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Chc¹ likwidacji
stanowiska
wiceburmistrza

Podsumowanie roku w
Zespole Szkó³ w £obzie

Z g³êbokim bólem
zawiadamiamy...
¿e w wieku 48 lat
zmar³ MLKS
Œwiatowid £obez
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Z ¯YCIA POWIATU

Wszystkim mieszkañcom,
czytelnikom i naszym klientom,
którzy z³o¿yli nam
¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne
serdecznie dziêkujemy.
Wzajemnie ¿yczymy wszelkiej
pomyœlnoœci
w Nowym 2012 Roku
Minister chce likwidacji ma³ych s¹dów

S¹d ³obeski pod jurysdykcjê
s¹du gryfickiego

Sygna³y czytelników

(£OBEZ) Minister sprawiedliwoœci Jaros³aw Gowin przygotowa³ projekt likwidacji 115 ma³ych s¹dów w ca³ym kraju.
Zlikwidowane by³yby s¹dy z
obsad¹ poni¿ej 14 sêdziów. Ta reforma dotyczy³aby te¿ s¹du w
£obzie. Mia³by on staæ siê oddzia³em zamiejscowym s¹du rejonowe-

go w Gryficach. Nast¹pi³aby likwidacja stanowiska prezesa i zmiany w
administracji, ale te¿ najprawdopodobniej przeniesiony zosta³by do
Gryfic wydzia³ ksi¹g wieczystych.
Obecnie projekt konsultowany jest
ze œrodowiskiem sêdziowskim.
Wiêcej napiszemy o tym w nastêpnym wydaniu.
KAR
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Grupa radnych z³o¿y³a projekt uchwa³y o zmianê
w statucie

Chc¹ likwidacji stanowiska
wiceburmistrza
(£OBEZ) Podczas najbli¿szej
sesji Rady Miejskiej w £obzie, 29
grudnia 2011 r. (czwartek) radni
pochyl¹ siê nad projektem uchwa³y o zmianie w statucie. Projekt
z³o¿y³a grupa radnych, która chce
likwidacji stanowiska wiceburmistrza i zaoszczêdzenia w ten
sposób oko³o 400 tysiêcy w ci¹gu
kadencji. Projekt zak³ada wykreœlenie paragrafu 69 ze Statutu
Gminy £obez, który mówi o takim
stanowisku.
Projektodawcy w uzasadnieniu
napisali: „W ¿adnej oœciennej gminie w Powiecie £obeskim nie ma
stanowiska wiceburmistrza. Naszego spo³eczeñstwa nie staæ na tak
drogiego zastêpcê. Wykreœlenie ze
Statutu paragrafu 69 bêdzie sygna³em dla Burmistrza £obza Ryszarda
Soli, i¿ nie zgadzamy siê na rozrzutnoœæ, jak¹ nam proponuje i to na tak¹
skalê. Gmina mo¿e funkcjonowaæ
bez zastêpcy, a pan Ireneusz Kabat
mo¿e piastowaæ inne stanowisko,
nie tak kosztowne. Miasto i Gmina
£obez mo¿e s³yn¹æ z innych rzeczy,

a nie z najdro¿szego Wiceburmistrza w Województwie Zachodniopomorskim, który ma wy¿sz¹ pensjê
jak niejeden prezydent najwiêkszych miast w Polsce.
Zaoszczêdzone w ten sposób
pieni¹dze proponujemy przeznaczyæ na monitoring, co zwiêkszy
bezpieczeñstwo
mieszkañców
£obza lub na oœwietlenie promenady, b¹dŸ na ka¿dy inny cel s³u¿¹cy
nie jednej osobie, jak obecnie, ale
ca³emu spo³eczeñstwu.
Mandat zaufania od spo³eczeñstwa dosta³ Ryszard Sola i jeœli sobie nie radzi bez tak drogiego zastêpcy, to znaczy, ¿e najwyraŸniej
nie nadaje siê na tak odpowiedzialne stanowisko. Spo³eczeñstwo nie
da³o pozwolenia na tak¹ pensjê dla
Pana Kabata.
W zwi¹zku z kryzysem i brakiem
zasobów finansowych dla Gminy
£obez, podjêcie uchwa³y bêdzie
wyra¿a³o zdanie spo³eczeñstwa reprezentowanego przez radnych”. (r)

Czy nadleœniczy zapomina?

Do naszej redakcji zadzwoni³ jeden z by³ych pracowników Nadleœnictwa
£obez – obecnie emeryt,
wyraŸnie bêd¹cy niezadowolonym z braku zainteresowania obecnego nadleœniczego, swoimi by³ymi pracownikami. Emeryt wspomnia³, i¿ takich jak on jest
oko³o 80 osób. Za z³e mia³
nadleœniczemu, i¿ ten od 3 lat zapomina o swoich by³ych pracownikach i nie daje im prezentów œwi¹tecznych w postaci bonów, czy prezentów rzeczowych. Nasz telefoniczny rozmówca z ¿alem mówi³, i¿
Nadleœnictwo ma pieni¹dze, aby
dofinansowaæ np. lokalnych wêdkarzy, a o nich zapomina.
O odpowiedŸ w tej sprawie poprosiliœmy nadleœniczego Wies³awa Rymszewicza oraz pani¹ Halinê
¯abiñsk¹, przewodnicz¹c¹ komisji
socjalnej w Nadleœnictwie £obez.
Z wypowiedzi wynika³o, ¿e
Nadleœnictwo nie mo¿e ju¿ udzielaæ
bonów, tote¿ realizuje kilkanaœcie
ró¿nych form pomocy dla swoich
by³ych pracowników, do których
nale¿y zaliczyæ nie tylko emerytów,
ale i rencistów. W konsekwencji

wykorzystuj¹ rocznie oko³o 200300 proc. odpisów. Niegdyœ by³y
organizowane równie¿ paczki dla
by³ych pracowników, jednak w
zwi¹zku z tym, i¿ nie wszyscy je
odbierali, zaprzestano tej formy
pomocy. A co jest?
- Nasi emeryci bardzo czêsto korzystaj¹ z wycieczek krajowych i
zagranicznych. By³y wyjazdy do
Czêstochowy, na wschód Polski, ale
te¿ do Liwy i £otwy. Wycieczki finansujemy do 70 proc. kosztów, w
zale¿noœci od sytuacji finansowej
emerytów i rencistów – w tym jest
transport, spanie w hotelu i pe³ne
wy¿ywienie. Tutaj dodam, ¿e dofinansowanie dotyczy równie¿ cz³onków rodziny. Ostatnio by³ wyjazd
chocia¿by do Stargardu Szczeciñskiego na „Klimakterium”, do opery
itp. Organizowane s¹ zabawy karnawa³owe oraz integracyjne. Bilet
kosztuje jedynie 25 z³. To naprawdê
niewiele. Finansujemy równie¿ pobyty na wczasach – raz na dwa lata,
aby wszyscy mogli z nich skorzystaæ. Innymi formami wsparcia jest
opa³, który otrzymuj¹ nasi najbiedniejsi emeryci i renciœci. Przyczepa
drewna kosztuje oko³o 500 z³, to nie
jest ma³o. Nasi byli pracownicy korzystaj¹ równie¿ z zapomóg bez-

zwrotnych do 1000 z³ np. na leki,
leczenie, ale te¿ i ubranie. Mog¹
równie¿ korzystaæ z po¿yczki
mieszkaniowej oprocentowanej jedynie na 1 proc. z roz³o¿eniem na 60
rat – powiedzia³ nadleœniczy.
Jednak nic nie jest na ³adne oczy.
Z wyjaœnieñ przedstawicieli Nadleœnictwa wynika³o, ¿e aby móc skorzystaæ z pomocy, wystarczy wype³niæ wniosek. Wówczas kilkuosobowa komisja socjalna, w której sk³ad
wchodzi dwóch cz³onków zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych
przy Nadleœnictwie, rozpatruje je
pod wzglêdem dochodów wnioskodawcy i przyznaje pomoc zgodnie z
obowi¹zuj¹cym regulaminem. Jak
wynika³o z rozmowy, w tej chwili
jest oko³o 100 by³ych pracowników
i spora czêœæ z nich korzysta z wszelkiej pomocy. Bardzo chêtnie wykorzystywana jest mo¿liwoœæ uczestniczenia w wycieczkach oraz pomoc w
finansowaniu wczasów. Wielkoœæ
pomocy jednak uzale¿niona jest od
wysokoœci emerytur i rent.
Swoj¹ drog¹ konia z rzêdem
temu, kto odpowie, ilu emerytów i
rencistów powiatu ³obeskiego ma
mo¿liwoœæ korzystania choæby z czêœci wymienionych form pomocy. M
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Wystarczy tylko
na ³atanie dziur

(POWIAT). Na przysz³y rok
Zarz¹d Dróg Powiatowych otrzyma tylko tyle pieniêdzy, aby wystarczy³o na... ³atanie dziur. Nie
planuje siê rozpoczynanie ¿adnych nowych inwestycji.
- Dyrektor Wies³aw Bernacki
dostanie pieni¹dze tylko i wy³¹cznie
na bie¿¹ce funkcjonowanie w sensie: znaki, koszenia, nawet zimowe
utrzymanie dróg nie do koñca; na
szczêœcie pogoda nam dopisuje.
Jest to ograniczenie na maksa. Z
zadañ inwestycyjnych w projekcie
bud¿etu planujemy tylko realizacjê

drogi z miejscowoœci Maliniec do
drogi Resko - Mo³dawin. Jest to zadanie na poziomie 488 tys. z³. Na to
zadanie ju¿ we wrzeœniu z³o¿yliœmy
wniosek o dofinansowanie do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Dofinansowanie szacowane jest na
poziomie 210 tys. z³, a nasz udzia³ w
wysokoœci 278 tys. z³. Z prac ZDP
wypad³y wiêksze remonty, nawet
nie bêdzie budowania chodników.
Sytuacja na dzisiaj pozwoli dzia³aæ
tylko w zakresie bie¿¹cym - zapowiedzia³ podczas komisji po³¹czonych Rady Powiatu starosta Ryszard
Brodziñski.
MM

Radna z³o¿y œlubowanie
(WÊGORZYNO). W czwartek, 29 grudnia, o godz. 14.00, w
sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego odbêdzie siê sesja Rady
Miejskiej.
Podczas sesji bêdzie mia³o miejsce m.in. wrêczenie zaœwiadczenia
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INFORMACJE - REKLAMA

o wyborze na radn¹ VI kadencji
Rady Miejskiej pani Barbarze Górniak oraz z³o¿enie przez ni¹ œlubowania. Po œlubowaniu, jako pe³noprawna radna, bêdzie mog³a g³osowaæ nad projektami uchwa³. G³ównym punktem obrad bêdzie przyjêcie bud¿etu na rok 2012.
MM

Dla kogo
przychodnia?

(STARGARD SZCZ.-£OBEZ)
23 grudnia min¹³ termin na pisemne
zg³oszenie udzia³u w rokowaniach
oraz wp³acenie wadium na kupno
budynku przychodni rejonowej w
£obzie. Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e nikt wadium nie wp³aci³.
Oznacza to, ¿e do rokowañ nie dojdzie.
Przypominamy, ¿e cena wywo³awcza nieruchomoœci netto wynosi

1.610.000 z³otych. Dla porównania
zarz¹d powiatu stargardzkiego
og³osi³ rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzeda¿ by³ego szpitala otolaryngologicznego. Za wiêksz¹ powierzchniê obiektu po³o¿onego nie
w niewielkim £obzie, ale w centrum Stargardu Szczeciñskiego,
cena wywo³awcza netto wynosi
550 tys. z³.
MM

FIRMA „OPTIMUM” Sp.j.
z siedzib¹ w Resku

zatrudni
PRACOWNIKA
BIUROWEGO
Aplikacje proszê przesy³aæ na adres:
praca@aptekacentrumzdrowia.pl
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SZOPKA NOWOROCZNA
Wœród bagien i lasów niebanalnie
roz³o¿y³ siê powiat – naturalnie
Chochlik
¯e starosta ch³op morowy
wybra³ siê do Czêstochowy
wióz³ ze sob¹ list b³agalny
do Najœwiêtszej Panny:
”My Ciê Matko wszak prosimy
by nie by³o têgiej zimy.”
Rêce wszyscy zacieraj¹,
bo ba³wanów ju¿ nie maj¹.

Janusz Skrobiñski
Ja chcê stadion, korty, hale
i nie mówiê tutaj wcale,
¿e siê nie da, bo daæ da,
tylko burmistrz oszukuje
i coœ ci¹gle kombinuje!
Burmistrz – ja chcê stadion,
proszê nie nalegaæ,
ja po nowym stadionie
te¿ chcê pobiegaæ.

Burmistrz £obza Ryszard Sola
Atmosfera wci¹¿ gor¹ca
i bynajmniej nie od s³oñca.
Mam ja tutaj jak na wojnie,
a ju¿ by³o tak spokojnie...

Radny Bogdan Górecki
Panie radny s³owo dam,
¿e pan burmistrz racjê ma!

Burmistrz £obza Ryszard Sola
Ja bardzo klub szanujê,
ale za wspó³pracê ju¿ dziêkujê...
Radny Bogdan Górecki
Panie prezes s³owo dam,
¿e pan burmistrz racjê ma!
Chochlik
Nim Wigilia nasta³a i
Bóg nam siê urodzi³
jeden p³acz w mieœcie nad wszystkimi
przewodzi³.
Otó¿ sta³a siê rzecz
straszna nies³ychanie,
przysz³o na Œwiatowida w mêczarniach
konanie.
Ju¿ klepsydry wisz¹, ju¿ ustalone ostatnie po¿egnanie...
Co to bêdzie? Co to bêdzie? S³ychaæ trwogê
wszêdzie...

Chochlik
- Szeœciu radnych siê zebra³o
i o wodê wojowa³o.
Pozostali rajcy do burmistrza siê klej¹
i nam wszystkim wodê lej¹.
Burmistrz na to spojrza³ srodze:
„Nie przepuszczê choæ na drodze
stanie mi tu armia ca³a!”
Krzykn¹³... Firma pozosta³a.
G³osy radnych by³y drogie
za to miny niezbyt srogie,
gdy Stankiewicz wsta³ i stwierdzi³,
¿e mu cosik tutaj œmierdzi...
Radny Henryk Stankiewicz
W urzêdzie jest kupczenie
za spo³eczne, gminne mienie.
Zamiast gminnej spó³ki
jak œpiewaj¹ jaskó³ki
obiecane drogi w Wysiedlu i Worowie.
Prokurator o tym siê dowie...

Prezes Œwiatowida –
Ja chcê byæ rozliczony z dotacji –
ale czy nie mam racji,
¿e urzêdnicy s¹ od tego
by przyjœæ do rozliczaj¹cego?
Mam na wszystko pisma, papiery.
Ale co to za maniery?
abym musia³ traciæ pracê,
przecie¿ ja wam tutaj p³acê!

Radny Bogdan Górecki
Panie radny s³owo dam,
¿e pan burmistrz racjê ma!

Arkadiusz Czerwiñski burmistrz Reska
A ja mam teraz spokój i wakacje,
radni zapewnili nam spore dotacje.
Resko dzisiaj jest w czo³ówce,
choæ pukaj¹ siê inni po g³ówce.
Najwy¿sze podatki mamy,
przed podwy¿k¹ siê nie wzbraniamy.
U was za to pusta kasa
i rozpasanie od Sasa do Lasa.
Radny Janusz Skrobiñski
Ju¿ znalaz³em rozwi¹zanie na miarê mistrza,
pozb¹dŸmy siê wiceburmistrza!
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POWIATU £OBESKIEGO
Ryszard Sola burmistrz £obza
W ¿adnym razie i wypadku,
nie oddam ciê mój Kabatku!

p³otów,
nieœcis³oœci w klubie te¿ ¿adnych nie widzê,
a radnym to siê nawet wstydzê
podawaæ jakieœ dokumenta.
Kto zreszt¹ o tym pamiêta....

So³tys Bienic Agnieszka Witkowska
Mówisz œmierdzi panie radny...
Skoro pan taki zaradny,
to powiedz nam, mieszkañcom wsi,
co robiæ mamy.
Biogazowniê chc¹ postawiæ tu¿ przy cha³upach
wszystko i wszystkich maj¹c w... powa¿aniu
widzisz radny rozwi¹zanie?

Chochlik
Pani radna otwórz oczy,
rzeczywistoœæ ciê zaskoczy!

Arkadiusz Czerwiñski burmistrz
Reska
W Resku nie ma ¿adnych zabytków,
ani morskich atrakcji,
w jeziorach wody co kot nap³aka³,
to przynajmniej bêdê
mia³
stalowego wiatraka!
Józef Wypijewski wójt
Radowa Ma³ego
- I ja wiatraki bêdê mia³
bo o patelni nie chcê ju¿ s³uchaæ
i ci¹gle mi tu skrzecz¹ dzikie ptaki
wiêc wolê patrzeæ na wiatraki
Dyrektor Wydzia³u Edukacji
i Promocji Teresa £añ
W walce o powiat to ludziska
stali dniami na torowiskach,
tak mocno protestowali,
¿e a¿ powiat nam wygrali.
Mo¿e strajkiem lub g³odówk¹...
So³tys Bienic Agnieszka Witkowska
G³odówk¹ przed pe³n¹ lodówk¹?
Wszak dopiero œwiêta by³y,
chcecie by siê zapasy zepsu³y?
Chochlik
Przywyknijcie do aromatu
i nowego naturalnego klimatu.
Wszak w powiecie – naturalnie
wszystko bêdzie optymalnie.
W ka¿dej wiosce wiatrak ze stali
widoczny z oddali
turystów nam tu
zwabiaæ bêdzie,
a jeœli zabraknie
wiatraków
to trafi¹ tu
po... zapachu.

A turyœci? Przyjad¹ z wielkimi torbami,
by zahandlowaæ norek skórkami.
Bêdzie siê krêci³ biznes w Radowie,
skórki... wiatraki... tak po po³owie
Monika KuŸmiñska – Nie do was
goœcie zajad¹ panowie
mo¿e i bêd¹ wiatraki w Radowie, Karwowie
i w jeszcze wielu innych wsiach
ale nie macie tego, co mam ja!
Dzia³ki nad jeziorem – nawet z pr¹dem,
nie wyp³oszê turystów sw¹dem
dla bogaczy bêd¹ za to
dzia³ki z wiejsk¹ chat¹.
Pod ka¿d¹ strzech¹ w ka¿dej wsi
bêdzie Inernet, wierzcie mi.
Bêdê czatowaæ z mieszkañcami
pomiêdzy internetowymi sesjami.
Barbara Basowska przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Resku
Po co mieszkañcom wiedzieæ co
siê dzieje,
potem pó³ gminy
siê z nas œmieje.
Ja tam nie widzê
¿adnych k³opotów,
skarg mieszkañców lub krzywych

Starosta powiatu Ryszard Brodziñski
Gdy ju¿ pozbyliœmy siê szpitala i szko³y,
przyszed³ mi do g³owy pomys³ morowy!
Skoro przy izbie tradycji burmistrz by³ bezp³odny
to uzna³em jej stworzenie za pomys³ starosty
godny.
Powo³a³em radê kultury co siê z problemem mierzy
ale czy w ten pomys³ Rada Powiatu
uwierzy?
Chochlik
Z pomys³u tworzenia izby
myœli wolnej
wysz³o zbudowanie...
auli przyszkolnej.
I wstêpuje starosta na falê
bezp³odnoœci
ku zgorszeniu ludu, acz
belfrów radoœci...
Ucha cha ucha cha idzie
zima z³a
my siê zimy nie boimy
bo o wioœnie ju¿ myœlimy.
Warto czekaæ, nie umieraæ
bo nam siê szykuje impra
ju¿ w piwnicach starostwa
destyluj¹ bimbra.
Powiatowi stuknie 10 lat!
Trzeba coœ mocnego,
by te wieœci posz³y w œwiat!
Wiêc nie rozcieñczajcie
tej wody ognistej
choæ raz bez mieszania
wypijemy czystej!
Co tam drogi i szpitale
zalejemy robaka
i te gorzkie ¿ale
rozbijemy beczki
utopimy smutki
bêdziem siê radowaæ
choæ powiat s³abiutki.
My som jego si³om i jego ostoj¹
tu orzemy i siejemy i pomieszkujemy
czasem umieramy i tu groby stoj¹
i choæ biednie i zdarzy siê jakieœ g³upstwo czasem
to cenimy sobie to ¿ycie pod lasem.
Spraszaj wiêc starosto
i wykreœl flaszeczki
powiatowy naród mocny
wypijemy z beczki.
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GroŸny wypadek - piêæ Pieni¹dze z programu
osób trafi³o do szpitala „Po¿yteczne ferie 2012”
W Wigiliê, 24 grudnia,
o godz. 9.35, dosz³o
do powa¿nego wypadku
drogowego na drodze
Wo³kowo - Maliniec.
Kieruj¹cy samochodem marki
Renault, mieszkaniec pobliskiej
miejscowoœci, na prostym odcinku
drogi, na œliskiej nawierzchni,
prawdopodobnie podczas omijania
ka³u¿y straci³ panowanie nad autem,
uderzy³ w przydro¿ne drzewo, a

nastêpnie dachowa³. Oprócz kierowcy w aucie by³y jeszcze cztery
kobiety. Wszyscy odnieœli powa¿ne
obra¿enia cia³a i zostali przetransportowani do pobliskich szpitali w
Gryficach i Nowogardzie. Jedna z
osób, z najciê¿szymi obra¿eniami
cia³a, zosta³a odwieziona do Szczecina.
Poszkodowani w tym wypadku
to mieszkañcy okolicznej miejscowoœci. Trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia wszystkich okolicznoœci tego zdarzenia.
(kp)

Œwi¹teczna sesja Rady
Miejskiej w Resku

(RESKO) 20 grudnia 2011
roku (wtorek) w Centrum Kultury w Resku odby³a siê sesja Rady
Miejskiej w Resku. By³a to przedostatnia sesja w tym roku. Ostatnia odbêdzie siê 30 grudnia o godzinie 14.00.
13 radnych przyby³o na sesjê
Rady Miejskiej w Resku, 2 radnych
natomiast by³o nieobecnych, stwierdzono quorum, tym samym rada
mog³a podejmowaæ prawomocne
uchwa³y. Sesja przebiega³a szybko i
bardzo sprawnie. Radni byli zgodni, nie pada³o wiele pytañ, ani uwag.
Nie by³o tak¿e wolnych wniosków i
zapytañ radnych.
Na sesji rady Miejskiej w Resku
podjêto uchwa³y w sprawie:
1. uchwalenia bud¿etu gminy
Resko na 2012 r.,
2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na
na lata 2012 – 2022,
3. ustalenia gminnego programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciw-

dzia³ania narkomanii na rok 2012,
4. zmiany bud¿etu Gminy na rok
2011,
5. zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Resko na lata
2011 – 2012,
6. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokalu z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny oraz ustalenia czynszu na ten
lokal.
Radni nie dyskutowali nad projektem uchwa³, choæ porz¹dek sesyjnych obrad przewidywa³ dyskusjê na tematy: projektu bud¿etu
Gminy Resko na 2012 r; projektu
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Resko na na lata 2012 – 2022
i ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii na rok 2012.
Rescy Radni wyszli z za³o¿enia
i¿ wszystkie projekty uchwa³ szczegó³owo zosta³y omówione na posiedzeniu wspólnym komisji rady, które odby³o siê 16 grudnia w budynku
Urzêdu Miejskiego w Resku. PJ

(WÊGORZYNO) Burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska,
podczas obrad listopadowej sesji
Rady Miejskiej w Wêgorzynie,
poinformowa³a przyby³ych o z³o¿eniu wniosków na dofinansowanie dla dwóch œwietlic wiejskich w
ramach programu „Po¿yteczne
ferie 2012”.
Jednoczeœnie burmistrz by³a zawiedziona tak ma³ym zainteresowaniem ze strony so³ectw. Program
„Po¿yteczne ferie 2012” umo¿liwia³ pozyskanie dofinansowania na
œwietlice wiejskie w kwocie 2.000 z³
na potrzeby w³asne, pod has³em zorganizowania ferii zimowych.

zowania ferii. Informacja o tym by³a
w ka¿dym so³ectwie, jednak odzew
by³ niewielki. W momencie, kiedy
zbli¿a³ siê koñcowy termin naboru
takich wniosków, rozmawialiœmy
osobiœcie chyba ze wszystkimi so³ectwami, pomogliœmy tym so³ectwom, które bardziej wykazywa³y
zainteresowanie programem i tylko
dwa wnioski zosta³y z³o¿one, bo tak
naprawdê to nie gmina powinna je
sk³adaæ, tylko bezpoœrednio czy so³ectwa czy mieszkañcy so³ectw, czy
rada so³ecka. Nie cieszy³o siê to
niestety du¿¹ popularnoœci¹ i dlatego zosta³y z³o¿one tylko dwa wnioski - poinformowa³a burmistrz Wêgorzyna.

- By³a mo¿liwoœæ, aby ka¿de so³ectwo ubiega³o siê o dofinansowanie w kwocie 2 tysiêcy z³otych na
swoje potrzeby pod has³em zorgani-

So³ectwa, którym uda³o siê z³o¿yæ wnioski o dofinansowanie na
zorganizowanie ferii, to Po³chowo i
Mieszewo.
PJ

W Resku bud¿et uchwalony
(RESKO) Na ostatniej
sesji Rady Miejskiej w
Resku (20 grudnia br.)
radni bez dyskusji
przyjêli bud¿et na rok
przysz³y.
Po wys³uchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie z dnia 25 listopada 2011
r. w sprawie projektu uchwa³y bud¿etowej Gminy Resko na 2012 rok,
rescy radni przeszli do g³osowania
nad t¹ uchwa³¹. Nie by³o g³osów
przeciw ani wstrzymuj¹cych, wszyscy radni g³osowali za przyjêciem
uchwa³y.
Bud¿et Gminy Resko na 2012

rok po dokonanych korektach:
Dochody bud¿etowe ogó³em:
29.209.430 z³, z tego dochody bie¿¹ce: 24.977.956 z³ i dochody maj¹tkowe - 4.231.474 z³.
Wydatki bud¿etowe ogó³em:
28.066.693 z³, z tego wydatki bie¿¹ce: 24.155.945 z³ i wydatki maj¹tkowe: 3.910.748 z³.
W projekcie bud¿etu zaplanowano nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoœci 1.142.737 z³ i okreœlono jej
przeznaczenie: nadwy¿ka zostanie
przeznaczona na sp³atê kredytów i
po¿yczek.
Ponadto w przysz³orocznym
bud¿ecie zaplanowano rezerwê na
realizacjê zadañ w³asnych z zakresu
zarz¹dzania kryzysowego.
PJ
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OG£OSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie w ramach realizacji partnerskiego projektu systemowego pt. „POMÓ¯
SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci” do
uczestnictwa w projekcie w 2011 roku zakwalifikowa³o 20 rodzin. Umowy na wzór
kontraktu socjalnego podpisano z 20 osobami, w tym z 10 osobami niepe³nosprawnymi. Od kwietnia beneficjenci projektu objêci byli indywidualnym wsparciem psychologa. Przez doradcê zawodowego dla czêœci
uczestników zosta³y opracowane opinie na
temat ich indywidualnych predyspozycji zawodowych. Z 20 rodzinami pracowa³o 5
asystentów rodziny, którzy czuwali, aby
konkretna pomoc trafiaj¹ca do rodziny
przynios³a jak najlepsze, wymierne efekty.
Czêsty kontakt z rodzin¹ w ich œrodowisku
umo¿liwi³ asystentowi szybk¹ reakcjê i modyfikacjê dzia³añ. Ponadto asystenci byli w
sta³ym kontakcie z placówk¹ opiekuñczo wychowawcz¹, szko³ami oraz instytucjami.
Pracê asystentów rodzin wspierali pracownicy socjalni, pedagog, terapeuta uzale¿nieñ, mediator oraz prawnik. Dla
dzieci beneficjentów maj¹cych trudnoœci w nauce zatrudniono korepetytora. W celu zintegrowania ca³ej grupy z osobami zaanga¿owanymi w
realizacjê projektu cyklicznie odbywa³y siê spotkania informacyjno doradcze, na których omawiano m.in. etapy realizacji projektu. W okresie
od sierpnia do paŸdziernika zorganizowano warsztaty „ABC gospodarstwa domowego” dla 14 beneficjentów. Warsztaty podzielono na dwie
czêœci. Etap I - trzydniowe zajêcia teoretyczne przeprowadzone w siedzibie PCPR - obejmowa³ zagadnienia takie jak: dba³oœæ o gospodarstwo
domowe, promocjê zdrowego stylu ¿ycia oraz gospodarowanie bud¿etem domowym. Etap II - dwudniowe warsztaty praktyczne by³y kontynuacj¹ teorii, gdzie pod fachowym okiem instruktora zajêcia odbywa³y
siê ju¿ w œrodowiskach samych beneficjentów. W trakcie indywidualnych
zajêæ praktycznych uczestnikom przekazane zosta³y produkty i œrodki
niezbêdne do przeprowadzenia warsztatów wraz z instrukta¿em ich obs³ugi oraz u¿ytkowania. Pakiety sk³adaj¹ce siê ze œrodków czystoœci i
higieny osobistej, artyku³ów spo¿ywczych oraz drobnych naczyñ kuchennych pozwol¹ uczestnikom kontynuowaæ zaczerpniêt¹ na zajêciach wiedzê. Od lipca do listopada trwa³y warsztaty „Nasze M”, skierowane do
14 uczestników, które równie¿ podzielono na dwie czêœci. Etap I - trzydniowe zajêcia teoretyczne przeprowadzone w siedzibie PCPR - obejmowa³ tematy z zakresu podstaw budownictwa i robót wykoñczeniowych,
stolarki budowlanej, materia³ów i narzêdzi w budownictwie. Etap II - kilkudniowe warsztaty praktyczne by³y kontynuacj¹ teorii, gdzie pod fachowym okiem instruktora beneficjenci mogli zdobyt¹ wiedzê wykorzystaæ
w praktyce. Szpachlowano œciany i sufity, malowano ró¿ne powierzchnie,
uk³adano glazurê, terakotê lub wyk³adzinê PCV, wykonywano proste
elementy zabudowy z p³yt kartonowo - gipsowych. Ju¿ po zakoñczonych
obu warsztatach, co niektórzy uczestnicy zakasali rêkawy i ostro wziêli
siê do pracy. Efekty ich dzia³añ przeros³y nasze oczekiwania. „Warsztatowicze” mog¹ byæ dumni ze swoich osi¹gniêæ i zmian jakie dokonali w
swoich domach.
W ramach dzia³añ œrodowiskowych dla uczestników projektu oraz ich
rodzin na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie
Zachodniopomorskie Centrum Szkoleñ i Wspierania Przedsiêbiorczoœci
z Ko³obrzegu zorganizowano 3 odrêbne tematycznie wyjazdy integracyjno - terapeutyczne. Pierwszy z nich odby³ siê w dniach 27 - 29 maja 2011
r. Uczestnicy na czas pobytu zostali zakwaterowani w jednym z hoteli w
Trzêsaczu`. W ci¹gu 2 dni odby³y siê po 2 bloki szkoleniowe, oddzielnie
dla doros³ych i dzieci. Zajêcia grupowe pt. „Problemy opiekuñczo -

Str
Str.. 7

wychowawcze” przeprowadzi³o 4 trenerów. Czas wolny wype³niony by³
zabawami rekreacyjno - sportowymi na basenie. Ponadto beneficjenci
mieli okazjê zwiedziæ Miêdzyzdroje, a w nich przespacerowaæ siê Alej¹
Gwiazd, po molo oraz zwiedziæ Gabinet Figur Woskowych. G³ównym
za³o¿eniem tego wyjazdu by³o zdiagnozowanie problemów wychowawczych. Drugi wyjazd zorganizowano w dniach 01-03 lipca do Ko³obrzegu. W ci¹gu dwóch dni odby³y siê równie¿ po 2 bloki szkoleniowe, oddzielnie dla doros³ych i dzieci. Zajêcia grupowe pt. „Budowanie wiêzi
- relacje w rodzinie” przeprowadzi³o 4 trenerów. W sobotnie popo³udnie
grupa zwiedzi³a miasto, natomiast wieczorem uda³a siê do kina na seans
filmowy pt. „Auta 2”. Motywem przewodnim dzia³añ integracyjno terapeutycznych by³o ukazanie rodzinom metod na spêdzanie czasu wolnego w swoim gronie. Miejscem docelowym trzeciego wyjazdu integracyjno - terapeutycznego tym razem by³a Pogorzelica po³o¿ona nad samym morzem. W ci¹gu dwóch dni odby³y siê równie¿ po 2 bloki szkoleniowe, oddzielnie dla doros³ych i dzieci. Zajêcia grupowe pt. „Problematyka przemocy i uzale¿nieñ” przeprowadzi³o 4 trenerów. W sobotê ca³a
grupa uda³a siê do Zieleniewa, aby wzi¹æ udzia³ w programie integracyjnym pt. „Dziki Zachód”. Po kolacji odby³o siê uroczyste podsumowanie
wszystkich 3 wyjazdów integracyjno - terapeutycznych. Uczestnikom
wrêczono pami¹tkowe dyplomy oraz upominki. Mi³ym akcentem tego
wieczoru by³a dyskoteka dla du¿ych i ma³ych. Czas wolny wype³niony
by³ zabawami rekreacyjno - sportowymi na œwie¿ym powietrzu i basenie.
Motywem przewodnim dzia³añ integracyjno - terapeutycznych by³a tematyka przeciwdzia³ania przemocy oraz uzale¿nieniom. Celem poœrednim wszystkich trzech wyjazdów by³o przedstawienie sposobów na spêdzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym oraz integracja i socjalizacja
uczestników. Atrakcje przygotowane przez Ko³obrzeskie Centrum Szkoleñ dostarczy³y uczestnikom, a zw³aszcza ich dzieciom niezapomnianych
wra¿eñ.
Na pocz¹tku grudnia dla dzieci uczestników oraz z rodzin zastêpczych
w £obeskim Domu Kultury w £obzie zorganizowano Spotkanie z Miko³ajem. Program Miko³ajkowy przygotowa³a firma Vivaldi z Niechorza,
która zapewni³a pe³n¹ scenografiê, program artystyczny, gry oraz zabawy dla dzieci. Wszystkim dzieciom wrêczono paczki ze s³odkoœciami.
Okazj¹ do podsumowania dzia³añ w projekcie oraz chwil¹ refleksji
by³a kolacja wigilijna przygotowana w po³owie grudnia dla beneficjentów, ich rodzin, osób zaanga¿owanych w projekt oraz zaproszonych
goœci.
PCPR £obez
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Z ¯YCIA POWIATU

NFZ powinien sprawdzaæ realizacjê kontraktów

Czy bêdzie specjalistyka
w £obzie?
(£OBEZ). Ze specjalistyk¹ w tym mieœcie
nigdy nie by³o najlepiej. Teoretycznie
jest, w praktyce czêsto okazywa³o siê,
¿e niektórzy lekarze
zamiast przyjmowaæ
trzy razy w tygodniu,
jak to mieli zakontraktowane, zjawiali
siê w mieœcie nad
Reg¹ raz, robi¹c
„spêd” w korytarzu
przed gabinetem.
Pacjenci na przyjêcie musieli
oczekiwaæ od rana do póŸnych godzin wieczornych. Zgodnie z zarz¹dzeniem prezesa NFZ ma siê to
zmieniæ i specjalista musi przyjmowaæ trzy razy w tygodniu – zgodnie
z kontraktem. S¹ jednak obawy, ¿e
w takim wypadku specjalistów w
mieœcie nie bêdzie.

8 grudnia starosta ³obeski Ryszard Brodziñski, wicestarosta Jan
Zdanowicz, cz³onek zarz¹du Micha³
Kar³owski oraz przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Marek Kubacki spotkali siê z Tomaszem ¯ukowskim
zastêpc¹ dyrektora ds. medycznych
NFZ w Szczecinie, celem omówienia m.in. realizacji zadañ w zakresie
specjalistki.
Okazuje siê, ¿e 1 stycznia nast¹pi¹ zasadnicze zmiany co do sposobu kontraktowania us³ug poradni
specjalistycznych, ich prowadzenia
i rozliczenia.
Wi¹¿e siê to z zarz¹dzeniem
prezesa NFZ z 17 listopada br., które mówi o tym, ¿e oddzia³y wojewódzkie NFZ bêd¹ realizowaæ wymóg mówi¹cy o tym, ¿e specjalista,
który prowadzi poradniê w danej
miejscowoœci, ma byæ tam trzy razy
w tygodniu. Nie ma od tego odstêpstw.
- W konsekwencji mo¿na spodziewaæ siê tego, ¿e jeœli ten czynnik
bêdzie respektowany, to wszyscy
specjaliœci z naszej miejscowoœci po
prostu znikn¹. Nasi specjaliœci
przyjmuj¹ raz w tygodniu, raz w
miesi¹cu. Od nowego zarz¹dzenia
nie ma ¿adnych odstêpstw i bêd¹ to
egzekwowaæ. Jest to jedna ze z³ych

Szko³a Jazdy „TAUNUS” Andrzej Skrobiñski
prowadzimy kursy z zakresu Prawa Jazdy
oraz KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH kierowców
Szkolenie okresowe
- 490 z³
Kwalifikacja wstêpna
- 7900 z³
Kwalifikacja wstêpna przyspieszona
- 3900 z³
Kwalifikacja wstêpna uzupe³niaj¹ca
- 3500 z³
Kwalifikacja wst. przysp. uzupe³niaj¹ca
- 1500 z³
Badania lekarskie na miejscu
PrzyprowadŸ drugiego kursanta - dostaniesz 5 % rabatu

£obez, ul. Drawska 6, tel. 781-063-873, 508-262-914

wiadomoœci, a my na to nie mamy
¿adnego wp³ywu – powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marek
Kubacki.
Minimalny zakres pracy poradni, jak wyjaœni³ dyrektor SP ZZOZ
w Gryficach Jacek Pietryka, wynosi
12 godzin w tygodniu, w tym minimum 4 godziny w jednym dniu po
po³udniu i 4 godziny rano. Oznacza
to, ¿e specjalista musi przyjmowaæ
w jednym tygodniu dwa dni rano i jeden dzieñ po po³udniu albo dzieñ
rano i dwa dni po po³udniu.
- W ¿aden sposób nie koresponduje to z kontraktem z NFZ. Czasami okazuje siê, ¿e kontrakt w NFZ
jest niewystarczaj¹cy do op³acenia
12. godzinnego dy¿uru specjalisty.
Tu zaczyna siê problem, specjalista
nie poœwiêci 12. godzin na niewielki kontrakt z NFZ, tym bardziej, ¿e
od 1 lipca tego roku zmieni³a siê
formu³a rozliczenia œwiadczeñ specjalistycznych, podobnie jak jest
teraz w szpitalach. I aby tak¹ poradê rozliczyæ, trzeba wykazaæ siê
czasami us³ugami dodatkowymi:
badaniami, przeœwietleniami, gastroskopi¹, co oczywiœcie podra¿a
koszty takich porad – wyjaœnia³
podczas sesji Rady Powiatu dyrektor szpitala.
MM

tygodnik ³obeski 28.12.2011 r.

Napad³ w parku
na starszego
pana
(RESKO) Policjanci z Reska
zatrzymali 39-letniego mê¿czyznê, który dokona³ rozboju na
mieszkañcu miasta.
Do zdarzenia dosz³o trzy dni
przed wigili¹, w Resku. Przed godzin¹ 15.00 - 39 latek zaatakowa³ w
parku starszego pana, szarpa³ go za
ubranie, wykrêca³ rêce, u¿y³ si³y fizycznej, aby wyrwaæ mu saszetkê, w
której by³o jedynie 20 z³otych. Zajœcie to obserwowa³a jedna z kobiet,
która natychmiast zadzwoni³a na
Policjê. Mundurowi z Reska niezw³ocznie udali siê do parku i zatrzymali zuchwa³ego sprawcê, który przyzna³ siê do pope³nionego
czynu. 23 grudnia S¹d Rejonowy w
£obzie zastosowa³ wobec mê¿czyzny 3-miesiêczny areszt.
(kp)

28.12.2011 r.
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WYDAWNICTWO LGD CIW £OBEZ

Wieœci
z Centrum (nr 4/2011)
W noworocznej atmosferze
przekazujemy Pañstwu 4. numer
Gazety „WIEŒCI Z CENTRUM”.
Zamieszczone w nim informacje
pokazuj¹ dzia³ania podjête przez
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Centrum
Inicjatyw Wiejskich w ostatnim

kwartale bie¿¹cego roku. Zale¿y
nam, by czytelnikom przybli¿yæ sferê dzia³alnoœci naszej Organizacji,
ukierunkowanej na aktywizacjê
spo³ecznoœci wiejskiej i nabywanie
nowych umiejêtnoœci. Przedstawiamy te¿ mo¿liwoœci pozyskiwania

funduszy europejskich za poœrednictwem lokalnej grupy dzia³ania.
W tym numerze prezentujemy realizowane projekty celem zachêcenia
Pañstwa do korzystania z okazji,
jakie dziêki nim s¹ stwarzane.
Zapraszamy Pañstwa do odwie-

dzania naszego Centrum oraz nowej
strony www.lobez.org .
Z noworocznym
pozdrowieniem
Bo¿ena Zarecka,
Dyrektor Biura LGD CIW

O nas, czyli co to jest Lokalna Grupa Dzia³ania
Centrum Inicjatyw Wiejskich (LGD)?
W celu efektywnego pozyskiwania i zarz¹dzania œrodkami Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przedstawiciele sektora publicznego, spo³ecznego i gospodarczego z gminy £obez, Resko, Radowo
Ma³e, Wêgorzyno, Dobra oraz Powiat £obeski, w 2008r. powo³ali stowarzyszenie: Lokalna Grupa Dzia³ania Centrum Inicjatyw Wiejskich.
Do zadañ statutowych LGD nale¿y m.in.:
1) dzia³anie na rzecz zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich,
2) aktywizowanie ludnoœci wiejskiej,
3) realizacjê lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokaln¹ grupê dzia³ania (LGD),
4) upowszechnianie i wymianê informacji o inicjatywach zwi¹zanych z aktywizacj¹ ludnoœci na obszarach wiejskich.
LGD pozyskuje œrodki z programu PROW po to, by realizowaæ „Lokaln¹ Strategiê Rozwoju” ( LSR) na rzecz wsparcia mieszkañców terenów wiejskich Powiatu
£obeskiego. Na jej realizacjê Marsza³ek Województwa zagwarantowa³ œrodki w
wys. ok. 6 mln z³ na bie¿¹cy okres programowania do 2015 roku.
Nad sprawn¹ realizacj¹ LSR czuwa Zarz¹d LGD, który wdra¿a projekty zwi¹-

zane z aktywizacj¹ mieszkañców, otwiera nabory wniosków, ustala harmonogram
pozyskiwania œrodków zewnêtrznych (poza PROW).
Rada LGD CIW dokonuje oceny z³o¿onych wniosków pod k¹tem ich zgodnoœci z LSR oraz pod k¹tem lokalnych kryteriów wyboru. Zaopiniowane przez
Radê wnioski przekazywane s¹ do Urzêdu Marsza³kowskiego celem oceny formalnej, po której nastêpuje podpisanie umowy w spr. uzyskania dofinansowania.
Do realizacji swoich celów LGD CIW powo³a³a Biuro, które zatrudnia 3
osoby. Pracownicy s¹ specjalistami w dziedzinie zarz¹dzania projektami europejskimi. Biuro dzia³a codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07:30 –
16:00. Biuro zajmuje siê realizacj¹ projektów PROW Oœ 4 Leader:
· Funkcjonowanie lgd, aktywizacja i nabywanie umiejêtnoœci ( dzia³anie 4.31)
· Projekt Wspó³pracy (4.21)
· Realizacja LSR (4.13)
Pracownicy zajmuj¹ siê równie¿ obs³ug¹ pracy Zarz¹du i Rady oraz bie¿¹cej
pracy stowarzyszenia, ale przede wszystkim obs³uguj¹ nabory wniosków i prowadz¹ bezp³atne us³ugi doradcze dla potencjalnych wnioskodawców.
LGD CIW ma swoj¹ www.lobez.org, gdzie mo¿na uzyskaæ niezbêdne informacje o aktualnych dzia³aniach stowarzyszenia.
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Warsztaty dla mieszkañców wsi
Powiatu £obeskiego

W grudniu br. LGD CIW zorganizowa³a warsztaty bo¿onarodzeniowe, w których wziê³o udzia³
³¹cznie 25 osób - mieszkanek gminy Dobra i Resko.
Celem tego spotkania by³o zdobycie przez uczestników nowych
umiejêtnoœci z zakresu rêkodzie³a
artystycznego. Uczestniczki pod
kierunkiem instruktorów: Lucyny
Tymoszczuk i Elwiry Stawskiej
przygotowywa³y ozdoby œwi¹teczne metod¹ decoupage. Jak stwierdzi³y Panie bior¹ce udzia³ w warsztatach: umiejêtnoœæ stosowania tej
techniki pozwoli im na samodzielne
przygotowanie ozdób okolicznoœciowych, upominków i przedmiotów u¿ytku domowego. Nowe umiejêtnoœci pozwol¹ na przygotowanie
oferty na festyny czy jarmarki, podczas których Panie bêd¹ mog³y
sprzedawaæ swoje prace. Niektóre z
uczestniczek planuj¹ samodzielne
prowadzenie warsztatów dla mieszkañców wsi, podczas których bêd¹

przekazywaæ zdobyte umiejêtnoœci.
Warsztaty zosta³y sfinansowane
z funduszy PROW oraz ze œrodków
w³asnych Partnerów zadania: Centrum Kultury w Resku oraz Wydzia³u Promocji Urzêdu Miejskiego w
Dobrej.
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II FESTIWAL INICJATYW WIEJSKICH
W zwi¹zku z realizacj¹ projektu
„Funkcjonowanie lgd, nabywanie
umiejêtnoœci, aktywizacja” w ramach PROW 2007-2013 dnia
26.10.2011 w Tarnowie, gm. £obez
zorganizowano wydarzenie promocyjno-informacyjne: II FESTIWAL
INICJATYW WIEJSKICH pod
Honorowym Patronatem Marsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
Bezpoœrednio w Konferencji
wziê³o udzia³ 140 osób z terenu
Powiatu £obeskiego oraz spoza
naszego regionu, w tym m. in.:
Szczecin, Pyrzyce, Barlinek, Œwidwin, Dobrzany, Barzkowice. W
spotkaniu wziêli udzia³ przedstawicielu lgd wzp: LGD Ziemia Pyrzycka, LGD Lider Pojezierza, LGD
Dobra Inicjatywy Regionu, LGD
Powiatu Œwidwiñskiego.
Uczestnicy otrzymali teczki materia³y szkoleniowe. Osoby wystêpuj¹ce (cz³onkowie zespo³ów)
oraz mówcy otrzymali podziêkowania w antyramie oraz okolicznoœciowe ciastka z logo LGD CIW (wypiek „Gra¿ka” Wegorzyno).
Na potrzeby koordynowania dojazdu uczestników wynajêto transport dla osób z gmin: Wêgorzyno
(op. R. Durkowska), Dobra (op. M.
Marszalec), Resko (op: J. Furman),
SP1 £obez (op. B. Zapalska), Rusinowo, gm. Œwidwin (op. M. Balcerek).
W ramach promocji zakupiono
ulotki oraz gazetkê informacyjn¹
Wieœci z Centrum.
Festiwal sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych czêœci:
1. Konferencja: Si³a zmian Festiwal Funduszy Europejskich
dla rozwoju obszarów wiejskich
09:00 - 09:30 Rejestracja
uczestników - serwis kawowy, wystêp zespo³u ze Szk. Podstawowej
Nr 1 w £obzie
09:30 - 09:45 Powitanie goœci,
przedstawienie programu (G. Zaremba- Szuba)
09:45 - 10:00 Otwarcie konferencji - wyst¹pienia przedstawicieli
w³adz, zaproszonych goœci (Przewodnicz¹cy Rady LGD CIW, R.
Sola, Vice Przewodnicz¹ca Rady
LGD CIW, B. Wilczek)
10:00 - 10:15 Urz¹d Marsza³kowski, Wydz. PROW Szczecin,
Dyr. £ukasz Myœliwiec - Znaczenie
rozwoju terenów wiejskich dla spo³eczeñstw europejskich
10:15 - 10:30 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Powiatu
£obeskiego z wykorzystaniem funduszy PROW, Prezes LGD CIW, G.
Zaremba- Szuba

10:30-11:15 CRSG Szczecin,
Red. Naczelny Kierunki Zmian,
Pawe³ Klimek - Nowe tendencje w
rozwoju spo³eczno - gospodarczym
wsi RIES Police - Ekonomia spo³eczna jako „okienko okazji” dla terenów wiejskich
11:15-11:35 ZARR Szczecin,
Piotr Klisiewski - Promocja przedsiêbiorczoœci na obszarach wiejskich w ramach oferty Punktów
Konsultacyjnych KSU
11:35 -12:00 ZODR Barzkowice, Z-ca Dyr. T. Palusiñski - Aktywizacja spo³ecznoœci obszarów wiejskich
12:00 -12:30 Przerwa - serwis
kawowy, Wystêp zespo³u „D¹browiacy” z Rusinowa, gm. Œwidwin.
12:30 -15:00 Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w oparciu o
fundusze eu w praktyce - prezentacje dobrych praktyk: wyst¹pienia liderów wsi, przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, instytucji i
samorz¹dów:
" Powiat £obeski, Vice Starosta
J. Zdanowicz - Si³a oddolnych
zmian na przyk³adzie konkursu Aktywna i Ekologiczna Wieœ Powiatu
£obeskiego
" LGD Ziemia Pyrzycka, Kier.
Biura A. Odachowska - Spó³dzielnie
socjalne szans¹ na pozyskanie zatrudnienia na terenach wiejskich

" Ma³gorzata Piotrowska, So³tys
¯abowa - Aktywnoœæ so³ectwa
¯abów, gm. Pyrzyce
" „Stowarzyszenie Kobiet” Bogna Cza³czyñska Szczecin- inicjatywy
" Gm. Dobra - Wioska internetowa - kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich
" Gm. £obez , SP Nr 1, E. Górna,
E. Michaluk - Nasza szko³a nasz¹
szans¹ - wykorzystanie funduszy
unijnych w Szkole Podstawowej nr
1 w £obzie
" Gm. Wêgorzyno, O. Cysters
Rajmund Guzik, Zaplecze edukacyjne do projektu Cysterski Dzieñ w
Winnikach, PROW
" Gm. Resko, I. M. Wierzbowscy, Prezentacja projektu PROW
„Wyposa¿enie Œwietlicy wiejskiej
w Przemys³awiu”
" LGD CIW, B. Zarecka - Prezentacja projektu FIO „Centrum
Wspierania Inicjatyw Wiejskich
szans¹ …”
15:00 - 15:30 Podsumowanie
Konferencji, dyskusja i wolne wnioski (g³os zabierali m. in.: Jan Sylwestrzak, Ireneusz Kostka oraz Z-ca
Dyr. ARiMR w Szczecinie.
15:30 - Obiad
2. Stoiska promocyjno-informacyjne zorganizowane przez:

A. Szko³a Podstawowa nr 1 w
£obzie (tematyka: rezultaty projektów, galeria obrazów)
B. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w
Szczecinie - ulotki informacyjne
C. Centrum Rozwoju Spo³eczno
- Gospodarczego w Szczecinie promocja kwartalnika „Kierunki
Zmian”
D. Rada So³ecka wsi Przytoñ rêkodzie³o artystyczne
E. Tygodnik £obeski, Gazeta
£obeska - stoisko promuj¹ce lokaln¹ prasê
3. Wystêpy amatorskich zespo³ów artystycznych:
A. Zespó³ Jedyneczki ze szko³y
Podstawowej Nr 1 w £obzie
B. Zespó³ D¹browiacy z Rusinowa, gm. Œwidwin
Obs³uga nag³oœnienia i oprawa
muzyczna Konferencji: Œwiat Muzyki - P. Zarecki.
Obs³uga cateringowa - Oœrodek
Agroturystyczny M³yn nad Star¹
Reg¹ w Tarnowie.
O Konferencji napisano w: Kurier Szczeciñski, Tygodnik £obeski,
Nowy Tygodnik £obeski oraz w
bezp³atnej gazetce informacyjnej
lgd ciw „Wieœci z Centrum”. Dokumentacje zdjêciow¹ wykona³ T. Mechliñski.
Informacjê opracowa³a:
B. Zarecka

Wszelkiej pomyœlnoœci
i sukcesów
w Nowym Roku 2012
¿yczy Lokalna Grupa Dzia³ania
Centrum Inicjatyw Wiejskich
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Hobbickie inspiracje

W dn. 14.12.2011 r. mieszkañcy wsi Powiatu £obeskiego (50
osób) wziêli udzia³ w wyjeŸdzie
studyjnym do wsi tematycznej
Sierakowo S³awieñskie.
Celem wyjazdu by³o pokazanie
dobrych praktyk rozwoju wsi, aktywnoœci mieszkañców, rozwoju
przedsiêbiorczoœci na obszarach
wiejskich oraz integracja mieszkañców wsi.

Podczas wizyty w Sierakowie
S³. uczestnicy odwiedzili Koœció³
Œw. Idziego, gdzie pod kierunkiem
Gospodarza - Pani Mieczys³awy
Juszczyk, Prezesa Stowarzyszenia
Hobbiton wspominano dawne zwyczaje œwi¹teczne i œpiewano kolêdy.
Nastêpnie w budynku po dawnej
szkole oraz w improwizowanej
Izbie Œwi¹tecznej (drewniana szopa) odby³y siê Warsztaty Bo¿onarodzeniowe pod nazw¹: „Bo¿e Naro-

Tak obradowali nasi RADNI…
W nastêpstwie naboru wniosków,
który mia³ miejsce w dniach 06.10.2011
- 25.10.2011 w ramach dzia³ania „Odnowa i Rozwój Wsi” dnia 1 grudnia
2011 roku odby³o siê posiedzenie Rady
Lokalnej Grupy Dzia³ania Centrum Inicjatyw Wiejskich.
16 cz³onków Rady LGD CIW ocenia³o wnioski pod wzglêdem zgodnoœci
operacji: z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju
a tak¿e z lokalnymi kryteriami wyboru.
W ramach naboru do biura Lokalnej
Grupy Dzia³ania wp³ynê³y cztery wnioski:
1. Gmina Wêgorzyno - Budowa
dwóch kontenerowych œwietlic wiejskich
wraz z zagospodarowaniem terenu w
miejscowoœciach Gardno i Winniki.
2. Gmina Wêgorzyno - Przebudowa wewnêtrzna budynku mieszkalnego
wraz ze zmian¹ sposobu jego u¿ytkowania z przeznaczeniem na œwietlicê
wiejsk¹ w Ginawie.
3. Gmina Resko - Budowa oœwietlenia ulicznego w £osoœnicy.
4. Parafia Rzymsko-katolicka pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w
£obzie - Remont dachu koœcio³a w
Dobieszewie, parafia £obez.
na ogóln¹ sumê 907.650,98 z³.
Dzia³anie „Odnowa i Rozwój Wsi”
kierowane jest do: Osób prawnych:
gmina, instytucja kultury, dla której
organizatorem jest jednostka samorz¹du terytorialnego, koœció³ lub inny
zwi¹zek wyznaniowy, organizacja pozarz¹dowa maj¹ca status organizacji
po¿ytku publicznego (w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie).
Pomoc finansow¹ sk³adaj¹cy wnioski mog¹ uzyskaæ z tytu³u inwestycji w
zakresie:

1) budowy, przebudowy, remontu
lub wyposa¿enia obiektów:
- pe³ni¹cych funkcje publiczne,
spo³eczno-kulturalne, rekreacyjne i
sportowe,
- s³u¿¹cych promocji obszarów
wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego,
tradycji, sztuki oraz kultury,
2) kszta³towania obszaru przestrzeni publicznej;
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych
lub spo³eczno-kulturalnych;
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w
danym regionie, w tym budynków bêd¹cych zabytkami, z przeznaczeniem na
cele publiczne;
5) odnawiania, eksponowania lub
konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków bêd¹cych zabytkami lub miejsc pamiêci;
6) kultywowania tradycji spo³ecznoœci lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
W wyniku oceny z³o¿onych wniosków wszystkie operacje zosta³y uznane za zgodne z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju i Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
Dodatkowo wszystkie wnioski w ocenie uzyska³y min 30%punktów mo¿liwych do zdobycia, w zwi¹zku z czym
wszystkie wnioski znalaz³y siê na liœcie
operacji przekazanych do dofinansowania przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania.
Po zakoñczeniu procedury oceny i
wyboru operacji oraz podjêciu przez
Radê stosownych uchwa³ wszystkie
wnioski zosta³y opisane i przekazane do
Wydzia³u Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego w Szczecinie.

dzenie to nie tylko Œwiêty Miko³aj”:
wykonanie kartek œwi¹tecznych z
ekologicznych materia³ów, dekorowanie pierniczków, pieczenie podp³omyków, wykonywanie ozdoby
choinkowej metod¹ Quilling, strojenie choinki. Uczestnicy skorzystali te¿ z mo¿liwoœci dokonania
zakupów hobbickiej pami¹tki oraz
poczêstunku.
Gospodarzami warsztatów byli
mieszkañcy wsi Sierakowo S³. cz³onkowie Stowarzyszenia Hobbiton (6 osób), które prowadzi odp³atn¹ dzia³alnoœæ statutow¹. Sprzeda¿ biletów wstêpu na warsztaty stanowi dochód, który przeznaczaj¹ na
pokrycie kosztów organizacji
warsztatów, promocjê, wynagrodzenia instruktorów oraz na cele
spo³eczne (poprawa infrastruktury
wsi). Praca przy organizacji warsztatów pozwala im znaleŸæ zatrudnienie i dodatkowe dochody w miejscu zamieszkania, bez koniecznoœci
wyjazdu „za prac¹” do innych miejscowoœci.
Podczas wizyty w Sierakowie
S³. uczestnicy spotkali siê z przedstawicielami Stowarzyszenia Hobbiton, którzy przedstawili ofertê
swojej wsi: organizowanie gry terenowej pieszej „Tam i z powrotem” i
gry terenowej rowerowej, warsztatów rêkodzie³a artystycznego, us³ug
turystycznych typu: noclegi i wy¿ywienie. Opowiadali te¿ o ró¿norod-

nych mo¿liwoœciach rozwoju wsi w
oparciu o jej specjalizacjê. Podkreœlano walory wspó³pracy z innymi
wioskami tematycznymi ( kompatybilnoœæ ofert wsi tematycznych).
Podczas spotkania z pomys³odawc¹
projektu „Wsie Tematyczne” - Panem dr. Wac³awem Idziakiem i Pani¹
Mari¹ Idziak uczestnicy us³yszeli o
nowych tendencjach w ruchu odnowy wsi i procesie tworzenia/ powstawania innych wsi tematycznych.
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia
Hobbiton w Sierakowie S³. to przyk³ad dobrej praktyki wykorzystywania mo¿liwoœci, jakie daje ¿ycie
na wsi. Jest to przyk³ad przedsiêbiorczoœci i myœlenia o wsi, jako o
miejscu kreatywnym, pozwalaj¹cym na tworzenie, zmienianie i wykorzystywanie jej walorów dla lepszego ¿ycia mieszkañców.
Przyk³ad Stowarzyszenia Hobbiton mo¿e byæ inspiracj¹ dla mieszkañców innych miejscowoœci, chc¹cych wzi¹æ wiejskie sprawy w swoje
rêce. Sierakowianie pokazuj¹ korzyœci ze wspó³pracy, zorganizowania, ciê¿kiej pracy. Nie musz¹ udowadniaæ, ¿e pomys³y na specjalizacjê wsi siê sprawdzaj¹. Kilkanaœcie
tysiêcy turystów corocznie odwiedzaj¹cych tê miejscowoœæ i korzystaj¹cych z hobbickiej oferty potwierdza, ¿e wieœ mo¿e byæ ciekawa
i atrakcyjna oraz przynosz¹ca wymierne korzyœci jej mieszkañcom.

Dane teleadresowe Biura LGD CIW:
Centrum Inicjatyw Wiejskich, ul. Niepodleg³oœci 13, 73-150 £obez
Tel. 91 57 37 329, Tel kom. 605 270 538
www.lobez.org e-mail: biuro@lobez.org e-mail: ciw-lobez@wp.pl
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Wiejscy liderzy Powiatu £obeskiego
na start
LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich realizuje projekt „Centrum
Wspierania Inicjatyw Wiejskich
szans¹ wzmocnienia sektora pozarz¹dowego Powiatu £obeskiego”,
dofinansowany ze œrodków MPiPS
PO FIO. W ramach projektu od
sierpnia do grudnia br. wykonano
nastêpuj¹ce zadania:
1. Utworzono biuro pod nazw¹:
Centrum Wspierania Inicjatyw
Wiejskich, które œwiadczy us³ugi
doradcze dla liderów wsi Powiatu
£obeskiego. Jest ono czynne w godzinach popo³udniowych oraz w
soboty (harmonogram dy¿urów na
www.lobez.org oraz w materia³ach
informacyjnych). Us³ugi doradcze
obejmuj¹ tematykê z zakresu wspierania inicjatyw wiejskich, budowy
sektora pozarz¹dowego, aplikowania o fundusze
2. Przeprowadzono dzia³ania
promocyjno-informacyjne, w ra-

mach których zorganizowano spotkania informacyjne dla mieszkañców ka¿dej gminie Powiatu £obeskiego, w których wziê³o udzia³ ok.
80 osób. W czasie spotkañ informacyjnych przeprowadzono rekrutacje uczestników projektu. Wydrukowano plakaty, ulotki, rollbaner
oraz tablice projektu. Spotkania
przeprowadzili pracownicy Biura
LGD CIW.
3. Zorganizowano cykl szkoleñ informatycznych w 5 gminach,
gdzie podczas 3 -dniowych spotkañ
uczestnicy (ok. 50 osób) podwy¿szali umiejêtnoœci obs³ugi komputera i korzystania z Internetu. Szkolenia przeprowadzi³ Pan Rafa³ K³ysiewicz z Koszalina.
4. Przeprowadzono cykl 5
szkoleñ z zakresu podstaw prawnych budowy sektora pozarz¹dowego, w których wziê³o udzia³ ok. 40
osób. Szkolenia przeprowadzi³

prawnik - Pan Bogdan Skolmowski
z £obza.
5. Utworzono Internetow¹ Platformê Informacyjn¹ www.ipi.lobez.org, gdzie zamieszcza siê informacje z przebiegu projektu.
W 2012 roku w ramach projektu
planuje siê nastêpuj¹ce dzia³ania
dla mieszkañców 5 gmin Powiatu
£obeskiego:
- Szkolenia z zakresu opracowywania projektów i pisania wniosków
o fundusze
- Szkolenia z zakresu konstruowania wniosków o p³atnoœæ i sprawozdawczoœci

- Szkolenia z zakresu podstaw
ksiêgowoœci dla organizacji pozarz¹dowych
- Us³ugi doradcze w Centrum
Wspierania Inicjatyw Wiejskich
- Szkolenia wyjazdowe/ wizyty
studyjne
- Konkurs z nagrodami na najlepszy projekt na najciekawsza inicjatywe wiejska
- Konferencja podsumowuj¹ca
projekt
Zapraszamy do udzia³u
w spotkaniach.
Bo¿ena Zarecka,
koordynator projektu
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Szkolenie w zakresie obs³ugi podstawowych programów komputerowych
oraz Internetu realizowane w ramach projektu „Centrum Wspierania Inicjatyw
Wiejskich szans¹ wzmocnienia potencja³u organizacji pozarz¹dowych
Powiatu £obeskiego” dobiega koñca.
W dniach 16, 17, 18 grudzieñ
2011 w gminie Radowo Ma³e, odby³y siê ostatnie bezp³atne zajêcia
informatyczne
organizowane
przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania
Centrum Inicjatyw Wiejskich, w
ramach projektu wspó³finansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) pt. „Centrum
Wspierania Inicjatyw Wiejskich”.
By³a to pi¹ta edycja szkolenia
adresowanego do spo³ecznoœci lokalnej. Wczeœniej zajêcia odby³y siê
w Gminie Wêgorzyno (4,5,12 listopad 2011), w Gminie Dobra (13, 26,
27 listopad 2011), w Gminie Resko
(19, 20 listopad, 3 grudzieñ 2011),
w Gminie £obez (4, 10, 11 grudzieñ
2011). W ka¿dej edycji szkolenie
trwa³o 18 godzin lekcyjnych tj. 3 dni
po 6 godzin lekcyjnych z przerwami
15 i 20 minutowymi.
Szkolenie przeprowadzi³ Pan
Rafa³ K³ysiewicz - trener, posiadaj¹cy szerok¹ wiedzê i wieloletnie
doœwiadczenie szkoleniowe z dziedziny informatyki na ró¿nych poziomach zaawansowania.
Szkolenie cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem. W sumie w ramach
piêciu edycji przeszkolono 60 osób
z terenu Powiatu £obeskiego. Ka¿dy z uczestników na koniec szkolenia otrzyma³ Zaœwiadczenie ukoñczenia kursu.
Ka¿dorazowo Uczestnicy szkolenia mieli zapewniony bufet kawowy.
PRZEZNACZENIE ORAZ
PRZEDMIOT SZKOLENIA:
Szkolenie
przygotowywa³o
uczestników do poprawnego pos³ugiwania siê edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz Internetem ze szczególnym uwzglêdnieniem obs³ugi generatora wniosków
aplikacyjnych w zakresie podstawowym.
Word:
Uczestnicy nauczyli siê tworzyæ/ edytowaæ proste dokumenty
tekstowe za pomoc¹ narzêdzia MS
Word dostosowuj¹c je do w³asnych
potrzeb oraz drukowaæ.
Excel:
Uczestnicy nauczyli siê tworzyæ/ edytowaæ proste rozliczenia,
graficznie je prezentowaæ poprzez
wykresy dostosowuj¹c je do w³asnych potrzeb (formatowanie wykresów) oraz drukowaæ.

Internet oraz Generator
wniosków aplikacyjnych:
Uczestnicy nauczyli siê korzystaæ z Internetu oraz wype³niaæ
wnioski aplikacyjne u¿ywaj¹c narzêdzia dostêpnego w Internecie
( h t t p s : / / w w w. g e n e r a t o r w n i o skow.efs.gov.pl), przygotowywaæ
wydruki oraz zapisywaæ w wybranym formacie.
RAMOWY PROGRAM
SZKOLENIA:
- Omówienie interfejsu (wygl¹du) programu.
- Zasady tworzenia dokumentów
- Zasady wype³niania wniosków
aplikacyjnych
- Podstawowe opcje konfiguracyjne programu.
- Praca z dokumentami, zapisywanie
- Wprowadzania danych.
- Formatowanie danych (zmiana
wygl¹du danych)
- Zaznaczanie danych, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie.
- Wprowadzanie formu³ obliczeniowych
- Drukowanie, sprawdzenie zawartoœci przed wydrukowaniem.
- Eksportu dokumentów/wniosków do wybranych formatów
(CSV, XML)
Serdecznie dziêkujemy wszystkim uczestnikom za udzia³ w szkoleniu i ¿yczymy powodzenia w obs³udze komputera.
Wiêcej o szkoleniu mo¿ecie
Pañstwo przeczytaæ na stronie internetowej www.ipi.lobez.org
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OG£OSZENIA
Dobra, dnia 15.12.2011r.

BURMISTRZ DOBREJ
PROJEKT:
„Centrum Wspierania Inicjatyw Wiejskich szans¹ wzmocnienia
potencja³u organizacji pozarz¹dowych powiatu £obeskiego”

Sprzeda w drodze rokowañ budynek mieszkalny nr 48,
wraz z dwoma budynkami gospodarczymi usytuowanymi
na dzia³ce nr 193 w mieœcie Dobra przy ul. Armii Krajowej

Celem projektu jest wzrost aktywnoœci spo³ecznej, wsparcie inicjatyw lokalnych maj¹cy na celu wyrównywanie szans s³abo rozwiniêtych organizacji
pozarz¹dowych powiatu ³obeskiego, poprzez uruchomienie Internetowej Platformy Informacyjnej (IPI), doradztwo i dzia³ania konsultacyjne oraz przeprowadzenie szkoleñ z zakresu podstaw formalnoprawnych i finansowych dzia³ania organizacji pozarz¹dowych, wnioskowania o zewnêtrzne œrodki finansowe i ich rozliczania obs³ugi komputera dla mieszkañców 5 gmin powiatu
³obeskiego w okresie 08.2011 - 12.2012.

Przedmiotem sprzeda¿y w drodze rokowañ jest nieruchomoœæ zabudowana budynkiem mieszkalnym z dwoma budynkami gospodarczymi po³o¿ona w centrum miasta na dzia³ce nr 193 o pow. 277mkw.,
przy ulicy Armii Krajowej 48 w Dobrej. Budynek mieszkalny jednorodzinny, 2 kondygnacyjny, w czêœci podpiwniczony o powierzchni u¿ytkowej 145,92m2, sk³ada siê z czterech pokoi, dwóch kuchni (w tym jedna
z ³azienk¹ i wc), pomieszczenia gospodarczego, wiatro³apu, dwóch korytarzy. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹, wod.-kanalizacyjn¹ oraz telekomunikacyjn¹, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra
jako zabudowa mieszkaniowa z us³ugami - stare miasto. W/w dzia³ka
gruntowa wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81, cena gruntu
zostanie obni¿ona o 50%, proporcjonalnie do wylicytowanej ceny nieruchomoœci. Dzia³ka posiada za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹ nr SZ1L/
00019556. W/w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Projekt skierowany jest do:
- cz³onków stowarzyszeñ (zarejestrowanych i dzia³aj¹cych nieformalnie) oraz
- liderów wiejskich , mieszkaj¹cych na terenie powiatu ³obeskiego.
Max. liczba uczestników szkolenia - 60 osób (po 12 osób z ka¿dej gminy).
Projekt obejmuje nastêpuj¹ce BEZP£ATNE formy wsparcia:
1. Szkolenia
- Szkolenie w zakresie budowy sektora pozarz¹dowego (6h-1dzieñ),
- Szkolenie w zakresie obs³ugi programu Word, Excel i Internetu (18h-3 dni),
- Szkolenie w zakresie opracowywania projektów i pisania wniosków o fundusze (36 h - 6 dni),
- Szkolenie z zakresu podstaw ksiêgowoœci dla organizacji pozarz¹dowych
(18 h - 3 dni),
- Szkolenie w zakresie konstruowania wniosków o p³atnoœæ i sprawozdañ (20
h - 4 dni).
2. Doradztwo
- Us³ugi doradcze bêd¹ obejmowaæ zagadnienia z zakresu tworzenia i funkcjonowania sektora pozarz¹dowego oraz opracowywania projektów i pisania
wniosków o pomoc,
- Doradztwo prowadzone bêdzie na rzecz beneficjentów projektu, ale równie¿
na rzecz ca³ej spo³ecznoœci lokalnej,
- Us³ugi doradcze œwiadczone bêd¹ w Biurze Projektu w dni powszednie i
soboty.
3. Wizyty studyjne
4. Konkurs na najlepszy projekt
- Planuje siê og³oszenie konkursu na najlepszy projekt, który zostanie opracowany przez ka¿dego z uczestników szkoleñ.
- Najlepsze projekty zostan¹ nagrodzone nagrodami w postaci notebooków
(przewidziano 5 nagród).
5. Internetowa Platforma Informacyjna
- Na stronie www LGD CIW pod nazw¹: www.lobez.org zostanie utworzona
platforma dla uczestników projektu , gdzie zamieszczaæ siê bêdzie informacje
z przebiegu projektu oraz materia³y ze szkoleñ, prace uczestników projektu,
wiadomoœci niezbêdne dla prowadzenia dzia³alnoœci NGO, galerie zdjêæ z
przebiegu projektu itp.
Powy¿sze formy wsparcia stanowi¹ integraln¹ czêœæ projektu.
Projekt realizowany jest na terenie Powiatu £obeskiego, w okresie
od sierpnia 2011 do grudnia 2012 r.
Ka¿dy z uczestników otrzymuje zaœwiadczenie o udziale w projekcie.
Zajêcia prowadzone bêd¹ przez doœwiadczonych specjalistów
o najwy¿szych kwalifikacjach.
Projekt realizowany jest przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Centrum Inicjatyw
Wiejskich w partnerstwie z Gminami: Dobra, £obez, Radowo Ma³e,
Wêgorzyno oraz Centrum Kultury Resko.
Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO),
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej projektu
www.ipi.lobez.org oraz bezpoœrednio u pracowników Biura Projektu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIA£U!!!

Ustalona cena do rokowañ wynosi: - 26.560,00 z³ zw. z podatku VAT.
Rokowania odbêd¹ siê w dniu 16 stycznia 2012 r. o godzinie l3.00
w pok. nr 2 w Urzêdzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek l. Wysokoœæ zaliczki w kwocie 2.656,00 z³ nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu Miejskiego
lub na konto: Bank Spó³dzielczy Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr
36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 11.01.2012 r.
Dat¹ uiszczenia wp³aty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego
Urzêdu, a nie data dokonania wp³aty.
Na powy¿sz¹ nieruchomoœæ przeprowadzono dwa przetargi w terminach: I przetarg 14.03.2011r.- cena wyw. 66.400,00 z³, II przetarg 14.06.2011r. - 45.000,00 z³,
Zg³oszenie udzia³u w rokowaniach sk³adane jest w formie pisemnej
w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA - budynek mieszkalny Armii Krajowej 48” - „Nie otwieraæ” w Urzêdzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, sekretariat, do dnia 12.01.2012r. do godz. 15.30.
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
1. imiê, nazwisko i adres albo nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli
zg³aszaj¹cym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datê sporz¹dzenia zg³oszenia;
3. oœwiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ
i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ;
4. proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty ( proponowana cena nie
mo¿e byæ mniejsza jak ustalona cena do rokowañ tj.26.560 z³ );
5. kopiê dowodu wp³aty zaliczki nale¿y do³¹czyæ do zg³oszenia.
Nabywca nieruchomoœci ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej
i wpisu do ksiêgi wieczystej. Wp³acona zaliczka zostanie zaliczona na
poczet nabycia nieruchomoœci. W przypadku przegrania rokowañ zaliczka zostanie w ca³oœci zwrócona najpóŸniej w ci¹gu trzech dni od dnia
zamkniêcia rokowañ. Osobie, która wygra rokowania, a uchyli siê od
zawarcia umowy notarialnej, wp³aconej zaliczki nie zwraca siê.
Burmistrz Dobrej mo¿e zamkn¹æ rokowania bez wybrania nabywcy
nieruchomoœci lub odwo³aæ rokowania podaj¹c do publicznej wiadomoœci uzasadnione przyczyny. Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d
Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. 91 39 14 535.

Stowarzyszenie „Ptasi Raj”
dopuszczone do postêpowania
(GMINA DOBRA) W dniu
22.12.2011 r. w toku postêpowania, w sprawie wydania decyzji o
œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia, polegaj¹cego na „Budowie biogazowi o mocy 1 MW, na
dzia³kach nr 251 i 252, obrêb Bie-

nice”, zosta³o wydane przez Burmistrza Dobrej - Postanowienie
(znak: OŒiGW. 6220.3.30.2011.
SK) o dopuszczeniu Stowarzyszenia na rzecz ochrony natury wsi
Bienice „Ptasi Raj” na prawach
strony, do udzia³u w przedmiotowym postêpowaniu.
PJ
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Œwi¹tecznie w „Jedynce”
Tradycyjnie ju¿ od kilku lat
w Szkole Podstawowej nr
1 odbywaj¹ siê koncerty
lub jase³ka z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.
W tym roku, w czwartkowy
wieczór, 15 grudnia,
szko³a znów otworzy³a
podwoje dla zaproszonych
goœci, rodziców, uczniów
i nauczycieli.
Ju¿ od wejœcia wszystkich wita³y kolorowe choinki i œwi¹teczne
dekoracje, a im dalej w kierunku sali
gimnastycznej, nastrój by³ coraz
bardziej tajemniczy i œwi¹teczny. W
holu, na parterze, sta³y stoiska z rêkodzie³em, wykonanym przez rodziców, uczniów i nauczycieli. A
by³o w czym wybieraæ: kartki œwi¹teczne, stroiki, ozdoby, figurki z
gliny, bi¿uteria itd. Swoje stoisko
prasowe mia³o równie¿ szkolne pisemko "Sztubak". W œwietlicy nauczyciele wyczarowali najprawdziwsz¹ kawiarenkê ze œwi¹teczn¹
dekoracj¹ i nastrojowym œwiat³em
oraz wielkim wyborem ciast i ciasteczek (upieczonych w³asnorêcznie
przez mamy uczniów). Dobrowolne datki, zbierane na stoiskach, zostan¹ przekazane na zakup pomocy
naukowych dla szko³y.
O godz. 17.00 wszyscy zasiedli
w piêknie udekorowanej sali gimnastycznej. Zanim jednak widownia
obejrza³a przedstawienie, przyszed³ czas na podsumowanie projektu "W drodze do wiedzy i sukcesu", który szko³a realizowa³a od 1
lipca 2010 r., a który finansowany
by³ przez Europejski Fundusz Spo³eczny w ramach Unii Europejskiej.
Koordynatorki projektu Ilona
Osieczko i Ewa Górny przedstawia³y krótkie sprawozdanie w formie
prelekcji i prezentacji multimedialnej. Goœcie i rodzice mogli zapoznaæ siê z przebiegiem dzia³añ w
projekcie, sukcesami uczniów i
osi¹gniêciami szko³y.
Dyrektor pani Beata Zapalska
z³o¿y³a wszystkim przyby³ym najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne. Nareszcie przyszed³ czas na wspania³e
widowisko, tym razem oparte na
motywach biblijnej walki dobra ze
z³em, czyli piek³a i nieba, jak siê
mo¿na by³o spodziewaæ wygra³o
niebo! W role wcielili siê nasi
uczniowie i ich rodzice. Widowniê
zachwyca³a wspania³a gra aktorska,
oprawa muzyczna i efekty specjalne. Podziw budzi³a wspólnie wykonana dekoracja ca³ej szko³y, nastrój
kreowa³o profesjonalne oœwietle-

nie. Krótkie wystêpy mieli te¿
uczniowie ze szkolnych zespo³ów
muzycznych i muzykoterapii.
A w pi¹tek, 16 grudnia, nie opuœci³ nas œwi¹teczny nastrój. Tego
dnia wszyscy uczniowie podziwiali
koncert kolêd, pastora³ek i pieœni
bo¿onarodzeniowych. Z recitalem
wyst¹pi³y "Jedyneczki", pod kierunkiem Bo¿eny Korniluk, zespo³y
przygotowane przez S³awomirê Kiwa³ê i Ma³gorzatê Zieniuk. Furorê
robi³y pierwszaczki, które dzielnie
uatrakcyjnia³y wystêpy starszych
kole¿anek i kolegów. Tradycyjnie
te¿ na koncert zaprosiliœmy m³odsze
dzieci z Przedszkola im. Krasnala
Ha³aba³y. Dla nich to wielkie prze¿ycie, dla artystów mo¿liwoœæ zaprezentowania siê przed inn¹ widowni¹. Jaka szkoda, ¿e na ten magiczny czas musimy czekaæ znów
ca³y rok!
Ewa Górny

„Lataj¹ce sanie Œwiêtego Miko³aja”
(RESKO) Centrum Kultury w
Resku zaprosi³o w dniu 21 grudnia 2011 r. dzieci z Przedszkola
Miejskiego oraz dzieci z klas I-III
ze Szko³y Podstawowej, na bajkowy koncert muzyczny pt. "Lataj¹ce sanie Œwiêtego Miko³aja".
Koncert przygotowali muzycy
z Agencji Artystycznej Pro Musica,
goszcz¹cy w Centrum ju¿ kolejny
raz, z cyklem ró¿norodnych koncertów dla najm³odszych. Podczas
wystêpu, prezentowanego w formie bajki, dzieci pozna³y instrumenty muzyczne, ich budowê i
brzmienie: skrzypce, altówkê i
wiolonczelê. Aktywnie uczestniczy³y w przedstawieniu, zachêcane
przez aktorów - muzyków do
wspólnej zabawy. Dzieci przenios³y siê w œwiat wigilijnej opowieœci, ³¹cz¹c naukê z przyjemn¹ zabaw¹.
(o)

Str
Str.. 12

Z ¯YCIA SZKÓ£

tygodnik ³obeski 28.12.2011 r.

Podsumowanie roku w Zespole Szkó³ w £obzie

„UCZYMY SIÊ NIE DLA SZKO£Y,
Zbli¿aj¹cy siê koniec
roku 2011 sk³ania do
refleksji i podsumowañ. Korzystaj¹c
z tej sposobnoœci,
jako przedstawiciel
grona pedagogicznego Zespo³u Szkó³
im. T. Koœciuszki w
£obzie, chcia³bym
podzieliæ siê z Pañstwem spostrze¿eniami dotycz¹cymi
¿ycia i funkcjonowania szko³y.
Nasza praca ukierunkowana jest
na zdobywanie przez ucznia wiedzy
i umiejêtnoœci, s³u¿¹cych osi¹gniêciu sukcesu na dalszym etapie edukacyjnym i w ¿yciu doros³ym. Szko³a tworzy równie¿ otwarte œrodowisko wychowawcze i w sposób naturalny staje siê œwiadomym partnerem w³adz lokalnych, œrodowisk
kulturalnych i opiekuñczych. Ponadto szko³a wychowuje cz³owieka,
którego programem ¿yciowym jest
œwiadome kszta³towanie swego
losu, postawy moralnej i planowanie kariery zawodowej. Oto priorytety, którymi kierujemy siê w codziennej pracy, d¹¿¹c do osi¹gniêcia za³o¿onych celów.
Podejmuj¹c ró¿norodne dzia³ania staramy siê, aby by³y one dobrze
postrzegane przez mieszkañców
ziemi ³obeskiej, którzy byli, s¹ lub
bêd¹ „klientami” naszej szko³y. O
tym, ¿e z odpowiedzialnoœci¹ i zaanga¿owaniem wykonujemy swoj¹
pracê, œwiadcz¹ liczne sukcesy naszych podopiecznych. Oto mniejsze
i wiêksze osi¹gniêcia 2011 roku.
STYCZEÑ
Udzia³ 26 uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MAT 2011” (D. Parzygnat 15. miejsce w województwie, op. M.
Parzygnat).
II miejsce A. Brzózki i III miejsce K. Zieliñskiej w IV Powiato-

wym Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w
Wêgorzynie - op. B. Kordyl.
I miejsce w województwie
Szkolnego Ko³a LOP w Konkursie
na Najaktywniejsze Szkolne Ko³o
LOP w roku 2010/2011 - op. J. Abramowska.
Udzia³ K. Banackiej w etapie
okrêgowym Olimpiady Literatury i
Jêzyka Polskiego - op. A. Boguszewska-W¹sowicz.
Wyró¿nienie J. Barañskiej w
Konkursie Kolêd i Pastora³ek w
Reczu - op. B. Kordyl.
LUTY
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu £obeskiego w Koszykówce
Dziewcz¹t (op. M. W³odarz) i I
miejsce w Mistrzostwach Powiatu
£obeskiego w Siatkówce Dziewcz¹t (op. E. £ukasik).
Przyznanie przez Kapitu³ê Konkursow¹ VI Gali Sportu Powiatu
£obeskiego honorowych wyró¿nieñ: J. Romej w kategorii „Najlepszy Sportowiec Powiatu £obeskiego”, a M. Kiarszys i P. Maduniowi w
kategorii „Najlepszy Sportowiec
Szko³y Ponadgimnazjalnej”.
MARZEC
Udzia³ 12 uczniów w akcji honorowego oddawania krwi, organizowanej przez ZR PCK w £obzie.
Udzia³ uczniów w wojewódzkich Miêdzyszkolnych Zawodach
Matematycznych - op. M. Parzygnat.
V miejsce w Regionalnym Turnieju Pi³ki Siatkowej Ch³opców
„Licealiada” - op. M. Æwik³a.
V miejsce J. Barañskiej i VI
miejsce A. Brzózki w IX Miêdzypowiatowym Konkursie Piosenki i
Poezji Angielskiej w kat. piosenka op. B. Kordyl.
Udzia³ 18 uczniów w ogólnopolskim konkursie jêzyka niemieckiego „SPRACHDOKTOR”; dyplom
uznania za bardzo dobry wynik
(83%) uzyska³ Pawe³ Regulski - op.
A. Rutkowska, G. Rutkowska.
KWIECIEÑ
I miejsce M. Ciechañskiego i III
miejsce R. Zykubka w Miêdzyszkolnym Konkursie Wiedzy o RPA
(kat. wiedza) oraz II miejsce M.
Horbacz w kat. prezentacja multimedialna - op. R. Jaremko, J. Ha³ka.
I miejsce M. Ciechañskiego, II
m. Rafa³a Zykubka, III m. Kamili

Banaszczyk w III Miêdzyszkolnym
Konkursie Geograficzno-Astronomicznym - op. M. £ukasik.
Udzia³ B. Ungermana, E.
Krz¹czkowskiej i N. Rapacz w finale XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - op. J. Abramowska.
Udzia³ E. Krz¹czkowskiej w
XIX Okrêgowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia PCK op. J. Abramowska.
IV miejsce M. Ciechañskiego w
finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom” - op. B. Kordyl.
Udzia³ A. Rudzkiej i G. Rybiñskiego w finale wojewódzkim 56.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - op. A. BoguszewskaW¹sowicz.
A. Kuchcik laureatk¹ (IV miejsce w Polsce), a K. Pawluk finalist¹
ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy nt. Planowania Kariery Zawodowej (znaleŸli siê wœród 16. najlepszych w kraju) - op. R. Schmidt.
A. Rokosz finalistk¹ VII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawn¹ polszczyzn¹ na co dzieñ” i III Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
„Z poprawn¹ ortografi¹ na co
dzieñ”, konkursów przeprowadzonych w siedzibie Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie - op. A. Boguszewska-W¹sowicz.
Udzia³ 29 uczniów w Miêdzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2011” - najlepszy wynik: I.
Szwaciñska - op. M. Parzygnat.
MAJ
IV miejsce w zawodach regionalnych wojewódzkiej „Licealiady” w pi³ce no¿nej ch³opców - op.
M. W³odarz.
III miejsce w finale wojewódzkiej „Licealiady” w szkolnej lidze
LA dziewcz¹t - op. E. £ukasik.
Wyró¿nienie M. Chuchro w IV
wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim „Bli¿ej ni¿ myœlisz” - op. A.
Boguszewska-W¹sowicz.
CZERWIEC
T. Wasy³yk - laureatem Zachodniopomorskiego Konkursu Matematycznego „WEKTOR 2011”
(org. Uniwersytet Szczeciñski i Polskie Towarzystwo Matematyczne),
obejmuj¹cego zadania z zakresu

liczb zespolonych, wykraczaj¹cego
poza program nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej - op.
M. Parzygnat.
I miejsce M. Martyniak, III miejsce A. Pers w wojewódzkim konkursie „Mój las” - op. J. Abramowska.
M. Ciechañski i M. Horbacz laureatami III stopnia 15. edycji
konkursu „Test MATEMATYKA
Plus Oxford”, a P. Œwirski laureatem V stopnia - op. M. Parzygnat.
WRZESIEÑ
Wyró¿nienie szko³y przez Centrum Edukacji Humanistycznej w
Warszawie spersonalizowanym
logo o treœci „W naszej szkole dbamy o poprawn¹ polszczyznê”; wyró¿nienie przyznano szkole za bardzo wysokie wyniki uczniów w
Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych - op. A. BoguszewskaW¹sowicz.
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu £obeskiego w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcz¹t i Ch³opców op. nauczyciele wychowania fizycznego.
PA•DZIERNIK
II miejsce w finale wojewódzkim w sztafetowych biegach prze³ajowych dziewcz¹t - op. E. £ukasik.
Nominacja do Nagrody G³ównej „Szkolnego Pulitzera 2011” dla
gazetki „Eko-Œwiat” - op. J. Abramowska.
Przyznanie szkole wojewódzkiego certyfikatu „Szko³a Promuj¹ca Zdrowie” - koordynator programu: J. Abramowska.
LISTOPAD
Wyró¿nienie pracy K. Moroza w
II edycji konkursu „Matematyka w
obiektywie”, organizowanego pod
patronatem Rektora US i Prezydenta Szczecina - op. M. Parzygnat.
I miejsce w Konkursie na Najaktywniejsze Szkolne Ko³o LOP w
woj. zachodniopomorskim w roku
szkolnym 2010/2011 - op. J. Abramowska.
VI miejsce dru¿yny (III miejsce
w kategorii szkó³) w Regionalnym
Turnieju Ortograficznym organizowanym przez Collegium Balticum w
Szczecinie (M. Ga³ecki, K. Matys,
K. Rudzka, P. Regulski); w konkursie uczestniczyli dziennikarze, studenci, uczniowie - op. A. Boguszewska-W¹sowicz, A. Chuchro.

tygodnik ³obeski 28.12.2011 r.

£OBEZ

Str
Str.. 13

LECZ DLA ¯YCIA”
Przygotowywanie uczniów do
udzia³u w konkursach jest wa¿nym
elementem pracy nauczycieli. Konkurs motywuje do wiêkszego wysi³ku, stwarza mo¿liwoœæ kontaktu z
uczniami z innych szkó³, jest wyró¿nieniem dla m³odego cz³owieka, bo
reprezentuje on nie tylko szko³ê, ale
i œrodowisko, w którym ¿yje. Dajemy swoim uczniom szansê rozwijania swoich pasji i zami³owañ, wykraczaj¹cych poza obowi¹zkowe
zajêcia edukacyjne. Cz³onkowie
zespo³u wokalnego uœwietniaj¹ imprezy szkolne i œrodowiskowe, zainteresowani dziennikarstwem pracuj¹ w zespole redakcyjnym gazety
„Eko - Œwiat”, a marz¹cy o scenie
mog¹ spe³niaæ siê w szkolnej grupie
teatralnej.
Wiele uwagi poœwiêcamy równie¿ na kszta³towanie wra¿liwoœci
spo³ecznej m³odzie¿y. W szkole
uformowa³a siê liczna grupa wolontariuszy, którzy chêtnie poœwiêcaj¹
innym swój czas, anga¿uj¹c siê w
ogólnopolskie akcje, takie jak np.
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, „Góra Grosza” czy „¯ycie po
przeszczepie”. Pomagali przy organizacji imprez w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy, II Leaderowskich Igrzysk Województwa Zachodniopomorskiego. Od lat wolontariat szkolny organizuje swoj¹
akcjê pn. „Tornister z Miko³ajem” i
obdarowuje prezentami dzieci ze
szkó³ podstawowych, domów
dziecka i œwietlic wiejskich.
Czynimy wiele starañ, aby rozwijaæ i zacieœniaæ kontakty ze œrodowiskiem lokalnym. Dlatego te¿
czêsto uczniowie z nauczycielami
uczestniczyli w przedsiêwziêciach
lokalnych lub organizowali je w
naszej szkole. Wspó³organizowaliœmy wojewódzk¹ inauguracjê Roku
„Szko³a z Pasj¹” oraz IX Spotkania
Historyczne „Sydonia 2011”, akcjê
profilaktyczn¹ „Rzuæ palenie razem
z nami”, zorganizowaliœmy Miêdzyszkolny Konkurs GeograficznoAstronomiczny (we wspó³pracy z
dr. Tomaszem Rydzewskim, pracownikiem Uniwersytetu Szczeciñskiego i absolwentem naszego liceum) i Festiwal Nauki. Braliœmy
czynny udzia³ w miejskich obchodach Œwiêta Konstytucji 3 Maja,
prezentuj¹c monta¿ poetycko-muzyczny „Wiwat Król kochany, wiwat Sejm…”. Nasz¹ inicjatyw¹ jest
organizowanie od kilkunastu lat, dla
wszystkich
zainteresowanych,
„Wieczoru z pisank¹”, na który zapraszamy lokalne mistrzynie malowania jaj i wykonywania ozdób
œwi¹tecznych.

W tym roku po raz kolejny zaprosiliœmy do szko³y, na spotkania z
m³odzie¿¹, pracowników Instytutu
Pamiêci Narodowej w Szczecinie i
Pañstwowej Inspekcji Pracy. Zorganizowany zosta³ cykl przedsiêwziêæ
edukacyjnych w ramach „Tygodnia
Patrona” i Œwiêta Szko³y oraz Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci.
Nasze zaproszenie do podzielenia
siê z m³odzie¿¹ wspomnieniami
przyjêli panowie: Tadeusz Barañski
- przedstawiciel absolwentów szko³y oraz Wojciech Bajerowicz - dyrektor szko³y w latach 1970-1986.
Naszych uczniów staramy siê przedstawiaæ w prasie lokalnej, zachêcamy ich samych do chwalenia siê
sukcesami i wypowiadania siê na
wa¿ne tematy. W ramach akcji „Odkrywamy Talenty” prezentowaliœmy sylwetki uczniów w szkole, na
imprezie miejskiej „£obeskie talenty”, na stronach internetowych oraz
w cyklu tekstów, ukazuj¹cych siê w
„Tygodniku £obeskim”.
Rok 2011 obfitowa³ w wiele
wydarzeñ edukacyjnych, sportowych i wychowawczych, takich jak
np. wyjazd uczniów klas III na Targi
Edukacyjne do Szczecina, udzia³ w
przedstawieniu profilaktycznym
„To¿samoœæ” oraz w „Salonie Maturzystów” w Szczecinie i Dniu
Otwartym Narodowego Banku Polskiego. Uczniowie klas I odwiedzili
redakcjê „Kuriera Szczeciñskiego”,
a starsi koledzy byli na kilkudniowej wycieczce krajoznawczo-turystycznej w Czêstochowie, Krakowie i Wieliczce. Przeprowadziliœmy
akcjê profilaktyczn¹ z okazji Œwiatowego Dnia Walki z AIDS, zorganizowaliœmy Tydzieñ Zdrowia,
Dzieñ Przedsiêbiorczoœci i Festiwal
Nauki, bêd¹cy podsumowaniem
Roku Marii Sk³odowskiej-Curie.
Przez kilka miesiêcy trwa³y rozgrywki „Szkolnej Ligi Futsalu”. Mi³oœnicy halowej pi³ki no¿nej z
gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych walczyli o punkty, ale przede
wszystkim aktywnie spêdzali czas
poza lekcjami. Bardzo wa¿ny dla
ca³ej spo³ecznoœci Zespo³u Szkó³
jest Dzieñ Otwarty Szko³y. W tym
roku tak¿e zaprezentowaliœmy gimnazjalistom nasz¹ ofertê, pokazaliœmy bazê dydaktyczn¹, wystawy.
Mieli oni okazjê poznaæ nauczycieli, prowadz¹cych w tym dniu specjalnie dla nich przygotowane zajêcia. W dzia³aniach rekrutacyjnych
bardzo mocno wspierali nas Starosta i Wicestarosta.
Ka¿dego roku du¿ym wyzwaniem logistycznym jest organizowanie najpierw próbnych, a nastêpnie

w³aœciwych egzaminów maturalnych. W paŸdzierniku tegoroczni
absolwenci sprawdzili obecny stan
wiedzy i umiejêtnoœci, rozwi¹zuj¹c
arkusze przygotowane przez wyd.
OPERON, a zaraz na pocz¹tku kolejnego roku zmierz¹ siê z arkuszami Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Nasi najlepsi uczniowie - Dariusz Parzygnat (LO) oraz £ukasz
Przepiórka (TZ) otrzymali w Szczecinie Stypendia Prezesa Rady Ministrów. ZnaleŸli siê tak¿e w gronie 8
uczniów, uhonorowanych za osi¹gniêcia w nauce i aktywnoœæ spo³eczn¹ przez pana Starostê.
O tym, ¿e jesteœmy dobr¹ szko³¹,
œwiadcz¹ równie¿ zdobyte certyfikaty. Nasza szko³a jest certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo
Informatyczne Laboratorium Edukacyjnym ECDL. Dziêki temu mog¹
odbywaæ siê u nas egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejêtnoœci
Komputerowych. W Zespole Szkó³
zawsze wiele siê dzia³o w zakresie
ekologii i popularyzacji zdrowego
stylu ¿ycia. Przez ostatnie trzy lata
pracowaliœmy na certyfikat „Szko³y
Promuj¹cej Zdrowie”, a otrzymanie
go ukoronowa³o wszystkie dotychczasowe dzia³ania. W licznych
przedsiêwziêciach pomagali nam
pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, za co
jesteœmy wdziêczni.
Do naszego sukcesu nale¿y zaliczyæ równie¿ wyniki zewnêtrznych
egzaminów maturalnych i zawodowych. Optymizmem napawa fakt, i¿
absolwenci naszego liceum dostaj¹
siê na bardzo dobre uczelnie w ca³ej
Polsce. Œwiadcz¹ o tym zapisy w
ksiêdze „Losy Absolwentów”. 97
proc. osób, które w 2011 roku ukoñczy³y LO, podjê³o dalsz¹ naukê, a 74
proc. studia wy¿sze.
Wiele serca i pracy w³o¿yliœmy
w przygotowanie V Zjazdu Absolwentów Szkó³ Œrednich w £obzie z
roczników 1945 - 1990. Po latach
nasi goœcie mieli kolejn¹ szansê
spotkania siê w gronie kole¿anek,
kolegów i nauczycieli. Pomoc naszej m³odzie¿y by³a jak zwykle bardzo cenna.
Staramy siê równie¿ z ka¿dym
rokiem modernizowaæ i wzbogacaæ
bazê szko³y tak, aby stworzyæ
uczniom jak najlepsze warunki pracy i rozwoju. W mijaj¹cym roku
zakupione zosta³o kompletne wyposa¿enie klasy do interaktywnego
nauczania jêzyka niemieckiego (to
druga taka pracownia w Zespole
Szkó³). Wzbogaciliœmy siê równie¿
o kolejn¹ nowoczesn¹ tablicê multi-

medialn¹ oraz wiele innych pomocy
dydaktycznych. Ka¿dego roku proponujemy m³odzie¿y coraz ciekawsz¹ i bogatsz¹ ofertê edukacyjn¹, w tym liczne zajêcia pozalekcyjne.
Przys³owie mówi, ¿e wiara czyni cuda. Có¿… je¿eli poprzemy j¹
jeszcze uporem i dzia³aniem, marzenia maj¹ szansê ziszczenia siê.
Rok 2011 w Zespole Szkó³ w £obzie
mo¿e byæ tego œwiadectwem. Zg³oszony kilkanaœcie lat temu na radzie
pedagogicznej pomys³ zbudowania
przy Zespole Szkó³ auli z prawdziwego zdarzenia powoli krystalizuje
siê. Kilka tygodni temu w holu pojawi³y siê gabloty z wizualizacj¹
dwóch rozwi¹zañ architektonicznych nowej sali konferencyjno-widowiskowej. W tej chwili zastanawiamy siê nad tym, jaka ma byæ
nasza aula, a nie stawiamy pytania,
czy powstanie. Wszystko wskazuje
na mo¿liwoœæ realizacji projektu w
najbli¿szej przysz³oœci.
Ale ¿ycie szko³y to nie tylko
sukcesy i piêkne chwile. To tak¿e
zmaganie siê z problemami wychowawczymi, to brak stabilnoœci prawa oœwiatowego, to niedostatek
œrodków na jeszcze odwa¿niejsz¹
modernizacjê bazy dydaktycznej.
Od wrzeœnia mamy wdra¿aæ kolejn¹
reformê oœwiaty w szko³ach ponadgimnazjalnych, a do tej pory rozporz¹dzenia czekaj¹ na podpis ministra.
Jednym z naszych atutów jest
niew¹tpliwie stabilna, dobrze wykszta³cona i stale rozwijaj¹ca siê
kadra pedagogiczna, która dok³ada
wszelkich starañ, aby przygotowywaæ m³odzie¿ „do ¿ycia”. Losy naszych absolwentów s¹ wymiernym
œwiadectwem wysokiej jakoœci pracy szko³y. Mi³oœnikom rankingów
pewnie takie stwierdzenie nie wystarczy, zatem informujê ich, ¿e Liceum Ogólnokszta³c¹ce w £obzie w
tym roku po raz kolejny zaistnieje w
rankingu „Perspektyw”.
Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie jest szko³¹ przyjazn¹
wszystkim chc¹cym siê uczyæ m³odym ludziom. Znajd¹ w niej dodatkow¹ motywacjê do dzia³ania i wytê¿onej pracy, bo to daje szansê na
lepsze przygotowanie do wyzwañ,
jakie stawia wspó³czesny œwiat.
Uczniom i ich rodzicom oraz
wszystkim przyjacio³om naszej
szko³y ¿yczymy Nowego Roku
spe³niaj¹cego wszelkie marzenia,
pe³nego optymizmu, wiary, szczêœcia i powodzenia.
Marcin £ukasik
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Z g³êbokim bólem zawiadamiamy...
¿e w wieku 48 lat zmar³
MLKS Œwiatowid £obez

(£OBEZ) Takiej oto treœci
plakaty - klepsydry
pojawi³y siê przed
œwiêtami w £obzie.
Ludzie przystawali
i komentowali. Jedna
z kobiet powiedzia³a
- mój syn tam biega³
na stadion. Co tu siê
dzieje?
Komentarz do tej sytuacji pojawi³ siê na portalu Œwiatowida: „Administracjanie zna pomys³odawców
i wykonawców, ale popiera inicjatywê w 100%. Klepsydry te s¹ zapewne pok³osiem wojny pomiêdzy
MLKS Œwiatowid £obez a Urzêdem Miejskim w £obzie, a uœciœlaj¹c - ³obeskim burmistrzem, którym
jest drug¹ kadencjê Ryszard Sola.
Tych którzy nie œledz¹ tematu na
bie¿¹co, nie czytuj¹ lokalnej prasy,
b¹dŸ nie s¹ mieszkañcami £obza informujemy, ¿e w chwili obecnej sytuacja jest, delikatnie rzecz ujmuj¹c
absurdalna i zastanawia nas jedynie
czy jest jeszcze w kraju b¹dŸ na
œwiecie miejsce, gdzie poziom absurdu siêga tego, z którym mamy do
czynienia obecnie w £obzie. W sporym skrócie wygl¹da to tak, ¿e burmistrz £obza mimo zatwierdzonej
przez komisjê i podpisanej przez
siebie dotacji na rok 2012 wstrzyma³ do odwo³ania jej wyp³atê. Co
wiêcej na skutek rzekomej niemo¿noœci skontrolowania wydatków
Klubu za rok 2011, burmistrz Sola
za¿¹da³ zwrotu tej za obecny rok

wraz z odsetkami. Zarzuty burmistrza o niepoddanie siê kontroli finansów by³y ju¿ kilkakrotnie rzeczowo odpierane przez prezesa Klubu, ale konflikt wci¹¿ trwa. Wojna
toczy siê ju¿ kilka miesiêcy i z jednej i z drugiej strony wytaczane s¹
ju¿ dzia³a najciê¿sze - Burmistrz
wstrzyma³ dotacjê i domaga siê
zwrotu - Klub przygotowa³ wniosek
do s¹du przeciwko burmistrzowi.
Jaki bêdzie fina³ tej sprawy, nie
wiadomo, a kolejna ods³ona tego
¿enuj¹cego spektaklu ju¿ 29 grudnia, gdy¿ tego dnia odbêdzie siê
ostatnia w tym roku sesja ³obeskiej
rady miejskiej. Zapraszamy na ni¹
wszystkich kibiców Œwiatowida
£obez którzy pragn¹ zamanifestowaæ swoje niezadowolenie z dzia³añ
Ryszarda Soli.
Zbiórka kibiców 29 grudnia o
godzinie 13 na stadionie przy ulicy
Siewnej.
A to dosadny komentarz do tego
artyku³u, zamieszczony przez „Filippo”: „£obez to jest takie dziwne
miejsce i chyba jedno z niewielu
miejsc na œwiecie gdzie dobrze jest
tylko wtedy gdy jest Ÿle wiêc jak
gdzieœ coœ siê udaje to trzeba zrobiæ
wszystko ¿eby przesta³o siê udawaæ. Jest w klubie m³ody zarz¹d, s¹
fajni zawodnicy którzy graj¹ za
czapkê gruszek albo ca³kiem za darmo, nie ma d³ugów, nie ma zbytnich
braków sprzêtowych, nie ma pijañstwa i machlojek, jest niez³a atmosfera, s¹ jakieœ sukcesy, s¹ perspektywy, jest chêæ do rozwijania siê.
Tak nie mo¿na! Musi byæ syf, pa³êtanie siê rok w rok w dolnych re-

jonach jak najni¿szych lig, nie ma
potrzeby awansów, nie ma potrzeby
rozwijania sekcji i powstawania nowych, atmosfera musi byæ taka, ¿e
gówno warci kopacze maj¹ graæ za
darmo we w³asnych butach a cz³onkowie klubu jeŸdziæ w delegacje
do Szczecina rozpisane na 350 km,
gdy w obie strony jest 200, maj¹
byæ na ka¿dym meczu najebani jak
czo³gi, maj¹ wyzywaæ wszystkich
dooko³a, maj¹ mieæ burdel w papierach ale kto by tam rozlicza³
klubik z Aklasy, trener ma byæ koleg¹ prezesa którego gówno obchodzi ilu zawodników trenuje,
mecze mo¿na graæ w Œwiêtoborcu,
¿eby nie deptaæ trawy na stadionie,
k¹paæ siê w Redze bo szkoda pr¹du

na grzanie wody w klubie i jeszcze
grzyb mo¿e zostaæ lub ci¹g³e „amonalie pogodowe” uniemo¿liwiaj¹
granie.
Po co m³odzie¿ ma trenowaæ i
graæ w wy¿szej lidze, po co dziewczyny maj¹ tañczyæ i rozwijaæ zainteresowania. Najlepszy jest Dom
Kultury w którym nic siê nie dzieje
a bycie jego dyrektorem to funkcja
chyba do¿ywotnia a dyrektora tytu³uj¹cego siê „managerem” nikt z
niczego nie rozlicza w taki sposób
jak Œwiatowid. Mo¿na tak wymieniaæ i wymieniaæ. Burmistrz ma w
dupie sport, m³odzie¿, kulturê - najlepiej jakby zaoraæ i posadziæ las, bo
na tym to on siê mo¿e znaæ jako by³y
leœniczy”.
(r)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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INNE

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

J. niemiecki - nauczanie indywidualne, t³umaczenia komercyjne i w
terenie, tel. 696075099.

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

Sprzedam piêkn¹ dzia³kê budowlan¹, Trzebiatów okolice - TANIO.
Tel. 504 692 611

Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Renult Scenic 1.9 DCI
2001 rok.prod., kolor zielony metalic z kompletem opon. Cena 12.000
z³. Tel. 602 733 881

PRACA
Powiat ³obeski
£obez - zaopiekujê siê dochodz¹co
starsz¹ osob¹ lub dzieckiem. Tel.
508 323 472

INNE

Powiat gryficki

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

Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806

Powiat ³obeski

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.

Sprzedam Renault Megane rok
1997, poj. 1,6; przegl¹d oraz OC
+ komplet opon zimowych.
Cena 3.500 z³. Tel. 791 727 642
lub 792 508 916.

Sprzedam szczeniaki 9 tygodniowe
owczarki niemieckie d³ugow³ose,
odrobaczone, zaszczepione z ksi¹¿eczkami zdrowia, okolice £obza.
Tel. 661 518 318

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek - plakatów - wizytówek - broszur - samokopii £obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 91 39 73 730; 504 042 532

W zwi¹zku z szybkim wyjazdem,
wyj¹tkowo okazyjnie sprzedam
dom mieszkalny (mo¿liwy te¿ pod
wynajem pokojów) w Œliwinie ko³o
Rewala. Tel. 694-084-240.

Powiat ³obeski
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600
265 547
Lokal u¿ytkowy o pow. 35 mkw. w
centrum Reska, za Biedronk¹, od
stycznia wydzier¿awiê. Tel. 604 649
889

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie w bloku na II piêtrze, 53 mkw.; 2
pokoje + piwnica. Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125
tys. z³. Tel. 663 248 859

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Szukam plecaka dla córki za symboliczn¹ z³otówkê. Tel. 91 577 5768
Sprzedam pianino z gwarancj¹.
Transport gratis. Tel. 604 569 342.
£obez

Powiat drawski
Gruz kruszony, du¿e iloœci, sprzedam. Sk³ad Z³ocieniec. Tel 608 436
216.

Powiat gryficki
Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085

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

ROLNICTWO
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