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Zaprotestowa³ nawet szef ³obeskiego PSL

Wkrótce poznamy dwa
rozstrzygniêcia wyborcze
dotycz¹ce powiatu ³obeskiego
(POWIAT £OBESKI) Ju¿ za kilka dni
poznamy werdykt S¹du Okrêgowego w
Szczecinie dotycz¹cy dwóch protestów
wyborczych, jakie z³o¿yli Micha³
Kar³owski i Jan Zdanowicz. Dwa inne
z³o¿one wczeœniej zosta³y odrzucone.

Czas dopasowaæ kszta³cenie
do rynku pracy
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Zaprotestowa³ nawet szef ³obeskiego PSL

Wkrótce poznamy dwa rozstrzygniêcia
wyborcze dotycz¹ce powiatu ³obeskiego
(POWIAT £OBESKI) Ju¿
za kilka dni poznamy
werdykt S¹du
Okrêgowego w
Szczecinie dotycz¹cy
dwóch protestów
wyborczych, jakie
z³o¿yli Micha³ Kar³owski
i Jan Zdanowicz. Dwa
inne z³o¿one wczeœniej
zosta³y odrzucone.
Jak dowiedzieliœmy siê w S¹dzie
Okrêgowym w Szczecinie, po wyborach samorz¹dowych w 2914 roku z
powiatu ³obeskiego wp³ynê³y 4 protesty wyborcze.
Pierwszy z³o¿y³ pan Kazimierz
Pawelec, a dotyczy³ wyborów na
radnego Rady Miejskiej w okrêgu nr
8 w Resku, domagaj¹c siê powtórnego przeliczenia g³osów. Zarzuca³ on
b³êdy w liczeniu g³osów, tj. b³êdne
kwalifikowanie g³osów jako niewa¿ne. Postanowieniem z 27.11.2014
S¹d Okrêgowy pozostawi³ jego protest bez dalszego biegu, gdy¿ nie
spe³nia³ wymogów formalnych.
Orzeczenie jest prawomocne.
Drugi w kolejnoœci protest z³o¿y³a pani Beata Skrobiñska, pe³nomocnik KWW Przyjazny Powiat, która
wnios³a protest przeciwko wyborom
do Rady Powiatu, domagaj¹c siê ich
powtórzenia. Postawi³a zarzut zastosowania ksi¹¿eczki zamiast kart
do g³osowania i brak transparentnoœci wyborów. Postanowieniem z
dnia 1 grudnia 2014 roku S¹d Okrêgowy pozostawi³ protest bez dalszego biegu, uznaj¹c ¿e skar¿¹ca nie
przedstawi³a ¿adnych dowodów, jak
i nie wskaza³a jakie przepisy prawa
zosta³y naruszone. Orzeczenie jest
prawomocne.
Trzeci protest z³o¿y³ pan Jan
Zdanowicz, by³y wicestarosta i pe³nomocnik Komitetu Wyborczego
Wyborców Porozumienie Samorz¹dowe. Wniós³ on protest przeciwko
wyborom do Rady Powiatu w okrêgu nr 3 (Dobra - Radowo Ma³e).
Oprotestowa³ wydanie wyborcy
karty do g³osowania nie zawieraj¹cej listy jego komitetu i za¿¹da³
sprawdzenia wszystkich kart. S¹d
wyznaczy³ termin rozprawy na 2 lutego 2015 roku.

Protest z³o¿y³ równie¿ szef ³obeskiego PSL i by³y cz³onek zarz¹du
powiatu pan Micha³ Kar³owski, który zaprotestowa³ przeciwko wyborowi radnego do Rady Powiatu z
okrêgu nr 1, zarzucaj¹c b³êdne kwalifikowanie g³osów niewa¿nych
(uwa¿a, ¿e komisja b³êdnie uznawa³a
g³osy za niewa¿ne), b³êdne liczenie
(jest ró¿nica w iloœci g³osów w wyborach do rady gminy i do rady powiatu). S¹d przeprowadzi³ rozprawê
w dniu 21 stycznia 2015 roku i wyznaczy³ termin og³oszenia orzeczenia na dzieñ 30 stycznia 2015 roku
godz. 10.00.
G³osujê i sprawdzam
Trudno dzisiaj powiedzieæ, jak
zakoñcz¹ siê te dwie ostatnie sprawy, ale wyroki s¹dów pokazuj¹, ¿e
warto sk³adaæ protesty, maj¹c choæby cieñ w¹tpliwoœci co do rzetelnoœci przeprowadzonych wyborów.
Pokazuj¹ to rozstrzygniêcia choæby
dwóch protestów wyborczych z³o¿onych w powiecie gryfickim, które
s¹d uzna³ i nakaza³ powtórzenie
wyborów w dwóch okrêgach.
W pierwszej sprawie S¹d Okrêgowy w Szczecinie zdecydowa³ o
powtórce wyborów w okrêgu nr 10 w
Gryficach. Jeden z kandydatów,
startuj¹cych z w³asnego jednoosobowego komitetu, oprotestowa³
b³êdne wydanie kart do g³osowania.
W lokalu wyborczym mieszcz¹cym
siê w szkole podstawowej pomylono karty z dwóch okrêgów. Wyborcy oddaj¹cy g³osy na kandydatów z
jednego okrêgu, przez pomy³kê komisji mieli g³osowaæ na kandydata z
innego okrêgu. Nieprawid³owoœci
ujawni³ sam zainteresowany, po
sprawdzeniu protoko³u. Wybory w
jego okrêgu zostan¹ powtórzone w
marcu 2015 r. Jak wa¿ne s¹ to sprawy
œwiadczy fakt, ¿e po wyborach zawi¹za³a siê koalicja, która przewag¹
jednego g³osu ma wiêkszoœæ w radzie, a po powtórzeniu wyborów i
wygraniu ich przez protestuj¹cego
ta sytuacja mo¿e siê odwróciæ.
Drugi uznany przez s¹d protest
dotyczy³ wyborów do Rady Gminy
w Rewalu. Z³o¿y³ go przegrany kandydat, który zdoby³ tyle samo g³osów co inny, ale przepad³ w losowaniu. Zakwestionowa³ on wynik, bo
komisja w Pobierowie wyci¹gnê³a z
urny o jedn¹ kartê wiêcej, ni¿ by³o

g³osuj¹cych. S¹d uzna³, ¿e dodatkowa karta wyci¹gniêta z urny mog³a
wypaczyæ wynik wyborów.
Przyda³by siê s¹d nad s³ynn¹ ju¿
„ksi¹¿eczk¹” wyborcz¹
Warto w tym miejscu powróciæ
do protestu wyborczego z³o¿onego
przez pani¹ Beatê Skrobiñsk¹, która
postawi³a zarzut „zastosowania
ksi¹¿eczki zamiast kart do g³osowania i brak transparentnoœci wyborów”. Podobnych zarzutów wp³ynê³o do s¹dów w kraju zapewne setki.
W jej przypadku s¹d uzna³, ¿e skar¿¹ca nie przedstawi³a ¿adnych dowodów, jak i nie wskaza³a jakie przepisy prawa zosta³y naruszone. To
ostatnie zdanie przypomina mi
anegdotyczne ju¿ podejœcie organów œcigania do dowodów - jak
obywatel przyprowadzi przestêpcê i
przyniesie dowody, to mo¿e wygra
sprawê, ale i to nie jest pewne, gdy¿
przyprowadzony za rêkê mo¿e
stwierdziæ, ¿e obywatel nie ma ¿adnych dowodów, ¿e to jego rêka. Jest
w tym sporo sarkazmu, ale je¿eli
obywatel ma wskazywaæ naruszone
przepisy prawa, musia³by wynaj¹æ
kancelariê prawn¹, tak skomplikowana jest dzisiaj wszelka materia
prawna, a orzecznictwo i komentarze
s¹ czêsto sprzeczne ze sob¹, w³¹cznie z dowolnym u¿ywaniem pojêæ,
wokó³ których gromadzone s¹ kolejne interpretacje (np. czy karta wyborcza mo¿e byæ „ksi¹¿eczk¹”, a jak
ju¿, to czy musi mieæ na pierwszej
stronie spis zawieraj¹cy takie karty
itp.). Chodzi o to, ¿e sêdziowie w
Polsce mogliby mieæ wiêksz¹ samodzielnoœæ w ocenie intencji skar¿¹cych i dzia³aæ na ich korzyœæ, bo na
to licz¹ obywatele. Trzeba zrozumieæ, ¿e to s¹ wybory i obywatel
mo¿e je skontrolowaæ tylko w takim
zakresie, w jakim ma wiedzê i „przygotowanie” obywatelskie. Nie dysponuje prawnikami, policj¹ lub prokuratur¹, która by przeprowadzi³a
czynnoœci sprawdzaj¹ce w zakresie
ewentualnie pope³nionych fa³szerstw wyborczych lub naruszeñ
ordynacji. Jak wyborca ma udowodniæ, ¿e zosta³ wprowadzony w b³¹d,
bo postawi³ krzy¿yk na pierwszej
stronie, a dopiero póŸniej zorientowa³ siê, ¿e to jest ksi¹¿eczka i dostawi³ krzy¿yk przy swojej ulubionej
partii, powoduj¹c, ¿e g³os sta³ siê
niewa¿ny? A co by siê sta³o, gdyby
kilku sêdziów w Polsce uwierzy³o

wyborcom, ¿e zostali wprowadzeni
w b³¹d i wyda³o wyroki o powtórzeniu wyborów w okrêgach? Dowód?
Mo¿e byæ statystyczny - gdy takie
„ksi¹¿eczki” zastosowano eksperymentalnie po raz pierwszy w 2010
roku w wyborach na Mazowszu,
równie¿ by³ wysoki odsetek g³osów
niewa¿nych. Jednak PKW nie wyci¹gnê³a z tego ¿adnych wniosków i
zastosowa³a „ksi¹¿eczki” w ca³ym
kraju. Czy nie staæ sêdziów w kraju
na tak¹ swobodn¹ ocenê tej wyborczej materii? I niech wtedy cz³onkowie PKW t³umacz¹ siê, dlaczego
wprowadzili tê nieszczêsn¹ „ksi¹¿eczkê”, wbrew oczywistym dowodom, ¿e wprowadza³a wyborców w
b³¹d, który powodowa³ uniewa¿nienie ich g³osów wyborczych.
Kazimierz Rynkiewicz
Ps. Na stronie PKW do dzisiaj nie
ma pe³nych danych dotycz¹cych
iloœci g³osów niewa¿nych w minionych wyborach.
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248 pouczeñ
i 3 mandaty

Sekretarz wci¹¿
poszukiwany

(£OBEZ). £obeska Stra¿
Miejska tradycyjnie
bazuje na pouczeniach,
oszczêdzaj¹c
mieszkañcom
kosztownych
mandatów.

(RADOWO MA£E). Mimo
przeprowadzonego
konkursu na stanowisko
sekretarza Jadwiga
Œcibor nadal nie ma
swojego nastêpcy.

Od pocz¹tku grudnia do 10
stycznia stra¿nicy miejscy przeprowadzili 33 interwencje na zg³oszenie
mieszkañców. W wyniku przeprowadzonych kontroli na³o¿ono 3 mandaty karne na ³¹czn¹ kwotê 300 z³,
sporz¹dzono 1 wniosek o ukaranie
do S¹du Rejonowego w Gryficach
VII Zamiejscowego Wydzia³u Karnego w £obzie, udzielono 248 pouczeñ. Stra¿nicy miejscy 21 razy za-

bezpieczali miejsca zgromadzeñ i
imprez masowych, dodatkowo tradycyjnie ju¿ monitorowali osoby
bezdomne, czyli miejsca, w których
zazwyczaj gromadz¹ siê bezdomni.
Ponadto mieli dwie wspólne
s³u¿by z policj¹ podczas których
ujmowano sprawców niszczenia
mienia, ujawniano sprawców przestêpstw oraz wykroczeñ - ujêto 2
osoby oraz reagowano na zak³ócania porz¹dku publicznego.
op

Kanalizacjê
wykona Domar
(£OBEZ). 22 grudnia Zwi¹zek
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
dokona³ wyboru oferty na wykonanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Niepodleg³oœci, Sienkiewicza, Sikorskiego,
Cicha w £obzie”, realizowanej w ra-

mach projektu „Ochrona dorzecza
Drawy i Regi etap II”. Wykonawc¹
robót zosta³a firma DOMAR Kazimierz Domaradzki, która zrealizuje
zadanie inwestycyjne za kwotê
1.007.912,93 z³ brutto w terminie do
31.08.2015 r.
op

WYCINAMY

FIRMA ZATRUDNI
OD ZARAZ

na gruntach rolnych
drzewa i krzaki
tzw. samosiejki
nieodp³atnie.
Tel. 91/3971951, 509288386,
509288407

* KIEROWCÊ ci¹gnika
rolniczego
* PILARZA
* MECHANIKA
* SPAWACZA-ŒLUSARZA
tel. 913971951, 509-288-386

8 stycznia po przeprowadzonym
teœcie kwalifikacyjnym oraz po rozmowach kwalifikacyjnych, których
celem by³o nawi¹zanie bezpoœredniego kontaktu z kandydatem i we-

ryfikacja zawartych informacji w
aplikacjach okaza³o siê, ¿e ¿aden z
kandydatów nie spe³nia oczekiwañ
stawianych na stanowisku sekretarza gminy. Rozmowa kwalifikacyjna
mia³a równie¿ sprawdziæ wiedzê na
temat jednostki samorz¹du gminnego, ustawy o pracownikach samorz¹dowych, a tak¿e wiedzê o gminie
Radowo Ma³e. Okaza³o siê, ¿e ¿aden
z kandydatów nie zna³ realiów gminy
Radowo Ma³e, czyli specyfiki ma³o
zasobnej gminy typowo rolniczej.
MM

Kto utrzyma
porz¹dek?
(£OBEZ) Na terenach wiejskich
prace spo³ecznie u¿yteczne zakoñczy³y siê w po³owie grudnia. W tej
chwili nie ma wioskach ¿adnych pracowników, którzy utrzymywaliby
porz¹dek. Kiedy to siê zmieni?
Jak poinformowa³ podczas
ostatniej sesji w grudniu burmistrz
Piotr Æwik³a prace spo³ecznie u¿yteczne bêd¹ organizowane dopiero

na prze³omie marca i kwietnia. O innych formach wsparcia na walkê z
bezrobociem burmistrz bêdzie rozmawia³ ze starost¹ i z dyrektorem
PUP.
op
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12 tys. z³ na
mieszkaniówkê
(£OBEZ). Od 8 grudnia do 10
stycznia Wydzia³ Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomoœciami w ramach ramach nadzoru nad utrzymaniem lokali komunalnych i poprawy stanu technicznego wyda³
niemal 12 tys. z³.
Od grudnia do stycznia na wykonywanie prac we w³asnym zakresie
(konserwacja bie¿¹ca), zakup materia³ów, narzêdzi - £obez, ul.: Niepodleg³oœci, Siewna, Sawickiej, Kraszewskiego, Komuny Paryskiej;
miejscowoœæ Zajezierze wydano
2.807,26 z³, z kolei w £obzie przy ul.:
Kraszewskiego, Niepodleg³oœci
(wymiana drzwi - 2 sztuki) kosztowa³a - 1.404,93 z³.
Na roboty elektryczne, awarie w

Zderzenie na drodze
22 stycznia o godzinie 11.00 na
drodze W 148 £obez - Drawsko
Pom., kieruj¹ca samochodem osobowym marki VW mieszkanka £obza
nieprawid³owo wykonywa³a manewr omijania przeszkody na drodze, w wyniku czego doprowadzi³a
do zderzenia siê z prawid³owo jad¹cym w przeciwnym kierunku pojazdem ciê¿arowym Volvo. Uszkodzeniu uleg³y lusterka obu pojazdów.

Rowerem pod
samochód
22 stycznia o godz. 14.10 w

£obzie przy ul.: Sawickiej, Niepodleg³oœci, Obroñców Stalingradu
wydano 522,64z³, za roboty hydrauliczne, awarie w £obzie przy ul.:
Budowlanej, Siewnej, Kolejowej,
Murarskiej, Ogrodowej i w Worowie
zap³acono 2.977,07 z³. Dy¿ur hydrauliczny ca³odobowy kosztowa³
300 z³.
Roboty zduñskie wykonano w
Rynowie i kosztowa³y gminê 1954,58
z³. Rozliczenie za pó³ roku za us³ugi
kominiarskie to koszt 1849,92 z³

tygodnik ³obeski 27.01.2015 r.

Wycinki drzew na
cmentarzu na razie
nie bêdzie

Z M-GOPS w £obzie w grudniu
2014 r. i styczniu 2015 r. otrzymano
168 decyzji przyznaj¹cych dodatek
mieszkaniowy dla najemców lokali
komunalnych i socjalnych na ³¹czn¹
kwotê 25.842,06 z³.
op

£obzie, na ul. Segala, kieruj¹cy rowerem mieszkaniec £obza wjecha³
na jezdniê wprost pod jad¹cy drog¹
z pierwszeñstwem sam. marki Ford.
W wyniku zdarzenia rowerzysta
dozna³ ogólnych pot³uczeñ cia³a.

NietrzeŸwy
za kierownic¹
25 stycznia o godz. 20.10 w
£obzie, na ul. Spokojnej, mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³
motorowerem marki Romet, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0,40 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.

Gminna Spó³dzielnia „SCH”
w £obzie ul. Pó³nocna 10

Posiadamy do wynajêcia
pomieszczenia biurowe
w budynku GS przy
ul. Pó³nocnej 10
Kontakt: tel. st. 91 397 31 61
tel. kom. 606 407 028

(£OBEZ). Na razie wycinki drzew
pod przysz³y cmentarz nie bêdzie. Po
dokonaniu ponownej oceny oferty
na wycinkê i karczowanie drzew pod
rozbudowê cmentarza komunalnego w £obzie magistrat uzna³ za najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿on¹ na
kwotê 85.212 z³, która przewy¿sza
kwotê, jak¹ gmina zamierza przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia.
Postêpowanie w tej kwestii zosta³o uniewa¿nione, bowiem gmina
na ten cel przeznaczy³a 53 tys. z³. W
postêpowaniu z³o¿ono piêæ ofert,
przy czym najni¿sza z nich wynosi³a
85.212 tys. z³, najwy¿sza – 147.600 z³.

Jedynym kryterium decyduj¹cym o wyborze oferty w tym postêpowaniu by³a cena. W informacji
czytamy: „Po analizie mo¿liwoœci finansowych gminy £obez, zamawiaj¹cy stwierdzi³, i¿ w chwili obecnej
nie jest mo¿liwe zwiêkszenie kwoty
pierwotnie przeznaczonej na realizacjê zamówienia do ceny z najni¿sz¹
ofert¹.”
Taka informacja pojawi³a siê w
styczniu. Przypominamy, ¿e 21 listopada, czyli poprzednia w³adza poinformowa³a, ¿e wybrano ofertê firmy z
Miros³awca i ¿e umowa z wybranym
wykonawc¹ zostanie podpisana. MM

Reintegracja
za 48.900 z³
(£OBEZ). Reintegracja spo³eczna i zawodowa osób dotkniêtych
wykluczeniem spo³ecznym w 2015
roku zosta³a powierzona Stowarzy-

szeniu „Wspó³istnienie” CIS „OD
NOWA” w £obzie. Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na ten cel wynosi 48.900 z³.
op

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski informuje
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w
£obzie przy ul. Konopnickiej 41 i Wydzia³u Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, wywieszone zosta³y do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni wykazy
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonych do dzier¿awy na okres 5 lat na rzecz dotychczasowych
dzier¿awców obejmuj¹ce:
- czêœæ dzia³ki nr 109/2 o pow. 9,7852 ha w obrêbie ewidencyjnym nr 2 miasta £obez,
- dzia³kê nr 21/3 o pow. 0,83 ha w obrêbie ewidencyjnym Prusinowo, gm. £obez.
Starosta £obeski Pawe³ Marek
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Radni zbior¹ siê na obradach

Wniosek: trudna sytuacja mieszkaniowa
i materialna mieszkañców

Wybory i po¿yczki Z prac Komisji
Mieszkaniowej

(WÊGORZYNO). W ostatni
czwartek, 29 stycznia, na godz.
14.00 zaplanowane jest rozpoczêcie sesji Rady Miejskiej.
W tej gminie mieszkañcy s¹
przed kolejnymi wyborami. Tym razem miejscowoœci z terenów wiejskich bêd¹ wybieraæ so³tysów, natomiast mieszkañcy z terenu miasta
– sk³ad rady osiedlowej. Wybory na
trenach wiejskich zostan¹ przeprowadzone do 29 marca.
Kolejne projekty uchwa³ dotycz¹ zaci¹gniêcia po¿yczek na wyprzedzaj¹ce finansowanie z projektów unijnych, za które po realizacji
zadania gmina otrzyma czêœæ poniesionych kosztów.
Jednym z zadañ jest poszerzenie
bazy rekreacyjno-sportowej gminy
Wêgorzyno poprzez doposa¿enie

piêciu miejsc rekreacji na terenie
miejscowoœci Runowo Pomorskie i
Wêgorzyno i stworzenie street workout parku w Wêgorzynie. Na ten cel
gmina chce zaci¹gn¹æ po¿yczkê
wysokoœci oko³o 55 tys. z³. Wszystko jednak zale¿y od zgody radnych.
Drugi projekt uchwa³y zwi¹zany
z zaci¹gniêciem po¿yczki dotyczy
kwoty oko³o 90 tys. z³ i zwi¹zany jest
z wykonaniem hybrydowego oœwietlenia terenu w K¹kolewicach. Po¿yczka ma zostaæ zrefundowana po
wykonaniu zadania. Trzecia po¿yczka z kolei planowana jest na wyposa¿enie gniazd zbierania odpadów komunalnych w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, jej wysokoœæ wynosi niemal 80 tys. To
zadanie równie¿ ma byæ wspó³finansowane ze œrodków UE.
op

40 tys. z³ dla CIS
(WÊGORZYNO) W otwartym
konkursie ofert na realizacjê zadania
publicznego z zakresu wspierania
procesu reintegracji osób wykluczonych spo³ecznie oraz wspierania

lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w 2015 roku
wygra³o Stowarzyszenie Wspó³istnienie. Na realizacjê zadañ otrzyma³o 40.800 z³.
op

(£OBEZ). Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa dokona³a w miesi¹cu
grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r. weryfikacji 11 wniosków o przydzia³
mieszkania dla osób ubiegaj¹cych
siê o lokal mieszkalny i przed³u¿enie
umów o najem mieszkania, w tym: 8
wniosków rozpatrzono pozytywnie,
2 wnioski - negatywnie, 1 wniosek
zostanie rozpatrzonych ponownie
po uzupe³nieniu dokumentów przez
wnioskodawców.
W 2014 r. Komisja zebra³a siê na
17 posiedzeniach, na których zosta³o omówionych 101 wniosków i pism.
Cz³onkowie komisji w trakcie 5 lustracji terenowych sprawdzili warunki mieszkaniowe 21 wnioskodawców.
Po zweryfikowaniu dokumentów
wnioskodawców, na listy osób oczekuj¹cych na mieszkania komunalne i
lokale socjalne zakwalifikowa³o siê
48 osób, które zosta³y wpisane na
listy w 2014 r.
Przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków o umieszczenie na liœcie oczekuj¹cych Ostateczna wersja listy osób oczekuj¹cych na przydzia³ lokali z zasobów komunalnych
na rok 2015 zostanie przed³o¿ona do
zatwierdzenia Burmistrzowi w I
kwartale bie¿¹cego roku, po dokonaniu ponownej weryfikacji.
Komisja w 2014 r. przeprowadzi³a
równie¿ weryfikacjê 41 rodzin oczekuj¹cych na mieszkanie z listy 2013 r.
i zaopiniowa³a pozytywnie ponowne umieszczenie na liœcie na 2014 r. 27
rodzin z listy roku 2013 oraz 21 nowych wniosków z³o¿onych w 2013r.
co skutkowa³o umieszczeniem na listach na 2014 r. 48 rodzin.
14 wniosków ze wzglêdu na przekroczone dochody, przekroczony
metra¿ mieszkania, nie zamieszkiwanie na terenie gminy £obez, nabycie
na w³asnoœæ mieszkania, b¹dŸ niedostarczenie wymaganej dokumentacji
nie zakwalifikowa³o siê do umiesz-

czenia na listach osób oczekuj¹cych
na mieszkanie socjalne lub komunalne. Po uwzglêdnieniu wniosków,
które nie podlegaj¹ weryfikacji (wyroki eksmisyjne z prawem do lokali
socjalnych i wychowanków domów
dziecka) na liœcie 2014 r. umieszczono 48 osób (27 osób z list z 2013 r.
oraz 21 z nowych wniosków o przydzia³ z 2013 r.).
Na liœcie oczekuj¹cych na mieszkanie socjalne jest 37 osób, z kolei na
na liœcie oczekuj¹cych na mieszkanie komunalne – 11 osób.
Jedna osoba znajduj¹ca siê na
liœcie oczekuje na przydzia³ mieszkania od 2006 r. W 2014 r. zawarto 4
umowy o najem lokalu socjalnego
oraz 2 umowy o najem lokalu komunalnego.
Do Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej w dalszym ci¹gu wp³ywaj¹
nowe wnioski o przydzia³ lokali
mieszkalnych, które œwiadcz¹ o
trudnej sytuacji mieszkaniowej i
materialnej mieszkañców naszej
gminy.
Na 31 grudnia 2014 r. na listach
oczekuj¹cych na mieszkania socjalne znajdowa³y siê 33 rodziny, a na
lokale komunalne - 9.
W marcu Komisja przeprowadzi
ponown¹ weryfikacjê osób oczekuj¹cych na mieszkania.
Na 31 grudnia 2014 r. w mieszkaniowym zasobie Gminy znajdowa³o
siê: 306 lokali mieszkalnych, w tym
wyodrêbniono 61 lokali socjalnych.
Na bazie w³asnego zasobu mieszkaniowego z tzw. ruchu ludnoœci uzyskuje siê rocznie niewielk¹ iloœæ
mieszkañ.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa maj¹c na wzglêdzie potrzeby
mieszkaniowe, które znacznie przekraczaj¹ mo¿liwoœci ich zaspokajania, stwierdza koniecznoœæ podejmowania d³ugofalowych dzia³añ oraz
ponoszenia znacznych nak³adów na
inwestycje mieszkaniowe.
(um)
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Przyjecha³o 34 mechaników samochodowych. Wœród tych ludzi tylko jeden powiedzia³, ¿e odwa¿y siê
naprawiaæ samochody.

Czas dopasowaæ kszta³cenie do
(£OBEZ). W minionym tygodniu w starostwie powiatowym w
£obzie odby³o siê spotkanie przedstawicieli starostwa z przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ na lokalnym rynku. Spotkanie mia³o m.in. na celu wypracowanie zakresu dzia³añ maj¹cych na
celu zwiêkszenie skutecznoœci i
efektywnoœci systemu kszta³cenia
zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy.
W spotkaniu zorganizowanym w
starostwie ³obeskim uczestniczyli
pracodawcy z £obza, w tym pracodawcy zrzeszeni w Cechu Rzemios³
Ró¿nych i Przedsiêbiorców w
£obzie, których reprezentowa³ Henryk Milczarkowski, przedstawiciele
szkó³ ponadgimnazjalnych, Grzegorz Tokarski wicedyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie. Starostwo reprezentowali: wicestarosta Gra¿yna Karpowicz, cz³onek zarz¹du powiatu Jaros³aw ¯uk, dyrektor wydzia³u Edukacji i Promocji Teresa £añ oraz radny Rady Powiatu
Józef Drozdowski.
Reforma szkolnictwa zawodowego ma odpowiedzieæ na wyzwania
rynku. Obecnie dopiero rozpoczynaj¹ siê spotkania i wypracowywane s¹ wnioski, jakie z kolei pos³u¿¹
do wyznaczenia zakresu dzia³añ i
mo¿liwoœci pozyskania funduszy
zewnêtrznych na ten cel.
Najistotniejsz¹ zmian¹ w szkolnictwie ma byæ odejœcie od kszta³cenia w konkretnym zawodzie na rzecz
takiego nauczania, aby uczeñ zdobywa³ i zdawa³ kwalifikacje konieczne do wykonywania danego zawodu. W zale¿noœci od zawodu iloœæ
kwalifikacji jest ró¿na. Iloœæ zdobytych kwalifikacji w konsekwencji ma
z³o¿yæ siê na uprawnienia zawodowe. O zasadnoœci takiego systemu
kszta³cenia mówili równie¿ przedsiêbiorcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu.
Nie kszta³ci siê
w brakuj¹cych zawodach
G³ównym problemem naszego
powiatu jest to, ¿e z jednej strony na
rynku pracy brakuje m.in. œlusarzy,
tokarzy, frezerów, a z drugiej strony
w szko³ach nie kszta³ci siê w tych zawodach. Problem jest o tyle g³êbszy,
¿e praktyki musz¹ byæ w zak³adach
pracy, bowiem nie ma warsztatów ani
nauczycieli zawodów. Aby przedsiêbiorca móg³ przyj¹æ praktykanta,

osoba, która bêdzie szkoliæ ucznia,
musi mieæ uprawnienia pedagogiczne, a to kosztuje. Inna rzecz, ¿e zak³ad
powinien mieæ nowoczesne zaplecze, a z tym zdecydowana wiêkszoœæ
ma problem.
Podstawowe wsparcie dla przedsiêbiorców mia³oby dotyczyæ pomocy w uzyskaniu uprawnieñ pedagogicznych pracowników danych
zak³adów oraz unowoczeœnienie zak³adów, aby uczniowie uczyli siê na
najnowszym sprzêcie, co z kolei da³oby im wiêksze szanse na zdobycie
pracy po ukoñczeniu szko³y. Zmiany
musz¹ zajœæ równie¿ w kwestiach
pomocy uczniom; po pierwsze w
mo¿liwoœci zdobyciu praktyki w interesuj¹cym go zawodzie, zorganizowaniu mo¿liwoœci zdawania egzaminów w £obzie i szersz¹ ofertê edukacyjn¹, szczególnie w zawodach,
których brakuje na rynku.
Spotkanie z przedsiêbiorcami
prowadzi³a wicestarosta Gra¿yna
Karpowicz, odpowiedzialna m.in. za
edukacjê ponadgimnazjaln¹.
- Zaprosiliœmy Pañstwa, aby porozmawiaæ, jak szkoliæ m³odych ludzi, w jakich kierunkach kszta³ciæ,
aby absolwenci szybko odnaleŸli siê
na rynku pracy i zdobyli pracê, a firmy – pracodawcy pozyska³y wartoœciowych pracowników.
Od lat jest dyskusja, ¿e szko³y
ucz¹ w zawodach nieprzydatnych
na rynku pracy, ju¿ dziœ mamy nadprodukcjê magistrów, a niedobór
pracowników z wykszta³ceniem zawodowym, fachowców w ró¿nych
kierunkach.
Bardzo dobrze funkcjonowa³
system edukacyjny w poprzednim

ustroju, gdzie szko³y posiada³y
w³asn¹ bazê i nauka by³a po³¹czona
z nauk¹ praktyczn¹ zawodu. W wyniku polityki oœwiatowej nastawionej na kszta³cenie wy¿sze, szko³y
zawodowe zosta³y wyrzucone na
margines, polikwidowano warsztaty
i efekt jest taki, ¿e teraz MEN na
gwa³t reformuje system szkolnictwa
zawodowego – powiedzia³a na wstêpie spotkania wicestarosta Gra¿yna
Karpowicz.
Wicestarosta poinformowa³a, ¿e
jest to drugie spotkanie. Pierwsze
odby³o siê z doradcami zawodowymi, którzy zwrócili uwagê, ¿e ich praca z uczniami powinna rozpocz¹æ siê
ju¿ na poziomie szóstej klasy szko³y
podstawowej. To samo potwierdzili
pracodawcy.
- Jesteœcie najwa¿niejszym elementem rynku pracy, bo tworzycie
miejsca pracy i wytwarzacie dochód,
który w formie podatków trafia do
kas gmin i powiatu.
Chcemy podj¹æ wspó³pracê z
pracodawcami, spotykaæ siê cyklicznie, aby osi¹gn¹æ z zapowiadanej reformy jak najwiêksze korzyœci
dla naszego powiatu – doda³a wicestarosta.
Zadanie jest o tyle trudne, ¿e na
razie tak naprawdê nie ma ¿adnych
narzêdzi do przeprowadzenia reformy. Ma ona wejœæ od przysz³ego
roku. Pod koniec tego roku lub na
pocz¹tku przysz³ego rozpoczn¹ siê
dopiero negocjacje z marsza³kiem.
Opiekun praktyk
Dzisiaj w szkole ponadgimnazjalnej nie ma takiej osoby, jak opie-

kun praktyk. Czasami uczniowie po
skoñczeniu szko³y nie stawiaj¹ siê
na egzaminy zawodowe. Powodem
bywa brak pieniêdzy na dojazd, bo te
odbywaj¹ siê poza £obzem, czasami
– trema. Ze strony szko³y nie ma osoby, która doprowadzi³aby naukê
ucznia do fina³u, w konsekwencji bez
zdanych egzaminów zawodowych
uczeñ pozostaje bez zawodu.
W szkole prywatnej opiekun
praktyk funkcjonuje.
Centrum egzaminacyjne
Podczas spotkania zwrócono
równie¿ uwagê na koniecznoœæ powstania w £obzie bardziej wszechstronnego centrum egzaminacyjnego, aby m³ody cz³owiek po szkole nie
musia³ jeŸdziæ do innych miast na
egzamin. Jest to wa¿ne zarówno dla
m³odzie¿y jak i dla pracodawców. Dla
m³odego cz³owieka jest to mniejszy
koszt i stres, a pracodawca za zdany
egzamin otrzymuje 8,2 tys. z³ – jako
premiê za naukê i poœwiêcony czas.
Podczas dyskusji okaza³o siê, ¿e
mimo, i¿ w powiecie jest bardzo du¿o
sprzedawców, nie ma ani jednego
mistrza w tym zawodzie. Oznacza to,
¿e uczniowie musz¹ zdawaæ egzaminy w du¿ych miastach poza powiatem.
Za dyplomem- umiejêtnoœci
Bogdan Przyby³a, który prowadzi zak³ad us³ug motoryzacyjnych i
sklep, zwróci³ uwagê na to, ¿e m³odzi
ludzie po skoñczeniu szko³y boj¹ siê
podj¹æ prace w wyuczonym zawodzie, bo nie maj¹ odpowiednich
umiejêtnoœci.
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rynku pracy
- Szuka³em za³ogi do firmy. Biuro
pracy napracowa³o siê, przyjecha³o
34 mechaników samochodowych.
Wœród tych ludzi tylko jeden powiedzia³, ¿e odwa¿y siê naprawi aæ samochody. Pozostali powiedzieli, ¿e
nie maj¹ takich umiejêtnoœci, ¿e siê
boj¹. To jest kwestia kszta³cenia
praktycznego. Czêsto ci uczniowie
ucz¹ siê w warsztatach, które nie
posiadaj¹ nowoczesnego wyposa¿enia. Mia³em nowoczesn¹ firmê. Na
pocz¹tku ¿a³owa³em, ¿e j¹ budowa³em, bo z³o¿enie za³ogi to by³ dla
mnie du¿y wysi³ek i jeszcze wiêkszy
stres.
Musi byæ jeden standard egzaminów. Cz³owiek, który wychodzi ze
œwiadectwem pañstwowym, cechowym czy innym - to samo potrafi. To
jest wa¿na sprawa. Je¿eli nie bêdziemy mieli w £obzie wykwalifikowanych pracowników, £obez nie bêdzie siê rozwija³. Chêtnie otworzy³bym jeszcze jak¹œ dzia³alnoœæ, ale
bojê siê, ¿e nie bêdê mia³ ludzi do
pracy – powiedzia³.
Uwagê tê potwierdzi³ Henryk
Milczarkowski, który zauwa¿y³, ¿e
szuka mechanika od roku, oferuje
przy tym mieszkanie i sta³e zatrudnienie. Okazuje siê, ¿e uczniowie na
praktykach czêsto ucz¹ siê w starej
technologii i na starych samochodach.
Doda³, ¿e wystarczy rok nie pracowaæ w zawodzie i ju¿ nie jest siê na
bie¿¹co.
Zachêciæ do zawodów,
których brakuje
Zygmunt Jêdrzejczyk, prezes zarz¹du Zak³adów Naprawczych i
Mechanizacji Rolnictwa zauwa¿y³,
¿e nale¿a³oby podj¹æ temat, w jaki
sposób zachêciæ m³odych ludzi do
podjêcia nauki w szkolnictwie zawodowym w trudniejszych zawodach.
- Od d³u¿szego czasu jest problem z elektrykami, tokarzami, frezerami i w tych zawodach dalej bêdzie
problem. Z tego co wiem, m³odzie¿
jest ma³o doinformowana czy zachêcana. Tutaj jest du¿a rola, na etapie
wyboru – ¿eby m³odzie¿ decydowa³a siê na te zawody – powiedzia³ prezes Zygmunt Jêdrzejczyk.
Wicestarosta Gra¿yna Karpowicz zapewni³a, ¿e bêd¹ prowadzone
rozmowy z burmistrzami i z wójtem,
aby rozmowy z doradcami w sprawie
wyboru zawodu rozpoczê³y siê ju¿
od szóstej klasy szko³y podstawowej.

Pomoc dla pracodawców
Dyrektor Wydzia³u Oœwiaty Teresa £añ poinformowa³a zebranych
o mo¿liwoœciach, jakie mog¹ zostaæ
wdro¿one w przysz³oœci.
- Najwiêksz¹ bol¹czka jest praktyczny egzamin zawodowy, czyli
umiejêtnoœci, jakie uczeñ powinien
nabyæ u pracodawcy i wspomóc je
wiedz¹ teoretyczn¹ na kursach teoretycznych, które te¿ odbywaj¹ siê
poza szko³¹, bo s¹ w oœrodkach doskonalenia zawodowego. Z tego
powodu proponuje siê i w kontrakcie samorz¹dowym jest taki zapis, ¿e
pracodawcy, którzy chcieliby kszta³ciæ m³odych ludzi, ale nie maj¹ odpowiedniego zaplecza, bêd¹ mieli mo¿liwoœæ pozyskania œrodków finansowych na doposa¿enie czy na budowê wyposa¿enia, warsztatów, na
terenie pracodawcy, gdzie uczniowie mogliby zdobywaæ umiejêtnoœci
praktyczne. Jest to organizowane z
myœl¹ o tym, aby warsztaty nad¹¿a³y
za nowymi technologiami. Na egzaminach egzekwowane s¹ umiejêtnoœci korzystania z nowych technologii – powiedzia³a dyrektor T. £añ.
Wykszta³cenie
a potrzeby rynku
- Drug¹ wa¿n¹ rzecz¹, któr¹ ustawodawca zauwa¿a, jest, aby wykszta³cenie dopasowywaæ do
potrzeb rynku pracy. Pan, który
kszta³ci mechaników samochodowych, mówi, ¿e póŸniej nie mo¿e
znaleŸæ pracownika w tym zawodzie
– ¿eby temu zapobiec to pracodawca bêdzie mia³ mo¿liwoœæ przy
wspó³pracy ze szko³¹ na wnoszenie
pewnych zmian do podstawy programowej, które najlepiej pozwol¹
przygotowaæ m³odego cz³owieka do
wykonywania zawodu – doda³a dyrektor wydzia³u.
Jak zostaæ instruktorem
zawodu
Jeœli przedsiêbiorca, b¹dŸ jego
pracownik, nie ma kursu pedagogicznego, to mimo nowoczesnych
urz¹dzeñ i maszyn i tak nie mo¿e prowadziæ praktyk. Z drugiej strony taki
kurs kosztuje i nie ka¿dy mo¿e sobie
na niego pozwoliæ. I tutaj byæ mo¿e
nast¹pi¹ zmiany. Podczas spotkania
zosta³y rozdane deklaracje wspó³pracy.
Z³o¿enie deklaracji do niczego
nie zobowi¹zywa³o. Mia³o jedynie

na celu wskazanie firm zainteresowanych wejœciem w kontrakt samorz¹dowy, by przy nastêpnych spotkaniach, ju¿ roboczych, dyskutowaæ nad tym, jaki ma powstaæ warsztat i ilu uczniów uczyæ nauki praktycznej zawodu. Na deklaracji mo¿na by³o dopisaæ, kto ma chêæ wzi¹æ
udzia³ w kursie pedagogicznym, aby
starostwo wiedzia³o, w jaki sposób
szacowaæ koszty.
Jerzy Jankowski, reprezentuj¹cy
Nowamyl, zwróci³ uwagê, ¿e nale¿a³oby zastanowiæ siê jak pomóc ludziom zdobyæ uprawnienia pedagogiczne.
Dyrektor wydzia³u T. £añ wyjaœni³a, ¿e refundacjê dostaje pracodawca, pracodawca mo¿e mieæ pracownika, który jest instruktorem.
Pracownik mo¿e mieæ tytu³ technika,
wy¿sze wykszta³cenie pedagogiczne, kurs pedagogiczny, oczywiœcie
w okreœlonym kierunku, czyli kwalifikacje zgodne z przepisami. Ze strony zak³adu musz¹ byæ bezpieczne i
higieniczne warunki pracy.
Kwalifikacje przedsiêbiorców
Podczas spotkania pracodawcy,
szczególnie z bran¿y motoryzacyj-

nej zwrócili uwagê, ¿e w £obzie bêdzie problem nauczania uczniów na
odpowiednim poziomie zawodu.
Obecnie nie ma w pobli¿u du¿ego
zak³adu, który by³by dla innych
oœrodkiem wiedzy na wysokim poziomie. Wiedzê i umiejêtnoœci przedsiêbiorcy zdobywaj¹ we w³asnym
zakresie, podczas kursów b¹dŸ œledz¹c nowinki techniczne. Nikogo te¿
nie staæ na to, aby zamkn¹æ zak³ad na
tydzieñ i wyjechaæ na tygodniowy
kurs. Potrzebny jest oœrodek, który
kszta³ci³by pracodawców.
Spotkanie wykaza³o, ¿e praktycznie w ka¿dym elemencie kszta³cenia konieczne s¹ zmiany i pomoc
zarówno w postaci wiedzy i umiejêtnoœci, jak i pomoc finansowa, aby
kszta³cenie w zawodach w pe³ni zafunkcjonowa³o. Czy starostwu uda
siê spi¹æ wszystkie elementy i pozyskaæ na poszczególne dzia³ania pieni¹dze, czas poka¿e. Na razie wiadomo, ¿e potrzebna jest baza kszta³cenia ustawicznego, instruktorzy z
uprawnieniami pedagogicznymi, odpowiednio wyposa¿one warsztaty i
zak³ady pracy, wiêcej godzin w szko³ach dla doradców zawodowych i
promowanie zawodów, których brakuje na rynku.
MM

DRUKARNIA
oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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Wojna rozrzuci³a Polaków po ca³ym œwiecie, ale wiêzi zachowali

Siostra osiad³a w £obzie, brat w Gandawie
(BELGIA) 25 listopada 2014 r. w
Beveren odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia odznak honorowych
„BENE MERITO” za dzia³alnoœæ
wzmacniaj¹c¹ pozycjê Polski na arenie miêdzynarodowej, nadanych
przez Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz mianowanie na kolejny
stopieñ wojskowy, decyzj¹ Ministra
Obrony Narodowej RP dwóch kombatantów I Dywizji Pancernej gen.
Stanis³awa Maczka, mjr. Czes³awa
Kajpusa i kpt. Ryszarda £uczaka.
Odznaczenie Bene Merito Czes³awowi Kajpusowi i Ryszardowi
£uczakowi wrêczyli ambasador RP w
Królestwie Belgii pan Artur Harazim
oraz kierownik Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP w Brukseli Piotr
Adamiuk.
Awanse, w imieniu Ministra
Obrony Narodowej RP wrêczy³ Attaché Wojskowy p³k Artur Krawczyk. W uroczystoœci udzia³ wzi¹³
równie¿ burmistrz miasta Beveren
pan Marc Van de Vijver.

Informujemy o tej uroczystoœci,
bowiem siostra pana Ryszarda
£uczaka, pani Barbara £owkiet,
mieszka w £obzie i niedawno odwiedzi³a brata.
Mjr Ryszard £uczak urodzi³ siê w
1920 r. w Warszawie i wraz z rodzin¹
mieszka³ przy ul. Z³otej. W 1939 roku
uczestniczy³ w obronie Warszawy.
W 1940 roku, do wraz z koleg¹ w
stopniu podporucznika postanowi³
przekroczyæ granicê wêgiersk¹ i na
zachodzie do³¹czyæ do wojska polskiego.
Aby zrealizowaæ swój plan najpierw udali siê na Bia³oruœ, a stamt¹d na Ukrainê. Zostali z³apani przez
wojska sowieckie podczas przekraczania granicy. Ryszard £uczak dosta³ 6 lat wiêzienia i wywieziony zosta³ do republiki Komi, gdzie pracowa³ m.in. przy wycince drzew.
27 marca 1942 roku wst¹pi³ do
Armii Andersa i wraz z ni¹ dosta³ siê
do Iranu. Zosta³ skierowany do I
Dywizji Pancernej w Wielkiej Brytanii. S³u¿bê wojskow¹ pe³ni³ w 8. Ba-

Mjr Ryszard £uczak (siedzi z prawej) podczas nadania awansu

talionie Strzelców, od wrzeœnia 1942
do czerwca 1947. Od Normandii a¿
do kapitulacji Niemiec uczestniczy³
we wszystkich bitwach we Francji,
Belgii, Holandii i Niemczech, na
pierwszej linii frontu. Kilkakrotnie

unikn¹³ œmierci. W 1947 roku, ju¿
jako cywil, o¿eni³ siê z Flamandk¹ i
zamieszka³ w Belgii, rozpocz¹³ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w organizacjach
polonijnych i kombatanckich. Do
dzisiaj zamieszkuje w Gandawie. M

Z ¯YCIA POWIATU
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Koncert uczniów Prywatnej Szko³y Gry D. i G. Stefanowskich
(£OBEZ) W £DK odby³ siê 19
stycznia 2015 r. koncert uczniów
Prywatnej Szko³y Gry pañstwa Doroty i Grzegorza Stefanowskich.
Wystêp stanowi³ podsumowanie nauki w pierwszym semestrze br.
szkolnego. Koncert zgromadzi³ komplet publicznoœci. Mieszkañcy
£obza, g³ównie rodziny i znajomi
uczniów, a tak¿e absolwenci i melomani z ciekawoœci¹ wys³uchali
sprawnie poprowadzonego , trwaj¹cego pó³torej godziny wystêpu.
W pierwszej czêœci zaprezentowali siê najm³odsi - debiutanci, a dalej uczniowie graj¹cy od 2 do 6 lat.
Dziêki takim wystêpom uczniowie
mog¹ nawzajem siebie pos³uchaæ,
wspólnie prze¿ywaæ pozytywne
emocje, nauczyæ siê obs³ugi sprzêtu
muzycznego i ró¿nych instrumentów oraz nawi¹zywaæ znajomoœci
wœród rówieœników, maj¹cych podobne zainteresowania.

Konferansjerkami, zgodnie z tradycj¹ szko³y, by³y uczennice: Patrycja Jaremko i Patrycja Olejnik. Widzowie mogli us³yszeæ utwory piani-

styczne, keyboardowe, gitarowe,
solówki perkusyjne z krêgów muzyki klasycznej jak i rozrywkowej.
Koncert uczniów potwierdzi³

star¹ m¹droœæ, ¿e muzyka ³¹czy ludzi
niezale¿nie od wieku, pogl¹dów, pe³nionych funkcji i prze³amuje bariery
miêdzy ludŸmi.
(o)

Krzaczkom, M. Dmochowskiej, M.
A. Acmanom, M. Adamczyk, E. Tomickiej, K. Dmochowskiej, A. Jasek.

Zofia Ungerman, Wies³awa
Koœmicka, S³awomira Kiwa³a
i Danuta Margol

Czas kolêdowania
Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim reprezentowali szko³ê w konkursach kolêd,
pastora³ek i piosenki bo¿onarodzeniowej.
IX FESTIWAL PIOSENKI BO¯ONARODZENIOWEJ „GWIAZDKA” DOBRA 2015 (9.01.2015 r.)
Soliœci kl. „0”: Jakub Adamczyk.
Soliœci kl. IV-VI SP: Aleksandra
Acman, Oliwia Tomicka i Aneta
Dmochowska.
VIII POWIATOWY FESTIWAL
KOLÊD I PASTORA£EK WÊGORZYNO 2015 (13.01.2015 r.)
Soliœci kl. „0”: 1. Jakub Adamczyk. Soliœci kl. I-III: 1. Hanna Dmochowska. 2. Magdalena Krzaczek. 3.
Anna Rubach. 4. Jakub Jasek.
Uczennica klasy III Hanna Dmochowska zajê³a II miejsce w VII Powiatowym Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Wêgorzynie. Przepiêknie
zaœpiewa³a utwór ,,Kolêdowy czas”,
zachwycaj¹c swoim wykonaniem
widowniê oraz jury. Serdecznie gratulujemy Hani i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
Soliœci kl. IV-VI SP: Aleksandra
Acman kl. IV a; Oliwia Tomicka kl. IV
b; Aneta Dmochowska kl. VI.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów. Szczególne podziêkowania kierujemy w stronê rodziców uczniów uczestnicz¹cych w
konkursach. Dziêkujemy za dowiezienie uczniów do miejscowoœci, w
której odbywa³y siê konkursy, po-

moc w opiece oraz za to, ¿e zawsze
wspieraj¹ nas w naszych dzia³aniach. Dziêkujemy: M. Rubach, J. Z.
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Sesja Rady
Program ferii
Miejskiej w £obzie zimowych
(£OBEZ). 6 lutego o godz. 9.00
rozpocznie siê sesja Rady Miejskiej w £obzie.
Podczas sesji radni dyskutowaæ
bêd¹ nad projektami uchwa³, m.in. w
sprawie zmian bud¿etu Gminy £obez
na rok 2015.
Jednym z wa¿niejszych g³osowañ bêdzie podjêcie uchwa³y w
sprawie zarz¹dzenia wyborów so³tysów i cz³onków Rad So³eckich na
terenie Gminy £obez. Planowany
termin przeprowadzenia wyborów
so³tysów jest od 2 do 31 marca.
Kolejna uchwa³a dotyczyæ bêdzie
przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych projektów
statutów so³ectw. Z kolei wybory do

Rady Osiedla planowane s¹ pod
koniec lutego.
Burmistrz £obza podczas kampanii wyborczej mówi³ o koniecznoœci powo³ania M³odzie¿owej Rady
Miejskiej w £obzie. Podczas lutowej
sesji przed radnymi pojawi siê projekt uchwa³y w sprawie jej utworzenia i w sprawie nadania jej Statutu
oraz okreœlenia zasad i trybu wyboru
Radnych.
Pod obrady trafi¹ równie¿ projekty uchwa³ w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych w gminie i w sprawie powo³ania Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej, radni maj¹ przyj¹æ uchwa³ê z
nowym sk³adem tej komisji. MM

Na co pieni¹dze
z alkoholówki?
(£OBEZ) Jeszcze na grudniowej sesji toczy³a siê o¿ywiona dyskusja podczas uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2015.
Radny Marek Rokosz zauwa¿y³
dysproporcjê pomiêdzy iloœci¹
osób z miasta i z wiosek kierowanych
na terapiê uzale¿nieñ. Wniós³, aby
dok³adniej przyjrzeæ siê tej sprawie i
œrodowisko wiejskie obj¹æ szczególn¹ uwag¹ i bardziej wnikliwie
przeprowadzaæ wywiady. Na wioskach problem uzale¿nieñ równie¿
istnieje i jest bardzo dotkliwy. W
odpowiedzi us³ysza³ z ust Miros³awy Turbak, ¿e wywiad œrodowiskowy przeprowadza siê na zg³oszenie,
a zg³osiæ mo¿e ka¿dy, który podejrzewa, ¿e dana osoba ma ten problem.
Bez zg³oszenia nie podejmuje siê
wywiadów. Wiêcej zg³oszeñ jest z
miasta.
Sporo kontrowersji wywo³a³a
jednak wypowiedŸ radnego Wincentego Nowika, który zauwa¿y³, ¿e
przy uchwalaniu programu wszyscy
dziêkuj¹ za okazjonalne i kosztowne
imprezy. Uzna³, ¿e wiêksze znaczenie
maj¹ permanentne dzia³ania. Tu
stwierdzi³, ¿e na takie dzia³ania przeznaczonych jest jedynie 6 tys. z³ - dla
„Œwiatowida”, pozosta³e wydatki na
psychologa, doradcê, terapeutê,
ulotki, itd. Uzna³, ¿e w przysz³oœci
nale¿y uwzglêdniæ œrodki na dofi-

nansowanie zajêæ popo³udniowych
w szko³ach, bowiem jego zdaniem
szko³y maj¹ najlepsze rozeznanie
jak¹ m³odzie¿¹ dysponuj¹. Przekonywa³, ¿e systematyczna praca z
m³odzie¿¹ na pewno przyniesie
wiêksze efekty, ni¿ okazjonalne imprezy, które te¿ s¹ potrzebne. Uzna³,
¿e pieni¹dze na systematyczn¹ dzia³alnoœæ s¹ za ma³e. Miros³awa Turbak sprostowa³a, ¿e na zajêcia sportowe przeznaczono 23 tys. z³ i s¹ to
œrodki dla stowarzyszeñ sportowych na organizowanie zajêæ w
okresie wakacji, a dla so³ectw zaplanowano 10 tys. z³. Co do zajêæ w
szko³ach wyjaœni³a, ¿e realizuj¹ wiele zajêæ pozalekcyjnych i maj¹ trudnoœci z pozyskaniem chêtnych
uczniów do uczestniczenia w nich.
So³tysi w swoich wyst¹pieniach
przekonywali, ¿e dzieci czekaj¹ ca³y
rok na festyny integracyjne organizowane z tych œrodków, bowiem jest
to równie¿ okazja do wzajemnego
poznawania siê mieszkañców i zacieœnianie wspó³pracy.
Radny Kazimierz Chojnacki prosi³, aby nie rezygnowaæ z tego, co
zosta³o wypracowane i dzia³a dobrze, czyli organizacji imprez okazjonalnych. Program zosta³ przyjêty. (r)

w £obeskim Domu Kultury
WTOREK 27.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
9.00 - 11.00 - ZAJÊCIA RYTMICZNE - zajêcia prowadzi Pani Bo¿ena
Korniluk
10.00 - 12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
12.00 - 13.00 - ZAJÊCIATANECZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
13.30 - 15.00 - STUDIO PIOSENKI - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty dête
drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich,
15.00 - 20.00 -GITARA KLASYCZNA- zajêcia prowadzi Pan Cyprian
Taraciñski
ŒRODA 28.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
11.00
- SPOTKANIE Z ILUZJONIST¥ - program dla dzieci
i m³odzie¿y w wykonaniu Pana Romana Roszyka
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty dête
drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich
10.00 - 15.00 - GITARA KLASYCZNA - zajêcia prowadzi Pan Robert Uss,
14.00 - 20.00 - GITARA KLASYCZNA - zajêcia prowadzi Pan Cyprian
Taraciñski
12.00
- TRENING STRZELECKI (broñ pneumatyczna)
- trening prowadzi Pan Janusz Zarecki
CZWARTEK 29.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
9.00 - 11.00 - ZAJÊCIARYTMICZNE-zajêciaprowadziPaniBo¿enaKorniluk
10.00 - 12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
12.00 - 13.00 - ZAJÊCIATANECZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
13.30 - 15.00 - STUDIO PIOSENKI - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty dête
drewniane- zajêcia prowadzI Pan Rafa³ Reich
10.00 - 15.00 - GITARA KLASYCZNA - zajêcia prowadzi Pan Robert Uss,
PI¥TEK - 30.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
10.00 - 12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
12.00 - 13.00 - ZAJÊCIATANECZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
12.00
- TURNIEJ WIEDZY - „1 z 10 - ciu” - turniej prowadz¹: Panowie
Robert Nawrocki i Janusz Zarecki
13.30 - 15.00 - STUDIO PIOSENKI - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty
dête drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich
16.00 - 20.00 - PERKUSJA - zajêcia prowadzi Pan Miros³aw Weso³owski,
SOBOTA - 31.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert NawrockI
9.00 - 13.00 - PERKUSJA - zajêcia prowadzi Pan Miros³aw Weso³owski
10.30 - 12.00 - „ZUMBA” - zajêcia prowadzi Pani Katarzyna Radomska
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty
dête drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich
12.00
- TURNIEJ STRZELECKI (broñ pneumatyczna)
- trening prowadzi Pan Janusz Zarecki

W gimnazjum im. Or³a Bia³ego
w Wêgorzynie
30.01.2015r. godz,10.00 -12. Zajêcia ko³a regionalnego „Pomorze
Zachodnie w granicach Polski 1945-2015 r.”.
Pracownia kulturalno-oœwiatowa czynna codzienne (³¹cznie z sobot¹) w
godzinach od 10.00 -14.00.
Boisko Orlik czynne codzienne w godzinach poniedzia³ek - pi¹tek 14.00 -18.00
sobota - niedziela 10.00 -14.00.

tygodnik ³obeski 27.01.2015 r.
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M³odzie¿ bêdzie mia³a swoj¹ radê
(£OBEZ). Podczas najbli¿szej
sesji Rady Miejskiej przed radnym
zostanie przed³o¿ony projekt
uchwa³y w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Miejskiej w £obzie,
nadania jej statutu i okreœlenia zasad i trybu wyboru radnych.

sposób demokratyczny. Inna kwestia to fakt, i¿ wspólne dzia³anie m³odzie¿y przyczyni siê nie tylko do jej
integracji, ale przygotuje do ¿ycia w
spo³eczeñstwie obywatelskim i do
stawiania czo³a wyzwaniom wspó³czesnego œwiata.

Powo³anie M³odzie¿owej Rady
ma na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorz¹dowej wœród m³odzie¿y, kszta³towanie poczucia odpowiedzialnoœci obywatelskiej poprzez wdro¿enie siê do dzia³añ samorz¹dowych, w³¹czenie m³odzie¿y do
wspó³pracy z organami samorz¹du
lokalnego, reprezentowanie postaw
i potrzeb œrodowiska wobec w³adz
gminy oraz innych instytucji zewnêtrznych, a tak¿e postulowanie
do w³adz w sprawach dotycz¹cych
m³odzie¿y i promowanie samorz¹dnoœci wœród m³odych ludzi. Inaczej
rzecz ujmuj¹c – najwy¿szy czas, aby
m³odzie¿ sama o siebie zadba³a w

W projekcie uchwa³y czytamy
m.in.: maj¹c na uwadze przysz³oœæ
m³odego pokolenia i chc¹c wspó³dzia³aæ w jej tworzeniu, Rada Miejska w £obzie powo³uje M³odzie¿ow¹ Radê Miejsk¹ w £obzie.
Czy M³odzie¿owa Rada bêdzie
mia³a takie same zadania i funkcjonowa³a podobnie jak Rada Miejska?
OdpowiedŸ na te pytania znajduj¹
siê m.in. w statucie.
Radnymi mog¹ byæ uczniowie
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu £obza. Podstaw¹
dzia³alnoœci jest praca spo³eczna,
radni wybierani s¹ zgodnie z Ordynacj¹ Wyborcz¹ do Rady Miejskiej

w £obzie. Kadencja M³odzie¿owej
Rady trwa 2 lata. Czas trwania kadencji liczony jest od czasu wyborów.
Rada bêdzie mia³a prawo m.in. do:
opiniowania uchwa³ Rady Miejskiej
w £obzie reguluj¹cych sprawy istotne dla œrodowiska m³odzie¿owego,
inicjowanie dzia³añ dotycz¹cych

¿ycia m³odych ludzi, inspirowania i
koordynowania inicjatyw m³odych
ludzi.
Œrodki zapewniaj¹ce realizacjê
celów statutowych maj¹ pochodziæ
z wyodrêbnionej dla potrzeb dzia³alnoœci M³odzie¿owej Rady czêœci bud¿etu gminy £obez.
MM

Jest coraz bezpieczniej
(WOJEWÓDZTWO). Teren
województwa zachodniopomorskiego staje siê coraz bezpieczniejszy,
maleje liczba przestêpstw i mimo
wzmo¿onych patroli na drogach,
zmniejszy³a siê liczba zatrzymanych osób pod wp³ywem alkoholu.
Zwiêkszy³a siê natomiast liczba
funkcjonariuszy z 4410 na pocz¹tku 2014r. do 4542 pod koniec roku
na terenie ca³ego województwa.
W 2014 roku funkcjonariusze
wszczêli 39.211 spraw karnych, jest
to o 5.895 spraw mniej ni¿ w roku
2013. Wykrywalnoœæ pozosta³a na
podobnym poziomie jak rok wczeœniej i oscyluje w granicach 70 proc.
W kategorii przestêpczoœci kryminalnej policja odnotowa³a spadek
z 31.789 w 2013r. roku do 29.108 w
roku ubieg³ym.
Mniej kradzie¿y i w³amañ
W kategoriach przestêpstw najbardziej uci¹¿liwych spo³ecznie, takich jak kradzie¿e, w³amania czy
uszkodzenie mienia, równie¿ nast¹pi³ spadek i tak w 2013 roku by³o
9.226 kradzie¿y, gdy w roku 2014 –
7.840, równie¿ spad³a liczba w³amañ,
gdy w 2013 roku zanotowano ich
5557, to ju¿ w roku 2014 o 210 mniej.
Zmniejszy³a siê równie¿ liczba
uszkodzeñ mienia z 2716 w 2013 r. do
2303 w 2013 roku.
Mniej czynów pope³niono te¿
w kategoriach przestêpstw przeciwko ¿yciu i zdrowiu. Samych za-

bójstw jest o 11 mniej ni¿ w roku 2013
i jest to liczba 28. Do bójek i pobiæ w
2013 r. dosz³o a¿ 365 razy, gdy w minionym roku – 305 razy.
Nieznacznie spad³a liczba napadów, by³o ich o 3 mniej ni¿ rok wczeœniej.
Wiêcej pieniêdzy i narkotyków
Przy mniejszych liczbach przestêpstw jednoczeœnie wzros³a wartoœæ odzyskanego mienia z 7,7 milionów z³ w 2013 roku do 11,9 mln z³.
Policjanci zachodniopomorscy wiêcej te¿ zabezpieczyli narkotyków,
³¹cznie ponad 286 kg. Wykazali siê
wiêksz¹ skutecznoœci¹ w wykrywaniu przestêpstw narkotykowych i
wykryli ich o 256 wiêcej ni¿ w poprzednim okresie (2013r- 1408).
Prewencja w akcji
Po przestêpstwach kryminalnych równie¿ na uznanie zas³uguj¹
dzia³ania s³u¿b prewencji. W 2014
roku policjanci podjêli ponad 386
tys. interwencji, w 2013r. roku by³o
ich ponad 333 tys. Najwiêksza liczba
interwencji zaistnia³a w miejscu publicznym, na drugim miejscu znalaz³y siê - domowe. Ponadto mundurowi zatrzymali wiêcej poszukiwanych, ³¹cznie 6.259 osób, rok wczeœniej 6.044.
Funkcjonariusze skrócili czas
reakcji na zdarzenie. Jeszcze w roku
2013 trwa³o to œrednio 11 minut,
obecnie jest na poziomie 10 minut od
zg³oszenia.

Bezpieczniej na drogach
W 2014r. zanotowano spadki zarówno wypadków, jak i rannych i
zabitych. W 2014 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego
odnotowano 1.412 wypadków drogowych i jest to o 92 mniej ni¿ w 2013
roku. O 12 miej ni¿ w poprzednim
okresie by³o ofiar œmiertelnych, w
2013 r. zginê³o 155 osób w wypadkach. Podobnie jest z rannymi, których by³o mniej o 102 ni¿ w roku 2013
(1.813).
Mniej pianych za kierownic¹
Przy znacznym wzroœcie liczby
kontroli stanu trzeŸwoœci z 516 tys. w
roku 2013 do 910 tys. w roku 2014,
zachodniopomorscy policjanci
ujawnili mniej osób kieruj¹cych w
stanie nietrzeŸwoœci czy te¿ pod
wp³ywem alkoholu lub innych œrod-

ków odurzaj¹cych. Dotyczy to zarówno pojazdów mechanicznych,
jak i innych.
Liczba nietrzeŸwych kieruj¹cych
pojazdami mechanicznymi w 2013
wynosi³a 3.841, natomiast w 2014 –
3.822.
Dane te mog¹ dowodziæ, ¿e po
drogach zachodniopomorskiego
porusza siê mniej nietrzeŸwych
uczestników ruchu drogowego.
Wiêcej na nagrody
W ubieg³ym roku wiêcej pieniêdzy przeznaczono na nagrody, za
pracê jak¹ wykonuj¹ mundurowi. W
2013 roku na ten cel przeznaczono
ponad 8,7 mln z³, a w 2014 roku ponad
9,2 mln. Podobnie wiêcej przeznaczono na nagrody dla pracowników
policji.
(kwp)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
ROLNICTWO
Kury i kurczêta Leghorna i inne rasy
nieœne, tel. 501-057-385.

Region

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Dom w Radowie Ma³ym po remoncie sprzedam lub zamieni¹ na inn¹
nieruchomoœæ w podobnej cenie.
Powierzchnia 80 mkw., dzia³ka
1500 mkw., z osobnym wejœciem,
pomieszczenia gospodarcze, 2
gara¿e. Wchodzisz i mieszkasz.
Cena 185000 z³ do negocjacji. Tel.
501894828.

Po¿yczki bankowe do 2000 z³, gotówka od rêki, tylko sta³e dochody.
£obez, tel. 501894828.

Sprzedam atrakcyjne mieszkanie
w Runowie Pomorskim : 80 m? , 4
pokoje, kuchnia, ³azienka i przestronny przedpokój. Okna PCV,
w³asne c.o. Mieszkanie znajduje
siê na parterze, w bloku piêciorodzinnym. Do mieszkania przynale¿¹ 2 piwnice oraz 2 pomieszczenia gospodarcze. W pobli¿u stacja
PKP, szko³a podstawowa i biblioteka. Cena 139 tyœ. z³ do uzgodnienia. Kontakt: 91 39 138 69 / 790 500
974

Wynajmê domek wolno stoj¹cy w
Trzebiatowie. 3 pokoje, kuchnia i 2
wc. Spokojna okolica. Tel. 505389-183.

Powiat ³obeski
Sprzedam Renault Scenic, pojemnosc 2.5 DCI. Rok prod. 2005, przebieg 128.5 tys. Cena 12.000 z³. Do
negocjacji. Tel. 603464265.
Opony zimowe Kumho Izen 4 szt.
225/60/17 w bardzo dobrym stanie.
Cena 550 z³/komplet. £obez, tel.
501894828 2. Nowa pojedyncza
opona letnia Hankook Optimo 225/
60/17 na nowej alufeldze. Cena
500 z³. £obez, tel. 501894828.

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

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

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

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

NIERUCHOMOŒCI

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

Powiat gryficki

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

NAUKA
Powiat ³obeski
Korepetycje z jêzyka polskiego –
szko³a podst., gimnazjum. Tel. 607
252 492

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

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

Tel. 504 042 532

Mieszkanie w Resku do ma³ego
remontu w budynku poniemieckim,
pow. 80 mkw., dzia³ka ponad 700
mkw., osobne wejœcie, gara¿, piwnica, pom. gosp. Cena 130000 z³.
Tel. 501894828.

PRACA

Sprzedam
myjkê
ultradŸwiêkow¹
Intersonic IS 2F

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza (stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040

Region
Zatrudniê kierowcê C+E (WALTER), W³ochy-Szwecja. Tel. 607
585 561.

Wymiary wanny: 240x300x100mm
Pojemnoœæ zbiornika: 2,3-4,4l

Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.
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Bal karnawa³owy w SP w Starogardzie
16 stycznia, ostatniego dnia nauki przed feriami, bawiliœmy siê na
balu karnawa³owym. Ka¿dy z nas
przygotowa³ piêkne przebranie i ru-

szyliœmy do tañca, i zabawy. Imprezê
prowadzi³ zespó³ Pañstwa Pawlaków z Reska. Oprócz muzyki zosta³y
przygotowane dla nas ró¿norodne

konkursy. Bawiliœmy sie œwietnie.
Bal zosta³ sfinansowany przez
Radê Rodziców, za co serdecznie
dziêkujemy.

Karnawa³ w pe³ni i my to z pewnoœci¹ udowodniliœmy bawi¹c sie
do utraty si³ ....
Samorz¹d Uczniowski

Œwiêto Babci i Dziadka
Mimo, ¿e styczeñ jest
zimowym miesi¹cem
pe³nym ch³odnych dni,
to s¹ w nim dwa takie,
kiedy ka¿demu bez
wzglêdu na aurê za
oknem, robi siê cieplej
na sercu. Te dwa dni to
œwiêto Babci i Dziadka.
I 21 stycznia w³aœnie dla
Nich zorganizowano w
Centrum Kultury
wyj¹tkow¹ uroczystoœæ.
Gospodyni spotkania, przewodnicz¹ca Ko³a Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Resku, Ludmi³a Porêbska, tradycyjnie ju¿ przywita³a sza-

nowne babcie i szanownych dziadków oraz goœci, którzy swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili obchody „Dnia
Babci i Dziadka”: przewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej p. Renatê Kulik, burmistrza Reska p. Arkadiusza Czerwiñskiego, radnych powiatowych
p. Barbarê Basowsk¹, p. Józefa Leœniaka i p. Andrzeja Gradusa oraz
zarz¹d i cz³onków Stowarzyszenia
„Arka”.
Po uroczystym powitaniu wszyscy goœcie z serdecznych s³owach
z³o¿yli obecnym babciom i dziadkom
¿yczenia zdrowia, pomyœlnoœci i d³ugich lat ¿ycia, a wraz z ¿yczeniami podziêkowania za trud w³o¿ony w przekazywanie podstawowych wartoœci
wa¿nych w naszym ¿yciu, m³odszym
pokoleniom.
W tym mi³ym dniu nie zabrak³o
oczywiœcie kwiatów i upominków.

Najstarsza z babæ pani Anna Makuch otrzyma³a piêkn¹ wi¹zankê
kwiatów z r¹k burmistrza pana Arkadiusza Czerwiñskiego.
Pani Renata Kulik przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku na rêce p.
Ludmi³y Porêbskiej wrêczy³a dla
wszystkich babæ i dziadków s³odycze oraz kalendarz WOŒP wylicytowany przez siebie w czasie 23 Fina³u
WOŒP a, a wiceprzewodnicz¹ca Stowarzyszenia „Arka” p. Ryszarda
Podsadna ze s³odyczami przekaza³a
piêkny bukiet kwiatów.
Piêkno i podnios³oœæ uroczystoœci podkreœli³ program artystyczny,
przygotowany przez instruktorki
Centrum Kultury. Monta¿ s³ownomuzyczny zaprezentowali aktorzy z
ko³a teatralnego pod kierunkiem p.
Sylwii Grabowskiej, a wzruszaj¹ce i
weso³e piosenki zaœpiewali najm³od-

si uczestnicy zajêæ wokalnych, przygotowani przez p. Olgê Szerszeñ.
Podsumowaniem programu artystycznego by³ wystêp chóru pod
dyrygentur¹ p. Cecylii Degler, który
publicznoœæ nagrodzi³a gromkimi
brawami.
Po czêœci oficjalnej p. Ludmi³a
Porêbska zaprosi³a wszystkich do
skosztowania smako³yków przygotowanych przez cz³onkinie Ko³a
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a
tak¿e do wspólnej zabawy przy muzyce rodziny pañstwa Mañkowskich.
Mieæ babciê i dziadka to wielkie
szczêœcie, bo to w³aœnie oni maj¹ dla
swoich bliskich du¿o czasu, ciep³a,
mi³oœci i zrozumienia.
Jeszcze raz drogie babcie i drodzy dziadkowie ¿yczymy Wam co
najmniej STO LAT!
(jf)
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Brazylijczyka zobaczymy w rozgrywkach naszej okrêgówki

Edi Andradina bêdzie graæ w Mewie
Resko
(RESKO) Edi Andradina,
Brazylijczyk graj¹cy w
Pogoni Szczecin, ma
zasiliæ zespó³ Mewy
Resko. Tak¹ informacjê
poda³ portal tego klubu.
Jeszcze kilka lat temu Edi Andradina by³ podstawowym zawodnikiem Pogoni i jej najlepszym strzelcem. Portal przypomnia³, ¿e w sezonie 2006/07 stanowi³ o sile ofensywnej Pogoni, a jego dobra postawa
spowodowa³a, i¿ w grudniu 2006
roku zosta³ wybrany przez tygodnik
„Pi³ka No¿na” do „jedenastki obcokrajowców Orange Ekstraklasy”. W
2007 roku przeszed³ do Korony Kielce. Po powrocie do Pogoni w sezo-

nie 2011/2012 by³ podstawowym
zawodnikiem tego zespo³u i w pierwszoligowych rozgrywkach strzeli³ 11
goli, przyczyniaj¹c siê do awansu
Pogoni do Ekstraklasy.
W listopadzie 2013 r. Edi, maj¹cy
wówczas 39 lat, oficjalnie zakoñczy³
karierê, ale pó³ roku wczeœniej mieliœmy okazjê ogl¹daæ go na stadionie
w £obzie, podczas meczu Œwiatowid
£obez – Pogoñ Szczecin, zorganizowanego z okazji 50-lecia ³obeskiego
klubu. Edi okaza³ siê bardzo sympatycznym, uœmiechniêtym facetem,
chêtnie pozuj¹cym do zdjêæ z kibicami (foto obok).
Do Mewy œci¹gn¹³ go trener Artur Dmowski, ale mówi siê te¿, ¿e
du¿y udzia³ w tym transferze mia³
inny weteran boisk graj¹cy w Mewie, Dariusz Adamczuk.
KAR

II Turniej Halowej Pi³ki No¿nej Juniorów o puchar Platformy Obywatelskiej w £obzie

Puchar dla juniorów Sarmaty z Dobrej
(£OBEZ) W hali sportowo-widowiskowej w £obzie odby³ siê 24
stycznia (sobota) II Turniej Halowej
Pi³ki No¿nej Juniorów o puchar
Platformy Obywatelskiej w £obzie.
Celem turnieju by³a rywalizacja
sportowa, zagospodarowanie czasu
wolnego m³odzie¿y w okresie ferii
zimowych oraz integracja dru¿yn
naszego powiatu. Do turnieju zg³osi³y siê cztery dru¿yny: Œwiatowid
£obez (opiekun Tadeusz Sikora),
£obuziaki £obez (op. Tadeusz Sikora), Sarmata Dobra (op. Jaros³aw
Jaszczuk), Radowia Radowo Ma³e
(op. Mariusz Poniewiera). Zawody
otworzy³ Przewodnicz¹cy Ko³a PO w
£obzie Józef Drozdowski. Ca³oœæ
prowadzi³ Zdzis³aw Urbañski. Goœciem zawodów by³ senator PO RP
S³awomir Preiss, który przyby³ do
£obza z ma³¿onk¹. Pan Senator ufundowa³ statuetkê, nagrodê rzeczow¹
i s³odycze.
Turniej wygrali juniorzy Sarmaty
z Dobrej. Podopieczni trenera Jaros³awa Jaszczuka okazali siê zdecydowanie najlepsi spoœród rywalizuj¹cych dru¿yn, wygrali wszystkie
swoje mecze i nie stracili ¿adnej
bramki (wygrali z Radowi¹ Radowo
Ma³e 4:0, ze Œwiatowid I 3:0 i ze Œwiatowidem II 1:0).

Zwyciêzcy zagrali w sk³adzie:
Kornel Pêkala – Arkadiusz Janiec,
Przemys³aw Sadowski, Micha³ Jemilianowicz, Cezary Szkup, Filip Plewiñski, Damian Koœciuk, Miros³aw
W³odek, Jakub Ninard, Bart³omiej
Nowicki.
Koñcowa kolejnoœæ: Sarmata
Dobra, Œwiatowid I £obez, Œwiatowid II £obez, Radowia Radowo
Ma³e.
Królem strzelców Turnieju zosta³ Kacper Chodyna (Œwiatowid II
£obez), zdobywca 4 bramek, któremu puchar ufundowa³ i wrêczy³ senator RP S³awomir Preiss. Zwyciê-

skiej dru¿ynie, Sarmacie Dobra, puchar wrêczy³ burmistrz £obza Piotr
Æwik³a.
W imieniu Ko³a PO Józef Drozdowski dziêkuje sêdziom: Stanis³awowi Przybylakowi, Piotrowi Grochulskiemu, Zdzis³awowi Urbañskiemu i Robertowi Sikorskiemu oraz
obs³udze hali: Ma³gorzacie Marczak
i Eugeniuszowi Krekorze za bardzo
sprawn¹ organizacjê turnieju. Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê
równie¿ Piotrowi Dzieci¹tkowskiemu, który sprawowa³ opiekê medyczn¹ jako ratownik i Ma³gorzacie
Konwickiej za smaczne obiady. (o)

SPORT
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W Œwiatowidzie bêdzie kurator

Z klubu odesz³o piêciu
dobrych graczy
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Ju¿ umiem p³ywaæ

(£OBEZ) Ju¿ od jakiegoœ czasu
wiadomo, ¿e Œwiatowidem bêdzie
zarz¹dza³ kurator powo³any przez
s¹d rejestrowy. To decyzja starostwa, które nie uzna³o dzia³añ zarz¹du klubu, dotycz¹cych zwo³ania
walnego i wybrania nowego zarz¹du
za prawid³owe.
Teraz starostwo szuka kandydata na kuratora, którego zaproponuje
s¹dowi do zatwierdzenia. Jak nam
powiedzia³ dyrektor Wydzia³u Spo³ecznego Wies³aw Ma³y, kandydat
nie mo¿e byæ zwi¹zany ze stronami
tego sporu. Byæ mo¿e zostanie wy³oniony ju¿ w tym tygodniu, wiêc
pismo do s¹du zostanie wys³ane w
najbli¿szych dniach. Wiadomo ju¿
tak¿e, ¿e Œwiatowid nie otrzyma³
dotacji na ten rok, wiêc kurator bêdzie musia³ negocjowaæ finanse z
gmin¹. Jego zadaniem bêdzie doprowadzenie do zwo³ania walnego i wyboru nowych w³adz klubu. Bêdzie
mia³ na to pó³ roku.
Trudno obecnie wyrokowaæ, jak
klub poradzi sobie w tej sytuacji w
rozgrywkach rundy wiosennej, ale
malej¹ szanse na awans, po wywalczonym trzecim miejscu w rundzie jesiennej. Tym bardziej, ¿e portal ligowiec.pl poinformowa³, ¿e z zespo³u

Rafa³ Komar by³ najlepszym
strzelcem ³obeskiego klubu

odesz³o czterech mocnych zawodników: najlepszy strzelec Rafa³ Komar oraz Grzegorz Paw³owski, Jacek
Bodys i Krzysztof Stefaniak. Wszyscy przeszli do czwartoligowej Stali
Szczecin. Wczeœniej odszed³ £ukasz
Petera.
KAR

Zagraj¹ tak¿e dla Stanis³awa Góraka

VI Memoria³
Mieczys³awa
Ko³y w Dobrej
(DOBRA) Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê, 1 lutego 2015 r., o godz. 11.
rozpocznie siê turniej halowy w
Dobrej. Bêdzie to ju¿ VI Memoria³
Mieczys³awa Ko³y. Zapowiedzia³o
siê kilka znakomitych ekip, ale niestety nie bêdzie ¿adnej, oprócz gospodarzy, z naszego powiatu.
Przyjedzie obroñca tytu³u Pogoñ
Szczecin, która przyœle trzecioligowy sk³ad. Przyjazd potwierdzili tak¿e
pierwszoligowi B³êkitni Stargard,
trzecioligowa Drawa Drawsko Pomorskie oraz jej rezerwy, czwartoligowa Vineta Wolin oraz Ina Iñsko,

W po³owie stycznia zakoñczy³
siê realizowany od 15 wrzeœnia 2014
r. projekt powszechnej nauki p³ywania „Umiem p³ywaæ”, finansowany
ze œrodków Funduszu Zajêæ Sportowych dla Uczniów. W projekcie bra³y udzia³ dwie klasy trzecie z SP Resko i klasa trzecia Szko³y Filialnej w
£osoœnicy. £¹cznie 53 uczniów.
Wyjazdy do Parku Wodnego
„Relaks” w Œwidwinie odbywa³y siê
raz w tygodniu, w sumie 20 godzin
lekcyjnych. Dziêki ciekawym zajêciom prowadzonym przez dwóch
instruktorów dzieci nie tylko nauczy³y siê p³ywaæ, ale równie¿ pozna³y zasady bezpiecznego przebywania w wodzie.

Ostatnie spotkanie zakoñczy³o
siê egzaminem sprawdzaj¹cym
umiejêtnoœæ p³ywania. Ka¿dy
uczestnik otrzyma³ dyplom. Projekt
ten by³ interesuj¹c¹ form¹ zajêæ pozalekcyjnych, szczególnie dla dzieci
z ma³ych miejscowoœci, które maj¹
utrudnion¹ mo¿liwoœæ korzystania z
basenu, a tym samym nauki tak bardzo potrzebnej umiejêtnoœci, jak¹
jest p³ywanie.
Widz¹c radoœæ dzieci, ich zaanga¿owanie i satysfakcjê z uzyskanej
umiejêtnoœci, uwa¿am, ¿e projekt
„Umiem p³ywaæ” powinien byæ kontynuowany.
H. Burcz-£achmanowicz

Dzieci z SP 1 z £obza laureatami
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Barwy Lasu”
Jakub
Atras
Nikola
Rycharska

która wystêpuje w wojewódzkiej
okrêgówce. Gospodarz wystawi
dwie dru¿yny Sarmatów, wiêc bêdzie
komu kibicowaæ.
Organizatorzy „zagraj¹” tak¿e
dla wiernego kibica Sarmaty - Stanis³awa Góraka, który jeŸdzi na wózku
inwalidzkim. Latem pomagali mu zrobiæ podjazd do domu, a teraz chc¹
pomóc mu dostosowaæ ³azienkê. 80
proc. potrzebnej kwoty na tê ³azienkê bêdzie z dofinansowania, pozosta³¹ czêœæ kwoty, oko³o 3000 z³otych, kibice Sarmaty chc¹ mu pomóc
uzbieraæ.
KAR

25 listopada 2014 r. w MiejskoGminnym Oœrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim mia³o miejsce posiedzenie jury konkursu plastycznego
„BARWY LASU”, na którym dokonano oceny 1139 prac plastycznych
nades³anych ze 119 placówek.
Wystawa pokonkursowa odby³a
siê w Galerii Pa³acu Wedlów w Kali-

szu Pomorskim 12 grudnia 2014 r.
Podczas wernisa¿u wrêczone zosta³y nagrody i upominki laureatom
konkursu. Nikola Rycharska zdoby³a drugie miejsce w konkursie, praca
plastyczna Jakuba Atrasa zosta³a
wyró¿niona. Dzieci wraz z opiekunem, pani¹ Bo¿en¹ Korniluk, zosta³y nagrodzone cennymi nagrodami.

Str
Str.. 16

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 27.01.2015 r.

Zapiski z pamiêci
Wada

Galeria naszych mieszkañców

Nadia

W dzieciñstwie Wiesiek czêsto
chorowa³ na gard³o. G³oœno i wyraŸnie mówi³ i czyta³, dziêki czemu czêsto w szkole robi³ za lektora. Z latami
dorobi³ siê lekkiej chrypki i mocnego
nocnego chrapania. Podobno to
chrapanie by³o skutkiem wady nosa
nabytej w bójce. Tak czy inaczej
chrapaæ umia³ jak niewielu. Ju¿ w internacie wspó³lokatorzy mieli do niego pretensjê o tê wadê. Budzili go w
nocy, przewracali na wznak, na bok,
na brzuch, na drugi bok, sadzali go,
wk³adali do otwartej buzi such¹
skórkê od chleba, przelewali wodê z
jednego kubka do drugiego. I nic.
Wiesiek jak chrapa³ tak chrapa³. W
desperacji chcieli go nawet podczas
chrapania wynieœæ z ³ó¿kiem do internackiej ³azienki piêtro ni¿ej. Nic
nie pomaga³o. Z czasem wszyscy siê
musieli do tej dolegliwoœci przyzwyczaiæ.

Król chrapania

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

Podstawowa opieka zdrowotna
w powiecie w 2015 roku
Dobra,
SP Szpital Rejonowy, Nowogard, Mieszczañska 1A, 91 391 41 25
£obez,
NZOZ „Medicor” A. Wysocki i M. Kubacki S.C., Kwiatowa 12, 91 39 73 895
ZOZ „Medyk” F. Sarnecki, Orzeszkowej 5-5a, 91 397 64 00
NZOZ „Przychodnia Rodzinna”, Niepodleg³oœci 66, 604 500 996
SP ZOZ w Gryficach, Sikorskiego 6, 91 573 25 12
Radowo Ma³e,
NZOZ „Oœrodek Zdrowia”, Radowo Ma³e 17, 91 39 72 220
Resko,
NZOZ w Resku, Bohaterów Monte Cassino 10, 91 395 13 32, 91 395 11 14
(doroœli), 91 395 15 65 (dzieci)
NZOZ „Intermed” Sp. Z O. O., Jednoœci Narodowej 8, 91 852 42 92
Wêgorzyno,
Gabinet Us³ug Medycznych W. i B. Hantke S.C., Runowska 28, 91 39 71 420
NZOZ Przychodnia Lekarska, W.Andrusewicz, Runowska 22, 91 397 15 45
C MYK

Pomimo, ¿e chrapanie przeszkadza³o wszystkim z otoczenia Wieœka,
on nic z tym nie robi³. Wrêcz jemu to
nie przeszkadza³o. Na biwaku namiot
ustawia³ w znacznej odleg³oœci od
innych namiotów, w czasie wyjazdów do Szczecina i noclegów u babci
kolegi spa³ na pod³odze w kuchni,
znosi³ ze stoickim spokojem szykany
osób, którym to przeszkadza³o. Nawet rozsta³ siê z dziewczyn¹, z któr¹
chodzi³ ju¿ szeœæ lat, po nocy spêdzonej z ni¹ na weselu kuzyna. Nowa
dziewczyna, a potem ¿ona, zaakceptowa³a jego i chrapanie. Po latach
pojechali z synem na zas³u¿one
wczasy do Karska ko³o Barlinka.
Dostali nocleg w ³adnym dwurodzinnym domku. Za s¹siadów mieli
ma³¿eñstwo ze Szczecina. ¯ona s¹siada wysz³a siê przywitaæ i nieœmia³o zaproponowa³a ¿onie Wieœka, aby
zmienili domek, bo jej m¹¿ marynarz
mocno chrapie. Na co ¿ona Wieœka
zapewni³a pani¹ marynarzow¹, ¿e im
to nie bêdzie przeszkadzaæ, gdy¿ jej
m¹¿ te¿ mocno chrapie. Na co s¹siadka bardzo powa¿nie poprosi³a o namyœlenie siê, dopóki s¹ jeszcze wolne inne domki i ¿eby potem nie by³o
pretensji, gdy¿ ona przestrzega³a.
Panie zosta³y na swoim. Nazajutrz,
po spokojnej nocy, panie z uznaniem
stwierdzi³y, ¿e prawdopodobnie by³
remis.

Helikopter
Urz¹dzenie lataj¹ce zwane helikopterem nie jest a¿ tak powszechnym wehiku³em, jakby wydawa³o siê

(cz. 66, odc. 23)

niejednej osobie. Pewnego razu z
helikopterem mia³a do czynienia
Maria, ¿ona Wieœka. Œni³o siê jej, ¿e
tu¿ za p³otem ich posesji usiad³ du¿y,
wojskowy, dwuœmig³owy helikopter. Grupa ¿o³nierzy za³adowa³a na
jego pok³ad sporo ciê¿kiego sprzêtu.
Gdy helikopter by³ ju¿ gotowy do
lotu, okaza³o siê, ¿e nie mo¿e oderwaæ siê od ziemi. Pilot œmig³owca
dodawa³ mocno gazu, a maszyna jak
nie mog³a siê oderwaæ, tak nadal sta³a w miejscu. Po wielu próbach, ¿o³nierze wy³adowali czêœæ sprzêtu, a
helikopter ani drgn¹³, pomimo wysi³ków pilota. W tym momencie ¿ona
Wieœka obudzi³a siê z jego ustami
przy swoim uchu. Zdziwiona takim
dziwnym snem przewróci³a siê na
bok i spa³a dalej spokojnie do rana.

Bezdech
Wieœkowi przyœni³ siê dziwny
sen. Wraz z kilkoma po³awiaczami
pere³ wyp³yn¹³ du¿¹ ³odzi¹ motorow¹ poza rafê koralow¹. Zarzucili
kotwicê i rozpoczêli na zmianê nurkowaæ u podnó¿a rafy. W pobli¿u
rafy nie by³o zbyt g³êboko, coœ oko³o 5 metrów. Jednak nieco dalej by³o
znacznie g³êbiej. Nurkowie co chwilê wy³aniali siê z wody wrzucaj¹c do
³odzi ma³e siatki z muszlami per³op³awów. W czasie nurkowania Wiesiek
zauwa¿y³, ¿e jeszcze g³êbiej widaæ
wiêksze muszle. Zacz¹³ nurkowaæ ,
coraz d³u¿ej wstrzymuj¹c oddech. W
czasie jednego z g³êbszych zanurzeñ, stwierdzi³, p³yn¹c w stronê
powierzchni wody, ¿e mu nie starczy
powietrza. Maj¹c jeszcze kilka metrów do powierzchni nie wytrzyma³ i
wci¹gn¹³ w p³uca g³êboki haust
wody i w tym dramatycznym momencie siê obudzi³.
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Zielony Maciek
W czasie studiów zaocznych
Wiesiek nocowa³ w Szczecinie u
kolegi Maæka, a w³aœciwie jego babci Anny. Spa³ w jednym pokoju razem z Maækiem. By³ trochê przeziêbiony, w zwi¹zku z tym w nocy zacz¹³
mocno chrapaæ. Obudzi³ niechcacy
Maæka. Maciek próbowa³ go budziæ,
przewracaæ na drugi bok, na plecy,
gada³ do niego, przelewa³ wodê z
kubka do kubka i wyczynia³ ró¿ne
sztuczki nad nim. Trwa³o to do rana.
Wiesiek wyspany, rano polecia³ na
zajêcia, a zielony z niewyspania Maciek spa³ jeszcze do obiadu. Od tej
chwili w czasie pobytów u Babci
Wiesiek spa³ na pod³odze, a w³aœciwie na materacu w kuchni i nikomu
ju¿ nie przeszkadza³. Cdn.
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