtnie. Tu nale¿a³oby przyznaæ boniñskim gospodyniom mistrzostwo
œwiata w wypiekach, byæ mo¿e to te¿

pomys³ na lokalny wyrób np. ciasta
boniñskie? Prócz ciast mo¿na by³o
skosztowaæ gor¹cego barszczu
czerwonego, kupiæ kartki œwi¹teczne, choinki wszelkiego rodzaju, w
tym wykonane z piór, ozdoby choinkowe oraz wszelkiego rodzaju bo¿onarodzeniowe stroiki.
Pierwszy raz wystawi³a siê Wielobran¿owa Spó³dzielnia Socjalna w
£obzie, która wprawdzie trwa od kilku miesiêcy, ale da³a siê ju¿ poznaæ
od strony produkcji i sprzeda¿y
ogrodowej galanterii betonowej i
zorganizowanych rajdów turystycznych w gminie £obez podczas wakacji. Obecnie WSS rozpocz¹³ limitowan¹ produkcjê œwieczników z betonu i gipsu. Przy okazji warto zaznaczyæ, ¿e nie ma dwóch takich samych
wyrobów, bowiem ka¿dy malowany
jest rêcznie w taki sposób, aby wzór
nie powiela³ siê. Dekoracyjnych elementów gipsowych niebawem bêdzie wiêcej, ograniczeniem bêdzie
jedynie wyobraŸnia, a tej pracownikom WSS nie brakuje.
MM
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Rozmowa z wicestarost¹ powiatu ³obeskiego Gra¿yn¹ Karpowicz

Chirurgia w Resku nieczynna tylko
do koñca roku
W ramach pe³nionej funkcji
podlegaj¹ pani sprawy s³u¿by zdrowia. 4 grudnia wraz z dyrektorem
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wies³awem Ma³ym, odby³a pani spotkanie w szpitalu w Resku z pe³nomocnikiem dyrektora SPZZOZ w Gryficach - Oddzia³ Zamiejscowy w Resku Arturem Mackiewiczem. Proszê podzieliæ siê z Czytelnikami
informacjami na temat obecnej sytuacji szpitala w Resku.
- Spotkanie poœwiêcone by³o
sprawom realizacji zawartej pomiêdzy Powiatem £obeskim a SPZZOZ
w Gryficach umowy dzier¿awy, planowanych inwestycjach na terenie
szpitala w Resku, wspó³pracy w realizacji programów zdrowotnych
skierowanych do mieszkañców powiatu ³obeskiego w roku 2015 oraz
mo¿liwoœci realizacji projektu rozbudowy szpitala dla celów leczenia
pacjentów geriatrycznych. Priorytetem starosty Paw³a Marka w tej kadencji bêdzie pozyskanie œrodków z
programu senioralnego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej na
rozbudowê szpitala w Resku o pawilon dla celów leczenia pacjentów geriatrycznych, czyli pacjentów z ró¿nymi schorzeniami w wieku podesz³ym.
W 2015 roku SPZZOZ w Gryficach wykona na terenie szpitala w
Resku przebudowê instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja budowy przy³¹cza wodoci¹gowego w celu w³¹czenia siê do wodoci¹gu miejskiego. Kolejne inwestycje konieczne do wykonania w szpitalu w Resku to przebudowa sal chorych i wêz³ów sanitarnych na oddzia³ach szpitalnych, wymiana windy, remont dróg i chodników. Najpilniejsza inwestycja do wykonania to
przebudowa budynku tlenowni oraz
instalacji tlenu wraz z zakupem i
monta¿em koncentratora tlenu.

dziæ w szpitalu w Resku dwa oddzia³y, oddzia³ chirurgii ogólnej i oddzia³
chorób wewnêtrznych, zawieraj¹c
na ich prowadzenie stosowane umowy z NFZ. Z tego zobowi¹zania do
chwili obecnej, dzier¿awca szpitala
SPZZOZ w Gryficach wywi¹zuje siê.
Po zasiêgniêciu informacji u Ÿród³a tj. pe³nomocnika dyrektora SPZZOZ w Gryficach Oddzia³ Zamiejscowy w Resku, pana Artura Mackiewicza, odnoœnie funkcjonowania
oddzia³u chirurgii szpitala w Resku,
uzyskaliœmy informacjê, ¿e przerwa
w funkcjonowaniu wynik³a z wczeœniejszej realizacji kontraktu przyznanego na chirurgiê w roku 2014.
Szpital w Resku wykorzysta³ przyznany limit do koñca sierpnia. Funkcjonowanie oddzia³u chirurgii we
wrzeœniu, paŸdzierniku i czêœciowo
w listopadzie odbywa³o siê w ramach œrodków w³asnych. Powsta³o
tzw. nadwykonanie kontraktu i wcale nie jest pewne, czy NFZ za powy¿sze zwróci szpitalowi w Resku poniesione nak³ady na prowadzenie
oddzia³u chirurgii.
Przerwa w funkcjonowaniu oddzia³u chirurgii potrwa do koñca
tego roku, a od stycznia 2015 roku
bêd¹ na oddzia³ przyjmowani pacjenci ju¿ w ramach nowego kontraktu, którego wysokoœæ jest obecnie
negocjowana przez dyrektora SPZZOZ w Gryficach z NFZ.
Pracownicy zatrudnieni w oddziale chirurgicznym szpitala w Resku na czas przerwy w udzielaniu
œwiadczeñ przez ten oddzia³, zostali
przeniesieni do innych jednostek
podleg³ych SPZZOZ w Gryficach,
miedzy innymi do Przychodni MEDICAM w £obzie, szpitala w Gryficach oraz na miejscu, w szpitalu w
Resku. Po rozpoczêciu funkcjonowania oddzia³u, powróc¹ na swoje
poprzednie stanowiska pracy.

- Proszê o informacjê na temat
funkcjonowania oddzia³u chirurgii
w zwi¹zku z pog³oskami o zwalnianiu pracowników i likwidacji oddzia³u.

- W zwi¹zku z tym, ¿e przychodnia MEDICAM w £obzie przy ul. Sikorskiego prowadzona jest przez
SPZZOZ w Gryficach w wydzier¿awionych od powiatu stargardzkiego
obiektach, proszê powiedzieæ kilka
s³ów na temat jej obecnej sytuacji i
planach na przysz³y rok.

- Osoby rozpowszechniaj¹ce
tak¹ informacjê delikatnie mówi¹c,
mijaj¹ siê z prawd¹. Zgodnie z zawart¹ umow¹ dzier¿awy szpitala w
Resku, wydzier¿awiaj¹cy SPZZOZ
w Gryficach ma obowi¹zek prowa-

- Po przeprowadzonym przez
SPZZOZ w Gryficach gruntownym
remoncie obiektu, jest on obecnie
przystosowany równie¿ dla osób
niepe³nosprawnych. Przy przychodni zamontowano podjazd dla

osób niepe³nosprawnych, a w budynku znajduje siê winda, umo¿liwiaj¹ca wjazd na piêtro, gdzie
mieszcz¹ siê gabinety lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nocna
i œwi¹teczna opieka zdrowotna, rehabilitacja oraz poradnia terapii uzale¿nienia i wspó³uzale¿nienia od alkoholu.
W przychodni funkcjonuje te¿
Punkt Pobrañ Zak³adu Diagnostyki
Laboratoryjnej, zapewniaj¹cy szeroki pakiet badañ laboratoryjnych i
mikrobiologicznych, który jest
czynny w godzinach od 8.00 do 9.30.
W ramach umowy z NFZ w przychodni realizowana jest bezp³atna

podstawowa opieka zdrowotna
obejmuj¹ca porady lekarza rodzinnego i lekarza pediatry oraz opiekê
pielêgniarki œrodowiskowo - rodzinnej.
W przychodni œwiadczone s¹
bezp³atne us³ugi rehabilitacyjne w
poradni rehabilitacyjnej oraz zabiegi rehabilitacyjne w zakresie: laseroterapii, magnetoterapii, elektroterapii, kinetoterapii oraz zabiegi ultradŸwiêkami i œwiat³olecznictwo. W
roku przysz³ym planuje siê tu uruchomiæ us³ugi poradni kardiologicznej oraz inne, w zale¿noœci od podpisanych z NFZ kontraktów.
- Dziêkujê za rozmowê. MM

Wszystkim osobom,
które uczestniczy³y
w ostatniej drodzê

œp. Jana Rzeszutka
oraz okaza³y wiele serca
i wspomog³y nas
w tych ciê¿kich chwilach
dziêkuj¹
¯ona Henryka i córki z rodzinami
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Inwazja m³odych dziennikarzy z powiatu
³obeskiego na siedzibê Radia Szczecin
Czym zajmuje siê dziennikarz?
Jakie ma obowi¹zki? Czym powinien siê charakteryzowaæ? Jak
wygl¹da praca w radiu? Redaktorzy
szkolnych gazetek z powiatu ³obeskiego znajd¹ odpowiedzi na te pytania. M³odzi ludzie, zainteresowani
prac¹ dziennikarza, w dniach 24 25 listopada pojechali do Szczecina,
by uczestniczyæ w warsztatach
dziennikarskich zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w
£obzie.
Chc¹c zdobyæ doœwiadczenie,
odkryæ nowe mo¿liwoœci, a tak¿e
sprawdziæ siê, 20 uczniów z gimnazjów powiatu ³obeskiego oraz z Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie, pod opiek¹ pañ: Renaty
Schmidt, El¿biety Kuc oraz Teresy
£añ wyruszy³o we wtorkowy poranek poci¹giem do Szczecina.
Po zakwaterowaniu siê w hostelu udaliœmy siê na zajêcia do Szczeciñskiego Inkubatora Kultury.
Warsztaty prowadzi³a pani Ma³gorzata Frymus - dziennikarka i publicystka Polskiego Radia Szczecin,
zajmuj¹ca siê kultur¹. Opowiedzia³a
nam, czym charakteryzuje siê jej praca i jak¹ drogê przesz³a, aby pracowaæ w tym zawodzie. Wraz z m³odzie¿¹ opracowa³a katalog cech
dziennikarza, wœród których znalaz³y siê m.in. takie jak: wygadany,
przewidywalny, zawziêty, wiarygodny, uczciwy, otwarty, kulturalny.
Mówi³a, ¿e lubi swoj¹ pracê za ró¿norodnoœæ, ¿e uwielbia poznawaæ
nowe osoby. Uœwiadomi³a uczniom,
jak niezwykle wa¿nymi narzêdziami
jej pracy s¹ kartka i d³ugopis, bo
zawsze mo¿na zapisaæ odpowiedzi,
pytania lub kluczowe informacje.
Wieczorem zwiedziliœmy Filharmoniê im. M. Kar³owicza w Szczecinie, która wywar³a na nas ogromne
wra¿enie! Dowiedzieliœmy siê, ¿e budynek powstawa³ od 2011 do 2014 r.,
a koszt inwestycji wyniós³ ponad
100 mln z³. Wchodz¹c do œrodka zauwa¿amy bia³y kolor, który otacza
nas wszêdzie: bia³e ³awki, krzese³ka,
stoliki, schody, œciany, nawet pod³oga. Dostrzec mo¿na minimalizm,
wszystko jest proste, bez ¿adnych
zdobieñ. W filharmonii znajduj¹ siê
dwie sale koncertowe. Jedna, na ok.
1000 osób, zachwyca piêknymi z³otymi œcianami, które robi¹ niesamowite wra¿enie, kiedy wchodzimy do
niej z bia³ego korytarza. Jest ogromna i zadziwia dopracowanymi detalami, chocia¿by wyszywanymi numerkami na ka¿dym z krzese³ek, w myœl
zasady, ¿e „piêkno tkwi w szczegó-

³ach”. Druga
sala jest znacznie mniejsza - na
oko³o dwieœcie
osób.A¿ ¿al by³o
opuszczaæ to
piêkne miejsce!
Wielu z nas, zachwyconych
urod¹ architektoniczn¹ budynku, wróci tu
na pewno w innym celu - na
koncerty.
W
œrodê
rano odbyliœmy
pasjonuj¹c¹
podró¿ po podziemnym Szczecinie. Okaza³o siê, ¿e
pod dworcem kolejowym Szczecin
G³ówny, w przydworcowej skarpie
ukryty jest najwiêkszy cywilny
schron w Polsce. Wejœcie do niego
znajduje siê za niepozornymi czerwonymi drzwiami w przejœciu podziemnym dworca, tu¿ obok wejœcia
na peron III. Schron, znajduj¹cy siê
na g³êbokoœci 5 piêter i o powierzchni ca³kowitej ok. 3 tys. m2, zbudowany zosta³ w czasie II wojny œwiatowej. W chwili nalotów by³ schronieniem dla 5 tys. osób. ¯elbetowe œciany i strop maj¹ gruboœæ niemal 3 m.
Od 2006 roku udostêpniono go zwiedzaj¹cym, dla których przygotowano dwie trasy tematyczne: „II wojna
œwiatowa” i „Zimna wojna - czas
PRL-u”. Zwiedzanie ka¿dej z tras
trwa ok. godziny. Jest to pasjonuj¹ca podró¿ w g³¹b historii miasta, która pozwoli uchyliæ r¹bka tajemnicy o
podziemnym Szczecinie. Oprócz
opowieœci przewodnika podczas
zwiedzania zobaczyæ mo¿na niezliczon¹ iloœæ eksponatów, us³yszeæ
dŸwiêk syreny alarmowej oraz odkryæ tunele, które wygl¹daj¹ tak jakby nie mia³y koñca. W³aœnie tam krêcony by³ film w re¿yserii Andrzeja
Fadera pt. „Wielka ucieczka na Pó³noc”, którego ogl¹danie organizatorzy naszego pobytu w Szczecinie
zaplanowali na popo³udnie.
Nastêpnie mieliœmy okazjê obejrzeæ wszystkie pomieszczenia Polskiego Radia Szczecin, poznaæ tajniki pracy radiowej i przetestowaæ profesjonalny sprzêt dziennikarski.
Spotkaliœmy ludzi, którzy tam pracuj¹ i mogliœmy porozmawiaæ z nimi.
Odnios³am wra¿enie, ¿e praca w radiu jest przeznaczona dla ludzi ceni¹cych spokój. Ka¿dy skupia³ siê
na w³asnym zadaniu i nikt nikomu nie
przeszkadza³. Ci bardzo sympatycznymi ludzie opowiedzieli nam o swo-

ich obowi¹zkach i o tym co lubi¹, a
czego nie. Ka¿dy jest za coœ odpowiedzialny: jeden za og³aszanie informacji o wypadkach na drogach,
drugi za wywiady z goœæmi, inny za
oprawê muzyczn¹, a jeszcze ktoœ
inny za przygotowanie serwisu informacyjnego.
Po po³udniu udaliœmy siê do kina
„Zamek” na wspomniany wczeœniej
film, fabularyzowany dokument,
ukazuj¹cy historiê jednej z najwiêkszych zorganizowanych ucieczek
jeñców (Brytyjczyków, Amerykanów, Australijczyków, Kanadyjczyków, Norwegów, a tak¿e Polaków) ze
stalagu w ¯aganiu w czasie II wojny
œwiatowej. Po projekcji rozmawialiœmy z re¿yserem, który odpowiedzia³ na wszystkie pytania. Us³yszeliœmy, ¿e do nakrêcenia obrazu natchnê³a go „Wielka ucieczka” (1963)
w re¿yserii Johna Sturgesa ze Stevem McQueenem w roli g³ównej.
Uwa¿a³, ¿e temu dzie³u czegoœ brakuje - potrzebuje ono zakoñczenia.
Najbardziej zdziwi³ mnie fakt nakrê-

cenia tego filmu w jêzyku angielskim. Pan Fader wyjaœni³, ¿e chcia³
trafiæ do wiêkszego grona odbiorców, m.in. do rodzin ludzi, którymi
zainspirowany by³ film.
Wieczorem pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do £obza. Druga czêœæ warsztatów dziennikarskich odbêdzie siê 15
grudnia w naszej szkole. Z pani¹
Ma³gorzat¹ Frymus podsumujemy
dotychczasow¹ pracê.
Udzia³ w warsztatach by³ bardzo
pouczaj¹c¹ przygod¹. Doœwiadczenie to wykorzystamy na pewno redaguj¹c gazety szkolne. Ka¿dy z nas
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie, ale
przede wszystkim mieliœmy okazjê
poznaæ pracê dziennikarza i zastanowiæ siê, czy w przysz³oœci chcielibyœmy ten zawód wykonywaæ. Wiemy,
¿e wielu znakomitych dziennikarzy
zaczyna³o swoje pisanie w gazetach
szkolnych. Zatem… wszystko przed
nami!
El¿bieta Olek, uczennica
kl. 2a LO w Zespole Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie

Kiedy ferie?
(REGION). Choæ przed nami
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy
Rok, to najm³odsi najbardziej czekaj¹ na ferie zimowe. W tym roku w
naszym województwie rozpoczynaj¹ siê one ju¿ 19 stycznia. A jak
wygl¹da kwestia ferii w innych województwach?
Uczniowie województw zachodniopomorskiego, dolnoœl¹skiego,
opolskiego i mazowieckiego odpoczn¹ od nauki jako pierwsi. Tutaj
ferie rozpoczn¹ siê 19 stycznia i potrwaj¹ do 1 lutego. 26 stycznia ferie
zimowe rozpoczn¹ siê w wojewódz-

twach warmiñsko-mazurskim i podlaskim i trwaæ bêd¹ do 8 lutego.
Uczniowie z woj. lubelskiego,
³ódzkiego, pomorskiego œl¹skiego i
podkarpackiego zaczn¹ odpoczywaæ od nauki dopiero 2 lutego. Tam
ferie potrwaj¹ do 15 lutego. NajpóŸniej, bo od 16 lutego do 1 marca zaplanowano ferie w województwach:
wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, œwiêtokrzyskim i ma³opolskim.
Warto o tym pamiêtaæ planuj¹c
ferie swoim milusiñskim oraz rodzinne wyjazdy w ramach urlopu. MM

tygodnik ³obeski 16.12.2014 r.

„PEWNIAK” w finale
„Szkolnego Pulitzera”

W Ksi¹¿nicy Pomorskiej, w pi¹tek 21 listopada, odby³ siê fina³
„Szkolnego Pulitzera” - konkursu dla
najlepszych gazet szkolnych, organizowanego pod patronatem „Kuriera Szczeciñskiego”. Do tego etapu dosta³ siê równie¿ nasz „Pewniak”, wiêc na uroczystoœci nie mog³o zabrakn¹æ przedstawicieli redakcji. „Pewniaka” reprezentowa³y trzy
uczennice z klas trzecich zwi¹zane
na sta³e z gazet¹: Paulina Banacka,
Ma³gorzata Matys i Aleksandra
Ch³opik. Naszymi opiekunkami by³y
panie Renata Schmidt i Barbara Król.
Tego dnia organizatorzy imprezy
przygotowali wszystkim finalistom
ró¿ne atrakcje.
W budynku Ksi¹¿nicy zostaliœmy najpierw ugoszczeni poczêstunkiem. Nastêpnie, po krótkim
przywitaniu i przedstawieniu planu
dnia, udaliœmy siê z przewodnikami
na zwiedzanie biblioteki. Najciekawszym elementem nietypowej wycieczki by³o to, ¿e mogliœmy zobaczyæ pomieszczenia, do których nie
maj¹ wstêpu czytelnicy, a nawet niektórzy pracownicy Ksi¹¿nicy, m.in.
introligatorniê. Na nas du¿e wra¿enie zrobi³a sala z archiwalnymi zbiorami czasopism sprzed kilkudziesiêciu lat. Szczególnie podoba³ nam siê
magazyn „Elle”, którego wydania
pochodzi³y nawet sprzed trzydziestu lat. Po ponadgodzinnym zwiedzaniu odby³a siê konferencja prasowa z dyrektorem Ksi¹¿nicy Po-

Str
Str.. 9

Z ¯YCIA SZKÓ£

morskiej - Lucjanem B¹bolewskim.
Pytania, nieraz bardzo wnikliwe, nie
pozosta³y bez odpowiedzi. Nastêpnym punktem programu by³o spotkanie z Sylwiuszem Mo³odeckim,
który propaguje w Szczecinie akcjê
sadzenia krokusów i do tego samego zachêca³ nas wszystkich. Ka¿da
szko³a dosta³a nawet prezent w postaci kilkuset cebulek oraz instrukta¿, jak wyhodowaæ te kwiaty.
Po tym spotkaniu nadszed³
wreszcie czas na fina³. Pomimo ¿e
nasza szko³a nie zdoby³a miejsca na
podium, nale¿y podkreœliæ, ¿e i tak
osi¹gnêliœmy du¿y sukces. „Pewniak” ukazuje siê dopiero od roku, a
ju¿ zakwalifikowa³ siê do gali fina³owej presti¿owego konkursu „Szkolnego Pulitzera”. Ka¿da redakcja
otrzyma³a drobne upominki, m.in.
notatniki, pamiêæ zewnêtrzn¹, ksi¹¿ki. Po uroczystoœci udaliœmy siê
jeszcze na obiad do pobliskiej restauracji, a nastêpnie do domu.
„Pewniak” w kolejnych latach na
pewno bêdzie próbowa³ swoich si³ w
nastêpnych edycjach „Szkolnego
Pulitzera”. Mamy nadziejê, ¿e nasi
m³odsi koledzy równie¿ zaanga¿uj¹
siê w pracê dziennikarsk¹ w gazecie
szkolnej, wprowadz¹ nowe pomys³y
i byæ mo¿e któregoœ dnia doprowadz¹ do zwyciêstwa w konkursie.
Aleksandra Ch³opik, kl. 3b LO
w ZS im. T. Koœciuszki w £obzie,
redaktorka „Pewniaka”

Bank Spó³dzielczy w Goleniowie sponsorem
odtwarzaczy CD dla uczniów ze Szko³y
Podstawowej im. K. I. Ga³czyñskiego w Wêgorzynie

Odtwarzacze CD dla uczniów

(WÊGORZYNO). Od kilku lat
Szko³a Podstawowa im. K. I. Ga³czyñskiego w Wêgorzynie œciœle
wspó³pracuje z Bankiem Spó³dzielczym w Goleniowie oddzia³ w Wêgorzynie.
W szkole realizowana jest promocja oszczêdnego, racjonalnego
gospodarowania pieniêdzmi wœród
dzieci poprzez prowadzenie ró¿nego
rodzaju akcji, kampanii o historii pieni¹dza, tworzenia u¿ytecznych skarbonek, a tak¿e systematycznego
zbierania pieniêdzy w Szkolnej Kasie Oszczêdnoœci. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom szko³y, Zarz¹d
Banku Spó³dzielczego w Goleniowie

w porozumieniu z dyrektorem szko³y
przekaza³ nieodp³atnie cztery wysokiej klasy markowe odtwarzacze CD.
Sprzêt zosta³ wrêczony 8 grudnia
2014 r. przez dyrektora Banku Spó³dzielczego w Wêgorzynie p. Annê
Drapa³ê oraz przedstawiciela marketingu z Goleniowa na rêce najm³odszych dzieci.
G³êboko wierzymy, ¿e okazana
przyjazna si³a serca bêdzie nas
wspieraæ w dalszej pracy podejmowanej na rzecz nowoczesnej edukacji uczniów. Serdecznie dziêkujemy!
Lucyna Wolska, dyrektor
Szko³y Podstawowej im. K.I.
Ga³czyñskiego w Wêgorzynie

Miko³ajki w SP
im. K.I. Ga³czyñskiego
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). Jak co roku,
dzieci z oddzia³ów przedszkolnych
i z klas I-III Szko³y Podstawowej im.
K.I. Ga³czyñskiego œwiêtowa³y miko³ajki.
8 grudnia do szko³y przyby³ Miko³aj. Dzieci powita³y go gromkimi
brawami i piosenk¹.
Ten niezwyk³y goœæ przyby³ w
towarzystwie zaprzyjaŸnionych z
nasz¹ szko³¹ leœników z Nadleœnictwa £obez. Wielk¹ niespodziank¹
dla wszystkich okaza³o siê pojawienie górnika, ubranego w strój galowy. By³ to przedstawiciel Szczeciñskiej Kopalni Surowców Mineralnych S.A. - Kopalni Storkowo.

W nadziei na otrzymanie prezentów, dzieci œpiewa³y piosenki i recytowa³y wiersze. Uczniowie ze
wszystkich klas zaprezentowali siê
wspaniale. Po wystêpach Miko³aj i
leœnicy obdarowali dzieci upominkami. Nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ
wspólnych œpiewów i tañców do
znanych piosenek.
Na zakoñczenie dzieci podziêkowa³y goœciom za wizytê i wrêczy³y
leœnikom i górnikowi w³asnorêcznie
wykonane „ekologiczne” choinki i
bombki. Podziêkowa³y tak¿e Miko³ajowi za otrzymane prezenty i poprosi³y, aby za rok równie¿ ich odwiedzi³. Spotkanie z Miko³ajem, leœnikami i górnikiem by³o cudowne!
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Na ca³ym œwiecie, we wszystkich krajach,
pisuj¹ dzieci do Miko³aja…

MAGIA ŒWI¥T,
czyli Karuzela
Œwiêtego Miko³aja

Uczniowie klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i pi¹tej
Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim uczestniczyli 11. grudnia
2014 r. w wycieczce do Teatru Lalek
Pleciuga w Szczecinie. W programie wycieczki by³o obejrzenie
spektaklu pt. „Karuzela Œwiêtego
Miko³aja” oraz spotkanie z Miko³ajem.
„Karuzela Œwiêtego Miko³aja” to
urokliwa opowieœæ, nawi¹zuj¹ca do
tradycji bo¿onarodzeniowej. Œwiêtego Miko³aja, przygotowuj¹cego
siê z NiedŸwiedziem Bartkiem i Turoniem do Gwiazdki, odwiedzaj¹ dawni
znajomi, Anio³ i Diabe³ Rokita, aktorzy z jase³kowej szopki. Przyjaciele
musieli stawiæ czo³a Herodowi oraz
jego zbirom, którzy czyhali na listy
z proœbami od dzieci i zamierzali ze-

psuæ wszystkim œwiêta. Dzieci z zapartym tchem obejrza³y przedstawienie. Po przedstawieniu przywita³
wszystkich Miko³aj ze swoimi pomocnikami. Diabe³ Rokita wybra³
dzieci, które zaprezentowa³y wierszyki i piosenki. Uczniowie naszej
szko³y, Szymon Halama i Alan Przeradzki, znaleŸli siê wœród szczêœliwców, którzy mieli okazjê zaœpiewaæ i
powiedzieæ wierszyk Miko³ajowi, a
w nagrodê otrzymali s³odkie upominki. Wszystkie dzieci dosta³y
paczki, które osobiœcie wrêczy³ im
Miko³aj.
Wróciliœmy szczêœliwi i pe³ni
wra¿eñ. Teraz czekamy z niecierpliwoœci¹ na œwiêta!
Zofia Ungerman, Wies³awa
Koœmicka, Ma³gorzata
Chilakowska, El¿bieta Bobryk

tygodnik ³obeski 16.12.2014 r.

Wieczór z gwiazdk¹
w „Jedynce”

Szko³a Podstawowa nr 1 w
£obzie od lat jest prekursorem nowej wizji placówki oœwiatowej.
Uczymy siê tu, ale te¿ jesteœmy wychowywani i wdra¿ani do ¿ycia oraz
tworzymy wiêzi, które przetrwaj¹
lata. Kilkuletnim ju¿ zwyczajem s¹
spotkania gwiazdkowe, organizowane w wyniku wspólnej inicjatywy
dyrekcji szko³y, pedagogów, Rady
Rodziców oraz Stowarzyszenia „Jedynka naszych marzeñ”. „Wieczór z
gwiazdk¹” stanowi preludium dalszych wydarzeñ zwi¹zanych z ukochanym przez wszystkich czasem
Bo¿ego Narodzenia.
W tym roku iloœæ osób przyby³ych na nasze spotkanie, przeros³a
wszelkie oczekiwania. Od godziny
szesnastej w murach szko³y goœci³
t³um rodziców, uczniów, przyjació³
szko³y i pedagogów. Warto tu podkreœliæ, ¿e uczniom i ich rodzicom
towarzyszy³y tak¿e babcie, które
wspiera³y nasze dzia³ania oraz uczy³y wykonywania wspania³ych
ozdób choinkowych. Spotkanie to
bowiem by³o przywo³aniem dawnych posiad, podczas których zgromadzeni (g³ównie kobiety i dzieci)

przygotowywali ozdoby œwi¹teczne. U nas jednak by³o znacznie lepiej, poniewa¿ ojcowie uczniów pojawili siê tak¿e i z zapa³em wykonywali stroiki i inne niezbêdne, bo piêkne, œwi¹teczne drobia¿d¿ki. Pos³ugiwano siê ró¿nymi technikami: papieroplastyk¹, decupage’m, wyklejankami, a wyniku pracy wielu osób
powsta³y barwne choinki, bajecznie
kolorowe bombki, zawieszki, stroiki,
a nawet piêknie zdobione lukrem i
jadalnymi koralikami pierniczki i ciasteczka imbirowe. Wszystko, co zosta³o wykonane na spotkaniu, bêdzie mo¿na obejrzeæ i zakupiæ na kiermaszu œwi¹tecznym podczas szkolnych Jase³ek w najbli¿szy wtorek 16
grudnia od godziny 17.
„Wieczór z gwiazdk¹” sprawi³, ¿e
szko³a rozbrzmiewa³a radosnymi
g³osami zgromadzonych, dŸwiêkami
kolêd, pachnia³a choin¹, siankiem
oraz wypiekami œwi¹tecznymi. Kolorowo i weso³o by³o tego wieczoru w
szkole, a serdeczna atmosfera sprawi³a, ¿e nikt nie œpieszy³ siê do domu.
Agnieszka Król z zespo³u red.
gazetki „Sztubak” w SP1 w
£obzie, opiekun D. Hamera

Wiktoria Regulska w finale
wojewódzkim
(WÊGORZYNO). Uczennica ze
Szko³y Podstawowej im. K. I. Ga³czyñskiego w Wêgorzynie jako jedyna z powiatu ³obeskiego zakwalifikowa³a siê do fina³u Wojewódzkiego Konkursu Jêzyka Polskiego
W listopadzie 2014 r. odby³ siê w
£obzie rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Jêzyka Polskiego
dla uczniów szkó³ podstawowych
organizowany przez Kuratorium

Oœwiaty w Szczecinie. Jest to, obok
matematycznego, najwa¿niejszy
konkurs dla uczniów szkó³ podstawowych.
Wiktoria Regulska, uczennica
klasy 6a, jedyna z powiatu ³obeskiego, zakwalifikowa³a siê do etapu
wojewódzkiego.
Gratulujemy Wiktorii oraz nauczycielce jêzyka polskiego pani Irenie Grabowskiej, która przygotowa³a uczennicê do konkursu.
(o)
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Miko³ajki w starogardzkiej szkole
W Szkole Podstawowej w Starogardzie odby³a siê 8 grudnia 2014
roku zabawa z okazji miko³ajek
oraz rozstrzygniêcie konkursu literacko-plastycznego „List do
œwiêtego Miko³aja”. Organizatork¹ konkursu by³a pani Elwira
Warnke, nauczycielka jêzyka polskiego. W komisji konkursowej
zasiad³a równie¿ nauczycielka plastyki, pani Lidia Ewa Majewska.
Podczas apelu podano nam wyniki konkursu. Dzieci z Punktu
Przedszkolnego oraz uczniowie z
Oddzia³u Przedszkolnego wykonali
prace grupowe i otrzymali za nie
nagrody. Uczniowie z klas I-III równie¿ przygotowali przepiêkne prace
i ka¿dy za swój list otrzyma³ „œwi¹teczn¹” nagrodê. W kategorii klas
IV-VI przyznano pierwsze miejsca w
ka¿dej klasie i po trzy wyró¿nienia.

Najpiêkniejsze listy przygotowa³y:
Julia Panasz (kl. VI), Patrycja Wysokiñska (kl. V) i Patrycja Pude³ek (kl.
IV). Wyró¿nienia trafi³y do Agaty
Maliñskiej, Darii Kruszewskiej, Paw³a Chomycza, Kai Olczak, Micha³a i
Jakuba Stawinogi. Wszyscy otrzymali drobne upominki ufundowane
przez Radê Rodziców.
Po apelu szukaliœmy papierowych choinek pochowanych w ró¿nych miejscach w szkole. Za ka¿de
znalezione drzewko przys³ugiwa³
nam czekoladowy Miko³aj. Niektóre
osoby znalaz³y po dwie choinki. Niestety nam ta sztuka siê nie uda³a, ale
zabawa i tak by³a œwietna. Podczas
naszych dalszych lekcji s³yszeliœmy
dzwoneczki i g³oœne UHUHUUU znak, ¿e do m³odszych uczniów zawita³ Miko³aj z podarunkami.
Amelia B¹cal, Julia Panasz,
klasa VI

Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim

Szkolny konkurs plastyczny
„Jestem przyjacielem
przyrody” rozstrzygniêty
W listopadzie w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim zosta³ og³oszony konkurs plastyczny
„Jestem przyjacielem przyrody”.
Skierowany by³ do uczniów klas 0VI.
Celem konkursu by³o: - kszta³towanie i promowanie postaw sprzyjaj¹cych trosce o œrodowisko naturalne; - rozwijanie zainteresowañ przyrodniczych, troski o ptaki, zwierzêta
i roœliny, - uœwiadomienie dzieciom
znaczenia przyrody i potrzeby jej
ochrony; - rozwijanie umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê ró¿nymi technikami plastycznymi w celu wyra¿ania
swoich spostrze¿eñ i obserwacji.
Komisja konkursowa dokona³a
przegl¹du i oceny prac plastycznych. W swojej ocenie komisja kierowa³a siê nastêpuj¹cymi kryteriami: technika wykonania pracy, trafne ujêcie tematu, pomys³owoœæ, estetyka, ogólne wra¿enie artystycz-

ne. Wp³ynê³o 21 prac. Ogl¹daj¹c je
mo¿na powiedzieæ, ¿e uczniowie
naszej szko³y maj¹ nieprzeciêtne
zdolnoœci plastyczne, ogromn¹ wyobraŸniê i pomys³owoœæ.
Wyniki konkursu
1. m. - Magdalena Krzaczek kl. III
2. m. - Szymon Halama kl. I oraz
Natalia KuŸmiñska kl. II
3. m. - GracjanArtuszewski kl. IVb
Wyró¿nienie: Zuzanna Bruszewska kl. V
Rozdanie nagród odbêdzie siê w
grudniu br. Wiedz¹c, jak wa¿ne jest
dla dzieci docenienie ich trudu laureaci konkursu oraz wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ nagrody. Wszystkim
zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów!
Zofia Ungerman,
organizator konkursu

Wizyta Œwiêtego Miko³aja
w klasie trzeciej

Idzie, idzie œwiêty z d³ug¹ siw¹ brod¹,
a dwaj anio³kowie za rêce go wiod¹.
Ka¿demu nad g³ow¹ z³ota gwiazdka
œwieci, id¹ i szukaj¹ samych grzecznych
dzieci.

W Polsce dzieñ Œwiêtego Miko³aja obchodzony jest tradycyjnie 6
grudnia jako wspomnienie Œwiêtego
Miko³aja biskupa Miry. Rankiem
tego dnia dzieci, które przez ca³y
mijaj¹cy rok by³y grzeczne, znajduj¹
drobne upominki, ukryte pod poduszk¹ lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu
W klasie trzeciej w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim
ucz¹ siê same grzeczne dzieci, wiêc
œw. Miko³aj nie zawiód³ trzecioklasistów. Troszkê spóŸni³ siê, bo zjawi³
siê u nas 8 grudnia. Wybaczamy mu
to jednak, bo jesteœmy œwiadomi, ¿e

brak œniegu i mrozu znacznie utrudnia pracê Miko³ajowi. Spotkanie z
Miko³ajem minê³o w bardzo mi³ej atmosferze. Goœæ obdarowa³ wszystkie dzieci prezentami - wspania³ymi
œwi¹tecznymi kubkami z imieniem
ka¿dego dziecka i ¿yczeniami oraz
s³odyczami. Miko³aj by³ bardzo dociekliwy, odpytywa³ trzecioklasistów z tabliczki mno¿enia, znajomoœci zasad ortograficznych. Ka¿dy z
nas mia³ okazjê zrobiæ sobie zdjêcie
z naszym goœciem.
Po¿egnaliœmy Miko³aja piosenk¹ i mamy nadzieje, ¿e odwiedzi
nas za rok.
Kochany Miko³aju dziêkujemy,
¿e o nas pamiêta³eœ. Bêdziemy bardzo grzeczni - obiecujemy!
Wychowawczyni Zofia Ungerman
wraz z uczniami klasy trzeciej
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Region

Powiat ³obeski

Region

Dom w Radowie Ma³ym 80 mkw. po
remoncie sprzedam lub zamieniê
na ma³y domek/bliŸniak w powiecie
³obeskim, centrum wsi, du¿a dzia³ka 1500 mkw., budynek gosp., 2
gara¿e, cena 185000 z³. Tel.
501894828.
Dom w Resku, 80 mkw., do ma³ego
remontu sprzedam, dzia³ka 750
mkw., blisko parku. Cena 135000
z³. Tel. 884824309.

PRACA

Region
PoloniaCare24 ul. Wyszyñskiego
Szczecinek - legalnie zatrudni kobiety w wieku od 18 do 65 lat do
opieki nad osobami starszymi w
Niemczech. Za³atwiamy formalnoœci. Dobre warunki pracy. Mo¿liwoœæ zatrudnienia na warunkach
niemieckich: odprowadzanie sk³adek w Niemczech, pe³ne ubezpieczenie zdrowotne w niemieckiej
pañstwowej kasie chorych, niemiecka emerytura, œwiadczenia
rodzinne (Kindergeld). Szczegó³y
tel. 512 585 110 lub (94) 34 08 045
www.poloniacare24.eu
Zatrudniê kierowcê C+E (WALTER), W³ochy-Szwecja. Tel. 607
585 561.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Dzia³kê budowlan¹ z warunkami
zabudowy blisko Lidla sprzedam w
£obzie, 197 mkw., mo¿liwoœæ przyjmowania reklam i czerpania dochodu, cena 40000 z³, £obez, tel.
501894828.
Sprzedam dom jednorodzinny, 170
mkw., dzia³ka 950 mkw. (szklarnia)
wszystkie media z wyposa¿eniem,
£obez Niegrzebia 12, cena
330.000 z³ do negocjacji. Tel. 663565-305.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê w P³otach 3070
mkw. lub 1/2 tego. Tel. 696 160 731.

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

tygodnik ³obeski 16.12.2014 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE
Powiat ³obeski

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

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

Us³ugi elektroinstalacyjne, instalacje elektro–budowlane, monta¿
bram, monitoringu i domofonów.
Tel. 696 443 643

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

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

Region

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

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730

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
Opony zimowe u¿ywane Kumho
Izen 4 szt. komplet, 225/60/17,
cena 550 z³, £obez, tel. 501894828.
Opony zimowe u¿ywane Cooper
Wheathermaster, 3 szt. w cenie 2,
205/70/15, cena 150 z³, £obez, tel.
501894828.
Pojedyncza opona letnia nowa
Hankook Optimo 225/60/17 na nowej alufeldze od Kia Sportage,
cena 500 z³, £obez, tel. 501894828.
Sprzedam komplet 4 kó³ (opona+felga) zimowych firmy Firestone. Rozmiar 175/70/13. Rozstaw
œrób 4*100. Cena do uzgodnienia
Telefon 798532506.

Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach
Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez,
ul. S³owackiego 6.

tygodnik ³obeski 16.12.2014 r.
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Tomasz Kucharski w reskim gimnazjum
(RESKO). Goœciem reskiego
gimnazjum by³ podczas Gwiazdeczek Tomasz Kucharski wioœlarz
polski, dwukrotny mistrz olimpijski.
Tomasz Kucharski wraz z Robertem Syczem wywalczy³ w konkurencji dwójek podwójnych wagi lekkiej
z³ote medale na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney (2000) i w Atenach
(2004). Olimpijczycy dwukrotnie zostali mistrzami œwiata (1997, 1998)
oraz trzykrotnie wicemistrzami œwiata (2001, 2002, 2003). W 2004 roku za
wybitne osi¹gniêcia sportowe, za
zas³ugi w krzewieniu idei olimpijskiej
Tomasz Kucharski otrzyma³ Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
W 2009 roku uratowa³ ¿ycie kobiecie ton¹cej w Warcie. W tym samym roku otrzyma³ Nagrodê im. Bartosza, która przyznawana jest sportowcom za wybitne wyniki i wyj¹tkowe postawy. W listopadzie 2011
roku zosta³ wybrany do Galerii S³aw
Polskiego Sportu, a w styczniu 2014
roku - uhonorowany statuetk¹ Superczempiona Sportu, która jest
przyznawana przez redakcjê „Przegl¹du Sportowego” podczas dorocznej Gali Mistrzów Sportu.
Podczas Gwiazdeczek wygospodarowano ju¿ tradycyjnie czas na
spotkanie m³odzie¿y z mistrzem
olimpijskim. Chêtnych do spotkania
nie brakowa³o, podobnie jak pytañ
ze strony gimnazjalistów. Interesowa³o ich wszystko, zarówno zarobki,
¿ycie rodzinne, czas jaki Tomasz
Kucharski poœwiêca³ na treningi,
motywacje itp.
Choæ pytañ do mistrza nie zabrak³o, zabrak³o natomiast czasu, zapewne gimnazjaliœci z Reska mieliby jeszcze wiele pytañ, jednak olimpijczyk
zosta³ poproszony o udekorowanie
Gwiazdeczek wraz ze starost¹ Paw-

³em Markiem, cz³onkiem zarz¹du Jaros³awem ¯ukiem, gospodarzem gminy
Resko burmistrzem Arkadiuszem
Czerwiñskim oraz z wójtem Radowa
Ma³ego Wies³awem Lorentem.
Nim jednak to nast¹pi³o Tomasz
Kucharski opowiedzia³ o walce o I
miejsce podczas igrzysk w Atenach.
- Igrzyska w Atenach wydawa³y
mi siê jako jedne z ³atwiejszych startów. Niestety tak by³o tylko do po³owy dystansu, a potem zaczê³o brakowaæ jakiejkolwiek energii, ¿eby dalej
wios³owaæ – rozpocz¹³ olimpijczyk.
Nastêpnie, posi³kuj¹c siê filmem z
Igrzysk Olimpijskich w Atenach,
podczas których startowa³ razem z
Robertem Syczem, opowiedzia³
zgromadzonej m³odzie¿y krok po
kroku jak wygl¹da³a walka o z³oty
medal, zwracaj¹c przy okazji uwagê
na sprzêt, jaki w tym czasie u¿ywany
by³ przez inne zespo³y oraz o technikach walk poszczególnych osad.
Zwróci³ uwagê, ¿e ³¹cznie wraz z

Robertem Syczem nie mogli wa¿yæ
wiêcej ni¿ 140 kg.
Na pytanie ile czasu poœwiêca³
na treningi i co by³o motywacj¹ odpar³, ¿e zaczyna³ trenowaæ ju¿ w podstawówce maj¹c 12 lat.
- Bardzo mi zale¿a³o przychodzi³em bardzo skrupulatnie na zajêcia.
Kiedy bylem ju¿ zawodnikiem m³odzie¿owcem, mia³em trzy treningi
dziennie, dwa dni wolne, ogromna
praca na granicy mo¿liwoœci organizmu, ¿eby przeskoczyæ na wy¿szy
poziom. W ci¹gu 24 lat w karierze
sportowej motywacje zmienia³y siê.
Na prze³omie przemian politycznych
startowa³em w zawodach m³odzików
krajów socjalistycznych. Tydzieñ
spêdziliœmy w Moskwie, tydzieñ
nad Morzem Czarnym, póŸniej by³y
starty w reprezentacji, nastêpnie
chcia³em startowaæ w Mistrzostwach Œwiata m³odzie¿owców, marz¹c tak naprawdê o tym, ¿e byæ mo¿e
uda siê kiedyœ wystartowaæ na Igrzyskach - odpar³ Tomasz Kucharski.

Gdy pad³o pytanie na temat zarobków, m³odzie¿ uzna³a, ¿e nie s¹
one zbyt wysokie jak na tak du¿e
osi¹gniêcia sportowe, tym bardziej
niegdyœ, gdy to zawodnik nie uzyskuj¹c wyników, musia³ radziæ sobie
sam. Olimpijczyk wyjaœni³ jednak, ¿e
czêœciowo zarobki rekompensowa³y
obozy sportowe, za które zawodnicy
nie musieli pokrywaæ z w³asnej kieszeni. Ten dodatkowy atut zdawa³
siê byæ istotnym argumentem w tej
interesuj¹cej wymianie zdañ. Ze
strony widowni pada³y dojrza³e i
powa¿ne pytania, na które olimpijczyk odpowiada³ szczerze i ze swobod¹, nie ukrywaj¹c, ¿e ¿ycie sportowca, reprezentuj¹cego kraj, wymaga wiele wyrzeczeñ i zrozumienia
ze strony rodziny. Przyzna³, ¿e dopiero po zakoñczeniu kariery sportowej móg³ zaj¹æ siê w pe³ni rodzin¹. To
wyznanie gimnazjaliœci przyjêli z
pe³nym zrozumieniem. Po zakoñczeniu spotkania przyszed³ czas na autografy.
MM

Str
Str.. 14

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 16.12.2014 r.

Zdobyliœmy 6 medali

Karatecy na zawodach z Miko³ajem
(MIELNO-RESKO) W Mielnie
odby³ siê 7.12.2014 r. miko³ajkowy
turniej Karate Kyokushin Dzieci.
Wystartowa³o ponad 120 zawodników w wieku od 5 do 12 lat z Koszalina, Mielna, Ko³obrzegu, Tymienia, Szczecinka i Reska.
Klub Karate Kyokushin Centrum
Kultury Resko reprezentowa³o 11
zawodników. £upem naszych sempai pad³o 6 medali: 1 z³oty i 5 br¹zowych. Z³oto zdoby³a Jula Ka³a w
walce bez kontaktu, br¹z w walkach
bez kontaktu zdobyli Kacper Gaw³owski i Mi³osz Bielecki, a w walkach
lekki kontrolowany kontakt na trzecim miejscu stawali Sergiusz Walentynowicz, Szymon Pluciñski i Szymon Dusza.
Walki by³y bardzo zaciête, emocjonuj¹ce, a w przerwie wszystkich
sempai odwiedzi³ Œwiêty Miko³aj z
ogromnym workiem prezentów. Resko, oprócz medalistów, reprezentowali równie¿: Malwina B³ach, Fryderyk Lewandowski, Oliwier Znamierowski, Martin Buczek i Mateusz
Romaszko.
Klub Karate Kyokushin Centrum
Kultury Resko dziêkuje sensei Cezaremu Banasiakowi, Mieleñskiemu
Klubowi Sztuk i Sportów Walki, pani

Oldze Roszak-Peza³a wójtowi Gminy
Mielno i rodzicom z Mielna za zaproszenie i wspania³¹ zabawê w trakcie
turnieju. Oby nasza wspó³praca miê-

Podaruj odblask
pod choinkê
Jesienno-zimowa aura i szybko
zapadaj¹cy zmrok przyczyniaj¹ siê
do stwarzania niebezpiecznych sytuacji na drodze. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
g³ównym czynnikiem decyduj¹cym
o czasie reakcji i drodze hamowania
pojazdu jest widocznoœæ. Bezpieczeñstwo pieszych i rowerzystów
jest zatem w du¿ym stopniu uzale¿niona od przygotowania siê do poruszania po drogach po zapadniêciu
zmroku. Dlatego policjanci zachêcaj¹, aby do zakupionych gwiazdkowych prezentów dla najbli¿szych,
do³¹czaæ elementy odblaskowe.
Piesi s¹ jedn¹ z najbardziej zagro¿onych grup uczestników ruchu
drogowego w Polsce. Wed³ug policyjnych statystyk, od stycznia do
listopada 2014r. na drogach naszego
województwa dosz³o do 323 potr¹ceñ pieszych, w których 33 osoby
zginê³y i 320 zosta³o rannych.
Po zmroku, przy z³ej pogodzie,
pieszy ubrany w ciemny strój jest

widoczny przez kieruj¹cego pojazdem z odleg³oœci oko³o 20-40 metrów. Natomiast osoba piesza, maj¹ca na sobie elementy odblaskowe,
staje siê widoczna nawet z odleg³oœci wiêkszej ni¿ 150 metrów. W³aœciwa widocznoœæ pieszego daje szansê kierowcy na jego odpowiednio
wczesne zauwa¿enie, a tym samym
unikniêcie wypadku.
Po nowelizacji przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, od 31
sierpnia br. ka¿dy pieszy, który porusza siê po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym, musi posiadaæ odblask umieszczony w sposób widoczny dla kieruj¹cych. Za
brak widocznego elementu odblaskowego grozi mandat w wysokoœci
od 20 do 500 z³.
Stró¿e prawa zachêcaj¹ wiêc do
tego, aby do prezentów pod choinkê, do³¹czyæ najbli¿szym odblaski.
Taki ma³y drobiazg, a mo¿e uratowaæ
¿ycie.
St. asp. Edyta Klepczyñska

dzy klubami nadal siê tak przyjemnie
uk³ada³a. Dziêkujemy równie¿ rodzicom z Reska za pracê na rzecz klubu
i dzieci oraz ¿e potrafi¹ siê zorganizo-

waæ i wspaniale dopingowaæ nasze
dzieci. Jesteœcie wielcy!!! Z okazji
Miko³ajek wszystkiego naj. Osu!
(dd)

Œwiêty Miko³aj w Resku
(RESKO). W piêkny poranek 6
grudnia 2014 r. Resko dopiero budzi³o siê ze snu, gdy przed Centrum
Kultury zajecha³y samochody ze
Œwiêtymi Miko³ajami i Œnie¿ynkami. Samochodami a nie saniami niestety, bo niebo posk¹pi³o œniegu i zamiast zimy jest póŸna jesieñ.
Przy pomocy pracowników Centrum Kultury i Oœrodka Pomocy Spo³ecznej reskie Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Rodzinie „Arka”, pomys³odawca imprezy „I Ty mo¿esz zostaæ
œwiêtym Miko³ajem”, zorganizowa³o
miko³ajkowe spotkanie dla dzieci. Na
ten dzieñ przygotowano szkolny transport do przewozu dzieci ze œwietlic z
ca³ej gminy, bo w Centrum Kultury
czeka³y na nich ró¿norodne atrakcje:
witaj¹cy wszystkich olbrzymi Ba³wan
Karol, pierniki i miniaturowe choinki
gotowe do dekoracji, ró¿nokszta³tne
balony z Balononowej Krainy i przede
wszystkim przedstawienie miko³ajkowe w wykonaniu artystów z Kompanii
Marzeñ. Dzieci wziê³y równie¿ udzia³
w konkursie na najpiêkniejsze przebranie miko³ajkowe. Niekwestionowanymi zwyciêzcami zosta³y bliŸniaki Tosia
i Leon, czyli Œnie¿ynka i Ba³wanek. W
trakcie zabawy dzieci otrzyma³y p¹czki, soczki i gor¹c¹ herbatê. Przed Cen-

trum Kultury odby³a siê loteria fantowa, zagra³ i zaœpiewa³ zespó³ „SKAN”
z Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku,
a na wszystkich g³odnych i spragnionych czeka³a darmowa smaczna zupa
oraz gor¹ce kie³baski z grilla.
Aby ta impreza mog³a siê odbyæ,
nasi sponsorzy otworzyli swe serca i
dziêki temu oraz ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu gminy i Stowarzyszenia
przygotowano 217 paczek dla dzieci.
W imieniu dzieci bardzo dziêkujê
wszystkim, którzy przyczynili siê do
organizacji imprezy: Ochotniczej Stra¿
Po¿arnej w Resku, m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ w Resku pod opiek¹ pani Olgi
Piórkowskiej, pracownikom Centrum
Kultury, opiekunkom œwietlic, kierowcom autokarów i ich w³aœcicielom Spó³ce „Cestra” i Spó³ce „Wodoci¹gi i Kanalizacje” z Reska, Szkole Podstawowej i
Zespo³owi Szkó³ oraz wszystkim
mieszkañcom, którzy odwiedzili nasz
kiermasz, kupuj¹c jemio³ê i sianko na
wigilijne sto³y. Zebrane pieni¹dze zostan¹ przekazane na kolejn¹ imprezê
dla dzieci.
Informujê równie¿, ¿e od 10 grudnia
ciep³e posi³ki dla potrzebuj¹cych
mieszkañców s¹ wydawane w jadalni
przy ul. Koœciuszki.
Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia
„Arka” Barbara Basowska

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA
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G³osujemy do koñca roku!
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(568)
(423)
(307)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(255)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(219)
Beata Medunecka - PUP £obez
(60)
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 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
Jolanta Jaremko - UM £obez

Kupon
+

nr 47

pozytywnie oceniam

(423)
(172)
(145)
(119)
(105)
(71)
(62)
(46)
(34)
(33)
(17)
(15)
(14)
(13)
(12)
(11)
(10)
(9)
(7)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)

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

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

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

(52)
(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

(568)
(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)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(27)
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
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu
Kamila Podfigurna - Starostwo
Beata D¹bro - PUP £obez

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

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Krystyna Bogucka - radna RM
Helena Szwemmer - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Kamila Deuter - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
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

(374)
(136)
(122)
(111)
(104)
(99)
(94)
(80)
(73)
(39)
(32)
(25)
(24)
(24)
(23)
(18)
(18)
(15)
(14)
(14)
(16)
(13)
(13)
(13)
(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
Anna Szymañska - radna RM Resko
Barbara Basowska - radna RM
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko Jolanta Furman - CK
Anna So³onyna - so³tys Iglic
Andrzej Nowak - RM Resko
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
El¿bieta Korgul - RM Resko
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
Kamila Jaworska - UM Resko
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
Aniela Wypch³o - OPS Resko
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP
w Resku
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko
Pawe³ Gradus - RM Resko
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
Mariola S³odkowska - UM Resko
Jan Czaban - radny RM Resko
Ryszarda Czaban - dyrektor SP Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Halina Puch - UM Resko

(294)
(229)
(194)
(194)
(183)
(76)
(56)
(50)
(47)
(31)
(30)
(27)
(23)
(17)
(12)
(11)
(11)
(9)
- (8)
(7)
(6)
(6)
(3)
(3)
(3)
(3)

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna(59)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(14)
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ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 16.12.2014 r.

Zapiski z pamiêci

„Zamiast lizaka
kup karmê
dla zwierzaka”

Œroda 15.01.2014.

Pi¹tek 17.01.2014.

Rano toaleta, smarowanie nóg i
r¹k alkoholem. Pomaga na godzinê,
w czasie której Dziadek spokojnie
œpi. W tym czasie ja te¿ pospa³em.
Œni³o mi siê, ¿e na g³owie zamiast
je¿yka mam takie wa³eczki skrêconych w³osów, jakie widzi siê u Murzynów. Wygl¹da³o nieŸle. Za godzinê obiad. Na œniadanie zrobi³em
Dziadkowi kanapeczki, a on je zjada³.
Za du¿o nie zjad³, ale nie umrze, ani
nie os³abnie. Na obiad flaki i tylko
flaki oraz kanapeczki bu³ki z mas³em.
Drugiego dania nie chcia³. Dziadek
sporo zjad³ i teraz œpi. Kolacja gwizdana, nie chce jeœæ tyle co poprzednio. Za to du¿o pije. Po kolacji - bet.
Pospa³ godzinê i do toalety. Zrobi³
kupkê i nie wytrzyma³, wsta³ i siku
zrobi³ na stoj¹co w gacie. Przebra³em
go w pampersa nocnego i kalesony.
Dzisiaj by³a drugi raz córka. Przynios³a zasypkê. Powiedzia³em jej o
sznapsie, czyli kompresie z wody i
wódki i ¿e to pomaga. Jutro ma byæ
lekarz. Dzisiaj zrobi³em urodzinowego jab³ecznika i ciasteczka dro¿d¿owe do kremu. 56. cyfrê upiek³em z ciasta. Noc przesz³a spokojnie. Dziadek
œpi po godzinie, a nie jak dotychczas
po minucie.

Dzieñ trochê trudny. Dziadek s³abo je, trzeba go zmuszaæ podstêpem.
Zla³ mi siê ju¿ po raz trzeci w gacie,
gdy wsta³ z kibla po zrobieniu kupki.
Nie da rady go na si³ê posadziæ, bo
mo¿na mu zrobiæ krzywdê, a potem
mówi wajs nicht jak Hucu³ z Dezerterów. By³ u Dziadka kolega, ale niewiele pogadali, Dziadek le¿a³ na kanapie i odpowiada³ pó³gêbkiem. W
dzieñ spa³, a teraz co chwilê wstaje,
aby znów siê po³o¿yæ i patrzy na
mnie, jakbym to ja go postawi³ na
nogi, jakbym to ja wo³a³ hilfe, i ja by³
winien zamieszaniu. Dzisiaj ju¿ drugi
raz robiê pranie. Koñczy³y mi siê
szmatki do podcierania. To znaczy,
¿e zrobi³ ponad 10 kupek przez dzieñ.
Jak na tak ma³e iloœci jakie zjada, to
rekord, a waga jak stanê³a na 105, tak
stoi. Jutro jadê do Stuttgartu, jeœli
nic siê nie wydarzy z Dziadkiem.
Chucham i dmucham (leciutko) na
niego. W domu wszystko w porz¹dku. Rozmawia³em z moj¹ prowadz¹c¹
i kaza³a wzi¹æ opiniê od córek. Na
dniach ma przyjœæ nowa umowa.

Czwartek 16.01.2014.

Wszyscy doskonale wiedz¹, ¿e
nadchodz¹ca zima to najtrudniejszy okres dla bezdomnych psów i
kotów. Dlatego staramy siê zrobiæ
jak najwiêcej, by choæ odrobinê poprawiæ los pokrzywdzonych, porzuconych i niechcianych przez nikogo czworonogów.
Urz¹d Miejski w Resku po raz
drugi w ramach programu „Zapobiegania Bezdomnoœci Zwierz¹t na terenie Gminy Resko” zorganizowa³
spo³eczn¹ akcjê zbierania karmy dla
bezdomnych zwierz¹t. Akcja zosta³a
poprzedzona cyklem zajêæ na temat
bezdomnych zwierz¹t. Uwra¿liwienie dzieci i m³odzie¿y na los naszych
„braci mniejszych” i wiedza na temat
opieki nad nimi stanowi wa¿ny element w kszta³towaniu charakteru
m³odych pokoleñ. W Przedszkolu
Miejskim i w szko³ach podstawowych zosta³a przeprowadzona pogadanka na temat „Jak pomóc bezdomnym zwierzêtom”. Przez miesi¹c
w placówkach oœwiatowych trwa³a
zbiórka karmy dla bezdomnych
psów i kotów. Dzieci przejête losem
bezdomnych zwierz¹t zmobilizowa³y swoich rodziców do zakupu karmy, deklaruj¹c jednoczeœnie kilkudniow¹ rezygnacjê ze s³odyczy.
C MYK

Dziêki temu uda³o siê zebraæ ponad
658 kg karmy w postaci chrupek, puszek i ró¿nych smako³yków. Oddzia³
„0” ze Szko³y Podstawowej w Starogardzie, której wychowawc¹ jest
pani Lidia Ewa Majewska, zebra³
najwiêksz¹ iloœæ kilogramów karmy
tj. 143,06 kg i zosta³a nagrodzona
ogromnym, przepysznym tortem
ufundowanym przez Burmistrza Reska. Drugie miejsce zajê³a klasa IIIB
ze Szko³y Podstawowej w Resku,
która przekaza³a 82,04 kg karmy.
Trzecie miejsce zaj¹³ Punkt Przedszkolny ze Szko³y Podstawowej w
Starogardzie, który zebra³ 69,61 kg
karmy. Wszystkie dzieci otrzyma³y
s³odkie nagrody. Ponadto dzieci
nagrodzone za I, II i III miejsce wraz
z pracownikami UrzêduMiejskiego
w Resku pojad¹ osobiœcie przekazaæ
zebrane dary do Schroniska dla Bezdomnych Zwierz¹t w Szczecinku, w
którym przebywaj¹ psy z gminy Resko. Natomiast zebrana karma dla
kotów zosta³a przekazana dla Spo³ecznych Opiekunów (Karmicieli)
kotów wolno¿yj¹cych w gminie Resko.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim za ogromne serce i w³¹czenie siê
do charytatywnej akcji na rzecz bezdomnych zwierz¹t.
(o)

(cz. 66, odc. 20)

Rano by³ doktor. Od progu krêci³
nosem. Wyt³umaczyliœmy mu sk¹d
ten zapach alkoholu. Zbada³ Dziadka, pobra³ krew i sobie poszed³. Razem z nim by³a Birgit. Dziadek s³abo
je. Muszê mu wciskaæ jedzenie pod
ró¿nymi pozorami. Najlepiej id¹ mu
ciastka i owoce. Jest s³aby. Chyba
siê powoli koñczy. Mam nadziejê, ¿e
to siê stanie, gdy mnie nie bêdzie,
czyli w czasie mego urlopu. Dzisiaj
by³ facet od odkamieniania wody.
Uzgodni³ z Dziadkiem za³o¿enie jonizatora na rurze doprowadzaj¹cej
wodê do domu. A co z rur¹ przed?
Tam mo¿e zarosn¹æ? Skierowa³em
go do Birgit, t³umacz¹c, ¿e decyzje
podejmuje córka, a nie Dziadek z demencj¹. Dziadek uwierzy³ w sznapsa
i po obudzeniu prosi o pomoc w
zwalczeniu swêdzenia. Jest niecierpliwy. Znów wsta³ po zrobieniu kupki i zla³ siê na stoj¹co. Jest wtedy tak
sztywny, ¿e nie da rady go posadziæ.
Dzisiaj prawie go przewróci³em na
kibel, gdy mi siê zla³ i chcia³ tak z
opuszczonymi i zalanymi gaciami
pomaszerowaæ na pokoje. ¯adne
t³umaczenia i proœby nie pomagaj¹.
U¿y³em si³y, by go posadziæ i przebraæ. 9.20 - le¿y w becie i wzywa pomocy. Gdy do niego idê okazuje siê,
¿e œpi lub nie wie o co mi chodzi.
Coraz gorzej kontaktuje. Reaguje
tylko na spanie i potrzeby. Jedzenie
nie jest ju¿ priorytetem.

Sobota 18.01.2014.
Dzieñ moich 56. urodzin. Przed
obiadem przyjecha³a starsza córka z
obiadem. W³aœciwie z pieczeni¹
wo³ow¹, a kluski, sos i surówkê zrobi³a na miejscu. By³o smaczne. Po
obiedzie zjedliœmy po kilka kawa³ków ciasta, a o 16. przysz³a m³odsza
z sióstr ze swoim facetem i jedn¹ z
córek, t¹ starsz¹. Dosta³em w prezencie kapcie, bo zauwa¿y³y, ¿e moje
siê koñcz¹, bo siê z przodu odklei³y.
Zjedliœmy jeszcze trochê ciasta,
wypiliœmy kawê i ze starsz¹ pojechaliœmy do Stuttgartu. W³aœciwie to
zajechaliœmy na parking przed Stuttgartem, sk¹d zabra³ nas dalej do
Calw jej facet. Koncert odby³ siê w
du¿ym ogrzewanym koœciele w centrum miasta. Przed koncertem poszliœmy na czekoladê i skorzysta³em z
toalety. Niestety w koœciele by³o ciep³o, ale tylko po wejœciu. Szalik odda³em córce, gdy¿ odczuwa³a przeci¹g , a kurtkê po³o¿y³em na kolanach
i w po³owie koncertu zmarz³em i zachcia³o mi siê siku. Nie ma to jak
prostata. Niby strasznie chce ci siê
siku, a jak co do czego, to kapie ci po
kropelce i niewiele zrobisz. W czasie
przerwy wyrwa³em siê na zewn¹trz i
zrobi³em co potrzeba pod jakimœ
domem. Podobnie by³o podczas drugiej czêœci koncertu. Ledwo wytrzyma³em. Koncert by³ wspania³y. Orkiestra symfoniczna i chór Uniwersytetu Tubingen oraz dwie solistki i
dwóch solistów przez dwie godziny
dali ogromn¹ porcjê wspania³ej muzyki i œpiewu utworów Feliksa Mendelson-Bartholdiego. Cdn.
WP

