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Konsultacje starosty
z burmistrzami i wójtem
o rozwoju gmin i powiatu
W spotkaniu udzia³ wziêli:
Pawe³ Marek starosta ³obeski, Jaros³aw ¯uk cz³onek
Zarz¹du Powiatu, Piotr Hebda burmistrz Dobrej, Krzysztof Czerwiñski zastêpca burmistrza £obza, Wies³aw Lorent wójt Radowa Ma³ego,
Arkadiusz Czerwiñski burmistrz Reska, Monika KuŸmiñska burmistrz Wêgorzyna.
Podczas spotkania opracowano plan pracy zawieraj¹cy siê w dziesiêciu punktach.
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tygodnik ³obeski 20.01.2015 r.

Konsultacje z burmistrzami i wójtem
(POWIAT).16 stycznia w Starostwie Powiatowym w £obzie odby³o
siê pierwsze spotkanie starosty
³obeskiego z burmistrzami i wójtem gmin powiatu ³obeskiego.
Zapowiadana przez starostê œcis³a wspó³praca z samorz¹dami jest w
toku realizacji, na cyklicznych spotkaniach bêd¹ omawiane najwa¿niejsze tematy, wa¿ne dla mieszkañców gmin.
W spotkaniu udzia³ wziêli: Pawe³
Marek starosta ³obeski, Jaros³aw
¯uk cz³onek Zarz¹du Powiatu, Piotr
Hebda burmistrz Dobrej, Krzysztof
Czerwiñski zastêpca burmistrza
£obza, Wies³aw Lorent wójt Radowa Ma³ego, Arkadiusz Czerwiñski
burmistrz Reska, Monika KuŸmiñska burmistrz Wêgorzyna.
Podczas spotkania opracowano
plan pracy zawieraj¹cy siê w dziesiêciu punktach: misje gospodarcze wyst¹pienie do wicepremiera Janusza Piechociñskiego zosta³o wys³ane 14.01.2015 r., kontrakt Samorz¹do-

wy 2014-2020, powo³anie biura do
spraw pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych, planowane zmiany w Nagrodzie Specjalnej Starosty
£obeskiego „Smoki Powiatu”, planowany Powiatowy Dzieñ Edukacji
Narodowej z udzia³em wszystkich
szkó³ w powiecie (podstawowe,
gimnazja, ponadgimnazjalne), planowana organizacja dowo¿enia
mieszkañców powiatu na wyznaczony termin na komisje orzekania do
spraw niepe³nosprawnoœci w Stargardzie Szczeciñskim, rozpoczêto
prace, w porozumieniu z wójtem
Radowa Ma³ego, nad koncepcj¹ zagospodarowania budynku po szkole w Siedlicach na M³odzie¿owy
Oœrodek Wychowawczy lub M³odzie¿owy Oœrodek Socjoterapii,
opracowanie koncepcji wspólnej
inwestycji powiatu i gmin – budowa
miêdzygminnego schroniska dla
zwierz¹t. Do konsultacji bêdzie
przed³o¿ona w marcu br.
Zainicjowano projekt - wspó³pracê gmin i organizacji pozarz¹do-

wych dla pozyskania pomocy ¿ywnoœciowej dla mieszkañców powiatu o niskich dochodach z Banku
¯ywnoœci w Szczecinie (porozumienie o wspó³pracy jest w uzgodnieniach w banku).

Rozmawiali w Œwidwinie
o Kontrakcie Samorz¹dowym
(ŒWIDWIN). 15 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Œwidwinie, samorz¹dowcy z powiatów ³obeskiego, drawskiego i œwidwiñskiego spotkali siê, by ustaliæ
szczegó³owe zasady wspó³pracy
przy Kontrakcie Samorz¹dowym.
Spotkanie przedstawicieli samorz¹dów by³o nastêpstwem grudniowego roboczego spotkania w
siedzibie Starostwa Powiatowego w
Drawsku - przedstawicieli powiatu
drawskiego, ³obeskiego i œwidwiñskiego dotycz¹cego omówienia dokumentu z³o¿onego w kwietniu 2014
r. w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego.
Kontrakt samorz¹dowy jest dokumentem, który pozwoli pozyskaæ
ogromne œrodki z Unii Europejskiej
na inwestycje na terenie powiatu
³obeskiego oraz wszystkich gmin
wchodz¹cych w jego sk³ad. Musi
definiowaæ g³ówne problemy, z jakimi borykaj¹ siê nasze samorz¹dy.
Kontrakt samorz¹dowy jest narzêdziem, które ma odpowiadaæ na potrzeby samorz¹du, organizacji pozarz¹dowych a przede wszystkim na
potrzeby funkcjonuj¹cych i przysz³ych przedsiêbiorców. Jego mechanizm polega na tym, ¿e sami mo-

Rozpoczêto prace nad zmian¹
oferty edukacyjnej w szko³ach ponadgimnazjalnych w powiecie - projekt zmian bêdzie przekazany do konsultacji do gmin, z uwagi na zainteresowanie pracodawców ofert¹ i organizacj¹ praktyk dla uczniów.
SP, foto Starostwo
Powiatowe w £obzie
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¿emy zaplanowaæ, które inwestycje
s¹ dla nas wa¿ne - to g³ówny ton
dyskusji nad kontraktem, w sprawie
przygotowania, którego spotkali siê
po raz kolejny wójtowie, burmistrzowie i w nowej kadencji starosta ³obeski Pawe³ Marek i wicestarosta Gra¿yna Karpowicz.

W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele Wydzia³u Zarz¹dzania
Strategicznego Urzêdu Marsza³kowskiego zastêpca dyrektora Marek Orszewski i g³ówny specjalista
Igor Jasiñski.
Op. foto Starostwo Powiatowe
w £obzie

Seweryn Tomecki
w magistracie
(RESKO) W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko
urzêdnicze ds. geodezji i gospodarki

odpadami w Urzêdzie Miejskim w
Resku zosta³ zatrudniony Seweryn
Tomecki zamieszka³y w Resku. op

Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl ;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik
„gazeta gryficka”, „wieœci œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

INFORMACJE - REKLAMA

tygodnik ³obeski 20.01.2015 r.

Bomby
w transporcie
(POWIAT) W minionym tygodniu przez £obez przejecha³ transport z niecodziennym ³adunkiem –
niemieckimi bombami z okresu II
wojny œwiatowej typu DM-11.
Podczas prac zwi¹zanych z modernizacj¹ kana³u w Œwinoujœciu
Specjaliœci z 8. Flotylli Obrony Wy-

brze¿a wydobyli piêæ bomb g³êbinowych z okresu II wojny œwiatowej.
Wszystkie zosta³y przewiezione na
poligon w Drawsku Pomorskim w
celu zdetonowania. Na dnie kana³u
prawdopodobnie zalega kolejnych
kilka bomb, które czeka na wydobycie i neutralizacjê.
MM
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Nietypowe
znalezisko
pod Stargardem

170 tys. z³ dla Sparty
(WÊGORZYNO). W otwartym
konkursie ofert na realizacjê zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej na rzecz

mieszkañców Gminy Wêgorzyno w
2015 roku wygra³ Ludowy Klub
Sportowy „Sparta”.
Na realizacjê zadañ otrzyma³ 170
tys. z³.
op

Jaœniej w gminie
(RESKO). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na
budowê oœwietlenia
ulicznego w
miejscowoœciach Resko,
£ugowina, Sosnówko,
S¹pólko i Mi³ogoszcz.
£¹cznie ma stan¹æ ponad 60 nowych s³upów oœwietleniowych, najwiêcej na trasie Resko - £ugowina
oraz w Mi³ogoszczy, najmniej, bo
jedynie dwa s³upy w S¹pólku. op

Taœmê z ostr¹ amunicj¹ ujawnili pracownicy sk³adowiska odpadów
komunalnych w £êczycy pod Stargardem Szczeciñskim.
W minion¹ œrodê stargardzcy
policjanci poinformowani zostali, ¿e
na sk³adowisku odpadów komunalnych w £êczycy pod Stargardem
Szczeciñskim pracownicy podczas
segregacji ujawnili taœmê wraz z
ostr¹ amunicj¹.
Mundurowi na miejscu potwierdzili zg³oszenie. Jak siê okaza³o przed

godzin¹ 12.00 urz¹dzenie, które wychwytuje czêœci metalowe z³apa³o
kawa³ek taœmy z 8 sztukami ostrej
amunicji.
Policjanci sporz¹dzili stosown¹
dokumentacjê, a nietypowe znalezisko zabezpieczyli.
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Przez czyj¹œ
g³upotê mo¿e
dojœæ do wypadku
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Ada Ostrowska wyœpiewa³a pierwsze miejsce

SP Resko w I Miêdzyszkolnym
Konkursie Kolêd i Pastora³ek
w Jêzyku Angielskim w Dobrej

(RESKO). Wjazd do Reska od
strony £abunia ponownie sta³ siê
niebezpieczny, a to za spraw¹ mi³oœnika luster drogowych. Niezwykle
niebezpieczny wjazd pod wiaduktem, ponownie jest niewidoczny.
O „znikniêciu” lustra poinformowa³ nas radny Andrzej Nowak, który
przez kilka miesiêcy stara³ siê o postawienie nowego w tym miejscu.
Przy okazji za naszym poœrednictwem dziêkuje w imieniu mieszkañców Zarz¹dowi Dróg Powiatowych
za nastêpne lustro, które ma nadziejê
w tym miejscu zobaczyæ.

Nierozmyœlne dzia³anie z³odzieja
mo¿e przyczyniæ siê do tragicznego
w skutkach wypadku. Zastanawia
jedynie po co komuœ by³o potrzebne,
bo przecie¿ nie do makija¿u. MM

28 tys. z³ dla TPD
(£OBEZ). Zosta³ ju¿ rozstrzygniêty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie zadañ profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w
postaci pomocy rodzinie oraz orga-

nizacji zajêæ pozalekcyjnych. 28 tys.
z³ na wsparcie realizacji zadania
otrzyma³o Towarzystwo Przyjació³
Dzieci Zachodniopomorski Oddzia³
Regionalny.
op

£obez z deficytem
3 milionów z³
(£OBEZ). Dochody bud¿etu na
ten rok zosta³y zaplanowane w wysokoœci niemal 51 milionów z³ z
tego dochody maj¹tkowe w wysokoœci niemal 7,4 miliona z³.
Wydatki bud¿etu uchwalono w
wysokoœci 54 milionów z³, z czego
wydatki maj¹tkowe maj¹ wynieœæ
niemal 13,4 mln z³. Deficyt zaplanowano w wysokoœci niewiele ponad 3
miliona z³; ma on zostaæ pokryty ze
sprzeda¿y papierów wartoœciowych
w wysokoœci prawie 3,2 mln z³.

Sp³on¹³
samochód
11.01.2015 r. oko³o godz. 6.50 w
Grabowie na wysokoœci bloku nr 15
z niewyjaœnionych przyczyn dosz³o
do zap³onu, a nastêpnie do ca³kowitego spalenia samochodu Ford,
wartoœci 4 tys. z³otych, na szkodê
mieszkanki gminy £obez.
Policja prowadzi postêpowanie
wyjaœniaj¹ce.
(kp)

W bud¿ecie zaplanowano rezerwê w wysokoœci 150 tys. z³, któr¹
urz¹d zamierza przeznaczyæ na odprawy emerytalne w placówkach
oœwiatowych.
Na fundusz so³ecki wygospodarowano 227 tys. z³. Dochody z tytu³u
wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych zaplanowano w wysokoœci 295 tys. z³. Niemal
ca³oœæ tych dochodów, bo prawie
285 tys. z³ zaplanowano wydatkowaæ na realizacjê zadañ okreœlonych
w gminnym programie profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
op

(DOBRA) W Szkole Podstawowej w Dobrej odby³ siê 16 stycznia
2015 r. I Miêdzyszkolny Konkurs
Kolêd i Pastora³ek w Jêzyku Angielskim, w którym wziêli udzia³
uczniowie ze szkó³ podstawowych i
gimnazjów powiatu ³obeskiego.
Wœród uczestników obecni byli
przedstawiciele: SP 1, SP 2 i gimnazjum z £obza, SP z Runowa Pom., SP
z Dobrej i SP z Reska.
Uczniowie reskiej szko³y podstawowej wrócili z konkursu z sukcesami. W kategorii klas I-III 2 miejsce
zajê³y w duecie Zuzanna Kêdzierska
i Natalia Kajma z piosenk¹ „Jingle
bells”. W kategorii IV-VI pierwsze
miejsce wyœpiewa³a Ada Ostrowska

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

(„Silent night”), akompaniowa³ jej na
gitarze tata. Pozostali uczestnicy SP
Resko w sk³adzie: Szymon Najderek
i Julia Mañkowska (kl. I), Maria
Buszta (kl. V) i Maria Strózikowska
(kl. IV) otrzymali wyró¿nienia.
Gratulujemy sukcesów, dziêkujemy nauczycielom jêzyka angielskiego: M. Znajewskiej, M. Treli i J.
Walczykiewicz za przygotowanie
dzieci, a tak¿e rodzicom. Mi³a atmosfera, ciekawe doœwiadczenie, interesuj¹cy sposób doskonalenia umiejêtnoœci jêzykowych – poprzez piosenkê.
Z pozytywnym nastawieniem
czekamy na kolejne sukcesy naszych m³odszych i starszych
uczniów.
(szk)

FIRMA ZATRUDNI
OD ZARAZ
* KIEROWCÊ ci¹gnika
rolniczego
* PILARZA
* MECHANIKA
* SPAWACZA-ŒLUSARZA
tel. 913971951, 509-288-386
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Wizyta delegacji
Powiatu £obeskiego
i Gminy £obez w Wiek W ustaleniu sprawcy
pomóg³ zapis
z monitoringu
(£OBEZ) 25-letniemu mieszkañcowi £obza, za kradzie¿ z w³amaniem do samochodu grozi do 10
lat pozbawienia wolnoœci. Z³odziej
w³ama³ siê do auta i zabra³ skrzynki
narzêdziowe i akumulator.

(POWIAT) 14 stycznia 2015 r.
delegacja Powiatu £obeskiego i
Gminy £obez z³o¿y³a wizytê w Gminie Wiek w Niemczech.
Rozmowy starosty Powiatu
£obeskiego Paw³a Marka i burmistrza £obza Piotra Æwik³y oraz dyrektora £obeskiego Domu Kultury
Dariusza Ledziona z przedstawicielami gminy niemieckiej dotyczy³y
nawi¹zania d³ugofalowej wspó³pracy z Powiatem £obeskim oraz kontynuacji partnerskich projektów z

Gmin¹ £obez. W przyjacielskiej atmosferze rozmawiano o mo¿liwoœciach realizowania wspólnych projektów transgranicznych, które mog³yby byæ dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej. Szczególn¹
uwagê zwrócono na takie dziedziny
wspó³pracy jak: kultura, oœwiata (w
tym projekty wymiany dzieci i m³odzie¿y placówek oœwiatowych z
powiatu ³obeskiego), sport, rynek
pracy i gospodarka.
SP, foto: Starostwo
Powiatowe w £obzie

Modyfikacji powiatowego konkursu

Tworzenie wsi tematycznych
w powiecie ³obeskim
(POWIAT) 13 stycznia 2015 r.
odby³o siê spotkanie na temat modyfikacji powiatowego konkursu
„Aktywna i Ekologiczna wieœ Powiatu £obeskiego” z udzia³em Lidii
Lalak-Szawiel, reprezentuj¹c¹ Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹
Powiatu £obeskiego, Danuty Ró¿añskiej reprezentuj¹c¹ Œrodowiskowy Hufiec Pracy w £obzie oraz
wicestarosty Gra¿yny Karpowicz.
Wicestarosta G. Karpowicz zaproponowa³a wprowadzenie do
konkursu „wsi tematycznych”, czyli
obsadzanie wsi wybranymi drzewami, krzewami, kwiatami, aby stworzyæ we wspó³pracy z gminami, so³tysami i stowarzyszeniami wsie np.
nagietkowe, lawendowe, obsadzone bzem, brzoz¹ itp. Kszta³towanie
krajobrazu w ramach inicjatyw powstaj¹cych na wsi dla rozwoju agroturystyki w powiecie.
Celem zmian jest rozszerzenie
oferty konkursowej, tak aby zwiêkszyæ zainteresowanie walorami kon-

kursu. Po dwóch kadencjach i kolejnych konkursach oceniamy, ¿e wyczerpa³a siê obecna formu³a „piêknej
wsi”. A szczególnie poprawa estetyki wsi poprzez tworzenie skalniaków
i rabat. Wytworzy³a siê ju¿ grupa liderów - wsi najbardziej ukwieconych i zadbanych, którzy maj¹ wiêksze aspiracje. Tym bardziej, ¿e coraz
wiêcej gmin i so³ectw próbuje odnawiaæ stare parki podworskie. W takich parkach mo¿na tworzyæ nowe
za³o¿enia roœlin, co uatrakcyjni nasz
powiat. Powiat chcia³by byæ partnerem dla gmin w ró¿nych projektach
maj¹cych za cel kreowanie przestrzeni oraz wprowadzanie starych roœlinnoœci i odbudowa klimatów wsi
sielskiej, ukwieconej, estetycznej.
Wa¿nym partnerem w tych dzia³aniach bêdzie Œrodowiskowy Hufiec
Pracy w £obzie, który posiada bazê
do produkcji sadzonek kwiatów i
bylin. Kolejne spotkanie jest planowane z udzia³em gmin, przedstawicieli so³ectw oraz stowarzyszeñ
dzia³aj¹cych na wsi.
SP

W³aœcicielka samochodu Seat
zg³osi³a, ¿e do jej auta, zaparkowanego na jednym z parkingów miejskich,
ktoœ dokona³ kradzie¿y z w³amaniem.
Z baga¿nika samochodu zginê³y
skrzynki narzêdziowe, a tak¿e akumulator. Starty jakie spowodowa³
swoim dzia³aniem sprawca to kwota
oko³o 200 z³.
£obescy mundurowi natych-

miast zajêli
siê spraw¹.
Policjanci zabezpieczyli
monitoring
miejski, na
którym rozpoznali w³amywacza. Po ustaleniu
jego to¿samoœci sprawca zosta³ zatrzymany.
25- letni mieszkaniec £obza us³ysza³ ju¿ zarzut kradzie¿y z w³amaniem, do czego przyzna³ siê i z³o¿y³
wyjaœnienia. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie.
O dalszym losie ³obzianina zadecyduje s¹d.
(kp)

PRACODAWCO!
Starosta £obeski zaprasza na spotkanie
22 stycznia 2015 r. o godzinie 14.00 do sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w £obzie, ul. Konopnickiej 41.
Tematyka spotkania obejmowaæ bêdzie:
- przedstawienie atrakcyjnej dla pracodawców
oferty edukacyjnej kszta³cenia zawodowego,
- zagadnienia zwi¹zane z organizacj¹ praktyk i sta¿u
dla uczniów szkó³ zawodowych.
Serdecznie zapraszam!
Pawe³ Marek
Starosta £obeski
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Stawiaj¹ na przedsiêbiorczoœæ
(£OBEZ). Jednym
z g³ównych hase³
wyborczych obecnego
burmistrza Piotra
Æwik³y by³a pomoc
przedsiêbiorcom
i rozwój gospodarczy
gminy £obez. Co w tym
kierunku robi nowy
burmistrz?
Pocz¹tek nowej kadencji to napiêty bud¿et, który nie pozwala na
spektakularne dzia³ania, tym bardziej, ¿e w spadku po poprzedniej
kadencji s¹ rozpoczête inwestycje,
wprawdzie drogie, ale i konieczne do
zrealizowania. Piotr Æwik³a startuj¹c
na burmistrza, mia³ jednak tego œwiadomoœæ. Choæ od wyborów nie minê³o du¿o czasu, zapytaliœmy o podjête ju¿ dzia³ania oraz zamierzenia
nowej w³adzy. W urzêdzie prócz
zmiany na stanowisku burmistrza,
nast¹pi³a zmiana na stanowisku wiceburmistrza i wzorem niektórych
gmin, choæby Trzebiatowa, powsta³o stanowisko doradcy burmistrza.
Dotychczasowy wiceburmistrz Ireneusz Kabat zosta³ zastêpc¹ kierownika w Wydziale Nieruchomoœci,
pod który obecnie przesz³a mieszkaniówka. Podczas wyborów Piotr
Æwik³a informowa³, ¿e na razie nie ma
kandydata na wiceburmistrza. Tak
te¿ zapewne by³o, skoro stanowiska
wiceburmistrza i doradcy zosta³y
objête ca³kiem niedawno, a nie tu¿ po
wyborach, czyli po zapoznaniu siê z
rzeczywist¹ sytuacj¹ gminy i zakresem dzia³añ, jakie nale¿y podj¹æ, aby
zrealizowaæ has³a wyborcze.

Co z t¹ stref¹?
Jedn¹ z zapowiedzi przedwyborczych by³o zaanga¿owanie siê w
pozyskanie inwestorów zewnêtrznych i przygotowanie strefy pod
mo¿liwoœæ instalowania siê w niej
przedsiêbiorców.
- W tej chwili s¹ prowadzone
rozmowy z zainteresowan¹ firm¹
oraz przedstawiane oferty przedsiêbiorstwom zarówno z Polski, jak i zza
granicy. Jakie s¹ mo¿liwoœci budowania siê w strefie? Przy³¹czeniem
do pr¹du zajmuje siê ENEA. Jeœli
dzia³ka zostanie sprzedana, my doprowadzimy do niej kanalizacjê,
myœlê, ¿e bêdzie zrobiona droga na
wjazd do firmy. Gdy ju¿ bêdzie pierwsza firma i podstawowe media, to
kolejne bêd¹ mog³y siê pod³¹czaæ,
my musimy zadbaæ o drogi dojazdowe. Zale¿y nam na tym, aby powsta³o tam du¿o ma³ych firm, daje nam to

wiêkszy panel bezpieczeñstwa. By³y
równie¿ prowadzone rozmowy z naszymi pojedynczymi przedsiêbiorcami. Chcielibyœmy ich sk³oniæ, aby
wybudowali wspólne miejsce, w
którym mog³oby funkcjonowaæ iluœ
przedsiêbiorców, wówczas koszty
funkcjonowania pomieszczeñ by³yby tañsze dla wszystkich. Miêdzy
innymi na ten temat chcemy rozmawiaæ z naszymi przedsiêbiorcami
pod koniec stycznia, na pocz¹tku
lutego.
Czy mo¿e byæ taka opcja, ¿e buduje gmina, a przedsiêbiorcy wydzier¿awiaj¹ pomieszczenia? Na dzisiaj nasz bud¿et jest w takiej sytuacji, ¿e nie staæ nas na tak¹ inwestycjê, jako miasto, i raczej szli byœmy w
tê stronê, aby strefê dozbroiæ pod
k¹tem przedsiêbiorców, którzy
chcieliby postawiæ tu halê czy zak³ady. Prowadzimy te¿ rozmowy ze starostwem i z poszczególnymi gminami, mo¿e da³oby siê w jakiœ sposób
dojœæ do porozumienia w partycypowaniu kosztów przez poszczególne gminy, które chcia³yby swoich
mieszkañców umieœciæ tutaj w pracy.
Ju¿ takie kroki podjêliœmy.
Na razie opieramy siê na powiecie ³obeskim. Mo¿emy dzia³aæ szerzej, bo Œwidwin i Drawsko Pomorskie s¹ wci¹gniête w Centraln¹ Strefê Funkcjonaln¹. Jest to obszar, na
bazie którego mo¿na tworzyæ wspólny projekt i wspomagaæ siebie nawzajem, jeœli chodzi o powiaty i centrum województwa zachodniopomorskiego. Mo¿emy posi³kowaæ siê
wspólnymi projektami i wtedy te¿
mieæ wiêcej punktów, przy pozyskiwaniu œrodków. Musimy dbaæ o to,
aby mieæ przede wszystkim inwestorów, bo jak bêdziemy mieli inwestorów, to w kontrakcie samorz¹dowym
województwa dozbrojenie strefy
jest ujête – powiedzia³ burmistrz
£obza Piotr Æwik³a.

Dla kogo pieni¹dze
z Unii?
- Na pewno nie bêdziemy zamykali siê w kwestii pozyskiwania œrodków zewnêtrznych tylko dla gminy i
dla jednostek gminnych. Patrzymy
na to trochê szerzej. Chodzi przede
wszystkim o pomoc przedsiêbiorcom, mo¿e nie tyle w pisaniu wniosków za nich, bo nie od tego jest
urz¹d ani pracownicy, ale pomoc
choæby poprzez stworzenie kontraktu samorz¹dowego i wielu innych
dokumentów typowo strategicznych, daj¹cych ³atwiejsz¹ mo¿liwoœæ pozyskania œrodków zewnêtrznych mieszkañcom gminy
oraz osobom, które bêd¹ chcia³y
zainwestowaæ na tym terenie – po-

Wiceburmistrz £obza Krzysztof Czerwiñski

wiedzia³ Krzysztof Czerwiñski wiceburmistrz £obza.
W tej chwili jednak œrodków zewnêtrznych dla przedsiêbiorców nie
ma zbyt wiele, bowiem rozpoczyna
siê dopiero nowy okres programowania.
W jaki sposób przedsiêbiorcy
bêd¹ mogli pozyskaæ informacje o
dostêpnoœci œrodków, gdy ju¿ bêdzie mo¿liwoœæ skorzystania z nich?
Czy uzyskaj¹ takie informacje bezpoœrednio na stronie gminy?
- Na pewno bêdziemy chcieli pomóc przedsiêbiorcom, szczególnie
tym, którzy bêd¹ funkcjonowali na
terenie gminy £obez. Wykorzystamy i uruchomimy strefê. Jest to nasze g³ówne zadanie. Je¿eli chodzi o
kwestiê informowania, chcielibyœmy tu wykorzystaæ stronê gminy,
przekazaæ informacjê ³¹cznie z linkami kieruj¹cymi do danego konkursu.
Na pewno chcielibyœmy rozmawiaæ
ze Starostwem Powiatowym na zasadzie wspó³pracy, aby by³ spójny
przekaz. Z pewnoœci¹ bêdziemy starali siê wypracowaæ formê pomocy
przedsiêbiorcom, mo¿e niekoniecznie w pisaniu wniosków, dlatego, ¿e
to nie jest prosta sprawa i nie zrobi
tego jedna osoba. S¹ firmy, które siê
tym zajmuj¹, które nie bior¹ pieniêdzy na etapie sk³adania wniosków,
tylko uzyskania œrodków. Udostêpnimy listê firm, które siê tym zajmuj¹,
bêdziemy te¿ informowali o szkoleniach, które s¹ zwi¹zane z pozyskiwaniem œrodków. W tych elementach, które bêdziemy mogli robiæ

zgodnie z prawem, na pewno bêdziemy pomagaæ – doda³ wiceburmistrz
£obza.
Jednak pomoc przedsiêbiorcom
to nie tylko dotacje, to równie¿ niskooprocentowane po¿yczki. Te
jednak równie¿ zosta³y zawieszone i
najprawdopodobniej zostan¹ uruchomione dopiero pod koniec
pierwszego kwarta³u.

Partnerstwo publicznoprywatne
I w tej kwestii burmistrzowie szukaj¹ mo¿liwoœci wspó³pracy biznesu
z samorz¹dem.
Temat jest trudny i dotychczas
nie by³ podejmowany.
- Nie ukrywam, ¿e jest to nowy
obszar wykorzystywana œrodków
publicznych obwarowany wieloma
dodatkowymi wymogami. Trzeba
znaleŸæ partnera prywatnego, który
bêdzie w stanie wy³o¿yæ odpowiednie kwoty i œrodki na zrealizowanie
zadania publicznego. Prowadzimy
takie rozmowy, przymierzamy siê do
tego tematu wielow¹tkowo, nie odrzucamy ¿adnej mo¿liwoœci, która da
szanse na rozwój tego obszaru –
zapewni³ wiceburmistrz.

Wspó³praca
z przedsiêbiorcami
Planowane spotkania z przedsiêbiorcami maj¹ pomóc zarówno
przedsiêbiorcom, jak i gminie. Prócz
mo¿liwoœci zainstalowania siê w
strefie ekonomicznej, jest kwestia
zagospodarowania tego, co posia-

daj¹ przedsiêbiorcy na terenie gminy £obez. Przedsiêbiorcy lokalni
dysponuj¹ lokalami i halami, które
stoj¹ niewykorzystane, a za które
musz¹ zap³aciæ podatki.
- Pracujemy nad pakietem dla
przedsiêbiorców, m.in. opodatkowania niewykorzystywanych obszarów czy pomieszczeñ. Dyskutujemy to pod wzglêdem formalnoprawnym. Z pewnoœci¹ bêdziemy
chcieli zorganizowaæ spotkanie z
przedsiêbiorcami. Chcia³bym wys³uchaæ drugiej strony, problemów, o
których mogê nie wiedzieæ, bêd¹c
cz³owiekiem z zewn¹trz, a na pewno
niektóre elementy mo¿na przedyskutowaæ i wypracowaæ rozwi¹zanie.
Jestem po rozmowie z urzêdnikami na temat stworzenia tzw. pakietu
dla inwestora, który m.in. bêdzie
obejmowa³ nieruchomoœci gminne.
Poprosimy poprzez stronê oraz poprzez media, by przedsiêbiorcy, którzy maj¹ halê, lokal, nieruchomoœæ,
ziemiê, aby w³¹czyæ do wspólnego
pakietu inwestycyjnego jako propozycjê dla kogoœ, kto bêdzie chcia³ tu
zainwestowaæ. Nie zamykamy siê na
¿aden obszar, który da mo¿liwoœæ na
zwiêkszenie miejsc pracy. Dalecy jesteœmy od tego, ¿eby siê obwarowaæ. Wiadomo, ¿e nie ma mo¿liwoœci
wydatkowania pieniêdzy gminnych
na tereny, które nie s¹ nasz¹ w³asnoœci¹, bo nie ma takiej mo¿liwoœci, ale
informacyjnie to jak najbardziej bêdziemy chcieli zaproponowaæ
wspólny pakiet dla potencjalnego
inwestora, aby mia³ kompletny zestaw danych, gdzie mo¿e zainwestowaæ swoje pieni¹dze na naszym terenie – doda³ wiceburmistrz K. Czerwiñski.

Doradca burmistrza
Nowym stanowiskiem w Urzêdzie Miejskim w £obzie, objêtym
przez Janusza Skrobiñskiego, jest
doradca burmistrza.
- Zajmie siê on analiz¹ tego, czym
dysponuj¹ przedsiêbiorcy. Musimy
popracowaæ nad nasz¹ ofert¹ inwestycyjn¹, bo ona nie jest zebrana w
ca³oœæ. Musimy zareklamowaæ tereny inwestycyjne. To nasza rola.
Myœlê, ¿e nasze dzia³ania doprowadz¹ do rozwoju gminy, bo ja innej
opcji nie widzê – powiedzia³ burmistrz Piotr Æwik³a.
Doradca ma równie¿ zaj¹æ siê
szerok¹ promocj¹ gminy, terenów
inwestycyjnych oraz sportem.

Zadania na dziœ
Obecnie gmina musi dokoñczyæ
inwestycje, które zosta³y rozpoczête, czyli zwi¹zane z gospodark¹ wod-
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no-kanalizacyjn¹, w tym oczyszczalni¹, dodatkowo wykonany jest projekt wykonania sieci w miejscowoœciach Niegrzebie i Suliszewice. S¹
równie¿ plany pozyskania w przysz³oœci œrodków na remont ulicy
Kolejowej.

Zaktywizowaæ wieœ
- Trzeba popracowaæ nad rozwojem gminy, a rozwój gminy to przedsiêbiorcy i praca dla ludzi. Z pewnoœci¹ bêdzie wspó³praca z so³tysami,
bêdziemy starali siê zaktywizowaæ
wieœ. W czêœci so³ectw nie ma œwietlic, trzeba pomyœleæ te¿ o remizach.
Szukamy na to œrodków. Funkcjonuje tu lokalne ko³o stowarzyszenia
so³tysów. W ramach takiego stowarzyszenia mo¿na równie¿ pozyskaæ
œrodki. Z pewnoœci¹ so³tysi nie poradz¹ sobie sami. Mamy dzia³, który
zajmuje siê pisaniem projektów unijnych, jest zastêpca, który zna siê na
tym. Ma przyjrzeæ siê funkcjonowaniu tego dzia³u i zaj¹æ usprawnieniem pracy, ¿eby pomóc terenom
wiejskim. Jest trochê œrodków, jeœli
chodzi o Centrum Inicjatyw Wiejskich z LGD, to s¹ pieni¹dze z PROW
-u. W zwi¹zku z tym, ¿e wspieramy
CIW, to liczymy równie¿ na œrodki
stamt¹d. Gros funduszy by³o pozyskanych w poprzednim okresie. Teraz jest nowe rozdanie i bêdziemy
starali siê równie¿ o te œrodki – wyjaœni³ burmistrz £obza Piotr Æwik³a.

Podatki
Ju¿ w poprzedniej kadencji
przedsiêbiorcy zwracali uwagê na
to, aby dostosowaæ podatki do realiów ³obeskich. Ich propozycje nie
zosta³y jednak wziête pod uwagê.
Nowe w³adze mówi¹c o rozwoju, nie
zapominaj¹ jednak o podatkach. Na
razie nie mo¿na mówiæ o rewolucji,
bowiem wszystko jest na etapie
sprawdzania mo¿liwoœci i analiz.
- Zmiany bêd¹ ca³y czas. Funkcjonowanie musi siê trochê zmieniæ,
przeorganizowaæ, ¿ebyœmy mogli
przede wszystkim pomóc przedsiêbiorcom. Bêdziemy musieli popracowaæ nad uchwa³ami podatkowymi.
Bêdziemy chcieli popracowaæ nad
rozgraniczeniem przedsiêbiorców,
bo wielkoœæ przedsiêbiorstw jest
ró¿na. Nastêpna rzecz to tereny bêd¹ce pod ich w³adaniem - nie wszystko wykorzystuj¹. Przyda³aby siê
uchwa³a, by przedsiêbiorcy p³acili
od powierzchni rzeczywiœcie wykorzystywanej, a nie posiadanej. Takie
uchwa³y w innych gminach ju¿ s¹.
Do podatków trzeba podejœæ globalnie – dyskutuj¹c z rad¹ i analizuj¹c bud¿et, maj¹c pe³ne poparcie
rady, nie rezygnuj¹c ze wszystkich

Burmistrz £obza Piotr Æwik³a

dochodów, bo podatki to równie¿
dochód. Chodzi o urealnienie sytuacji i mo¿liwoœci. Nie mo¿e dojœæ do
takiej sytuacji, która istnieje na terenie innych gmin, gdzie obni¿ono
podatki i gmina ju¿ nie funkcjonuje.
Bêdziemy pracowali nad pakietem
podatków, który bêdzie najlepszy
dla naszych przedsiêbiorców i
mieszkañców, bo im wiêcej przedsiêbiorców, tym wiêcej wp³ywów z podatków do gminy, a wówczas wiêcej
pieniêdzy w bud¿ecie – powiedzia³
burmistrz.

Dni £obza i Orkiestry
Dotychczas Dni £obza i Festiwal
Orkiestr Dêtych by³y organizowane
osobno. Ju¿ w poprzedniej kadencji
radny, wówczas Janusz Skrobiñski,
zaproponowa³, aby imprezy te po³¹czyæ.
- Myœlê, ¿e zostan¹ po³¹czone,
bo to wszystko wi¹¿e siê z kosztami.
Warto mo¿e zrobiæ jedn¹ imprezê,

która promowa³aby gminê w szerszy
sposób. Na to mo¿na pozyskaæ trochê œrodków, to dobry okres, bo
trzeba posi³kowaæ siê œrodkami unijnymi i z tego korzystaæ. Jest ich
du¿o, jedyny problem, jaki mamy w
gminie, to s³aby bud¿et, je¿eli chodzi
o wk³ady w³asne. Pracujemy nad
tym, jak mo¿na sobie ten bud¿et zrestrukturyzowaæ, ¿eby daæ sobie panel wolnoœci, je¿eli chodzi o wk³ady
ekonomiczne do projektów unijnych. Mam nadziejê, ¿e to bêdzie
mo¿liwe, ¿e to nam siê uda i najwa¿niejsze jest to, ¿eby coœ robiæ, a ja nie
chcê tu siedzieæ bezczynnie.
Restrukturyzacja bud¿etu dotyczy zad³u¿enia. Myœlê, ¿e to bêdzie
mo¿liwe. Mo¿na na przyk³ad skonsolidowaæ kredyty, obni¿yæ sp³aty
rat, co w jakiœ sposób uzdrowi nasz
bud¿et w sensie niedochodzenia do
wskaŸnika, który nie pozwala na zaci¹ganie jakichkolwiek zobowi¹zañ
– wyjaœni³ burmistrz £obza Piotr
Æwik³a.
MM

DRUKARNIA
oferujemy druk:

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

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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„Z Wêgorzyna do Betlejem prowadŸ
gwiazdko nas…”
13 stycznia 2015 r. w
Wêgorzynie odby³ siê
VIII Festiwal Kolêd
i Pastora³ek, którego
organizatorem jest
Parafia p.w. Najœwiêtszej
Marii Panny w
Wêgorzynie oraz
Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie.
Patronat nad tym szczególnym
wydarzeniem objêli: JE Andrzej
Dziêga Ks. Arcybiskup Szczeciñsko-Kamieñski, Pan Pawe³ Marek
Starosta £obeski, Pan Ryszard Brodziñski Przewodnicz¹cy Rady Parafialnej w Wêgorzynie, Pani Monika
KuŸmiñska Burmistrz Wêgorzyna.
Uroczystego otwarcia festiwalu
w imieniu Ks. Arcybiskupa dokona³
ksi¹dz pra³at Józef Cyrulik. Festiwalow¹ atmosferê wprowadzili uczniowie Gimnazjum w Wêgorzynie, którzy zaprezentowali siê w programie
artystycznym „Bia³y œnieg i my”. Nastêpnie rozpoczê³y siê muzyczne
zmagania. Mogliœmy wys³uchaæ
uczestników festiwalu, który cieszy
siê du¿¹ popularnoœci¹. Do tegorocznej edycji przyst¹pi³o blisko 60
wykonawców z powiatu ³obeskiego
i nie tylko. Jak s³usznie zauwa¿y³a
pani Ewa Adamów, dyrektor Gimnazjum w Wêgorzynie, iloœæ wykonawców œwiadczy o nies³abn¹cym zainteresowaniu konkursem i spe³nieniu
podstawowych celów festiwalu, jakim jest poznawanie bogatej polskiej
tradycji kolêdowania, jak równie¿
uwra¿liwienie na jej piêkno.
Wyœpiewanie bo¿onarodzeniowych utworów daje szansê zaprezentowania swoich umiejêtnoœci
wokalnych. Tym bardziej jest to

wa¿ne, gdy uczestnik ma mo¿liwoœæ
oceny przez profesjonalne jury w
sk³adzie: przewodnicz¹cy - ksi¹dz
Zbigniew WoŸniak, doktor sztuki i
wyk³adowca muzykolog, pani Ewa
Filipowicz- Kosiñska - doktor sztuki
i wyk³adowca Akademii Sztuki w
Szczecinie, pan Jacek Kraszewski wieloletni dyrygent w Operze na
Zamku i wyk³adowcaAkademii Sztuki w Szczecinie.
Uczestnicy festiwalu mieli tak¿e
mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w krótkich warsztatach muzycznych pod
kierunkiem przedstawicielki jury, co
na pewno pomog³o w przygotowaniu do wystêpu. Wokaliœci zaprezentowali siê w piêciu kategoriach.
W ka¿dej nagrodzono trzy pierwsze
miejsca, jury przyzna³o tak¿e nagrody dodatkowe.
W kategorii I (przedszkola i
klasy „0”) zwyciê¿yli:
I miejsce - Amelia Wiciñska z
Przedszkola Miejskiego w Resku za
wykonanie utworu „Li,li,li,li laj”.
II miejsce Julia Poznañska z
Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie za „Œwi¹teczne Anio³ki”.
III miejsce - Hanna Piwowarczyk
z Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie, która wyœpiewa³a pastora³kê
„Bosy pastuszek”.
W tej kategorii przyznano tak¿e
wyró¿nienie dla Toli Piec ze Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie. Tola
wykona³a kolêdê „Dzisiaj w Betlejem”.
W kategorii II ( Szko³a Podstawowa kl. I-III):
- I miejsce zdoby³a Dominika Siwiñska ze Szko³y Podstawowej nr 1
w £obzie za wykonanie utworu „Miko³aj”. Dominika otrzyma³a tak¿e
wyró¿nienie za strój.
II miejsce zajê³a Hanna Dmo-

chowska ze Szko³y Podstawowej w
Runowie Pomorskim za wyœpiewanie „Kolêdowego czasu”.
III miejsce wyœpiewa³a Sandra
Tryk ze Szko³y Podstawowej w Iñsku. Uczennica wykona³a kolêdê
„Jezus malusieñki”.

I miejsce - Patrycja Jaremko za
wykonanie „Kolêdy dla nieobecnych”.
II miejsce - Martyna Kondratowicz za utwór „Œwiêta z bajki”.
III miejsce Elwira Buryj za kolêdê
„Gdy siê Chrystus rodzi”.

W kategorii III (Szko³a Podstawowa kl. IV-VI) najwy¿sze lokaty
zdoby³y uczennice:
I miejsce Alicja Konstantynowicz ze Szko³y Podstawowej w Reczu za utwór „Greccio”.
II miejsce - Zuzanna Szymanek ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie.
Zuzia wyœpiewa³a utwór „Kolêdowy czas”.
III miejsce - Oliwia Konstantynowicz ze Szko³y Podstawowej w Reczu za utwór „Znak pokoju”.

Grand Prix
Nale¿y dodaæ, i¿ specjaln¹ nagrod¹ (Grand Prix) - pami¹tkowym
albumem z dedykacj¹ Ks. Arcybiskupa Szczeciñsko-Kamieñskiego
Andrzeja Dziêgi, jury nagrodzi³o
Patrycjê Jaremko.
Przyznano jeszcze dwie dodatkowe nagrody (poza konkursem) dla
uczniów Gimnazjum w Wêgorzynie.
Pierwsz¹, w postaci wycieczki do
Amsterdamu otrzyma³a Natalia Malinowska. Fundatorem nagrody jest
ksi¹dz proboszcz Karol Wójciak.
Drug¹ nagrodê (nagroda rzeczowa)
otrzyma³a Paula Gruszkiewicz. Nagrodê ufundowa³ radny Powiatu
£obeskiego Józef Drozdowski.

IV kategoriê reprezentowali
gimnazjaliœci.
I miejsce zajê³a Karolina Szwajlik
z Gimnazjum w Iñsku za wykonanie
utworu „Z wysokiego nieba”.
II miejsce otrzyma³a Patrycja
Szwarczewska z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych. Gimnazjum Integracyjne w £obzie. Uczennica wykona³a
kolêdê „O Gwiazdo Betlejemska”.
III miejsce zdoby³a Natalia Malinowska z Gimnazjum w Wêgorzynie.
Natalia wykona³a utwór „Z³ota Jerozolima i biedne Betlejem”.
W tej kategorii jury przyzna³o
tak¿e dwa wyró¿nienia - za strój dla
Pauli Gruszkiewicz z Gimnazjum w
Wêgorzynie oraz za muzykalnoœæ
dla Adriana Kociuby z Gimnazjum w
Reczu.
W kategorii V (Szko³y Ponadgimnazjalne i Doroœli) zwyciê¿y³y
dziewczêta. Wszystkie s¹ uczennicami Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w £obzie:

Organizatorzy gratuluj¹ wszystkim uczestnikom festiwalu i dziêkuj¹
za kultywowanie jednego z najpiêkniejszych polskich zwyczajów oraz
dostarczenie pozytywnych emocji.
Dziêki wykonawcom i s³uchaczom
styczniowe kolêdowanie sta³o siê
ju¿ ¿yw¹ tradycj¹ Wêgorzyna.
Dziêkujemy opiekunom uczestników kolêd za ich w³o¿on¹ pracê i
muzyczne pasje. Organizacja tego
przedsiêwziêcia nie by³aby mo¿liwa,
gdyby nie wk³ad sponsorów nagród
i oprawy Festiwalu Kolêd i Pastora³ek, co doceniamy. Zaanga¿owanie
wielu osób w przygotowanie festiwalowego œpiewania, w³o¿one serce
pokazuje, ¿e z Wêgorzyna do Betlejem nie jest daleko, a wiêc prowadŸ
gwiazdko nas…
(o)
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PROGRAM FERII ZIMOWYCH
W £OBESKIM DOMU KULTURY
WTERMINACH;
20 - 24.01.2015, 27 - 31.01.2015
PRZYPOMNIENIE ZASAD BHP W CZASIE ZAJÊÆ Z DZIEÆMI
ITYDZIEÑ
WTOREK 20.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
9.00 - 11.00 - ZAJÊCIA RYTMICZNE - zajêcia prowadzi Pani Bo¿ena Korniluk
10.00 - 12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty
dête drewniane - zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich
12.00 - 13.00 - ZAJÊCIATANECZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
13.00 - 13.30 - GRY I ZABAWY - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
13.30 - 15.00 - STUDIO PIOSENKI - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
ŒRODA 21.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
10.00
- TEATR DLA NAJM£ODSZYCH „PAN TWARDOWSKI”
- sztuka w wykonaniu aktorów Teatru ART-RE z Krakowa
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty dête
drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich
14.00 - 20.00 - GITARA KLASYCZNA - zajêcia prowadzi Pan Cyprian
Taraciñski
12.00
- TRENING STRZELECKI (broñ pneumatyczna)
- trening prowadzi Pan Janusz Zarecki
CZWARTEK 22.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
9.00 - 11.00 - BAL NOWOROCZNY, WYBORY MISS I MISTERABALU
- zajêcia prowadzi Pani Bo¿ena Korniluk
10.00 - 12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
12.00 - 13.00 - ZAJÊCIATANECZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
13.30 - 15.00 - STUDIO PIOSENKI - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty
dête drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich

IITYDZIEÑ
WTOREK 27.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
9.00 - 11.00 - ZAJÊCIA RYTMICZNE - zajêcia prowadzi Pani Bo¿ena
Korniluk
10.00 - 12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
12.00 - 13.00 - ZAJÊCIATANECZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
13.30 - 15.00 - STUDIO PIOSENKI - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty dête
drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich,
15.00 - 20.00 -GITARA KLASYCZNA- zajêcia prowadzi Pan Cyprian
Taraciñski
ŒRODA 28.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
11.00
- SPOTKANIE Z ILUZJONIST¥ - program dla dzieci
i m³odzie¿y w wykonaniu Pana Romana Roszyka
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty dête
drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich
10.00 - 15.00 - GITARA KLASYCZNA - zajêcia prowadzi Pan Robert Uss,
14.00 - 20.00 - GITARA KLASYCZNA - zajêcia prowadzi Pan Cyprian
Taraciñski
12.00
- TRENING STRZELECKI (broñ pneumatyczna)
- trening prowadzi Pan Janusz Zarecki
CZWARTEK 29.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
9.00 - 11.00 - ZAJÊCIARYTMICZNE-zajêciaprowadziPaniBo¿enaKorniluk
10.00 - 12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
12.00 - 13.00 - ZAJÊCIATANECZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
13.30 - 15.00 - STUDIO PIOSENKI - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty dête
drewniane- zajêcia prowadzI Pan Rafa³ Reich
10.00 - 15.00 - GITARA KLASYCZNA - zajêcia prowadzi Pan Robert Uss,

PI¥TEK - 23.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty dête
drewniane- zajêcia prowadzi Rafa³ Reich,
10.00 - 12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
12.00 - 13.00 - ZAJÊCIATANECZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
13.30 - 15.00 - STUDIO PIOSENKI - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
16.00 - 20.00 - PERKUSJA - zajêcia prowadzi Pan Miros³aw Weso³owski,

PI¥TEK - 30.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
10.00 - 12.00 - ZAJÊCIA PLASTYCZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
12.00 - 13.00 - ZAJÊCIATANECZNE - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
12.00
- TURNIEJ WIEDZY - „1 z 10 - ciu” - turniej prowadz¹: Panowie
Robert Nawrocki i Janusz Zarecki
13.30 - 15.00 - STUDIO PIOSENKI - zajêcia prowadzi Pani Olga Szerszeñ
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty
dête drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich
16.00 - 20.00 - PERKUSJA - zajêcia prowadzi Pan Miros³aw Weso³owski,

SOBOTA 24.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert Nawrocki
9.00 - 13.00 - PERKUSJA - zajêcia prowadzi Pan Miros³aw Weso³owski,
10.30 - 12.00 - „ZUMBA” - zajêcia prowadzi Pani Katarzyna Radomska
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty
dête drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich,
12.00
- TRENING STRZELECKI (broñ pneumatyczna)
- trening prowadzi Pan Janusz Zarecki

SOBOTA - 31.01.2015
9.00
- PORANEK FILMOWY DLA NAJM£ODSZYCH
- projekcja filmów Pan Robert NawrockI
9.00 - 13.00 - PERKUSJA - zajêcia prowadzi Pan Miros³aw Weso³owski
10.30 - 12.00 - „ZUMBA” - zajêcia prowadzi Pani Katarzyna Radomska
10.00 - 15.00 - WARSZTATY INSTRUMENTALNE: instrumenty
dête drewniane- zajêcia prowadzi Pan Rafa³ Reich
12.00
- TURNIEJ STRZELECKI (broñ pneumatyczna)
- trening prowadzi Pan Janusz Zarecki
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23. FINA£ WOŒP W RESKU
Fina³ WOŒP w Resku przebieg³
w gor¹cej atmosferze, mimo szalej¹cego na zewn¹trz wiatru i opadów
deszczu. 24 wolontariuszy niestrudzenie kwestowa³o po ulicach miasteczka.
W tym roku zebraliœmy 9 764 z³ i
56 euro nie pobijaj¹c ubieg³orocznego rekordu, ale zwa¿ywszy na to, co
siê dzia³o w pogodzie - zebrana suma
jest imponuj¹ca. Jak co roku wolontariusze spisali siê na medal, a spoœród Super Wolontariuszy niekwestionowanym zwyciêzc¹ zosta³ po
raz drugi Bartosz Daœko, który zebra³
kwotê ponad 1000 z³. Na scenie reskiego Centrum Kultury w orkiestrze
zagra³y przedszkolaki, uczniowie
szkó³ podstawowych z Reska i Starogardu, m³odzie¿ z gimnazjum, karatecy z reskiej i mielneñskiej sekcji
Karate Kyokushin, wokaliœci, instrumentaliœæi, aktorzy amatorzy,
tancerze z kó³ dzia³aj¹cych w CK.
Zagra³ zepó³ „SKAN” z DPS w Resku, m³odzie¿owy zespó³ „MELO
PER DAY” z Drawska Pomorskiego
oraz zespó³ pop rock and rollowy
„NO DICK IN THE VILLAGE” ze
Szczecina.
O 20. rozb³ys³o „Œwiate³ko do
nieba”. Jak co roku, dwa przepiêkne
i pyszne orkiestrowe torty ufundo-

wane przez piekarnie Pañstwa Bujnowskich i Piekarniê „Gama” B. Je¿ i
O. Je¿ po licytacji zosta³y przekazane dla wolontariuszy i organizatorów.
Oprócz wolontariuszy charytatywnie na rzecz orkiestry udzielali
siê pracownicy Centrum Kultury i
cz³onkowie Stowarzyszenia „Arka”.
Zorganizowali stoiska z fantami,
domowym ciastem upieczonym
przez cz³onkinie „Arki”, Klubu Ka60 i œwietliczankê ze Starogardu.
Cz³onkinie „Arki” zaopiekowa³y siê
„Ko³em fortuny”, do którego przez
ca³y czas ustawia³a siê kolejka
¿¹dnych emocji dzieci i doros³ych.
Otrzymaliœmy od Mieszkañców
(lista darczyñców jest bardzo d³uga), Stowarzyszenia „Arka”, zak³adów pracy oraz Fundacji WOŒP
mnóstwo fantów na ko³o fortuny,
loteriê i licytacjê, za które serdecznie
wszystkim dziêkujemy. Dziêkujemy
tak¿e sponsorom za wsparcie organizacji imprezy: Nadleœnictwu w
Resku, p. M i Z.Œwiêcickim, Spó³ce z
o.o. „Wodoci¹gi i Kanalizacje”, „IGMAT” Krzysztof Œliwiñski, FHU
„AGA” Jan Duda, „KLIF” s.c. Joanna Kalinowska i Halina Lis, Krzysztofowi Piotrowskiemu, G&HD Marcin Kar³owski.
(at)

Ferie w powiecie
Gmina £obez
SP Nr 1 – zajêcia plastyczne, ceramiczne, muzyczne oraz sportowe.
Planowany wyjazd do kina w Drawsku Pomorskim,
SP Nr 2 - zajêcia z jêzyka angielskiego oraz zajêcia matematyczne.
Przewidziane s¹ dwa wyjazdy: na basen do Œwidwina oraz do kina w Drawsku Pomorskim,
ORLIK 2012 – zajêcia sportowe
dla dzieci i m³odzie¿y w wieku od 7 do
14 lat,
SP w Be³cznej – turnieje badmintona i tenisa sto³owego, zajêcia rozwijaj¹ce logiczne myœlenie oraz zajêcia jêzykowe. Planowany wyjazd na
basen do Œwidwina oraz do kina w
Drawsku Pomorskim,
ZSG – zajêcia akwarystyczne i
wokalne oraz mecze tenisa sto³owego,
Biblioteka Miejska – zabawy z
ksi¹¿k¹, g³oœne czytanie opowiadañ
oraz konkursy plastyczne, gry i zabawy, w których przewidziane s¹ nagro-

dy. 29.01.2015r. odbêdzie siê spektakl
pt. „Tajemnica zaginionych liter”,
£obeski Dom Kultury m.in. projekcje filmowe, warsztaty muzyczne, plastyczne i zajêcia taneczne, treningi strzeleckie. W programie
przewidziany jest teatrzyk dla najm³odszych „Pan Twardowski”
(21.01.2015 r.) oraz spotkanie z iluzjonist¹ 28.01.2015 r.,
Hala Sportowo-Widowiskowaliczne turnieje w pi³ce no¿nej dla
uczniów, turniej pi³ki koszykowej i
siatkowej, turniej tenisa sto³owego
oraz zawody sportowo-rekreacyjne,
Œwietlice terapeutyczne przy
SP nr 1 i nr 2 – m. in. zajêcia integracyjne, plastyczne, sportowe, planowany jest wyjazd na basen do Œwidwina oraz do kina w Drawsku Pomorskim.
Œwietlice wiejskie (Dalno,
Be³czna, Dobieszewo, Grabowo,
Karwowo, £ob¿any, Prusinowo, Suliszewice, Unimie, Worowo, Wysiedle, Zagórzyce, Zajezierze) - zabawy
sportowe (zarówno w pomieszcze-

niu, jak i na œwie¿ym powietrzu),
warsztaty plastyczne, zajêcia kulinarne i wokalne.
Szczegó³owy harmonogram zajêæ rekreacyjnych i sportowych
wywieszony w ka¿dej z placówek.

Gmina Wêgorzyno
Szko³a Podstawowa w Runowie
Pomorskim - zajêcia komputerowe
w dniu 22 stycznia w godzinach 10.
- 12. Zajêcia - Marek Jaskulski.

Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
PLAN ZAJÊÆ W CZASIE FERII (19.01-30.01.2015 r.)
l. 17.01.2015r. godz.8.00 -16.00
Wyjazd do Muzeum
Narodowego w Szczecinie na wystawê „Hans Stettiner i Jan
Szczeciñski. ¯ycie codzienne w Szczecinie w XX wieku”.
2.
19.01.2015r. godz.l0.00 -12.00
Edukacja Samorz¹dowa
3.
19.01.2015r. godz.9.00 -12.00
Ko³o Kultury Osobistej
4.
20.01.2015r. godz,10.00 -l l.00
Zajêcia komputerowe
5.
20.01.2015r. godz.l0.00 -12.00
„Sole” wœród nas”
6.
21.01.2015r. godz,10.00 -12ou
Anglia - historia, tradycja,
kultura Zagadnienia egzaminacyjne -doskonalenie umiejêtnoœci
7.
21.01.2015r. godz,10.00 -12.00
Gry i zabawy jêzykowe
8.
22.01.2015r. godz,10.00 -l l.00
Zajêcia komputerowe
9.
22.01.2015r. godz.lO.00 -120u
Zabawy z fizyk¹
10.
23.01.2015r. godz,10.00 -12.00
Zagadki, rebusy matematyczne
11.
30.01.2015r. godz,10.00 -12ou
Zajêcia ko³a regionalnego „Pomorze Zachodnie w granicach Polski 1945-2015 r.”.
Pracownia kulturalno-oœwiatowa czynna codzienne (³¹cznie z sobot¹) w
godzinach od 10.00 -14.00.
Boisko Orlik czynne codzienne w godzinach poniedzia³ek - pi¹tek 14.00 -18.00
sobota - niedziela 10.00 -14.00.

tygodnik ³obeski 20.01.2015 r.
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SPORT

W Sparcie Wêgorzyno spore zmiany w kadrze seniorów

Sparta po rundzie jesiennej i walnym
(WÊGORZYNO) Po walnym
Klubu Sparta Wêgorzyno, odbytym
w minion¹ sobotê, nie zasz³y zmiany
we w³adzach klubu, ale spore „przemeblowanie” nast¹pi³o w kadrze seniorów. To za spraw¹ przejœcia do
Sparty a¿ piêciu zawodników Sarmaty Dobra.
Zacznijmy od podsumowania
rundy jesiennej, z³o¿onego przez
prezesa klubu Marcina Szostakiewicza.
Przygotowania do nowego sezonu rozpoczê³y siê w drugim tygodniu lipca. Dosz³o do zmian kadrowych. Tym razem z Klubu odeszli
£ukasz Petera (Œwiatowid £obez) i
Piotr Grochulski (Ina Iñsko). Pojawili siê Mateusz Zalewski i Rafa³ ¯uk
(obaj Drawa Drawsko Pomorskie)
oraz Bart³omiej Drewicz (Grevesmuhlener FC).
W grach sparingowych zespó³
prowadzony przez trenera Jacka
Chy³ê, prezentowa³ siê ca³kiem przyzwoicie, czego potwierdzeniem by³y
wyniki w konfrontacjach z zespo³ami z wy¿szych klas rozgrywkowych.

Równie udany by³ pocz¹tek ligowej
jesieni. Ta rozpoczê³a siê 16 sierpnia
od zwyciêskiego spotkania z Gavi¹
Choszczno 2:1. „Bramkê ¿ycia” zdoby³ w tym spotkaniu Bart³omiej Okoniewski, zapewniaj¹c tym samym
komplet punktów. W drugiej serii
by³o ju¿ znacznie gorzej. Kilku zawodników zagra³o poni¿ej swojego
poziomu, w efekcie czego nie uda³o
siê ustrzec b³êdów ani oszukaæ
obrony rywali. Pora¿ka 2:0. W trzeciej serii do Wêgorzyna zawita³ zespó³ Polonii P³oty. Tu przypomnia³ o
sobie Jarek Kiernicki, który podobnie jak w ni¿szej klasie rozgrywkowej
zdo³a³ zaaplikowaæ rywalom kilka
bramek. Szczególnej urody by³a
bramka zdobyta na 3:1. Dobrze te¿
by³o w Suchaniu. Co prawda niewykorzystana „jedenastka” przez Kiernickiego mog³a daæ powód do obaw,
jednak wyrêczy³ go Bartek Okoniewski. Sam Kiernicki ustali³ wynik spotkania z jego koñcówce. Od pi¹tej
kolejki trudno by³o o komplet punktów. Mecze „u siebie” koñczy³y siê
remisami (Sparta - Morzycko 1:1,
Sparta - Pomorzanin 1:1) lub pora¿-

kami (Sparta - Stal 1:2, Sparta - Piast
0:1). Na wyjazdach by³o jeszcze gorzej, bowiem zespó³ na ogó³ wraca³
„na tarczy” (Jeziorak - Sparta 2:0,
B³êkit - Sparta 2:1). Dopiero pod
koniec paŸdziernika beniaminek
Wojewódzkiej Okrêgówki z Wêgorzyna zacz¹³ poprawiaæ dorobek
punktowy. Remis w Dobrzanach
(Zorza - Sparta 0:0) oraz wygrane z
Odrzank¹ (Sparta - Odrzanka 6:0) i
Uni¹ Dolice (Sparta - Unia 2:1), a
tak¿e remis w Iñsku (Ina - Sparta 1:1)
w ostatniej kolejce pozwoli³y uplasowaæ siê na 10 miejscu z dorobkiem
19 punktów. Tych mog³oby byæ wiêcej, gdyby stwarzane okazje w zremisowanych lub przegranych meczach by³y wykorzystane. Nie bez
znaczenia jest fakt, i¿ kilku zawodników zaprezentowa³o siê poni¿ej
oczekiwañ. Poza meczem z rezerwami Floty Œwinoujœcie (Flota II - Sparta 6:0), pora¿ki by³y minimalne.
Œwiadczy o tym bilans bramek 21-20.
Zmniejszy³a siê liczba otrzymywanych ¿ó³tych kartek przez naszych
zawodników, zniknê³y niepotrzebne
dyskusje.
W zale¿noœci od zmian kadrowych, jakie nast¹pi¹ w zimowym
okienku transferowym, przedstawione zostan¹ oczekiwania co do
koñcowego wyniku na rundê wiosenn¹. Nawet najbardziej pesymistyczny wariant nie bêdzie zak³ada³
walki o utrzymanie. W okolicach
œrodka tabeli zespó³ seniorów powinien spokojnie siê uplasowaæ w
obecnym sk³adzie personalnym,
zw³aszcza ¿e bêd¹ spe³nione ku temu
warunki. Jeden z nich spe³ni³ siê ju¿
16 listopada. Ci¹g³oœæ w³adzy przez
obecn¹ Pani¹ Burmistrz oraz Radê
Miejsk¹ daje podstawy do wyci¹gniêcia takich, a nie innych wniosków.
Tradycyjnie warto i trzeba wspomnieæ o ludziach zwi¹zanych z Klubem nie tylko bezpoœrednio, ale tak¿e tych, którzy w jakimœ stopniu
wspó³pracuj¹ ze Stowarzyszeniem.
W tym miejscu sk³adam podziêkowania za ca³oroczn¹ wspó³pracê
cz³onkom Zarz¹du: Stanis³awowi
Turkowi, Stanis³awowi Paw³owskiemu, Markowi Michalczyszynowi,
Andrzejowi Nowackiemu, Krzysztofowi Makarskiemu. Pomoc¹ s³u¿yli
te¿ inni dzia³acze, jak trener juniorów
Krzysztof GwóŸdŸ. W trakcie ligowego 2014 roku nie brakowa³o osób
niezbêdnych do organizacji meczów. W tym miejscu wymieniæ nale¿y Paw³a Moroza (kierownik dru¿yny seniorów), Zbigniewa Warni³o
(Ratownik Medyczny) i Tadeusza
Zduñczyka. Za dotychczasow¹
wspó³pracê s³owa podziêkowania

kierujê do trenera seniorów pana
Jacka Chy³y.
Taka by³a ocena prezesa Szostakiewicza.
Walne Zebranie
Cz³onków Klubu
Walne odby³o si w minion¹ sobotê, 17 stycznia 2015 roku. Z wa¿niejszych decyzji podjêtych przez
cz³onków Stowarzyszenia, to powiêkszenie liczby cz³onków zarz¹du
do siedmiu osób. Zarz¹d otrzyma³
absolutorium i zosta³ powo³any na
kolejn¹ kadencjê w dotychczasowym sk³adzie. Prezesem pozosta³
Marcin Szostakiewicz, wiceprezesem Stanis³aw Turek, Marek Michalczyszyn jest skarbnikiem, Stanis³aw
Paw³owski sekretarzem, cz³onkami:
Krzysztof Makarski, Andrzej Nowacki, a nowym cz³onkiem zosta³
Waldemar Konefa³. Komisja Rewizyjna dzia³a w sk³adzie: Pawe³ Moroz
przew. oraz Piotr Poznañski i Tadeusz Zduñczyk. Delegatem do ZZPN
zosta³ prezes M. Szostakiewicz.
Zmiany w kadrze seniorów
Tu mo¿na mówiæ wrêcz o du¿ym
przemeblowaniu. Zespó³ zasili³o piêciu zawodników Sarmaty Dobra:
Damian Padziñski, Emilian Kamiñski,
Damian Dzierbicki, Arkadiusz Paw³owski i bramkarz Mateusz Krupski.
Dochodzi jeszcze Konrad Prawucki
ze Œwitu Skolwin.
Odeszli ze Sparty: Dominik Sobañski, który podpisa³ kontrakt z
niemieckim Hammer SpVg 03/04, klubem wystêpuj¹cym w 5 lidze niemieckiej. W Sparcie rozegra³ 30 spotkañ. Andrzej Wilczyñski odszed³ do
Iny Iñsko. Artur Samal zakoñczy³
karierê pi³karsk¹.
Przygotowania
do rundy wiosennej
Znany jest ju¿ terminarz spotkañ
w ramach przygotowañ do rozgrywek w rundzie wiosennej. Sparta
wszystkie mecze zagra na wyjazdach, na boiskach o sztucznej nawierzchni. Na 31 stycznia zaplanowano pierwszy mecz z Promieniem
Mosty w Goleniowie. Nastêpne
zgodnie z terminarzem z Hutnikiem w
Szczecinie (07.02. godz. 18.), z Kluczevi¹ w Stargardzie (14.02. godz.
17.), z Draw¹ w Drawsku Pom. (18.02.
godz. 18.), z Astr¹ Ustronie Morskie
w P³otach (21.02. godz. 13.), z Lechem Czaplinek w Z³ocieñcu (28.02.
godz. 11.) i z Olimpem w Z³ocieñcu
(7.03. godz. 15.).
KAR
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
ROLNICTWO
Kury i kurczêta Leghorna i inne rasy
nieœne, tel. 501-057-385.

Region

US£UGI

Motoryzacja

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

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

Sprzedam Renault Scenic, pojemnosc 2.5 DCI. Rok prod. 2005, przebieg 128.5 tys. Cena 12.000 z³. Do
negocjacji. Tel. 603464265.

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

Powiat gryficki

Region

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

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

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

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

INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam rower rehabilitacyjny
"Tolek" cena 1.150 do negocjacji.
Tel. 91 397 31 67 (w godz. 10-16)
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., dzia³ka 950 mkw. (szklarnia)
wszystkie media z wyposa¿eniem,
£obez Niegrzebia 12, cena
330.000 z³ do negocjacji. Tel. 663565-305.

PRACA

tygodnik ³obeski 20.01.2015 r.

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

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.

Do sprzedania
myjka
ultradŸwiêkowa
Intersonic IS 2F
Tel. 504 042 532

Opony zimowe Kumho Izen 4 szt.
225/60/17 w bardzo dobrym stanie.
Cena 550 z³/komplet. £obez, tel.
501894828 2. Nowa pojedyncza
opona letnia Hankook Optimo 225/
60/17 na nowej alufeldze. Cena
500 z³. £obez, tel. 501894828.

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza (stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040
Mieszkanie w Resku do ma³ego
remontu w budynku poniemieckim,
pow. 80 mkw., dzia³ka ponad 700
mkw., osobne wejœcie, gara¿, piwnica, pom. gosp. Cena 130000 z³.
Tel. 501894828.

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Wymiary wanny: 240x300x100mm
Pojemnoœæ zbiornika: 2,3-4,4l

Tel. 91 39 73 730

tygodnik ³obeski 20.01.2015 r.
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Z ¯YCIA POWIATU

Dzieñ Babci i Dziadka
w œwietlicy wiejskiej
w Starogardzie

Dziadkowie i wnuki
- bezcenne relacje
Dziadkowie to najwiêkszy
skarb, jaki mo¿na sobie wymarzyæ.
Kochaj¹ bezwarunkowo, pozwalaj¹
prawie na wszystko. Zaraz po rodzicach s¹ nauczycielami i pierwszymi
przyjació³mi swoich wnuków. Ta
mi³oœæ to dawanie siebie nawzajem
przynosz¹c jednym i drugim wiele
radoœci ze wspólnego bycia ze sob¹.

Dzieñ Babci i Dziadka jest
dniem szczególnym. To jedna z najpiêkniejszych uroczystoœci w
roku. Dlatego te¿ dzieci ze œwietlicy wiejskiej pod kierunkiem opiekunki, pani Bo¿eny Biernat zorganizowa³y 16 stycznia 2015 r. wspania³¹ uroczystoœæ poœwiêcon¹ naszym seniorom.
Ca³a impreza przebieg³a w mi³ej i
rodzinnej atmosferze. Dzieci przygotowa³y program artystyczny. By³y
wzruszaj¹ce wiersze i piosenki. Nie
zabrak³o tak¿e laurek.
Z ciep³ymi ¿yczeniami do seniorów zwrócili siê goœcie: przewodni-

cz¹ca Rady Miejskiej w Resku pani
Renata Kulik oraz radny powiatowy
Józef Leœniak. W spotkaniu wziê³a
równie¿ udzia³ dyrektor Szko³y Podstawowej w Starogardzie pani Ryszarda Czaban, która cyklicznie
wspiera inicjatywy œwietlicy wiejskiej.
Przybyli babcie i dziadkowie bawili siê wspaniale. Tego dnia
wszystkie troski i zmartwienia od³o¿yli na bok i wspólnie œwiêtowali.
Dziêkujemy pani Bo¿enie Biernat
za przygotowanie imprezy i poczêstunku a pani Renacie Kulik za ufundowany tort.
(o)

Wspólne spêdzanie czasu to dla
wnuków radosne dzieciñstwo, a dla
dziadków mo¿liwoœæ czerpania pozytywnej energii, dodaje witalnoœci,
odm³adza :!
Wiêkszoœæ z nas zawdziêcza coœ
swoim dziadkom. Dziadkowie przekazuj¹ nam zasady moralne, wiarê
religijn¹, poczucie bycia kochanym.
S¹ odpowiedzialni za kultywowanie
tradycji przekazuj¹ mi³oœæ. M³ody
cz³owiek doœwiadczaj¹c mi³oœæ tak¿e ze strony dziadków, uczy siê kochaæ (przyjmowaæ mi³oœæ, ale i ni¹
obdarzaæ). Babcia wprowadza wnuki w historiê rodziny, dba o przekazywanie zwyczajów rodzinnych.
Jest czêsto pierwsz¹ nauczycielk¹ ¿ycia. To przy niej ma³a dziewczynka uczy siê gotowania, lepienia
pierogów. Babcia nigdy nie krzyczy,
gdy cukier siê rozsypie na pod³ogê,
a bluzka zaplami sokiem. Ma nieskoñczon¹ cierpliwoœæ.

Dziadek staje siê historykiem i
kronikarzem rodziny, przyjacielem
dla starszego wnuka, bohaterem dla
m³odszego. Umie wyt³umaczyæ jak
coœ dzia³a, nie jest strudzony rozmow¹. Te relacje staj¹ siê korzeniami
tradycji, tolerancji, przekazywania
cennych wartoœci, kszta³towania
postaw.
Wolny czas, którym dysponuj¹
dziadkowie zaanga¿owanie w ¿ycie
rodziny i doœwiadczenie ¿yciowe
sprzyjaj¹ prze³amywaniu barier komunikacyjnych, wyciszaniu dzieci
po pora¿kach, stwarzaj¹ atmosferê
wzajemnego zrozumienia, solidarnoœæ. Bliska wiêŸ miêdzy dziadkami
a wnukami zmniejsza ryzyko pojawienia siê depresji (udowodnione
naukowo :).
Violetta Plenzler-Ciebiera, dyrektor, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie

SZKOLNE KOLÊDOWANIE W DOBREJ
(DOBRA-£OBEZ) W ubieg³ym
tygodniu, 9.01.2015 r., w
Dobrej, odby³ siê coroczny,
a w tym roku IX FESTIWAL
PIOSENKI
BO¯ONARODZENIOWEJ
„GWIAZDKA - 2015”.
Oprócz wielu wykonawców z
Dobrej, Nowogardu, Reska, nie zabrak³o dzieci z ³obeskich placówek
oœwiatowych, w tym naszej szko³y,
czyli Szko³y Podstawowej nr 2.
Nasi uczniowie z klas I-VI, nale¿¹cy do scholi szkolno-parafialnej
„AGNUSKI”, w kategorii zespo³y,
wœród szkó³ podstawowych, kolêd¹
„PójdŸmy wszyscy do stajenki”,
okazali siê najlepsi, a w klasyfikacji
generalnej - drudzy, ustêpuj¹c miejsca tylko starszym kole¿ankom i
kolegom z ³obeskiego gimnazjum.
Dobór kolêdy, solidne przygotowanie i wsparcie ze strony opiekuna,
zaowocowa³y tym wynikiem. JG

Str
Str.. 14

WÊGORZYNO

tygodnik ³obeski 20.01.2015 r.

Konkurs dla szkó³ podstawowych i przedszkoli na kartkê œwi¹teczn¹, stroik wigilijny oraz szopkê bo¿onarodzeniow¹

XI Gminny Konkurs Plastyczny rozstrzygniêty!
W listopadzie 2014 r. ju¿ po raz
jedenasty og³oszony zosta³ Gminny
Konkurs Plastyczny Szkó³ Podstawowych i Przedszkoli na Kartkê
Œwi¹teczn¹, Stroik Wigilijny oraz
Szopkê Bo¿onarodzeniow¹. Na
konkurs wp³ynê³y 53 prace wykonane przez uczniów szko³y podstawowej w Runowie Pomorskim, dzieci z przedszkola publicznego w Wêgorzynie, œwietlic wiejskich w
Gardnie, Przytoni i K¹kolewicach.
Celem konkursu by³o propagowanie i podtrzymywanie wœród dzieci polskich tradycji bo¿onarodzeniowych oraz wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych.
Prace konkursowe zachwyca³y
pomys³owoœci¹, ró¿norodnoœci¹
technik, estetyk¹ wykonania. Komisja mia³a nie lada problem z wyborem
najlepszych prac. Po d³ugich rozwa¿aniach i konsultacjach og³oszone
zosta³y wyniki konkursu.
KATEGORIAKLAS 0-III
SZOPKA
BO¯ONARODZENIOWA
1. Magdalena Krzaczek - kl. III SP w
Runowie Pom.
2. Martyna Du¿yñska - Przedszkole
Publiczne w Wêgorzynie
3. Bartek Pawlus - kl. III SP w Runowie Pom.

STROIKWIGILIJNY
1. Szymon Halama - kl. I SP w Runowie Pom.
2. Magdalena Krzaczek - kl. III SP w
Runowie Pom.
Anna Rubach - kl. III SP w Runowie
Pom.
Marcin Kisiel - kl. I SP w Runowie
Pom.
Magdalena Misiewicz - Przedszkole
Publiczne w Wêgorzynie
3. Karolina Kulik - kl. III SP w Runowie Pom.
Natalia KuŸmiñska - kl. II SP w Runowie Pom.
Zuzanna Nachaj - Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie
Michalina Macedoñska - Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie
WYRÓ¯NIENIE
Tomasz Kardaœ - Œwietlica w Przytoni, Bartek Wojdak - kl. I SP w Runowie Pom., Jakub Jasek - kl. II SP w
Runowie Pom.
KARTKAŒWI¥TECZNA
1. Szymon Weilandt - Przedszkole
Publiczne w Wêgorzynie
2. Ksawier Winogrodzki - kl. III SP w
Runowie Pom.
3. Kacper Rokosz - kl. I SP w Runowie Pom.
Julia Poznañska - Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie

WYRÓ¯NIENIE: Julian Sak - kl „0”
SP w Runowo Pom.
KATEGORIA:IV-VI
SZOPKA
BO¯ONARODZENIOWA
1. Daria Skiba - kl. V SP w Runowie
Pom.
2. Œwietlica w Gardnie.
STROIKWIGILIJNY
1. Zuzanna Bruszewska - kl. V SP w
Runowie Pom.
2. Mateusz Jasek - kl. VI SP w Runowie Pom.
3. Daria Rosiejka - kl. V SP w Runowie Pom.
WYRÓ¯NIENIE: Bartosz Lenkiewicz - kl. V i Laura Perzyñska - kl. IVb,
oboje SP w Runowie Pom.

KARTKAŒWI¥TECZNA
1. Zuzanna Bruszewska - kl. V SP w
Runowie Pom.
2. Daria Rosiejka - kl. V SP w Runowie Pom.
3. Karolina Wojnarowska - kl. IVa SP
w Runowie Pom.
Wrêczenie nagród nast¹pi w styczniu 2015 r.
Sponsorami nagród dla uczestników
konkursu s¹: Roosens Betons spó³ka z o.o. w Po³chowie, Bank Spó³dzielczy w Goleniowie Oddzia³ w
Wêgorzynie, Pan Jan Mazuro.
Serdecznie dziêkujemy sponsorom.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Organizatorki konkursu: Ma³gorzata Chilakowska, Wies³awa Koœmicka i Zofia Ungerman.
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Z ³obeskiej ksi¹¿ki telefonicznej
Niejeden mieszkaniec powiatu
wci¹¿ u¿ywa starej „Ksi¹¿ki telefonicznej Ziemi £obeskiej”, jak¹
zredagowa³ ze swoimi licealistami
Henryk Musia³ w 1992 roku, zapisuj¹c stan „utelefonowienia” przed
æwieræwieczem.
S¹ tam taryfy: 600 z³ co 5 sek. w
szczycie po³¹czeñ, a noc¹ - co 20 sek.
Abonament (20 jednostek) wynosi³
50 000 z³. S¹ numery kierunkowe przy
rozmowach miêdzymiastowych,
wymienione miejsca z teleksem i faksem. Oczywiœcie oznacza to ca³odobow¹ pracê telefonistek w centrali
£obez, ³¹cz¹cych nasze zamówione
rozmowy z Polsk¹ i œwiatem przez
zapchane linie napowietrzne i kablowe. I s¹ numery: np. 9 - leœnictwo
Wêgorzyno, czy 11 - PGR Podlipce
lub 5 00 67 - Prywatne Przedsiêb.
Wytwórczo-Us³ugowe „TechnoDrew” w Mo³stowie.
Zak³ady Pañstwowych
Gospodarstw Rolnych
H. Musia³ zd¹¿y³ jeszcze zanotowaæ rozmieszczenie pañstwowych
gospodarstw rolnych, co mo¿e daæ
wyobra¿enie o ogromnej rzeszy ludzi pracuj¹cych w rolnictwie na Ziemi £obeskiej. Ju¿ wkrótce te zak³ady
przestan¹ istnieæ, przypominaj¹c o
sobie ruinami obiektów, a tylko czasem odremontowan¹ baz¹ nowego
gospodarstwa rolnego z daleko
mniejsz¹ obs³ug¹ personaln¹.
PGR Be³czna mia³ dwa telefony
(Klêpnica?), by³ PGR Bezmoœcie nad

Reg¹, Borkowo Ma³e i Wielkie z
osobnymi zak³adami, Byszewo, Cieszyno (niegdyœ z gorzelni¹), Czachowo, Dalno z zak³adem rolnym, a
nawet przedszkolem i osobn¹ suszarni¹ zielonek, zak³ady rolne - w
D³usku, Dobieszewie, Dobrkowie i
Gardnie. W Ginawie by³y dwa numery telefonów, w Goœcis³awiu zaœ by³a
filia PGR-u Przytoñ. By³ du¿y zak³ad
w Grabowie, Iglicach, Karnicach,
Karwowie (z gorzelni¹).
Czy zak³ad w K¹kolewicach nie
mia³ telefonu? By³ PGR Komorowo,
Kraœnik, Krosino, Lesiêcin, Lubieñ
Górny z ferm¹ bukatów, £abuñ Wielki, £agiewniki (czy pola Dorowa
wchodzi³y w sk³ad tego zak³adu?).
By³ PGR £osoœnica z gorzelni¹, PGR
Maliniec nawet ze stra¿¹ po¿arn¹,
Mielno, Mieszewo (nie wymieniono
gorzelni), Mo³stowo z osobn¹ ferm¹,
Naæmierz. Z jakiegoœ powodu nie
wymieniono PGR Meszne. By³ PGR
Orle, ferma owiec w Pilchówku (Winniki), PGR Podlipce i pewnie mu podleg³a ferma K³odawa/W³odawa bez
telefonu, folwarki mia³a te¿ Por¹bka
i Potuliny. By³ PGR w Przemys³awiu
i ferma za wiaduktem.
Nie wymienia siê Przyborza, a
przecie¿ te malownicze sopki g³adko
wypas³y owce z tamtejszej fermy. By³
spory zak³ad Przytoñ i ogromny PGR
Radowo Ma³e, i mniejszy w Radowie
Wielkim. By³y du¿e pañstw. gosp.
rolne w Radzimiu i Rekowie (z gorzelni¹). Du¿y PGR w Resku mia³ tak¿e
gorzelniê. By³ PGR w Rogowie, Ro-

gówku, Runowie oraz w Rynowie
niegdyœ z gorzelni¹ (z ferm¹ na kolonii i Zakrzycami - niewymienionymi
w spisie telefonów). By³ PGR w Siedlicach, Siennie Dolnym, Smorawinie. Smólsko mia³o bazê postoju samolotu rolniczego z telefonem. By³
tam bowiem zak³ad remontowy.
Zreszt¹ Smólsko to bardzo rozleg³a
obszarowo miejscowoœæ.
Ogromny by³ PGR Starogard z
zak³adami podleg³ymi (remonty, mieszalnia pasz, suszarnia), podobnie
by³o z Suliszewicami, które „przenios³y siê” na Osiedle Sawickiej w
£obzie. By³ PGR Œwiêciechowo, ferma Trzeszczyna i dwie fermy (kury,
trzoda) w Unimiu. Du¿y by³ PGR
Wêgorzyno z mieszalni¹ pasz i folwarkiem Stare Wêgorzyno. Trzeba
jeszcze wymieniæ zak³ad g³ówny w
Wiewiecku, Winniki, Wo³kowo,
Worowo, Wysiedle, Zache³mie, Zagórzyce z gorzelni¹, Zajezierze (nad
którym te¿ lata³ samolot rolniczy),
Zwierzynek oraz zak³ady w ¯elmowie i ¯erzynie. Osobn¹ kartê zapisa³
kombinat £obez, który mia³ zak³ady
pomocnicze (remontowo-budowlany i mieszalniê pasz). W £obzie te¿
by³a gorzelnia.
Sk¹din¹d wiemy, ¿e w gminie
Dobra (tej gminy prezentowany spis
telefonów nie obejmowa³), oprócz
kombinatu w stolicy, by³y zak³ady w
Bienicach, B³¹dkowie, Dobropolu,
Grzêznie wraz z Grzêzienkiem, Krzemiennej, Wojtaszycach z gorzelni¹
oraz zak³adem we Wrzeœnie i ferm¹

Zap³ocie. Tylko w Anielinie nie by³o
PGR-u. By³by wtedy wykaz odAdo ¯.
Na starej mapie powiatu zaznaczono jeszcze PGR-y w Siwkowicach, Œwierkotkach, Orzeszkowie,
Sosnowie, Kwiatkowie, Poradzu,
Krzekowie k. Rogowa, Po³chowie,
Sielsku, BrzeŸnicy, Su³kowie i Ro¿nowie. Ot i zebra³o siê 100 obiektów.
Spó³dzielnie produkcyjne
Wspomnieæ tu trzeba o dwóch
rolniczych spó³dzielniach produkcyjnych wymienionych w ksi¹¿ce
telefonicznej: w S³owikowie i Tuczy.
D³u¿ej od innych dzia³a³y w Bienicach, Mo³dawinie i Siennie Dolnym
(Sienno to najpowszechniejsza nazwa wsi ³obeskiej, jest bowiem Sienno Górne i nieco oddalone Sienno
Dolne w gm. Radowo oraz Sienno
bezprzymiotnikowe w gm. Resko).
Na koniec ju¿ tylko wspomnieæ trzeba o stacjach ochrony roœlin i centralach nasiennych, obs³udze weterynaryjnej i unasiennianiu, doradztwie agrotechnicznym, spó³dzielniach mleczarskich, GS, fabryce pasz
w £obzie, krochmalniach, m³ynach,
kó³kach rolniczych, ZNMR, PBRol.,
ko³ach gospodyñ, systemie szkó³ i
kursów rolniczych, hodowli i
uje¿d¿aniu koni, ubojniach, masarniach i piekarniach, cieszyñskiej
bazie rybackiej i hodowli ryb w Maliñcu. To by³ powiat rolniczy. A przy
okazji wysz³a nam powtórka z geografii Powiatu £obeskiego.
L. Cwynar

Od Homara do Siewki
(POGORZELICA-ORLE) Te
niewielkie miejscowoœci s¹ s³ynne
wœród mi³oœników historii II wojny
œwiatowej nie tylko w Polsce, ale i
zagranic¹.
Podczas II wojny œwiatowej to
w³aœnie pomiêdzy tymi miejscowoœciami usytuowany by³ niemiecki
radar naziemny s³u¿¹cy do kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej
i œwiat³ami reflektorów. Stacja nosi³a
nazwê Labisch, pozycja „Homar” a
nastêpnie „Siewka”.
Wchodzi³a ona w system nocnej
obrony przeciwlotniczej Niemiec.
Tutaj zainstalowany by³ radar
Würzburg-Riese („Wielki Würzburg”), który posiada³ antenê o
œrednicy 7,4 m i silniejszy nadajnik
zapewniaj¹cy zasiêg do 70 km. By³y
one montowane w sta³ych stacjach
radiolokacyjnych naziemnych, których zbudowano ok. 1500.
Na terenie obecnej Polski by³o
ich ponad 100. Stacje wyposa¿one

by³y przede wszystkim w radary
Würzburg-Riese oraz Freya przy
czym radar Freya s³u¿y³ do obserwacji (przy zasiêgu 120 km) z kolei dwa
radary „Würzburg-Riese” naprowadza³y samoloty myœliwskie na atakuj¹ce bombowce. Pierwszy radar
(czerwony olbrzym) okreœla³ pozycjê namierzonego bombowca, drugi
z kolei (zielony olbrzym) – œledzi³
kurs przychwytuj¹cego go myœliwca nocnego. W momencie wykrycia
bombowca z najbli¿szego lotniska
startowa³ myœliwiec. Myœliwcem
kierowa³ kontroler naziemny.
Dzisiaj oczywiœcie nie ma ju¿
radarów, zachowa³y siê jednak bardzo charakterystyczne betonowe
podstawy na planie szeœciok¹ta. Z
kolei radar „Freya” mocowany by³
na czterech betonowych blokach
rozstawionych w kwadracie, tym
samym s¹ trudniejsze do odnalezienia w terenie.
Stacjê w Orlu obsadza³a 13. mittlere Flugmelde-Leit-Kompanie

wchodz¹ca w sk³ad Luftnachrichten-Regiment 214 (13 kompania wykrywania i naprowadzania wchodz¹c¹ w sk³ad 214 pu³ku ³¹cznoœci
lotniczej). Ten sam regiment obs³ugiwa³ stacjê w Choszcznie, bêd¹c
elementem nocnej obrony powietrznej III Rzeszy.
Stacja pracowa³a do czerwca
1944 roku.

Miejsce to by³o wykorzystywane równie¿ po wojnie, bowiem znajdowa³o siê tutaj wojskowe lotnisko
zapasowe. Poligon z kolei umiejscowiony by³ na terenie, na którym znajdowa³a siê miejscowoœæ Wiórkowo.
Wykorzystano: Wikipedia, S³awomir Giziñski „Antylopa” z Arnswalde http://www.choszczno.pl
Foto: Wikipedia
MM
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Zapiski z pamiêci
Poniedzia³ek 27.01.2014.

Galeria naszych mieszkañców
Oliwia ze swoimi
przytulankami

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

Rano przyjecha³a pani doktor i
wypisa³a akt zgonu. Potem przyjechali z zak³adu pogrzebowego i zabrali Dziadka. Przygotowa³em ubranie dla Dziadka w reklamówce. Zadzwoni³em do mojej ¿ony z wiadomoœci¹, ¿e jest ju¿ po Dziadku.
Uzgodni³em z rodzin¹, ¿e chcê byæ na
pogrzebie. Wyrazili zgodê. Potem
by³ obiad. Po obiedzie by³a pani od
ceremonii pogrzebowych. Rodzina
w pe³nym sk³adzie wybra³a trumnê i
inne elementy pogrzebu, takie jak
klepsydra, menu, kwiaty, psalmy i
pieœni i termin pogrzebu. Okaza³o
siê, ¿e pogrzeb bêdzie dopiero w
sobotê, 1 lutego. Zadzwoni³em do
¿ony, aby zabukowa³a bilet na powrót. Okaza³o siê, ¿e mogê wracaæ we
wtorek, 28 stycznia albo 3 lutego w
poniedzia³ek. Wyrazi³em ubolewanie, ¿e jednak pojadê wczeœniej. Syn
ma urodziny 2 lutego i nie mogê go
zawieœæ. Realizuj¹c politykê promocyjn¹ firmy spyta³em, czy by siê nie
znalaz³ jakiœ inny Dziadek do opieki
w okolicy. Córka, ta co mnie chcia³a
adoptowaæ, powiedzia³a, ¿e coœ ma
dla mnie. Wtedy odezwa³ siê jej brat
i zaproponowa³ pracê u siebie.
Szczegó³y mamy omówiæ jutro. Najpierw musi siê dowiedzieæ o formie
ubezpieczeñ spo³ecznych, podatkach i stawkach. Mamy o tym pogadaæ jutro. Ja jestem sk³onny pracowaæ u niego. Gdy o tym wspomnia³em ¿onie, to siê ucieszy³a. Starsza
córka do domu pojecha³a po 20., ale
najpierw wypisa³a zawiadomienia o
œmierci Dziadka. Rozmawialiœmy o
œmierci, przeczuciach. W wielu s³owach wyrazi³a mi wdziêcznoœæ za
opiekê nad ojcem. Wyjaœni³a te¿ wiele moich w¹tpliwoœci dotycz¹cych
sytuacji w rodzinie, a w szczególnoœci postawê Dziadka wobec córek,
syna, ¿ony i w³asnej siostry oraz to,
¿e œwiadomie czeka³ na œmieræ nie
mog¹c siê pogodziæ ze œmierci¹
¿ony. Popra³em koce, poœciel i rêczniki, trochê posprz¹ta³em. Resztê
zrobiê jutro.

Wtorek 28.01.2014.

Zaproszenie
na turniej
24 stycznia 2015 r. (sobota) w
godzinach od 10.00 do 14.00 w Hali
Widowiskowo-Sportowej w £obzie
odbêdzie siê II Turniej Halowej Pi³ki
No¿nej Juniorów o Puchar Platformy
Obywatelskiej w £obzie i Nagrodê
C MYK

Senatora RP S³awomira Preissa.
Uczestnicy Turnieju: Œwiatowid
£obez I i Œwiatowid £obez II, Sarmata Dobra, Radowia Radowo Ma³e.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ na imprezê.
(po)

Dzisiaj do domu. Niby nie têskniê, ale jednak ju¿ nie mogê wytrzymaæ. Jestem spakowany. Mam dwie
walizki, plecak i poduszkê, a na sobie
pid¿amê, kalesony. Ledwo siê zmieœci³em. Koñczê ostatnie pranie.
Jeszcze tylko prasowanie i odkurzyæ
i przetrzeæ pod³ogi. Dzwonili z firmy.
Wiedz¹ ju¿ o œmierci Dziadka. Wyjaœni³em przy okazji moj¹ umowê o
pracê. Jednak nale¿y mi siê 950 euro
za miesi¹c. Do tych oferowanych
850 dochodzi jeszcze zaliczka 100

(cz. 66, odc. 22)

euro. Ciekaw jestem, co zaproponuje syn Dziadka. Jeœli bêdzie to godne
uwagi, to skorzystam z oferty. Jest tu
fajnie. Nawet na wakacje mo¿na
przyjechaæ. Do zobaczenia w Polsce.
Pakujê laptop do plecaka, bo nigdzie
siê ju¿ nie zmieœci. Przed wyjazdem
spotkanie w domu m³odszej z sióstr
z jej bratem. Rozmawiamy w obecnoœci m³odego Polaka o mojej nowej
pracy. Standardowa umowa na 130
godzin w miesi¹cu, coœ ok. 950 euro.
Na razie jest to okres próbny. Docelowo praca sta³a, legalna, ze wszystkimi œwiadczeniami, tak emerytalnymi jak i zdrowotnymi. Praca na 1,5
miesi¹ca i 2 tygodnie urlopu. Latem
mo¿e byæ d³u¿szy okres pracy, a zim¹
w zamian d³u¿szy urlop. Warunki mi
odpowiadaj¹. Wspominam , ¿e chêtnie kupiê samochód po Dziadku. Na
takie rozmowy to jeszcze za wczeœnie. Na dworzec autobusowy wiezie mnie m³odsza z córek i jej facet.
Polubi³em ich i dobrze siê sta³o, ¿e
ich brat zaproponowa³ mi pracê u
siebie. Ma przecie¿ aparaty odpêdowe, a ja jestem w tym dobry. Na miejscu siedzê w samochodzie, bo do
odjazdu jeszcze godzina, a na dworze mróz i wiatr. Przez okno widzê, ¿e
do samochodu podchodzi jakaœ
para. Po chwili okaza³o siê, ¿e to druga z córek ze swoim facetem. Nie
kaza³a mówiæ, ¿e tak¿e bêdzie przy
po¿egnaniu. Wyszed³em z samochodu i siê serdecznie przywita³em.
Poszed³em te¿ na przystanek upewniæ siê, czy to na pewno ten, bo ja nie
by³em pewny. M³oda i piêkna Polka
upewni³a mnie, ¿e to na pewno ten.
Pomog³a te¿ nam zrobiæ wspólne
zdjêcie. Niestety pojecha³a do domu
innym autokarem. Po serdecznych
po¿egnaniach wreszcie jadê. Po drodze œnieg, nawet do 30 cm. Po wjechaniu do Polski kolejna kontrola
WOP-u. Tym razem szczególnie kontroluj¹ œniadego mê¿a jakiejœ Polki.
Wszystko w porz¹dku. Doje¿d¿amy
do Nowogardu. Odbiera mnie kolega Tomasz. W domu radoœæ.

Wtorek 04.02.2014.
Dzwoniê do firmy w sprawie
wymówienia umowy o pracê. Dowiadujê siê, ¿e p³ac¹ mi za pracê w
Niemczech tylko do 28 stycznia.
Informujê ich o rozmowie z córk¹
Dziadka i moim opiekunem w Niemczech, którzy mnie poinformowali, ¿e
zap³ata w euro nale¿y mi siê do dnia
04.02.2014 r.

Czwartek 06.02.2014.
Wysy³am list z wymówieniem
umowy o pracê. Cdn.
WP

