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Uczniowie na bruk,
pracodawcy w odstawkê
(REGION). Sytuacja, z jak¹ spotkali siê
pracodawcy zatrudniaj¹cy
m³odocianych pracowników mo¿na
okreœliæ jednym s³owem – skandal.
Ci¹g³e reformy szkolnictwa i ostatnie
ciêcia w bud¿ecie pañstwa
doprowadzi³y
do tego, ¿e byæ mo¿e m³odzi ludzie nie
bêd¹ mieli szansy na naukê
w szko³ach zawodowych. Dlaczego?

Dwoje m³odych ludzi krad³o
paliwo z aut.
Przyznali siê do oœmiu takich kradzie¿y
W zwi¹zku z nasilaj¹cymi siê kradzie¿ami paliwa z
zaparkowanych w £obzie TIR-ów, w nocy z 12 na 13
maja policjanci podjêli obserwacjê kilku
samochodów ciê¿arowych.

na chrzest, komuniê, œlub,
wesele lub inne wa¿ne
wydarzenie w Twoim ¿yciu?
Zapraszam

Us³ugi w super cenie!
Tel. 66 88 27 632
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Z DRUGIEJ STRONY

PSL zap³aci za antynarodow¹ politykê PO

List do redakcji

Rz¹d ka¿dego kraju wybierany
jest po to, by zapewniæ lepsze ¿ycie
mieszkañcom swojego kraju, a nie
innego. To polityczny aksjomat. Tak
myœli wiêkszoœæ rz¹dów na ca³ym
œwiecie. Myœli wiêc narodowo. Tak
myœl¹ rz¹dy Niemiec, Anglii, Francji,
Hiszpanii i krajów skandynawskich,
by wymieniæ najbli¿sze. Rz¹d POPSL myœli inaczej. Nie robi nic, by
powstrzymaæ wyjazdy Polaków zagranicê. Ma³o tego, uwa¿a, ¿e takie
wyjazdy to zdobycz cywilizacyjna.
Myœli wiêc antynarodowo. A jak uwa¿a tak rz¹d, to na zasadzie k³apania
dziobem papugi uwa¿a tak wielu
„œwiat³ych” polityków, urzêdników,
publicystów i obywateli. Jednak to
nie ich dzieci wyje¿d¿aj¹ na zmywak
do Anglii, do najgorszych robót w
Europie, do podcierania ty³ków starym Niemcom, bo takie prace wykonuje tam wiêkszoœæ rodaków.
Niedawno us³ysza³em w radio
publicystê, który zachwala³ takie
wyjazdy, bo zwiêkszy to konkurencyjnoœæ na rynku pracy. Firmy z powodu wyjazdów i tym samym braku
pracowników na rynku pracy bêd¹
musia³y podnieœæ pensje tym, co zostali. Ma siê rozumieæ, do wysokoœci
p³ac na zachodzie, oczywiœcie po
przeliczeniu na z³otówki. Przeliczanie euro, funtów i koron na polskie

Kazimierz Rynkiewicz
Red. Naczelny
„tygodnika ³obeskiego”
ul. S³owackiego 6,
73-150 £obez

12 maja drog¹ elektroniczn¹, za poœrednictwem
wniosku o udostêpnienie informacji publicznej, przes³ano do mnie pytania od redaktora naczelnego „nowego tygodnika ³obeskiego” (nt³). W
zwi¹zku z chêci¹ sprawowania
urzêdu Burmistrza Wêgorzyna w
sposób przejrzysty, proszê o opublikowanie moich odpowiedzi na
³amach Waszej gazety.
1. Red. Naczelny „nt³” pyta o
mój wyjazd do Rzymu w zwi¹zku
z Beatyfikacj¹ Jana Paw³a II: „czy
wyjazd ten sfinansowany by³ z bud¿etu Gminy Wêgorzyno?”.
Odp.: wyjazd nie by³ sfinansowany z bud¿etu Gminy Wêgorzyno. Pojecha³am do Rzymu za prywatne pieni¹dze, czego nie mo¿na
powiedzieæ o niektórych wyjazdach poprzedniej w³adzy, która
wyje¿d¿a³a m.in. do Niemiec. W
wyjazdach takich uczestniczy³y
równie¿ inne osoby, w tym dziennikarz „nowego tygodnika ³obeskiego” - by³y radny Wêgorzyna a
obecny cz³onek rady osiedla w
£obzie pan Adam Hlib... z ma³¿onk¹. Kto zap³aci³ za te wyjazdy?

z³otówki sta³o siê narodow¹ paranoj¹.
Publicysta nic nie wspomnia³ o przeliczeniu odwrotnym – cenach produktów eksportowanych. Wszyscy chcieliby zarabiaæ jak na zachodzie, a kupowaæ na wschodzie, bo taniej. Tak
siê jednak nie da. Dlatego, ¿e przez
pó³ wieku nie rozwijaliœmy siê prawid³owo. Ale teraz te¿ nie rozwijamy siê
prawid³owo. Zamiast eksportowaæ
produkcjê, eksportujemy tani¹ si³ê robocz¹, która produkuje w innych krajach. Proste i oczywiste powinno byæ,
¿e je¿eli Polak zarobi w Niemczech
1500 euro, to musi wyprodukowaæ
lub wykonaæ us³ugê wart¹ tam 2000
euro. Inaczej byæ nie mo¿e. Oznacza
to, ¿e Niemcy, jako kraj, zarobi³y na
Polaku 500 euro. I odwrotnie, nie zarobi³a Polska. A wrêcz straci³a. Bo
wyje¿d¿aj¹ m³odzi ludzie, za których
wykszta³cenie zap³aci³a Polska, jako
kraj, jego obywatele. Prowadz¹c tak¹
politykê, nie dogonimy Zachodu. Bo
my ci¹gle tracimy, a Zachód zyskuje,
wiêc doganianie staje siê pozorne, o
czym œwiadczy wysokoœæ deficytu i
d³ugu publicznego. Nie rozwijamy
siê poprzez akumulacjê, ale przez zad³u¿anie. Za to przyjdzie zap³aciæ.
Jak? Poczekamy na ujawnienie
przysz³orocznego bud¿etu, to siê dowiemy. Mikro objaw na naszym terenie to chocia¿by ciêcie wydatków na

refunadacjê wynagrodzeñ dla pracodawców zatrudniaj¹cych uczniów
szkó³ zawodowych. Pracodawcy zapowiadaj¹, ¿e nie bêd¹ zatrudniaæ.
Ale bez takich praktyk m³odzi ludzie
nie bêd¹ siê kszta³ciæ w konkretnych
zawodach: kucharz, piekarz, mechanik itd. Ale po co ich kszta³ciæ, jak
chc¹ ich wzi¹æ Niemcy. Oferuj¹ lepsze zarobki i lepsze warunki. Co na to
rz¹d?
Ano minister Jolanta Fedak z
PSL, odpowiadaj¹c na interpelacjê
stwierdzi³a: „Trudno jest obecnie
oceniæ, jaki wp³yw na sytuacjê szkolnictwa zawodowego w Polsce mo¿e
mieæ zaistnia³a sytuacja [braku refundacji]. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿
minister w³aœciwy do spraw pracy,
pomimo posiadania w swych kompetencjach pewnych zadañ z zakresu
wspierania pracodawców prowadz¹cych przygotowanie zawodowe m³odocianych, nie jest w³aœciwym organem odpowiadaj¹cym za edukacjê
m³odzie¿y na poziomie zawodowym.
Za ca³okszta³t systemu kszta³cenia
m³odzie¿y w systemie szkolnictwa
zawodowego, w tym za ocenê wp³ywu ró¿nych czynników na ten system
odpowiada Minister Edukacji Narodowej”.
Pani minister nawet nie jest w stanie dostrzec wp³ywu braku pieniêdzy

– nasi mieszkañcy, z bud¿etu gminy.
Dlaczego wówczas nowy tygodnik
nie pyta³ o to, kto finansowa³ te wyjazdy?

Odp.: zdjêcia innych mieszkañców Gminy Wêgorzyno, którzy
godnie reprezentuj¹ Gminê, s¹ zamieszczane na stronie www.wegorzyno.pl. Niesmak pozostawia jednak porównanie wyjazdu na beatyfikacjê Papie¿a Polaka z „tudzie¿
grillem” ze znajomymi. Myœlê, ¿e
ten pogl¹d nie jest odosobniony (na
beatyfikacji by³o oko³o pó³ miliona
Polaków). Takie postawienie pytania jest zatem œwiadom¹ manipulacj¹ dziennikarsk¹, która ma na
celu oœmieszenie.
Pytanie redaktora „nt³” dziwi
tym bardziej, bo przed beatyfikacj¹
gazeta ta zamieœci³a plakat Jana
Paw³a II. Dlaczego póŸniej mszê w
Watykanie porównuje siê do grilla?
Czy¿by plakat JP II mia³ byæ tylko
wabikiem do lepszej sprzeda¿y gazety w tamtym okresie?

2. Red. Naczelny „nt³” pyta: „je¿eli by³a to wizyta prywatna, to dlaczego na oficjalnej stronie Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie (op³acanej
z pieniêdzy wêgorzyñskich podatników) znajduj¹ siê zdjêcia z tej wizyty?”.
Odp.: na oficjalnej stronie Wêgorzyna pojawi³y siê zdjêcia z wizyty w
Watykanie, poniewa¿ jestem osob¹
publiczn¹ - Burmistrzem Wêgorzyna, wiêc w œwietle prawa reprezentujê Gminê na zewn¹trz. Fakt beatyfikacji Jana Paw³a II by³ wydarzeniem
o charakterze ogólnoœwiatowym.
Obecnoœæ Burmistrza Wêgorzyna na
tej uroczystoœci, podobnie jak i innych przedstawicieli „samorz¹dów”
z ca³ej Polski, œwiadczy o mojej identyfikacji z Mieszkañcami Gminy
Wêgorzyno oraz – moim zdaniem - o
odpowiedzialnym
sprawowaniu
funkcji publicznej.
3. Red. Naczelny „nt³” pyta: „czy
w zwi¹zku z publikacj¹ zdjêæ na stronie www.wegorzyno.pl inni mieszkañcy Gminy Wêgorzyno bêd¹ mogli
zamieszczaæ bezp³atnie swoje prywatne zdjêcia np. z wakacji, tudzie¿
grilla ze znajomymi (pod warunkiem,
¿e bêd¹ grillowaæ w koszulkach z
herbem Wêgorzyna na piersi)?”.

Pytania, które do mnie przys³ano – moim zdaniem – s¹ nieudan¹
prób¹ szukania taniej sensacji,
gdy¿ za kadencji Burmistrz Gra¿yny Karpowicz, gdy wydawca „nt³”
otrzyma³ w dwóch ostatnich latach
prawie 32 tys. z³ (2009 r. – 15.551
z³, 2010 r. – 16.438 z³) z bud¿etu
Gminy Wêgorzyno, to wtedy nie
zadawa³ podobnych pytañ i tak
bardzo nie martwi³ siê o pieni¹dze
podatników.
Z powa¿aniem
Monika KuŸmiñska
Burmistrz Wêgorzyna
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na sytuacjê szkolnictwa zawodowego! Po takiej odpowiedzi powinna
zostaæ natychmiast zdymisjonowana.
Do tego umywa rêce, odbijaj¹c pi³eczkê, ¿e za kszta³cenie odpowiada
MEN. To przez 4 lata nie mo¿na by³o
ujednoliciæ systemu nauczania i finansowania szkó³ zawodowych i
praktyk? Mo¿na by³o. Ale ³atwiej jest
zorganizowaæ, w zwi¹zku z otwarciem rynku pracy w Niemczech od 1
maja, medialnie noœn¹ konferencjê w
Szczecinie na temat praw przys³uguj¹cym Polakom zatrudnianym za
Odr¹, ni¿ usprawniæ system edukacji
zawodowej w kraju i walczyæ o prawa
tubylców.
Zgadnijcie kto to powiedzia³? „I
chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e tanie
pañstwo dziêki tej ekipie i tej koalicji
stanie siê faktem szybciej ni¿ ktokolwiek mo¿e siê spodziewaæ. Tu, w tej
Izbie przedstawiciele mojego rz¹du
ka¿dego miesi¹ca, powtarzam, ka¿dego miesi¹ca bêd¹ informowali
Wysok¹ Izbê i polsk¹ opiniê publiczn¹ o kolejnych decyzjach likwiduj¹cych przywileje w³adzy, przywileje prawne i materialne. Nie bêdzie
takiego miesi¹ca, aby kolejna informacja o naszych kolejnych decyzjach
nie dociera³a do opinii publicznej”.
Dociera? A to tylko drobny fragment z 3-godzinnego expose premiera Tuska na rozpoczêcie kadencji.
Przychodzi czas sprawdzania. Tak¿e
dla PSL-u.

Kazimierz Rynkiewicz
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Kasa coraz bardziej pusta
(WÊGORZYNO). Najprawdopodobniej
gmina bêdzie zmuszona zrezygnowaæ
z wielu inwestycji,
które zaplanowa³a na
ten rok. W bud¿ecie
bêdzie mniej pieniêdzy ni¿ zak³adano.
Tylko z projektu termomodernizacji Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie gmina bêdzie musia³a zwróciæ ponad 200 tys. z³.
-Gmina musi zwróciæ 35 tys. z³ z
pieniêdzy unijnych na termomodernizacjê Szko³y Podstawowej w
Wêgorzynie. Pewnie uznano, ¿e
czêœæ prac nie jest kwalifikowanych, pieni¹dze do nas sp³ynê³y, a
teraz musimy je zwróciæ. Wszystko

EXURO Sp. z o.o.

zatrudni
na stanowiskach:
- mechanik
- kierowca C+E
- elektryk
- operator ³adowarki
- spawacz
- œlusarz
oraz innych pracowników.
wszelkie informacje
pod numerem tel.:
509288412, 509288386,
509288381

wskazuje na to, ¿e nie otrzymamy
zwrotu za modernizacjê kot³owni w
Szkole Podstawowej w Wêgorzynie
w wysokoœci 184.180 z³. Ju¿ musimy patrzeæ, z czego zrezygnowaæ po
stronie wydatków. Pewne rzeczy nie
by³y ujête w pierwotnej wersji, zosta³y dodane póŸniej. Prawdopodobnie te dodatkowe zadania nie
mog¹ byæ sfinansowane ze œrodków
zewnêtrznych. Bêdê próbowaæ o to
walczyæ. Jak trzeba bêdzie, to pojadê nawet do Warszawy, by te pieni¹dze uratowaæ i dostaæ – powiedzia³a
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Okazuje siê jednak, ¿e to nie
wszystkie niespodzianki, z jakimi
przyjdzie zmierzyæ siê radnym w tej
gminie. Wêgorzyno otrzyma³o subwencjê oœwiatow¹ mniejsz¹ o 60
tys. z³. W bud¿ecie zak³adano równie¿, ¿e z tytu³u mandatów na konto
gminy wp³ynie oko³o 200 tys. z³. Tak
by³o w latach ubieg³ych, jednak zawirowania w prawie, z których wy-

FIRMA
ZATRUDNI
OD ZARAZ
- Kierownika wytwórni
elementów budowlanych
- Przedstawiciela handlowego

nika, ¿e nie wolno gminom u¿ywaæ
radarów sprawi³y, ¿e wp³ywów z
tego tytu³u nie bêdzie. Na pocieszenie sp³ywaj¹ tylko zaleg³e op³aty z
tego tytu³u.
Nastêpn¹ niespodziank¹ jest
dofinansowanie z Euroregionu Pomerania. Okazuje siê, ¿e w roku
ubieg³ym zosta³ z³o¿ony wniosek na
Lato z Wêgorzem. W bud¿ecie by³o
zaplanowane, ¿e gmina otrzyma 55
tys. z³, ale ju¿ „na papierze” pieni¹dze stopnia³y do wysokoœci ponad
40 tys. z³. Jakby nie by³o, dotychczas gmina nie otrzyma³a z tego tytu³u ani grosza.
To wszystko oznacza, ¿e zarówno burmistrz, jak i radni stan¹ przed
trudnymi wyborami – z jakich zadañ
i inwestycji zrezygnowaæ, aby na
koniec roku móc spi¹æ bud¿et. MM

Wyjaœnienie
Podaj¹c informacjê o samobójstwie m³odego mê¿czyzny w lesie w
okolicach drogi Unimie - droga wojewódzka zbyt pochopnie podaliœmy, ¿e nastapi³o ono k³ótni w samochodzie, czemu zaprzeczy³a ¿ona.
Zainteresowane osoby przepraszamy.
Redakcja

PRZEWÓZ OSÓB

- Kierowców kat. C+E
- Mechanika samochodowego
- Spawaczy

od osoby ‐ 220zł

- Betoniarzy
- oraz pracowników bez
zawodu
Tel. kontaktowe: 509288381,
509288386, 509288407.

Sk³adnica Drewna L. P. w Runowie Pomorskim

oferuje drewno
kominkowe oraz opa³owe
tel. 91 397-16-53, 502-589-377

tel. kom. 500 677 080
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KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Pobierowo
wynajmê plac
40 mkw. przy
ul. Grunwaldzkiej.
Tel. 605 548 164
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KREDYTY!!!
(gotówkowy, hipoteczny,
konsolidacyjny, samochodowy)
Nie przep³acaj, wybierz
najtañsz¹ ofertê dla siebie
- wspó³pracujemy z 11 bankami.

FIRMA TAX-PRO
£obez, ul. Orzeszkowej 6A

DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Z ¯YCIA POWIATU

100 tys. z³ dla CIS
(£OBEZ). Ministerstwo
Pracy i Polityki
Spo³ecznej
poinformowa³o
na swoich stronach,
¿e dla CIS w £obzie
przeznaczy³o 100 tys. z³.
12 maja 2011 r. komisja konkursowa oceni³a oferty projektowe w
ramach programu Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej pt: „Aktywne
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Formy Przeciwdzia³ania Wykluczeniu Spo³ecznemu edycja 20112015” – konkurs „Regionalne Targi
Aktywnych Form Pomocy edycja
2011 r.”.
Na konkurs wp³ynê³y dwie oferty projektowe nades³ane przez
Centrum Integracji Spo³ecznej w
£obzie i Centrum Integracji Spo³ecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy. Dofinansowanie w wysokoœci 100 tys. z³ otrzyma³o Centrum Integracji Spo³ecznej w
£obzie.
op

Ziemia dla Niemców?
(RADOWO MA£E). Czêœæ
mieszkañców tej gminy
nie ukrywa rozgoryczenia,
¿e z jednej strony minister
rolnictwa Marek Sawicki
namawia rolników
do wykupowania ziemi,
z drugiej strony cena
gruntów jest tak wysoka,
¿e zwyczajnie ich na to
nie staæ. Staæ jednak
obcokrajowców.
- Mieszkamy pomiêdzy Niemcami a Duñczykami, nasze s¹ ogródki

pomiêdzy. ¯adnego gospodarza nie
staæ na to, by daæ za ha ziemi 13 tys.
z³. Gospodarze chc¹ ziemi, ale inni
bior¹ j¹ dla Niemców. W Borkowie
ziemia posz³a na przetarg, hektar
ziemi kosztowa³ 26 tys. z³ - kogo na
to staæ? Ta sama sytuacja jest w
Orlu, a Sawicki mówi, by wykupowaæ ziemiê. Parodia! Za co? - pyta
mieszkanka tej gminy rozgoryczona
ca³¹ sytuacj¹.
A powody do rozgoryczenia s¹,
wystarczy przeœledziæ ceny ziemi w
przetargach. Przyk³adowo cena
wywo³awcza za podmok³e ³¹ki
(kl.IV) 3 km od Czachowa o ³¹cznej
powierzchni 1,53 ha wynosi –
17.150 z³.
MM

KREGARZ, NATUROTERAPUTA
Adam Maczuga 26 maja w £obzie
Dobrze znany naszym mieszkañcom, tak¿e
przyjmuje w wielu miastach w ca³ej Polsce, posiadaj¹cy z pokoleñ dar uzdrawiania, krêgarstwa, popartym wieloma szkoleniami zakoñczonymi egzaminami, cz³onek Polskiego Cechu Psychotronicznego w £odzi, cz³onek Polskiego Cechu Naturotystycznego w Szczecinie, cz³onek Naturoterapeutów i Zdrowych Stóp
w Ustce, cz³onek Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego w Szczecinie i wielu innych, uczeñ Edwarda Matusza z Konina i szwedzkiego
krêgarza Guttenberga, umieszczony w 2007 roku w leksykonie polskich uzdrowicieli.
Pomaga w schorzeniach krêgos³upa takich jak kifozy, skoliozy, rwa
kulszowa, w wielu przypadkach przepuklin j¹dra mia¿d¿ystego i osterofitach (lecz nie wszystkich), przesuniêciach krêgowych, dyskopatii,
chorobie Szajermana i inne.
Uzdrawianie rozpoczyna od ustawienia krêgos³upa (chory krêgos³up jest przyczyn¹ wielu chorób), wówczas uzdrawia bioenergoterapeutycznie z takich chorób jak uk³ad trawienny, oddechowo-kr¹¿eniowy, choroby kobiece, depresje, nerwice, prostaty i wiele innych.
Maczuga namawia pacjentów, aby nadal korzystali ze swoich lekarzy, poniewa¿ taka wspó³praca uzdrowiciel - lekarz daje szybki powrót
do zdrowia. Jeœli ktoœ ma - na spotkanie przynieœæ wyniki badañ, przeœwietleñ, tomografu, rezonansu magnetycznego.
Przyjêcia: Hotel OHP w £obzie, ul. Krótka, w dniu 26 maja o godz.
13. Rejestracja na konkretn¹ godzinê: tel. 603234251, tak¿e wizyty
domowe rejestracja tel. 603234251. Emeryci 20 % taniej.

(£OBEZ). - Budynek pogotowia wygl¹da strasznie. To wrêcz
wo³a o pomstê do nieba. Tragedia.
Jeœli tam ma wchodziæ cz³owiek
schorowany albo liczy na pomoc,
to zastanawia siê czy ma wejœæ –
mówi³ podczas sesji Rady Miejskiej wiceprzewodnicz¹cy Piotr
Æwik³a.
Wiceprzewodnicz¹cy doda³ jednak, ¿e wewn¹trz jest o wiele przytulniej, a pomoc zosta³a udzielona
fachowo. Sugerowa³, by porozmawiaæ w tej sprawie z w³aœcicielem
obiektu.
Jak wyjaœni³ burmistrz £obza
Ryszard Sola budynek pogotowia
nale¿y do marsza³ka.
- W tym albo w przysz³ym roku
bêdzie budowana nowa siedziba
pogotowia. Sygnalizowa³ mi ten temat pan dyrektor Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego
Roman Pa³ka. Przypuszczam, ¿e w

momencie, gdy powstanie nowy
obiekt, w którym - jak s³ysza³em bêd¹ dwa zespo³y ratowniczo-medyczne, to marsza³ek bêdzie musia³
coœ zrobiæ z budynkiem. Nowy budynek mia³by powstaæ w ci¹gu gara¿owym, który jest zlokalizowany
vis a vis starego pogotowia. Czêœæ
tych gara¿y ma byæ wyburzona,
maj¹ zostaæ dwa - trzy gara¿e. W
miejsce pozosta³ych ma powstaæ
nowy budynek. Projekt widzia³em.
Przypuszczam, ¿e barier¹ blokuj¹c¹
budowê w tym roku s¹ œrodki finansowe – powiedzia³ burmistrz £obza.
O konkretne plany zwi¹zane z
budow¹ nowego obiektu pogotowia
spytaliœmy w Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego. Zgodnie
z odpowiedzi¹, jak¹ uzyskaliœmy,
wynika, ¿e rzeczywiœcie s¹ takie
zamiary, jednak w tej kwestii nie
zosta³y podjête jeszcze ¿adne konkretne decyzje.
MM
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INFORMACJE - OG£OSZENIA

Chc¹ kupiæ lokal
na œwietlicê wiejsk¹

Sesja
w Resku

(RESKO) Radni podczas obrad komisji Rady Miejskiej w
Resku, rozwa¿ali mo¿liwoœæ zakupienia lokalu od spó³dzielni w
Starogardzie. Lokal ten mia³by
zostaæ przeznaczony na œwietlicê
wiejsk¹.

W czwartek 19 maja br. odbêdzie
siê sesja Rady Miejskiej w Resku.

Starogard to wioska licz¹ca
obecnie oko³o 600 mieszkañców.
Znajduje siê tam szko³a z nowo
wybudowan¹ sal¹ sportow¹. W wioskach posiadaj¹cych szko³y gmina
nie zamierza³a dodatkowo otwieraæ
œwietlic, staraj¹c siê lokalizowaæ je
w tych placówkach, czego przyk³adem jest £osoœnica.
Jednak inny pomys³ pojawi³ siê
w pi¹tek podczas obrad komisji
Rady Miejskiej w Resku. G³ównym
tematem rozmów by³o wykupienie
lokalu od Spó³dzielni mieszkaniowej w Starogardzie. Lokal ten mia³by zostaæ przeznaczony w³aœnie na
œwietlicê wiejsk¹. Burmistrz opowiedzia³ siê zdecydowanie za t¹ inwestycj¹, mówi¹c, i¿ jest to niew¹tpliwie op³acalna okazja, poniewa¿
wiêcej takich lokali ju¿ na tym tere-

nie nie ma; pomieszczenie jest bardzo wielkie i nie potrzebuje wiêkszych remontów. Do zrobienia jest
tylko ogrzewanie i sprawy „kosmetyczne” takie jak np. malowanie.
Burmistrz postawi³ tak¿e warunki w
stosunku do wioski, mówi¹c, i¿
gmina nie bêdzie w stanie utrzymaæ
tego lokalu, op³aciæ pracowników
czy te¿ pokryæ kosztów ogrzewania.
Jednak determinacja mieszkañców
jest du¿a, wiêc ustalono, ¿e te koszty bêd¹ pokrywane z pieniêdzy so-

SZUKASZ SZKO£Y?

TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2011/2012

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
W RESKU
Profile:
- humanistyczno - dziennikarski
- matematyczno - informatyczny
- biologiczny z ratownictwem medycznym
- turystyczny

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
W RESKU

³ectwa. Cenê oszacowano na oko³o
70 tys. z³otych. Jednak¿e po zakupie
lokalu so³ectwo mia³oby sp³acaæ w
ratach koszt jego zakupu gminie.
Obecnych by³o 13 radnych i wszyscy g³osowali za tym projektem.
Rajców bardzo ucieszy³o to, i¿ na
wioskach siê „obudzono”. Ciesz¹
ich wszystkie dobre inicjatywy i
determinacja ludzi.
- Mo¿na go³ym okiem zauwa¿yæ
jak polepsza siê standard ¿ycia na
wsi – stwierdzi³ jeden z radnych. PJ

Sesjê rozpocznie burmistrz informacj¹ o podjêtych dzia³aniach miêdzy
sesjami. Radni wys³uchaj¹ tak¿e sprawozdania z dzia³alnoœci Centrum Kultury w Resku, w oparciu o zadania ujête
w planie na 2010 r. oraz rozliczenie finansowe. Nastêpnie Radni rozpatrz¹
projekty uchwa³ w sprawach: zmiany
bud¿etu Gminy na 2011r.; zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Resko na lata 2011-2022 i zaci¹gniêcia
kredytu przez Gminê; ustalenia op³aty
za œwiadczenia publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych oraz oddzia³ów przedszkolnych; poboru w drodze inkasa nale¿noœci pieniê¿nych oraz
ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego
za inkaso; zmiana uchwa³y Nr XXI/115/
08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie
wprowadzenia op³aty od posiadania
psów, zarz¹dzania poboru tej op³aty w
drodze inkaso oraz okreœlenia inkasentów i wysokoœci wynagrodzenia za inkaso; wyra¿enie zgody na przyst¹pienie
Gminy Resko do wspólnej realizacji zadania publicznego, bêd¹cego we w³aœciwoœciach Województwa Zachodniopomorskiego. Sesjê zakoñcz¹ wolne
wnioski i komunikaty.
PJ

OŒRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW
LIGI OBRONY KRAJU W £OBZIE
PROWADZI NABÓR NA BEZP£ATNE KURSY DLA OSÓB
PRACUJ¥CYCH

"KWALIFIKACJA WSTÊPNA
PRZYSPIESZONA - PRZEWÓZ OSÓB"
oraz

"KWALIFIKACJA WSTÊPNA
PRZYSPIESZONA - PRZEWÓZ RZECZY"
Kursy prowadzone s¹ w ramach projektu

"Kierowca wykwalifikowany - dobra LOKata na
przysz³oœæ!"
realizowanego w partnerstwie przez Cech Rzemios³ Ró¿nych i
Przedsiêbiorców w Gryfinie
oraz Oddzia³ Zarz¹du G³ównego Ligi Obrony Kraju w Poznaniu

Skorzystaj z bezp³atnego kursu i podejdŸ do
egzaminu pañstwowego zupe³nie za darmo!

NABÓR TRWA OD 18.04. DO 31.05.2011
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

- zapewniamy praktyki
- BEZP£ATNY KURS PRAWA JAZDY
DLA UCZNIÓW SZKO£Y ZAWODOWEJ
ZAPEWNIAMY PODRÊCZNIKI DLA KLAS I LO I ZSZ
tel. 91 39 51 204
www.zsresko.republika.pl

Szczegó³owe informacje na temat rekrutacji
pod nr tel. 91 416 25 17 wew. 11 lub na stronie www.cechgryfino-projekty.pl
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie,
Poddzia³anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiêbiorstw

WSPÓ£FINANSOWANY JEST PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO£ECZNEGO

tygodnik ³obeski 17.5.2011 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Str
Str.. 7

Powstanie nowe so³ectwo
w Komorowie
(RESKO) Wioski £abuñ
Wielki i Komorowo do tej
pory tworzy³y jedno
so³ectwo. Na Komisji Rady
Miejskiej w Resku, która
odby³a siê dnia 13.05.2011
r. mieszkañcy wsi
Komorowo z³o¿yli wniosek
o utworzenie nowego,
oddzielnego so³ectwa.
Siedziba so³ectwa do tej pory
znajdowa³a siê w £abuniu Wielkim.
Mieszkañcy obu wsi mieli podpisan¹ umowê, i¿ jednego roku pieni¹dze z so³ectwa s¹ wydawane na
jedn¹ wioskê, a nastêpnego na
drug¹. Jednak mieszkañcy Komorowa czuj¹ siê zdecydowanie pokrzywdzeni. Uwa¿aj¹, ¿e so³tys bardziej dba³ o £abuñ Wielki. Jeden z
mieszkañców Komorowa tak uargumentowa³ wniosek:

- Jesteœmy spo³ecznoœci¹ i chcemy sami decydowaæ o naszej miejscowoœci. Uwa¿amy, ¿e gdy gospodarz jest na miejscu mo¿e zrobiæ
wiêcej dobrego dla wioski. Maj¹c 5
tys. z³otych mo¿na czasem zrobiæ
wiêcej ni¿ maj¹c 10 tys. Nie chcemy
narobiæ krzyku czy ha³asu, naprawdê pragniemy dobra naszej wioski powiedzia³.
Komorowo to wioska, w której
mieszka oko³o 100 osób, wiêc pieniêdzy od gminy nie bêd¹ dostawali
za wiele, gdy¿ fundusz so³ecki obliczany jest od mieszkañca.
We wsi jest bardzo du¿o do zrobienia, nie ma chodników, plac zabaw dla dzieci jest w z³ym stanie
technicznym, wioska nie ma œwietlicy i mo¿na by tak d³ugo wymieniaæ.
Jedyn¹ rzecz¹ zrobion¹ do tej pory
jest ogrodzenie niewielkiego basenu
przeciwpo¿arowego. Wiec nie ma co
siê dziwiæ, ¿e mieszkañcy chc¹ wzi¹æ
sprawy w swoje rêce. Z w³asnej inicjatywy zaczêli budowaæ boisko pi³karskie, obok którego chc¹ umieœciæ

nowy plac zabaw. Gotowi s¹ sami
po³o¿yæ w wiosce chodnik. Gdy do
tej inicjatywy do³¹czy gmina, mo¿e
wyjœæ z tego bardzo dobre przedsiêwziêcie. Wiêkszoœæ z radnych pozytywnie przyjê³a ten projekt, pochwalaj¹c dzia³ania. Jednak nie
wszyscy. Jeden z so³tysów nazwa³
inicjatywê mieszkañców Komorowa „zapalnikiem”, gdy¿ uwa¿a, ¿e
teraz inne wioski, które nie maj¹
w³asnego so³ectwa, bêd¹ chcia³y

podobnie roz³¹czyæ siê i rz¹dziæ samodzielnie. Burmistrz jednak popar³ wniosek, gdy¿ uwa¿a, ¿e trzeba
byæ konsekwentnym w czynach,
maj¹c na myœli wczeœniejsze zgody
na tworzenie osobnych so³ectw,
zw³aszcza przy tak ambitnych ludziach. Wniosek zaakceptowano
jednog³oœnie i po przyjêciu odpowiedniej uchwa³y przez Radê
Miejsk¹ z dniem 1.07.2011 powstanie nowe so³ectwo w Komorowie. PJ
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To jest szczyt chamstwa, ¿e do dziœ z nikim nie podpisali umów

Uczniowie na bruk, pracodawcy
(REGION). Sytuacja,
z jak¹ spotkali siê
pracodawcy zatrudniaj¹cy
m³odocianych
pracowników mo¿na
okreœliæ jednym s³owem
– skandal.
Ci¹g³e reformy
szkolnictwa i ostatnie
ciêcia w bud¿ecie
pañstwa doprowadzi³y
do tego, ¿e byæ mo¿e
m³odzi ludzie nie bêd¹
mieli szansy na naukê
w szko³ach zawodowych.
Dlaczego?
Aby absolwent gimnazjum móg³
uczyæ siê w szkole zawodowej, musi
znaleŸæ pracodawcê, który zobowi¹¿e siê do szkolenia go w zawodzie. Tak naprawdê wiêc to pracodawca oddelegowuje m³odego cz³owieka do szko³y, by ten kontynuowa³ naukê. Pracodawca ma obowi¹zek p³aciæ uczniowi wynagrodzenie oraz op³acaæ sk³adki ZUS.
Dotychczas otrzymywa³ zwrot poniesionych kosztów. W tym roku
sytuacja uleg³a zmianie. Pracodawcy s¹ oburzeni, czuj¹ siê oszukani.
Do 30 listopada, chc¹c zatrudniæ
m³odocianych pracowników, musieli z³o¿yæ w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie
OHP w Szczecinie odpowiednie
wnioski.
- To jest szczyt chamstwa, ¿e do
dziœ z nikim nie podpisali umów,
mimo ¿e wnioski zosta³y poprawnie
z³o¿one i przyjête. Wnioski mieliœmy z³o¿yæ do 30 listopada. Odsy³ali nam co jakiœ czas, bo Ÿle postawiony przecinek itp. Zd¹¿yliœmy z³o¿yæ
wnioski przed terminem, jednak do
dziœ nie podpisano z nami umów. Na
jakiej podstawie Ministerstwo wydaje decyzjê o przyjêciu uczniów, a
potem wstrzymuje podpisanie umowy? – powiedzia³a jedna z osób z
£obza, która zatrudnia u siebie m³odocianych pracowników.
Bulwersuj¹ce jest to, ¿e decyzja
o zawieszeniu wyp³at za zwrot kosztów zatrudnienia pierwszoklasistów
zapad³a 1 paŸdziernika, ju¿ po zawarciu umów przez pracodawców z
m³odocianymi pracownikami. Nie
wiedz¹c o planach Ministerstwa
pracodawcy z³o¿yli wnioski do Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej
Komendy OHP w Szczecinie o refundacjê.
- Uczniów szkolê ju¿ od 20 lat.

Nigdy nie by³o problemów. W tym
roku schody zaczê³y siê ju¿ na etapie wype³niania wniosków. Po weryfikacji wniosku mia³a zostaæ podpisana umowa o refundacjê. Nikt
jednak do dziœ nie poinformowa³
mnie o tym, ¿e umowa nie zosta³a
podpisana. Nie dosta³am ¿adnego
pisma. Dowiedzia³am siê, ¿e nie ma
pieniêdzy. Skoro nie ma pieniêdzy,
to ja nie bêdê przyjmowaæ uczniów
na przysz³y rok. To jest odpowiedzialnoœæ, poœwiêcony czas, tu nie
chodzi tylko o pieni¹dze. To nie jest
proste wzi¹æ i uczyæ. Poœwiêcam
swój czas. S¹ ró¿ni uczniowie. Czasami zdarzaj¹ siê tacy, którzy
chodz¹ na wagary, przynosz¹ mi
zwolnienia, ZUS i tak muszê im
op³aciæ, a pañstwo nie ma ¿adnych
zobowi¹zañ. Dlaczego nie poinformowano nas wczeœniej? Nie bêdê
ju¿ bra³a m³odzie¿y, choæ do tej pory
zawsze mia³am 4-5 uczniów i zawsze wszyscy bardzo dobrze zdawali egzaminy koñcowe. Dba³am
te¿ o to, aby nie opuszczali szko³y,
rozmawia³am z nimi, t³umaczy³am
im. Wielu z tych m³odych ludzi nic
nie potrafi³o. Trzeba by³o ich uczyæ
wszystkiego od podstaw. Mi³o jednak by³o patrzeæ, jak zmieniaj¹ siê,
jak nabieraj¹ umiejêtnoœci i wiedzy,
a póŸniej ta ogromna satysfakcja,
gdy zdawali bardzo dobrze egzaminy koñcowe. Najgorsze jest to, ¿e
nawet nas nie poinformowano, ¿e
nie podpisano z nami ¿adnych
umów, nic, nie otrzymaliœmy, ¿adnego pisma. Nie wyjaœniono nam
niczego – doda³a w³aœcicielka jednego z ³obeskich zak³adów.
Jolanta Fedak, minister pracy i
polityki spo³ecznej poleci³a Ochotniczym Hufcom Pracy wstrzymaæ
siê z zawieraniem z pracodawcami
umów o refundacjê ponoszonych
przez nich wydatków na wynagrodzenie i sk³adkê ubezpieczeniow¹

m³odocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego. Decyzja zapad³a ju¿
po przyjêciu uczniów przez pracodawców. Pracodawcy pytaj¹ wiêc,
gdzie jest prawo i jak maj¹ siê do
tego prawa odnosiæ tu, na dole, skoro z góry idzie taki przyk³ad?
O sytuacjê spytaliœmy w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej
Komendzie OHP w Szczecinie. Pani
z dzia³u refundacji (nie poda³a nazwiska zas³aniaj¹c siê ustaw¹ o
ochronie danych osobowych (sic!))
odpar³a, ¿e nie maj¹ ¿adnych informacji odnoœnie ewentualnych refundacji.
Nie wiadomo, jak d³ugo potrwa
zawieszenie pieniêdzy i czy w ogóle
pracodawcy otrzymaj¹ zwrot kosztów kszta³cenia.
- Gdybym chocia¿ wiedzia³a, ¿e
refundacjê otrzymam za dwa-trzy
lata, to nie by³oby problemu. Zatrudni³abym kolejnych uczniów, ale
w takiej sytuacji po prostu mnie na
to nie staæ – powiedzia³a kolejna
w³aœcicielka zak³adu z £obza.

Apel do premiera
W tej sprawie ju¿ w lutym br.
Jerzy Bartnik, prezes Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego, wys³a³ list do premiera Donalda Tuska, w którym
apelowa³ o odblokowanie œrodków
Funduszu Pracy przeznaczonych na
wspieranie pracodawców ucz¹cych
zawodu.
W liœcie czytamy m.in.: „(...) 51
proc. pracodawców w Polsce deklaruje, i¿ ma trudnoœci z zatrudnieniem kandydatów o odpowiednich
kwalifikacjach. (…) Przygotowanie
zawodowe pracowników m³odocianych od lat uznawane jest za najlepsz¹ formê organizacji nauki zawodu, bowiem przebiega ono w re-

alnych warunkach pracy. Decyzja
Rz¹du o ograniczeniu wydatków
Funduszu Pracy (tworzonego przez
pracodawców) na aktywne formy
zwalczania bezrobocia (o ponad 50
proc.!), w tym na cele zwi¹zane z
kszta³ceniem m³odocianych wywo³uje ogromny niepokój spo³eczny, a
czêsto oburzenie – zreszt¹ nie tylko
pracodawców.
(…) Pani Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej poleci³a Ochotniczym Hufcom Pracy wstrzymanie
zawierania z pracodawcami umów o
refundacjê ponoszonych przez nich
wydatków na wynagrodzenie (i
sk³adkê ubezpieczeniow¹) m³odocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Taka decyzja nast¹pi³a po
zakoñczeniu procesu zawierania
przez tych pracodawców umów z
m³odocianymi pracownikami.
Oznacza to, ¿e zmiana warunków mia³a miejsce ju¿ po przyjêciu
m³odocianego do zak³adu pracy
przez pracodawcê, dzia³aj¹cego w
dobrej wierze, zgodnie z przepisami i w pe³nym zaufaniu do stabilnoœci systemu prawnego Pañstwa. Sytuacja ta dotknê³a szczególnie ma³ych i mikro pracodawców, w tym
rzemieœlników, zajmuj¹cych siê
œwiadczeniem us³ug, czêsto w firmach rodzinnych. Tacy pracodawcy
s¹ najlepszymi nauczycielami zawodu, a ich absolwenci osobami
najlepiej przygotowanymi do wejœcia na rynek pracy.
Obecnie - zgodnie z wielowiekowymi tradycjami rzemios³a - w
kszta³cenie zawodowe m³odocianych i doros³ych zaanga¿owanych
jest ok. 28.000 mistrzów - w³aœcicieli zak³adów rzemieœlniczych,
którzy szkol¹ ok. 95.000 m³odocianych. Jest to jedyne zorganizowane
œrodowisko przedsiêbiorców kompleksowo kszta³c¹cych m³odzie¿
zgodnie z potrzebami lokalnych
rynków pracy i kierunkiem wskazywanym w dokumentach Komisji
Europejskiej (m.in. „Nowe umiejêtnoœci dla nowych miejsc pracy”)
oraz w za³o¿eniach Procesu kopenhaskiego. Rzemios³o, dziêki swojej
elastycznoœci, od lat potrafi umiejêtnie godziæ tradycjê z wyzwaniami nowoczesnej Europy.
Przepisy prawne gwarantuj¹
pracodawcom - spe³niaj¹cym okreœlone warunki - mo¿liwoœæ refundowania wyp³acanych p³ac i sk³adek
ubezpieczeniowych, co prze³o¿y³o
siê na przeprowadzenie naboru nowych uczniów we wrzeœniu 2010
roku. Dopiero po kilku miesi¹cach
okaza³o siê, ¿e OHP wycofa³y siê z

w odstawkê
obowi¹zku zrealizowania tego zobowi¹zania.
Jednak¿e pracodawcy, zatrudniaj¹cy dodatkowo m³odocianych
pracowników w celu przygotowania
zawodowego, pozostaj¹ obecnie w
poczuciu krzywdy i przekonaniu o
œwiadomym wprowadzeniu ich w
b³¹d przez w³adze, poniewa¿ rekrutacja m³odocianych - zgodnie z
przepisami - by³a wstêpnie zatwierdzona przez OHP.
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera z
proœb¹ o podjêcie zdecydowanych
kroków i decyzjê umo¿liwiaj¹c¹
realizacjê dotychczasowych form
wsparcia pracodawców zatrudniaj¹cych m³odocianych pracowników
w celu przygotowania zawodowego. Domagamy siê jak najszybszego „odblokowania” œrodków Funduszu Pracy przeznaczonych m.in.
na kszta³cenie m³odocianych i zawarcia umów z tymi pracodawcami,
którzy z³o¿yli wnioski w ustalonym
przepisami terminie spe³niaj¹c
okreœlone prawem warunki. (…)”
Jerzy Bartnik

Zdaniem minister
Sytuacja uczniów w tej chwili
jest dramatyczna. Wprawdzie pracodawcy zapowiadaj¹, ¿e najprawdopodobniej nie zwolni¹ tych, którzy ju¿ rozpoczêli naukê, jednak nie
zamierzaj¹ zatrudniaæ na rok przysz³y. Bez tego m³odzie¿ nie ma szans
na podjêcie nauki, poniewa¿ wiêkszoœæ programu nauczania obowi¹zuj¹cego w zawodówkach realizowana jest u pracodawców. Do szko³y uczniowie przychodz¹ jedynie na
zajêcia ogólnokszta³c¹ce. Zdaniem
minister Pracy i Polityki Spo³ecznej
ten problem dotyczy Ministerstwa
Edukacji, a nie jej.
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej Jolanta Fedak w odpowiedzi
na interpelacjê Wicemarsza³ka Sejmu RP Marka Kuchciñskiego napisa³a m.in.: „W planie finansowym
Funduszu Pracy na rok 2011 œrodki
przeznaczone dla Ochotniczych
Hufców Pracy na refundowanie wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpiecze-
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nia spo³eczne m³odocianych pracowników okreœlone zosta³y na
kwotê 170 mln z³. Tak¹ kwot¹ œrodków bêdzie dysponowa³ Komendant G³ówny OHP z przeznaczeniem na zawieranie nowych umów z
pracodawcami oraz na wyp³atê refundacji wynikaj¹cych z umów zawartych w poprzednich latach.
Decyzja o wysokoœci wydatków
Funduszu Pracy na refundacjê wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych
pracowników w wysokoœci przyjêtej w planie finansowym Funduszu
Pracy (...) zosta³a podjêta przez
Radê Ministrów w zwi¹zku z koniecznoœci¹ racjonalizacji wydatków bud¿etu pañstwa. Polska, bowiem jest objêta procedur¹ nadmiernego deficytu i zgodnie z rekomendacj¹ Rady Ecofin (z dnia 7 lipca 2009 r.) zobowi¹zuje to do korekty deficytu sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych (w sk³ad
którego wchodzi równie¿ Fundusz
Pracy) poni¿ej 3 proc. PKB do 2012
r. w wiarygodny i trwa³y sposób.
(…) Ochotnicze Hufce Pracy
powinny podpisywaæ i finansowaæ
umowy z pracodawcami w ramach
posiadanych œrodków, gdy¿ aktualnie nie mo¿na zapewniæ, ¿e bêdzie
istnia³a mo¿liwoœæ zwiêkszenia
okreœlonych w planie finansowym
Funduszu Pracy kwot œrodków
przeznaczonych na finansowanie
zadania, o którym mowa wy¿ej.
Ponadto nale¿y przypomnieæ, i¿
oprócz fakultatywnej formy pomocy, jak¹ jest refundacja wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym
pracownikom, pracodawcy otrzymuj¹ tak¿e obligatoryjne wsparcie
w formie dofinansowania kosztów
kszta³cenia m³odocianych po zakoñczeniu nauki. (…) Dofinansowanie wyp³acane jest po zakoñczeniu przygotowania zawodowego.
Wysokoœæ dofinansowania na jednego m³odocianego pracownika zale¿y od okresu kszta³cenia wynikaj¹cego z umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego i wynosi
(jest waloryzowane o wskaŸnik inflacji):

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski informuje
¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w
£obzie przy ul. Konopnickiej 41 i Wydzia³u Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4 zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cej
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonej do wydzier¿awienia na
okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej, obejmuj¹cej czêœæ dzia³ki
nr 109/2 o pow. 4,3583 ha w obrêbie ewidencyjnym nr 2 miasta £obez.
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski

przy okresie kszta³cenia 24 miesi¹ce – 4 587 z³,
przy okresie kszta³cenia 36 miesiêcy – 7 645 z³,
w przypadku przyuczenia do
wykonywania okreœlonej pracy –
240 z³ za ka¿dy miesi¹c kszta³cenia.
Dofinansowanie
kosztów
kszta³cenia m³odocianych pracowników od 2009 r. jest finansowane ze
œrodków Funduszu Pracy. Œrodki te
s¹ przekazywane przez ministra
w³aœciwego do spraw pracy na rachunek bankowy urzêdu wojewódzkiego, nastêpnie wojewodowie dokonuj¹ podzia³u œrodków na poszczególne gminy, a gminy przekazuj¹ œrodki poszczególnym pracodawcom, zgodnie ze z³o¿onymi
przez nich wnioskami. Trzeba przy
tym podkreœliæ, i¿ œrodki z Funduszu Pracy przeznaczone na ten cel w
roku 2010 by³y znacznie wy¿sze ni¿
œrodki skierowane na refundacjê
wynagrodzeñ i przekroczy³y 300
mln z³. Natomiast w planie Funduszu Pracy na rok 2011 przewidziano
kwotê 303 mln z³.
Podsumowuj¹c - nale¿y uznaæ,
i¿ pomimo tego, ¿e wsparcie pracodawców w formie refundacji wynagrodzeñ m³odocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ma niezwykle
istotne znaczenie w realizacji
kszta³cenia zawodowego m³odzie¿y, to w opisanych okolicznoœciach
decyzja Komendanta G³ównego
OHP o wstrzymaniu zawierania
umów z pracodawcami zatrudniaj¹cymi m³odocianych jest w pe³ni uzasadniona. (…) Trudno jest obecnie
oceniæ, jaki wp³yw na sytuacjê
szkolnictwa zawodowego w Polsce
mo¿e mieæ zaistnia³a sytuacja. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ minister
w³aœciwy do spraw pracy, pomimo
posiadania w swych kompetencjach

pewnych zadañ z zakresu wspierania pracodawców prowadz¹cych
przygotowanie zawodowe m³odocianych, nie jest w³aœciwym organem odpowiadaj¹cym za edukacjê
m³odzie¿y na poziomie zawodowym. Za ca³okszta³t systemu kszta³cenia m³odzie¿y w systemie szkolnictwa zawodowego, w tym za ocenê wp³ywu ró¿nych czynników na
ten system odpowiada Minister
Edukacji Narodowej.” (…).

Zawsze jest w wyjœcie
Gdy Polska ogranicza œrodki na
refundowanie kosztów nauki zawodu, Niemcy oferuj¹ naukê rzemios³a
po drugiej stronie Odry za ok. 1 tys.
euro miesiêcznie, zakwaterowanie,
wy¿ywienie i gwarancjê pracy; w
Polsce uczeñ dostaje oko³o 100 z³.
W konsekwencji placówki
oœwiatowe staraj¹ siê zachêciæ
uczniów do kszta³cenia w swoich
palcówkach, z drugiej strony
uczniowie pozbawieni s¹ takiej
mo¿liwoœci. Absolwentom gimnazjów pozostaje co najwy¿ej szkolenie w CIS-ie, (gdy ju¿ wyklucz¹ siê
spo³ecznie), dla którego Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej,
mimo dziury bud¿etowej i koniecznoœci ograniczania œrodków, znalaz³o pieni¹dze. 100 tys. z³, które w³aœnie przeznaczono dla CIS z pewnoœci¹ wystarczy³oby na pokrycie refundacji kosztów zatrudnienia
uczniów w zak³adach pracy na terenie powiatu ³obeskiego.
Absolwent gimnazjum po szkoleniu w CIS-ie zawsze bêdzie móg³
pójœæ pograæ na Orliku, by roz³adowaæ swoje frustracje z powodu braku mo¿liwoœci nauki. Wolne sale w
szkole z kolei bêdzie mo¿na wykorzystaæ na wynajem, by jakoœ pokryæ koszty utrzymania placówki
oœwiatowej.
MM

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póŸn. zmian./
poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy:
- czêœci nieruchomoœci oznaczonej nr 1238/20 o pow. 0,0036 ha w
obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno przeznaczonej do dzier¿awy pod uprawy warzywne w drodze przetargu nieograniczonego,
- czêœci nieruchomoœci oznaczonej nr 738/13 o pow. 0,0020 ha w
obrêbie nr 2 miasta Wêgorzyno przeznaczonej do dzier¿awy pod istniej¹cym gara¿em stanowi¹cym w³asnoœæ osoby fizycznej w drodze bezprzetargowej,
- czêœci nieruchomoœci oznaczonej nr 1251/5 o pow. 0,0019 ha w
obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno przeznaczonej do dzier¿awy na cele
sk³adowe w drodze przetargu,
- nieruchomoœci oznaczonej nr 269 o pow. 0,07 ha w obrêbie Sielsko z przeznaczeniem do dzier¿awy na cele rolne w drodze bezprzetargowej.
- nieruchomoœci oznaczonej nr 1247/2 o pow. 0,0011 ha w obrêbie
nr 1 miasta Wêgorzyno przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej.
W/w wykazy zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
Burmistrz mgr Monika KuŸmiñska
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Wyœmiani za pragnienie normalnoœci
Mieszkañcy Osiedla „Wichrowe Wzgórza”w Resku
Resko, dn. 21.02.2011r.

Szanowny Pan Arkadiusz Czerwiñski
Burmistrz Reska
PETYCJA

(RESKO). D³ugo milczeli
mieszkañcy osiedla „Wichrowe
Wzgórza” cierpliwie czekaj¹c na
inwestycje. Czekali 25 lat, w tym
czasie postawiono tam jedynie
niewielki plac zabaw. Miarka siê
przebra³a, gdy na teren rekreacyjny wywieziono ha³dy piachu,
gruzu i œmieci.
Mieszkañcy
„Wichrowych
Wzgórz” czuj¹ siê pomijani przy
realizacji inwestycji w mieœcie.
Maj¹ bardzo wiele zastrze¿eñ, co
wyrazili w petycji skierowanej do
burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego. Radna z tego osiedla
Edyta Klepczyñska niejednokrotnie
podnosi³a koniecznoœæ napraw
chodników, zamontowania oœwietlenia, w tym na placu zabaw, które
wieczorami tonie w ciemnoœciach,
ustawienia œmietników, zadbanie o
bezpieczeñstwo na osiedlu. Uda³o
siê jej przekonaæ radnych do ustawienia progu zwalniaj¹cego.
Na poprzedniej sesji zjawi³a siê
mieszkanka osiedla Halina Frost,
która w³aœciwie powtórzy³a za
radn¹ bol¹czki mieszkañców osiedla. Przy okazji, podczas swojego
wyst¹pienia, zwróci³a uwagê na
œmieci znajduj¹ce siê za gara¿ami.
Po sesji ukaza³ siê artyku³ w jednym z tygodników, który wzburzy³
mieszkañców. W naszej redakcji
rozdzwoni³y siê telefony. Mieszkañcy prosili o spotkanie i wyjaœnie-

nie ca³ej kwestii, argumentuj¹c to
tym, ¿e artyku³ pt. „Œmieci na gara¿ach” oœmieszy³ i obrazi³ ich.
– Œmieci, to by³ tylko jeden z
tematów, który podjê³am i to pod
koniec mojego wyst¹pienia. Pierwszy raz by³am na sesji. Sesja to obrady, na których podejmuje siê wa¿ne decyzje, wys³uchuje, gdy ktoœ ma
coœ do powiedzenia, a ja zosta³am
oœmieszona zarówno na sesji, jak i
w gazecie. Obok gara¿y przechodzê
w drodze na dzia³kê. Kiedyœ by³o
tam gruzowisko - pofa³dowany teren z wielkimi do³ami. Zapewniano
nas, ¿e w tym miejscu powstanie
teren rekreacyjny, zieleñ, ³aweczki.
Zanim nie wyrównano terenu, ci z
gara¿y wyrzucali œmieci do do³ów.
Teraz wyrzucaj¹ pod ostatni gara¿.
Jest tam pe³no opon, czêœci samochodowych, pojemników po olejach. Powiedzia³am, ¿eby magistrat
postawi³ w tym miejscu kontener na
œmieci, a kosztami obci¹¿y³ w³aœcicieli gara¿y. Dlaczego za sprz¹tanie
maj¹ p³aciæ wszyscy mieszkañcy?
So³tys Andrzej Janczyszyn powiedzia³, ¿e powinnam siê wstydziæ,
a œmieci pozbieraæ sama, bo oni jako
so³tysi sprz¹taj¹ sami. Id¹c tokiem
rozumowania pana so³tysa Policka
to pan burmistrz, jako gospodarz
powinien braæ worek i sprz¹taæ miasto. Czy¿ tak? My sprz¹tamy wokó³
swoich bloków sami i to teren o
wiele wiêkszy ni¿ do nas nale¿y–
powiedzia³a H. Frost.

My ni¿ej podpisani mieszkañcy domagamy siê zainteresowania w³adz
miasta naszym osiedlem „Wichrowe Wzgórze”, na którym od lat nie inwestuje siê w drogi, chodniki, czy te¿ oœwietlenie. Corocznie spora czêœæ
bud¿etu przeznaczana jest na ró¿ne inwestycje na terenie gminy. Niestety
z przykroœci¹ stwierdzamy, ¿e nas one nie dotycz¹, a Pan Burmistrz wybiera
„lepsze miejsca” dla inwestycji gminnych. Czujemy siê przez to jak „gorsza
czêœæ spo³eczeñstwa” której ju¿ nic siê nie nale¿y.
Panie Burmistrzu! Ciemnoœci jakie opanowa³y nasze osiedle sprawiaj¹, ¿e ludzie nie
czuj¹ siê na nim bezpieczni. Dlatego w pierwszej kolejnoœci prosimy o
oœwietlenie ulic Prusa, ¯eromskiego oraz znajduj¹cych siê przy nich chodników gminnych. Ekstremalnym i niedopuszczalnym przyk³adem braku
oœwietlenia na osiedlu jest plac zabaw dla dzieci. Po zmroku, placu po prostu
nie widaæ, nie wspominaj¹c ju¿ o osobach na nim przebywaj¹cych. A przecie¿ to miejsce szczególne, gdy¿ przebywa na nim najm³odsza czêœæ naszej
spo³ecznoœci. W dalszej kolejnoœci prosimy o :
- remont dróg i chodników, które s¹ w fatalnym stanie, a wyboistymi i
dziurawymi drogami niemal nie sposób przejechaæ;
- renowacjê istniej¹cej przy placu zabaw jedynej piaskownicy na osiedlu, która jest w op³akanym stanie;
- wprowadzenie rozwi¹zañ ograniczaj¹cych prêdkoœæ je¿d¿¹cych samochodów tj. wykonanie progów zwalniaj¹cych przy ul. Prusa (przy blokach
od nr 12 do 34, od nr 45 do 53,oraz na drodze przy Gimnazjum) ;
- odnowienie znaków drogowych na terenie osiedla, w tym przywrócenie zdemontowanego przez Urz¹d Miasta znaku zakaz wjazdu samochodów
ciê¿arowych przy ul. ¯eromskiego (wjazd w ulicê przy by³ej kot³owni).
Petycjê nasz¹ sk³adamy na Pana rêce poprzez nasz¹ radn¹ Edytê Klepczyñsk¹. Prosimy równie¿ o udzielenie nam pisemnej odpowiedzi za jej
poœrednictwem. Jako mieszkañcy pamiêtamy z jakimi has³ami wyborczymi
sz³y do wyborów osoby, które dziœ rz¹dz¹ naszym miastem. Dlatego liczymy na zdecydowane dzia³ania i wierzymy, ¿e nie by³y to tylko nic nie znacz¹ce obietnice.
Z powa¿aniem:(140 podpisów mieszkañców na orginale)
OdpowiedŸ Arkadiusz Czerwiñski Burmistrz Reska

Mieszkañcy Osiedla „Wichrowe Wzgórza”
W odpowiedzi na Wasz¹ petycjê z dnia 21.02.2011r chcê ustosunkowaæ
siê do problemów Waszego osiedla w niej przedstawionych.
Burmistrz nie wybiera miejsc dla inwestycji gminnych, a jedynym decydentem w tych sprawach jest Rada Miejska w Resku, dlatego aby nale¿ycie odpowiedzieæ na Wasze pytania petycja zosta³a omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w dniu 25.03.2011r.
Przyznajê s³usznoœæ uwagom dotycz¹cym oœwietlenia osiedla. Jeszcze
w tym roku zostan¹ ustawione nowe punkty œwietlne w miejscach niedoœwietlonych.
Remont dróg i chodników to inwestycje bardzo kosztowne i bêd¹ wymaga³y decyzji Rady o przeznaczeniu œrodków w bud¿etach na kolejne lata.
Dziury i ubytki powsta³e w okresie zimowym zostan¹ zalepione tak jak w
latach poprzednich.
Dodatkowy problem to fakt, ¿e wiêkszoœæ chodników znajduje siê na
dzia³kach nale¿¹cych do wspólnot mieszkaniowych.
Jedyna piaskownica na osiedlu nie znajduje siê na dzia³ce gminnej, a na
dzia³ce wspólnoty mieszkaniowej.
Radni podjêli decyzjê o ustawieniu jednego progu ograniczaj¹cego
prêdkoœæ samochodów.
Nowe znaki na terenie osiedla zosta³y zamówione ju¿ wczeœniej i czekamy na realizacjê zamówienia.
W przypadku zaistnienia w przysz³oœci innych problemów dotycz¹cych
osiedla proszê o informowanie mnie o nich bezpoœrednio lub za poœrednictwem radnych Rady Miejskiej.
Z powa¿aniem Burmistrz Reska ul. Rynek 1 72-315 Resko

RESKO
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Poruszy³a równie¿ kwestiê terenu rekreacyjnego, przypomnia³a, ¿e
niegdyœ w³aœnie tam wysypywano
gruz. Po wyrównaniu i rekultywacji
nasadzono drzewka, mia³y zostaæ
ustawione ³aweczki. Wówczas te¿
wiele w³o¿onych do Ÿróde³ka i pozostawionych sadzonek krzewów i
drzewek zosta³o zniszczonych b¹dŸ
rozkradzionych. Teraz, gdy czêœæ
drzewek przyjê³o siê, ponownie
dosz³o do zniszczenia tego terenu.
O tê i wiele innych kwestii zwi¹zanych z osiedlem spytaliœmy tak¿e
radn¹ z tego terenu Edytê Klepczyñsk¹.
Radna przyznaje, ¿e mieszkañcy niezmiernie zdenerwowali siê,
widz¹c, jak na obiecany im teren rekreacyjny wje¿d¿a samochód i wysypuje tam piach, gruz, betonowe
elementy, œmieci, niszcz¹c drzewka. Sama osobiœcie kilkakrotnie interweniowa³a w tej sprawie w
Urzêdzie Miasta uzyskuj¹c zapewnienie, ¿e firma której zezwolono
na wywóz „piachu” usunie go niezw³ocznie na swój koszt i przywróci teren do stanu poprzedniego. Nie
kry³a równie¿ oburzenia artyku³em
lokalnej gazety.
- Nie uwa¿am, aby wyst¹pienie
so³tysa Janczyszyna by³o godne bicia brawa, a ci którzy to robili powinni siê po prostu wstydziæ! Nie
chcê dos³ownie odnosiæ siê do tego
co powiedzia³ so³tys, bo zmuszona
by³abym u¿yæ du¿o gorzkich s³ów.
Jeœli ktoœ nie rozumie pewnych problemów nie powinien w tym temacie zabieraæ g³osu - powiedzia³a
nam radna.
Ustaliliœmy równie¿, i¿ to w³aœnie na ha³dach wysypanych na terenie rekreacyjnym stoi stra¿nik miejski na umieszczonym zdjêciu w
³obeskiej gazecie w artykule „Œmieci na gara¿ach”. Co to ma wspólne-

go z rzekomym „ba³aganiarstwem”
mieszkañców osiedla? Niezrozumia³e. Przecie¿ ha³dy z piachem i
œmieciami powsta³y za zgod¹ magistratu! Swoj¹ drog¹ na tym terenie
stoi tablica z napisem: „Zakaz wysypywania gruzu i œmieci”.
Przypomnijmy jeszcze, ¿e w³aœcicielami gara¿y w osiedlu s¹
mieszkañcy z terenu ca³ego Reska.
Obarczanie zatem win¹ za powsta³e
nieczystoœci tylko mieszkañców
osiedla i straszenie ich sankcjami
jest co najmniej nie na miejscu.
Razem robimy wiêcej
Mieszkañcy osiedla „Wichrowe
wzgórza” postanowili wspomóc
swoj¹ radn¹ w dzia³aniach i napisali
petycjê, pod któr¹ podpisa³o siê
oko³o140 osób. Dodatkowo na sesjê
przysz³a przedstawicielka mieszkañców, ponowi³a proœby z petycji i
omówi³a kilka innych problemów.

Efekt dotychczasowych wspólnych dzia³añ radnej Klepczyñskiej i
mieszkañców to: wywieziony z terenu rekreacyjnego piach, gruz i
œmieci, znikn¹³ tak¿e kana³ jeszcze
po PGR-e, na który przyje¿d¿ali
mieszkañcy ca³ego Reska i okolic,
by wymieniæ olej; stary wylewali
wprost na ziemiê, zanieczyszczaj¹c
œrodowisko. W osiedlu przy ul. Prusa pojawi³ siê próg zwalniaj¹cy,
nowe znaki drogowe. Mamy nadziejê, ¿e wkrótce pojawi siê równie¿

obiecane przez burmistrza oœwietlenie i kosze na œmieci.
Radna zapewni³a nas, ¿e zawsze
bêdzie dba³a o interes mieszkañców
nie tylko osiedla, ale i ca³ej gminy.
Liczy jednak na wsparcie lokalnej
spo³ecznoœci i dalsze wspólne dzia³ania.
Us³yszeliœmy, ¿e ¿adne „oœmieszaj¹ce” artyku³y w gazetach nie powstrzymaj¹, ani nie zniechêc¹ do
dalszych dzia³añ mieszkañców i ich
radnej.
MM
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I KOMUNIA ŒWIÊTA W £OBZIE 2011
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FOTO GALERIA

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

Foto-Klif Edward Lipa. fotografia œlubna,
Resko, tel. 508 285 242.
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Olimpiada Ekologiczna po raz XIV

13 maja br. w Centrum Kultury w Resku po raz XIV odby³ siê
Fina³ Olimpiady Ekologicznej.
Pierwszym etapem XIV Olimpiady by³ II Gminny Konkurs Ekologiczny, który mia³ miejsce na pocz¹tku lutego bie¿¹cego roku. Drugi etap to konkursy :piosenki turystyczno-ekologicznej, plastyczny i
fotograficzny obejmuj¹cy szko³y i
przedszkola z powiatu ³obeskiego.
Has³em tegorocznej Olimpiady
by³o „Nie zakrywajmy piêkna œwiata stosem œmieci”. We wszystkich
konkursach wziê³o udzia³ oko³o 250
dzieci. Do Centrum wp³ynê³y prace
plastyczne oddzia³ów przedszkolnych i ze szkó³ gminy Resko: £osoœnicy, £abunia Wielkiego i Starogardu, Przedszkola Miejskiego oraz
z Niepublicznej SP i Niepublicznego Gimnazjum z Radowa Wielkiego, z Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Radowa Wielkiego, z SP Nr 1 i 2 w
£obzie.
Pod okiem nauczycieli i wychowawców w piosence turystycznoekologicznej wyst¹pi³y dzieci z
Przedszkola Miejskiego w Resku i
oddzia³ów przedszkolnych w £abuniu Wielkim, £osoœnicy i Starogardzie, dzieci z klas I-III i IV-VI z tych
samych szkó³, uczniowie z klasy II
a SP Resko oraz niezawodni, rozœpiewani uczniowie ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w £obzie.
Szkoda, ¿e w tym roku, do udzia³u w konkursie piosenki nie zg³osili
siê uczniowie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu ³obeskiego.
Jury w sk³adzie: Cecylia Degler,
Joanna Jakuszyk i Maria Sêkowska,
nagrodzi³o i wyró¿ni³o nastêpuj¹cych wykonawców:

W Konkursie Piosenki Turystyczno-Ekologicznej
Kategoria: przedszkola i „0”:
I m. - grupa „Króliczki” z Przedszkola Miejskiego w Resku (op. B.
Woszczyñska)
II m. - Punkt Przedszkolny w
£osoœnicy (op. M. Kamiñska)
III m. - klasa „0” w £abuniu
Wielkim (op. I. Danielczyk)
Wyró¿nienia:
Przedszkole
Miejskie w Resku grupa „K³apouszki” (op. K. Kaczor), Odzia³ Przedszkolny w Starogardzie (op. L.E.
Majewska)
Kategoria: kl. I-III (zespo³y):
I m. - zespó³ „Jedyneczki” SP Nr
1 £obez (op. B. Korniluk)
II m. - klasa II a SP Resko (op. J.
Grygiel)
III m. - zespó³ z SP £abuñ Wielki
(op. R. Roszyk)
Wyró¿nienie: zespó³ z SP £osoœnica (op. G. £achmanowicz)
(soliœci):
I m. - Joanna Rokosz SP Nr 1
£obez (op. S. Kiwa³a)
II m. - Mateusz Andryszak SP Nr
1 £obez (op. M. Zieniuk)
III m. - Martyna Derberna SP w
Starogardzie (op. R. Gojlik)
Wyró¿nienia:
Magdalena Kielek SP Starogard
(op. I. Mieczaniec), Zuzanna Szymanek SP Nr 1 £obez (op. S. Kiwa³a), Maja Bia³as SP Nr 1 £obez (op.
B. Korniluk)
Kategoria IV-VI (zespo³y):
I m. - zespó³ „Ch³opaki” SP Nr 1
£obez (op. M. Zieniuk)
(soliœci):
I m. - Marcel Bu³gajewski SP Nr
1 £obez (op. M. Zieniuk)
II m. - Diana Gawecka SP Starogard (op. R. Kulik)
III m. - Aleksandra Kruczyñska
SP Nr 1 £obez

Nagrody i wyró¿nienia w Konkursie Plastycznym otrzymali:
Kategoria: przedszkole i kl. „0”
I m. - Aleksandra Mielcarek lat 6
– Przedszkole Miejskie w Resku
II m. - Ala Zarzyka lat 6 - SP
Starogard
III m. - Kornelia Wojtal - SP
Starogard
wyró¿nienia:
Marika Szlaz - Przedszkole
Miejskie w Resku, Aleksandra Jarzêbska - Przedszkole Miejskie w
Resku, Marysia Strózikowska Przedszkole Miejskie w Resku
kategoria kl. I-III
I m. - Sandra Pilarska lat 9 - SP
Starogard
II m. - And¿elika Szymañska lat
9 - SP Starogard
III m. - Zofia Magdalan kl. Ia SP
Nr 1 £obez
wyró¿nienia: Pawe³ Chomycz
lat 9, S.P. Starogard, £ukasz G³osek
lat 9, S.P. Starogard, Emilia Kot³ów
kl. II - S.P. £osoœnica
kategoria: kl. IV-VI
I m. - Patryk Weilandt kl. V Niepubliczna S.P. Radowo Wielkie
II m. - Sandra Ró¿añska kl. IV b
SP nr 2 £obez
III m. - Aleksandra Kadzban kl.
IV - OREW Radowo Wielkie
wyró¿nienia: Agata W³oczyk kl.
V - Niepubliczna SP Nr 1 Radowo
Wielkie, Karolina Biernat kl. VI - SP
Starogard
kategoria gimnazjum
I m. - Justyna Zapa³owska kl. II
Niepubliczne Gimnazjum nr 1 Radowo Wielkie
II m. - Wojciech Frost kl. I Nie-

publiczne Gimnazjum nr 1 Radowo
Wielkie
III m. - Patrycja Bielecka kl. I b gimnazjum OREW Radowo Wielkie
wyró¿nienia: Anna Grzelak kl. II
b - Gimnazjum OREW Radowo
Wielkie, Karolina Kowalczyk kl. I a
- Niepubliczne Gimnazjum Radowo
Wielkie.
W konkursie fotograficznym
nagrodê otrzyma³ Konrad Bieñkowski.
Centrum Kultury w Resku serdecznie dziêkuje za zainteresowanie Olimpiad¹, za przygotowanie
dzieci do udzia³u w naszych konkursach i zaprasza wszystkie przedszkola i szko³y do udzia³u w kolejnym XV Finale w 2012 roku. (o)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam: 3-pokojowe mieszkanie
w³asnoœciowe, bezczynszowe, na
parterze domu dwurodzinnego,
przy ul. M. Konopnickiej. Pow. 61
mkw., du¿a piwnica, ogród, pom.
gospodarcze, gaz, okna PCV, panele. Cena 205 tys. Tel. 508 263 111.
Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie
bezczynszowe 78 mkw. w Wierzbiêcinie, z piwnic¹, przylegaj¹cym
ogródkiem i gara¿em. Cena 140 tys.
z³. Tel. 511 213 566.
Sprzedam kawalerkê w Resku 28
mkw. + pomieszczenie gospodarcze. Cena do uzgodnienia. Tel. 608
727 083
Sprzedam kawalerkê w £obzie na
osiedlu H. Sawickiej. Niski czynsz,
w³asne ogrzewanie. Tel. 91 397
5500
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe 50 mkw. w Dobrej, 2 pokojowe z
ogrodem, piwnic¹, komórk¹ gospodarcz¹. Cicha okolica w centrum.
Cena 55 tys. z³. Tel. 511 213 566.
Wynajmê mieszkanie 2 pokojowe w
centrum £obza. Tel. 886 045 332.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe,
umeblowane, III piêtro, w £obzie na
ul. Orzeszkowej. Tel. 602 446 694.
Sprzedam mieszkanie w £obzie 4 pokojowe na parterze. Tel. 91 397
5088.
Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572
OKAZJA !!! £obez ul. Browarna pilnie sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 55 mkw.. Cena 138.000 z³ do
negocjacji. Tel. 600 265 547.
£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547.

Powiat gryficki
Wynajmê mieszkanie
w Gryficach. Os. XXX Lecia,
I piêtro. Tel. 609 301 800.

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê w Drawsku
Pom. o powierzchni 27 mkw., na
parterze, sk³adaj¹c¹ siê z pokoju
po³¹czonego z aneksem kuchennym przedzielone barem, przedpokoju oraz ³azienki z wc. W³asne
ogrzewanie co. Niski czynsz w wysokoœci 80 z³. Tel. 663768423.
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OG£OSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŒCI

INNE

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

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Pilnie sprzedam w Dobrej k. Nowogardu 1/2 domu o pow. 100 mkw. i
gara¿ 42 mkw., powierzchnia dzia³ki 750 mkw. Tel. 668 431 301

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Zatrudniê kombajnistê. Wymagane prawo jazdy, doœwiadczenie w zakresie maszyn rolniczych. Tel. 667 612 010

Sprzedam lokal w BrzeŸniaku gm.
Wêgorzyno, powierzchnia mieszkalna 80 mkw., dzia³ka 400 mkw..
Tel. 883 410 113, e-mail: darek.01.70@wp.pl
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.

Powiat œwidwiñski
Dzia³ka Po³czyn Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719

US£UGI
Powiat ³obeski
Pracowa³eœ/Pracujesz za granic¹??!! Odzyskamy twój podatek. (Holandia, Dania, Norwegia,
Niemcy, Szwecja, Irlandia,
Wlk.Brytania) Zasi³ki rodzinne.
Firma TAX-PRO, ul.Orzeszkowej 6A, 73-150 £obez, Telefon:
511 99 22 70.

Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

NAUKA

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
operatora z praktyk¹ na nowoczesny sprzêt: kombajn, traktor, opryskiwacz, siewnik. Mo¿liwoœæ zamieszkania. Œwidwin, tel. 887
101 209.
Przyjmê do pracy dozorcê lub dozorczyniê na zasi³ku sta³ym lub
emeryturze. Œwidwin, tel. 887
101 209.

ROLNICTWO

Region

Powiat ³obeski
Korepetycje j. angielski, 20 z³/godz.
Tel. 504 899 897

Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109
Us³ugi
wykoñczeniowe:
elektryka, hydraulika, glazura, terakota, malowanie,
szpachlowanie, regipsy. Tel.
781 663 521
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

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

W TYM TYGODNIU POLECAMY
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez - 3 pokoje, pow. 57,85 mkw
£obez - 2 pokoje, pow. 55,59 mkw
£obez - 2 pokoje, pow. 42,8 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 56 mkw
£obez - 2 pokoje, pow. 82 mkw , bezczynszowe
£obez - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
Œwidwin - 4 pokoje, pow. 100 mkw
Wêgorzyno - 2 pokoje, pow. 46 mkw
Wêgorzyno - 3 pokoje, pow. 63 mkw
Radowo ma³e - 4 pokoje, pow. 80 mkw
Radowo ma³e - 4 pokoje, pow. 80 mkw
Radowo ma³e - 3 pokoje, pow. 67,9 mkw
Radowo ma³e - 3 pokoje, pow. 67,8 mkw
Resko - 2 pokoje, pow. 46 mkw
Resko - dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez - okolica, 3 pokoje, pow. 70 mkw , dzia³ka 1ha
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw , dzia³ka 560 mkw
£obez - piêtro domu, 2 pokoje, pow. 82 mkw , dzia³ka 114 mkw
£obez - 5 pokoi, pow. 96 mkw , dzia³ka 554 mkw
Œwidwin - do wykoñczenia,3 pokoje + salon, pow. 158 mkw , dzia³ka 1000 mkw
Œwidwin (okolica) - stan surowy otwarty, pow. 128 mkw , dzia³ka 1500 mkw
Wêgorzyno (okolica) - do remontu kapitalnego, pow.150 mkw , dzia³ka 3300 mkw
Resko - parter domu, 3 pokoje, pow. 93 mkw , dzia³ka 835 mkw
Resko (okolica) - stan surowy otwarty, 5 pokoi, pow 439 mkw , dzia³ka 2000 mkw
Dobra - 3 pokoje, pow. 73 mkw , dzia³ka 324 mkw
Dobra - okolica, 2 pokoje, pow. 80 mkw , dzia³ka 1000 mkw
DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
£obez - dzia³ka o pow. 10008 mkw
£obez - dzia³ka o pow. 6042 mkw
Radowo ma³e - okolica, pow. 3484 mkw
Resko - okolica, mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
Resko - dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
Bagna gm. Maszewo - dzia³ka o pow. 60700 mkw
Koœciuszki gm.Osina - dzia³ka o pow. 3000 mkw

- cena 139.000 z³
- cena 115.000 z³
- cena 120.000 z³
- cena 163.000 z³
- cena 154.000 z³
- cena 215.000 z³
- cena 180.000 z³
- cena 290.000 z³
- cena 129.000 z³
- cena 143.000 z³
- cena 175.000 z³
- cena 105.000 z³
- cena 180.000 z³
- cena 185.000 z³
- cena 110.000 z³
- cena 150.000 z³
- cena 205.000 z³
- cena 350.000 z³
- cena 215.000 z³
- cena 450.000 z³
- cena 460.000 z³
- cena 175.000 z³
- cena 70.000 z³
- cena 144.000 z³
- cena 320.000 z³
- cena 180.000 z³
- cena 179.000 z³
- cena 78.000 z³
- cena 70.000 z³
- cena 181.000 z³
- cena 48.000 z³
- cena 45.000 z³
- cena 70.000 z³
- cena 580.000 z³
- cena 150.000 z³
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SPORT

IV liga

Sarmaty punkcik z Leœnikiem

Victoria Przec³aw – Kluczevia Stargard 2:2, Odra Chojna – Vineta
Wolin 1:5, Darzbór Szczecinek –
Gryf Kamieñ Pom. 0:1, Sarmata
Dobra – Leœnik Rossa Manowo 0:0,
Hutnik Szczecin – Astra Ustronie
Morskie 3:3, Ba³tyk Koszalin – Ina
Goleniów 2:0, Piast Chociwel –
Drawa Drawsko Pom. 0:1, Lech
Czaplinek pauzowa³.
1. Ba³tyk Koszalin
56 67:22
2. Gryf Kamieñ Pom.
52 58:32
3. Drawa Drawsko Pom. 50 65:27
4. Ina Goleniów
41 46:32
5. Vineta Wolin
41 47:31
6. Leœnik Rossa Manowo 40 41:29
7. Astra Ustronie M.
39 59:45
8. Sarmata Dobra
36 35:35
9. Lech Czaplinek
35 44:40
10. Hutnik Szczecin
33 47:51
11. Kluczevia Stargard 30 40:48
12. Odra Chojna
29 34:55
13. Victoria Przec³aw 25 29:52
14. Darzbór Szczecinek 23 39:61
15. Piast Chociwel
17 27:43
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:89

Klasa okrêgowa
Ehrle Dobra Szczeciñska - Promieñ
Mosty 1:0, Korona Stuchowo - B³êkitni II Stargard 2:2, GKS Mierzyn
- Chemik II Police 6:1, Kasta Szczecin Majowe - Orze³ £o¿nica 3:0,
Œwiatowid £obez - Sparta Wêgorzyno 2:0, Flota II Œwinoujœcie Wicher Brojce 6:1, D¹brovia Stara
D¹browa - Ina Iñsko 0:0, Jeziorak
Szczecin pauzowa³.
1. Ehrle Dobra Szcz.
2. Jeziorak Szczecin
3. Œwiatowid £obez
4. B³êkitni II Stargard
5. Ina Iñsko
6. Wicher Brojce
7. Promieñ Mosty
8. Sparta Wêgorzyno
9. Flota II Œwinoujœcie
10. Kasta Szczecin
11. Chemik II Police
12. GKS Mierzyn
13. Orze³ £o¿nica
14. Korona Stuchowo
15. D¹brovia Stara D¹b.
16. Rega II Trzebiatów

52 53:19
49 57:25
45 53:28
44 61:43
41 47:30
35 54:58
35 52:45
34 38:42
34 43:52
34 53:40
33 48:51
31 41:42
30 43:52
27 34:53
10 22:74
0 27:72

Klasa A gr. 1
Mewa Resko - Sowianka Sowno
3:0, Iskra Golczewo - Pionier ¯arnowo 5:1, Ba³tyk Gostyñ - Fala
Miêdzyzdroje 0:1, Ba³tyk Miêdzywodzie - Jantar Dziwnów 1:1, Pomorzanin Przybiernów - Orze³ Prusinowo 3:1, Bizon Cerkwica - B³êkitni Trzyg³ów 2:1
1. Iskra Golczewo
2. Pomorzanin Przyb.
3. Bizon Cerkwica
4. Mewa Resko
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38 46:15
36 38:23
31 37:21
30 37:19

Dwa oblicza
jednego meczu
W XXIV kolejce IV ligi pi³karskiej Sarmata Dobra na boisku w
Chociwlu spotka³ siê z zespo³em
Leœnika-Ross¹ Manowo, który na
dzieñ dzisiejszy zajmuje V miejsce w tabeli i z którym Sarmacie
jeszcze nie uda³o siê wygraæ.
Tradycji sta³o siê zadoœæ i po
bardzo emocjonuj¹cym meczu pi³karzom z Dobrej uda³o siê tylko
zremisowaæ. I chocia¿ mecz zakoñczy³ siê bezbramkowym remisem,
to obserwatorzy tego meczu przez
ca³y czas byli œwiadkami pasjonuj¹cego widowiska. Mecz mia³ dwa
oblicza, w pierwszej po³owie
znaczn¹ przewagê w polu osi¹gnêli
pi³karze Leœnika i ju¿ w pierwszym
kwadransie meczu nie wykorzystali
co najmniej trzech dogodnych sytuacji do strzelenia bramek. Znakomicie w tym meczu spisywa³ siê bramkarz Sarmaty Grzegorz Buczma.
W 19' zosta³a przeprowadzona
najbardziej kontrowersyjna akcja
tego meczu: Damian Padziñski w
polu karnym zosta³ sfaulowany
przez wybiegaj¹cego z bramki
bramkarza Leœnika, lecz sêdzia
meczu nie tylko nie dopatrzy³ siê
faulu, lecz jeszcze ukara³ zawodnika Sarmaty ¿ó³t¹ kartk¹ za próbê
wymuszenia rzutu karnego.

Odmienne oblicze mia³a druga
po³owa meczu w której zespó³ Sarmaty osi¹gn¹³ znaczn¹ przewagê.
Od 46' na boisku pojawi³ siê po d³u¿szej kontuzji Rados³aw Cytowicz i
wejœcie tego napastnika znacz¹co
o¿ywi³o poczynania ofensywne Sarmaty. Lecz mimo wielu dogodnych
sytuacji, ¿adnemu zawodnikowi
gospodarzy nie uda³o siê umieœciæ
pi³ki w siatce bramki Leœnika dobrze bronionej przez Krzysztofa
Kaszubowskiego.
Sarmata Dobra – Leœnik-Rossa
Manowo 0:0
Sarmata: Grzegorz Buczma,
Maciej Garliñski, Jaros³aw Jaszczuk, Damian Dzierbicki, Pawe³
Za³êcki, Piotr Grochulski, Wojciech
Bonifrowski, £ukasz Olechnowicz

(75' Wojciech Kliœ), Emilian Kamiñski, Wojciech GuŸniczak (46'
Rados³aw Cytowicz), Damian Padziñski, w rezerwie Rafa³ Barden,
Wojciech Dorsz, Kamil Pacelt,
Mateusz Dzierbicki, Zdzis³aw
Szw¹der.
Leœnik-Rossa: Krzysztof Kaszubowski, £ukasz K³¹czyñski, Artur Marczak, Krystian Mural, Rafa³
Œcis³y, Marcin Gozdal, £ukasz Miko³ajczyk, Dariusz Wawrzkiewicz,
Norbert Dondera, Daniel Sorbian
(63' Dariusz Majewski), Robert Siemaszko (67' Pawe³ Marczak), w rezerwie Micha³ Nehring,
Sêdzia g³ówny: Wojciech WoŸniak, sêdziowie asystenci: Rafa³
T¹del i Tomasz Winiarczyk.
Estan, galeria na:
www.sarmatadobra.com

Mecze bez kibiców zorganizowanych
Uwzglêdniaj¹c uchwa³ê nr VII/102 z dnia 12 maja br. Zarz¹du PZPN w
sprawie przyjêcia nakazu przeprowadzenia meczów pi³ki no¿nej w sezonie
2010/2011 bez udzia³ów kibiców dru¿yn przyjezdnych oraz dzia³aj¹c na
proœbê Komendanta G³ównego Policji sformu³owan¹ w piœmie z dnia 12
maja 2011 r. Zarz¹d Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej przyjmuje uchwa³ê, i¿ wszystkie pozosta³e spotkania odbywaj¹ce siê w strukturach ZZPN w sezonie 2010/2011 obêd¹ siê bez udzia³u zorganizowanych
grup kibiców dru¿yn przyjezdnych.
•ród³o: zzpn

IV liga
25 kolejka 21.05 sobota
Astra Ustronie Morskie - Piast Chociwel
Leœnik/Rossa Manowo - Darzbór Szczecinek
Vineta Wolin - Kluczevia Stargard
11.00 Hutnik Szczecin - Victoria Przec³aw
16.00 Ina Goleniów - Sarmata Dobra
16.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Lech Czaplinek
17.00 Drawa Drawsko Pom. - Ba³tyk Koszalin
Odra Chojna pauzuje.

Klasa okrêgowa
25 kolejka 21.05 sobota
Wicher Brojce - Œwiatowid £obez
Sparta Wêgorzyno - D¹brovia Stara D¹browa
13.30 Ehrle Dobra Szczeciñska - Jeziorak Szczecin
16.00 Ina Iñsko - Kasta Szczecin-Majowe
17.00 Orze³ £o¿nica - Korona Stuchowo
22.05 niedziela
16.00 B³êkitni II Stargard - GKS Mierzyn
16.30 Promieñ Mosty - Flota II Œwinoujœcie
Chemik II Police pauzuje.

Klasa A gr. 1
18 kolejka 21.05 sobota
Orze³ Prusinowo - Ba³tyk Gostyñ
Fala Miêdzyzdroje - Ba³tyk Miêdzywodzie
Jantar Dziwnów - Bizon Cerkwica
B³êkitni Trzyg³ów - Iskra Golczewo
Pionier ¯arnowo - Mewa Resko

Granie w planie

22.05 niedziela
16.00 Sowianka Sowno - Pomorzanin Przybiernów

Klasa A gr. 2
18 kolejka 21.05 sobota
Unia Stargard - Orze³ Grzêdzice
16.00 D¹b Dêbice - Radowia Radowo Ma³e
16.30 Olimpia Nowogard - WODR Barzkowice
22.05 niedziela
14.00 Zorza Tychowo - Pomorzanin Kr¹piel
15:00 Zenit Koszewo - Vitkowia Witkowo
16:00 Rolpol Chlebowo - Orze³ Pêzino

Klasa B gr. 1
15 kolejka 21.05 sobota
Zryw Kretlewo - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
Komarex Komarowo - Zalew Stepnica
Gardominka/Polonia II Mechowo - Jastrz¹b £osoœnica
16.00 Zieloni Wyszobór - Znicz Wysoka Kamieñska
18:00 OKS Goleniów - Huragan Wierzchos³aw

Klasa B gr. 2
15 kolejka 21.05 sobota
Œwiatowid II £obez - Piast Kolin
17.00 Saturn Szadzko - Kluczevia II Stargard
22.05 niedziela
16:15 Orkan Dalewo - Ogniwo Dzwonowo
17:00 Orkan II Suchañ - Derby Ulikowo
Znicz Sulibórz pauzuje.

5. Fala Miêdzyzdroje
27 34:18
6. Jantar Dziwnów
26 37:29
7. Sowianka Sowno
25 25:23
8. Ba³tyk Miêdzywodzie 23 25:31
9. Ba³tyk Gostyñ
16 17:35
10. B³êkitni Trzyg³ów 14 26:35
11. Orze³ Prusinowo
10 19:63
12. Pionier ¯arnowo
9 31:57

Klasa A gr. 2
Radowia Radowo Ma³e - Olimpia
Nowogard 2:2, Vitkowia Witkowo D¹b Dêbice 1:1, WODR Barzkowice - Unia Stargard 0:1, Orze³ Grzêdzice - Rolpol Chlebowo 0:1, Pomorzanin Kr¹piel - Zenit Koszewo
1:4, Orze³ Pêzino - Zorza Tychowo
3:2
1. Orze³ Pêzino
2. Olimpia Nowogard
3. Radovia Radowo M.
4. Zorza Tychowo
5. Rolpol Chlebowo
6. WODR Barzkowice
7. D¹b Dêbice
8. Pomorzanin Kr¹piel
9. Unia Stargard
10. Vitkowia Witkowo
11. Orze³ Grzêdzice
12. Zenit Koszewo

43 47:20
38 51:26
35 44:22
32 43:30
29 31:19
24 38:32
19 29:33
17 25:40
15 26:52
13 23:43
13 19:39
13 24:44

Klasa B gr. 1
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Komarex Komarowo 4:1, Jastrz¹b £osoœnica - Zieloni Wyszobór 1:1, Zalew
Stepnica - OKS Goleniów 1:4, Huragan Wierzchos³aw - Gardominka/
Polonia II Mechowo 3:2, Zryw Kretlewo - Znicz Wysoka Kamieñska
2:5
1. OKS Goleniów
37 48:15
2. Znicz Wysoka Kam. 32 47:21
3. Prawobrze¿e Œwin. 29 48:33
4. Komarex Komarowo 26 30:24
5. Jastrz¹b £osoœnica
19 30:28
6. Huragan Wierzchos³aw 17 34:41
7. Gardominka Polonia II 14 35:40
8. Zalew Stepnica
13 25:32
9. Zieloni Wyszobór
8 17:48
10. Zryw Kretlewo
5 18:50

Klasa B gr. 2
Saturn Szadzko - Znicz Sulibórz
4:2, Derby Ulikowo - Orkan Dalewo 2:2, Piast Kolin - Orkan II Suchañ 4:1, Kluczevia II Stargard Ogniwo Dzwonowo 6:0. Œwiatowid
II £obez pauzowa³.
1. Saturn Szadzko
2. Kluczevia II Stargard
3. Orkan Dalewo
4. Orkan II Suchañ
5. Znicz Sulibórz
6. Derby Ulikowo
7. Œwiatowid II £obez
8. Ogniwo Dzwonowo
9. Piast Kolin

28 33:16
27 49:30
26 32:18
21 21:16
17 25:27
17 25:20
8 24:42
8 15:33
5 16:38
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Derby dla ³obzian
ŒWIATOWID £obez – SPARTA Wêgorzyno 2:0 (1:0)
Derby w klasie okrêgowej pomiêdzy Œwiatowidem £obez a
Spart¹ Wêgorzyno nie wywo³a³y
jakichœ szczególnych emocji. Kibiców nie by³o wiêcej, ni¿ zwykle
(oprócz grupki wêgorzynian), nie
by³o s³ychaæ œpiewów, dopingu i
przekrzykiwania siê. Trybuny milcza³y. Sam mecz to typowy obraz
walki o punkty. Zdoby³ je Œwiatowid, który by³ skuteczniejszy o dwa
celne trafienia.
W pierwszej po³owie mecz toczy³ siê g³ównie w œrodkowej strefie
boiska, a ataki obu dru¿yn koñczy³y
siê na przedpolach bramek. To
g³ównie za spraw¹ doœwiadczonych
obroñców obu dru¿yn (w Œwiatowidzie – Petery, w Sparcie – Jarzyny).
To najmocniejsze formacje tych
zespo³ów. Pomimo ¿e na ka¿dy atak
odpowiadano kontratakiem i gra
szybko przechodzi³a z jednej po³owy na drug¹, to akcje koñczy³y siê
przed polem karnym, a bramkarze
nie musieli popisywaæ siê paradami.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e obie dru¿yny
prezentuj¹ dziœ dobre pi³karskie
rzemios³o, ale to trochê za ma³o, by
- jak w przypadku Œwiatowida myœleæ o awansie. Jest ju¿ wytrzyma³oœæ, szybkoœæ, ambitna walka na
ca³ym boisku, ale brakuje... finezji i
taktyki, zw³aszcza w ataku, gdzie
brakuje konstruowania bardziej

przemyœlnych akcji, wpuszczania w
„uliczki”, dryblingów i celnych
strza³ów z dystansu. St¹d, pomimo
dwóch ³adnych strzelonych bramek,
jednej zmarnowanej „setki” Dudka
i mo¿e kilku celnych strza³ów (jedna „bomba” Ostaszewskiego w
œwiat³o bramki to przys³owiowy
rodzynek), nie by³o zbyt emocjonuj¹cych akcji pod bramk¹ Sparty. Pod
bramk¹ Œwiatowida równie¿, a tutaj
najwiêkszego kiksa zaliczy³ Przemek Noryca, przestrzeliwuj¹c z kilku metrów. Jak na ca³y mecz, to trochê za ma³o.

Œwiatowid: Micha³ Tchórz –
£ukasz Petera, Dawid Mosi¹dz,
£ukasz Brona, Micha³ Koba (Tomasz Side³), Artur Samal, Micha³
NiedŸwiedzki, Waldemar Popielewski, Mateusz Ostaszewski, Tomasz Skibiñski (Damian Mosi¹dz),
Dawid Dudek (Marcin Mosi¹dz).
Trener Ryszard Jamro¿y.
Sparta: Grzegorz Cio³ek – Ryszard Jarzyna, Rafa³ Jeziorski,
Krzysztof Œmierzchalski, Andrzej
Nadkierniczny, Zbigniew Nadkierniczny, Jaros³aw Konieczny, Robert
Dzikiewicz, Marek Makowski,
Rafa³ Miko³ajczyk (Przemys³aw
Noryca), Damian Szubert. Trener
Ryszard Jarzyna.
Bramki dla Œwiatowida: Tomasz
Skibiñski i Dawid Dudek.
(r)

W jasnej koszulce Tomasz Skibiñski, strzelec pierwszej bramki dla Œwiatowida

UKS Arbod na bie¿ni

„Rekordowe” bieganie na Mitingu
Lekkoatletycznym w Policach
W sobotê 14.05.2011 r.
odby³ siê otwarty miting
lekkoatletyczny w
Policach, w którym
wystartowa³a czo³ówka
lekkoatletyczna
juniorów, juniorów
m³odszych oraz
m³odzików z klubów
naszego województwa.
Start w tych zawodach naszej
m³odej grupy lekkoatletów zaowocowa³ bardzo dobrymi wynikami.
Czworo naszych zawodników ustanowi³o swoje rekordy ¿yciowe:
Milena Sadowska na 600 m 1.46,36
Ma³gorzata Stefañska na 600 m
- 1.55,15
Kinga Borysiak na 300 m - 47,54

Ryszard Rzepecki na 1000 m 3.00,97
Przed naszymi zawodnikami

nastêpne starty i nastêpne okazje na
poprawê rekordów ¿yciowych.
UKS „ARBOD”
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W najgorszym scenariuszu wodê dla mieszkañców bêdziemy dostarczaæ beczkowozami

Czy mieszkañcy zostan¹ bez wody
(WÊGORZYNO). Sanepid
w £obzie warunkowo
dopuœci³ dostarczanie
wody z ujêcia w
Wêgorzynie z terminem
do 30 czerwca.
Modernizacjê mia³a
wykonaæ firma PUWiS,
tak aby woda
odpowiada³a
parametrom. Nie zosta³o
to wykonane. Czy w
zwi¹zku z tym od 1 lipca
Wêgorzyno zostanie bez
wody pitnej?
Spory przy przejêciu
Z koñcem poprzedniego roku
skoñczy³a siê umowa eksploatacyjna zawarta pomiêdzy Gmin¹ Wêgorzyno a Przedsiêbiorstwem Urz¹dzeñ Wodoci¹gowych i Sanitarnych
w Nowogardzie. Zosta³ rozpisany
przetarg, który wygra³y Wodoci¹gi
Zachodniopomorskie z Goleniowa.
Tym samym wszystkie urz¹dzenia w
gminie zarz¹dzane s¹ w tej chwili
przez jedn¹ firmê. Przypominamy,
¿e przez ostatnie trzy lata na terenie
tej gminy by³o dwóch operatorów
sieci wodoci¹gowej. Wprawdzie
zosta³ ju¿ przekazany maj¹tek
gminny z firmy PUWiS poprzez
gminê do firmy z Goleniowa. Nie
obesz³o siê jednak bez zgrzytów.
– Na okolicznoœæ przejmowania maj¹tku zosta³y sporz¹dzone
protoko³y. Z protoko³ów wynika, ¿e
zubo¿a³ nam maj¹tek, zosta³ wyeksploatowany i nie zosta³y poczynione nak³ady modernizacyjne. Poprosi³am o opiniê nowego operatora,
aby przestawi³ podsumowanie, w
jakim stanie znajduje siê maj¹tek.
Niepokoj¹ce jest to, ¿e ujêcie wody
w Wêgorzynie by³o warunkowo
dopuszczone do dostarczania wody
przez Sanepid, z terminem do 30
czerwca. Do 30 czerwca firma PUWiS mia³a dokonaæ wszelkich ulepszeñ, modernizacji, by ujêcie wody
odpowiada³o wymogom i parametrom. Do koñca kwietnia, czyli do
momentu przekazania, nie wykonali tego. Istnieje zagro¿enie, ¿e mo¿emy mieæ zamkniête ujêcie wody.
W najgorszym scenariuszu, na który nie pozwolê, mo¿e byæ tak, ¿e
wodê dla mieszkañców Wêgorzyna
bêdziemy dostarczaæ beczkowozami. W trakcie przejmowania dosz³o
do niemi³ych incydentów ze strony
operatora PUWiS- u, takich jak

wymontowanie urz¹dzeñ na ujêciu
w Wiewiecku. Te urz¹dzenia by³y
zapisane w planie modernizacyjnym i zosta³y zamontowane na koszt
przedsiêbiorstwa. Plan modernizacyjny zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady
Miejskiej. Oczywiste jest, ¿e po
zakoñczeniu wspó³pracy z operatorem, te rzeczy bêd¹ podlegaæ wzajemnym rozliczeniom. Niestety
PUWiS zrobi³ coœ innego. Po prostu
bez mojej wiedzy, bez mojej zgody
wymontowa³ je i zabra³. Wystosowa³am pisma, ¿e maj¹ natychmiast
zamontowaæ urz¹dzenia z powrotem, ¿e tak nie mo¿na postêpowaæ.
Nie wiem, jak to siê dalej potoczy.
Termin zamontowania wyznaczy³am do poniedzia³ku. Czyli czekam
do 16.05 na ich reakcjê. Jeœli nie, to
bêdê posi³kowaæ siê opinia prawnika i byæ mo¿e skierujê sprawê do
organów œcigania. Moim zdaniem
wykonali dzia³ania niezgodnie z
prawem. Nie kwestionujê, ¿e to by³o
z ich œrodków. Tak mówi³ plan modernizacyjny. Nie wyklucza to te¿,
¿e mia³o to byæ przedmiotem wzajemnych rozliczeñ. W momencie
przekazania tych nieruchomoœci
przygotowa³am dokument mówi¹cy
o tym, ¿e przejêcie odbywa siê na
podstawie protoko³ów, a protoko³y
bêd¹ podstaw¹ do dalszego rozliczenia. Podpisany dokument przekaza³am do PUWiS-u. Nie wiem,
dlaczego tak post¹pili – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska.
Oczyszczalnia bez
transformatora?
To jednak nie koniec. Po wymontowaniu urz¹dzeñ z Wiewiecka,
na drugi dzieñ, mia³o byæ przekazywanie kolejnych obiektów, m.in.
oczyszczalni œcieków. Tam znajduje siê transformator równie¿ zakupiony ze œrodków firmy.
- Powiedzieli, ¿e chc¹ go wymontowaæ. Odpar³am, ¿e absolutnie
nie zgadzam siê na to, powo³uj¹c siê
na pismo. Stwierdzi³am, ¿e protoko³y potwierdz¹, co jest na obiekcie i
bêdzie to podstaw¹ do dalszego rozliczenia. Zagrozi³am, ¿e nie pozwolê im opuœciæ obiektu oczyszczalni
z wymontowanym transformatorem. Zawiadomi³am równie¿ policjê, ¿e mo¿e dojœæ do próby wymontowania i wywiezienia z obiektu
transformatora. Zakoñczy³o siê
tym, ¿e jest on nadal na oczyszczalni. Zosta³ spisany protokó³ z przekazania, w którym jest uwidoczniony
transformator. Rozliczenia bêd¹
dalsz¹ czynnoœci¹ miêdzy gmin¹ a
PUWiS-em – doda³a burmistrz Wê-

gorzyna.
Obecnie gmina bêdzie porównywaæ stan sieci na bazie tego, co pozostawi³a po sobie firma oraz protoko³ów zarówno obecnych, jak i
sprzed trzech lat. Na tej bazie ma
nast¹piæ rozliczenie z firm¹.
– To wszystko nie mia³oby
miejsca, gdyby nie decyzja mojej
poprzedniczki. W 2007 roku w
czerwcu wypowiedzia³a umowê
ówczesnemu operatowi na dostarczanie wody i odbiór œcieków, którym by³y Wodoci¹gi Zachodniopomorskie z Goleniowa. Z koñcem
2007 roku Wodoci¹gi Zachodniopomorskie przesta³y obs³ugiwaæ
gminê, ale w czêœci, bo poprzedniczka nie przewidzia³a, nie mia³a
tej œwiadomoœci, ¿e cztery hydrofornie nie s¹ nasz¹ w³asnoœci¹. Podpisa³a umowê na trzy lata z PUWiSem. W tak krótkim czasie operator
eksploatuje, nie robi¹c inwestycji
na obiektach, bo nie wiadomo, co
bêdzie po tym okresie. Teraz mamy
skutki takich dzia³añ. Mienie gminy
zosta³o wyeksploatowane, zdewastowane. W tej chwili wszystkie
urz¹dzenia na terenie gminy s¹ w
jednym rêkach, jest jeden operator.
Jest to bardzo wa¿ne dla mieszkañców. Nie bêdzie podzia³ów na lepszych i gorszych, stawka bêdzie
ujednolicona. Na razie jeszcze s¹
dwie stawki: na czêœci, gdzie by³y
Wodoci¹gi Zachodniopomorskie
jest taryfa, która obowi¹zuje do
pewnego czasu, na tej czêœci gdzie
podlega³o przetargowi, jest stawka
zatwierdzona uchwa³¹. Jest ni¿sza
ni¿ obci¹¿a³ nas PUWiS, wiêc ju¿
jest korzyœæ dla mieszkañców.
Drug¹ korzyœci¹ mo¿e byæ to, ¿e
przygotowa³am projekt uchwa³y na
najbli¿sz¹ sesjê celem podjêcia decyzji o dop³atach do taryf na pozosta³ej czêœci gminy, ¿eby ujednoliciæ na terenie ca³ej gminy stawki i
op³aty taryfy za wodê. Tu ju¿ radni
zadecyduj¹, bo jak wiadomo, to
wi¹¿e siê z bud¿etem – doda³a burmistrz Wêgorzyna.
To jest nasza w³asnoœæ
W poniedzia³ek PUWiS przes³a³
do Urzêdu Gminy w Wêgorzynie
pismo, w którym informuje m.in.:
„sprawy zwi¹zane z wydaniem
Gminie dzier¿awionych od niej
obiektów i urz¹dzeñ, a tak¿e jej
roszczeñ o nabycie od naszej spó³ki,
przys³uguj¹cego nam prawa w³asnoœci urz¹dzeñ, zosta³y szczegó³owo uregulowane w umowie dzier¿awy z dnia 01 stycznia 2008 roku.
Zgodnie z § 11 tej umowy Spó³ka do dnia wygaœniêcia umowy by³a

zobowi¹zana wydaæ Gminie
wszystkie dzier¿awione od niej
urz¹dzenia, co zosta³o w pe³ni wykonane do koñca kwietnia br. oraz
ujête w stosownych protoko³ach
zdawczo- odbiorczych przez powo³an¹ do tego komisjê.
Natomiast sprawy ewentualnych roszczeñ Gminy do maj¹tku
zainstalowanego przez Spó³kê w
ramach inwestycji w³asnych reguluje § 12 tej umowy. W ust. 2 postanowiono, ¿e Gmina, jeœli ma zamiar
zrealizowaæ takie uprawnienia, winna w terminie 90 dni przed dat¹
wygaœniêcia umowy z³o¿yæ pisemne oœwiadczenie zawieraj¹ce wykaz
urz¹dzeñ, które zamierza nabyæ.
(...)
Z uwagi na przed³u¿enie okresu
zwi¹zania umow¹ o kolejne cztery
miesi¹ce, to jest do dnia 30 kwietnia
br., termin z³o¿enia oœwiadczenia
Gminy uleg³ równie¿ zmianie na 31
stycznia 2011 roku.
Pomimo naszych wielokrotnych interwencji w tym przedmiocie nie uzyskaliœmy od Gminy ¿adnego stanowiska, w zwi¹zku z czym w piœmie (...) z dnia 20
kwietnia 2011 roku poinformowaliœmy Was, ¿e wobec jego braku uznajemy, ¿e Gmina nie jest zainteresowana wykonaniem takiego uprawnienia. W sprawie tej nie uzyskaliœmy te¿ ¿adnego zainteresowania ze
strony przedstawicieli Gminy w komisji.
W zwi¹zku z powy¿szym urz¹dzenie do zmiêkczania wody zainstalowane przez nas dodatkowo naszym nak³adem na stacji w Wiewiecku i stanowi¹ce nasz¹ w³asnoœæ
zosta³o zdemontowane, a stacja ta
zosta³a przywrócona do stanu pierwotnego, takiego, w jakim by³a
przyjêta od Gminy. (...)
W dniu 28 kwietnia br., czyli 90
dni po terminie umownym, Gmina
wyrazi³a jedynie wolê nabycia stacji transformatorowej zamontowanej przez nas na oczyszczalni œcieków w Wêgorzynie, na co wyraziliœmy zgodê, co zosta³o obustronnie
potwierdzone przez strony stosownym zapisem w protokole zdawczoodbiorczym tej oczyszczalni.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie
uwa¿amy Wasze wezwanie za nieuzasadnione”
– Zainstalowaliœmy urz¹dzenia z naszych œrodków i zgodnie z
umow¹ zabraliœmy je. Gmina nie
wyrazi³a zgody na zakup. Policjê na
oczyszczalniê, to ja bym wezwa³, bo
przecie¿ sprzêt zosta³ zakupiony z
naszych œrodków, to jest nasz¹ w³asnoœci¹. Mieli 90 dni na wyra¿enie
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woli nabycia. Miêdzy nami a gmin¹
jest umowa, która œciœle okreœla zasady przekazania maj¹tku. Gmina
nie chcia³a jednak z nami wspó³pracowaæ, wielokrotnie wysy³a³em pisma i kontaktowa³em siê w tej sprawie. Trzy lata temu przejêliœmy po
Wodoci¹gach Zachodniopomorskich Stacje Wodoci¹gow¹ w Wêgorzynie, która by³a w takim stanie,
¿e du¿ymi nak³adami kosztów musieliœmy wymieniæ z³o¿a filtracyjne
oraz uruchomiæ niedzia³aj¹ce sterowanie automatyczne. Wykonaliœmy
wiele robót remontowych i modernizacyjnych, co do których mo¿emy
szczegó³owo wypowiedzieæ siê w
odrêbnym artykule. Mówienie dzisiaj o jakichkolwiek zaniedbaniach
eksploatacyjnych nie ma ¿adnego
faktycznego uzasadnienia – doda³
kierownik Biura Zarz¹du PUWiS
Jakub Sobieralski.
Tylko spokojnie
Mimo nieporozumieñ pomiêdzy
gmin¹ a by³ym operatorem sieci
mieszkañcy Wiewiecka, Ginawy i
Wêgorzyna nie powinni obawiaæ siê
ani o swoje zdrowie, ani o brak wody
w sieci. Z rozmowy z przedstawicielk¹ ³obeskiego Sanepidu Anet¹
Jakubowsk¹ wynika, ¿e woda w
Wiewiecku jest pod sta³ym nadzorem tej instytucji i jako woda g³êbinowa spe³nia parametry. Odinstalowanie urz¹dzenia nie wp³ywa na
pogorszenie jakoœci wody, albowiem ta sama w sobie jest dobra
jakoœciowo.
Równie¿ mieszkañcy Wêgorzyna nie musz¹ obawiaæ siê braku dostawy wody, mimo i¿ w stacji uzdatniania jest podwy¿szony poziom
zwi¹zku manganu, jednak w sieci
parametry s¹ w normie.
A. Jakubowska zapewnia równie¿, ¿e nie ma ¿adnego zagro¿enia
dla zdrowia. Wprawdzie decyzja
wydana jest warunkowo do 30
czerwca, jednak po tym terminie
Sanepid ma 2 tygodnie na przeprowadzenie kontroli sprawdzaj¹cej.
Jeœli nie bêd¹ wykonane dzia³ania
naprawcze do tego czasu, Sanepid
naka¿e wykonaæ je nowemu operatorowi. Jak wynika ze s³ów przedstawicielki Sanepidu w £obzie, problem ten trwa ju¿ od 2008 roku i jest
znany obecnemu operatorowi. MM

Wypadek drogowy
pod Starogardem
W dniu 11.05.2011r. oko³o godz.
13.25 na drodze nr 152 Resko - Starogard, kieruj¹cy samochodxem
osobowym marki VW Golf, na ³uku
drogi z niewyjaœnionych przyczyn
straci³ panowanie nad pojazdem i
zjecha³ do przydro¿nego rowu
uszkadzaj¹c samochód. Pasa¿er samochodu zosta³ ranny. Policja wyjaœnia przyczyny wypadku.

INFORMACJE
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Podjazd dla niepe³nosprawnych
czy alejki
(£OBEZ). Czy na £obeskim
cmentarzu konieczny jest
podjazd dla osób
niepe³nosprawnych i dla
wózków? Radna Wies³awa
Romejko s¹dzi, ¿e tak,
burmistrz twierdzi, ¿e o takiej
potrzebie nie s³ysza³ i s¹
wa¿niejsze sprawy do
wykonania.
Cmentarz ³obeski charakteryzuje
siê tarasowym u³o¿eniem. Na najni¿szym tarasie usytuowana jest najnowsza czêœæ, pozosta³e dwie na
kolejnych. To z kolei wymusi³o budowê schodów ³¹cz¹cych kolejne
tarasy. Przy odnawianiu alejki oraz
schodów prowadz¹cych do kaplicy
nie uwzglêdniono budowy podjazdu
dla osób niepe³nosprawnych ani dla
wózków dzieciêcych. Jednak osoby
niepe³nosprawne oraz matki z dzieæmi mog¹ swobodnie wjechaæ od strony ul. S³owackiego. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zwróci³a na
to uwagê radna Wies³awa Romejko.
W odpowiedzi burmistrz £obza
Ryszard Sola przyzna³, ¿e dotychczas nigdy nikt nie sk³ada³ wniosku
o zrobienie takiego podjazdu.
– Do tego trzeba projekt, a to

jest ju¿ inwestycja. W tym roku nie
mamy tego w planie, nie mamy pieniêdzy, mo¿emy wróciæ do tego pod
koniec roku do przysz³orocznego
bud¿etu. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e
robimy bramê. Na razie jedn¹, bo na
dwie nie wystarczy. Mamy do zrobienia alejki na górnych poziomach.
Jakbym mia³ wybraæ, czy wykonaæ

podjazd dla matek i osób niepe³nosprawnych czy utwardziæ, proponowa³bym objazd i szed³bym w kierunku utwardzenia alejek - czyli kontynuacji dobrej, zaczêtej parê lat temu
koncepcji. Nie chcia³bym aby górny
poziom cmentarza by³ taki zaniedbany – powiedzia³ burmistrz
£obza.
MM

Œwietlice sypi¹ siê
(RESKO- gmina). Mia³o byæ
piêknie i przytulnie, na razie jednak jest zwyczajnie, czyli zwyk³e
partactwo.
Mieszkañcy £ugawiny i Lubienia Dolnego mieli mieæ piêkne i
przytulne œwietlice, w których mogliby spêdzaæ wolny czas. Œwietlica
w £ugawinie ma gwarancjê do koñca maja. Podczas komisji Rady
Miejskiej radni przeœcigali siê w
wymienianiu wad, jakimi charakteryzuje siê œwietlica: obiekt sypie siê,
zala³o œwietlicê, s¹ Ÿle wykonane
parapety, problemy z dachem, odpadaj¹ kafelki itd. - wymieniali rajcy.
To jednak nic, okazuje siê, ¿e
œwietlica w Lubieniu Dolnym zosta-

³a wykonana jeszcze gorzej. Jak
poinformowa³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski – inspektor
nadzoru potr¹ci³ czêœæ wynagrodzenia wykonawcy. - Wykonawca robi³
po terminie, ma naliczon¹ karê w
wysokoœci 24 tys. z³ do oddania. Nie
p³aci rat, prawdopodobnie bêdzie
skierowanie do s¹du. Przy tego rodzaju przetargach jest zawsze suma
na zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy. W tej chwili wykonawca jest zobowi¹zany do poprawek. W œwietlicy jest przede
wszystkim problem z kot³em. Gwarancja jest na 36 miesiêcy, wykonawca ma to naprawiæ – poinformowa³ burmistrz.
MM

Dwoje m³odych ludzi krad³o paliwo z aut.
Przyznali siê do oœmiu takich kradzie¿y
W zwi¹zku z nasilaj¹cymi siê kradzie¿ami paliwa z zaparkowanych w £obzie
TIR-ów, w nocy z 12 na 13 maja policjanci podjêli obserwacjê kilku
samochodów ciê¿arowych.
W przedszkolu
Zatrzymanie sprawcy
w³amania
W dniu 11.05.2011r. oko³o
godz. 0.05 w Radowie Ma³ym dokonano w³amania do szafek narzêdziowych znajduj¹cych siê na hali
produkcyjnej firmy „TOMEX”,
sk¹d sprawca zabra³ elektronarzêdzia. W³amywacz mia³ jednak pecha, gdy¿ na miejscu przestêpstwa
zgubi³ telefon komórkowy. Policjanci ustalili w³aœciciela telefonu,
którym okaza³ siê 21 letni mieszkaniec Radowa Ma³ego. Zosta³ osadzony w policyjnym areszcie i us³ysza³ ju¿ zarzuty dokonania kradzie¿y z w³amaniem.

W trosce o bezpieczeñstwo najm³odszych, pracownik Zespo³u ds.
Nieletnich i dzielnicowy KPP w
£obzie goœcili z wizyt¹ w Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie w grupie „Myszki”.
Podczas spotkania wyjaœnili dzieciom jak bezpiecznie poruszaæ siê
po drodze, jak bawiæ siê bezpiecznie w domu i w przedszkolu oraz jak
siê zachowaæ w sytuacji zagro¿enia.
Policjant w praktyce pokaza³ jak
prawid³owo powinno siê przechodziæ przez jezdniê po pasach.
Na zakoñczenie spotkania ma³e
„Myszki” podziêkowa³y goœciom w³asnorêcznie zrobiona laurk¹ za przekazanie wielu po¿ytecznych wiadomoœci.

Oko³o godz. 23.20 zauwa¿yli
dwie osoby zachowuj¹ce siê podejrzanie w pobli¿u zaparkowanego samochodu ciê¿arowego. Na widok
nieumundurowanych funkcjonariuszy osoby te schowa³y siê pod samochodem ciê¿arowym i nie chcia³y
opuœciæ tego miejsca. Dokonano zatrzymania i okaza³o siê, ¿e byli to
mieszkañcy gminy £obez - 25 letni
Sebastian B. oraz towarzysz¹ca mu
22 letnia Joanna W. W pobli¿u ujawniono samochód osobowy nale¿¹cy
do w/w osób, w którym znajdowa³y
siê kanistry na paliwo. Osoby te trafi³y do policyjnego aresztu. Podczas
przes³uchañ przyznali siê do oœmiu
podobnych kradzie¿y z w³amaniem
do zbiorników z paliwem, które
spuszczali przy pomocy gumowego
wê¿a do przygotowanych przez siebie zbiorników.
(kp)
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Krzy¿ówka nr 20

Gie³da Edukacyjna
w £obzie

(£OBEZ). W minionym
tygodniu w sali
gimnastycznej przy
Gimnazjum mia³a
miejsce Gie³da
Edukacyjna. W sumie
wziê³o w niej udzia³
oko³o 180 uczniów klas
gimnazjalnych.
Ofertê edukacyjn¹ dla gimnazjalistów prezentowa³o 8 szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatów:
³obeskiego, œwidwiñskiego, drawskiego oraz kamieñskiego. Przedstawiciele szkó³ w ró¿ny sposób
zachêcali do wyboru prezentowanych przez siebie placówek. Jedni
kusili ciep³¹ atmosfer¹ zarówno
wœród uczniów, nauczycieli, jak i
temperatur¹ w pomieszczeniach,
sprzêtem edukacyjnym, zapleczem,
pokazem humorystycznego skeczu,
jak chocia¿by licealiœci z Reska, czy

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 18 brzmia³o:

„Wiêc zosta³ na lodzie”

Nagrodê wylosowa³a pani Janina Leszczyñska z £obza.
Gratulujemy.

tygodnik ³obeski 17.5.2011 r.

te¿ pokazem sk³adania serwetek w
efektowny sposób.
Na wystawach prezentowano
osi¹gniêcia i atrakcje szkó³ zachêcaj¹c m³odzie¿ do skorzystania z ich
oferty edukacyjnej.
W £obzie zaprezentowa³y siê:
Zespó³ Szkól Ponadgimnazjalnych
Nr 1 z Drawska Pomorskiego, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr
2 z Drawska Pomorskiego, Zespó³
Szkó³ Rolniczych ze Œwidwina,
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
ze Œwidwina, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych z Reska, Zespó³
Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki z
£obza, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych z Benic, Oœrodek Szkolenia i Wychowania OHP z £obza oraz
Szczeciñska Szko³a Wy¿sza Collegium Balticum.
Dodatkowo m³odzie¿ uczestnicz¹ca w Gie³dzie Edukacyjnej mog³a skorzystaæ z zajêæ prowadzonych przez doradców zawodowych
z Mobilnego Centrum Informacji
Zawodowej ze Szczecina.
op

