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Gryfice chc¹ zamieniæ szpital
w Resku w ZOL. Co na to
starostwo w £obzie?
(RESKO). Dzia³alnoœæ
szpitala w Resku od
pocz¹tku dzier¿awy, czyli
od stycznia 2011 roku,
przynios³a SPZZOZ w
Gryficach oko³o 5,5 miliona
strat. Z kolei dzia³alnoœæ na
terenie przychodni w
£obzie oko³o 600 tys. z³
strat – to koszty bez
nak³adów inwestycyjnych,
które zosta³y poniesione
na obu obiektach. Gryfice
naciskaj¹, aby w Resku
funkcjonowa³ jedynie ZOL.
Radna Barbara Basowska
twierdzi, ¿e to planowe
wygaszanie.
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egularnie otrzymujê na
skrzynkê mailow¹ felietony
Jerzego Kotlêgi z SLD, radnego i wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Zachodniopomorskiego. To jeden z
nielicznych radnych i polityków regionu, który opisuje dzia³alnoœæ sejmiku i komentuje ró¿ne wydarzenia.

Z DRUGIEJ STRONY

Lekcje z historii gospodarki
Dla przyk³adu publikujê poni¿ej
jeden, dotycz¹cy „Marszu Œmierci”,
o którym nie wiedzia³em, wiêc zak³adam, ¿e wielu naszych czytelników
równie¿, a warto poszerzaæ swoj¹
wiedzê o naszym regionie. Pierwsza
refleksja, po przeczytaniu artyku³u o
Marszu Œmierci, dotyczy³a stanu
naszej wiedzy o dwóch obozach pracy, jakie istnia³y w £obzie, w których
pracowali niewolniczo Polacy. Có¿ o
nich wiemy, o ludziach w nim przetrzymywanych? Chyba niewiele,
mo¿e oprócz tego, ¿e by³y. Takie
obozy by³y równie¿ w Wêgorzynie,
Cieszynie, Lesiêcinie, Runowie,
Wiewiecku, Grabowie i zapewne

wielu innych. Mo¿na chocia¿ wspomnieæ o nich przy okazji zbli¿aj¹cej
siê marcowej rocznicy „wyzwolenia” £obza i innych miejscowoœci.
Zaœ czêste rajdy turystyczne mog³yby poprowadziæ naszych mieszkañców w te miejsca. OdnaleŸæ kamieñ,
stare drzewo, kurhan, a nawet megalit, to ma³e piwo przy tym, gdy odnajduje siê cz³owieka. Przywracaj¹c
jego imiê i pamiêæ o nim, przywraca
siê do ¿ycia jego i nasz œwiat. Zaœ nie
przepracowane lekcje z historii trzeba powtarzaæ.
A dzisiaj szczególnie przyda³aby
siê nam lekcja o niewolnictwie Polaków i ich ciê¿kiej pracy w obozach,

WiêŸniami byli tu te¿ polscy lotnicy

70. rocznica „Marszu Œmierci”
„Jeszcze nigdy tak liczni nie zawdziêczali tak wiele tak nielicznym” - te s³owa powiedzia³ Winston
Churchill, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, literacki laureat Nobla, uznawany za najwybitniejszego Brytyjczyka w historii.
Odnosi³o siê to do Polskich lotników, którzy brali udzia³ w bitwie o
Angliê.
Przypomnia³em s³owa tego wybitnego mê¿a stanu na uroczystym
apelu z okazji 70. rocznicy „Marszu
Œmierci”, który odby³ siê 7 lutego
2015 roku przy pomniku w Modrolesie ko³o Tychowa w powiecie bia³ogardzkim. Stalag Luft IV Gross Tychow za³o¿ony zosta³ w 1944 roku
jako filia obozu jenieckiego w ¯aganiu. Obóz by³ przeznaczony dla
alianckich lotników zestrzelonych
podczas dzia³añ nad Europ¹. 14 maja
1944 do obozu przyby³ pierwszy
transport 64 wiêŸniów. Nastêpne
transporty lotników przybywa³y do
sukcesywnie oddawanych do u¿ytku baraków i sektorów. W szczytowym okresie, na pocz¹tku 1945 roku,
przebywa³o tu w czterech podobozach oko³o 10 000 jeñców. W obozie
przebywa³o wówczas 8708 Amerykanów, 902 lotników RAF i 132 Rosjan. Wœród Brytyjczyków z RAF - u,
by³o wielu obcokrajowców: 147 Kanadyjczyków, 58 Polaków, 37 Australijczyków, 22 Nowozelandczyków, 8 Po³udniowoafrykañczyków, 5
Czechów, 2 Francuzów oraz 1 Norweg.
Przed zbli¿aj¹cym siê Frontem
Wschodnim Niemcy zarz¹dzili na
Pomorzu ewakuacjê ludnoœci cywilnej i jeñców. 28 stycznia 1945 roku
wywieziono z Podborska chorych
lotników do Stalagu Luft I w Barth
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(Pó³nocne Niemcy). W dniach 6 - 8
lutego 1945 ewakuowano natomiast
ca³y obóz. Piloci podzieleni na grupy
marszowe, pilnowani przez stra¿e
niemieckie, pieszo ruszyli na zachód
przez Bia³ogard, Œwinoujœcie pod
Hamburg, a nastêpnie skierowano
ich do Fallingbostel, gdzie mieœci³
siê Stalag XI B. W ci¹gu od 51 do 87
dni jeñcy pokonali trasê o d³ugoœci
oko³o 950 kilometrów. Ponad 1500
jeñców zmar³o w trakcie marszu z wycieñczenia, ch³odu, chorób i niedo¿ywienia. Marsz odbywa³ siê w niezwykle ciê¿kich, srogich zimowych
warunkach a jeñcy nie posiadali zimowej odzie¿y. Ocaleni nazwali ten
marsz „marszem œmierci”.
70. rocznicê tamtych wydarzeñ
uczczono apelem pamiêci i salw¹
honorow¹ pod pomnikiem znajduj¹cym siê na terenie dawnego obozu w
Modrolesie oraz „Marszem pamiêci”. Asystê wojskow¹ podczas uroczystoœci wystawi³o Centrum Szkolenia Si³ Powietrznych im. Romualda
Traugutta w Koszalinie. „Marsz pamiêci” otwierali rekonstruktorzy w
mundurach pilotów z ca³ego œwiata,
wiêzionych w Stalagu Luft IV. Niemieck¹ eskortê tego marszu zapewnili te¿ rekonstruktorzy. W kilkukilometrowej wêdrówce z obozu na stacjê kolejow¹ w Podborsku towarzyszyli im samorz¹dowcy, kombatanci,
przedstawiciele s³u¿b mundurowych oraz m³odzie¿. W marszu wziêli
te¿ udzia³ lotniczy attache Ambasady USA pp³k Eric A Tramel oraz
Krzysztof Mikszto syn Jana Mikszto
(polski pilot dywizjonu 305), jednemu z tych, któremu uda³o siê przetrwaæ. Dopóki ¿y³ ojciec przyje¿d¿ali
razem do Podborska na kolejne rocznice „marszu œmierci”. W tym roku

przyjecha³ ju¿ sam.
Tê ¿yw¹ lekcjê historii zorganizowa³ Burmistrz Tychowa, Ba³tyckie
Stowarzyszenie Mi³oœników Historii „Perun” oraz Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego. Dobrze, ¿e
kultywowana jest pamiêæ o bohaterach. Wychowujemy m³odzie¿ w
œwiadomoœci, by wiedzieli dlaczego
trzeba pamiêtaæ o poleg³ych bohaterach. Udzia³ w uroczystoœciach patriotycznych zwi¹zanych z martyrologi¹ jest wiêc wydarzeniem wa¿nym, choæ nie jedynym w wychowaniu patriotycznym. Powinnyœmy zapoznawaæ dzieci i m³odzie¿ z przesz³oœci¹ i histori¹, by uchroniæ od zapomnienia to co stanowi nasz¹ kulturê narodow¹. Nie traktujmy rocznicy „marszu” tylko w kategoriach
wspomnienia tych co odeszli. Pamiêtajmy o ich ¿yciu i czynach. Pamiêtajmy o ¿o³nierzach, którzy bardziej od w³asnego ¿ycia cenili sobie
walkê o wolnoœæ wielu Ojczyzn.
Chwa³a lotnikom i tym poleg³ym w
walkach powietrznych i tym poleg³ych na ziemi, tak¿e na ziemi zachodniopomorskiej.
Jerzy Kotlêga
Od redakcji: Przy tej okazji dopowiem, ¿e dopiero w 1998 r. Komisja
Historyczna Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii,
podjê³a decyzjê o sporz¹dzeniu pe³nej listy polskich lotników i personelu lotniczego wAnglii. Ukaza³a siê
w Polsce w 2003 r. Zawiera informacje o 16.933 lotnikach. Po ¿mudnej
pracy pan Tadeusz Krzystek uzupe³ni³ j¹ o daty i miejsca urodzin i œmierci, ale te uda³o siê ustaliæ tylko dla
6.466 lotników. To pokazuje, jak ma³o
wiemy o naszej historii.
KAR

która to praca s³u¿y³a budowaniu
potêgi militarnej Rzeszy niemieckiej
w trakcie trwaj¹cej wojny. Niewolnicy produkowali bomby, które zrzucano na ich kraj.
Dzisiaj czêsto sami z siebie robimy niewolników czyichœ interesów i
przyczyniamy siê do niszczenia w³asnego kraju.
W kolejnym artykule Jerzy Kotlêga poinformowa³, ¿e 27 stycznia
2015 r. Sejmik przyj¹³ stanowisko w
sprawie wstrzymania prywatyzacji
Polskiej ¯eglugi Ba³tyckiej w Ko³obrzegu. Zak³ad zatrudnia ponad 600
osób i ma zyski. Rz¹d chce to sprzedaæ. Nie tak dawno P¯B, ju¿ po wszczêciu procedury „prywatyzacji”,
zakupi³a od w³oskiego potentata
prom za 140 mln z³. Dzisiaj ca³e P¯B
wystawiono na sprzeda¿ za 37 mln z³.
Ten¿e w³oski potentat zosta³ tak¿e
dopuszczony do dalszych negocjacji. Je¿eli kupi P¯B za 40 mln, to tylko
na jednym promie odzyska 100 mln.
Czy jest w tym jakaœ logika? A
jaka jest logika niewolnictwa? Polacy do pracy, zyski zagranicê, a do zarz¹dzania tym interesem zawsze
kogoœ w kraju znajd¹.
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Wyst¹pili o uzasadnienie wyroku

Czy bêd¹ odwo³ania
od wyroku wyborczego?
Musimy poczekaæ
(£OBEZ) Na uprawomocnienie
siê decyzji S¹du Okrêgowego o powtórzeniu wyborów do Rady Powiatu £obeskiego w okrêgu nr 1 musimy jeszcze poczekaæ, bowiem strony uprawnione do z³o¿enia apelacji
wyst¹pi³y o uzasadnienie wyroku,
co przed³u¿a ca³¹ procedurê wyborcz¹ przynajmniej o tydzieñ.
Przypomnijmy; S¹d Okrêgowy w
Szczecinie uzna³ protest wyborczy
z³o¿ony przez kandydata na radnego
Rady Powiatu Micha³a Kar³owskiego. S¹d nakaza³ powtórzenie wyborów w okrêgu nr 1 (okrêgiem jest ca³a
gmina £obez) i uniewa¿ni³ mandat
radnego Jaros³awa ¯uka.
Uprawnione strony, w tym przewodnicz¹cy powiatowej komisji
wyborczej (sêdzia s¹du w £obzie
S³awa Miszel) i komisarz wyborczy,
mog³y z³o¿yæ apelacjê, po otrzyma-

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

niu uzasadnienia wyroku. Jak poinformowa³ nas sêdzia Tomasz Szaj,
rzecznik S¹du Okrêgowego w Szczecinie, obie strony z³o¿y³y wnioski o
uzasadnienie wyroku, co otwiera im
drogê do apelacji, ale nie jest jednoznaczne z tym, ¿e z tej drogi skorzystaj¹. Po przeanalizowaniu uzasadnienia mog¹ z³o¿yæ apelacjê, ale te¿
mog¹ z tego zrezygnowaæ.
S¹d Okrêgowy sporz¹dzi³ uzasadnienie, które zosta³o wys³ane 11
lutego. Strony, od dnia dorêczenia,
maj¹ 7 dni na odwo³anie. Zapewne
ju¿ za tydzieñ dowiemy siê, czy skorzysta³y z tego i ewentualnie w jakiej
kwestii bêd¹ apelowaæ. Warto bowiem zauwa¿yæ, ¿e wyrok sk³ada siê
z dwóch czêœci – jedna dotyczy powtórzenia wyborów w okrêgu nr 1,
druga – uniewa¿nienia mandatu J.
¯uka. Strony mog¹ zaskar¿yæ wyrok
w ca³oœci lub czêœci.
KAR

FIRMA ZATRUDNI
OD ZARAZ
* KIEROWCÊ ci¹gnika
rolniczego
* PILARZA
* MECHANIKA
* SPAWACZA-ŒLUSARZA
tel. 913971951, 509-288-386
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Uratuj¹ na l¹dzie
i w wodzie
(WÊGORZYNO).GminaWêgorzyno rozstrzygnê³a ju¿ przetarg
na zakup wyposa¿enia dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wêgorzynie. Zamówienie sk³ada siê z czterech odrêbnych czêœci podzielone
na zadania.
Zadanie nr 1 obejmuje zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego, zadanie nr 2 – zakup
³odzi hybrydowej z wyposa¿eniem i
przyczep¹, zadanie nr 3 – zakup zestawu narzêdzi hydraulicznych ratownictwa drogowego, systemu
stabilizacji, zestawu hydraulicznego
do wywa¿ania drzwi i obcinania peda³ów samochodowych i zadanie nr
4 zakup: aparatu powietrznego, zestawu ratownictwa medycznego
PSP R-3, pirometru, motopompy p³ywaj¹cej, namiotu kwatermistrzow-

skiego z wyposa¿eniem, agregatu
pr¹dotwórczego, motopompy szlamowej, drabiny po¿arniczej oraz pr¹downicy.
W przetargu wp³ynê³o a¿ siedem
ofert.
Zadanie nr 1 – lekki samochód
ratowniczo-rozpoznawczy dostarczy firma Frank-Cars Sp. z o.o. z Czêstochowy, ³ódŸ hybrydow¹ z wyposa¿eniem oraz z przyczep¹ – Twin
Power z Warszawy, zadanie nr 3 –
narzêdzia hydrauliczne ratownictwa
drogowego dostarczy firma FireMax z Warszawy, natomiast zadanie
nr 4 – zakup sprzêtu ratowniczo-gaœniczego zrealizuje Kadimex S.A. z
Warszawy.
(r)
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Stawiaj¹ na turystykê
(RADOWO MA£E) Dla wójta
Radowa Ma³ego Wies³awa Lorneta
potencja³em gminy s¹ ludzie. Mo¿liwoœæ rozwoju gminy widzi równie¿ w turystyce.
- Gmina nie posiada ziemi, prócz
niewielkich powierzchni. Jest za to
du¿o dróg gminnych, które trzeba
remontowaæ. Trzeba wiêc wykorzystaæ potencja³ ludzki. W tej chwili
wspó³praca ze starostwem zaczyna
przyjmowaæ obiecuj¹ce perspektywy. Wicestarosta Gra¿yna Karpowicz powiedzia³a na spotkaniu, ¿e
ma pomys³y co do rozwoju tych
miejscowoœci. Myœlê, ¿e to kiedyœ
zaowocuje i bêd¹ realizowane po-

mys³y wspólnie ze starostwem czy
s¹siednimi gminami, a efektem bêdzie rozwój naszych gmin. Posiadamy potencja³ turystyczny. Piêkna
Wieœ jest tylko jednym z pomys³ów,
a w nim stawiamy na agroturystykê.
Mamy kilka oœrodków, które chcielibyœmy wypromowaæ i myœlê, ¿e uda
nam siê. Bêdziemy mieli swój folder,
który ma byæ zwieñczeniem programu realizowanego przez GOK w Radowie Ma³ym. Program dotyczy nauki fotografowania. W folderze
chcielibyœmy zamieœciæ interesuj¹ce tereny i miejsca, w których coœ siê
dzieje, aby przyci¹gn¹æ do nas turystów – powiedzia³ wójt Wies³aw
Lorent.
MM
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Radni zdecydowali o przyst¹pieniu do zmiany
studium

Chc¹ postawiæ
wiatraki miêdzy
Potulinami i Iglicami

26 milionów d³ugu
(£OBEZ). Planowana kwota d³ugu na koniec 2015 roku wynosi
26.073.217,33 z³ i w zwi¹zku z planowan¹ sp³at¹ d³ugu sukcesywnie
maleje, osi¹gaj¹c poziom zerowy na
koniec 2025 roku.
W projekcie bud¿etu w grudniu
zaplanowano dochody bud¿etu w

wysokoœci 54.026.955 z³ oraz rozchody w wysokoœci 1.186.462 z³ przeznaczone na sp³atê kredytów. Bud¿et na
2015 rok wykazuje deficyt w wysokoœci 3.167.538 z³.
•ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego maj¹ byæ œrodki pochodz¹ce z emisji papierów wartoœciowych.
op

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

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

(RESKO) Radni gminy Resko
zdecydowali siê na postawienie kolejnej farmy wiatrakowej w gminie.
Mia³aby stan¹æ za Iglicami. W tym
celu, pod koniec stycznia 2015 r.,
podjêli uchwa³ê o przyst¹pieniu do
zmiany w studium.
Uchwa³a (mr IV/21/15), jak¹ radni
podjêli na sesji 26 stycznia br., brzmi:
„Przystêpuje siê do sporz¹dzenia

zmiany „Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania
Gminy Resko”. Przedmiotem zmiany jest zweryfikowanie granic obszarów przeznaczonych pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych z infrastruktur¹ techniczn¹. Obszar
objêty zmian¹ w studium po³o¿ony
jest miêdzy jeziorem £abuñ, Potulinami, Iglicami i drog¹ na Star¹
Dobrzycê.
KAR

OG£OSZENIE
Burmistrz Reska informuje
¿e w dniu 13.02.2015r. zosta³ wywieszony na tablicy
og³oszeñ wykaz nr 1/2015 o przeznaczeniu do sprzeda¿y dzia³ki gruntowej nr 242/9 o pow. 2301 mkw., po³o¿onej w Resku przy ul. Gdañskiej 15 oraz wykaz nr
1/2015 o przeznaczeniu gruntów do dzier¿awy na cel
rolny: dz. nr 142/2 i pow. 1,4348 ha po³o¿onej w obr.
Policko i dz. nr 7/1 o pow. 0,27 ha w obr. Godziszewo.
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£OBEZ

Od ponad dekady myœl¹ nad lokalizacj¹
nowego cmentarza
(£OBEZ). W³aœciwie minê³a ju¿
dekada odk¹d zaczêto dyskutowaæ o
lokalizacji nowego cmentarza. Mijaj¹ kolejne kadencje w³adz a cmentarza jak nie by³o tak nie ma. Nie ma
te¿ zgodnoœci co do tego, gdzie powinien powstaæ, a miejsca na ³obeskim
cmentarzu coraz mniej.
Jedn¹ z ostatnich lokalizacji by³a
czêœæ parku leœnego w³¹czonego w
granice cmentarza. Z niej jednak, na
proœbê ekologów dzia³aj¹cych w
imieniu czêœci mieszkañców miasta,
zrezygnowa³ obecny burmistrz
£obza. Ta decyzja nie spodoba³a siê
niektórym radnym. Podczas sesji
dali temu wyraz.
- Chcia³bym jeszcze raz odnieœæ
siê do propozycji rezygnacji rozbudowy cmentarza na tzw. kwaterze
górnej. Dyskutowaliœmy wiele lat,
bo to nie tylko jedna kadencja, to
jeszcze lata 2002-2003, 2004. W
wyniku ró¿nych za i przeciw, w ramach mo¿liwoœci i kompromisu równie¿, ostatecznie po wielu latach
dyskusji wypracowaliœmy koncepcjê rozbudowy tego cmentarza w³aœnie o górn¹ kwaterê, z uwzglêdnieniem muru, na którym bêd¹ grzebane
urny, a teraz zmieniamy ad hoc bez
dyskusji w³aœciwie wczeœniejsze
ustalenia. To chyba nie têdy droga.
Trzeba by³oby siê bardzo, bardzo
powa¿nie zastanowiæ. Nie róbmy
czegoœ pochopnie, co potem bêdzie
siê nam odbija³o czkawk¹ przez kolejne lata. Samorz¹d to nie jest kadencyjnoœæ od wyborów do wyborów. Samorz¹d to ustalenie pewnych planów i priorytetów, które
realizuje siê niezale¿nie od tego, kto
zasiada w organie uchwa³odawczym
– w radzie, czy te¿ kto zasiada w organie wykonawczym, czyli zajmuje
stanowisko burmistrza. Trzymajmy
siê pewnych priorytetów, ale i wypracowanego harmonogramu. Bo
ani w poprzedniej, ani w obecnej, ani
w przysz³ej radzie w strukturze osobowej nie siedz¹ ludzie naiwni i nieznaj¹cy tematu. Ka¿dy z samorz¹dów, ka¿da z kadencji wypracowywa³a i musi wypracowywaæ pewne
kierunku rozwoju gminy – powiedzia³ radny Kazimierz Chojnacki, rozpoczynaj¹c dyskusjê.
W odpowiedzi burmistrz uzasadni³ swoj¹ decyzjê odnoœnie wstrzymania wycinki drzew.
- Bêdziemy mieli protesty spo³eczne, bardzo du¿e. St¹d wziê³a siê
koncepcja cmentarza naprzeciwko
oœrodka zdrowia. Konsultowana
by³a z ludŸmi, którzy pamiêtaj¹ ten
teren. Nie by³o tam takiej iloœci gro-

bów, o których rozmawiamy, nie by³o
grobowców. Uwa¿am, ¿e mo¿liwa
jest tam lokalizacja. Ale to wy, radni,
zdecydujecie, które miejsce wybraæ,
a ja bêdê musia³ post¹piæ tak, jak
rada zadecyduje – powiedzia³ burmistrz £obza Piotr Æwik³a.
Radny Marek Rokosz powiedzia³, ¿e nie do koñca przekonuje go
argumentacja, ¿eby zmieniaæ koncepcjê ze wzglêdu na protest ekologów. Nie wyjaœni³ jednak dlaczego. Wycinka tych drzew i protest ekologów nie s¹ dla mnie argumentem
przekonywuj¹cym, je¿eli po drugiej
stronie mamy twarde argumenty finansowe - powiedzia³ radny Marek
Rokosz.
Trzy koncepcje, trzy wydatki
W zwi¹zku z tym, ¿e o rozszerzeniu albo budowie nowego cmentarza mówi siê ju¿ od 2004 roku, nie
wszystkie wiêc koszty zosta³y
przedstawione przez kierownik Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska. Inna te¿ jest
dzisiaj wartoœæ pieniêdzy i inne s¹
koszty.
Pierwsz¹ koncepcj¹ budowy nowego cmentarza by³y tzw. pola truskawkowe o powierzchni 6,76 hektarów. Teren znajduje siê na terenach
agencyjnych, z mo¿liwoœci¹ przejêcia pod ten cel. Jest zrobiony plan
miejscowy, który kosztowa³ 12.500
z³. By³y przeprowadzone badania
geologiczne gruntów za ponad 8 tys.
z³. Razem wynios³o to gminê 21.345
z³. Wykonany jest te¿ plan miejscowy i na podstawie planu miejscowego i wyasygnowania œrodków bud¿etu mo¿na przej¹æ pola od Agencji. Miejsca grzebalnego wystarczy³oby na 30 lat.
Drug¹ koncepcj¹ przyjêt¹ za poprzedniego burmistrza by³ teren pomiêdzy kaplic¹ a tzw. patelni¹; dzisiaj jest po³¹czone z parkiem leœnym
i stanowi jego integraln¹ czêœæ –
bynajmniej dla spacerowiczów. Na
mapach jest to teren cmentarza. Tam
równie¿ zosta³y zrobione badania
geologiczne gruntów, zosta³o wykonane wznowienie granic, by³a ocena
dendrologiczna, koncepcja zagospodarowania oraz mapy - to wynios³o gminê 17.600 z³.
Aby móc tam zrobiæ cmentarz,
nale¿y wyci¹æ i wykarczowaæ rosn¹ce tam drzewa, usun¹æ karpy, zrobiæ
ogrodzenie, projekt na oœwietlenie,
doprowadziæ wodê i nasadziæ drzewa niskopienne.
W zwi¹zku z tym, ¿e odby³ siê ju¿
przetarg na to zadanie, znane s¹ te¿

ceny jakie poda³y zainteresowane
wycink¹ firmy. Wprawdzie gmina
mia³a na ten cel przeznaczone 53 tys.
z³ brutto, to jednak okaza³o siê za
ma³o.
W postêpowaniu z³o¿ono 5
ofert, oferta z najwy¿sz¹ cen¹ wynosi³a 147.600 z³, natomiast z najni¿sz¹
98.004,60 z³.
Kolejny koszt to zakup drzewek
za kwotê 13 tys. z³ i ich nasadzenie.
Tutaj nie wiadomo, na ile lat wystarczy³oby miejsc grzebalnych. A to
jest istotne, o ile radni rzeczywiœcie
chc¹ policzyæ najtañsz¹ opcjê.
Koncepcja przed³o¿ona przez
burmistrza £obza Piotra Æwik³ê nie
jest nowa. To powrót do jednych z
lokalizacji, o których dyskutowano
kilka lat temu. Wówczas odpad³a,
bowiem pojawi³a siê informacja, ¿e
na terenie starego cmentarza przy ul.
Wojska Polskie znajdowa³y siê grobowce, a teren zosta³ zasypany gruzem. Nie potwierdza tego samo miejsce. Szczególnie po obfitych desz-

czach woda ods³ania tu¿ pod powierzchni¹ elementy starych grobów. Okaza³o siê te¿, ¿e grobowce
by³y, ale tylko w jednej kwaterze.
Skoro po wojnie wykorzystywano
bez problemów obecny teren cmentarza, to równie dobrze mo¿na wykorzystywaæ starsz¹ czêœæ.
W tej czêœci równie¿ wykonana
jest dokumentacja dendrologiczna
drzew oraz wykonane s¹ badania
geologiczne gruntów. By³ te¿ robiony projekt ogrodzenia. Do tej pory
wydano na to oko³o 16.500 z³.
Aby jednak zrobiæ cmentarz w
stronê ul. Wojska Polskiego, gmina
musi wykonaæ plan miejscowy, to
koszt oko³o 20 tys. z³. Po jego wykonaniu konieczna bêdzie dokumentacja i uzyskanie pozwolenia na budowê na rozprowadzenie wody, oœwietlenie itd. Przy ul. Wojska Polskiego
równie¿ trzeba siê bêdzie liczyæ z
tym, ¿e potrzebna bêdzie czêœæ wycinki drzew oraz zabiegi pielêgnacyjne na pozosta³ych.
MM

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZ £OBZA
zawiadamiam, ¿e 24.02.2015r. (wtorek) o godz. 17.00 w Urzêdzie
Miejskim w £obzie (sala nr 21) odbêdzie siê

ZEBRANIE MIESZKAÑCÓW ULIC:
Anny Jagiellonki, Armii Krajowej, Bema, Boczna, ks. Bogus³awa, Boles³awa Chrobrego, Boles³awa Krzywoustego, Borków, Browarna, Budowlana, ks.
Czcibora, G³owackiego, Jagiellonów, Kamienna, Kiliñskiego, Koœcielna,
£obzówek, Mickiewicza, Mieszka I, Miodowa, Nowe Osiedle, Okopowa,
Piastów, Pomorska, Pó³nocna, Przechodnia, Przedmiejska, Przemys³owa, pl.
3 Marca, ks. Racibora, Rolna, Siewna, Spokojna, Szkolna, XXX- lecia PRL, ks.
Warcis³awa, W³adys³awa £okietka celem wyboru cz³onków Rady Osiedla w
£obzie.
Porz¹dek dzienny zebrania obejmowaæ bêdzie:
1. Otwarcie zebrania
2. Uchwalenie porz¹dku dziennego zebrania
3. Zapoznanie ze Statutem Osiedla (w czêœci dotycz¹cej wyborów)
4. Wybory:
a) wybór komisji wyborczej,
b) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
c) g³osowanie tajne,
d) ustalenie i og³oszenie wyników wyborów;
5. Dyskusja i wolne wnioski
6. Zamkniêcie zebrania.
Informuje siê, ¿e w przypadku braku wymaganej statutem frekwencji tj. 1/
5 uprawnionych mieszkañców, zebranie odbêdzie siê w drugim terminie tj. w
tym samym dniu po up³ywie 30 minut. Zebranie w tym terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê mieszkañców obecnych na zebraniu.
BURMISTRZ £OBZA Piotr Æwik³a £obez, dnia 16.02.2015r.
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Wk³ada siê w gips i na w³asny koszt trzeba jechaæ do Gryfic, bo nie ma lekarza chirurga. Przyjmuje lekarz

Gryfice chc¹ zamieniæ szpital w Resku
(RESKO). Dzia³alnoœæ szpitala w Resku od pocz¹tku
dzier¿awy, czyli od stycznia 2011 roku, przynios³a
SPZZOZ w Gryficach oko³o 5,5 miliona strat. Z kolei
dzia³alnoœæ na terenie przychodni w £obzie oko³o
600 tys. z³ strat – to koszty bez nak³adów
inwestycyjnych, które zosta³y poniesione na obu
obiektach. Gryfice naciskaj¹, aby w Resku
funkcjonowa³ jedynie ZOL. Radna Barbara
Basowska twierdzi, ¿e to planowe wygaszanie.
W ci¹gu ostatniego miesi¹ca zarz¹d powiatu ³obeskiego spotka³ siê
z dzier¿awc¹ szpitala dwukrotnie: 20
stycznia i 5 lutego. Podczas pierwszego spotkania w gabinecie u wicestarosty Gra¿yny Karpowicz obecny by³ dyrektor SPZZOZ Piotr So³tysiñski oraz pe³nomocnik dyrektora
ds. szpitala w Resku Artur Mackiewicz. Dzia³alnoœæ szpitala w Resku
jest dzia³alnoœci¹ oddzia³ów: chorób wewnêtrznych, chirurgicznego i
ZOL, w obiekcie funkcjonuje jeszcze
przychodnia i Izba Przyjêæ. Najwiêksze straty, jak relacjonowa³ podczas
komisji po³¹czonych dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wies³aw
Ma³y, przyniós³ oddzia³ chirurgiczny - oko³o 70 proc. wszystkich, czyli
oko³o 3,7,-3,8 miliona z³. Pozosta³a
dzia³alnoœæ szpitala, w tym oddzia³
wewnêtrzny, to straty w wysokoœci
oko³o 1,7-1,8 miliona z³. Najbardziej
dochodowym jest ZOL, który ma
obecnie 46 ³ó¿ek. Pacjentów jednak
jest wiêcej i na cele ZOL wygospodarowano dwie sale chirurgii. W tej
chwili dochodow¹ dzia³alnoœci¹ dla
szpitala jest ZOL, bo na ten cel otrzymuje siê najwiêcej punktów. Dodatkowo na ZOL-u mog¹ byæ wykorzystywane pieni¹dze pacjentów do 70
proc. np. z rent.
Zespó³ negocjacyjny
- Dyrektor SPZZOZ w Gryficach
powiedzia³, ¿e jako publiczny zak³ad,
którego w³aœcicielem jest marsza³ek,
ma naciski na to, ¿eby szpital przesta³
przynosiæ d³ugi, a zacz¹³ przynajmniej wychodziæ na zero. Jedyny
rachunek widzi w tym, ¿eby zlikwidowaæ dwa oddzia³y: chirurgiê i oddzia³ wewnêtrzny, a zwiêkszyæ ZOL.
Zarz¹d odniós³ siê sceptycznie
do takich pomys³ów. Dzia³alnoœæ
reguluje umowa zawarta pomiêdzy
powiatem a dzier¿awc¹, która pewne
zasady wyraŸnie okreœla. ¯eby ta
dzia³alnoœæ uleg³a zmianie, musi ulec
zmianie umowa. Z³o¿y³em do Rady
wniosek o wyznaczenie radnych do
prac w zespole negocjacyjnym, który zamierza powo³aæ pan starosta.

Zarz¹d samodzielnie nie bêdzie podejmowa³ decyzji, poniewa¿ jest
Rada Powiatu i to ona powinna nakreœliæ kierunki dzia³ania i wypracowaæ za³o¿enia – powiedzia³ dyrektor
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wies³aw Ma³y.
W sk³ad zespo³u negocjacyjnego maj¹ wejœæ: starosta Pawe³ Marek, wicestarosta Gra¿yna Karpowicz, cz³onek zarz¹du Andrzej Gradus, sekretarz Grzegorz Wasilewicz,
skarbnik Helena Szulc, dyrektor
Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wies³aw Ma³y, dwóch cz³onków Rady
Powiatu, którzy zostali powo³ani w
dalszej czêœci obrad komisji – Barbara Basowska i Józef Leœniak oraz
strona prawna. Dzier¿awca ze swojej
strony wyznaczy osoby reprezentuj¹ce szpital, dodatkowo w negocjacjach bêd¹ uczestniczyli przedstawiciele szpitala. Kierunki dzia³ania
wypracowane przez zespó³ negocjacyjny zostan¹ dodatkowo poddane
konsultacjom spo³ecznym. Stron¹
bêd¹ szefowie gmin, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, które
dzia³aj¹ w sferze zdrowia, pracownicy szpitala i cz³onkowie Rady Spo³ecznej.
Kolejne spotkanie mia³o miejsce
5 lutego. Rozpoczê³o siê wizyt¹ w
przychodni zdrowia, a nastêpnie w
szpitalu w Resku. W spotkaniu
uczestniczy³a dyrektor Wydzia³u
Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego Dorota £abinowicz, dyrektor
SP ZZOZ w Gryficach Piotr So³tysiñski, pe³nomocnik dyrektora ds. szpitala w Resku Artur Mackiewicz, wicestarosta Gra¿yna Karpowicz,
cz³onek zarz¹duAndrzej Gradus oraz
dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Wies³aw Ma³y.
W tym roku chirurgia otrzyma³a
kontrakt, w którym jest oko³o 30
proc. tzw. pakietu onkologicznego.
Aby go wykonaæ, musz¹ byæ skierowania od lekarzy POZ-u z podejrzeniem choroby nowotworowej. Du¿o
lekarzy wycofuje siê z tego. Kontrakt z pakietem onkologicznym

jeszcze bardziej gmatwa sytuacjê
chirurgii i jeszcze bardziej nara¿a j¹
na starty.
USG i kardiologia
W szpitalu w Resku znajduje siê
USG oraz poradnia kardiologii wyposa¿ona w sprzêt. Zatrudniony jest
lekarz kardiolog.
- Dyrektor powiedzia³ tak: je¿eli
dojdziemy do porozumienia, ¿e zostan¹ zlikwidowane dwa niedochodowe oddzia³y, to ca³y sprzêt z poradni przeniesie do przychodni w
£obzie i tu uruchomi poradniê kardiologiczn¹ i USG.
Laboratorium
W £obzie znajduje siê punkt
pobrañ. Próbki zawo¿one s¹ do Reska do laboratorium. Na drugi dzieñ
wyniki s¹ z powrotem, czasami w tym
samym dniu.
- Mamy to laboratorium œwietnie
wyposa¿one w szpitalu i co z tego?
Przecie¿ my wozimy badania do Œwidwina. My do Œwidwin, £obez wozi
do Reska i tak wszyscy kr¹¿ymy –
powiedzia³a Barbara Basowska.

Naturalne wygaszanie
oddzia³ów?
- Chcia³abym mieæ wgl¹d, o jaki
kontrakt na szpital w Resku wyst¹pi³
dyrektor: na oddzia³ wewnêtrzny, na
ZOL i na chirurgiê. W umowie jest
zapisane, ¿e maj¹ byæ trzy oddzia³y i
nie ulega w¹tpliwoœci, aby którykolwiek zosta³ zlikwidowany. Mo¿e
pañstwo do koñca nie wiecie, ale
czêsto na proœbê pielêgniarek zaje¿d¿am do szpitala. Wydaje mi siê,
¿e tam wystêpuje naturalne wygaszanie oddzia³ów, bo ekonomia to
jest jedno, a wygaszanie to drugie.
Jak odbywa siê przyjêcie na oddzia³
chirurgiczny? Tak siê z³o¿y³o, ¿e
cztery lata pod rz¹d chodzi³am o laskach i mia³am do czynienia z lecznic¹ w Resku. Przyje¿d¿a siê do Reska. Przyjmuje Izba Przyjêæ - to siê
tak tylko hucznie nazywa, wk³ada siê
w gips i na w³asny koszt trzeba jechaæ do Gryfic, bo nie ma lekarza
chirurga. Przyjmuje lekarz ogólny,
który jest wszêdzie – i na ZOL-u i na
chirurgii i na wewnêtrznym. Teraz
jest nowa karetka. Jak bêdzie wypadek, to pojedzie automatycznie do

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 z póŸn. zmian./ poda³ do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczenie na stronie
internetowej www.bip.wegorzyno.pl wykazy nieruchomoœci lokalowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemcy oznaczonych jako
a) lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Podgórnej 11 w Wêgorzynie wraz
z udzia³em w wys. 168/1000 czêœci w prawie u¿ytkowania wieczystego
dz. nr 530/5 o pow. 0,0614 ha w obrêbie nr 3 m. Wêgorzyno.
b) lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Jagielloñskiej 2 w Wêgorzynie
wraz z udzia³em w wys. 140/1000 czêœci w dz. nr 1238/5 o pow. 0,0168 ha
w obrêbie nr 1 m. Wêgorzyno.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
Wêgorzynie ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 91 39 71
267.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

Str
Str.. 7

S£U¯BA ZDROWIA

tygodnik ³obeski 17.02.2015 r.

ogólny, który jest wszêdzie – i na ZOL-u i na chirurgii i na wewnêtrznym

w ZOL. Co na to starostwo w £obzie?
Gryfic. Bo to by³o tak: ciœnienie,
zbicie ciœnienia, jakiœ zastrzyk – takie
coœ. Poprzedni dyrektor Jacek Pietryka z rêk¹ na sercu powiedzia³, ¿e
podzieli siê z nami kontraktem z
opiek¹ nocn¹ i œwi¹teczn¹, ¿e w Resku bêdzie na pewno, do dzisiaj nie
ma. Nie ma J. Pietryki, ale jest jakaœ
ci¹g³oœæ w³adzy. Nie mo¿e byæ tak,
¿e coœ siê koñczy i wszystko siê urywa. Ludzie oczekuj¹ ci¹g³oœci w³adzy, odpowiedzialnoœci w³adzy. A
teraz postawiliœmy siê w takiej sytuacji, ¿e powinniœmy zamkn¹æ te dwa
oddzia³y, jak proponuje dyrektor i
zrobiæ ZOL? To nie jest nam potrzebny ju¿ szpital powiatowy? Na oddziale ZOL jest jeden lekarz, który
obs³uguje wszystkich i we wszystkich specjalnoœciach. Ludzie oczekiwali czegoœ wiêcej od tej w³adzy. I
nad tym musimy siê zastanowiæ –
powiedzia³a radna B. Basowska.
Radny J. Leœniak doda³, ¿e dyrektorowi szpitala zale¿y na zlikwidowaniu tej jednostki jak najszybciej.
- Taka jest prawda - nic nie robi w
tym zakresie, aby szpital móg³ funkcjonowaæ. S¹ koszty, ale jak siê zajedzie na chirurgiê do Gryfic, to tam
stoi do stu ludzi w kolejce - taki jest
t³ok. A tutaj szpital jest pusty i mo¿liwoœci szpitala nie s¹ wykorzystane. W³adowano w tej szpital wiele
milionów, jest jak cacko, przygotowany do wszystkiego. Gryfice po

przyjêciu rozpoczê³y remont, zesz³o
pó³ roku i to siê ci¹gnie ca³y czas, bo
zaczêto w pó³roczu realizowaæ leczenie, a na nastêpny rok dostali to
samo, czyli równie¿ za pó³ roku. Na
ten rok NFZ przydzieli³ ponad 800
punktów, a powinien 2400, ¿eby zamknê³o siê na zero – nie ma si³y, by
ten szpital z punktu widzenia finansowego wytrzyma³. Albo nowy dyrektor dosta³ z góry takie polecenie
albo sam zaplanowa³, ¿e w Resku
mamy ZOL, a w Gryficach leczymy.
W tej chwili jest oko³o 80 ³ó¿ek ZOLu i to zamknie siê ju¿ zyskiem, bo
kosztów praktycznie nie ma, bêdzie
jeden lekarz albo na telefon i pielêgniarki w po³owie zatrudnione –
powiedzia³ radny J. Leœniak.
Chcecie szpital, to p³aæcie
- Nie mo¿na postawiæ ¿adnego
zarzutu szpitalowi w Gryficach z
wywi¹zywania siê z umowy, jak¹
podpisali z powiatem. Wywi¹zali siê
z wyj¹tkiem jednego punktu – szpital nie jest dostosowany jeszcze do
wymogów unijnych.
Dyrektor powiedzia³ - proszê
do³o¿yæ pieni¹dze, to szpital bêdzie
powiatowy albo iœæ w innym kierunku, ¿eby nie tylko utrzymaæ miejsca
pracy, ale ¿eby jeszcze ta iloœæ miejsc
pracy zosta³a zwiêkszona. Mówimy
o przekszta³ceniu szpitala w placówkê ZOL, ale z rozbudow¹ dodatko-

wego pawilonu, bo na to s¹ pieni¹dze w programach unijnych i tutaj
mo¿e nam marsza³ek pomóc. Wiêc
mamy wizjê Reska – albo trzymamy
siê szpitala powiatowego i w którymœ momencie przestanie on istnieæ, bo wykoñczy go ekonomia i
statystyka, nikt nie chce siê leczyæ w
szpitalu w Resku, albo postawimy na
szerok¹ wizjê rozwoju Reska i zagwarantujemy byt na wiele lat –
powiedzia³a wicestarosta Gra¿yna
Karpowicz.
Starosta Pawe³ Marek doda³, ¿e w
Resku nie ma specjalistów chirurgów. Dodatkowe koszty generuje
kadra, która musi doje¿d¿aæ z Gryfic
i ¿¹da bardzo wysokich stawek.
Umowa rzecz œwiêta
Cz³onek zarz¹du Andrzej Gradus
przypomnia³ wszystkim zebranym,
¿e umowa podpisana jest ze szpitalem w Gryficach na 20 lat, a w niej jest
zapis, ¿e w szpitalu maj¹ funkcjonowaæ minimum: oddzia³ chirurgiczny,
oddzia³ wewnêtrzny i ZOL.
- Podpisywali umowê i wiedzieli,
¿e bêd¹ straty i bêd¹ zyski. Ja sobie
nie pozwolê, ¿eby ze szpitala zrobiæ
pielêgnacyjny. Nie widzê takiej perspektywy i to powiedzia³em dyrektorowi – podpisywaliœcie, to wiedzieliœcie, ¿e bêdziecie mieli straty
czy zyski. Jak nie chce szpital Gryfice, to wypowiedzieæ umowê i niech

weŸmie nastêpny - powiedzia³ cz³onek zarz¹du Andrzej Gradus.
Szach mat dla Gryfic
Oddanie szpitala w Resku nie
jest jednak takie proste. SPZZOZ
Gryfice pozyska³ pieni¹dze unijne i
tak naprawdê teraz nie ma ruchu.
Dyrekcja szpitala w Gryficach nie
mo¿e wypowiedzieæ umowy, bo szpital bêdzie musia³ oddaæ pozyskane
pieni¹dze na remonty.
Dla kogo dodatkowe
miejsca pracy?
Obecnie w szpitalu w Resku pracuje oko³o 70 osób. Lekarze doje¿d¿aj¹ z Gryfic, podobnie czêœæ
pielêgniarek. Wiêkszoœæ jednak stanowi¹ mieszkañcy powiatu ³obeskiego. Inna rzecz, ¿e jeœli w Resku
mia³by rzeczywiœcie powstaæ tylko i
wy³¹cznie ZOL i mia³by on byæ rozbudowany o pawilon, to niekoniecznie musia³aby zwiêkszyæ siê tak radykalnie liczba osób pracuj¹cych w
reskim szpitalu. Inne s¹ bowiem wymagania co do liczby pielêgniarek na
oddzia³ach chirurgicznym i wewnêtrznym, a inny na ZOL.
To dopiero pocz¹tek dyskusji na
temat przysz³oœci szpitala w Resku.
Jakie bêdzie stanowisko zarz¹du i
rady w zderzeniu z rzeczywistoœci¹,
czas poka¿e.
MM

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA £OBZA

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA £OBZA

Zawiadamiam, ¿e 25.02.2015r. (œroda) o godz. 17.00
w Urzêdzie Miejskim w £obzie (sala nr 21)
odbêdzie siê

Zawiadamiam, ¿e 26.02.2015r. (czwartek) o godz. 17.00
w Urzêdzie Miejskim w £obzie (sala nr 21) odbêdzie siê

ZEBRANIE MIESZKAÑCÓW ULIC:

ZEBRANIE MIESZKAÑCÓW ULIC:

Cicha, Chopina, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Kopernika, Kwiatowa, Moniuszki, Murarska, Obroñców Stalingradu, Ogrodowa, Orzeszkowej,
Sienkiewicza, Sikorskiego, S³oneczna, S³owackiego, Szymanowskiego, Œwiêtoborzec, Waryñskiego, Wojska Polskiego, Zielona

Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Drawska, Dubois, Kolejowa, Koœciuszki,
pl. Koœciuszki, Kraszewskiego, Krasickiego, Krótka, Lipowa, £¹kowa, Magazynowa, Niepodleg³oœci, Odnoga Wêgorzyñska, Podgórna, Przyrzeczna,
Rapackiego, Rzeczna, Sawickiej, Segala, Sosnowa, pl. Spó³dzielców, Strumykowa, Szosa Œwidwiñska, Wêgorzyñska, Wojcelska, Wybickiego

celem wyboru cz³onków Rady Osiedla w £obzie.

celem wyboru cz³onków Rady Osiedla w £obzie.

Porz¹dek dzienny zebrania obejmowaæ bêdzie:
1. Otwarcie zebrania
2. Uchwalenie porz¹dku dziennego zebrania
3. Zapoznanie ze Statutem Osiedla (w czêœci dotycz¹cej wyborów)
4. Wybory:
a)
wybór komisji wyborczej,
b)
przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
c)
g³osowanie tajne,
d)
ustalenie i og³oszenie wyników wyborów;
5. Dyskusja i wolne wnioski
6. Zamkniêcie zebrania.
Informuje siê, ¿e w przypadku braku wymaganej statutem frekwencji tj.
1/5 uprawnionych mieszkañców, zebranie odbêdzie siê w drugim terminie tj.
w tym samym dniu po up³ywie 30 minut. Zebranie w tym terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê mieszkañców obecnych na zebraniu.
BURMISTRZ £OBZA Piotr Æwik³a £obez, dnia 16.02.2015r.

Porz¹dek dzienny zebrania obejmowaæ bêdzie:
1. Otwarcie zebrania
2. Uchwalenie porz¹dku dziennego zebrania
3. Zapoznanie ze Statutem Osiedla (w czêœci dotycz¹cej wyborów)
4. Wybory:
a)
wybór komisji wyborczej,
b)
przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
c)
g³osowanie tajne,
d)
ustalenie i og³oszenie wyników wyborów
5. Dyskusja i wolne wnioski
6. Zamkniêcie zebrania.
Informuje siê, ¿e w przypadku braku wymaganej statutem frekwencji tj.
1/5 uprawnionych mieszkañców, zebranie odbêdzie siê w drugim terminie tj.
w tym samym dniu po up³ywie 30 minut. Zebranie w tym terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê mieszkañców obecnych na zebraniu.
BURMISTRZ £OBZA Piotr Æwik³a £obez, dnia 16.02.2015r.
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10 luty 1940 roku - pamiêtamy
Po napaœci Niemców i Rosjan na
Polskê, 10 luty 1940 r. to dla Polaków bolesna data. By³a to pierwsza,
najtragiczniejsza i niespodziewana
zsy³ka na Sybir. Noc¹, przy 40. st.
mrozie ¿o³nierze NKWD zabieraj¹
ca³e rodziny, zw³aszcza leœników,
gajowych, osadników wojskowych,
cywilnych i innych. Ogó³em 250 tysiêcy.
10 luty – bêdziemy pamiêtali.
Jak przyszli sowieci, gdyœmy jeszcze
spali
Nas i nasze dzieci na sanie wsadzili
I na g³ówn¹ stacjê saniami
odprawili
i w ciemny towarowy wagon
jak w trumnê wsadzili
Wagony dudni³y po szynach
szerokich
Pêdzi³y za mrozem, za wiatrem
w dalekie stepy i tajgê, w ciê¿kie
obozy i ³agry
Nam przymarza³y warkocze
do œcian
oszronionych i zimnych potwornie
A g³odne dzieci wo³a³y, p³aka³y:
„daj mamo chleba, daj”
Staruszek siê kuli³ i zwija³ w k³êbek
z œwiñsk¹ g³ow¹ jak bia³y go³¹bek.
Wióz³ swoje koœci z³o¿yæ daleko na
wschód za du¿¹ rzek¹
Mija³y tygodnie, a poci¹g siê spieszy³, by zd¹¿yæ na czas.
Bo tam czeka³y ju¿ na nas ³omy, pi³y,
siekiery i las
(Ze wspomnieñ Leokadii Nowik)
Ile¿ to podczas tego transportu
zmar³o ma³ych dzieci, starców, chorych. Na postojach wyrzucano ich z
wagonów.

„Dla Polaków - nazwa Sybir
Niesie inne te¿ znaczenia...
To symbol zes³añ, katorg;
Œmierci za Polskê, cierpienia!
(...)
Tam, im - w ³agrach i wiêzieniach,
W tajdze, w stepach ko³chozowych
Prac¹, ch³odem, wszami, g³odem Polskê wybijano z g³owy!”
Marian Jonkajtys
10 lutego 2015 r. w 75. rocznicê
pierwszej deportacji na Sybir o
godz. 11.00 na cmentarzu komunalnym pod Krzy¿em Sybiraków zgromadzili siê ³obescy Sybiracy wraz z

uczniami V kl. Szko³y Podstawowej
w Starogardzie, pod opiek¹ nauczyciela historii Czes³awa Szawiela.
Przybyli te¿ nasi lokalni reporterzy.
Zosta³y zapalone znicze i z³o¿one
kwiaty. Uczniowie zaprezentowali
fragmenty wierszy, nawi¹zuj¹ce do
tamtych czasów, autorstwa naszego
lokalnego poety Sybiraka Kazimierza Ziêby.
Pomodliliœmy siê za tych, co oddali swoje ¿ycie w obronie naszej
Ojczyzny, za zmar³ych Sybiraków,
tam, na zes³aniu, za tych, co nie maj¹
swoich mogi³ i nic o nich nie wiemy,
za spoczywaj¹cych na naszym
cmentarzu. Tylko tak mo¿emy oddaæ
nale¿ny im ho³d i czeœæ, by ich trud
nie poszed³ na marne, by nie by³o
wojen, zag³ady, przemocy i g³odu.
Po tej skromnej, ale wymownej
uroczystoœci zaprosiliœmy uczniów
na poczêstunek do Biblioteki Miej-

skiej, gdzie jest nasze biuro. Mieliœmy okazjê porozmawiaæ o naszych
prze¿yciach na zes³aniu, jakie by³o
nasze dzieciñstwo tam urodzonych.
Jak musieliœmy sobie radziæ, gdy
przywieziono nas tu, na ziemiê
³obesk¹.
Pobyt na Syberii nauczy³ nas, ¿e
trzeba doceniaæ to, co siê ma i radziæ
w ró¿nych okolicznoœciach.
Pragnê w imieniu zarz¹du naszego Ko³a serdecznie podziêkowaæ
Czesiowi Szawielowi za zorganizowanie przyjazdu uczniów. Panu dyrektorowi biblioteki Eugeniuszowi
Szymoniakowi za udostêpnienie
sali, zdjêcia i bycia z nami.
Dziêkujê reporterom, ¿e zawsze
jesteœcie z nami.
Z powa¿aniem
Zofia Majchrowicz
Prezes Ko³a Zwi¹zku
Sybiraków w £obzie
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Najwiêcej nowych dróg w Resku,
najmniej w Dobrej
(POWIAT). Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie przygotowa³
zestawienie nak³adów inwestycyjnych i remontów wykonanych na
terenie powiatu ³obeskiego oraz
zestawienie procentowe kilometrów dróg w poszczególnych gminach wraz z poniesionymi nak³adami od czasu powstania powiatu
³obeskiego w 2002 roku do roku
ubieg³ego.

Gmina £obez
I tak zgodnie z tym zestawieniem
na terenie gminy £obez wykonano
prace na ³¹czna kwotê w wysokoœci
oko³o 1,6 miliona z³. Najdro¿szymi
inwestycjami by³y: przebudowa
mostu przez rzekê Rege w ci¹gu drogi powiatowej Meszne-£obez w
2011 roku, która kosztowa³a 555 tys.
z³ (przy dofinansowaniu 277 tys. z³.)
oraz przebudowa ul. Podgórnej w
£obzie wykonana w roku ubieg³ym
na bazie porozumienia z gmin¹
£obez.

Gmina Resko
W gminie Resko nak³ady inwestycyjne w ci¹gu ostatnich 12 lat
wynios³y ³¹cznie niemal 14,7 milionów z³. najdro¿szymi inwestycjami
by³y: remont drogi powiatowej Resko – Ostrzyca w 2010 roku za kwotê
niemal 6 milionów z³ (z dofinansowaniem w wysokoœci 2,4 miliona z³),
remont istniej¹cej nawierzchni bitumicznej w ci¹gu drogi powiatowej

Modlimowo-Resko w 2011 r. wraz z
elementami bezpieczeñstwa ruchu
za kwotê niemal 4,6 milionów z³ (dofinansowanie niemal 2,3 miliona z³)
oraz remont mostu na rzece Redze w
Resku w 2008 r. za kwotê 2,1 miliona
z³ (dofinansowanie w wysokoœci
niewiele ponad 1 milion z³).

Gmina Dobra
W gminie Dobra ³¹czne nak³ady
inwestycyjne na drogi powiatowe
wynios³y niewiele ponad 1 milion z³.
Najdro¿szymi inwestycjami by³y:
remont nawierzchni ul. D¹browskiego w Dobrej w 2011 roku za kwotê 276
tys. z³, wyrównanie istniej¹cej nawierzchni ul. D¹browskiego w 2011
roku za kwotê 130 tys. z³ oraz remont
nawierzchni ul. Buczka w 2007 roku
za kwotê niemal 143 tys. z³.

Gmina Radowo Ma³e
W gminie Radowo Ma³e ³¹czna
kwota nak³adów inwestycyjnych
wynios³a 8,8 miliona z³. Najdro¿sz¹
inwestycj¹ by³a przebudowa drogi
powiatowej Resko-Radowo-Borkowo-Wêgorzyno od m. Radowo Wielkie do skrzy¿owania drogi powiatowej z droga do m. Sielsko w latach
2005-6. Koszt zadania wyniós³ 7,3
miliona z³ (przy dofinansowaniu niemal 5,5 miliona z³), przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mo³dawin-Maliniec w 2009 roku za kwotê
niemal 950 tys. z³ (dofinansowanie
niemal 200 tys. z³) oraz remont na-

„AKCJA WYSTAWKA”

wierzchni brukowcowej wraz z chodnikami w Mo³dawinie, która kosztowa³a 284 tys. z³, realizacja zadania
mia³a miejsce w latach 2012-13.

Gmina Wêgorzyno
W gminie Wêgorzyno ³¹czne
nak³ady finansowe na drogi i chodniki powiatowe wynios³y niemal 7,8
miliona z³. Najdro¿szym zadaniem
by³a przebudowa drogi Resko-Wêgorzyno w 2014 roku na odcinku 3,6
km, która kosztowa³a 4 miliony z³
(dofinansowanie niemal 2 miliony z³)
oraz przebudowa drogi powiatowej
Runowo-Lesiêcin na odcinku od
drogi powiatowej Resko-Wêgorzyno do m. Kraœnik w 2010 roku za
kwotê 2,6 miliona z³ (dofinansowanie
w kwocie niemal 1,9 miliona z³), kolejnym zadaniem pod wzglêdem wyso-

koœci kosztów jest przebudowa drogi powiatowej Resko-Wêgorzyno w
2011 roku za kwotê oko³o 520 tys. z³
z dofinansowaniem w wysokoœci 50
proc.

34 miliony na powiat
£¹cznie na terenie powiatu ZDP
wykona³ prace na kwotê w wysokoœci niemal 34 milionów z³, wykonuj¹c
ogó³em 372 km dróg. Najwiêcej prac
wykonano w gminie Resko, bo a¿ 33
proc., nastêpnie w gminie Wêgorzyno – niemal 22 proc., w gminie £obez
– niemal 18,5 proc., w gminie Radowo Ma³e prawie 16 proc. i najmniej w
gminie Dobra – nieca³e 10,4 proc.
Pod wzglêdem nak³adów finansowych jednak najmniej wydano w
gminie Dobra (3,2 proc.) i w gminie
£obez (4,7 proc.).
MM

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

Wszystkim wspó³uczestnicz¹cym
w ostatnim po¿egnaniu naszej

mamy
Œ.P.
Romualdy Klemiaty
serdecznie dziêkuj¹
córka i syn z rodzinami
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Mieszkañcy ka¿dego obwodu wybior¹ po 5 swoich
przedstawicieli w Radzie Osiedla

Wybory do Rady
Osiedla
(£OBEZ). Po wyborach samorz¹dowych czekaj¹ teraz kolejne –
wybory do Rady Osiedla. Wprawdzie umownie £obez posiada wiele
osiedli, jednak formalnie, miasto
stanowi ca³oœæ i tym samym na obszar ca³ego miasta wybierana jest
jedna Rada Osiedla.
Podzia³ dotyczy jednak obwodów g³osowania, przy czym z ka¿dego obwodu wybieranych bêdzie piêciu radnych. Podzia³ ten ma zapewniæ porównywalne przedstawicielstwo przypadaj¹ce na jeden mandat.
£¹cznie w radzie bêdzie 15 radnych.
Liczba mieszkañców w obwodzie
nr wynosi 3.431, w obwodzie nr 2 –
3.384; w obwodzie nr 3 – 3.298.
Obwód nr 1: Czêœæ miasta £obez
obejmuj¹ca ulice: Anny Jagiellonki,
Armii Krajowej, Bema, Boczna, ks.
Bogus³awa, Boles³awa Chrobrego,
Boles³awa Krzywoustego, Borków,
Browarna, Budowlana, ks. Czcibora,
G³owackiego, Jagiellonów, Kamienna, Kiliñskiego, Koœcielna, £obzówek, Mickiewicza, Mieszka I, Miodowa, Nowe Osiedle, Okopowa, Piastów,Pomorska, Pó³nocna, Przechodnia, Przedmiejska, Przemys³owa, pl. 3 Marca, ks. Racibora, Rolna,
Siewna, Spokojna, Szkolna, XXXlecia PRL, ks. Warcis³awa, W³adys³awa £okietka.

Obwód nr 2: Czêœæ miasta obejmuj¹ca ulice: Cicha, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Kopernika,
Kwiatowa, Moniuszki, Murarska,
Obroñców Stalingradu, Ogrodowa,
Orzeszkowej, Sienkiewicza, Sikorskiego, S³oneczna, S³owackiego,
Szymanowskiego, Œwiêtoborzec,
Waryñskiego, Wojska Polskiego,
Zielona.
Obwód nr 3: Czêœæ miasta obejmuj¹ca ulice: Akacjowa, Brzozowa,
Cisowa, Drawska, Dubois, Kolejowa, Koœciuszki, pl. Koœciuszki, Kraszewskiego, Krasickiego, Krótka,
Lipowa, £¹kowa, Magazynowa,
Niepodleg³oœci, Odnoga Wêgorzyñska, Podgórna, Przyrzeczna,
Rapackiego, Rzeczna, Sawickiej,
Segala, Sosnowa, pl. Spó³dzielców,
Strumykowa, Szosa Œwidwiñska,
Wêgorzyñska, Wojcelska, Wybickiego.
Wybory w obwodzie wyborczym
nr 1 odbêd¹ siê 24 lutego, w obwodzie wyborczym nr 2 - 25 lutego,
natomiast w obwodzie wyborczym
nr 3 – 26 lutego 2015 r.
Wszystkie zebrania rozpoczn¹
siê o godz. 17.00 w sali posiedzeñ
Urzêdu Miejskiego (nr 21) w poszczególnych dniach. Po wyborze
komisji oraz zg³oszeniu kandydatów
odbêd¹ siê wybory tajne.
MM

Wybory so³eckie ju¿ w marcu
(£OBEZ). Wybory na so³tysów i
cz³onków rad so³eckich w so³ectwach na terenie gminy £obez odbêd¹ siê od 2 marca do 31 marca.
Szczegó³owy harmonogram przedstawi burmistrz w drodze rozporz¹dzenia.
Wybory so³eckie stan¹ siê równie¿ okazj¹ do zmiany statutów so³eckich. Te uchwalane by³y bowiem
w 2003 roku. Od tego czasu zmieni³y
siê przepisy prawa, m.in. wszed³ fundusz so³ecki. Gmina. korzystaj¹c z
okazji, ¿e i tak w ka¿dym so³ectwie
odbêd¹ siê wybory so³eckie, chcia³aby po³¹czyæ je z konsultacjami w
sprawie zmiany w statutach. Ka¿dy
statut musi byæ bowiem skonsultowany z mieszkañcami so³ectwa.

Wszyscy so³tysi otrzymali projekt statutów w celu zapoznania siê
i wniesienia uwag. Nastêpnie statut
otrzymaj¹ mieszkañcy, którzy na
spotkaniu konsultacyjnym równie¿
mog¹ zg³osiæ swoje zastrze¿enia.
Je¿eli konsultacje nie bêd¹ przeprowadzone, to nadzór wojewody statut uchyli.
Zmiany spowodowane w statutach wynikaj¹ z przepisów prawa, w
dotychczasowych bowiem nie by³o
m.in. zapisu o funduszu so³eckim.
Widnia³ równie¿ zapis, który uchyla³y ju¿ s¹dy a mianowicie taki, ¿e so³tys straci mandat w momencie, gdy
zostanie skazany wyrokiem prawomocnym s¹du – taki zapis jest zwyczajnie niezgodny z przepisami.
MM

tygodnik ³obeski 17.02.2015 r.

By³a dyrektorem zaledwie pó³ roku

Burmistrz Hebda
odwo³a³ dyrektor ZPO

(DOBRA) Burmistrz Dobrej Piotr Hebda odwo³a³ z dniem 10 lutego 2015
r. Urszulê Ko³odziejczyk ze stanowiska dyrektora Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Dobrej. Pe³ni³a tê funkcjê zaledwie pó³ roku, od wrzeœnia 2014 r.,
po utworzeniu ZPO. W tym samym dniu powierzy³ pe³nienie obowi¹zków wicedyrektor ZPO Ma³gorzacie Podgórskiej oraz og³osi³ konkurs na stanowisko dyrektora zespo³u.
KAR

Konkurs na stanowisko
dyrektora Zespo³u
Placówek Oœwiatowych
(DOBRA). Zosta³
og³oszony konkurs
na dyrektora Zespo³u
Placówek Oœwiatowych.
Osoby chêtne obj¹æ to
stanowisko maj¹ czas
na z³o¿enie aplikacji
do 2 marca br.
Do konkursu wprawdzie mo¿e
przyst¹piæ ka¿da osoba, jednak
musi spe³niaæ wiele wymagañ, m.in.:
jest nauczycielem mianowanym lub
dyplomowanym, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole lub placówce
wchodz¹cej w sk³ad zespo³u, w której wymagania dotycz¹ce kwalifikacji nauczycieli s¹ najwy¿sze oraz:
ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia

podyplomowe z zakresu zarz¹dzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli,
posiada, co najmniej piêcioletni sta¿
pracy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
Dyrektorem placówki niekoniecznie musi byæ nauczyciel. Wystarczy, ¿e kandydat posiada m.in.:
co najmniej piêcioletni sta¿ pracy, w
tym co najmniej dwuletni sta¿ pracy
na stanowisku kierowniczym, ma
pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i korzysta z praw publicznych
i nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie o przestêpstwo œcigane z
oskar¿enia publicznego lub postêpowanie dyscyplinarne.
op
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Dzieñ Babci i Dziadka
w Przedszkolu Publicznym
im. Króla lwa w Wêgorzynie

W przedszkolu w Wêgorzynie 5
lutego odby³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Wszystkie grupy pod czujnym
okiem swoich pañ przygotowa³y z
tej okazji piêkne przedstawienie pt.
„Kubusiowe zmartwienie”. Œpiewa³y piosenki oraz wykona³y pokazowy taniec z parasolkami. W treœci recytowanych wspólnie wierszy dominowa³y s³owa mi³oœci i wdziêcznoœci. Niespodziank¹ by³a wizyta Ku-
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busia Puchatka, który przyby³ na t¹
wyj¹tkow¹ uroczystoœæ, czêstowa³
goœci swoim ulubionym przysmakiem oraz zaprosi³ do wspólnej zabawy. Po czêœci oficjalnej dziadkowie
wspólnie z wnukami udali siê na
s³odki poczêstunek przygotowany
przez rodziców.
To by³ wyj¹tkowy dzieñ pe³en
uœmiechu, radoœci i dumy. Mamy
nadziejê, ¿e ten dzieñ na d³ugo pozostanie w pamiêci kochanych dziadków.
Joanna Procanin

Pierwsze takie
WALENTYNKI

(£OBEZ). Po podsumowaniu
plebiscytu na najbardziej romantyczne miejsce w województwie zachodniopomorskim okaza³o siê, ¿e
Wzgórze Rolanda zajê³o ósme
miejsce. To nale¿a³o w jakiœ sposób
uczciæ. Czasu by³o niewiele, pomys³y rodzi³y siê na gor¹co.
14 lutego o godz. 16.00 na Wzgórzu Rolanda zjawili siê ci wszyscy, do
których dotar³a informacja o zbiórce.
Ka¿dy, kto mia³ chêæ przybycia,
musia³ spe³niæ jeden warunek – za³o¿yæ na siebie coœ czerwonego. Ju¿ z
daleka spomiêdzy drzew widaæ by³o
czerwone czapki, szaliki, kurtki oraz
baloniki. Na miejscu okaza³o siê, ¿e
pomys³odawcy pañstwo Lidia Lalak-Szawiel i Czes³aw Szawiel przynieœli ze sob¹ baloniki i lizaki oraz
rêcznie wykonane serce.
Po serii pami¹tkowych zdjêæ i
wspomnieñ ³obeziaków z czasów,
gdy spêdzali w tym miejscu swoje romantyczne, ale nie tylko chwile, w

niebo poszybowa³o 8 balonów z nadrukowanymi serduszkami – jako
wyraz radoœci, ¿e £obez zaj¹³ ósme
miejsce na dwadzieœcia szeœæ.
£obez pokona³ takie miejscowoœci
jak Szczecin, Koszalin i Ko³obrzeg.
Organizatorzy zapowiadaj¹, ¿e w
przysz³ym roku zostanie tu zorganizowana wiêksza impreza, niekoniecznie zainicjowana przez plebiscyt, wszak miejsce jest urokliwe i
romantyczne.
Do niektórych balonów zosta³y
przyczepione autorskie pocztówki
literacko-artystyczne wykonane
przez Grupê Literyczn¹ NA KRECHÊ, która przygotowa³a do druku
a¿ 65 wzorów pocztówek. S¹ one
kompilacj¹ wierszy, obrazów, zdjêæ,
grafik, rysunków artystów, poetów i
cz³onków grupy. Ju¿ zosta³o rozdanych oko³o 11 tysiêcy kartek w ca³ym kraju. Kartki zosta³y wydane
w³asnym sumptem przez poetów,
jako forma popularyzacji czytelnictwa wspó³czesnej poezji.
MM

„Zauwa¿ mnie” - akcja w Wêgorzynie
W dniach 11-12 lutego 2015 r. w
Wêgorzynie odby³a siê akcja „Zauwa¿ mnie”.
Prezes Stowarzyszenia Ludzi
Cierpi¹cych na Padaczkê pani Jadwiga Grochowalska wyruszy³a w
drogê 30 stycznia br. z Malborka.
Koniec akcji odby³ siê w Stargardzie
w dniu 14 lutego br. Dzieñ 14 luty to
nie tylko Walentynki, ale równie¿
Œwiatowy Dzieñ Chorych na Padaczkê. Celem tej akcji by³o zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa i mediów
na osoby chore na padaczkê. Dziêki
tej akcji ka¿de miasto przyjmuj¹ce
pani¹ Jadwigê Grochowalsk¹ mo¿e
nauczyæ siê czegoœ o tej chorobie,

ale przede wszystkim nauczy siê jak
pomagaæ ratowaæ ¿ycie i zdrowie
osoby chorej, z któr¹ mo¿e siê spotkaæ ka¿dego dnia.
Wizyta w Wêgorzynie to kolejny
etap marszu pani Jadwigi, która
przez naszych mieszkañców razem z
burmistrz Monik¹ KuŸmiñsk¹ by³a
przywitana bardzo gor¹co. Dziêkujemy pani Jadwidze Grochowalskiej za
odwiedziny i zwrócenie uwagi na tê
chorobê, o której niewielu z nas wie
i niewielu umia³oby siê zachowaæ w
momencie ataku padaczkowego.
¯yczymy pani Jadzi du¿o zdrowia,
wytrwa³oœci i spe³nienia wszystkich
zamierzonych planów.
(um)
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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

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Dom o pow. 80 mkw. w Radowie
Ma³ym po remoncie wynajmê. Tel.
501 894 828.

Po¿yczki bankowe i pozabankowe.
£obez. Tel. 501 894 828

Mieszkanie w Resku w budynku
poniemieckim na parterze sprzedam, pow. 80 mkw., dzia³ka 700
mkw. Do ma³ego remontu. Cena
130.000 z³. Tel. 501 894 828.

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

Powiat ³obeski

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.

Powiat gryficki

Opona dojazdówka Pirelli 135/80/
18, J18x$T, nowa. Cena 320z³. Tel.
501 894 828

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

INNE

DRUKARNIA
w £obzie

Powiat ³obeski
Sprzedam ³ó¿ko ortop.-rehab. z si³ownikami oraz materac przeciwodle¿ynowy z pompk¹. Tel.661 335
699. £obez
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 lub zamieniê dzia³kê
budowlan¹ w £obzie, pow. 197
mkw., media, ko³o Lidla, ogrodzona, mo¿liwoœæ dodatkowego miesiêcznego dochodu z reklam. Warunki zabudowy. Tel. 501 894 828

Motoryzacja

tygodnik ³obeski 17.02.2015 r.

poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,

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

Region
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.

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

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport krajowy. Tel. 509 740 304
Zatrudniê spedytora, znajomoœæ
jêzyka angielskiego lub niemieckiego, atrakcyjne warunki, firma z
Nowogardu.Tel. 607 585 561.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Pow. 53 mkw., w bloku na II
piêtrze, 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel.
663 248 859.
Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.
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.

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
email: wppp1@wp.pl
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Dzieñ babci i dziadka w klasie trzeciej
Œwiêto Babci i Dziadka to dzieñ
niezwyk³y, nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla babæ i dziadków. To dzieñ pe³en uœmiechów,
wzruszeñ, ³ez i radoœci.
Dnia 05.02.2015r. uczniowie klasy trzeciej Szko³y Podstawowej w
Runowie Pomorskim przygotowali
uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i
Dziadka pod has³em ,,Kochamy Was
ca³ym sercem ‘’. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiaæ wystêpy swoich wnucz¹t. Dla
kochanych goœci przygotowano poczêstunek oraz program artystyczny. Dzieci w formie wierszy i piosenek przekaza³y s³owa wdziêcznoœci
i podziêkowania swoim babciom i
dziadziusiom. Po czêœci artystycznej przybyli goœcie zostali obdarowani laurkami. Dziêkujemy serdecznie wszystkim babciom i dziadkom,
¿e zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹.
Gor¹ce s³owa podziêkowania
nale¿¹ siê równie¿ rodzicom, którzy
nie tylko dowieŸli honorowych goœci na uroczystoœæ, ale okazali du¿¹
pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy.

Najlepiej wyra¿¹ to s³owa piosenki:
Jak to dawniej by³o ka¿dy z was
pamiêta, bo cz¹stka historii w rodzinie zamkniêta. Babcia ciasto piecze,
weso³o zagada o rodzinnych dzie-

jach wnukom opowiada. A kochany
dziadek w bujanym fotelu pokazuje
zdjêcia mych kuzynów wielu. Rodzinne tradycje pielêgnowaæ trzeba
Babcia, mama, wnuczka, inaczej siê
nie da.

Dziœ wam dziêkujemy nasi przyjaciele Tobie Babciu, Dziadku pomyœlnoœci wiele.
Wychowawczyni Zofia Ungerman wraz z uczniami klasy III

Bal karnawa³owy w przedszkolu
w Wêgorzynie
Karnawa³ to mi³y czas wpisany w
nasz¹ tradycjê. Jego nieod³¹cznym
elementem s¹ bale zarówno dla „du¿ych” jak i dla tych najm³odszych.
Bal karnawa³owy w przedszkolu to
dzieñ niezwyk³y, dzieñ na który
dzieci czekaj¹ przez bardzo d³ugi
czas. 10 lutego na hali widowiskowo-sportowej w Wêgorzynie odby³
siê bal karnawa³owy zorganizowany przez nasze przedszkole.
Do zaproszonych goœci nale¿eli
przedszkolaki z Przedszkola „Têczowa Kraina” w Gudowie, przedszkolaki z Niepublicznych Przedszkoli TPD
„S³oneczko” w Mieszewie, Sielsku i
Cieszynie oraz dzieci z oddzia³ów
przedszkolnych „0a” i „0b” ze Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie.
Wszystkie maluchy z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³y na zabawê karnawa³ow¹, która rozpoczê³a o godzinie
9. Udekorowana na tê szczególn¹
okazjê hala zmieni³a siê w salê balow¹, która bardzo szybko zape³ni³a
siê kolorowymi postaciami.
Wœród bawi¹cych siê dzieci mo¿na by³o spotkaæ m.in. piêkne ksiê¿niczki, motylki, odwa¿nych superbohaterów oraz inne jak¿e zachwy-

caj¹ce postaci, spoœród których
trudno by³o rozpoznaæ przedszkolaków. Dzieci z dum¹ prezentowa³y
swoje stroje, których okaza³oœæ
œwiadczy³a o du¿ym zaanga¿owaniu
w przygotowanie. W sali rozbrzmiewa³a g³oœna i energetyczna muzyka,
która szybko porwa³a wszystkich

zgromadzonych do tañca. Wszyscy
bawili siê weso³o, uœmiech nie znika³
z twarzy mimo chwilowego zmêczenia.
W trakcie karnawa³owych szaleñstw mo¿na by³o posiliæ siê s³odk¹
przek¹sk¹ i napiæ soczku, jak równie¿
zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie. Do do-

mów wszyscy wrócili zmêczeni, ale
zadowoleni - ju¿ teraz wymyœlaj¹ pomys³y na nastêpne karnawa³owe
przebrania! Ten dzieñ z pewnoœci¹
na d³ugo pozostanie w pamiêci
przedszkolaków, gdy¿ dostarczy³ im
wiele niezapomnianych wra¿eñ i
prze¿yæ.
Anna Czerwiñska
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Ferie zimowe „Na sportowo i weso³o”
z UKS „Promyk” i Urzêdem Miejskim
w £obzie
W okresie ferii zimowych
Urz¹d Miejski w £obzie
oraz UKS „PROMYK”
przy Zespole Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie
byli organizatorami
imprez sportoworekreacyjnych
dla uczniów szkó³
³obeskich, m³odzie¿y
oraz mieszkañców z
terenu miasta i gminy
£obez.
Oferta spêdzenia i zabezpieczenia czasu wolnego dla uczniów w
tym roku, je¿eli chodzi o zajêcia
sportowo-rekreacyjne, by³a bardzo
„bogata” w propozycje. Przez okres
dwóch tygodni w hali sportowowidowiskowej w £obzie odbywa³y
siê zajêcia m.in. nauki gry w tenisa
ziemnego (podziêkowania dla p. Oliviera Cybulskiego) nauki gry w tenisa sto³owego, mini-koszykówka,
mini-siatkówka oraz zajêcie sprawnoœciowo-rozwojowe prowadzone
przez p. Mariusza Poniewierê i Tadeusza Sikorê. Zajêcia odbywa³y siê
codziennie w godz. 10-12.00 (obóz
dochodzeniowy dla grupy trampkarzy i juniorów), a w godz. 12.00-15.00
odbywa³y siê gry zespo³owe i indywidualne dla wszystkich zainteresowanych i mi³oœników sportu i rekreacji. Ponadto dla najm³odszych grup
adeptów pi³ki no¿nej odbywa³y siê
zajêcia prowadzone przez p. Stanis³awa Przybylaka, Piotra Grochulskiego i Bogdana Osieczko. W rywalizacji zespo³owej uczestniczy³o
w sumie 36 zespo³ów!
ORGANIZOWANETURNIEJE
Pi³ka halowa: kat. senior i starsi –
18 zespo³ów, w tym 8 zespo³ów –

uczestników £obeskiej Ligi Futsalu
organizowanej od 8 edycji przez p.
Mariusza W³odarza i Urz¹d Miejski
w £obzie. W kat. JUNIOR odby³y siê
– II POWIATOWY TURNIEJ JUNIORÓW o Puchar senatora RP
pana S³awomira Prejsa oraz Otwarty
Turniej Pi³ki No¿nej tzw. „PUCHAR
ZIMY” DLA UCZNIÓW SZKÓ£
£OBESKICH oraz dru¿yn przyjezdnych. W kat. „ ORLIKI” – rocznik
2005 i m³odsi odby³ siê Turniej z
udzia³em 2 dru¿yn Ogniska TKKF
„B³yskawica” (trener B. Osieczko),
dwóch zespo³ów „£obuziaki” £obez
– trener Piotr Grochulski oraz dwóch
zespo³ów Akademii Pi³karskiej
„Technik” Œwidwin. Wygra³a dru¿yna TKKF „B³yskawica” przed
„£obuziakami ” i AP Œwidwin. Najlepszym strzelcem turnieju okaza³ siê
Wiktor Ró¿ycki – 5bramek (TKKF),
najlepszym bramkarzem – Sebastian
Dylon („£obuziaki”), najlepszym
zawodnikiem - Milena Chmielewska
z AP „Technik ” Œwidwin. W pierwszym tygodniu ferii na zaproszenie
pañ opiekunek ze œwietlic wiejskich,
zorganizowano mistrzostwa œwietlic
i so³ectw w tenisie sto³owym. Turnieje odby³y siê w Dobieszewie
(udzia³ dzieci i m³odzie¿y z Unimia i

Trucht podsumowuje
miniony rok
Zarz¹d Ludowego £obeskiego
Klubu Biegacza „Trucht” zaprasza
na uroczyste podsumowanie sezonu 2014, które odbêdzie siê w pi¹-

tek, 20 lutego 2015, w £obeskim
Domu Kultury, sala I piêtro, godz.
16.00.
Prezes klubu Piotr Kiedrowicz

Grabowa), Suliszewicach, Dalnie,
Zajezierzu, Worowie (udzia³ m³odzie¿y z £ob¿an, Dalna i Prusinowa).
Zawody sta³y na bardzo wysokim
poziomie, a zawodniczki z Dalna
(siostry Krystosiak), z Worowa
(Marciniak) oraz ch³opcy z Prusinowa (bracia Kargul i Sobuœ) to poziom
najlepszych w województwie. Ponadto wszyscy tenisiœci spotkali siê
w hali sportowo-widowiskowej na
Otwartych Mistrzostwach Gminy
£obez (podziêkowania dla Kazimierza Pawelca - sêdzia g³ówny zawodów). Rywalizacja odbywa³a siê w 4
kat. wiekowych.

Na zakoñczenie ferii w dniu
31.01.2015 r. odby³ siê Otwarty Turniej w Pi³ce Siatkowej o Puchar Prezesa MKS „OLIMP” £obez.
Dla wszystkich uczestników turniejów halowych (pi³ka no¿na) i gier
indywidualnych (tenis sto³owy) organizatorzy: UKS „PROMYK” i
Urz¹d Miejski ufundowali dyplomy,
puchary, statuetki oraz nagrody
sportowe za miejsca I-IV. Za organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych, organizatorzy otrzymali wiele
podziêkowañ od rodziców, trenerów
oraz mieszkañców £obza i so³ectw z
terenu gminy £obez.
(um)
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Zaproszenie do Radowa Ma³ego

Walne Zebranie w Sarmacie Dobra

Antoni Kontowicz
ponownie prezesem
Zarz¹du Klubu
III Memoria³ Romualda
Pa³asza w Halowej Pi³ce
No¿nej Oldbojów
W sobotnie przedpo³udnie,
21.02.2015 r., w hali sportowej w
Radowie Ma³ym odbêdzie siê III
Memoria³ Romualda Pa³asza w Halowej Pi³ce No¿nej Oldbojów o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym, p. Ewy
Radanowicz - córki R. Pa³asza.
Romuald Pa³asz (zm. 1986 r.) by³
pierwszym prezesem Radowii, która
powsta³a w 1982 roku, z po³¹czenia
dwóch dru¿yn: Tramp ¯elmowo i
Korona Radowo.
Celem imprezy jest przede
wszystkim uczczenie pamiêci wybitnego radowskiego dzia³acza pi³karskiego, a tak¿e integracja œrodowiska poprzez sport oraz propagowanie sportowego trybu ¿ycia.
Na parkiecie radowskiej hali w
akcji zobaczymy zaproszone dru¿yny: Gwiazdy Pogoni Szczecin Oldboje na czele z Olgierdem Moskalewiczem - goœcie specjalni; Polonii
P³oty (niezrzeszeni), Bizona 1977
Cerkwicy (II liga PLO), Soko³a Starej
D¹browy (II liga PLO), Sparty Gryfice (I liga PLO), Pomorzanina S³awo-

borze (I liga PLO) oraz dwa zespo³y
gospodarzy imprezy Radowii Radowo Ma³e (II liga PLO).
Nadzór nad sprawnym przebiegiem turnieju sprawowaæ bêdzie
Andrzej Schneider, Prezes Pomorskiej Ligi Oldbojów. Wspó³organizatorami turnieju oraz fundatorami
pucharów s¹: Dyrektor Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym Ewa Radanowicz; Przewodnicz¹cy Rady Powiatu £obeskiego
Zygmunt B³awzdziewicz; Wójt Gminy Radowo Ma³e Wies³aw Lorent;
Prezes Klubu LKS Radowia Radowo
Ma³e Józef Lewandowski i Wiceprzewodnicz¹cy LZS Tomasz Paciejewski.
Wszystkich kibiców i sympatyków pi³ki no¿nej serdecznie zapraszamy do aktywnego dopingu dru¿ynom, walcz¹cym o zwyciêstwo
podczas III Memoria³u Romualda
Pa³asza.
¯yczymy wszystkim gor¹cej atmosfery, pi³karskich emocji i dobrej
zabawy, tworz¹c jednoczeœnie turniej
wspania³ym i niezapomnianym widowiskiem. Wstêp wolny. Godz. 10.00.

Testowali nowych zawodników

Mewa w sparingu
lepsza od Drawy
(DRAWSKO POM.) Mewa Resko uda³a siê na mecz kontrolny
do Drawska Pomorskiego, gdzie
pokona³a wystêpuj¹c¹ w rozgrywkach wojewódzkiej okrêgówki Drawê II Drawsko Pomorskie 4:1.
W tym spotkaniu trener Artur
Dmowski wystawi³ do gry nastêpuj¹cych zawodników: Micha³ Andrusieczko, DariuszAdamczuk, Damian

Adamczuk, Mateusz P³uciennik,
Marcin Paw³owski, zawodnik testowany, £ukasz Kubicki, Arkadiusz
Stêpieñ, Dawid Dudek, Kamil Skrilec, Aleksander Sikora. W drugiej
po³owie zagrali tak¿e Mateusz Deuter i Adrian Szczeœniak.
Bramki dla Mewy zdobyli: Aleksander Sikora - 3 i £ukasz Kubicki.
(info: ligowiec.pl)

(DOBRA) W poniedzia³ek, 9 lutego 2015 roku, w sali konferencyjnej miejskiej hali sportowej w Dobrej odby³o siê Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Cz³onków Miejsko-Gminnego Ludowego
Klubu Sportowego Sarmata Dobra.
W zebraniu uczestniczy³o 31
cz³onków Klubu, którzy jednog³oœnie udzielili absolutorium dla ustêpuj¹cego Zarz¹du Klubu. Cz³onkowie Klubu wybrali te¿ nowy 5 osobowy Zarz¹d Sarmaty w nastêpuj¹cym
sk³adzie:

Antoni Kontowicz – prezes,
Marian Kowalczyk – sekretarz,
£ukasz Olechnowicz – skarbnik,
Jan Zieniewicz i Sebastian Czapiewski – cz³onkowie.
Cz³onkami 3 osobowej Komisji
Rewizyjnej Klubu zostali: Zdzis³aw
Szkup – przewodnicz¹cy,
Kazimierz Trojanowski – cz³onek, Roman Ko³a – cz³onek.
Dla Antoniego Kontowicza bêdzie to ju¿ trzecia kolejna kadencja,
w której bêdzie pe³ni³ funkcjê prezesa Sarmaty.
estan

Doberscy uczniowie
pojad¹ dopingowaæ
Pogoñ Szczecin
(DOBRA) Dla czterdziestu
uczniów Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Dobrej zorganizowany
zosta³ wyjazd na mecz ekstraligowej Pogoni Szczecin, która 2 marca
2015 r. rywalizowaæ bêdzie z Górnikiem £êczna.
Dziêki uprzejmoœci klubu Pogoñ
Szczecin oraz zaanga¿owaniu nauczycieli wychowania fizycznego

Tomasza D¿egana i Marzeny Howsy,
uczniowie ponosz¹ jedynie koszty
dojazdu do Szczecina. Od pozosta³ych kosztów takich jak karta kibica
oraz bilety wstêpu klub odst¹pi³,
wiêc samym meczem uczniowie bêd¹
mogli cieszyæ siê ca³kiem za darmo.
Organizatorami wyjazdu s¹ Zespó³
Placówek Oœwiatowych i UKS Gimnazjum w Dobrej.
(um)

Odkrywcy
na szlaku
(£OBEZ-RADOWO). Miniony
pi¹tek i sobota to raj dla mi³oœników
turystyki pieszej, ale i osób, które
lubi¹ spotkania z nietuzinkowymi
osobami.
W £obeskim Domu Kultury zosta³ otwarty prelekcj¹ Rafa³a Króla
na temat wyprawy na Hornstrandir
VI £obeski Zimowy OMF. Po pokazie filmowym goœæ otrzyma³ seriê
pytañ, przede wszystkim pod k¹tem
technicznych kwestii dotycz¹cych
wyprawy.

W sobotê rano ³obescy piechurzy wyruszyli na rajd. Pogoda na
piesze wêdrówki i odkrywanie skarbów w terenie by³a niezwykle sprzyjaj¹ca, tote¿ i chêtnych do pokonania sporego dystansu nie brakowa³o. Trasa wiod³a przez Wzgórze Rolanda nad jezioro Che³mskie, poprzez
„Wilcze Dêby” do pa³acu w Strzmielach. Stamt¹d odkrywcy ruszyli do
Czachowa, kieruj¹c siê wprost na
megalit, a nastêpnie do Radowa Ma³ego. Szerzej na temat wyprawy w
nastêpnym wydaniu tygodnika. M
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DRUKARNIA

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

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

„KOCHAMY WAS, KOCHAMY CA£YM
SERCEM”

Dzieñ Babci i Dziadka to œwiêto,
o którym ka¿dego roku pamiêtaj¹
dzieci z Punktu Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Starogardzie.
Babcia i Dziadek to bardzo wa¿ne
osoby w ¿yciu ka¿dego dziecka, dlatego w naszym przedszkolu odby³a
siê uroczystoœæ z okazji Ich Œwiêta.
Licznie przybyli goœcie zasiedli przy
przygotowanych dla nich sto³ach i z
niecierpliwoœci¹ czekali na rozpoczêcie wystêpu swoich wnucz¹t. Na
twarzach dzieci widaæ by³o ogromn¹
radoœæ oraz skupienie.
Dyrektor Ryszarda Czaban powita³a wszystkich goœci i z³o¿y³a zebranym najserdeczniejsze ¿yczenia.
Dzieci zaprezentowa³y program artystyczny, a nastêpnie wrêczy³y
w³asnorêcznie wykonane prezenty
dla swoich ukochanych Babæ i
Dziadków. Wszyscy z dum¹ patrzyli
na swoje wnuczêta, które w³o¿y³y
wiele wysi³ku w to, aby jak najlepiej
wyraziæ swoj¹ mi³oœæ i szacunek.
Goœciom towarzyszy³y radoœæ,
uœmiech oraz ³zy wzruszenia.
Po czêœci artystycznej zaproszono Babcie i Dziadków na s³odki poczêstunek przygotowany przez
mamy, które okaza³y du¿¹ pomoc w
C MYK

przygotowaniu i przeprowadzeniu
imprezy. Dziêkujemy im za to. Nie zabrak³o wspólnych zabaw i konkursów. Mamy nadziejê, ¿e ten dzieñ na

d³ugo pozostanie w pamiêci zarówno dzieci jak i Dziadków!
Kochanym Babciom i Drogim
Dziadkom jeszcze raz ¿yczymy sa-

mych piêknych chwil w ¿yciu i tego,
aby zawsze byli dumni ze swych
wnuków jak w tym dniu.
Ma³gorzata NiedŸwiecka

Policjanci poszukiwani
Poszukiwani s¹ chêtni kandydaci do pracy w policji w:
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach
powiatowych i miejskich Policji
woj. zachodniopomorskiego,
Oddziale Prewencji Policji w
Szczecinie,
Samodzielnym
Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Szczecinie.
Terminy przyjêæ do s³u¿by mundurowej s¹ rozpisane na ca³y rok i
zaczynaj¹ siê 2 kwietnia, w tym terminie pracê w policji ma szanse
otrzymaæ 40 osób. Drugi termin wyznaczony zosta³ na 2 lipca i ma zostaæ
przyjêtych 45 kandydatów. 5 paŸdziernika pracê w policji maj¹ szansê
otrzymaæ kolejne 34 osoby, 2 grudnia - 21 osób, natomiast 30 grudnia
– 51 osób.

Aby staraæ siê o pracê w s³u¿bach mundurowych, wystarczy byæ
obywatelem polskim, niekaranym, o
nieposzlakowanej opinii, korzystaj¹cym w pe³ni z praw publicznych,
posiadaj¹cym co najmniej œrednie
wykszta³cenie, zdolnoœæ fizyczn¹ i
psychiczn¹ do s³u¿by w formacjach
uzbrojonych, podleg³ych szczególnej dyscyplinie s³u¿bowej, której
gotów jest siê podporz¹dkowaæ,
daj¹cy rêkojmiê zachowania tajemnicy stosownie do wymogów okreœlonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych.
Mê¿czyŸni powinni posiadaæ
uregulowany stosunek do s³u¿by
wojskowej (potwierdzony adnotacj¹ w ksi¹¿eczce wojskowej).
Najwiêksze szanse bêd¹ mia³y
osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie
wy¿sze magisterskie o kierunku: pra-

wo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeñstwo narodowe
lub bezpieczeñstwo wewnêtrzne,
tytu³ ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora
sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych, uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowan¹ organizacjê nurkow¹, dzia³aj¹c¹ na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia ³odzi motorowej,
prawo jazdy kat. „A” lub „C”.
Osoby zainteresowane pe³nieniem s³u¿by w Policji powinny osobiœcie z³o¿yæ komplet dokumentów
w Zespole ds. Doboru i Rezerwy
Kadrowej Wydzia³u Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie.
op

