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Chêci s¹, brakuje metodologii

Spotkanie
z przedsiêbiorcami
- chyba jednak
przedwczesne

Z narkotykami
podczas
kontroli drogowej

Rondo czy woda
dla ludzi?

Piêkny wystêp dzieci, udana zabawa

Karnawa³ w Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Wczoraj odby³o siê w sali
Centrum Integracji Spo³ecznej
w £obzie, przy ul. Drawskiej 6,
spotkanie w³adz miejskich i powiatowych z ³obeskimi przedsiêbiorcami. Sukcesem tego
spotkania by³o to, ¿e siê odby³o...
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Chêci s¹, brakuje metodologii

Spotkanie z przedsiêbiorcami - chyba
jednak przedwczesne
Wczoraj odby³o siê w sali Centrum Integracji Spo³ecznej w £obzie,
przy ul. Drawskiej 6, spotkanie w³adz
miejskich i powiatowych z ³obeskimi
przedsiêbiorcami. Sukcesem tego
spotkania by³o to, ¿e siê odby³o, po
oœmiu latach zarz¹dzania gmin¹ bez
udzia³u przedsiêbiorców, ale te¿
wydaje siê, ¿e by³ ono przedwczesne, gdy¿ nowe w³adze gminy i powiatu powinny by³y lepiej przygotowaæ siê do takiego spotkania, a to
wymaga czasu na zaznajomienie siê
z problemami i przygotowanie oraz
zaproponowanie jakiejœ wizji rozwoju gminy.
W spotkaniu uczestniczyli, z jednej strony: burmistrz Piotr Æwik³a,
wiceburmistrz Krzysztof Czerwiñski, przewodnicz¹cy rady Bogdan
Górecki, starosta Pawe³ Marek, cz³onek zarz¹du powiatu Jaros³aw ¯uk i
prowadz¹cy spotkanie doradca burmistrza Janusz Skrobiñski, z drugiej
- kilkudziesiêciu ³obeskich przedsiêbiorców.
Jak wynika³o z wypowiedzi tych
pierwszych, spotkali siê z przedsiêbiorcami, by ich wys³uchaæ, ci drudzy przyszli pos³uchaæ tych pierwszych, co maj¹ do zaproponowania.
Skoñczy³o siê wiêc na dyskusji - jak
to zwykle u nas bywa - o wszystkim.
Z takiego przebiegu spotkania trudno czyniæ zarzut, gdy przez minione
osiem lat w ogóle w³adza z przedsiêbiorcami nie rozmawia³a, co zazwyczaj powoduje nagromadzenie frustracji i pretensji. Tych o dziwo by³o
ma³o, ale chyba tylko dlatego, ¿e za
sto³em siedzieli zupe³nie nowi ludzie, którym trudno by³o przypisaæ
grzechy w³adzy minionej. Skoñczy³o siê wiêc tylko na jednym znamiennym przyk³adzie jednego z przedsiêbiorców, który przypomnia³, ¿e wygra³ przetarg na po³o¿enie instalacji
elektrycznej w wybudowanym
przedszkolu, ale mu ten przetarg
uniewa¿nili. Zreszt¹ oceny, ¿e poprzednie w³adze nie dba³y o interesy
naszych firm by³y powszechnie
wyra¿ane w minionych latach. A to
przecie¿ oczywiste, ¿e to przedsiêbiorcy p³ac¹ najwiêksze podatki i
tworz¹ miejsca pracy. W £obzie jednak ta oczywista oczywistoœæ przebija siê z wielkim trudem.
Pieni¹dze z „konta”
Jest nadzieja, ¿e burmistrz Piotr
Æwik³a rozumie to i ma chêæ dzia³aæ
na rzecz zmiany tej œwiadomoœci, co
pokaza³ chocia¿by decyduj¹c siê na
remont drogi do firm dzia³aj¹cych

przy odnodze ul. Podgórnej. Nieszczêœciem dla £obza by³y wieloletnie rz¹dy ludzi z tzw. bud¿etówki,
którzy myœl¹, ¿e pieni¹dze rosn¹ na
drzewach i dlatego trzeba je œcinaæ
albo bior¹ siê z „konta”.
Zaklête rewiry
W podobnych spotkaniach
uczestniczy³em wiele razy w ci¹gu
minionych 20 lat. Nadzieje ma zmiany topnia³y z up³ywem czasu, bo ile¿
mo¿na s³uchaæ o zamierzeniach, planach, obiecankach. To by³y jeszcze
czasy, gdy mo¿na by³o coœ zrobiæ.
Wydaje siê, ¿e £obez przespa³ te
lata. Z jednej strony heroicznie wywalczy³ sobie powiat, z drugiej - ten
powiat niewiele wniós³ w ¿ycie gospodarcze gmin i wydaje siê, ¿e tylko
zaspokoi³ ambicje etatowe przeró¿nych dzia³aczy. Zamiast pójœæ w kapitalizm, poszed³ w etatyzm. Praca na
etacie w jakimkolwiek urzêdzie to
dzisiaj szczyt ambicji i marzeñ poszukuj¹cych pracy. Pokutuje to bardzo
mocno do dzisiaj, nawet w g³owach
tych, którzy chcieliby to zmieniæ.
Zgadnijcie, drodzy czytelnicy,
kto i kiedy wypowiedzia³ poni¿sze
s³owa: „Chcemy œci¹gaæ do naszego
powiatu inwestorów i pracujemy
nad planem dzia³ania w tym zakresie.
Przy wspó³pracy Starostwa Powiatowego z gminami ma powstaæ coœ w
rodzaju powiatowego katalogu inwestycyjnego, którym ³¹cznie z
ofert¹ urzêdu pracy bêdziemy siê
pos³ugiwaæ przy rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Natomiast
nie mo¿emy zapominaæ o pracodawcach, którzy ju¿ istniej¹ u nas i dzia³aj¹. (…) Planów jest mnóstwo. Brak
czasu, ludzi i sprzêtu aby je realizowaæ. Dlatego realizujemy te najwa¿niejsze. Chcemy dalej usprawniaæ
funkcjonowanie urzêdu pracy, tworzyæ nowe programy, ju¿ niebawem
tak¿e w oparciu o œrodki unijne. W
tym celu m.in. nawi¹zaliœmy wspó³pracê z firm¹ szkol¹c¹ z miejscowoœci Straslund w Niemczech, z któr¹
opracowujemy program celem pozyskania œrodków na integracyjne
szkolenie internetowo-krajoznawcze dla bezrobotnych absolwentów
naszych i niemieckich. Ponadto z
firm¹ z Barth prowadz¹c¹ aktualnie
oko³o 300 projektów na terenie Niemiec zamierzamy pracowaæ nad programami nad pozyskiwanie œrodków
na wspólne tworzenie miejsc pracy.
Bêdziemy równie¿ stymulowaæ rozwój przedsiêbiorczoœci wspieraj¹c
powstawanie nowych firm orz cykliczne organizowanie kolejnych
forum przedsiêbiorczoœci i szkoleñ

dla pracodawców w zakresie aplikacji przez nich po œrodki”.
Czy to wypowiedŸ burmistrza z
wczorajszej dyskusji z przedsiêbiorcami? A mo¿e starosty? Brzmi przecie¿ tak, jakby pad³a wczoraj. To
wypowiedŸ dyrektora PUP Jaros³awa Namaczyñskiego z roku... 2003!
Dzisiaj œmia³o mo¿na by j¹ powtórzyæ i nikt by siê nie zorientowa³, ¿e
minê³o 12 lat! Czy to znaczy, ¿e stoimy w tym samym miejscu?
Tê wypowiedŸ znalaz³em kilka
dni wczeœniej porz¹dkuj¹c redakcyjne archiwum. Do tego znalaz³em zaproszenie na „Gie³dê Gospodarcz¹”
w Wêgorzynie w 1999 roku, któr¹
wspó³organizowa³a ówczesna burmistrz Gra¿yna Karpowicz (pod patronatem pos³a Jacka Piechoty). Co
dla naszego rozwoju gospodarczego wynik³o z tych gie³d, spotkañ,
przemówieñ, planów? Czy nie s¹ to
„³obeskie” zaklête rewiry?
Wielkie nadzieje
Zaczynam czuæ obrzydzenie do
dziennikarstwa, bo dziennikarz pamiêta, to co ktoœ kiedyœ mówi³, jak siê
zachowywa³, patrzy i ocenia z perspektywy lat i doœwiadczeñ, i mówi
i pisze o tym, co nie przysparza mu
sympatyków. Zawsze mia³em nadziejê, ¿e w sferze spo³ecznej nastêpuje jakiœ postêp poprzez eliminowanie b³êdów i zdobywanie doœwiadczeñ, ale tej nadziei jest coraz
mniej. Przychodz¹ m³odsi i zaczynaj¹
od pocz¹tku, jakby spo³ecznoœæ nie
akumulowa³a ¿adnej wiedzy z przesz³oœci i nie wyci¹ga³a wniosków z
dzia³añ poprzedników. Moja utrata
nadziei nie ma tu oczywiœcie nic do
rzeczy, bo gramy o lepsz¹ przestrzeñ
do ¿ycia dla nas wszystkich i naszych dzieci. Pan Piotr Æwik³a byæ
mo¿e zrezygnowa³ z lepszego ¿ycia
w Niemczech, bo jak siê wyrazi³ – ma
zobowi¹zanie wobec spo³ecznoœci,
w której siê wychowa³. Wskrzesi³ w

ludziach ju¿ przygas³e nadzieje, ¿e
jednak mo¿na. Poczynaj¹c od tego,
jak to powiedzia³ jeden z przedsiêbiorców na zakoñczenie, ¿e urz¹d
bêdzie bardziej przyjazny dla nich,
ni¿ by³ dot¹d. Mniej gadania, a wiêcej metodologii; diagnoza, wnioski,
prognoza, wykonanie, i tak w kó³ko.
Nie musi byæ mi³o, ma byæ skutecznie.
KAR
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Z narkotykami
podczas
kontroli drogowej

Ludzie bez wody

Do 3 lat pozbawienia wolnoœci
grozi 25 latkowi, który posiada³
przy sobie substancjê psychoaktywn¹ w postaci metamfetaminy
oraz tabletki extazy.

(RESKO). Najpierw problemy z
wod¹ do picia pojawi³y siê w £osoœnicy i okolicznych miejscowoœciach, gdzie rozwieszone kartki
informowa³y, ¿e ska¿ona jest bakteri¹ E-coli. To przez kilka dni sparali¿owa³o miejscowoœæ.

W niedzielê w nocy funkcjonariusze z Reska zatrzymali do kontroli
drogowej samochód marki VW. W
samochodzie poza kierowc¹ by³o
jeszcze czterech pasa¿erów. Policjanci mieli podejrzenie, ¿e osoby te
mog¹ posiadaæ narkotyki. Podczas
wykonywanych czynnoœci znaleŸli
w pojeŸdzie substancje psychoaktywn¹ w postaci metamfetaminy.
Ponadto przy 25 latku znaleziono

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

tak¿e pude³ko, w którym znajdowa³y
siê tabletki extazy.
Dwaj mê¿czyŸni, 25. oraz 21. latek
zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Testy przeprowadzone przez policyjnego technika
potwierdzi³y, ¿e znaleziona substancja to metamfetamina.
Wczoraj policjanci wykonali z
zatrzymanymi dalsze czynnoœci. 25latek us³ysza³ zarzut posiadania narkotyków, do którego przyzna³ siê.
Ponadto w samochodzie podczas
przeszukania policjanci ujawnili
przyrz¹d s³u¿¹cy do odpalania samochodów. Policjanci ustalaj¹ dalsze okolicznoœci tej sprawy. (kp)

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

Woda dla ludzi zosta³a dostarczona beczkowozem, natomiast o
zwierzêta zadba³a ³osoœnicka OSP.
Gdy ju¿ problem zosta³ opanowany,

pojawi³ siê w Resku. Tym razem nie
dotyczy³ on ska¿enia, a czêstych
awarii wodoci¹gu na ul . Wojska Polskiego. Jak siê okazuje mieszkañcy
co jakiœ czas pozbawiani s¹ wody w
kranach.
op
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Nowe ceny wody
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Sesja Rady Powiatu w £obzie

O drogach
i bezrobociu
(£OBEZ) Radni powiatu zbior¹
siê na sesji 17 lutego (wtorek) o
godz. 16. w starostwie w £obzie,
przy ul. Konopnickiej 41.

(RADOWO MA£E). Od 1 marca mieszkañców gminy Radowo
Ma³e bêd¹ obowi¹zywaæ nowe taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê.
Gospodarstwa domowe, przemys³owe i pozaprzemys³owi odbiorcy us³ug oraz gmina za wodê pobran¹ z publicznych studni i zdrojów
ulicznych, do zasilania publicznych
fontann i na cele przeciwpo¿arowe
oraz do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych za 1
m.szeœc. dostarczonej wody zap³ac¹
4 z³ brutto (3,70 z³ netto)
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wed³ug

wodomierza g³ównego wyniesie
7,11 z³ brutto za odbiorcê za miesi¹c
(6,58 z³ netto).
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wed³ug
wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz g³ówny rozliczany jest z zarz¹dc¹ lub w³aœcicielem budynku) 3,55 z³ brutto za odbiorcê za miesi¹c (3,29 z³ netto).
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wed³ug
przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody wyniesie
5,38 z³ brutto za odbiorcê za miesi¹c
(4,98 z³ netto).
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.

Na pocz¹tku starosta poinformuje o pracach Zarz¹du Powiatu oraz
z³o¿y sprawozdanie z pracy Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za rok
2014.
W bloku sprawozdawczym:
sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Dróg Powiatowych w roku ubieg³ym (plany remontów i zamierzenia
inwestycyjne) oraz sprawozdanie z
dzia³alnoœci Powiatowego Urzêdu
Pracy w roku 2014 (w tym informacja
o bezrobociu w powiecie). Przedsta-

wione zostan¹ równie¿ zamierzenia
Zarz¹du Powiatu na lata 2014-2018.
Bêdzie zaprezentowany model nieodp³atnego poradnictwa prawnego
i obywatelskiego (ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej).
W bloku uchwa³odawczym rozpatrzenie uchwa³ w sprawach: delegowania przedstawicieli do Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie; zmian w bud¿ecie;
zmian w regulaminie organizacyjnym starostwa.
Bêdzie równie¿ informacja o wysokoœci œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz interpelacje i zapytania radnych. (r)

Podwy¿ka œcieków
o 7,31 z³
(RADOWO MA£E). Górne
stawki op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci za odbiór, transport i zrzut nieczystoœci
ciek³ych ze zbiorników bezodp³ywowych zosta³y uchwalone podczas
ostatniej sesji Rady Gminy.
Górne stawki op³at ponoszone
przez w³aœcicieli nieruchomoœci za
odbiór, transport i zrzut nieczystoœci

ciek³ych ze zbiorników bezodp³ywowych w gminie Radowo Ma³e do
punktu zlewni uchwalono w wysokoœci 26,35 z³ za m.szeœc. netto.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego, obecna cena obowi¹zuje od 2010 roku i
wynosi 19,04 z³ za m.szeœc. MM

„AKCJA WYSTAWKA”
19.02.2015 r.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
na terenie Gminy £obez
Burmistrz £obza informuje, ¿e w dniu 19.02.2015 r. przeprowadzona
bêdzie bezp³atna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw
domowych mieszkañców Gminy £obez. Podczas zbiórki odbierane
bêd¹: meble, dywany, wyk³adziny, stolarka budowlana, sprzêt AGD i
RTV, opony i inne tego typu wielkogabarytowe sprzêty. Zabrania siê wystawiania: gruzu, odpadów budowlanych i niebezpiecznych.

ODPADYWIELKOGABARYTOWE NALE¯YWYSTAWIÆ
W DNIU 18.02.2015 ROKU
(DZIEÑ POPRZEDZAJ¥CYODBIÓR ODPADÓWWIELKOGABARYTOWYCH)
W rejonie zabudowy jednorodzinnej prosimy o wystawienie odpadów
przed posesjê (w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu zbieraj¹cego
odpady), natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki) - w
rejonie miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne.
BUMISTRZ £OBZA PIOTR ÆWIK£A
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Demografia
w gminie £obez

Bezrobocie
w procentach

(£OBEZ). Zgodnie z danymi
opublikowanymi przez Urz¹d Miejski w £obzie na koniec 2014 roku
w gminie £obez mieszka³o 13.825
osób, w tym 7.109 kobiet.

(POWIAT). Procentowy udzia³
liczby bezrobotnych w liczbie ludnoœci w wieku produkcyjnym w powiecie ³obeskim w grudniu 2014
roku wynosi³ 11,6 proc.

W ca³ej gminie mieszka³o 378
dziewczynek do szóstego roku
¿ycia, ch³opców – 429, inaczej jednak rozk³ada siê iloœæ dziewczynek
do ch³opców, gdy pod uwagê weŸmie siê szeœciolatki, dziewczynek w
wieku szeœciu lat jest bowiem 103,
ch³opców – 86.
Wiêcej ch³opców jest równie¿ w
nastêpnym przedziale wiekowym –
od 7 do 15 roku ¿ycia, gdzie jest 570
dziewcz¹t i 626 ch³opców. Taka sama
tendencja jest w przedziale 16-17 lat
– w tym wieku jest 206 dziewcz¹t i 227
ch³opców, ale z kolei na 90 osiemnastolatek w gminie £obez przypada 76
osiemnastolatków.
W kolejnym przedziale wiekowym procent mê¿czyzn zwiêksza siê
i tak w wieku 18-60 lat w gminie
£obez mieszka 4.136 kobiet i o 502
mê¿czyzn wiêcej. Zdecydowanie
wiêcej, bo o 1020 jest kobiet w wieku
powy¿ej 60 roku ¿ycia ni¿ mê¿czyzn
powy¿ej 65 roku ¿ycia (1819k i 799m).
Zdecydowanie wiêcej kobiet
powy¿ej 60. roku ¿ycia mieszka w
mieœcie (1.429) ni¿ w gminie (390).
W gminie £obez mê¿czyŸni powy¿ej 65. mieszka zaledwie 171, gdy w
mieœcie – 628. Spoœród 13.825
mieszkañców gminy £obez a¿
10.117 mieszka w mieœcie.
Najwiêcej dzieci do szóstego
roku ¿ycia mieszka w £obzie – 269
dziewczynek i 287 ch³opców, nastêpnie w pierwszej co do liczby miesz-

kañców wsi Dalnie – 18 dziewczynek
i 19 ch³opców na 448 mieszkañców
ogó³em. Mieszka tu szeœcioro szeœciolatków, 8 dziewcz¹t w wieku 1617 lat i 12 ch³opców w tym samym
wieku, 5 osiemnastolatek i jeden
mê¿czyzna w wieku 18 lat.
Najmniej osób tradycyjnie
mieszka w Polakowie – jedna kobieta
i trzech mê¿czyzn oraz w Zdzis³awicach - jedna kobieta i czterech mê¿czyzn. W tych miejscowoœciach nie
ma dzieci. Niewielk¹ miejscowoœci¹
s¹ równie¿ Zakrzyce, w których
mieszka 9 osób i tylko jeden ch³opiec
w wieku do szeœciu lat. W Tarnowie
z kolei na 31 osób mieszkaj¹ cztery
osoby w wieku od 7 do 17 lat, w
K¹³dr¹biu 5 osób poni¿ej 18 roku
¿ycia, w tym dwie do szóstego roku.
W Unimiu na 30 osób poni¿ej 18
roku ¿ycia tylko 4 osoby s¹ w wieku
poni¿ej 6 lat, podobnie jest w Zagórzycach, gdzie na 30 osób poni¿ej 18
roku ¿ycia tylko troje dzieci jest w
wieku poni¿ej szeœciu lat. W Zajezierzu natomiast na 26 osób poni¿ej 18
roku ¿ycia tylko jedno dziecko ma
mniej ni¿ 6 lat. Równie¿ w Poradzu na
38 osób w wieku poni¿ej 18 roku
¿ycia s¹ 3 osoby w wieku poni¿ej 6
lat, w Prusinowie natomiast na 42 –
5 osób poni¿ej 6. roku ¿ycia.
Ogólnie w mieœcie i gminie £obez
na 13.825 osób mieszkaj¹ 2.433 osoby w wieku poni¿ej 18 roku ¿ycia, z
tego 807 dzieci w wieku poni¿ej szóstego roku ¿ycia, 189 szeœciolatków,
1.193 osoby w wieku od 7 do 15 roku
¿ycia, 433 osoby w wieku 16-17 lat.
W liczbie wszystkich mieszkañców
w tym roku w wiek doros³oœci wkracza 166 osób.
MM

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”

Najwiêcej bezrobotnych mieszka³o w gminie Resko, gdzie procentowy udzia³ wynosi³ 14,3 proc., w
gminie Wêgorzyno sytuacja wygl¹da³a nieco lepiej – 11,9 proc. Niewiele mniej by³o w gminie Dobra – 11,7
proc., w gminie Radowo Ma³e wynosi³ 11 proc. Najlepsza sytuacja by³a
w gminie £obez, gdzie odsetek ten
ukszta³towa³ siê na poziomie 10,1
proc.
£¹cznie w powiecie ³obeskim bez

pracy pozostawa³o 2.836 osób, w
tym 1.583 osoby mieszkaj¹ce na wsi.
Dla porównania w grudniu 2013
roku procentowy udzia³ liczby bezrobotnych w liczbie ludnoœci w wieku produkcyjnym wynosi³ dla powiatu ³obeskiego 13,3 proc. Wówczas bez pracy pozostawa³o 3270
osób w tym 1873 osoby zamieszkiwa³y na wsi. Wówczas najwy¿szy
odsetek osób bezrobotnych by³
równie¿ w gminie Resko – 15,9 proc,
w gminie Dobra kszta³towa³ siê on w
wysokoœci 14,4 proc., w gminie Wêgorzyno – 13,8 proc. i w gminie
£obez – 13,3 proc.
MM

Pogotowie w Resku
ma now¹ karetkê
(RESKO) Nowy ambulans marki Mercedes-Benz Sprinter 319
CDI zast¹pi³ z dniem 5 lutego stary
i wyeksploatowany pojazd, który dotychczas u¿ywa³a stacja w Resku.
Nowa karetka wyposa¿ona jest w
najnowszy sprzêt i aparaturê medyczn¹, m.in. defibrylator z mo¿liwoœci¹ teletransmisji zapisu EKG,
urz¹dzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej, kardiomonitor,
respirator, pompê infuzyjn¹, nosze
podbieraj¹ce, deskê ortopedyczn¹
czy krzese³ko transportowe. Nowa
karetka, bêd¹ca jedn¹ z dziesiêciu

zakupionych przez Wojewódzk¹ Stacjê Pogotowia Ratunkowego w
Szczecinie zosta³a oficjalnie przekazana z udzia³em cz³onka Zarz¹du
Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego Romana Pa³ki, burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego oraz wicestarosty ³obeskiego Gra¿yny Karpowicz.
Zarówno goœcie, jak i gospodarze mogli zapoznaæ siê z mo¿liwoœciami, jakimi dysponuje ratunkowy
Mercedes na miejscu - czyli na posterunku przy ul. Koœciuszki. op

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

œp. W³adys³awê Bekier

œp. Rumualdê Klemiatê

z d. Bojarczuk
z £obza
Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.

z d. Radyno
z £obza
Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.

Str
Str.. 6

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 10.02.2015 r.

Micha³ Kar³owski
Nie wiadomo, czy
poda³ siê do dymisji ¿yæ, czy umieraæ
(£OBEZ). Roczny plan potrzeb
prac spo³eczno-u¿ytecznych za
ka¿dym razem rodzi dyskusjê. Tak
te¿ by³o i podczas sesji rady Miejskiej w £obzie.

(POWIAT). Prezes PSL Micha³
Kar³owski z³o¿y³ rezygnacjê z
funkcji prezesa powiatowego Zarz¹du PSL. Nowym szefem struktur powiatowych zosta³ starosta
Pawe³ Marek.
W ubieg³ym tygodniu dotychczasowy prezes powiatowego PSL
Micha³ Kar³owski zwo³a³ zarz¹d.
G³ównym punktem obrad by³a zapo-

wiadana dwa tygodnie wczeœniej
dymisja prezesa zarz¹du powiatowego. G³ównym powodem dymisji
by³a rozbie¿noœæ realizacji za³o¿eñ
przedwyborczych i programu wyborczego z tym, co realizuje obecny
zarz¹d powiatu.
Na nowego prezesa zosta³a zg³oszona jedna kandydatura - Paw³a
Marka. Propozycja zosta³a przeg³osowana jednomyœlnie.
MM

Znany jest ju¿
termin wyborów
(RADOWO MA£E). Marzec to
czas wyborów so³eckich. Rozpoczn¹ siê w Radowie Wielkim 16
marca o godz. 16.00 na plebanii. We
wszystkich wyborach so³eckich bêdzie uczestniczy³ wójt gminy Radowo Ma³e, przewodnicz¹cy Rady
Gminy oraz radny.
W tym samym dniu, ale o godz.
18.00 rozpoczn¹ siê wybory so³eckie
w Gminnym Oœrodku Kultury w Radowie Ma³ym.
17 marca wybory so³eckie rozpoczn¹ siê w pa³acu w Maliñcu o
godz. 16.00, natomiast o godz. 18.00
rozpoczn¹ siê w Mo³dawinie u pana
Sobczaka.
18 marca so³tysa od godz. 16.00
w szkole bêd¹ wybieraæ mieszkañcy
Siedlic a ju¿ o godz. 18.00 rozpoczn¹
siê wybory w Rekowie w œwietlicy.
19marca wybory so³eckie rozpoczn¹ siê u so³tysa w Dobrkowie o
godz. 16.00 a o godz. 18.00 w Rogowie w budynku po by³ej szkole.
20 marca w Siennie Dolnym o

godz. 16.00 zebranie rozpocznie siê
w altance, natomiast w Dargomyslu
o 18.00 w pa³acu.
W poniedzia³ek 23 marca kolejny
tydzieñ wyborczy rozpocznie siê w
Borkowie w koœciele o godz. 16.00, o
godz. 18.00 – w Orlu w œwietlicy.
24 marca mieszkañcy so³ectwa
Troszczyno bêd¹ wybieraæ so³tysa
w altance w Radzimiu, zebranie rozpocznie siê o godz. 16.00. Dwie godziny póŸniej wybory so³eckie rozpoczn¹ siê w œwietlicy w Gostominie.
25 marca o godz. 16.00 mieszkañcy so³ectwa Smorawina spotkaj¹ siê
u so³tysa, a ju¿ o godz. 18.00 wybory
so³eckie rozpoczn¹ siê w œwietlicy w
Karnicach.
26 marca so³tys wybieraæ bêd¹
mieszkañcy Strzmieli w tutejszym
pa³acu a o godz. 18.00 – mieszkañcy
Czachowa w œwietlicy wiejskiej.
27 marca od godz. 16.00 g³osowaæ bêd¹ w œwietlicy mieszkañcy
¯elmowa, a od godz. 18.00 – mieszkañcy Pogorzelicy – u so³tysa. op

So³tysi ka¿dorazowo podkreœlaj¹, ¿e pracownicy na wsiach maj¹
zbyt ma³o godzin na wykonanie
wszystkich koniecznych prac. Zawsze te¿ jest rozmowa o tym, ¿e w
okresie zimowym takich prac na
wsiach nie ma wcale.
Jak siê okaza³o, obecnie zatrudnione s¹ tylko dwie osoby do sprz¹tania i to tylko na terenie miasta.
Swoje zdanie na ten temat wyrazi³ so³tys Ro¿nowa Waldemar Lisik,
który uzna³, ¿e osobom pracuj¹cym
na wsiach nale¿a³oby dodaæ kilka
godzin dziennie pracy, aby w ten
sposób zachêciæ ich do wykonywania swoich obowi¹zków.
- Nale¿a³oby siê zastanowiæ nad
tym, by ci ludzie mieli godne warunki. Za 300 z³ nikt rodziny nie utrzyma.
W CIS jest instruktor a na wsi to my
so³tysi szkolimy. G³ównym tematem
s¹ pieni¹dze. Jeœli dany pracownik
bêdzie zatrudniony na wiêksz¹ iloœæ
godzin, to wówczas bêdzie mo¿na
wiêcej od tego pracownika wymagaæ. Tu nie chodzi o to, aby tylko

trawê skosiæ, to nie jest tak, ¿e tylko
trawkê na wsiach kosimy. 300 z³ to za
ma³o – argumentowa³ so³tys.
So³tysa Ro¿nowa wspar³ radny
Waldemar Zakrzewski.
- Ta suma to nie wiadomo czy ¿yæ
czy umieraæ. Co od niego wymagaæ
przez te dwie godziny dziennie i czego wymagaæ? - dopytywa³ radny.
Osoby zatrudnione w ramach
prac spo³eczno-u¿ytecznych musz¹
byæ zarejestrowane w urzêdzie pracy oraz jednoczeœnie korzystaæ z
pomocy opieki spo³ecznej. I tu pojawia siê problem, bowiem s¹ miejscowoœci, w których ani jedna osoba nie
spe³nia takich kryteriów. W niektórych miejscowoœciach s¹ pojedyncze osoby.
So³tysi widz¹ rozwi¹zanie w poszukaniu innych mo¿liwoœci zatrudniania. Wskazuj¹ na zmianê wydawania pieniêdzy w ramach PUP –
wiêcej na zatrudnienie a mniej na
szkolenia. Innym rozwi¹zaniem mog³yby byæ np. porozumienia gminy
np. z zarz¹dcami dróg powiatowych
i wojewódzkich w ramach utrzymania czystoœci i koszenia. Podobnych
porozumieñ mo¿na by³oby poszukaæ wiêcej tak aby pracownicy na
wsiach byli w pe³ni zagospodarowani.
MM

¯eby wydawaæ,
trzeba zarabiaæ
(£OBEZ). Ostatnia sesja Rady
Miejskiej odby³a siê m.in. pod znakiem dyskusji – czy wa¿niejszy jest
dojazd do firm, czy prywatnych budynków.
Burmistrz £obza Piotr Æwik³a
poinformowa³ zebranych, ¿e prowadzone s¹ rozmowy z powiatem na
temat wykonania dobrego dojazdu
do odnogi ul. Podgórnej, prowadz¹cej do zak³adów pracy oraz pod k¹tem podstrefy.
Ta informacja wywo³a³a oburzenie radnego Kazimierza Chojnackiego, który zarzuci³ burmistrzowi odchodzenie od wczeœniejszych ustaleñ, naciskaj¹c, ¿e wa¿niejsze jest
wykonanie odcinka drogi do budynków mieszkalnych przy ul. Strumykowej.
Burmistrz £obza Piotr Æwik³a jest
za tym, aby jako pierwsz¹ wykonaæ
drogê do przedsiêbiorców, bowiem
to oni w du¿ej mierze p³ac¹ najwiêk-

sze podatki, z których nastêpnie
gmina mo¿e realizowaæ kolejne zadania. Mocnym argumentem jest fakt,
i¿ w tamtym miejscu zatrudnionych
jest oko³o 50 mieszkañców, a do firmy nie ma dobrego dojazdu. Doda³
rówie¿, ze skoro jest szansa na pomoc ze strony starostwa, to nale¿y z
niej skorzystaæ. Radny Kazimierz
Chojnacki nie ukrywa³ wzburzenia i
obstawa³ przy tym, ¿e wa¿niejsza
jest droga do domów, bo takie by³y
wczeœniejsze za³o¿enia, a skoro tak,
to nie powinno siê zmieniaæ ju¿ raz
wypracowanej koncepcji. Argumenty o przedsiêbiorcach i podatkach nie mia³y znaczenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Bogdan Górecki zauwa¿y³, ¿e to w³aœnie przedsiêbiorcy wytwarzaj¹ dochód narodowy, tym bardziej, ¿e do
zak³adu doje¿d¿a wiêcej osób i wiêcej osób pracuje w zak³adzie, ni¿
przy ulicy, na której wybudowali siê
mieszkañcy.
MM
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Woda jest zatruta, tej wody nie mo¿na piæ normalnie, trzeba j¹ przegotowywaæ. Jest tragedia, klêska
¿ywio³owa, a my siê zastanawiamy, czy bêdziemy rondo budowaæ czy nie

Rondo czy woda dla ludzi?
(£OBEZ-gmina). Ludzie
mieszkaj¹cy w
koloniach Klêpnicy oraz
w Dobieszewie nie maj¹
wody. Problem, z którym
borykaj¹ siê mieszkañcy
obu miejscowoœci nie
jest nowy. Nowe jest
natomiast podejœcie
w³adz.
W koloniach Klêpnica problem z
wod¹ trwa od lat i najbardziej doskwiera rolnikom, którzy potrzebuj¹
jej w du¿ych iloœciach. Niebawem
bêdzie wiosna, nast¹pi czas oprysków, a wody wci¹¿ jak na lekarstwo.
Przyczyn¹ jest obni¿aj¹cy siê poziom wód gruntowych. Dotychczasowe studnie nie s¹ ju¿ w stanie
dostarczyæ wystarczaj¹cej iloœci
wody. To sprawia, ¿e problemy pojawiaj¹ siê równie¿ w kwestii bytowej,
jeœli u¿ywa siê wody w jednym celu,
nie mo¿na u¿yæ jej w innym, bo zwyczajnie jej brakuje.
Kwestia wody w tych dwóch
miejscowoœciach by³a dyskutowana podczas sesji Rady Miejskiej w
zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie, jakie pod obrady wniós³ burmistrz
£obza Piotr Æwik³a. Sprawa z pozoru
prosta wywo³a³a d³ug¹ dyskusjê o
tym, czy wa¿niejsze jest rondo w
mieœcie, czy woda dla ludzi na
wsiach.
- Sytuacja w gminie jest katastrofalna i musimy wszystko zrobiæ, aby

tê sytuacjê zmieniæ. Ludzie s¹ bez
wody, ludzie maj¹ zatrute studnie i
trzeba do tego podejœæ z powag¹.
Jestem przera¿ony dyskusj¹. To rondo jest potrzebne nie wiadomo po co
i na co. Ludzie przez 9 dni stoj¹ bez
wody. W Dobieszewie woda jest
zatruta, tej wody nie mo¿na piæ normalnie, trzeba j¹ przegotowywaæ.
Jest tragedia, klêska ¿ywio³owa, a
my siê zastanawiamy czy bêdziemy

rondo budowaæ czy nie. Ludzie w
Klêpnicy stoj¹ bez wody. Tam burmistrz w œwiêta wysy³a³ beczkowóz,
¿eby ludzie mogli sobie obiad ugotowaæ. O czym my tu dyskutujemy?! Ile
jeszcze w tej gminie bêdzie rozmów
na temat £obza, piêknoœci w tym
mieœcie, a co z wioskami? PojedŸcie
sobie teraz na wioski i zobaczcie jak
one wygl¹daj¹ – w zimie, jesieni¹.
Smród brud i ubóstwo i wiêcej nic.
Doœæ tego! Bierzmy siê za te wioski,
bo nie mogê na to patrzeæ. Wje¿d¿am
do Klêpnicy, jest oczko wodne, do
oczka œcieki p³yn¹, a w budynku
mieszkanie komunalne, „waniajet”,
¿e œwiat nie widzia³. A my uchwa³ê
przygotowaliœmy, bêdziemy kanalizowaæ i cieszymy siê nie wiadomo z
czego. Nie ma ¿adnego ronda, bierzemy siê za Dobieszewo, trzeba
wszystkie szamba sprawdzaæ, tam
jest oczko wodne, do którego s¹
zrzucane œcieki. Tu nie mo¿na siê
doprosiæ niczego. Jeœli proszê o
dane, to wysy³a siê pismo do wodoci¹gów, a powinno to byæ wszystko
w urzêdzie – mówi³ radny Henryk
Stankiewicz.
So³tys Dobieszewa Stanis³aw
Polny wyjaœni³, ¿e nikt nie pali w
piecach kuchennych, bo ka¿dy piec
ma podkowê. Ludzie nie mog¹ równie¿ praæ w pralkach. Ponadto przy

temperaturze minus 10 st.C zamarz³a
woda w beczce.
W podobnym tonie apelowa³
so³tys Lech Urbañski, który powiedzia³, by zostawiæ drogi, a zrobiæ
wodê. Doda³, ¿e na ka¿dej wsi powinny byæ czynne dwie studnie, a
nie tak, jak jest obecnie - jedna, gdy
druga nieczynna od czasu wojny.
Doda³, ¿e najpierw nale¿y zabraæ siê
za wodê, kanalizacjê, a dopiero póŸniej za drogi.
MM
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Jak wykorzystaæ turystyczne walory powiatu
Obecnie szlaki rowerowe w kraju dostosowane s¹ tylko dla osób
m³odych je¿d¿¹cych na rowerach
górskich, czyli dla wyczynowców
gotowych do pokonywania trudnego
terenu.
Trasy s¹ zazwyczaj krótkie, jednodniowe, nietworz¹ce d³u¿szych
ci¹gów pozwalaj¹cych na odbycie
kilkudniowej wycieczki czy rowerowych wakacji.
Brakuje przy tym integracji z komunikacj¹ zbiorow¹ – wymagaj¹
dojazdu w³asnym samochodem, niedostêpne s¹ dla osób korzystaj¹cych z poci¹gu, a przy tym trasy s¹
trudne do zlokalizowania.
Koncepcja województwa zachodniopomorskiego jest taka, aby
trasy rowerowe tworzy³y spójn¹
sieæ, przebiegaj¹c¹ przez wa¿niejsze
atrakcje turystyczne regionu oraz
zbieraj¹ca ruch rowerowy z g³ównych oœrodków miejskich.
Za³o¿eniem jest, aby trasy rowerowe by³y ³atwe do pokonania i d³ugie – przynajmniej kilkudniowe, tak
aby mo¿liwe by³o masowe ich wykorzystywanie, a tym samym wp³ywa³y na rozwój przedsiêbiorstw lokalnych. Trasy rowerowe maj¹ s³u¿yæ
równie¿ osobom niepe³nosprawnym.
Najbardziej atrakcyjne dla wp³ywów z turystyki jest bowiem turystyka d³ugodystansowa. Takie doœwiadczenia maj¹ ju¿ nasi zachodni
s¹siedzi, z których nasze województwo chcia³oby wzi¹æ przyk³ad.
Równoczeœnie roœnie rynek rowerów elektrycznych, przy czym a¿
50 proc. tego przypada na niemieckie
wybrze¿e Ba³tyku.
Sieæ tras rowerowych pokrywaj¹cych województwo zachodniopomorskie a tym samym i powiat ³obeski to koncepcja samorz¹du wojewódzkiego, który chcia³by w pierwszej kolejnoœci zapoznaæ siê ze szlakami znajduj¹cymi siê na terenach
poszczególnych gmin – takimi które
nie wymaga³yby zbytnich nak³adów
finansowych, a mo¿liwe by³yby do
w³¹czenia w ogóln¹ sieæ. Byæ mo¿e
wkoñcu uda siê takie szlaki stworzyæ, na razie s¹ to tylko poszczególne odcinki tworzone przez pojedyncze samorz¹dy, które potrafi³y dostrzeæ w szlakach rowerowych szansê na rozwój turystyki i wp³ywy do
bud¿etu.
Wykorzystaæ Regê
Wprawdzie przez £obez p³ynie
Rega, ale jak dotychczas ani jedna
kadencja w³adz nie potrafi³a tego
faktu wykorzystaæ. Jedyne co wykonano, to postawiono pomnik przy
Redze. To jednak za ma³o, aby zachêciæ kajakarzy do wykorzystania tego

odcinka rzeki jako atrakcyjnego na
sp³ywy kajakowe. Tak siê sk³ada, ¿e
akurat odcinek Regi, przep³ywaj¹cy
przez nasz powiat dziêki mi.in staraniom naszych lokalnych mi³oœników
sp³ywów kajakowych jest trudny do
pokonania, a tym samym niezwykle
atrakcyjny dla osób lubi¹cych wyzwania. £atwe trasy mo¿na znaleŸæ
wszêdzie, o trudne – coraz trudniej.
Czêœæ pracy na rzecz takiego stanu
rzeczy wykona³y bobry, czêœæ silne
wiatry, co sprawi³o, ¿e kajakarze czêsto musz¹ pokonywaæ przeszkody
po drodze, bawi¹c siê przy tym wyœmienicie. Czy mo¿na tak¹ trasê
wykorzystaæ w celach zarobkowych? Wiele przyk³adów ze œwiata
pokazuje, ¿e czasami im surowsze
warunki, tym chêtniej ludzie p³ac¹ za
sprawdzenie swoich w³asnych mo¿liwoœci. ARega rzeczywiœcie wymaga wiele od kajakarzy. By by³a atrakcyjna, trzeba tylko wykonaæ kilka
potrzebnych rzeczy.
O tym, co nale¿y zrobiæ, aby
Rega sta³a siê magnesem dla ludzi
szukaj¹cych mocnych wra¿eñ rozmawia³a wicestarosta Gra¿yna Karpowicz z mi³oœnikami turystyki wodnej: Ew¹ Ciechañsk¹ kierownikiem
Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska UM w
£obzie, Janem Michalczyszynem i
Zdzis³awem Bogdanowiczem. Spotkanie mia³o na celu uszczegó³owienie za³o¿eñ zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego na
Redze do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Aby mo¿na by³o wykorzystaæ
Regê do sp³ywów kajakowych potrzebne bêdzie uzgodnienie miejsc
zejœcia do rzeki, opracowanie projektów ma³ej infrastruktury przystani
kajakowych (wiaty, zejœcia, ³awki,
sanitariaty, kosze, parkingi itp.),
oznakowanie turystyczne szlaku,
zewidencjonowanie bazy noclegowej (kwatery, pola namiotowe) i gastronomicznej przy szlaku (sma¿alnie ryb, sto³ówki, katering mobilny i
inne), rozmowy z ochotniczymi stra¿ami po¿arnymi na temat corocznego
czyszczenia rzeki, w³¹czenie szlaku

kajakowego do projektu wsi tematycznych po³o¿onych na szlaku,
opracowanie oferty promocyjnej
szlaku upowszechnionej w miejscowoœciach nadmorskich, oferty pakietowanej dla kajakarzy oraz oferty
turystycznej dla seniorów, w ramach
pakietu „Aktywny senior”.
Za³o¿enia zarówno odnoœnie
szlaku rowerowego, jak i kajakowego brzmi¹ bardzo optymistycznie.
Pozostaje ¿yczyæ sprzyjaj¹cego klimatu i wystarczaj¹cych funduszy.
MM
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WÊGORZYNO

Piêkny wystêp dzieci, udana zabawa

Karnawa³ w Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
(WÊGORZYNO) Jak
co roku cz³onkowie
Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów spotkali siê na
wspólnym wieczorze karnawa³owym.
Wœród zaproszonych goœci
byli równie¿: burmistrz Monika
KuŸmiñska, dyrektor gimnazjum Ewa Adamów, El¿bieta
Ró¿añska, radni powiatu Józef
Drozdowski i Zofia Makarec, a
tak¿e proboszcz ks. Karol
Wójciak.
Zanim wszyscy zaczêli siê
bawiæ, obejrzeli wystêp dzieci
z Przedszkola TPD z Cieszyna.
Panie wychowawczynie Joanna Szczykulska i Magdalena
Rataj do³o¿y³y wszelkich starañ, aby wystêp siê uda³. Pocz¹wszy od wystroju sali po
doskona³e przygotowanie najmniejszych wystêpuj¹cych aktorów. Dzieci by³y cudowne,
wystêp na d³ugo pozostanie w
pamiêci uczestników. Podziêkowania za ten udany wystêp
nale¿¹ siê równie¿ rodzicom,
którzy nie tylko pomagali w
wystroju sali, przygotowaniu
strojów dla dzieci, ale równie¿
sami wystêpowali.
(o)
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PODSUMOWANIE PRACY £OBESKICH
POLICJANTÓW W ROKU 2014
(POWIAT). W œrodê w sali Urzêdu Miejskiego w £obzie odby³a siê
odprawa podsumowuj¹ca osi¹gniête
przez funkcjonariuszy naszej jednostki wyniki w roku 2014.
W odprawie udzia³ wziêli: Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr
Ostrowski, Starosta Powiatu £obeskiego – Pawe³ Marek, Z-ca Prokuratora Rejonowego w £obzie Lucyna
Kreczko-Wilk, Burmistrz £obza Piotr
Æwik³a oraz jego Zastêpca Krzysztof
Czerwiñski, Burmistrz Gminy Wêgorzyno Monika KuŸmiñska, Burmistrz
Gminy ReskoArkadiusz Czerwiñski,
Wójt Radowa Ma³ego Wies³aw Lorent, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Wojewódzkiego Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
Policjantów województwa zachodniopomorskiego Marian Boguszyñski, Przewodnicz¹ca Zarz¹du Tere-

nowego Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Policjantów przy KPP £obez – Beata Œliwka,
Komendant Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie – Marek Bukato, Komendant Stra¿y Miejskiej w £obzie – Jerzy Ratajski, a
tak¿e policjantki, policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w £obzie.
Komendant m³, insp. Jacek Dobrek powita³ zaproszonych goœci. I
Z-ca Komendanta podinsp. Robert
Rogowski omówi³ wyniki osi¹gniête
przez pion prewencji za rok 2014,
natomiast Komendant omówi³ wyniki osi¹gniête przez pion kryminalny
oraz omówi³ stan bezpieczeñstwa na
terenie powiatu.
W roku 2014 po raz kolejny uda³o
siê w znacz¹cy sposób ograniczyæ
iloœæ wszczêtych postêpowañ oraz
liczbê przestêpstw stwierdzonych.
To du¿y sukces naszej jednostki –

powiedzia³ Komendant. W minionym roku widoczne s¹ wyraŸne
spadki iloœci wszczêtych postêpowañ przygotowawczych. Widoczne
s¹ tak¿e wzrosty wykrywalnoœci w
kategoriach rozbojów i wymuszeñ
rozbójniczych oraz kradzie¿y pojazdów.
W dalszej czêœci spotkania m³.
insp. Jacek Dobrek omówi³ dzia³ania
profilaktyczne podejmowane na terenie naszego powiatu.
Na koniec g³os zabrali zaproszeni goœcie, którzy podziêkowali za-

równo komendantowi jak i wszystkim funkcjonariuszom za osi¹gniête
wyniki w roku 2014 oraz za wspóln¹
wspó³pracê na rzecz poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego naszego powiatu.
Jako ostatni g³os zabra³ Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Szczecinie insp. Piotr
Ostrowski, który omówi³ wyniki
osi¹gniête przez KPP £obez na tle
województwa zachodniopomorskiego oraz omówi³ za³o¿enia i priorytety na kolejny pracowity rok. (p)

Podaruj 1% podatku

Potr¹ci³ piesz¹
na pasach
W dniu 3.02.2015 r. w godz. 9.059.20 w Resku na ul. Boh. Warszawy,
na chwilê obecn¹ jeszcze nieustalony kieruj¹cy samochodem marki VW
potr¹ci³ przechodz¹c¹ przez oznaczone przejœcie dla pieszych mieszkankê Reska. Pokrzywdzona trafi³a
do szpitala. Trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia sprawcy zdarzenia.

Uderzy³ w drzewo
W dniu 3.02. 2015 roku o godz.
8.00 na drodze £obez - Zajezierze kieruj¹cy sam. Renault mieszkaniec

£obza najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków i na prostym odcinku drogi straci³ panowanie nad pojazdem i
uderzy³ w przydro¿ne drzewo,
uszkadzaj¹c swój pojazd.

Zaprószy³ ogieñ
W dniu 7 lutego ok. godz. 21.30
w Resku przy ul. D¹browszczaków
mieszkaniec gminy Resko najprawdopodobniej pozostawi³ w wiaderku
z tworzywa sztucznego popió³ i
¿arz¹ce siê kawa³ki drewna, czym
spowodowa³ zaprószenie ognia, powoduj¹cego wypalenie otworu w
stropie. Brak zagro¿enia dla osób i
mienia w znacznych rozmiarach.

Nazywam siê Jerzy Witkowski,
mam 55 lat i chorujê na nieuleczaln¹ chorobê, jak¹ jest SM
(stwardnienie rozsiane).
Niestety w Polsce leczenie i rehabilitacja mojej choroby jest kosztowna. Dlatego zwracam siê z proœb¹ do
Pañstwa o pomoc w postaci przekazania 1% podatku za poœrednictwem
Fundacji Dobro Powraca na moje
subkonto.
KRS FUNDACJI: 0000 33 88 78

ski.

Cel szczegó³owy: Jerzy Witkow-

Przekazuj¹c 1% podatku pomog¹ mi Pañstwo w walce z ciê¿k¹
chorob¹. Bardzo dziêkujê wszystkim
ofiarodawc¹ za udzielon¹ mi pomoc.
Z ca³ego serca dziêkujê
Jerzy Witkowskim
Numer konta bankowego do
wp³at dobrowolnych jet nastêpuj¹ce: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
z dopiskiem JERZY WITKOWSKI.
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Wzgórze Rolanda w plebiscycie
(£OBEZ) Wzgórze Rolanda w
£obzie zosta³o zg³oszone do plebiscytu „Pomorze Zachodnie Romantycznie”. W plebiscycie bierze
udzia³ 26 lokalizacji z terenu Pomorza Zachodniego. Romantyczny
zak¹tek, który zdobêdzie najwiêcej
g³osów w g³osowaniu internetowym, stanie siê miejscem walentynkowego happeningu.
Wzgórze Rolanda do plebiscytu
zg³osi³a Lokalna Organizacja Turystyczna, w opisie czytamy: „Wzgórze Rolanda - miejsce po³o¿one w
parku podmiejskim w £obzie. Tak
zwany „pomnik” jest znany wszystkim zakochanym parom w naszym
mieœcie i nie tylko, od niepamiêtnych czasów. Legenda g³osi, ¿e ka¿da para, która ca³owa³a siê „na pomniku” bêdzie szczêœliwym ma³¿eñstwem. Obecnie jest to wzgórze poroœniête bukowym lasem, który o
ka¿dej porze roku ma swój urok.”
Wyniki zostan¹ og³oszone 13
lutego. G³osy mo¿na oddawaæ za
poœrednictwem strony www.azpo-

morze.pl do 13 lutego.
Nominowane miejsca: Barlinek,
PROMENADA NAD JEZIOREM,
Borne Sulinowo, WRZOSOWISKA K£OMIÑSKIE, Dobrzyca,
CZERWONY MOSTEK W OGRODACH HORTULUS, Kamieñ Pomorski, WIRYDARZ KATEDRALNY, Karlino, MOST NAD RADWI¥, Ko³obrzeg, BINDA¯ GRABOWY, Koszalin, MOSTEK ZAKOCHANYCH, £obez, WZGÓRZE
ROLANDA, Miêdzyzdroje, PARK
CHOPINA, Miros³awiec, REPUBLIKA WYOBRA•NI, Moryñ,
PROMENADA
WIELKIEGO
RAKA, Morzyczyn, PROMENADA NAD MIEDWIEM, Mrze¿yno,
PRZEJA¯D¯KI KONNE PO PLA¯Y, Nowe Warpno, PROMENADA
¯EGLARZY, Po³czyn Zdrój, PARK
ZDROJOWY, Przelewice, PAWILON JAPOÑSKI, Rewal, ALEJA
ZAKOCHANYCH, Siemczyno,
ALEJA GRABOWA PRZY PA£ACU, Stargard Szczeciñski, PLANTY
STARGARDZKIE, Stepnica, MOLO
PRZY PLA¯Y, Szczecin, MOSTEK

Funkcjonowanie
przychodni Medicam
w £obzie i szpitala
w Resku
(£OBEZ). 5 lutego 2015 r. wicestarosta Gra¿yna Karpowicz, cz³onek Zarz¹du PowiatuAndrzej Gradus i dyrektor Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej starostwa Wies³aw
Ma³y spotkali siê z dyrektorem
Wydzia³u Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego Dorot¹ £abinowicz,
która odwiedzi³a powiat ³obeski,
celem poznania problemów z jakimi
boryka siê SPZZOZ w Gryficach,
prowadz¹cy dzia³alnoœæ w przychodni MEDICAM w £obzie i szpitalu w Resku.
W spotkaniu uczestniczy³ dyr.
SPZZOZ w Gryficach Piotr So³tysiñski oraz jego pe³nomocnik ds. szpitala w Resku Artur Mackiewicz.
Po wizytacji przychodni w
£obzie i zapoznaniu siê z jej funkcjonowaniem i z problemami uczestnicy
spotkania udali siê do szpitala w
Resku. W szpitalu zapoznano siê z
funkcjonowaniem jego oddzia³ów,
laboratorium, RTG, izby przyjêæ i poradni kardiologicznej.

NA RUSA£CE, Szczecin, WA£Y
CHROBREGO, Szczecinek, MYSIA
WYSPA, Œwinoujœcie, STAWA

M£YNY, Wa³cz, K£OSOWSKI
MOST WISZ¥CY, Zatoñ Dolna,
DOLINA MI£OŒCI.
(r)

Zachodniopomorski
Festiwal Nauki - ju¿
w kwietniu!

Na zakoñczenie wizyty odby³a
siê dyskusja zwi¹zana ze œwiadczonymi na terenie powiatu ³obeskiego
przez SPZZOZ w Gryficach us³ugami medycznymi.
Wicestarosta Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a o koniecznoœci
wprowadzenia w przychodni w
£obzie us³ug w zakresie USG, poradni kardiologicznej i us³ug lekarza
pediatry, poniewa¿ od pocz¹tku lutego us³ugi te nie s¹ prowadzone. W
wyremontowanej przychodni s¹
jeszcze wolne pomieszczenia na inne
gabinety lekarskie, gdzie mog¹ byæ
œwiadczone us³ugi specjalistyczne,
których brak w naszym powiecie np.
poradnia medycyny sportowej, endokrynologiczna oraz zdrowia psychicznego dzieci i m³odzie¿y.

(£OBEZ) 6 lutego 2015 r. odby³o siê spotkanie wicestarosty Gra¿yny Karpowicz, burmistrzów oraz
wójta gmin powiatu ³obeskiego z
przedstawicielami Uniwersytetu
Szczeciñskiego.

Dyrektor SPZZOZ w Gryficach
poinformowa³ o deficytowej dzia³alnoœci oddzia³ów chirurgicznego i
chorób wewnêtrznych oraz o koniecznoœci dokonania zmian w funkcjonowaniu szpitala.
(sp)

Spotkanie zainicjowane zosta³o
przez Jerzego Mechliñskiego, który
do rozmów zaprosi³ prof. dr hab. Ewê
Komorowsk¹ - dziekana Wydzia³u
Filologicznego US oraz prof. dr hab.
Janinê Jasnowsk¹. Panie z Uniwery-

stetu Szczeciñskiego przedstawi³y
propozycjê wspólnej organizacji
Zachodniopomorskiego Festiwalu
Nauki pt. „Spotkania z nauk¹ w powiecie ³obeskim”.
W czasie festiwalu naukowcy
bêd¹ dzieliæ siê z mieszkañcami powiatu swoimi odkryciami i wynikami
badañ z ro¿nych dziedzin, staraj¹c
siê zaraziæ s³uchaczy sw¹ pasj¹ naukow¹.
Planowany termin „spotkañ z
nauk¹” - po³owa kwietnia br. (sp)
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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

Tanie pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do wynajêcia w
Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

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

Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

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

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

Motoryzacja

PRACA

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

Powiat ³obeski

Region

Powiat gryficki

Zatrudniê spedytora, znajomoœæ
jêzyka angielskiego lub niemieckiego, atrakcyjne warunki, firma z
Nowogardu.Tel. 607 585 561.

Profesjonalne ostrzenie: frezy, pi³y
itp. Wystawiamy rachunki. Tel. 504
661 944.

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

NAUKA

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

Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowej, dzia³ka 950
mkw. (szklarnia), wszystkie media
z wyposa¿eniem, w £obzie, Niegrzebia 12. Cena 310.000 z³, do negocjacji. Tel. 663 565 305.

Sprzedam Renault Scenic, pojemnosc 2.5 DCI. Rok prod. 2005, przebieg 128.5 tys. Cena 12.000 z³. Do
negocjacji. Tel. 603464265.
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Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
email: wppp1@wp.pl

Sprzedam
myjkê
ultradŸwiêkow¹
Intersonic IS 2F
Czyœci metal, z³oto,
inne przdmioty.
Wymiary wanny:
240 x 300 x 100mm
Pojemnoœæ zbiornika: 2,3-4,4 l.
Wystawiam faktury.

Tel. 504 042 532

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

Mam do wynajêcia mieszkanie 2
pokojowe w centrum £obza. Tel.
886 045 249.
Radowo Ma³e. Sprzedam mieszkanie 67 mkw. oraz gara¿ murowany.
Tel. 696 491 525
Wynajmê kawalerkê na IV piêtrze
na ul. Murarskiej w £obzie. Tel. 602
580 995.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza (stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040.

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.
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Na wycieczce w Przelewicach
Grupa uczniów klasy
pierwszej Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
w Resku, 5 lutego 2015
roku uczestniczy³a w
wycieczce edukacyjnej
do Przelewic ko³o
Stargardu
Szczeciñskiego.
Ogród Dendrologiczny posiada
Botaniczne Centrum Badawczo
Wdro¿eniowe, w którym uczniowie

naszej szko³y mogli wzi¹æ udzia³ w
zajêciach laboratoryjnych z chemii
na temat: Magia kolorów i burza w
szklance. Licealiœci zapoznali siê z
zakresem dzia³alnoœci i specyfik¹
pracy w laboratorium gleboznawstwa oraz chemii i pracowni mikroskopowej. Uczestniczyli w doœwiadczeniach z chromatografii bibu³owej, sprawdzali barwê p³omienia
metali oraz porównywali na wadze
analitycznej masê monet.
W 2010 roku dziêki dotacjom z
Unii Europejskiej otworzono przy
Ogrodzie Dendrologicznym piêkn¹
oran¿eriê, w niej odby³y siê nastêpne zajêcia. Uczniowie z wielk¹ ciekawoœci¹ s³uchali znaczeñ, legend i
zastosowañ roœlin pochodz¹cych z
klimatu œródziemnomorskiego. Mogliœmy podziwiaæ dorodne owoce
cytrusowe jak równie¿ figi i morele.
Najodwa¿niejsi spróbowali prosto z
krzewu ostrych, czerwonych papryczek oraz mogli skosztowaæ prosto z
drzewa oliwkowego -czarnych oliwek. Na koniec pobytu zwiedziliœmy
zimowy Ogród Dendrologiczny i po
spotkaniu z piêknymi pawiami i pami¹tkowym zdjêciu z ba³wanem, wróciliœmy do Reska.
Taki wyjazd w œrodku zimy na
pewno zostanie na d³ugo w naszej
pamiêci. Uczniowie ju¿ zapowiedzieli, ¿e wróc¹ tam na wiosnê, aby zobaczyæ zmiany w piêknym krajobrazie
przyrodniczym ogrodu:-)
Nauczyciel chemii w ZS
w Resku Bo¿ena Tomala

Mój Walenty jest the best, idzie ze mn¹
zrobiæ test - akcja profilaktyczna
Krajowego Centrum ds. AIDS
Z okazji zbli¿aj¹cych siê WALENTYNEK, obchodzonych 14 lutego, Krajowe Centrum ds. AIDS zachêca przede wszystkim m³ode, ale
pe³noletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.
Na co dzieñ troszczymy siê o
zdrowie - zarówno swoje w³asne, jak
i naszego Walentego lub naszej
Walentynki. Dlaczego wiêc nie wykonaæ testu w kierunku HIV? Nie powinien byæ to test wiernoœci partnera czy partnerki, ale standardowy
element budowania poczucia bezpieczeñstwa w zwi¹zku.
Lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych
(PKD), w których mo¿na bezp³atnie,

anonimowo i bez skierowania zrobiæ
test w kierunku HIV, znajduje siê na
stronie Krajowego Centrum ds.
AIDS www.aids.gov.pl.
Jednym z elementów walentynek
jest wzajemne wrêczanie sobie upominków. Z myœl¹ o tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowa³o elektroniczn¹ pocztówkê z krótk¹ informacj¹ o testowaniu, któr¹ mo¿na
wys³aæ wybranej osobie. Wystarczy
jedynie wpisaæ ¿yczenia i adresata w
edytowaln¹ wersjê kartki, a nastêpnie do³¹czyæ j¹ do wiadomoœci email. Kartkê walentynkow¹ mo¿na
pobraæ ze strony www.aids.gov.pl.
Zachêcamy Pañstwa do rozpowszechniania naszej inicjatywy: roz-

sy³ania kartki walentynkowej drog¹
e-mailow¹, w wersji drukowanej, zamieszczenia informacji na stronach
internetowych oraz wszelkich innych form aktywnoœci, które mog³yby promowaæ walentynkow¹ akcjê
profilaktyczn¹.
Wierzymy, ¿e wspólnie uda nam
siê skutecznie zachêcaæ do testowania i tym samym promowaæ prozdrowotne zachowania.
Projekt graficzny i has³o powsta³y w wyniku konkursu zorganizowanego dla uczniów szkó³ ponadpodstawowych przez Krajowe Centrum
ds. AIDS w 2013 r. Autork¹ grafiki
jest Ida Kwaœnica, a pomys³odawc¹
has³a zachêcaj¹cego do wykonania

testu - Kacper Lasota.
Dodatkowych informacji w tej
sprawie udzielaj¹:
Iwona
G¹sior,
i.gasior@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 82
Anna Kaczmarek, a.kaczmarek@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 81
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Konkurs Recytatorski
Wykorzystaæ
powiat turystycznie w SP Resko - etap
£obeski Zimowy OMF, to trzydniowa , otwarta impreza turystyczna zorganizowana pod patronatem
Starosty £obeskiego oraz Nadleœnictwa £obez. Organizatorem rajdu jest nieformalna grupa turystyczna £obeskiteam, grupka ludzi, którzy stawiaj¹ sobie za cel
promocjê Ziemi £obeskiej.
W imprezie wezm¹ udzia³ mieszkañcy powiatu ³obeskiego oraz zaproszeni podró¿nicy. Rozpoczynamy w pi¹tek 13.02.2015 r. o godz 18.00
w £obeskim Domu Kultury prelekcj¹
Rafa³a Króla ( podró¿nik, eksplorator, polarnik publicysta ). Tematem
bêdzie ubieg³oroczna wyprawa na
Hornstrandir na Islandii, miejsce
uwa¿ane za jedno z najtrudniejszych
trekingów. W dniach 14 i 15.02.2015
r. odbêd¹ siê dwa etapy rajdu pieszego.
W trakcie wêdrówki odwiedzimy
i zaprezentujemy miejsca zwi¹zane z
histori¹ ziemi ³obeskiej oraz obszary

leœne, atrakcyjne pod wzglêdem turystycznym i przyrodniczym. Zgodnie z zasadami OMF, uczestnicy sami
zdecyduj¹ w której czêœci imprezy
wezm¹ udzia³.

szkolny

Celem rajdu jest promocja ziemi
³obeskiej, oraz rozwój turystyki.
Udzia³ w imprezie osób spoza naszego regionu, bêd¹cych jednoczeœnie
znanymi i rozpoznawalnymi podró¿nikami daje du¿e mo¿liwoœci w popularyzacji naszych piêknych terenów.
W zale¿noœci od warunków pogodowych trasy rajdu mog¹ ulec
zmianie.
Komandor rajdu – Rafa³ Król.
Rajd prowadzi – El¿bieta Szczêsny, Bogdan Przyby³a.
Wspó³finansowanie: Powiat
£obeski, Gmina £obez.
Zapraszamy.

Bogdan Przyby³a

REKLAMA
w Tygodniku £obeskim
£obez, ul. S³owackiego 6; tel. 91 39 73 730;
e-mail: wppp1@wp.pl
www.wppp.vel.pl

(RESKO) W miniony czwartek,
5. lutego 2015 r., w SP Resko odby³
siê Szkolny Konkurs Recytatorski. Wziê³o w nim udzia³ 39 uczniów
z kl. I-III (2 wiersze) i IV-VI (wiersz
i fragment prozy).
Poziom by³ niezwykle wyrównany, trudne zadanie sta³o przed komisj¹ - wy³oniæ najlepszych. Ocenie
podlega³y, m. in. dobór repertuaru
do wieku, dykcja, odpowiednia postawa, ogólny wyraz artystyczny.
Ostateczny werdykt w kategorii
kl. I-III: I m. Daria Muszler (III a), II m.
Klaudia Gucwa (II a), III m. Lena Szawarska (I d); wyró¿nienia: Julia Jaworska (I b), Jakub Wdowiak (I d),
Martyna Jaworska (II a), Zuzanna

Kêdzierska (III a), Natalia Kajma (III
a). W kategorii kl. IV-VI kandydaci
zostali ocenieni nastêpuj¹co: I m.
Maria Buszta (V a), II m. Natalia Seredyñska (IV a), III m. Kamil Krakowiak (VI b); wyró¿nienia: Ada
Ostrowska (IV a), Maciej S³odkowski (VI b), Paulina Turzyñska (V b).
Wymienione osoby bêd¹ reprezentowa³y nasz¹ szko³ê w Gminnym
Konkursie Recytatorskim, 24 lutego
br., w reskowskim Centrum Kultury.
Wszyscy uczestnicy zostali
uhonorowani pami¹tkowymi dyplomami. Serdecznie dziêkujemy pani
Ewie Babec-Jarosz za zorganizowanie tegorocznego konkursu.
Justyna Walczykiewicz

Z ¯YCIA POWIATU
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Szkolny Konkurs
Z³oty medal Agaty
Recytatorski w szkole
w Starogardzie

(STAROGARD) W Szkole Podstawowej w Starogardzie odby³ siê
5. lutego Szkolny Konkurs Recytatorski, zorganizowany przez panie
Renatê Gojlik i Elwirê Warnke.
Mia³ on na celu polaryzacjê literatury piêknej, rozwijanie uzdolnieñ
twórczych i doskonalenie umiejêtnoœci recytatorskich. Do konkursu
zg³osili siê uczniowie z klas I-VI, którzy recytowali wiersze i fragmenty
prozy. I miejsca zdobyli nastêpuj¹cy

uczestnicy: Oliwia Chojnacka (klasa
I), Judyta Góra (klasa II), Patrycja
Kwaœna (klasa III), Kaja Olczak (klasa V),Amelia B¹cal (klasa VI). Ka¿dy
recytator otrzyma³ pami¹tkowy dyplom i s³odkoœci, natomiast zwyciêzcy wezm¹ udzia³ w Powiatowym
Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Centrum Kultury w
Resku.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim za udzia³, a zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

VI Memoria³ im. Mieczys³awa Ko³y

Wysoki poziom,
dobra zabawa
i szczytny cel
(DOBRA) W niedzielê w hali
sportowej w Dobrej odby³ siê VI
Memoria³ im. Mieczys³awa Ko³y.
Nie dojecha³y zespo³y Drawy Drawsko Pom. i Vinety Wolin, ale pozosta³e ekipy zaprezentowa³y wysoki
poziom i dobr¹ zabawê.
Turniej wygra³a ekipa B³êkitnych
Stargard Szczeciñski, wyprzedzaj¹c
w kolejnoœci: Pogoñ Szczecin, Sarmatê II Dobra, Sarmatê I Dobra i Inê
Iñsko.
Królem strzelców zosta³ Sebastian Inczewski z B³êkitnych, strzelec 7 bramek. Najlepszym bramka-

rzem - Tomasz D¿egan (Sarmata),
najlepszy zawodnik - Wojciech
Dorsz (Sarmata).
Organizatorzy podczas turnieju
zbierali pieni¹dze dla wiernego kibica Sarmaty Stasia Góraka, który jeŸdzi na wózku inwalidzkim. Dziêki ich
pomocy zostanie wyremontowana
³azienka w jego mieszkaniu. Pieni¹dze zbierano do puszek, ale najwiêcej przynios³a licytacja ciekawych
przedmiotów, ufundowanych zarówno przez kibiców, sponsorów jak
i kluby, które uczestniczy³y w turnieju. £¹cznie zebrano 2601,40 z³. (o)

268 zawodników wziê³o udzia³ w Halowych Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego BISSA CUP 2015, które odby³y siê 7 lutego w
Szczecinie w hali stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Litewskiej.
W zawodach tych po raz pierwszy wyst¹pi³a grupa zawodników Klubu
MKS „OLIMP” w £obzie. Rewelacyjnie wypad³a nasza najm³odsza zawodniczka Agata Pieróg, wychowanka trenera Dariusza Czajki. Agata zdoby³a
z³oty medal w biegu na 60 m, w kategorii dziewcz¹t (12-13 lat), uzyskuj¹c
znakomity czas 8,24 s. Dobrze wypadli pozostali zawodnicy naszego Klubu.
A oto pozosta³e wyniki:
Grzegorz Latocha VII miejsce w skoku w dal, kategoria m³odzik - wynik -4.82 m
XV miejsce w biegu na 60 m - wynik - 8,17 s
Patryk Gêbicki - VII miejsce w biegu na 60 m, kategoria junior - wynik - 7,99 s
Alicja Pieróg - XIV miejsce w biegu na 60 m, kategoria dziewczêta - wynik- 9,42 s
Patryk Zadro¿ny - bieg na 60 m, kategoria m³odzik - wynik - 8,23 s
Wiktoria Lewandowska - bieg na 60 m, kategoria dziewczêta - wynik - 9,93 s.
Gratulacje dla zawodników i trenerów.
Prezes MKS „OLIMP” Kazimierz Mikul
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Anna Szymañska
odebra³a nagrodê
Akcja Zauwa¿ Mnie
14 lutego to nie tylko popularne
Walentynki, to tak¿e Œwiatowy
Dzieñ Chorych na Padaczkê. Dlatego w³aœnie w tym dniu koñczy siê
przeprowadzana od 2009 roku Akcja
Zauwa¿ Mnie. Od roku 2011 Akcja
przeprowadzana jest w formie marszu Nordic Walking. W roku 2015
jego uczestnicy pokonaj¹ ponad 530
kilometrow¹ trasê z Malborka do
Pyrzyc odwiedzaj¹c po drodze 17
miast, w których rozdawaæ bêd¹

specjalne „walentynki” z informacjami o padaczce.
9 lutego marsz dotar³ do £obza.
10. lutego uczestnicy marszu
wyruszyli do Drawska, a 11 lutego z
Drawska skieruj¹ siê do Wêgorzyna. Dotarcie do miasta Wêgorza planowane jest na godz. 12.00. w czwartek, 12 lutego uczestnicy marszu
opuszcz¹ Wêgorzyno o godz. 10.00
i udadz¹ siê do Chociwla.
op

Walne „B³yskawicy”
Zarz¹d Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „B£YSKAWICA” w £obzie
zaprasza cz³onków i sympatyków na
Walne Zebranie Sprawozdawcze,
które odbêdzie siê
w sobotê 21 lutego 2015 r. o godz. 16:00
w £obeskim Domu Kultury w £obzie.

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

(£OBEZ-RESKO). W minion¹
sobotê w siedzibie naszej redakcji
Anna Szymañska, która wygra³a plebiscyt Tygodnika £obeskiego, odebra³a nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³.
Sponsorami nagrody byli: wydawca
i redaktor naczelny Tygodnika
£obeskiego Kazimierz Rynkiewicz
oraz Marcin Pietrzyk.
Anna Szymañska jest nauczycielk¹ w Zespole Szkó³ w Resku,
radn¹ Rady Miejskiej w Resku oraz
prezesem stowarzyszenia „Nasza
pasja”.
Laureatka plebiscytu zapowiedzia³a, ¿e czêœæ swojej nagrody w
wysokoœci 1 tys. z³ przeznaczy na
rzecz Stowarzyszenia.
Przypominamy, ¿e mieszkanka
Reska otrzyma³a w plebiscycie a¿ 568
g³osów, znacznie wyprzedzaj¹c pozosta³e osoby, na które g³osowali
nasi Czytelnicy.

Anna Szymañska w swojej pracy
zarówno tej zawodowej, jak i spo³ecznej stawia przede wszystkim na
aktywnoœæ dla dobra wszystkich,
tworz¹c i wykorzystuj¹c poczucie
wspólnoty. To, jak twierdzi, jest jedyn¹ drog¹ do osi¹gniêcia sukcesu
w tak niewielkich spo³ecznoœciach,
jakimi s¹ nasze gminy. Efekty wspó³pracy i poszukiwania wspólnych
celów widoczne s¹ ju¿ w dzia³alnoœci
stowarzyszenia nastawionego na
rozwój mieszkañców gminy bez
wzglêdu na wiek. Jednak jako radna
zawsze stara siê mieæ swoje w³asne,
niezale¿ne zdanie i postêpowaæ
zgodnie z wewnêtrznym przekonaniem popartym zebran¹ wczeœniej
wiedz¹. Laureatka naszego konkursu, aktywna na wielu p³aszczyznach,
zosta³a doceniona przez mieszkañców gminy, tym samym zas³uguj¹c
na nagrodê Tygodnika.
MM

DRUKARNIA
oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

