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Szko³a w £abuniu
Wielkim jednak
do likwidacji
(RESKO) Rescy radni, którzy
spotkali siê na posiedzeniu
wspólnym komisji rady,
10.01.2012 r., w Centrum
Kultury w Resku, dyskutowali
o reorganizacji oœwiaty
w gminie. Na spotkanie
przybyli mieszkañcy
£osoœnicy i £abunia
Wielkiego, bowiem radni
mieli podj¹æ decyzjê
w sprawie ich szkó³.

Minister
wbrew
Konstytucji?
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Kazimierz Rynkiewicz
Od jakiegoœ czasu przymierza³em siê do zabrania g³osu w dyskusji
o tworzeniu izby tradycji w £obzie,
a która to dyskusja trwa ju¿ kilka lat.
Ostatnio od¿y³a i nabra³a intensywnoœci po tym, jak pojawi³ siê pomys³
dobudowania sali przy Zespole
Szkó³ w £obzie. Dyskutowaliœmy
te¿ o tym na posiedzeniach Spo³ecznej Rady Kultury, ale bez wniosków
koñcowych.
Od koncepcji
do antykoncepcji
Niepostrze¿enie pojawi³ siê rozdŸwiêk miêdzy oczekiwaniami spo³ecznymi na izbê tradycji, a potrzebami starostwa, które zdecydowa³o
siê dobudowaæ salê przy ZS. Zabieram g³os, gdy¿ dzisiaj radni Rady
Powiatu, na wspólnym posiedzeniu
komisji, maj¹ dokonaæ wyboru
„ostatecznej koncepcji rozbudowy
Zespo³u Szkó³ w £obzie”. Rozumiem z tego, ¿e sprawa ma siê ku
koñcowi, a z drugiej strony uwa¿am, ¿e nie zosta³a dostatecznie
wyjaœniona i przedyskutowana.
Nast¹pi³o w tej materii spore pomieszanie, wiêc warto wyjaœniæ kilka
spraw. Chocia¿ przedstawia³em
swoj¹ koncepcjê na Radzie Kultury,
to tutaj wypowiadam siê we w³asnym imieniu, tym bardziej, ¿e do
dzisiaj nie zosta³o jasno wyartyku³owane, czego od Rady Kultury
oczekiwano w tej sprawie – czy
dyskusji o izbie tradycji, czy przytakniêcia w sprawie „dobudówki”.
Jednak trzeba wyraŸnie przypomnieæ, ¿e dyskusja zaczê³a siê od
izby tradycji i kulturze, a skoñczy³a
na „przybudówce”, na razie nie wiadomo czemu maj¹cej s³u¿yæ. Je¿eli
wiêc radni Powiatu maj¹ dokonaæ
wyboru „ostatecznej koncepcji rozbudowy Zespo³u Szkó³”, to nale¿y
od nich oczekiwaæ, ¿e dokonuj¹c
go, bêd¹ wiedzieli, nad czym g³osuj¹. To znaczy bêd¹ wiedzieli, co w
„przybudówce” ma siê mieœciæ i
jakie funkcje ma ona spe³niaæ. Wybór miêdzy przybudówk¹ parterow¹ a piêtrow¹ jest czysto techniczny, a wiêc wtórny w stosunku do
zadañ, jakie ma spe³niaæ, a bez ich
okreœlenia nie ma znaczenia merytorycznego, jak ju¿, to wy³¹cznie
dla ksiêgowego (parterówka bêdzie
tañsza, z piêtrem – dro¿sza). Wychodziliœmy wiêc od koncepcji

Z DRUGIEJ STRONY
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Oœrodek kulturotwórczy,
czy kolejna sala w £obzie?
(czemu to ma s³u¿yæ), a doszliœmy
do antykoncepcji (robimy, a póŸniej
bêdziemy siê zastanawiaæ, wybierzemy to, co tañsze), czyli ekonomia
przed kultur¹.
Kilka za³o¿eñ
dla izby tradycji
Izba tradycji to oczywiœcie na
chwilê obecn¹ nazwa umowna i jest
jej kilka koncepcji, a raczej zarysów, bo nie by³o okazji wydyskutowania konkretów, pospierania siê o
jej kszta³t. Przedstawiê w³asn¹ koncepcjê, by mieæ jakieœ punkty odniesienia, z zaznaczeniem, ¿e ka¿dy
mo¿e na ³amach Tygodnika £obeskiego zabraæ g³os i przedstawiæ
kontrargumenty lub inny projekt.
Punktem wyjœcia jest pytanie –
co chcemy. Czy chcemy powo³aæ do
¿ycia now¹ jakoœciowo powiatow¹
instytucjê kultury, która pozwoli
otworzyæ siê nam na problemy cywilizacyjne wspó³czesnego œwiata,
czy te¿ chcemy wybudowania kolejnej sali w £obzie, s³u¿¹c¹ do imprez,
ale w lepszych warunkach.
Czêœciowo zarys zadañ przed
ludŸmi kultury na Pomorzu przedstawi³em w artykule „Polska kultura
na Pomorzu nie jest kontynuacj¹ by³ej tu kultury niemieckiej – O naszych
problemach i zadaniach zwi¹zanych
z kultur¹, histori¹, to¿samoœci¹...”.
Swój projekt posadowi³em w
parku w £obzie, która to lokalizacja
ma wiele zalet. Okr¹g³y budynek, z
podzia³am na trzy g³ówne sale; Historia Ziemi £obeskiej (do 1945 r.),
Tradycja Korzeni (sk¹d przybyliœmy) i Ziemia £obeska Wspó³czeœnie. Myœlê, ¿a taki podzia³ zadowoli wszystkich i jest przejrzysty.
W œrodku okr¹g³e forum (agora)
z ma³¹ scen¹, na spotkania, koncerty
kameralne, DKF, wyk³ady itp. Do
tego kilka pomieszczeñ na pracownie i biblioteka z wszelkimi wydawnictwami dotycz¹cymi miast i gmin
powiatu i Pomorza. Wokó³ forum,
przy salach, du¿e monitory z przewijanymi filmami o historii Pomorza, kresach wschodnich, wspó³czesnoœci. Marz¹ mi siê multimedialne
pokazy na wzór Muzeum Powstania
Warszawskiego. Ka¿dy móg³by
wejœæ na forum i wpisuj¹c datê, nazwê lub nazwisko znaleŸæ jakiœ obraz, zdjêcie lub historiê na zadany
temat, historiê w³asnej rodziny itp.
Mog³aby byæ pracownia fotograficzno-filmowo-monta¿owa, s³u¿¹ca edukacji, archiwizowaniu i pokazywaniu filmów. Przecie¿ sporo nagrywamy, tak¿e prywatnie, ale niech
ktoœ spróbuje coœ obejrzeæ sprzed

10 lat. Móg³by tu byæ punkt informacji powiatowej, na bazie bogatych
zasobów (tak¿e turystycznej). Mog³aby byæ oszklona kawiarenka z
widokiem na park.
Z braku miejsca, skumulujê zalety: centralne miejsce w £obzie,
czyli dostêpnoœæ z ulicy (jest miejsce na parkingi); przyci¹gaj¹ca oryginalna architektura (jak ktoœ przyjedzie w goœci, to proszê mi powiedzieæ, co mam mu pokazaæ w £obzie
(???); nowoczesnoœæ (multimedia)
w powi¹zaniu z tradycj¹. A przede
wszystkim rola tej izby jako powiatowego oœrodka kulturotwórczego,
czyli wytwarzamy, a nie odtwarzamy! Do takiego oœrodka mog³yby
przyje¿d¿aæ ca³e klasy na lekcje o
historii lokalnej i Pomorzu, a tak¿e
nauczyciele poszukuj¹cy Ÿróde³ do
pracy. Pracownicy oœrodka mogliby
jeŸdziæ po ca³ym powiecie z wyk³adami wedle potrzeb w szko³ach i
gminach. Promocja kultury powiatowej i jej twórców. Organizowanie
spotkañ z ludŸmi kultury; pisarzami, artystami, historykami, naukowcami, ciekawymi ludŸmi (kiedy
ostatnio ktoœ tu by³?); organizowanie sesji popularnonaukowych; wystaw, praca wydawnicza, organizowanie powiatowych konkursów o
tematyce regionalnej; kontakty z
oœrodkami w kraju i za granic¹ –
promocja; opieka, wspieranie i
wspó³praca z organizacjami spo³ecznymi w powiecie; wolontariat itp.
Do prowadzenia oœrodka wystarczy³yby 2-3 osoby. Mog³yby
równie¿ pisaæ projekty i pozyskiwaæ pieni¹dze na powy¿sze zadania, ¿eby odci¹¿yæ bud¿et.
Kultura to wymiana myœli,
kr¹¿enie idei
Przede wszystkim potrzeba
opracowaæ dzieje osadnictwa po
wojnie, historiê Ziemi £obeskiej w
minionym pó³wieczu, wspó³czesne
przemiany. Bez tradycji nie bêdzie
to¿samoœci, a bez to¿samoœci chêci,
si³ i zwi¹zków do pracy i pozostawania tutaj. To wszystko jest ze sob¹
powi¹zane i tak nale¿y rozumieæ
kulturê. Kultura to przede wszystkim wymiana myœli, kr¹¿enie idei,
czego kompletnie nie rozumie tzw.
dom kultury. Jak spo³ecznoœæ myœli,
to szybko akumuluje w³asne zasoby,
jak nie myœli, to b³¹dzi po bezdro¿ach i podupada. Myœli, idee, koncepty poprzedzaj¹ wszelak¹ pracê.
A trzeba tutaj ogromnej, m¹drej pracy, bo powiat nam siê kurczy (bezrobocie, demografia, instytucje),
no, chyba ¿e zostaje nam ju¿ tylko

rozrywka, jak ta na Titanicu.
Trzeba nam œmia³ych, ambitnych koncepcji, a pieni¹dze siê
znajd¹. Chyba, ¿e starostwo mia³o
zupe³nie coœ innego na myœli, podejmuj¹c dyskusjê na temat takiej izby.
Ale to trzeba wtedy jasno powiedzieæ, byœmy siê nie ³udzili, ¿e o
kulturê chodzi.
***
Od rezultatów mylnego zamêtu
Z kagañcem w rêku do przyczyn
zstêpuje
Jak smutny ¿eglarz po schodach
okrêtu,
Kiedy kotwicy szuka... burzê
czuje...
O! tak - WCIELONYM skoro
pogardzili,
Wcielenia wszelkie, wiêc praca
wszelaka Rwie siê... a je¿li przêdzie siê?...
omyli!...
Wodê by lepiej czerpaæ
do przetaka C. K. Norwid
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Przymiarki do
dwóch wiatraków
w £ob¿anach
(£OBEZ) Burmistrz £obza
wyda³ 10 stycznia br. obwieszczenie o przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania
na œrodowisko, w ramach prowadzonego postêpowania w sprawie
wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych w £ob¿anach.
Burmistrz £obza zawiadamia
strony postêpowania o przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko w ramach prowadzonego postêpowania
w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiêwziêcia pn.
„Budowa zespo³u dwóch elektrowni wiatrowych £ob¿any, o
³¹cznej mocy do 5 MW wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹, zlokalizowanej na dzia³kach o nr ewid. 104/2 i
105 obrêb 2 miasta £obez, o nr ewid.
20, 22/2 i 25 obrêb Dalno, o nr ewid.
17, 42/1, 55/4, 158, 159, 160 i 170
obrêb £ob¿any, obejmuj¹cej swym
oddzia³ywaniem teren dzia³ek o nr
ewid. 104/2 i 105 obrêb 2 miasta
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£obez, o nr ewid. 59/3 obrêb Poradz, o nr ewid. 81, 82, 83, 91/2, 92/
3 i 98/1 obrêb Prusinowo, o nr ewid.
16/13, 18, 19/14, 19/15, 20, 22/2 i
25 obrêb Dalno, o nr ewid. 13/2, 17,
18/1, 18/2, 19, 20/3, 20/4, 20/5, 34,
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42/1, 42/2, 50/
1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/4, 55/5,
55/6, 57, 68, 76, 78, 158, 159, 160,
165 i 170 obrêb £ob¿any”.
Wniosek o wydanie decyzji oraz
„raport” znajduj¹ siê do wgl¹du w
Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13 (pok. nr 8). Raport,
dostarczony do tutejszego Urzêdu
04.01.2012 r., wraz z wnioskiem,
skierowano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w
Szczecinie, celem dokonania
uzgodnienia warunków realizacji
przedsiêwziêcia oraz do Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w £obzie, celem wydania
opinii. Strony zainteresowane
przedmiotem postêpowania mog¹
zapoznaæ siê z treœci¹ ww. raportu w
terminie 28 dni od daty og³oszenia
obwieszczenia, tj. od dnia
10.01.2012 r. do dnia 08.02.2012 r.
w ww. wydziale.
Inwestorem powy¿szego przedsiêwziêcia jest „DOMREL” Biuro
Us³ug Inwestycyjnych z siedzib¹ w
Szczecinie.
Zawiadomienie zamieszczono
w BIP i na tablicach og³oszeñ urzêdu oraz so³ectw: Prusinowo, Poradz, £ob¿any i Dalno.
(r)

So³tys zamkn¹³
w³amywaczy
w komórce
(RADOWO MA£E) So³tys
Radowa Ma³ego nakry³ na gor¹cym uczynku sprawców w³amania do pomieszczenia gospodarczego i zamkn¹³ ich w tej komórce. Wezwani policjanci jad¹c do
Radowa zatrzymali trzeciego z³odzieja.
W Radowie Ma³ym, 10 stycznia
wieczorem, so³tys nakry³ na w³amaniu z³odziei. Wezwa³ policjantów z
£obza. Mundurowi jad¹c do Radowa zauwa¿yli na drodze m³odego
mê¿czyznê, który zacz¹³ uciekaæ na
widok policyjnego samochodu. Zatrzymali mê¿czyznê, który - jak siê
potem okaza³o - bra³ udzia³ we w³amaniu.

Przed pomieszczeniem gospodarczym policjanci zastali so³tysa,
który zamkn¹³ w œrodku pozosta³ych dwóch mê¿czyzn, bior¹cych
udzia³ w tym zdarzeniu. Okaza³o
siê, ¿e trzej m³odzi mê¿czyŸni, w
wieku od 21 do 27 lat, w³amali siê do
pomieszczenia gospodarczego, zrywaj¹c ³omem k³ódkê. Ze œrodka
chcieli zabraæ kosiarkê spalinow¹
oraz przewód elektryczny, który
wyrwali ze œciany.
Ca³a trójka zosta³a zatrzymana
w policyjnym areszcie. Po wytrzeŸwieniu us³yszeli zarzuty zwi¹zane z
art. 279 kk, który mówi: „Kto kradnie z w³amaniem, podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do 10
lat”.
(kp)

Narkotyki
w samochodzie
(DOBRA) Policjanci z Dobrej
zatrzymali trzech m³odych mê¿czyzn, którzy posiadali w aucie
narkotyki.
W minion¹ sobotê, póŸnym wieczorem, policjanci z Dobrej zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki VW Vento, którym jecha³o trzech m³odych mê¿czyzn.
Podczas kontroli mundurowi ujawnili w schowku popielniczki ponad
4 gramy suszu roœlinnego w postaci
marihuany.
Ca³a trójka zosta³a zatrzymana

w policyjnym areszcie do wyjaœnienia. Na drugi dzieñ jeden z zatrzymanych mê¿czyzn, 18-letni mieszkaniec Dobrej, przyzna³ siê do posiadania znalezionych w samochodzie narkotyków. Podczas przes³uchania wyjaœni³, ¿e pracuje w Holandii i stamt¹d przywióz³ marihuanê. Pozostali pasa¿erowie auta
zostali przes³uchani w tej sprawie.
Za posiadanie œrodków odurzaj¹cych zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
Ustaw¹ o przeciwdzia³aniu narkomanii grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Str
Str.. 4

tygodnik ³obeski 4.10.2011 r.
INFORMACJE

tygodnik ³obeski 17.1.2012 r.

Minister wbrew Konstytucji?
(£OBEZ - WARSZAWA). W minionym
tygodniu Micha³ Kar³owski uczestniczy³
wraz z kilkudziesiêcioma samorz¹dowcami z apelacji
szczeciñskiej w spotkaniu z ministrem
sprawiedliwoœci Jaros³awem Gowinem.
Nim cz³onek zarz¹du powiatu
³obeskiego Micha³ Kar³owski uda³
siê na spotkanie do Warszawy, wraz
ze starost¹ Ryszardem Brodziñskim
oraz pozosta³ymi cz³onkami zarz¹du wypracowali wspólne stanowisko. Postanowiono, ¿e reprezentant
powiatu ³obeskiego zwróci szczególna uwagê na niezawis³oœæ s¹du,
opieraj¹c siê na art. 10. Konstytucji
RP, który mówi: „1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera siê na
podziale i równowadze w³adzy ustawodawczej, w³adzy wykonawczej i
w³adzy s¹downiczej. 2. W³adzê
ustawodawcz¹ sprawuj¹ Sejm i Senat, w³adzê wykonawcz¹ Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
Ministrów, a w³adzê s¹downicz¹
s¹dy i trybuna³y”.
- Mo¿na zgadzaæ siê na reformy,
ale nie kosztem umowy spo³ecznej,
któr¹ my, jako mieszkañcy, zawarliœmy 10 lat temu z Rz¹dem Rzeczpospolitej, tworz¹c powiat. Umowy
obowi¹zuj¹, my tej umowy nie wymówiliœmy. A mówienie, ¿e to jest
dla naszego dobra, to jest mówienie.
Przyrzekanie i przedstawianie dokumentacji co mo¿na zrobiæ, to
wszystko jest na papierze. Liczby
dopasuje siê i pasuje, ¿eby to przeprowadziæ. Porównywanie naszych
sadów do warszawskiego s¹du, to
ju¿ jest trochê „przegiêcie”. Zarzucanie nam, ¿e likwidujemy szko³y,
to ju¿ jest pewna hipokryzja, na
któr¹ sobie pan minister pozwoli³.
Powiedzia³em mu, ¿e to by³a zwyk³a
z³oœliwoœæ, niepotrzebnie by³o to
poruszone, bo gdybyœmy wspomnieli o ustawie o rodzinie i pieczy
zastêpczej, jak¹ rz¹d podrzuci³ samorz¹dowcom... Wspomnia³em, ¿e
skoro mamy iœæ tym torem, to mamy
DPS, w którym jest 140 pacjentów,
a tylko szeœciu z naszego powiatu.
Wed³ug logiki ministra powinniœmy
DPS zlikwidowaæ. Je¿eli mamy
Dom Dziecka, w którym tylko czêœæ
dzieci jest z naszego powiat, to czy

to oznacza, ¿e resztê mamy wyrzuciæ, czy zlikwidowaæ Dom? Nie
têdy droga. Uwa¿am, ¿e tutaj nast¹pi³o niezrozumienie pewnych kwestii. Spo³eczeñstwo przez ten czas
przyzwyczai³o siê, wiedzia³o, ¿e s¹d
jest tutaj elementem sta³ym, a dzisiaj zaczyna siê przy tym manipulowaæ. Nie rozumiem tego. Bêdê
wnioskowa³ i je¿eli s¹ takie mo¿liwoœci prawne, a s¹, to pójdziemy do
Trybuna³u Konstytucyjnego, choæbyœmy byli jedynym powiatem. Powiem ze smutkiem, ¿e wielu kolegów z samorz¹dów mówi³o wieloma
g³osami, z £obza by³ jeden g³os. A
tam np. burmistrz z danej miejscowoœci kupczy³, starosta politycznie
kupczy³, silni przeci¹gali s³abszych
itd. By³o to targowisko pró¿noœci i
to kolegom zarzuci³em na spotkaniu. Powiem ze smutkiem, ¿e jedyny g³os krytyczny by³ z £obza. Mo¿e
dlatego by³ zauwa¿alny. To my, samorz¹dowcy, mamy œwiadomoœæ,
jak wa¿ne dla mieszkañców jest, aby
s¹d zosta³ w stanie nienaruszonym.
Organizacyjnie to s¹ sprawy wewnêtrzne ministerstwa, ale konstytucyjnie, to s¹ nienaruszenia. Wiem
z dobrego Ÿród³a rz¹dowego, ¿e jest
wiele g³osów mówi¹cych o naruszeniu kwestii konstytucyjnej. Wydaje
mi siê, ¿e to nie jest tak, jakby siê do
koñca wydawa³o ministrowi Gowinowi. Si³¹ argumentów by³o to, ¿e
bêdzie zreorganizowany s¹d w Sopocie i nawet premier nie ma takiej
si³y sprawczej, by to zmieniæ - powiedzia³ Micha³ Kar³owski.

W spotkaniu z ministrem sprawiedliwoœci z apelacji szczeciñskiej
uczestniczy³o w sumie oko³o trzydziestu samorz¹dowców. Jak zauwa¿y³ Micha³ Kar³owski, spotkanie to zamiast przynieœæ owocn¹
dyskusje, bardziej polega³o na politycznym wyk³óceniu. Teraz starostwo zbiera podpisy mieszkañców
powiatu pod protestem w sprawie
zniesienia S¹du Rejonowego w
£obzie. Do akcji zbierania podpisów przy³¹czy³a siê nasza redakcja
(w redakcji mo¿na sk³adaæ podpisy). Sprawa wydaje siê byæ wygrana, tym bardziej, ¿e z ust ministra nie
pad³a ¿adna konkretna argumentacja przemawiaj¹ca za reorganizacj¹
s¹du.
- Zaprezentowano nam argumentacjê opart¹ na liczbach i na wykresach. Tym bardziej nie wierzê w
sens reformy, bo wed³ug dokumentów, które przedstawiono, to w zasa-

dzie po³owê s¹dów powinniœmy zlikwidowaæ albo zostawiæ tylko jeden
– warszawski, bo jest najbardziej
sprawny do iloœci mieszkañców.
Za³o¿enia dla mnie s¹ ca³kowicie
b³êdne, ale to nie tylko moje zdanie,
ale i naszego prezesa s¹du oraz naszych cz³onków zarz¹du i starosty.
Wieloletnie doœwiadczenie samorz¹dowców budzi od razu sprzeciw,
bo ju¿ niejedn¹ reformê próbowano
przeprowadziæ ze skutkiem takim,
¿e to my, mieszkañcy, p³acimy za to.
Niczego nie polepszono, wrêcz
przeciwnie, zwiêkszono odleg³oœci,
pomniejszono spokój i byt. Minister
Gowin wycofa³ siê i przeprosi³ za
swoje z³oœliwoœci. Chcia³em wspomnieæ, ¿e to co robi¹, to wygl¹da na
samobójstwo, ale to by³by czarny
humor, bo to dzia³o siê dzieñ po
próbie samobójczej prokuratora
Miko³aja Przyby³a - doda³ cz³onek
zarz¹du.
MM

Dziêkujemy wszystkim przyjacio³om naszej szko³y
Szko³a wspó³czesna - jeœli chce
docieraæ do m³odego cz³owieka i
mieæ na niego istotny wp³yw musi wychodziæ ku spo³eczeñstwu z ofert¹ wykraczaj¹c¹ poza
typow¹ dzia³alnoœæ.
Wówczas zaczyna ¿yæ i staje siê
nierzadko przestrzeni¹ ¿ycia kulturalnego przyci¹gaj¹cego ca³e œrodowisko. W Szkole Podstawowej w
Runowie Pomorskim zarówno nauczyciele, jak i Rada Rodziców,
dbaj¹ o to, by szko³a integrowa³a siê
ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i spe³nia³a
oczekiwania tej¿e spo³ecznoœci.
Tylko w okresie przed i poœwi¹tecznym w szkole dzia³o siê wiele, czym
chcielibyœmy siê pochwaliæ
Niema³¹ satysfakcjê przynios³o
nam przygotowanie szko³y do przyjêcia i ugoszczenia oko³o 100 osób
samotnych z terenu ca³ej gminy na
wielkiej wieczerzy wigilijnej, pod-

czas której nasi uczniowie wraz ze
swoimi nauczycielami zaprezentowali przedstawienie jase³kowe.
Uroczystoœæ by³a bardzo wzruszaj¹ca i niezwykle ciep³o odebrana
przez wszystkich. Obserwuj¹c reakcje goœci, jesteœmy przekonani, ¿e
podobne imprezy przygotowywane
dla lokalnego œrodowiska maj¹ sens.
Przedstawienie to, jak i spotkania
wigilijne, odby³y siê tak¿e we
wszystkich klasach. Przyozdobione
sto³y, op³atek, wspólne œpiewanie
kolêd i wspólny posi³ek mia³y nie
tylko podtrzymywaæ œwi¹teczn¹ atmosferê i utrwalaæ tradycje, ale równie¿ przypominaæ dzieciom, ¿e dobre s³owo i serdecznoœæ dla drugiej
osoby jest tym, czym powinniœmy
kierowaæ siê w ¿yciu.
W ostatnim przed rozpoczynaj¹cymi siê feriami zimowymi dniu
odby³a siê wspania³a zabawa choinkowa, zorganizowana z wielkim

rozmachem przez Radê Rodziców.
Dziêki zaanga¿owaniu rodziców, ich
pracy w³o¿onej w wykonanie i sprzeda¿ stroików œwi¹tecznych, pozyskano fundusze na pokrycie kosztów
wystroju sali oraz oprawê muzyczn¹
zabawy. Z pewnoœci¹ dzieci d³ugo
bêd¹ pamiêtaæ tê zabawê.
W trakcie trwania ferii szko³a
jest otwarta dla wszystkich dzieci,
które nie mog¹ skorzystaæ z innych
form spêdzania wypoczynku. Nauczyciele bêd¹ pe³niæ dy¿ury, organizuj¹c ró¿norodne zajêcia.
Dziêkujemy wszystkim przyjacio³om naszej szko³y za to, ¿e s¹, ¿e
nie s¹ im obojêtne sprawy nie tylko
dzieci, ale i ca³ego œrodowiska.
Rada Rodziców oraz nauczyciele Szko³y Podstawowej w
Runowie Pomorskim
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So³tysi naszego powiatu – And¿elika Cichocka
z Wrzeœna, gm Dobra

Chcielibyœmy postawiæ
przystanek dla dzieci
w œrodku wioski
Kontynuujemy nasz¹ seriê
wywiadów z so³tysami wsi
w powiecie ³obeskim. Tym
razem rozmawiamy z
pani¹ And¿elik¹ Cichock¹,
so³tysem Wrzeœna
w gminie Dobra.
Jakie zmiany na wiosce przyniós³ rok 2011?
- Niestety w tym roku nie bêdziemy mieli ju¿ do dyspozycji funduszu so³eckiego. W ubieg³ym roku na
nasz¹ wioskê przypada³o 7.800 z³.
Uda³o nam siê za te pieni¹¿ki zrobiæ
miêdzy innymi konserwacjê placu
zabaw, malowaliœmy wszystkie zabawki, wymieniliœmy te¿ siatkê w
ogrodzeniu, tam gdzie stara by³a ju¿
zniszczona. Na plac zabaw zakupiliœmy tak¿e now¹ ³awkê. Nasadzaliœmy te¿ krzewy i kwiaty, chcemy aby
nasza miejscowoœæ by³a coraz piêkniejsza. W 2011 roku kupiliœmy
du¿y rozstawiany namiot za 1.200
z³, jest on bardzo przydatny na imprezach, czy ró¿nych zabawach.
Jakie imprezy lub zabawy odbywaj¹ siê w so³ectwie?
- Nasza miejscowoœæ jest ma³a,
nie mamy œwietlicy ani boiska. Imprezy organizowaliœmy wiêc wspólnie z Wojtaszycami. By³y to imprezy wspólnie przez dwa so³ectwa finansowane i uda³o nam siê w ten
sposób zrobiæ dzieñ dziecka i do¿ynki. By³o bardzo fajnie.
Jak wygl¹daj¹ plany Waszego
so³ectwa na 2012 rok? Chcielibyœcie zrobiæ coœ szczególnego w
swojej miejscowoœci?
- Tak naprawdê o planach pomyœlimy dopiero na zebraniu wiejskim.
Teraz na wioskach w naszej gminie
nie bêdzie funduszy so³eckich, wiêc
aby wykonaæ jakieœ inwestycje bêdziemy musieli pisaæ podania o
przyznanie pieniêdzy z gminy. Kiedyœ tak ju¿ by³o i wszyscy sobie radziliœmy. Chcielibyœmy postawiæ
przystanek dla dzieci w œrodku wioski, nieopodal bloków. Mamy przystanek, ale znajduje siê na koñcu wsi
i dzieci tam zwyczajnie nie chc¹
chodziæ, czekaj¹ wiêc na autobus

szkolny w³aœnie przy blokach. Jesteœmy ma³¹ spo³ecznoœci¹, nasz¹
wieœ zamieszkuje trochê ponad stu
mieszkañców. Mimo wszystko
chcielibyœmy mieæ œwietlicê. Jest u
nas budynek dawnej hydroforni, nie
funkcjonuje ju¿ ona, chcielibyœmy
w³aœnie tam zrobiæ œwietlicê, ale to
„melodia” przysz³oœci, poniewa¿
potrzeba na to du¿ego nak³adu finansowego.
Z jakimi problemami borykaj¹ siê mieszkañcy Wrzeœna?
- Na wsi jest bardzo ma³o terenów gminnych, a du¿o terenów
Agencji Rolnej. Jest to problem, bo
nie mamy gdzie zrobiæ np. boiska.
Przy drodze, która znajduje siê w
naszej miejscowoœci, zosta³y wyciête ju¿ wszystkie drzewa, jest to
droga powiatowa, ruch wiêc jest
doœæ du¿y. Przyda³by siê nam chodnik, chocia¿ z jednej strony. By³oby
wtedy na pewno bezpieczniej. Nie
ka¿dy kierowca dostosowuje siê do
ograniczeñ prêdkoœci.
Jacy s¹ mieszkañcy wsi Wrzeœno?
- Mieszkañców mamy bardzo
fajnych, nie mogê na nich narzekaæ.
Czasem jest o nas g³oœno w gminie,
bo ch³opaki coœ narozrabiaj¹. Ale
przecie¿ tak jest wszêdzie, takie s¹
regu³y m³odoœci. Mieszkañcy, w
tym m³odzie¿, pomagaj¹ mi te¿ przy
pracach na wsi, czy przy organizacji
imprez.
PJ

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532
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Jak robiono bud¿et w £obzie
To panowie burmistrzowie powiedzieli
– jaki problem? Zrobimy drogê, rozbierzemy j¹ i zrobimy kanalizacjê, a
póŸniej z powrotem po³o¿ymy drogê.
(£OBEZ). Mimo i¿ dochody
bud¿etu gminy £obez zaplanowano
w wysokoœci niemal 43 milionów z³,
rajcy miejscy ¿ywo dyskutowali na
temat kwot stosunkowo niewielkich, w porównaniu do sumy ogólnej. Czêœæ dyskusji toczy³a siê podczas komisji, a jej efekty przedstawili przewodnicz¹cy podczas sesji.
Wszyscy podkreœlili, i¿ mimo jednog³oœnie przyjêtego w listopadzie
wniosku, aby dochody z tytu³u przekwalifikowania gruntu na wsiach
zosta³y skierowane na tereny wiejskie, w bud¿ecie œrodków na ten cel
zabrak³o. Zabrak³o równie¿ kwoty
na modernizacjê stadionu miejskiego, choæ z rozmów podczas wczeœniejszych sesji wynika³o, ¿e zostanie zabezpieczona. Burmistrz
£obza wystosowa³ te¿ pismo do
zarz¹du powiatu o partycypacjê w
kosztach.

Burmistrz dosta³ „woln¹
rêkê”
Mimo wielu propozycji z³o¿onych przez komisje, tak naprawdê
pad³ tylko jeden wniosek, który i tak
nie uzyska³ akceptacji radnych – o
wycofanie 100 tys. z³ na projekt
oczyszczalni œcieków. W zwi¹zku z
tym radni nie wskazali burmistrzowi, które zadania w pierwszej kolejnoœci ma wykonaæ, nie by³o bowiem
ani wniosków, ani przeg³osowywania ich. By³y jedynie propozycje. To
z kolei da³o burmistrzowi woln¹
rêkê w podejmowaniu decyzji w wyborze zadañ. Z propozycji przedstawionych podczas komisji burmistrz
wybra³ niektóre zadania dziêki pojawieniu siê dodatkowych œrodków
realizowanych i zrealizowanych w
ramach obszarów wiejskich m.in. z
modernizacji i wyposa¿enia œwietlic w Poradzu i Ro¿nowie. Tym
samym do planów na ten rok zosta³
wprowadzony remont dwóch dróg
w: Worowie i Wysiedlu. Przebudowa drogi w Worowie ma ³¹cznie
kosztowaæ 400 tys. z³ i jest rozplanowana na dwa lata z roz³o¿eniem
pieniêdzy po 200 tys. z³ w tym roku
i 200 tys. z³ w przysz³ym. Natomiast
na drogê w Wysiedlu, która równie¿
ma byæ realizowana w ci¹gu dwóch
lat - zabezpieczono na przysz³y rok
150 tys. z³, i na nastêpny kolejne 150
tys. z³. Wycofano zakup placów zabaw w wysokoœci 25 tys. z³. Wprowadzono nowe zadanie – moderni-

zacja œwietlicy w £ob¿anach w wysokoœci 25 tys. z³, wprowadzono
równie¿ zadanie - zagospodarowanie placu w Be³cznej (taki projekt
z³o¿y³a gmina do dofinansowania
PROW). O 50 tys. z³ zwiêkszono
wydatki na realizacjê zadania wykonania akustyki w hali widowiskowosportowej w £obzie i o 10 tys. z³
dotacje zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu dla organizacji i
stowarzyszeñ. Burmistrz zaproponowa³ wprowadziæ w kwocie 220
tys. z³ tzw. wolne œrodki i tê kwotê
przeznaczyæ na realizacjê zadania
zwi¹zanego z przebudow¹ nak³adki
na ulicy XXX-lecia w roku 2012.

co dla trzech budyneczków, to ja siê
dziwiê, ¿e takie coœ siê robi. Za 600
tys. z³ mamy oko³o 120 przydomowych oczyszczalni œcieków, dlaczego siê o tym nie mówi? Bêdê g³osowa³ przeciw temu bud¿etowi, bo
jesteœmy tak zad³u¿eni, ¿e jak nie
dostaniemy dofinansowania, to zad³u¿enie bêdzie wynosi³o ponad 50
proc., siêgnêliœmy prawie dna.
Oœwiadczam panom burmistrzom,
¿e wszystkie instytucje, jakie zajmuj¹ siê ochron¹ œrodowiska w tym
roku, bêd¹ zjawia³y siê tutaj w urzêdzie. Ja wam zrobiê z roku 2012 rok
2015 – powiedzia³ radny.
W myœl radnego wesz³a so³tys

dróg, tylko, gdy bêdziemy mówiæ
o budowie dróg w mieœcie, to mo¿e
radnych wiejskich nie pytaæ – tak?
Tak nie wolno. Skoro pojawiaj¹ siê
pieni¹dze, to my wszyscy chcemy
wiedzieæ o tym, ¿e te pieni¹dze s¹ i
chcielibyœmy mieæ jak¹œ mo¿liwoœæ
wp³ywania na to, na co wydajemy
pieni¹dze.
Je¿eli znalaz³o siê tyle pieniêdzy
na drogi, to panie burmistrzu trzeba
by³o nie zabieraæ dzieciom placu
zabaw. Bardzo mi przykro, ¿e te 25
tys. z³ by³y takie wa¿ne, by zabraæ
dzieciom.
Nie bêdê g³osowa³a za tym bud¿etem - powiedzia³a radna.

Klêpnicy Stanis³awa Bobko, która
zapyta³a o znan¹ i od dawna odwlekan¹ kwestiê kanalizacji w Klêpnicy. Zamiast odpowiedzi us³ysza³a z
ust przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza Chojnackiego, ¿e
w tym momencie toczy siê dyskusja
tylko i wy³¹cznie nad autopoprawkami burmistrza, a wszelkie inne
sugestie nale¿y zg³aszaæ w wolnych
wnioskach, czyli po uchwaleniu
bud¿etu.
G³os w dyskusji zabra³a radna
Maria Pokomeda, która wyrazi³a
swoje niezadowolenie z faktu, i¿
radni najpierw otrzymuj¹ propozycjê bud¿etu, nad któr¹ dyskutuj¹, a
nastêpnie, gdy ju¿ s¹ na etapie koñcowym, zaczynaj¹ siê „jakieœ gry
salonowe”
- Nagle wyp³ywaj¹ jakieœ pieni¹dze, których w tym projekcie
nie ma i nikt ich nie uj¹³. Okazuje
siê, ¿e czterech radnych decyduje
o tym, co bêdziemy na wsiach robiæ, ktoœ decyduje o tym, co bêdziemy w mieœcie robiæ, nie omawiamy tego na forum publicznym,
na forum rady. Pan burmistrz
zaprasza do siebie do gabinetu
czterech radnych, którzy startowali ze wsi, z terenów wiejskich i
konsultuje z nimi budowê tych
dróg. Nie negujê budowy tych

Kolejn¹ osob¹, która zabra³a
g³os by³a radna Wies³awa Romejko.
Zamiast jednak odnieœæ siê do propozycji burmistrza, swoje uwagi
skierowa³a do wypowiedzi radnego
Henryka Stankiewicza.
- Wszyscy s³yszeliœmy, jak pani
przewodnicz¹ca komisji bud¿etowej czyta³a wnioski i wyraŸnie we
wnioskach jest - uwzglêdnienie w
planach inwestycji na kolejne lata
budowy dróg w Worowie i w Wysiedlu, wszyscy to s³yszeliœmy. Nie
rozumiem dygresji, ¿e coœ siê znalaz³o, coœ siê sk¹dœ wziê³o. Na komisjach g³osowaliœmy wszyscy za tym,
¿eby z przekszta³ceñ skierowaæ
œrodki na wieœ. Radni chc¹, aby inwestycje na wioskach te¿ ruszy³y,
nie tylko w mieœcie, to chyba nie
powinna siê radna dziwiæ (tu odnios³a siê do wypowiedzi radnej Marii
Pokomedy – przyp. red.), bo skoro
ka¿dy z pañstwa, tak jak pani ze
swojego rejonu startuj¹c, proponuje wykonanie ulicy S³onecznej, pani
kolejna radna proponuje wykonanie
ulicy XXX-lecia, tak ka¿dy chyba z
nas ma prawo do tego, aby uwzglêdniaæ propozycje i nasze wnioski. My
jesteœmy od tego, by zag³osowaæ
nad tym bud¿etem, zgodnie z w³asnym sumieniem – powiedzia³a radna Wies³awa Romejko.

¯adnego wniosku
nie by³o
Nim przyst¹piono do dyskusji
nad autopoprawk¹ burmistrza do
uchwa³y bud¿etowej, radny Henryk
Stankiewicz zwróci³ uwagê, ¿e w
autopoprawce jest napisane: „zgodnie z wnioskami komisji bud¿etowej wyra¿onymi do opinii do projektu uchwa³y”.
- W biurze Rady otrzymaliœmy
opiniê komisji i tutaj nie ma ¿adnego wniosku o to, aby zrobiæ drogê w
Wysiedlu i w Worowie. Nie ma te¿
wniosku Komisji Terenów Wiejskich o zadaniach, które s¹ tu wyszczególnione. Pytam siê, sk¹d raptem wziê³y siê te wnioski? Co to
jest? Worowo to jedyna miejscowoœæ, w której mo¿na zrobiæ w bardzo prosty sposób i bardzo tanimi
œrodkami kanalizacjê sanitarn¹,
mo¿na to zrobiæ tanio. Jak coœ takiego zaproponowa³em, to panowie
burmistrzowie powiedzieli – jaki
problem? Zrobimy drogê, rozbierzemy j¹ i zrobimy kanalizacjê, a
póŸniej z powrotem po³o¿ymy
drogê. S¹ jeszcze nastêpne sugestie, aby poci¹gn¹æ rury z jednej
strony drogi i z drugiej strony drogi.
Proszê pañstwa - nie kombinujmy,
nie róbmy nie wiadomo czego. Jest
prosta sytuacja – niedu¿ym kosztem
mo¿na to zrobiæ.
Je¿eli ktoœ w Worowie powiedzia³by mi, ¿e chce zrobiæ przydomow¹ oczyszczalniê œcieków za
300 tys. z³, to ja bi³bym brawo, nawet nie mówi³bym o tym, ¿e burmistrz sk³ada³ takie czy inne propozycje. Ale gdy chce siê wykonaæ
jak¹œ drogê nie wiadomo po co i na
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terenów wiejskich i spraw spo³ecznych – tam te¿ du¿o spraw by³o
poruszanych zwi¹zanych z terenami
wiejskimi, skorzystaliœmy z zaproszenia pana burmistrza i przedstawiliœmy wszystkie wnioski, które
by³y spisane. Mam ma³¹ satysfak-

bardzo korzystne. Chcia³oby siê
wiêcej, na pewno, ale uwa¿am, ¿e
jest to i tak du¿y sukces w porównaniu z projektem bud¿etu. Tu nie by³o
nic. Nie by³o ¿adnej inwestycji
przewidzianej na tereny wiejskie,
poza tymi, które by³y kontynuowane, jak œwietlica w Ro¿nowie. Wnioski so³tysów by³y dostêpne i omawiane na komisji terenów wiejskich,
nie by³o tu ¿adnych zakulisowych i
kuluarowych rozmów. By³o oficjalne spotkanie, na które burmistrz
zaprosi³ nas, radnych z terenów
wiejskich – poinformowa³ radny.
Radna Krystyna Bogucka wyjaœni³a, ¿e nie wprowadza³a do bud¿etu ¿adnych nowych dróg w mieœcie,
jak to zasugerowa³a radna Romejko,
a jedynie pos³u¿y³a siê dokumentem, który radni dostali od burmistrza przy podatkach z zamierzeniami inwestycyjnymi.
Radny Lech Urbañski podzieli³
zdanie so³tysa, odnoœnie priorytetów. Przypomnia³, ¿e w projekcie
bud¿etowym o terenach wiejskich
nie by³o nic.
- Powinny byæ priorytety jasne i

cjê, ¿e przynajmniej czêœæ rzeczy
uda³o siê uwzglêdniæ. Wszystkich
naraz nie jesteœmy w stanie zrobiæ.
By³y obrady komisji terenów
wiejskich, na których du¿o wczeœniej o tych wnioskach by³a rozmowa. Zainteresowa³o siê trzech radnych, chcia³o zobaczyæ, przeczytaæ,
jakie to by³y wnioski i pan burmistrz. B¹dŸmy konsekwentni, ktoœ
pracuj¹cy w komisji terenów wiejskich naprawdê za priorytet musi
wzi¹æ sprawy terenów wiejskich –
taka jest moja filozofia. Na innych
komisjach musimy nasze bol¹czki
zg³aszaæ. Bardzo czêsto spotykamy
siê na wsiach, co chwilê s³yszymy o
wielu rzeczach, chocia¿by s³ynna
kanalizacja w Klêpnicy - to s¹ ju¿
lata. Nikt o tych rzeczach nie zapomina, stara siê w ka¿dym mo¿liwym
momencie wykorzystaæ wszelkie
formy nacisku, jakie mo¿emy wywrzeæ, ¿eby te sprawy spróbowaæ
za³atwiæ. Nie zrobimy wszystkiego
od razu, cieszê siê z ma³ych rzeczy,
dlatego tutaj akurat te autopoprawki
z naszego punktu widzenia, jako

wyraŸne – które so³ectwo ma gorsze
warunki, powinno byæ zapisane w
projekcie, ¿e w danej miejscowoœci
droga jest do niczego, niezdatna do
jazdy. Worowo w ubieg³ym roku w
projekcie nie przesz³o, w tym roku
by³o priorytetem. Ale nikt dzieckiem nie jest i widzi, jak jest – powiedzia³ radny.
G³os zabra³ radny Bogdan Górecki, który wyjaœni³ radnym, ¿e aby
burmistrz mia³ obligatoryjny obowi¹zek przyj¹æ wnioski, to musz¹
one byæ przeg³osowane.
- Trzeba precyzyjnie, to jest radnych zadanie. ¯aden wniosek nie
by³ g³osowany, jedyny wniosek
zg³osi³ kolega Henryk Stankiewicz i
to by³ jedyny wniosek formalny. To
¿e nie uzyska³ on aprobaty, to nie ma
znaczenia. To po czyjej stronie le¿y
wina, ¿e nale¿y siê mo¿liwoœæ wyboru? Je¿eli chcemy, aby przechodzi³y wnioski radnych, to musz¹ byæ
formalne i musi rada decydowaæ,
czy robimy w tym kierunku albo w
tym, a jak dajemy sugestie, to mamy
sugestie. Trzeba znaæ procedury i

- Nagle wyp³ywaj¹ jakieœ pieni¹dze,
których w tym projekcie nie ma
i nikt ich nie uj¹³. Okazuje siê, ¿e
czterech radnych decyduje o tym,
co bêdziemy na wsiach robiæ, ktoœ
decyduje o tym, co bêdziemy
w mieœcie robiæ, nie omawiamy
tego na forum publicznym, na forum
rady. Pan burmistrz zaprasza do
siebie do gabinetu czterech radnych, którzy startowali ze wsi,
z terenów wiejskich i konsultuje
z nimi budowê tych dróg.
Teoretycznie wszystko siê zgadza, w praktyce wniosków na komisji nie by³o, a jedynie propozycje. Te
z kolei burmistrza do niczego nie
zobowi¹zuj¹. Wnioski bowiem nie
zosta³y ani z³o¿one ani przeg³osowane, a drogi w Worowie i w Wysiedlu zosta³y zg³oszone jako propozycja na kolejne lata.

Lepsi i gorsi?
Przy okazji dyskusji o wniesionych autopoprawk¹ dróg, g³os w
dyskusji zabra³ so³tys Ro¿nowa
Waldemar Lisik, który zauwa¿y³, ¿e
jednak pieni¹dze na drogi s¹, ale jak
siê okazuje, nie dla wszystkich.
- Jak widzê, s¹ pieni¹¿ki na drogi. Ju¿ od kilku lat mówiê o drodze
we wsi. Nie trzeba tam 200 tys. z³,
¿eby iœæ jak cz³owiek, by nie iœæ
ochlapanym. Wystarczy kilka przyczep nawieŸæ i za³ataæ dziury. Gdy
ten temat poruszam, kierujecie mnie
pañstwo do powiatu. Prosi³em pañstwa radnych, aby poruszyæ ten temat do burmistrza, dalej jest to takie
martwe i s¹ tylko oczka – niektóre
wioski. Na jedne wioski s¹ pieni¹dze, jest wszystko – powiedzia³ so³tys.
Radny Marek Rokosz wyjaœni³,
¿e autopoprawka burmistrza, to s¹
sugestie (a nie jak radna W. Romejko stara³a siê udowodniæ - wnioski),
które czêœæ radnych komisji terenów wiejskich zaproponowa³a.
Przy okazji przypomnia³ procedurê,
jaka zosta³a wprowadzona przez
radnego odnoœnie przyjmowania
propozycji zadañ od so³tysów. Ca³a
procedura rozpoczê³a siê we wrzeœniu i so³tysi mieli zg³aszaæ na piœmie propozycje zadañ na wsiach.
- Przy komisji bud¿etowej pojawi³a siê rozmowa z burmistrzem, by
czêœæ wniosków opisaæ. U¿yliœmy
takiego kolokwialnego okreœlenia –
co uda siê wydrzeæ, to bêdziemy
próbowali wydrzeæ wszelkimi mo¿liwymi sposobami i t¹ drog¹ poszliœmy. Poszliœmy poprzez komisje
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Nie ma powodów
do zdziwienia
Po wypowiedziach radnych g³os
zabra³ burmistrz Ryszard Sola, który wyt³umaczy³, ¿e projekt bud¿etu
jest projektem ¿ywym i ca³y czas
mo¿e ulec zmianie.
- To ¿e nie wszystkie sugestie
znalaz³y siê, mogê równie jak pañstwo ubolewaæ, ale na tyle mam
œrodków. Dokona³em wiêc weryfikacji tych¿e sugestii i to, co by³o
konieczne i niezbêdne, znalaz³o siê
w zmienionym projekcie. Za chwilê
pañstwo wybierzecie i zag³osujecie.
Proszê nie podnosiæ na sesji dzisiaj,
¿e ktoœ o czymœ nie wiedzia³. Na
ka¿dym etapie byliœcie pañstwo informowani o œrodkach, które pojawi³y siê dodatkowo, a na które ja nie
mam wp³ywu, te¿ byliœcie informowani, œwiadczy o tym informacja,
któr¹ wczoraj przygotowaliœmy –
informacja burmistrza. Tam jest jasno napisane, ¿e z PROW-u dostaliœmy dodatkowe pieni¹dze. Nie widzê tu powodu do zdziwienia. Rozumiem zaniepokojenie pañstwa, jeœli
chodzi o du¿y projekt wodno-kanalizacyjny, to te¿ rozumiem i w jakiœ
sposób podzielam. Wczoraj na spotkaniu z Rad¹ Osiedla wyrazi³em siê
jasno - priorytetem dla gminy £obez
w 2012 roku jest modernizacja sieci
wodno-kanalizacyjnej. Jeœli bêdê
zmuszony, a zmusi mnie do tego
fakt, ¿e bêdzie siê przeci¹ga³o podpisanie umowy, to dzisiaj pañstwu
sygnalizujê, ¿e bêdê bezwzglêdny,
jeœli chodzi o ciêcie wydatków.
Bêdê was sukcesywnie informowa³,
jakie inwestycje nie bêd¹ zrobione.
Proszê nie mieæ wtedy do mnie pretensji, ¿e nie zrobiliœmy ul. XXXlecia albo drogi w Worowie, chocia¿
jedna i druga inwestycja jest potrzebna. Nie jestem hamulcem, który ma blokowaæ inwestycje, tylko
muszê patrzeæ, ile mam pieniêdzy.
Jeœli nie staæ nas na mercedesa, to
kupujemy sobie du¿ego fiata – powiedzia³ burmistrz.
Po przeg³osowaniu autopoprawki, przyst¹piono do g³osowania nad bud¿etem. Oœmiu radnych
zag³osowa³o za przyjêciem bud¿etu, piêciu by³o przeciw, dwóch
wstrzyma³o siê od g³osu. Za przyjêciem bud¿etu, w którym - jak podnosili niektórzy radni - ujêto za ma³o
œrodków na sport, g³osowali dzia³acze sportowi: Tadeusz Sikora, Bogdan Górecki oraz Zbigniew Pude³ko.
W sesji uczestniczy³ cz³onek
Zarz¹du Powiatu £obeskiego Micha³ Kar³owski, który zaapelowa³,
aby przedstawiciele samorz¹dów
gminnego i powiatowego wiêcej ze
sob¹ rozmawiali, albowiem wspó³praca i zgoda buduje.
MM

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Apel

Ostatnio uczestniczy³em
w rozprawie prowadzonej w
S¹dzie Rejonowym w
£obzie, pomiêdzy moim synem a Policj¹.
Sprawa dotyczy³a rzekomo nieprawid³owego przejœcia przez jezdniê.
By³o to pomiêdzy parkingiem
strze¿onym a Tesco, w poprzek ulicy Niepodleg³oœci.
Zgodnie z przepisami prawa o
ruchu drogowym by³o to dozwolone, pomimo braku wyznaczonego
miejsca do przejœcia tzw. zebr, poniewa¿ wolno przechodziæ w miejscach nieoznaczonych, je¿eli znajduj¹ siê pomiêdzy skrzy¿owaniami.
Syn wyst¹pi³ do S¹du Rejonowego w £obzie z wnioskiem o uchylenie mandatu. Pierwsza rozprawa,
na której razem uczestniczyliœmy,
odby³a siê i wygl¹da³o na to, ¿e jej
wynik bêdzie dla nas korzystny,
poniewa¿ nie by³o ¿adnych przeciwstawnych zarzutów przeciwko
przytoczonym przez nas przepisom
ruchu drogowego.
Okaza³o siê jednak inaczej.

Nastêpna rozprawa odby³a siê
bez naszego udzia³u, gdy¿ nie zostaliœmy powiadomieni o jej terminie.
Nie otrzymaliœmy te¿ postanowienia tej rozprawy.
Wszystko zosta³o tak zagmatwane w dokumentach, ¿e sprawa
zosta³a przez syna przegrana i bez
dalszej mo¿liwoœci dochodzenia
prawdy.
Jest to nies³uszne i godne potêpienia, aby policjantki nie stosuj¹c
siê do przepisów prawa o ruchu drogowym, wystawia³y mandaty za
przechodzenie w miejscach dozwolonych, a S¹d Rejonowy w £obzie
prowadzi³ rozprawy na ich korzyœæ.
Dlatego proszê wszystkie osoby,
które w tym lub ubieg³ym roku
otrzyma³y mandat karny za przechodzenie przez ulicê Niepodleg³oœci w £obzie, w miejscu od strony
parkingu strze¿onego w stronê Tesco, o kontakt telefoniczny lub sms
pod nr 604 99 77 41 i przekazie mi
wiadomoœci na ten temat.
Pozwoli mi to na kontynuacjê i
wyjaœnienie ca³ej sprawy.
Z góry dziêkujê za pomoc.

List do redakcji

List do redakcji
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Burmistrz wystêpuj¹c
o audyt sam podwa¿a
kompetencje nie tylko
swoje, ale i pani skarbnik

Po ukazaniu siê w ostatnim numerze Tygodnika
£obeskiego mego artyku³u o konflikcie na linii Burmistrz - Œwiatowid odebra³em kilka telefonów
czytelników, którym artyku³ siê
podoba³ oraz dwa telefony od zainteresowanych, o których pisa³em t.j. od pani Boguckiej, która w
sympatyczny sposób wyjaœni³a mi
o ca³ej sytuacji. Drugi telefon by³
od cz³onka zarz¹du Œwiatowida,
otó¿ ten pan ku mojemu zdziwieniu poinformowa³ mnie, ¿e
wszystkie fundusze, jakie dosta³
Œwiatowid, zosta³y rozliczone w
UM. Maj¹ na to rozliczenie z podpisem p. Burmistrza oraz p. skarbnik, ¿e to nie chodzi³o o rozliczenie ostatniej transzy lecz o AUDYT. Bêd¹c na sesji, nikt o tym nie
mówi³, we wszystkich wyst¹pieniach roztrz¹sano to, czy p. Burmistrz lub wyznaczone przez Niego osoby powinny pofatygowaæ
siê do Klubu po godzinach urzêdowania Urzêdu Miejskiego i tam
dokonaæ rozliczenia, gdy¿ Zarz¹d
Klubu te¿ pracuje i trudno im w
tym czasie opuszczaæ pracê – z
tego wyci¹gn¹³em nies³uszny
wniosek, ¿e chodzi³o tu o rozliczenie ostatniej transzy. Fakt ten diametralnie zmienia sytuacjê, gdy¿
to po tym rozliczeniu Rada uchwali³a dodatkowe 45.000 na sport, z
czego pan Burmistrz mia³ przekazaæ na Klub 25.000 z³. Znaj¹c tê
uchwa³ê pan Pietrzyk – naiwnie ze
swych prywatnych pieniêdzy poop³aca³ zaleg³e rachunki za pr¹d i
inne na ponad 20 tysiêcy z³, licz¹c
na szybki zwrot tych pieniêdzy
przez Urz¹d Miejski w £obzie. Nie-

stety do dziœ ich nie otrzyma³ i sam
wpad³ w k³opoty finansowe.
Przyczyn¹ tego sta³y siê rozgrywki pomiêdzy radnym Skrobiñski kojarzonym ca³y czas ze Œwiatowidem a burmistrzami. Prawdopodobnie dlatego Burmistrz wyst¹pi³ o
audyt.
W skrócie Audyt, to ponowne
sprawdzenie dokumentów przez
niezale¿nego bieg³ego. Je¿eli uczyni³ to burmistrz, to sam sobie „strzeli³ w kolano”, gdy¿ wystêpuj¹c o
audyt sam podwa¿a kompetencje
nie tylko swoje, ale i pani skarbnik,
która sprawdza³a te dokumenty pod
wzglêdem formalnym, rachunkowym jak i celowoœci wydatkowanych pieniêdzy.
Pan burmistrz nie wyp³acaj¹c
tych 25 tysiêcy z³, do koñca roku,
zachowa³ siê jak „pies ogrodnika”.
Myœlê jednak, ¿e po „audycie” p.
Pietrzyk otrzyma swoje wy³o¿one
pieni¹dze, a w przysz³oœci d³ugo siê
zastanowi, zanim wy³o¿y choæby
z³otówkê na spo³eczne cele, bo
przypomnê, ¿e ca³y zarz¹d Œwiatowida pracuje spo³ecznie.
Jak siê dowiedzia³em p. Pietrzyk
w Œwiatowidzie pracuje z pe³nym
zaanga¿owaniem, to on, jak kiedyœ
pan Wieczorek, za³atwi³ pracê dla
tych zawodników, co móg³, a wymaga³o to du¿o chodzenia i zabiegów,
ale niestety wszystkim nie da³ rady
za³atwiæ pracy, choæ usilnie siê stara³.
Myœlê, ¿e ostatnie problemy z
Burmistrzem nie zniechêc¹ go do
dalszego dzia³ania w Œwiatowidzie
i bêdzie tam dzia³a³ dla dobra Klubu
i spo³ecznoœci ³obeskiej.
Kazimierz Czmielewski
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Chc¹
pozyskaæ
teren pod
nowy
cmentarz
(RADOWO MA£E)
Bud¿et gminy na
nowy rok zosta³
uchwalony. W dziale
710, rozdzia³ 71035
pt. Cmentarze
Gmina zaplanowa³a
œrodki w wysokoœci
60.900 z³.
Pieni¹dze te maj¹ zostaæ przeznaczone na wstêpne prace przygotowawcze, takie jak badania geologiczne gruntu w celu zbadania, czy
jest doœæ przepuszczalny, aby móg³
siê na nim kiedyœ znajdowaæ cmentarz.
Nowy cmentarz w Radowie
Ma³ym mia³by siê znajdowaæ za
boiskiem pi³karskim. Gmina chcia³aby pozyskaæ od Agencji Rolnej tereny o obszarze 5 ha.
- Na pocz¹tku musimy zrobiæ
badania geologiczne gruntu, po to,
by sprawdziæ, czy dany teren jest na
tyle przepuszczalny, aby móg³ stanowiæ w przysz³oœci cmentarz. PóŸniej, jeœli wynik bêdzie pozytywny,
to chcielibyœmy przej¹æ grunty od
Agencji Rolnej. Mowa tu o terenach za boiskiem pi³karskim, ci¹gn¹cych siê a¿ do granicy z Radowem Wielkim. Jest to oko³o 100 ha
ziemi, a my chcielibyœmy pozyskaæ
5 hektarów na ten cel. Agencja
Rolna zosta³a poinformowana o
naszych planach ju¿ dawno temu.
Mamy ju¿ zaprojektowan¹ drogê
do kot³owni i do nowego cmentarza, ale jeszcze jej nie zrobiliœmy
ze wzglêdu na brak pieniêdzy. Jeœli
uda siê zrobiæ wszystkie sprawy
przygotowawcze i pozyskaæ teren,
to dopiero wtedy zaczniemy projektowaæ nowy cmentarz. Jest to
dla nas bardzo wa¿ny temat, bo ten
obecny cmentarz ju¿ siê zape³nia.
Przejmowanie terenów nie jest
³atwe, ale trzeba byæ dobrej myœli –
mówi³ wójt Gminy Radowo Ma³e
Józef Wypijewski.
PJ

INFORMACJE - OG£OSZENIE
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OG£OSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO
URZÊDNICZE - G£ÓWNY KSIÊGOWY GIMNAZJUM
IM. UNII EUROPEJSKIEJ W DOBREJ
DYREKTOR GIMNAZJUM IM. UNII EUROPEJSKIEJ W DOBREJ
OG£ASZA NABÓR NA STANOWISKO URZÊDNICZE
G£ÓWNY KSIÊGOWY GIMNAZJUM
Osoby zainteresowane z³o¿eniem oferty musz¹ spe³niaæ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1. Posiadaæ obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej.
2. Mieæ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystania w pe³ni z praw publicznych.
3. Nie byæ prawomocnie skazanym za przestêpstwa pope³nione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia³alnoœci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, przeciwko wiarygodnoœci dokumentów lub za przestêpstwa skarbowe.
4. Posiadaæ znajomoœæ jêzyka polskiego w mowie i piœmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowi¹zków g³ównego ksiêgowego
5. Posiadaæ wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne i co najmniej 3 letni¹ praktykê w ksiêgowoœci lub wykszta³cenie œrednie o kierunku ekonomicznym i co najmniej 6 letni¹ praktykê w ksiêgowoœci lub byæ wpisanym do rejestru
bieg³ych rewidentów lub posiadaæ certyfikat ksiêgowy albo œwiadectwo kwalifikacyjne do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych
6. Mieæ wiedzê w zakresie p³ac w sferze bud¿etowej.
7. Posiadaæ umiejêtnoœæ obs³ugi komputera w zakresie programów F-K i P£ATNIK.
8. Znajomoœæ przepisów z zakresu :
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego,
- ustawy Karty Nauczyciela,
- ustawy Kodeksu Pracy.
Wymagania dodatkowe:
1. Komunikatywnoœæ w kontaktach s³u¿bowych.
Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowoœci jednostki
2. Prowadzenie sprawozdawczoœci zgodnie z wymaganymi przepisami
3. Wykonywanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi
4. Prowadzenie dokumentacji kadrowo - p³acowej
5. Prowadzenie rozliczeñ z ZUS i Urzêdem Skarbowym oraz pe³nej dokumentacji wynikaj¹cej z tych rozliczeñ,
Zakres odpowiedzialnoœci :
1. Odpowiedzialnoœæ za zadania wykonywane na tym stanowisku
2. Znajomoœæ przepisów prawa.
3. Sumienne wype³nianie poleceñ s³u¿bowych prze³o¿onych.
4. Przestrzeganie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej.
5. Przestrzeganie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
Wymagane dokumenty i oœwiadczenia:
1. CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.
2. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych doœwiadczenie zawodowe.
4. Kopie dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
5. Oœwiadczenie kandydata o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystania w pe³ni z praw publicznych
6. Oœwiadczenie kandydata, ¿e nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny byæ opatrzone klauzul¹: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Dz 2002 r Nr 101, poz.
926 z póŸn. zm).
Powy¿sza klauzula musi byæ dodatkowo opatrzona w³asnorêcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej lub przes³aæ
w terminie do dnia 25 stycznia 2012 r. do godz. 12°° pod adresem :
Gimnazjum im. Unii Europejskiej Ul. Stra¿acka 2, 72- 210 Dobra
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko G£ÓWNY KSIÊGOWY GIMNAZJUM”.
Aplikacje , które wp³yn¹ do Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej po up³ywie okreœlonego terminu nie
bêd¹ rozpatrywane. Otwarcie ofert nast¹pi w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej w dniu 25 stycznia 2012
r. o godz. 14.00.
Z regulaminem naboru mo¿na zapoznaæ siê w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu: 91 39 14 414.
Lista kandydatów spe³niaj¹cych wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem
rozmowy zostanie og³oszona w BIP Urzêdu Miasta oraz na stronie Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej.
Niezw³ocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru bêdzie upowszechniona przez
umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Miasta w
Dobra przez okres co najmniej 3 miesiêcy.
Dobra, 12 stycznia 2012 r.
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Szko³a w £abuniu Wielkim
(RESKO) Rescy radni
spotkali siê na
posiedzeniu wspólny
komisji rady 10.01.2012
r. w Centrum Kultury
w Resku. Tematem
dyskusji by³a
reorganizacja oœwiaty
w gminie.
Na spotkanie przybyli mieszkañcy £osoœnicy i £abunia Wielkiego, bowiem radni mieli podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ ich szkó³.
Na samym pocz¹tku burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski, gwoli
przypomnienia, powiedzia³ o sytuacji w gminie. Wspomnia³, ¿e gmina
potrzebuje trwa³ych oszczêdnoœci,
nie tylko na jeden rok, po to, by realizowaæ ró¿ne zadania i inwestycje
w kolejnych latach.
Podczas pierwszego posiedzenia radnych (04.01.2012 r.) wyjaœniono, ¿e gmina potrzebuje
oszczêdnoœci w wysokoœci ponad
miliona z³otych. Wed³ug wczeœniejszych wyliczeñ, przy za³o¿eniu likwidacji ca³ej szko³y w £abuniu
Wielkim i oddzia³ów 4-6 w szkole w
£osoœnicy, gmina zaoszczêdzi ponad milion z³otych. Mniej wiêcej
tyle, ile potrzeba, aby zgodnie z prawem uchwaliæ bud¿et na kolejny
rok.
Pierwszym radnym, który zabra³
g³os w dyskusji by³ Stanis³aw Buczek. Radny przedstawi³ swój sposób na reorganizacjê oœwiaty w
gminie. Zaproponowa³ obni¿enie o
30 procent kwoty przeznaczonej na
Centrum Kultury w Resku i z dzia³alnoœci kultury fizycznej. Dodatkowo obliczy³, ¿e obni¿enie wynagrodzenia wszystkim zatrudnionym w
Urzêdzie Miejskim wraz z radnymi
i so³tysami da³oby oszczêdnoœæ w
wysokoœci oko³o 250.000 z³. Radny
Buczek zaznaczy³ jednak, ¿e te ciêcia i tak mog¹ nie wystarczyæ do
za³atania dziury w bud¿ecie na kolejny rok.
Nastêpnie g³os w dyskusji zabra³
radny Jan Czaban, który przygotowa³ siê bardzo solidnie do tego spotkania. Radny rozda³ wszystkim
plan, który zak³ada³ trzy mo¿liwoœci
zmniejszenia wydatków bie¿¹cych
Gminy Resko o 1,5 mln z³.
- Najwiêcej pieniêdzy z bud¿etu
wydajemy na oœwiatê, bo ponad 11
mln z³otych, nastêpnie na OPS ponad 5 mln z³, jednak w tym dziale nie
ma mo¿liwoœci ciêæ, Urz¹d Miejski

to prawie 2,5 mln z³, w tym
1,870.000 z³ na wynagrodzenia.
Centrum Kultury – 1,1 mln, odsetek
od kredytów te¿ nie da siê zmieniæ,
one jedynie bêd¹ ros³y, bo mamy
kolejne kredyty. Nie ma w tym planie szeregu drobnych rzeczy, takich
jak cmentarze, bo je¿eli szukamy
oszczêdnoœci, to szukamy na du¿ych pozycjach (…). Je¿eli byœmy
zlikwidowali szko³ê w £abuniu
Wielkim i klasy IV-VI w £osoœnicy,
to da³oby to nam oszczêdnoœæ w wysokoœci oko³o 1,1 mln z³. Jeœli dodatkowo byœmy ciêli w ma³ym stopniu wydatki w prawie wszystkich
dzia³ach, to te 1,5 mln z³ mo¿emy
wygospodarowaæ. Jednak jeœli
chcemy zachowaæ szko³y, to
oszczêdnoœci musimy szukaæ np. na
wynagrodzeniach – ciêcia w wysokoœci 7% od kwoty wynagrodzeñ
wszystkich pracowników bud¿etowych. Dodatkowo redukcja kwoty
przyznawanej na Centrum Kultury o
30% - pewnie tyle byœmy mogli zaoszczêdziæ trzymaj¹c tylko mury i
bibliotekê. Przy tym za³o¿eniu potrzeba by by³o wy³¹czaæ oœwietlenie
w nocy w kilku wyznaczonych porach. Powsta³yby wtedy dylematy w
stylu w jakich godzinach wy³¹czyæ
to œwiat³o, czy w jakich czêœciach
miasta. Dodatkowo jeœli zrobilibyœmy jeszcze ciêcia w kilku dzia³ach
o 30%, to byœmy mogli zaoszczêdziæ 1,5 mln, zachowuj¹c jednak
szko³y. Choæ ta opcja wydajê siê ju¿
nierealna. Trzeci¹ opcj¹ jest szukanie oszczêdnoœci bez likwidacji

szkó³ i bez ciêæ wynagrodzeñ. Jest
to pomys³ absurdalny, musielibyœmy ze wszystkiego zupe³nie zrezygnowaæ, uzyskamy wtedy 1,5 mln
z³otych. (…) Mogê zrozumieæ radnych, którzy nie s¹ przekonani za
moim pomys³em reorganizacji
oœwiaty, w tym likwidacji szkó³, ale
tylko tych radnych, którzy s¹ zwi¹zani z tymi miejscowoœciami, gdzie
znajduj¹ siê szko³y podstawowe.
Rozumiem, ¿e nie mog¹ podnieœæ
rêki za likwidacj¹ tych placówek,
ale nie jestem w stanie zrozumieæ
radnych z Reska, którzy bêd¹ postawieni przed faktem, ¿e bud¿et
uchwali ktoœ za nas lub bêd¹ zmuszeni do podjêcia innych decyzji.
Nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿e „jakoœ
to bêdzie”.
Choæ radny Jan Czaban przygotowa³ trzy mo¿liwoœci zmniejszenia
wydatków bie¿¹cych w gminie, to i
tak przychyla³ siê do likwidacji
szko³y w £abuniu Wielkim i oddzia³ów IV-VI w £osoœnicy. Radny by³
za tym, aby szukaæ d³ugotrwa³ych
oszczêdnoœci w gminie.
Kolejna osob¹, która zabra³a
g³os w dyskusji by³ dyrektor gimnazjum w Resku Dariusz Siemasz.
Dyrektor podzieli³ siê ze wszystkimi zgromadzonymi swoimi spostrze¿eniami jak i doœwiadczeniem
z wczeœniejszej pracy.
- Jestem jak najbardziej daleki
od tego, aby decydowaæ o tym, czy
likwidowaæ szko³y, czy nie. Ba³em

siê te¿ takiej informacji od pañstwa,
¿e nie jestem st¹d, wiêc nie powinienem siê wypowiadaæ. Ale podj¹³em
decyzjê, ¿e jednak to zrobiê. Jestem
zwi¹zany z gimnazjum, z oœwiat¹,
jestem zwi¹zany z Reskiem. Pracuj¹c w Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie i Wroc³awiu uczestniczy³em w
wielu procedurach likwidacji szkó³.
Tyle, ¿e by³y to szko³y ponadgimnazjalne, poniewa¿ akurat tym szkolnictwem siê zajmowa³em. Jeœli mam
byæ szczery, to opinie moich przyjació³ s¹ takie, ¿e Resko jest bardzo
bogat¹ gmin¹. Niewiele jest gmin
takich, gdzie jest tak rozbudowana
sieæ szkolna jak tutaj. Chwa³a dla
was radni i dla burmistrza, ¿e liceum
i zasadnicza szko³a zawodowa znajduje siê w Resku. Jest to bardzo
dobre dla uczniów. Muszê jednak
powiedzieæ, ¿e sieæ szkolna jest niew³aœciwa, jest bardzo mocno rozbudowana. Proszê pañstwa, macie
podj¹æ powa¿n¹ decyzjê, rozwa¿acie ciêcia w ro¿nych dzia³ach, np. w
Centrum Kultury. Gdzie pójdzie
jednak ta m³odzie¿ i dzieci? Bêd¹
siê tu³aæ po Resku, zamiast przebywaæ w Centrum Kultury na zajêciach? Za dwa czy trzy lata si¹dziecie i powiecie co my zrobiliœmy? dzieci pij¹, æpaj¹, chodz¹ po pubach, bo nie maj¹ co robiæ. Zawsze
mi siê wydawa³o, ¿e jeœli siê podejmuje jak¹œ wa¿n¹ decyzjê strategiczn¹, to powinna ona dotkn¹æ jak
najmniejszej liczby mieszkañców.
Teraz s³yszê, ¿e im wiêkszej iloœci
dotknie wasze dzia³anie, to tym le-
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jednak do likwidacji
piej, wydaje siê wszystkim, ¿e wtedy bêdziecie bardziej usprawiedliwieni. To jest wasza i waszych poprzedników wina, ¿e czekaliœcie do
dnia dzisiejszego z tymi decyzjami.
Powinniœcie to zrobiæ wczeœniej, a
nie czekaæ, a¿ ten wrzód nabrzmia³.
Nie patrzcie pod tym k¹tem „moje”, musicie myœleæ o wszystkich mieszkañcach naszej gminy, a
nie partykularnych celach. Czy ktoœ
z pañstwa radnych rozmawia³ o decyzji, któr¹ musicie dzisiaj podj¹æ,
ze swoimi wyborcami? Podejrzewam, ¿e nie.
Mieszkanka jednej ze wsi apelowa³a o to, aby pamiêtaæ o dzieciach.
Nie zgadza³a siê te¿ z wypowiedzi¹
dyrektora gimnazjum.
- Zgadzam siê ze zdaniem, ¿e na
reorganizacji powinno straciæ jak
najmniej osób. Tylko dlaczego tymi
osobami maj¹ byæ dzieci? Jeœli bêd¹
doje¿d¿aæ 20 km do szko³y, to bêd¹
musieli du¿o wczeœniej wstawaæ.
Strac¹ te¿ zajêcia dodatkowe. Trzeba rozgraniczyæ kategoriê szkó³
podstawowych ze starszymi uczniami. Myœlê, ¿e aby przenieœæ nasze
dzieci do Reska, to trzeba by by³o
te¿ kilku psychologów dla nich zatrudniæ. Jeœli mowa o tym, ¿e dzieci
w Resku bêd¹ æpaæ i piæ bez Centrum Kultury, to co z naszymi dzieæmi? Nasze mog¹ to robiæ?
Ta wypowiedŸ nie zmieni³a jednak przebiegu spotkania, nie znalaz³a te¿ wiêkszego odzewu wœród
radnych. G³os zabra³ radny Marek
Wierzbowski, który jako pierwszy
z³o¿y³ oficjalny wniosek.
- Uwa¿am, ¿e najmniej krzywdz¹ca bêdzie likwidacja szko³y w
£abuniu Wielkim. Zastanawiam siê,
czy pañstwo nas s³uchacie. S¹ miejsca dla dzieci w Szkole Podstawowej w Resku, s¹ tam fajne warunki,
orlik. Je¿eli pójdziemy dzisiaj do
domu i zostawimy szko³y, to nie bêdzie ¿adnych inwestycji, nie bêdzie
nowych œwietlic. Jestem prostym
cz³owiekiem i ja to zrozumia³em.
Byæ mo¿e powstanie piêkne miejsce
pracy w £abuniu Wielkim. Widzê,
¿e najmniej krzywdz¹ca sytuacja
jest w £abuniu Wielkim. Sk³adam
wniosek o likwidacjê szko³y w
£abuniu Wielkim.
Wniosek ten nie ucieszy³ przyby³ych na posiedzenie komisji
mieszkañców £abunia Wielkiego.
Radny Oktawiusz Je¿ zauwa¿y³ jednak, ¿e w poprzednim roku, kiedy
mówiono o likwidacji szkó³, protestuj¹cych rodziców by³a ca³a masa,
a teraz raptem „garstka”. Zaznaczy³

te¿, ¿e w œrodowisku £abunia Wielkiego wielu ludzi pogodzi³o siê ju¿
z likwidacj¹ szko³y i nie chc¹ oni
protestowaæ, bo chc¹ wreszcie
prawdziwej stabilizacji, pewnoœci i
spokoju.
W tej niezbyt przyjemnej atmosferze by³ te¿ akcent zabawny, który
rozœmieszy³ przyby³ych mieszkañców £osoœnicy i £abunia Wielkiego. Rady Pawe³ Gradus wsta³ i wyrecytowa³ z karteczki niczym wierszyk swoj¹ opiniê dotycz¹c¹ szkó³.
Radny by³ za ca³kowitym zlikwidowaniem szkó³ w £osoœnicy i £abuniu Wielkim nazywaj¹c swoj¹ decyzjê wyborem mniejszego z³a.
Rozbawieni uczestnicy spotkania œmiali siê, ¿e przemówienie to
zosta³o „œci¹gniête z internetu” lub
„napisane przez inn¹ osobê”.
O dzieciach zdawa³a siê pamiêtaæ radna El¿bieta Korgul; apelowa³a, aby pamiêtaæ chocia¿ o dobru
ma³ego dziecka. Radna z³o¿y³a tak¿e wniosek o pozostawienie klas 03 w obu szko³ach.
- Wszystkie dzieci powinny
mieæ zapewnione jak najlepsze warunki. Nie mo¿e byæ tak, ¿e chc¹c
ratowaæ bud¿et gminy wys³u¿ymy
siê tymi najs³abszymi. PójdŸmy
wiêc na kompromis i zostawmy w
£abuniu Wielkim i £osoœnicy klasy
0-3. Wszyscy wiemy, ¿e dzieci najlepiej siê rozwijaj¹, gdy znajduj¹ siê
w ma³ych grupach. Dzieci te i tak s¹
pokrzywdzone, bo mieszkaj¹ w takich dziurach jak Orzeszkowo czy
Sto³¹¿ek. Piêciu radnych jest nauczycielami i mam nadziejê, ¿e
¿aden z radnych nie zag³osuje za
likwidacj¹ szkó³.
Nastêpnie radny Dariusz Mo¿ejko bez zbêdnych dyskusji wsta³ i
z³o¿y³ wniosek o pozostawienie ca³ej szko³y w £osoœnicy.
Radny Adam Seredyñski opowiada³ siê za pozostawieniem szkó³,
a zaistnia³¹ sytuacjê nazywa³ „wyolbrzymion¹”. Radny mówi³, i¿ wartoœci¹ drugorzêdn¹ s¹ finanse, za
najwa¿niejsze stawia³ dobro dzieci
jak i równe traktowanie mieszkañców. Wywody radnego niestety doœæ
czêsto przerywa³a przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Barbara Basowska.
Ale nie tylko radnemu, bo i so³tys
Iglic nie mog³a do koñca wyraziæ
swojego zdania, które by³o doœæ
ostre w stosunku do radnych.
- Nie tak dawno walczyliœmy o
liceum, pan Czaban by³ wtedy tak
bardzo za tym, aby ratowaæ t¹ szko³ê, stanowiska pracy i dzieci. A dziœ

pan Czaban jest tak bardzo za likwidacj¹ szkó³ podstawowych. Ju¿ wtedy by³o wiadomo, ¿e jeœli przejmiemy liceum, to bêdzie to gwóŸdŸ do
trumny dla szko³y w £abuniu Wielkim i £osoœnicy. Skoro jedn¹ szko³ê
ju¿ uratowaliœmy, to ratujmy te¿
inne. Pani Kulig ca³y czas krêci
nosem, podgaduje itd., ma pani prawo. Wiadomo o co chodzi. Niektóre
dzieci trafi¹ do szko³y w Starogardzie. Pana Wierzbowskiego nie rozumiem w ogóle... (tu wypowiedŸ
przerwa³a przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej.
Jako kolejny g³os zabra³ radny
Andrzej Nowak.
- Proszê pañstwa te szko³y by³y
kiedyœ szare, z roku na rok siê zmienia³y, dziœ osi¹gnê³y najwy¿szy
standard. A nam dzisiaj chodzi po
g³owie ich likwidacja. Przykro jest,
szkoda tych dzieci, bo to one najgorzej ucierpi¹. Jestem przyjacielem
szko³y w £abuniu Wielkim, jestem z
tego dumny, dosta³em medal, bêdê o
tym pamiêta³ i o tych dzieciach.
W swojej wypowiedzi radny
Andrzej Nowak zaznaczy³, ¿e radny
Zygmunt Œwiêcicki tak¿e jest przyjacielem szko³y w £abuniu Wielkim
i równie¿ otrzyma³ medal od dzieci.
Radny Nowak tym samym mia³ nadziejê, i¿ radny Œwiêcicki zag³osuje
przeciw likwidacji szko³y.
Przewodnicz¹ca rady Barbara
Basowska podsumowa³a spotkanie
i przedstawi³a oficjalne wnioski,
nad którymi mieli za chwilê g³osowaæ radni. Powsta³o ma³e zamieszanie, który z wniosków powinien byæ
poddany g³osowaniu jako pierwszy.
Wnioskiem tym by³ wniosek
radnego Wierzbowskiego o rozpoczêcie procedury przygotowawczej
do likwidacji szko³y w £abuniu
Wielkim z dniem 31 sierpnia 2012.
9 radnych g³osowa³o za likwidacj¹

szko³y (Jan Czaban, Zygmunt Œwiêcicki, Oktawiusz Je¿, Marek Wierzbowski, Edyta Klepczyñska, Pawe³
Gradus, Barbara Basowska, Renata
Kulik, i Anna Bogdañska), 6 radnych by³o przeciwnych likwidacji
(Andrzej Nowak, Adam Seredyñski, El¿bieta Korgul, Dariusz Mo¿ejko, Czes³aw Kot³ów i Stanis³aw
Buczek). Nikt siê nie wstrzyma³.
Wniosek o utworzenie w £abuniu Wielkim filii Szko³y Podstawowej w Resku, który z³o¿y³a radna
El¿bieta Klepczyñska, zosta³ odrzucony.
Nastêpnie radni g³osowali nad
wnioskiem radnego Jana Czabana, o
utworzenie w £osoœnicy filii Szko³y
Podstawowej w Resku. 6 radnych
g³osowa³o za przyjêciem wniosku,
taka sama iloœæ radnych g³osowa³a
przeciw, a 3 radnych siê wstrzyma³o. Wniosek nie przeszed³, ale czy
szko³a w £osoœnicy w ca³oœci bêdzie dalej funkcjonowaæ, tak naprawdê zdecyduj¹ radni na sesji.
Niektórzy radni nie mogli pogodziæ siê z przebiegiem g³osowania
nazywaj¹c sytuacjê haniebn¹ i nie
maj¹c¹ moralnego wyt³umaczenia.
Decyzje podjête na komisji nie
s¹ jednak ostatecznie wi¹¿¹ce. S¹
swego rodzaju opini¹. Ostateczn¹
decyzjê radni podejm¹ na sesji. Tak
wiêc mo¿liwe, ¿e sytuacja siê jeszcze zmieni. Byæ mo¿e mieszkañcy
bêd¹ próbowali dalej walczyæ o
szko³ê w £abuniu Wielkim. Z drugiej strony radny Marek Wierzbowski w ka¿dej wypowiedzi wspomina
o „piêknych miejscach pracy w
£abuniu Wielkim”, wiêc mo¿e coœ
jest na rzeczy i OREW w £abuniu
Wielkim to nie tylko pomys³y. Pewne jest, ¿e jeœli zostanie zlikwidowana tylko jedna szko³a, to i tak bêdzie
to za ma³a oszczêdnoœæ. Problem
wiêc nie zostanie rozwi¹zany. PJ
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Gimnazjaliœci z Reska dbaj¹ o polszczyznê
"Prawdziwa wymowa
polega na tym,
aby powiedzieæ wszystko,
co trzeba i tylko to, co trzeba".
M³odzie¿ z Gimnazjum w Resku
po raz pierwszy w tym roku spróbowa³a swoich si³ w „Konkursie Ojczyzny Polszczyzny”. Ma on zasiêg
ogólnopolski i odbywa siê pod auspicjami „Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny” oraz honorowym
patronatem profesora Jana Miodka.
G³ówn¹ ide¹ konkursu, którego
szkolny fina³ odby³ siê 11 stycznia
2012 roku, jest promowanie kultury
s³owa pisanego i mówionego oraz
wy³onienie
utalentowanych
uczniów, którzy znakomicie pisz¹ i
interesuj¹co opowiadaj¹. Ponadto
stowarzyszenie wspiera rozwój tych
m³odych ludzi.
Maj¹c to wszystko na uwadze
staraliœmy siê stworzyæ w gimnazjum w³aœciw¹ atmosferê i oprawê
tego konkursu, tak, by m³odzie¿ prezentuj¹ca swoje wypowiedzi dobrze siê czu³a.

Szkolny konkurs przebiega³
dwuetapowo. Najpierw uczniowie
pisali test sk³adaj¹cy siê z pytañ
zamkniêtych i otwartych. Po sprawdzeniu prac przez polonistki, jedenaœcioro uczestników, spoœród piêtnastu, zakwalifikowa³o siê do czêœci
ustnej. Tymi uczniami byli: Klaudia
Bakunowska, Monika Bia³y,
Agnieszka Dziuba, Barbara Gromek, Sandra Kocik, Katarzyna
Mañka, Micha³ Marcinkowski, Katarzyna Mieszaniec, Karolina Leszczyñska, Sandra Leszczyñska,
Klaudia Podhorodecka.
W drugim etapie m³odzie¿ losowa³a tematy opowiadañ i w ci¹gu 45
minut przygotowywa³a siê do wypowiedzi ustnej, by wyg³osiæ je piêkn¹
polszczyzn¹ przed jurorami i zgromadzon¹ publicznoœci¹. Ta czêœæ
wzbudzi³a najwiêcej emocji wœród
wystêpuj¹cych.
Prezentacje uczniów pokaza³y,
¿e piêkno mowy ojczystej jest im
bliskie, co podkreœlili starann¹ polszczyzn¹ oraz odpowiednio dobranymi œrodkami wyrazu.
Najwiêksz¹ iloœæ punktów z obu

SP Resko w Wielkiej
Orkiestrze Œwi¹tecznej
Pomocy

8 stycznia br., z okazji fina³u
Wielkiej Orkiestry, w Centrum
Kultury w Resku odby³y siê liczne
wystêpy, m. in. z udzia³em
uczniów Szko³y Podstawowej.
Piosenki o tematyce œwi¹tecznej
oraz wiersze zaprezentowali najm³odsi wychowankowie - kl. I i II.
Opiekunami by³y panie: A. GórskaPowchowicz, M. Muszyñska, A.
Ostrowska, B. Wronowska, R. Gajdzis, E. Kwiatanowska.
Nastêpnie na scenie pojawili siê
uczniowie kl. IIIa (opiekun p. J.

Grygiel) i przedstawili jase³ka. Kolêdy i pastora³ki zaœpiewa³ szkolny
chór (starsza grupa uczniów pod
kierunkiem p. E. Kwiatanowskiej).
W rytm muzyki afrykañskiej tañczyli, grali i œpiewali zarówno m³odsi,
jak i starsi wychowankowie SP Resko, cz³onkowie ko³a zainteresowañ
dzia³aj¹cego przy CK. Natomiast
najwiêcej pieniêdzy w Resku zebra³
uczeñ kl. VI c - Micha³ Kondrat;
kwot¹ 553,95 z³ przeœcign¹³ wszystkich kwestarzy. Gratulujemy!
Justyna Walczykiewicz

etapów otrzymali: Klaudia Podhorodecka, Monika Bia³y, Sandra
Leszczyñska, Karolina Leszczyñska i Micha³ Marcinkowski.
Obecnie trwaj¹ ferie zimowe,
ale uczniowie z niecierpliwoœci¹
oczekuj¹ dalszego etapu konkursu.
Dziêkujê Pañstwu Halinie i Ada-

mowi Szatkowskim, Pani Wandzie
Dranczewskiej oraz Pani Halinie
Narolewskiej, ¿e zechcieli byæ jurorami II etapu uczniowskich zmagañ
i swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili „Konkurs Ojczyzny Polszczyzny”.
Koordynator Szkolny Konkursu
Joanna Murat

Z ¿ycia Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie

Z Wêgorzyna do
Recza po zwyciêstwa!

W ubieg³ym tygodniu, w wielu
miastach regionu zachodniopomorskiego, odbywa³y siê coroczne konkursy kolêd i pastora³ek, w
których brali udzia³ uczniowie z
³obeskich placówek oœwiatowych.
Wœród wykonawców nie zabrak³o dzieci z naszej szko³y, które
wyst¹pi³y w Wêgorzynie i Reczu, w
kategorii: soliœci, klasy IV - VI. W
sk³ad ekipy weszli: Maja D¹browska - klasa IV, Magda Kowaliñska kl. V, jako reprezentantki szko³y i
Micha³ Stefanowski - kl. VI, reprezentuj¹cy scholê szkolno-parafialn¹ „AGNUSKI”.

Dobór repertuaru, solidne przygotowanie i wsparcie ze strony opiekunów, zaowocowa³y wspania³ymi
wynikami, popartymi cennymi nagrodami. W Wêgorzynie, podczas V
Powiatowego Festiwalu Kolêd i
Pastora³ek, Micha³ Stefanowski
zaj¹³ w swej kategorii I miejsce, a
tak¿e zdoby³ Nagrodê Grand Prix.
Podobnie, trzy dni póŸniej w
Reczu, ten sam uczeñ, w VII Konkursie Kolêd i Pastora³ek, zaj¹³ tak¿e I miejsce. W obydwu wystêpach
zaœpiewa³ pastora³kê „Oj maluœki,
maluœki...”, zdobywaj¹c serca jury i
oklaskuj¹cej go gromkimi brawami
widowni.
A. Hrycaj i J. Gêsicki
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V Powiatowy Festiwal Kolêd i Pastora³ek w Wêgorzynie

NIEZWYK£E SPOTKANIE Z KOLÊDAMI
I PASTORA£KAMI
(WÊGORZYNO) 10 stycznia
2012 roku w hali sportowo-widowiskowej w Wêgorzynie odby³ siê V
Powiatowy Festiwal Kolêd i Pastora³ek, zorganizowany przez tutejsz¹ parafiê oraz gimnazjum.
Honorowy Patronat nad festiwalem objêli: JE Metropolita Szczeciñsko-Kamieñski Ks. Arcybiskup Andrzej Dziêga, Starosta £obeski Pan
Ryszard Brodziñski i Burmistrz Wêgorzyna Pani Monika KuŸmiñska.
Uroczystego otwarcia w imieniu
arcybiskupa dokona³ ks. Dziekan Józef Cyrulik, który wyrazi³ radoœæ z
powodu „rozrastania” siê festiwalu.
Do rozpoczêcia konkursowych prezentacji organizatorzy zaprosili proboszcza parafii w Wêgorzynie ks.
Karola Wójciaka i dyrektor Gimnazjum im. Or³a Bia³ego Pani¹ El¿bietê
Gêbkê.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
profesjonalne jury, które po raz kolejny goœci³o na gimnazjalnej uroczystoœci. Obradom przewodniczy³ ks. Zbigniew WoŸniak - doktor sztuki, wyk³adowca muzykolog Wy¿szego Seminarium Duchownego w Szczecinie, a jego cz³onkami byli pani Ewa
Filipowicz-Kosiñska - doktor sztuki,
solistka Opery na Zamku w Szczecinie i pan Igor Ciniawski - absolwent
Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w
Iwanofrankowsku na wydziale dyrygentury.
Do festiwalu zg³osi³o siê 52
uczestników, którzy wystêpowali w
piêciu kategoriach wiekowych:
przedszkola i klasy „0”, szko³a podstawowa klasy I-III i klasy IV-VI, gimnazja oraz szko³y ponadgimnazjalne.

Prezentacje przy pe³nej widowni
rozpoczêto nieco po godzinie 14., by
zakoñczyæ oko³o godziny 19. S³uchacze zachwycali siê piêknymi wykonaniami znanych kolêd i pastora³ek, które cudownie brzmia³y w nastrojowej
scenerii. W przerwach wszyscy czêstowali siê smacznymi wypiekami
przygotowanymi przez rodziców.
Na zakoñczenie przyszed³ czas na
og³oszenie werdyktu, który poprzedzono cennymi i fachowymi uwagami pod adresem uczestników oraz ich
opiekunów. Jury w ka¿dej kategorii
nagrodzi³o najlepszych wykonawców, którzy dziêki hojnoœci licznych
sponsorów odebrali atrakcyjne nagrody i dyplomy uznania.
Oto laureaci.
kategoria I - przedszkola i klasy „0”
I miejsce Magdalena Krzaczek Parafia w Runowie Pom., opiekun
Maja Sugier-Myd³o
II miejsce Alicja Kryciñska Punkt Przedszkolny w Mieszewie,
opiekun Agata Buryszek
III miejsce Amelia Knafel - Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Chociwlu, opiekun Barbara Malinowska.
kategoria II klasy I-III szko³y
podstawowej
I miejsce Zuzanna Szymanek Œwietlica Terapeutyczna przy Szkole
Podstawowej nr 1 w £obzie, opiekun
S³awomira Kiwa³a
II miejsce Patrycja Poznañska - SP
w Wêgorzynie, opiekun Jadwiga Lasocka
III miejsce Mateusz Andryszak SP nr 1 w £obzie, opiekun Ma³gorzata Bieniuk.

kategoria III - klasy IV-VI
szko³y podstawowej
I miejsce Micha³ Stefanowski Parafia w £obzie, opiekun Jaros³aw
Gêsicki
II miejsce Adrian Kociuba - Szko³a Podstawowa w Reczu, opiekun
Ewa Kociuba
III miejsce Dawid Stasiak - Wêgorzyñskie Towarzystwo Twórczoœci
Artystycznej, opiekun Dorota Stefanowska
Wyró¿nienia: Szymon Mochocki
- Zespó³ Placówek Oœwiatowych w
Chociwlu, opiekun Barbara Jaskot.
kategoria IV - gimnazjum
I miejsce Sylwia Patrza³ek - Miejska Biblioteka Publiczna w £obzie,
opiekun Grzegorz Stefanowski
II miejsce Agata Misiek - Gimnazjum w Reczu, opiekun Grzegorz
Jurkiewicz
III miejsce Patrycja Jaremko Parafia w £obzie, opiekun Grzegorz
Stefanowski
III miejsce Aleksandra Tarnicka So³ectwo Zajezierze, opiekun Grzegorz Stefanowski
Wyró¿nienia: Kornelia Mierzwiak - Prywatna Szko³a Gry w £obzie,
opiekun Grzegorz Stefanowski.
kategoria V - szko³y
ponadgimnazjalne i doroœli
I miejsce - nie przyznano
II miejsce Aneta Chrostowska £obeski Dom Kultury, opiekun Albert
Moroz
III miejsce Agata Brzózka - £obeski Dom Kultury, opiekun Robert Jaremko.
Najwiêksze emocje wzbudzi³a
nagroda g³ówna, ufundowana przez
ks. arcybiskupa Andrzeja Dziêgê.
Grand Prix V Powiatowego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek wyœpiewa³ Micha³ Stefanowski, który przepiêknie

wykona³ kolêdê „Oj maluœki, maluœki”.
Sponsorami festiwalu byli:
Pan Ryszard Brodziñski Starosta
£obeski
Pani Monika KuŸmiñska Burmistrz Wêgorzyna
Pani Zofia Makarec Radna Powiatu £obeskiego
Pan Józef Drozdowski Radny
Powiatu £obeskiego
Pan Jan Szymko Rada Miejska w
Wêgorzynie
Ksi¹dz Karol Wójciak Proboszcz
Parafii w Wêgorzynie
Pani Jadwiga Kamiñska Przewodnicz¹ca Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Wêgorzynie
Pani El¿bieta Ró¿añska Prezes
Gminnej Spó³dzielni w Wêgorzynie
Pan Jan Parciak firma Pagok Meble w Wêgorzynie
Pani Gra¿yna i Stanis³aw Sobañscy Piekarnia „Wac³aw Wasilewski”
Pan Maciej Kosmala Restauracja
„S³owiañska” w Wêgorzynie
Pan Patryk Dreczkowski firma
Pad Chem ze Starczewa
Pani Anna Drapa³a Dyrektor Banku Spó³dzielczego w Wêgorzynie
Pan Bogdan Kozak firma Elektromechanika Ch³odnicza i Ogólna w
Z³ocieñcu
Pani Renata Wiœniewska Przewodnicz¹ca Rady Rodziców przy
Gimnazjum w Wêgorzynie
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie.
Organizatorzy uczestnikom i
opiekunom serdecznie gratuluj¹,
sponsorom piêknie dziêkuj¹ za
wsparcie, a wszystkich ponownie
gor¹co zapraszaj¹ w goœcinne mury
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie na kolejn¹ edycjê festiwalu.
(o)
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FERIE

Terminarz spotkañ dzieci i m³odzie¿y
w czasie ferii zimowych 2012 w £DK
WTOREK – 17.01.2012
godz. 10.00 – „W œwiecie fotografii” – warsztaty fotograficzne z panem
Leszkiem Kurpiewskim
godz. 11.00 – „Sztuki znane i nieznane – origami ”– zajêcia prowadzi pani
El¿bieta Janiszewska godz. 11.00 – spotkanie z gitar¹ klasyczn¹ – prowadzi
pan Robert Uss
godz. 11.00 – 18.00 – techniki gry na instrumentach dêtych drewnianych prowadzi pan Rafa³ Reich
godz. 12.00 – Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora LOK w £obzie – prowadzi Janusz Zarecki godz. 12.00 – 15.00 – zajêcia sekcji instrumentów
dêtych blaszanych – prowadzi pan Kazimierz Malicki
godz.12.00 – warsztaty instrumentów dêtych – prowadzi pan Dariusz Ledzion

ŒRODA – 18.01.2012
– wyjazd na basen do Œwidwina dzieci z terenów wiejskich wg. harmonogramu I gr.
godz.10.00 – „ChodŸ, wymaluj swój œwiat” Konkurs Plastyczny z nagrodami – prowadzi pani Lidia Dzie¿ak
godz. 10.00 – 16.00 – techniki gry na instrumentach perkusyjnych – prowadzi pan Piotr Zarecki godz. 11.00 – spotkanie z gitar¹ klasyczn¹ – prowadzi
pan Robert Uss
godz. 11.00 – 18.00 – techniki gry na instrumentach dêtych drewnianych –
prowadzi pan Rafa³ Reich
godz. 12.00 – warsztaty instrumentów dêtych – prowadzi pan Dariusz
Ledzion
godz. 13.00 – spotkania teatralne – prowadzi pani Renata Siarkiewicz

CZWARTEK – 19.01.2012
godz. 10.00 – Teatr dla Dzieci pt.„Kozucha k³amczucha” w wykonaniu
aktorów
SMFTSiR ART-RE z Krakowa
godz. 10.00 – „Sztuki znane i nieznane – kirigami” – zajêcia prowadzi pani
El¿bieta Janiszewska
godz. 11.00 – 18.00 – techniki gry na instrumentach dêtych drewnianych –
prowadzi pan Rafa³ Reich
godz. 12.00 – 15.00 – zajêcia sekcji instrumentów dêtych blaszanych –
prowadzi pan Kazimierz Malicki
godz. 12.00 – warsztaty instrumentów dêtych – prowadzi pan Dariusz
Ledzion
godz. 14.00 – „Œpiewajmy razem” zajêcia wokalne – poprowadzi pan Albert
Moroz
godz. 15.00 – rêkodzie³o artystyczne, – zajêcia prowadzi pani Elwira Stawska
godz. 16.00 – koncert zespo³ów rockowych (wstêp wolny)

PI¥TEK – 20.01.2012
godz. 10.00 – „Sztuki znane i nieznane – wycinanka” – zajêcia prowadzi
pani El¿bieta Janiszewska godz. 11.00 – 18.00 – techniki gry na instrumentach dêtych drewnianych – prowadzi pan Rafa³ Reich
godz. 13.00 – 15.00 – nauka tañca towarzyskiego (wstêp wolny) – zajêcia
prowadzi pani Katarzyna Radomska
godz. 12.00 – 15.00 zajêcia sekcji instrumentów dêtych blaszanych – prowadzi pan Kazimierz Malicki
godz. 12.00 – warsztaty instrumentów dêtych – prowadzi pan Dariusz
Ledzion
godz. 14.00 – „Œpiewajmy razem” – zajêcia wokalne – poprowadzi pan
Albert Moroz
godz. 11.00 – 14.00 – Bal Karnawa³owy dla dzieci – wybory Miss i Mistera
balu – konkursy z nagrodami
godz. 13.00 – spotkania teatralne – prowadzi pani Renata Siarkiewicz
SOBOTA – 21.01.2012
godz. 10.00 – „Sztuki znane i nieznane – kleksografia” – zajêcia prowadzi
pani El¿bieta Janiszewska

godz. 11.00 – 18.00 techniki gry na instrumentach dêtych drewnianych –
prowadzi pan Rafa³ Reich godz. 12.00 – 15.00 zajêcia sekcji instrumentów
dêtych blaszanych – prowadzi pan Kazimierz Malicki
godz. 12.00 – warsztaty instrumentów dêtych – prowadzi pan Dariusz
Ledzion

WTOREK – 24.01.2012
godz. 10.00 – rozpoczêcie Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora £DK
– sêdzia turnieju pan Rafa³ Peter
godz. 10.00 – „Sztuki znane i nieznane – florystyka papierowa” – zajêcia
prowadzi pani El¿bieta Janiszewska
godz. 11.00 – 18.00 – techniki gry na instrumentach dêtych drewnianych –
prowadzi pan Rafa³ Reich
godz. 12.00 – 15.00 – zajêcia sekcji instrumentów dêtych blaszanych –
prowadzi pan Kazimierz Malicki
godz. 12.00 – warsztaty instrumentów dêtych – prowadzi pan Dariusz
Ledzion

PLAN ZAJÊÆ PODCZAS
FERII ZIMOWYCH
W CENTRUM KULTURY
W RESKU
Zapraszamy od16.01 do 20.01.2012 i od 23.01 do 27.01.2012
na zajêcia w dwóch grupach wiekowych:
* grupa m³odsza (dzieci od lat 7do 12) w godzinach: 10:00-12:00
* grupa starsza ( dzieci i m³odzie¿ od lat 12) w godzinach:12.30-14.00
* zajêcia muzyczne
* warsztaty plastyczne
* zajêcia teatralne
* zajêcia rekreacyjno-sportowe
* gry i zabawy
* konkursy karaoke
* warsztaty decoupage ( grupa starsza )
*wyjazd do kina w Miêdzyzdrojach
*przedstawienie teatralne

Harmonogram zajêæ
sportowych podczas ferii
zimowych w Hali Sportowo
- Widowiskowej w £obzie
17.01.2012 r. 10:00 - Turniej dzikich dru¿yn kat. gimnazjum
17.01.2012 r. 13:00 - Nauka oraz pokaz gry w pi³kê no¿n¹ i koszykow¹ dla uczniów
szkó³ ³obeskich - zajêcia sportowo rekreacyjne
18.01.2012 r. 09:00 - Turniej Pi³ki Koszykowej Dziewcz¹t z udzia³em zaproszonych zespo³ów z Koszalina, Radowa Ma³ego, Drawska i £obza.
18.01.2012 r. 12:00 - Nauka oraz pokaz gry w pi³kê siatkow¹ i koszykow¹ dla
uczniów szkó³ ³obeskich - zajêcia sportowo rekreacyjne
19.01.2012 r. 12:00 - Zajêcia sportowo rekreacyjne: nauka gry dla pocz¹tkuj¹cych
w pi³kê no¿n¹.
20.01.2012 r. 11:00 - Halowa Szkolna Liga Futsalu uczniów szkó³ ³obeskich
21.01.2012 r. 11:00 - Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej o puchar Prezesa GZ LZS w
£obzie
23.01.2012 r. 11:00 - Turniej ORLIKÓW w pi³ce no¿nej - kat. szkó³ podstawowych
i gimnazjum
24.01.2012 r. 15:00 - Zajêcia sportowo rekreacyjne: nauka gry dla pocz¹tkuj¹cych
w pi³kê no¿n¹.
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£obzianie wracali
Ukradli pompê
z „czarnej roboty”
z „patelni”
w Radowie Ma³ym
(RADOWO MA£E) W
minionym tygodniu w
Radowie Ma³ym dosz³o
do bardzo niemi³ego
incydentu. Pompa, która
wypompowywa³a wodê
z „patelni” do jeziorka
zosta³a ukradziona,
przez co woda zala³a
obiekt.
Pompa ta znajdowa³a siê w specjalnie do tego przeznaczonej studni. Dzia³a³a w systemie automatycznym, gdy poziom wody by³ za du¿y,
to bardzo szybko przepompowywa³a wodê z „patelni” do jeziorka znajduj¹cego siê po drugiej stronie drogi.
- W tej chwili wody na „patelni”
ju¿ nie ma, bo j¹ wypompowaliœmy.
Pompa kosztowa³a nas 400 z³, teraz
zakupiliœmy now¹, jednak nie bêdzie ona ju¿ na sta³e znajdowa³a siê
w studni. Pó³tora roku bardzo fajnie
to funkcjonowa³o, pompa siê sprawdzi³a, a¿ do tego momentu, bo ktoœ
j¹ zwyczajnie ukrad³. Teraz gdy na
„patelni” bêdzie za du¿o wody, to
zaniesiemy pompê, aby wypompowaæ nadmiar wody a póŸniej j¹ zabierzemy. Nie ma sensu, aby j¹ tam
zostawiaæ, bo byæ mo¿e komuœ
znów przyjdzie na myœl, ¿eby j¹
ukraœæ – mówi³ wójt gminy Radowo
Ma³e Józef Wypijewski.

Bandytyzm - tak mo¿na nazwaæ
podobne uczynki. ¯aden to zysk
wielki, bo jeœli ktoœ pompê sprzeda³,
to mo¿e i za butelkê wina. Ktoœ
wyrz¹dzi³ wiêcej szkody, ni¿ zyska³.
Z „patelni” w Radowie Ma³ym korzysta wielu ludzi, jest to naprawdê
imponuj¹cy obiekt, którego problemem jest zalewaj¹ca woda, ale poradzono sobie z tym poprzez zamontowanie pompy. Ta najwyraŸniej komuœ siê spodoba³a lub przeszkadza³a.
W Radowie Ma³ym niestety
doœæ czêsto s³yszy siê o podobnych
uczynkach. Ostatnio np. o dewastacji ogrodzeñ czy placu zabaw. Jeœli
pompê ukrad³ mieszkaniec Radowa
Ma³ego, to okrad³ tak naprawdê siebie, czy swoj¹ rodzinê, bo „patelnia” s³u¿yæ ma wszystkim.
PJ

Wydarzenia z weekendu
W czasie ostatniego weekendu
policjanci zatrzymali trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych.
W sobotê, 14 stycznia 2012 r., w
Resku, na al. Wolnoœci, Piotr K. kierowa³ motocyklem marki SHL bêd¹c w stanie nietrzeŸwym. Badanie
wykaza³o 0,40 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
O godz. 1.00 w nocy, w £obzie,
na ul. Waryñskiego, policjanci z
£obza zatrzymali mieszkañca Lesiêcina, który kierowa³ rowerem z
wynikiem 0,37 mg/l.
W niedzielê, na ul. Spokojnej w
£obzie, mundurowi zatrzymali 43
letniego mieszkañca Starogardu,
który kierowa³ samochodem marki

VW w stanie nietrzeŸwym. Badanie
tym razem wykaza³o 1,30 mg/l.
Dwie kolizje
Na drogach powiatu dosz³o tylko do dwóch kolizji drogowych. W
sobotê, 14 stycznia 2012 r., o godz.
16.55, na drodze £obez - Wêgorzyno, kieruj¹cy samochodem marki
Ford uderzy³ w dzika, który wbieg³
z pobocza drogi. Uszkodzeniu uleg³
pojazd.
Oko³o godz. 20.00 w Borkowie
Wielkim, kieruj¹cy samochodem
marki Citroen nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na
drodze, w wyniku czego uderzy³ w
p³ot posesji, a nastêpnie odjecha³ z
miejsca zdarzenia.

(ŒWIDWIN) Patrol Policji zatrzyma³ w Œwidwinie dwóch mê¿czyzn, którzy w nocy, 8 stycznia
2012 r., dokonali kradzie¿y butli
gazowych. Zatrzymanymi okazali siê mieszkañcy £obza.

mê¿czyŸni wracaj¹ w³aœnie z „czarnej roboty”. Okaza³o siê, ¿e do kradzie¿y dosz³o w S³awoborzu (pow.
œwidwiñski), gdzie mê¿czyŸni, po
przeciêciu k³ódki w stojaku, zabrali
6 butli gazowych.

Policjanci, podczas patrolu nocnego w Œwidwinie, zatrzymali do
kontroli drogowej samochód osobowy. W aucie znajdowa³y siê no¿yce i szeœæ sztuk butli gazowych. 28
i 49 latek, poruszaj¹cy siê tym pojazdem, nie potrafili wyjaœniæ, sk¹d
pochodz¹ te przedmioty. W toku
dalszych czynnoœci ustalono, ¿e

O zaistnia³ym zdarzeniu nie wiedzia³ nawet sam w³aœciciel. Policjanci zatrzymali sprawców i odzyskali przedmioty, zanim ten dowiedzia³ siê, ¿e straci³ mienie o wartoœci ponad 1000 z³.
Mê¿czyŸni trafili do policyjnego aresztu, grozi im kara pozbawienia wolnoœci do lat 10.
(kp)

O bezpiecznych
feriach w powiecie

Policjantka z £obza przeprowadzi³a spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹ na temat bezpiecznych ferii.
Takie spotkania odby³y siê ju¿
rano w Szkole Podstawowej w Resku, gdzie pedagog zorganizowa³a
pogadankê z uczniami klas I - III
oraz IV- V. Policjantka omówi³a
zasady bezpiecznego wypoczynku
podczas zimowych ferii. Mimo ¿e
aura jest bardziej jesienna ni¿ zimowa i nie sprzyja zabawom na powietrzu, warto pamiêtaæ o swoim bezpieczeñstwie w ró¿nych miejscach.
Dzieci chêtnie uczestniczy³y w tych
zajêciach, zadawa³y interesuj¹ce
pytania.
Nastêpnie policjantka odwiedzi³a m³odzie¿ z Gimnazjum w
Oœrodku Rehabilitacyjno -wychowawczo- dydaktycznym w Radowie
Wielkim. M³odzie¿ z tego oœrodka
bra³a udzia³ w konkursie zorganizowanym przez WORD w Szczecinie
na temat Bezpiecznego Zachowania
na Drodze. Uczniowie razem z opie-

kunami przygotowali bardzo ciekaw¹ prezentacjê multimedialn¹
omawiaj¹c¹ zasady bezpiecznego
poruszania siê po drodze. Sami brali
udzia³ w tej prezentacji, pokazywali
zachowania ryzykowne i takie, które trzeba powielaæ. Ka¿dy wpis - to
wiersz utrwalaj¹cy zasady bezpieczeñstwa. Prezentacja ta- zosta³a
wyró¿niona przez jury.
Ostatnie spotkania odby³y siê w
Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie.
Policjantka odwiedzi³a tym razem
uczniów klasy VI iV. Podczas pogadanki zwróci³a szczególn¹ uwagê na
odpowiedzialnoœæ prawn¹ nieletnich jaka grozi za pope³nianie czynów karalnych, za nie w³aœciwe zachowania w miejscu zamieszkania,
czy te¿ w miejscu wypoczynku zimowego.
Kolejne spotkania, tym razem z
udzia³em policjantki, stra¿aka i
przedstawiciela sanepidu odbêd¹ siê
w przysz³ym tygodniu, podczas ferii.
Bêdzie czas i na wspóln¹ zabawê i na
naukê w³aœciwego zachowania. (kp)
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FINA£ LICEALIADY W SZACHACH
W auli Liceum nr 13 w Szczecinie odby³ siê FINA£ WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY w
SZACHACH DRU¯YNOWYCH.
G³ównymi organizatorami turnieju byli Wojewódzki Szkolny
Zwi¹zek Sportowy i Klub Szachowy „Gryf” Szczecin. W rozgrywkach przy stolikach szachowych
udzia³ wziê³o 56 zawodniczek i zawodników z 16 szkó³ ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Powiat ³obeski reprezentowali uczniowie Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie.
Zgodnie z regulaminem, w sk³adzie ka¿dej dru¿yny startowa³o 4
uczniów, w tym obowi¹zkowo minimum jedna dziewczyna. Turniej
rozgrywano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem
gry po 15 minut na partiê dla zawodnika. Kojarzenie komputerowe.
G³ównym sêdzi¹ zawodów by³ pan
Bartosz Pa³ka z Klubu Szachowego

„Gryf” Szczecin. Podczas zawodów
panowa³a przyjazna atmosfera, a
poszczególne pojedynki rozgrywane by³y w duchu zdrowej rywalizacji.
Najlepszym zespo³em szkolnym
fina³ów Licealiady, zgodnie z przewidywaniami, okaza³a siê reprezentacja II LO z Koszalina im. W³. Broniewskiego, która nie przegra³a ¿adnej partii. W jej szeregach wyst¹pili
utytu³owani szachiœci z œcis³ej czo³ówki krajowej: Klaudia Kulon - 2krotna mistrzyni œwiata juniorek
(ranking 2238, mistrzyni FIDE),
Katarzyna Adamowicz - 2-krotna
mistrzyni Europy (ranking 2100,
mistrzyni FIDE), Marcel Kanarek wielokrotny medalista mistrzostw
Europy (ranking 2468, mistrz miêdzynarodowy). Licealiœci z Koszalina s¹ aktualnymi Mistrzami Polski Szkó³ Œrednich w Szachach Dru¿ynowych.
Dru¿yna Zespo³u Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie uplasowa³a siê
na 8. miejscu z dorobkiem 13,5 pkt.

Licealiœci z £obza w meczu z II LO
Koszalin. Od lewej: I. Szwaciñska, J.
Nowakowski, J. Szabunia i P. Pañka.

W sk³adzie szkolnej reprezentacji szachowej wyst¹pili: Ewa Szwaciñska (kl. II a), Jacek Nowakowski
(kl. I a), Jacek Szabunia (kl. III b),
Patryk Pañka (kl. III b). Opiekunem
ekipy by³a p. Ewa £ukasik.
Klasyfikacja koñcowa
rozgrywek:
1. LO nr II Koszalin 28 pkt.
(wszystkie partie wygrane)

2. LO nr I Ko³obrzeg 16 pkt.
3. LO nr XIII Szczecin 16 pkt.
8. Zespó³ Szkó³ £obez 13,5 pkt.
Wyniki spotkañ dru¿yny Zespo³u Szkó³ z £obza z: ZS nr 2 Stargard
Szcz. - 3:1, LO XIII Szczecin - 0:4,
ZS nr 2 RCKU Pyrzyce - 4:0, ZSEE
WF Szczecin - 2:2, ZS nr 1 Pyrzyce
- 4:0, LO II Koszalin - 0:4, LO I
Ko³obrzeg - 0,5:3,5.
(o)

Przygotowania do jubileuszowej Gali Sportu
Rozpoczê³y siê
przygotowania do
V Gali Sportu Powiatu
£obeskiego.
Realizatorem tego zadania jest
Powiatowa Rada Sportu pod patronatem Starosty £obeskiego i Samorz¹dów Gmin Dobrej, Radowa Ma³ego, £obza, Reska i Wêgorzyna.
Zgodnie z kalendarzem imprez tegoroczna uroczystoœæ sportowa odbêdzie siê 2 marca 2012 r. w Radowie Ma³ym.
Dzisiaj przedstawiamy zasady
regulaminowe wszystkich 7 kategorii konkursowych jubileuszowej
Gali Sportu. Szko³y, kluby, samorz¹dy gminne, organizacje kultury
fizycznej mog¹ zg³aszaæ na adres
Starostwa Powiatowego nominacje
osób do nagród i wyró¿nieñ
w
poszczególnych kategoriach.
Od nastêpnego numeru w naszej
gazecie zostan¹ zamieszczone
pierwsze kupony do konkursu Czytelników na „Najpopularniejszego
sportowca Powiatu £obeskiego w
roku 2011”.
Regulamin
V GALA SPORTU POWIATU
£OBESKIEGO „SPORTOWIEC
ROKU 2011”
Impreza pod patronatem Starosty
£obeskiego, Rady Powiatu i Samorz¹dów Gmin Powiatu £obeskiego.

1. Cel imprezy - promocja osi¹gniêæ kultury fizycznej w gminach i
powiecie ³obeskim,
- wyró¿nienie zas³u¿onych sportowców i dzia³aczy sportowych,
- Gala Sportu jako forma uroczystej akademii,
- dalsza integracja mieszkañców
powiatu ³obeskiego.
2. Termin - 2 marca 2012 r. (pi¹tek) Hala Sportowa przy Gimnazjum w RADOWIE MA£YM.
3. Realizatorzy imprezy - Powiatowa Rada Sportu pod przewodnictwem Miros³awa Budzyñskiego,
Kapitu³a Konkursowa (7 cz³onków).
4. Kategorie konkursowe
Kategoria I (g³ówna)
NAJLEPSZY SPORTOWIEC
POWIATU £OBESKIEGO 2010 r.
Nominacje sportowców zg³aszaj¹ gminy, kluby sportowe, szko³y
i inne organizacje, nominowani
sportowcy musz¹ byæ mieszkañcami gmin powiatu ³obeskiego i reprezentowaæ klub - organizacjê - placówkê oœwiatow¹ z terenu powiatu
³obeskiego. Prezentacja kandydatów bêdzie prowadzona przez lokalne czasopisma oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Wyboru 3 najlepszych sportowców
roku dokona Kapitu³a Konkursowa.
Kategoria II
SPORTOWIEC - UCZEÑ
SZKO£Y PODSTAWOWEJ

Nominacje zg³aszaj¹ wy³¹cznie
szko³y podstawowe z terenu powiatu ³obeskiego (dyrektor szko³y lub
prezes UKS). Ka¿da placówka (13
szkó³) zg³asza jednego najlepszego
ucznia - dowolnie dziewczynkê lub
ch³opca. Nominowani uczniowie
otrzymuj¹ honorowe statuetki i dyplomy.

wa Ma³ego, burmistrzowie Reska,
Dobrej, Wêgorzyna i £obza. Iloœæ
zg³aszanych kandydatów wed³ug
klucza: od 1 do 5 stowarzyszeñ w
gminie - jeden animator, od 6 do10
- dwóch animatorów, 11 i wiêcej trzech animatorów. Laureaci zostan¹ wyró¿nieni honorowymi statuetkami i dyplomami.

Kategoria III
SPORTOWIEC - UCZEÑ GIMNAZJUM
Nominacje zg³aszaj¹ wy³¹cznie
szko³y gimnazjalne w Dobrej, Radowie Ma³ym, Resku, Wêgorzynie i
£obzie. Ka¿da placówka zg³asza po
2 uczniów - jedn¹ dziewczynkê i
jednego ch³opca. Laureaci otrzymuj¹ honorowe statuetki i dyplomy.

Kategoria VI
NAJLEPSZY SPORTOWIEC
GIER ZESPO£OWYCH
Nominacje zg³aszaj¹ w³adze
klubów sportowych bior¹cych
udzia³ w regularnych ligach. Ka¿dy
klub mo¿e zg³osiæ tylko jednego
zawodnika bez wzglêdu na rodzaj
rozgrywek (dotyczy trampkarzy,
juniorów b¹dŸ seniorów), laureaci
zostan¹ wyró¿nieni honorowymi
statuetkami i dyplomami.

Kategoria IV
SPORTOWIEC - UCZEÑ
SZKO£Y PONADGIMNAZJALNEJ
Nominacje zg³aszaj¹ dwie placówki ponadgimnazjalne: Zespó³
Szkó³ w £obzie i Zespó³ Szkó³ w
Resku. Ka¿da szko³a zg³asza po 2
uczniów - jedn¹ dziewczynkê i jednego ch³opca. Laureaci zostan¹ nagrodzeni honorowymi statuetkami i
dyplomami.
Kategoria V
NAJLEPSZY
ANIMATOR
SPORTU I REKREACJI
Nominacje zg³aszaj¹ wójt Rado-

Kategoria VII
NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC POWIATU £OBESKIEGO W PLEBISCYCIE KIBICÓW
Nominacje sportowców typuje
Kapitu³a Konkursowa. Czasopisma
lokalne: „Tygodnik £obeski” i
„Nowy Tygodnik £obeski” zamieszczaj¹ kupony konkursowe na
„3 najpopularniejszych sportowców roku”. Wyboru dokonuj¹ Czytelnicy na kuponach konkursowych,
suma punktów decyduje o kolejnoœci sportowców w konkursie.
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III Memoria³ im. Mieczys³awa Ko³a

Vineta Wolin wygrywa w Dobrej
W rozegranym w Dobrej III
Memoriale im. Mieczys³awa Ko³a
w halowej pi³ce no¿nej wziê³o
udzia³ 11 dru¿yn.
Mecze rozgrywane by³y w
dwóch grupach. Ka¿dy mecz trwa³
po 10 minut. Wiêksze bramki (5 x 2
m) spowodowa³y, ¿e w poszczególnych meczach pada³o du¿o bramek
(tylko jeden mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 0:0), co by³o du¿¹
atrakcj¹ dla licznie zgromadzonych
kibiców.
Niew¹tpliw¹ niespodziank¹ (a
nawet sensacj¹) tego turnieju by³
fakt, ¿e dotychczasowy dwukrotny
zwyciêzca turnieju, III ligowa dru¿yna B³êkitnych Stargard, w pó³finale, po dramatycznym meczu,
przegra³a po rzutach karnych 2:3 z
Hutnikiem Szczecin. Zespó³ B³êkitnych po znakomitych uderzeniach z
dystansu bramkarza Marka Ufnala
dwukrotnie obejmowa³ prowadzenie, lecz dru¿ynie Hutnika w koñcówce meczu uda³o siê uzyskaæ
wyrównanie na 2:2. W zarz¹dzonych rzutach karnych jeden strza³
obroni³ bramkarz Hutnika Maciej
Cichosz i to zespó³ Hutnika znalaz³
siê razem z Vinet¹ Wolin (pokona³a
w pó³finale Sarmatê II 3:1) w finale
turnieju.
W meczu o 3 miejsce dru¿yna
B³êkitnych bez problemu pokona³a
Sarmatê II, a w finale Vineta Wolin
pokona³a 3:1 Hutnika Szczecin i
okaza³y puchar zabra³a do Wolina.
Zawodnik zwyciêzców Adam Nagórski zosta³ uznany najlepszym
zawodnikiem turnieju, Marek Ufnal
(B³êkitni), zdobywca 3 bramek, naj-

lepszym bramkarzem, a Marcin
Gniotek (Hutnik), zdobywca 8 bramek, królem strzelców turnieju.
Wyniki turnieju
Grupa I:
Ina Goleniów - Olimpia Nowogard 1:1, Hutnik Szczecin - Pomorzanin Nowogard 3:1, Sarmata II
Dobra - Ina 2:0, Olimpia - Hutnik
0:5, Hutnik - Sarmata II 1:2, Pomorzanin - Olimpia 0:0, Sarmata II Pomorzanin 1:0, Ina - Hutnik 1:3,
Pomorzanin - Ina 2:1, Olimpia Sarmata II 2:4.
Tabela grupy I
1. Sarmata II 12 pkt. bramki 9:3
2. Hutnik 9 pkt. bramki 12:4
3. Pomorzanin 4 pkt. bramki 3:5
4. Olimpia 2 pkt. bramki 3:10
5. Ina 1 pkt. bramki 3:8
Grupa II:
Sarmata Dobra - Sokó³ Pyrzyce
3:1, Vineta Wolin - Piast Chociwel
0:1, B³êkitni Stargard - Œwiatowid
£obez 4:0, Sokó³ - Œwiatowid 3:2,
Piast - B³êkitni 1:2, Sarmata - Vineta 2:3, Vineta - Sokó³ 5:0, B³êkitni Sarmata 6:1, Œwiatowid - Piast 2:1,
Sokó³ - Piast 2:1, Sarmata - Œwiatowid 1:3, Vineta - B³êkitni 2:5, B³êkitni - Sokó³ 5:1, Œwiatowid - Vineta
2:2, Piast - Sarmata 0:1.
Tabela grupy II
1. B³êkitni 15 pkt. bramki 22:5
2. Vineta 7 pkt. bramki 12:10
3. Œwiatowid 7 pkt. bramki 9:11
4. Sarmata 6 pkt. bramki 8:13
5. Sokó³ 6 pkt. bramki 7:16
6. Piast 3 pkt. bramki 4:7

Pó³fina³y
Vineta Wolin - Sarmata II Dobra
3:1, Hutnik Szczecin - B³êkitni Stargard 2:2, k. 3:2.
Mecz o 3 miejsce: B³êkitni Sarmata II 6:0. Mecz o 1 miejsce:
Vineta - Hutnik 3:1.

Pomorzanin Nowogard: Mateusz Krupski, Micha³ Soska, Dominik Wawrzyniak, Adrian Kram,
£ukasz Olechnowicz (3), Tomasz
Marsza³ek, Sylwester Bednarek,
Dawid Kurek, Jaros³aw Fia³kowski,
Czes³aw Eber.

Sk³ady dru¿yn (w nawiasach
liczba zdobytych bramek):
Vineta Wolin: Mariusz Bratkowski, £ukasz Pankowski (1),
Przemys³aw Tomków (2), Jakub
PrzewoŸny, Dawid £odyga, Adam
Osieleniec, Adrian Nagórski (7),
Marek Wróblewski (1), Adam Nagórski (6), Jakub Tarka (2).

Sarmata Dobra: Rafa³ Barden,
Damian Dzierbicki (1), Jaros³aw
Jaszczuk, Zdzis³aw Szw¹der (2),
Krzysztof Szkup (3), Daniel Olejniczak (1), Maciej Garliñski (1).

Hutnik Szczecin: Maciej Cichosz, Marcin Gniotek (8), Rafa³
Koz³owski (2), Patryk Trajdrcki,
Rafa³ Mendyk (1), Patryk Drozd (2),
Rados³aw Marcyniuk (3).
B³êkitni Stargard: Marek Ufnal (3), Tomasz Pustelnik (7), Maciej Liœkiewicz (4), Konrad Jankowski (3), Pawe³ Duda (1), Ariel
Wawszczyk (3), Maciej Wiêcek (3),
Jaros³aw Piskorz (2), Kamil Bartoszyñski (4).
Sarmata II Dobra: Tomasz
D¿egan, Damian Padziñski (4),
Wojciech Dorsz, Emilian Kamiñski,
Marcin Miklas (2), Kamil Pacelt
(1), Wojciech Bonifrowski (2),
Œwiatowid £obez: Micha³
Tchurz, Dariusz Kêsy, Micha³
Koba, £ukasz Petera (6), Micha³
NiedŸwiecki, Damian Mosi¹dz (1),
Dawid Dudek (2), Artur Samal.

Olimpia Nowogard: Micha³
Dwojak, Mateusz Gralak, Dariusz
Stachowiak (1), Mariusz Stachowiak (1), Jaros³aw Garbat, Marcin
¯mudziñski, Wojciech Witoñ,
Krzysztof Kieruzel, Rafa³ ¯uk (1),
Patryk Wyrzykowski.
Sokó³ Pyrzyce: Sebastian Pawlik, Bartosz Okoniewski (2), Ireneusz Dubik (4), Piotr Kaczyñski,
Przemys³aw S³abowski (1), Damian
Panasiuk, Mateusz Domowicz.
Ina Goleniów: Pawe³ Nowakowski, Damian Kosior (2), Kamil
Wiœniewski, Robert ¯uralski(1),
Mateusz Jaœkowiak, Piotr Pakulski,
Patryk G¹sior, Kamil Babak, Kamil
Giba³a, £ukasz Szymfeld, Marek
Kwiatkowski, Patryk Rozworski.
Piast Chociwel: Krzysztof
Dr¹g, Mateusz Szymanowicz,
£ukasz B³aszczyk, £ukasz Szymczyk, Rafa³ Krzysztoforski, Patryk
Smolarek (1), Kamil Lewandowski,
Bartosz Rusin (1), Adam Omelaniuk, Patryk Penczak.
estan

XI Memoria³ im. Jana Niewczasa w Resku
Dnia 7 stycznia 2012 r. hala
sportowa przy gimnazjum w Resku goœci³a ponad 120 siatkarzy i
siatkarek, którzy wziêli udzia³ w
kolejnym ju¿ XI Memoriale im.
Jana Niewczasa.
W otwarciu imprezy wziêli
udzia³: siostra Jadwiga, burmistrz
Arkadiusz Czerwiñski, koledzy
oraz sponsorzy imprezy BAN i
GAMA Resko.
Po oficjalnym otwarciu delegacja m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ uda³a
siê na cmentarz i z³o¿y³a wi¹zankê
kwiatów i zapali³a znicze na grobie
Jana Niewczasa. Po wielogodzinnych zmaganiach pañ zwyciêstwo
odnios³a dru¿yna z Reska przed
Goœcinem, Drawskiem Pom. i Ry-

maniem. Wœród panów zwyciê¿y³
zespó³ z Drzonowa przed Brojcami,
Œwidwinem, Gryficami, £obzem i
trzema zespo³ami Reska. Wszystkie
zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe puchary, dyplomy. Przy wspólnym
posi³ku dzielono siê wra¿eniami z
imprezy i zapewniano o udziale w
kolejnym memoriale.
Organizatorzy turnieju Jan Michalczyszyn i Roman Gojlik oraz
uczestnicy serdecznie dziêkuj¹
sponsorom imprezy: Gminie Resko,
Powiatowi £obeskiemu, firmom
GAMA i BAN, kole¿ankom i kolegom, Dyrekcji i Pracownikom Gimnazjum oraz m³odzie¿y za pomoc
przy organizacji Memoria³u.
Jan Michalczyszyn,
Roman Gojlik
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Nie oddadz¹ dzieci Poszukiwany
GÓRSKI JACEK
z Mo³dawina
i Maliñca
W sali Urzêdu Miejskiego w Resku
odby³o siê 4.01.2012 r. posiedzenie
wspólne komisji Rady. Tematem dyskusji
by³a reorganizacja oœwiaty w gminie.
Radni tego dnia dyskutowali
nad reorganizacj¹ oœwiaty, w tym o
mo¿liwoœci likwidacji szko³y podstawowej w £abuniu Wielkim i
£osoœnicy. Na spotkanie przyby³o
wtedy mnóstwo mieszkañców tych
wsi, chcieli oni broniæ szkó³.
W pewnym momencie jeden z
mieszkañców £osoœnicy zapyta³
wszystkich o mo¿liwoœci pozyskania uczniów ze Szko³y Podstawowej w Radowie Ma³ym, powo³uj¹c
siê na s³owa wiceprzewodnicz¹cego rady.
- Mamy tak¹ mo¿liwoœæ, o której tu nikt nie wspomnia³. Mianowicie szko³a w Radowie Ma³ym
jest przepe³niona i pracuje na dwie
zmiany. Kiedyœ dzieci z Mo³dawina i Mo³dawinka chodzi³y do nas,
do szko³y w £osoœnicy. Wiem to od
wiceprzewodnicz¹cego rady. Oni
szukaj¹ rozwi¹zania tego problemu. Czy ktokolwiek próbowa³ podejmowaæ rozmowy z tamt¹
gmin¹? Podejrzewam ¿e te dzieci
by bardzo chêtnie chodzi³y do naszej szko³y – mówi³ wtedy mieszkaniec £osoœnicy.
O komentarz poprosiliœmy
wójta Gminy Radowo Ma³e Józefa
Wypijewskiego. Wójt jasno powiedzia³, ¿e nie pozwoli na to, aby
dzieci z Mo³dawina i Mo³dawinka
zmieni³y szko³ê z Radowa Ma³ego
na tê w £osoœnicy.
- By³a to bardzo niefortunna
wypowiedŸ wiceprzewodnicz¹cego rady. A likwidacja szkó³ to bardzo dra¿liwy temat. Wiceprzewodnicz¹cy jest niezorientowany w temacie i nie wiem sk¹d wzi¹³ infor-

macje o przepe³nieniu naszej szko³y. Nie ma w ogóle takiej mo¿liwoœci, nie oddamy naszych dzieci do
innej szko³y. W naszej szkole uczy
siê obecnie 450 dzieci, a szko³a jest
przystosowana do przyjêcia nawet
szeœciuset dzieci, mo¿emy wiêc
jeszcze spokojnie 100 osób przyj¹æ, a i wtedy w szkole dalej bêdzie
luz. Dzieci z Maliñca i Mo³dawinka jest bardzo ma³o, oko³o 10.,
wiêc to i tak by nic nie da³o szkole
w £osoœnicy. Nawet jeœli kilka
dzieci zmieni³oby szko³ê w Radowie, na tê w £osoœnicy, to my tracimy, jako gmina, za nie subwencjê i wtedy musimy do tej szko³y
wiêcej dok³adaæ. To my przecie¿
musimy wyraziæ zgodê na zmianê
obwodu. Wiêc nie rozumiem sk¹d
wziê³y siê takie pomys³y. Przypuszczam, ¿e rodzice te¿ by na to
nie wyrazili zgody, bowiem nasza
szko³a jest jedn¹ z najlepszych w
województwie. Oddawanie dzieci
do obcych szkó³ nie wchodzi w grê,
bo na to nigdy nie wyrazi³bym zgody. - powiedzia³ wójt.
Wydaje siê, ¿e dziesiêcioro
dzieci to i tak kropla w morzu potrzeb szko³y w £osoœnicy, a pozyskanie tych dzieci i tak by za wiele
nie zmieni³o. Zgodê na zmianê obwodu, a tym samym szko³y, musia³by wyraziæ wójt gminy i radni, a na
to - jak siê dowiedzieliœmy - nie ma
przyzwolenia. Poza tym, nie wydaje siê logiczne, aby rodzice chcieli,
by ich dzieci przesta³y chodziæ do
jednej z najlepszych szkó³ w województwie, choæ ta w £osoœnicy jest
te¿ dobr¹ placówk¹.
PJ

Komenda Powiatowa Policji
£obez, prowadzi poszukiwania za
zaginionym:
GÓRSKI JACEK
S. KLEMENSA
UR. 05.07.1974 r. WA£CZ
ZAM. UL. KILIÑSKIEGO 7
£OBEZ
Okolicznoœci zaginiêcia:
Wymieniony w dniu 25.03.2011
roku o godzinie 15.00, po raz ostatni
widziany by³ w £obzie przy ul. Armii Krajowej i Mieszka I, do chwili
obecnej nie powróci³ do miejsca
zamieszkania, ani nie nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹.
Rysopis w dniu zaginiêcia: wiek
z wygl¹du 37 lat, wzrost 190 cm,
waga 60 kg, brunet, w³osy krêcone
d³ugie, oczy br¹zowe, nos œredni,
uszy du¿e, odstaj¹ce.
Znaki szczególne: uszkodzone
zêby górne 1+. Ubiór w dniu zaginiêcia: jasnoszara bluza z kapturem,
spodnie d¿insowe ciemne, obuwie
sportowe - trampki.
Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie, prosimy kierowaæ do

Komendy Powiatowej Policji
£obez ul. Wojska Polskiego 2, 73150 £obez.
Telefony kontaktowe: dy¿urny
jednostki: 091 -56-15-511 poszukiwania osób: 091-56-15-542 lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji: 112.
ANONIMOWOŒÆ ZAPEWNIONA!

Poszukiwany

BOBRYK ADAM
Komenda Powiatowa Policji
£obez prowadzi poszukiwania za
zaginionym:
BOBRYK ADAM
s. ANTONIEGO, DANUTY
z d. BRZEZIÑSKA
UR. 26.04.1965 r. £OBEZ
ZAM. £OBEZ
Ul. KRASICKIEGO 12 M 2
Okolicznoœci zaginiêcia: zaginiony Bobryk Adam w dniu
21.06.2010 roku o godzinie 07.00,
wyszed³ z miejsca zamieszkania w
celu wyjazdu do pracy na terenie
BERLINA i do chwili obecnej nie
powróci³ do miejsca zamieszkania,
ani nie nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹.
Rysopis w dniu zaginiêcia: wiek z
wygl¹du 46 lat, szczup³a budowa
cia³a, 170 cm wzrostu, 85 kg wagi,
oczy koloru niebieskiego, twarz
poci¹g³a, uszy œrednie przylegaj¹ce, nos œredni, uzêbienie pe³ne, szatyn, w³osy krêcone.
Znaki szczególne: blizna na prawym przedramieniu po urazie.
Ubiór w dniu zaginiêcia: d¿insowa katana koloru niebieskiego, granatowa koszulka, pantofle koloru
br¹zowego.

Wszelkie informacje w powy¿szej sprawie, prosimy kierowaæ do
Komendy Powiatowej Policji
£obez ul. Wojska Polskiego 2, 73150 £obez.
Telefony kontaktowe: dy¿urny
jednostki: 091 -56-15-511 poszukiwania osób: 091-56-15-542 lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji: 112.
ANONIMOWOŒÆ ZAPEWNIONA!

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
49 mkw. w Dalnie, parter. Tel. 669
947 364

£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.

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

Powiat gryficki

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

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

Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne. Posiadam
uprawnienia na eksploatacjê i dozór
oraz uprawnienia pomiarowe. Tel.
691 014 733

Powiat œwidwiñski

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

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

PRACA

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

Mê¿czyzna lat 27 poszukuje pracy
jako kierowca lub przyuczenia do
zawodu; prawo jazdy kat. B, C (E w
trakcie); aktualne badania, karta
kierowcy itp., jêzyk angielski w
stopniu komunikatywnym; tel. 512766-603.

NAUKA

Powiat gryficki

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

Powiat ³obeski

Emeryt - kierowca zawodowy
- chêtnie podejmie pracê. Tel.
91 395 1038

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
Sprzedam lokal u¿ytkowy w Resku
o pow. 19,85 mkw. przy ul. Wojska
Polskiego ( g³ówna ulica w Resku ).
1.500 z³ za 1 mkw. ( do negocjacji).
Tel. 510 655 177.
Atrakcyjne mieszkanie w okolicy
Reska! Pow. 90,39 mkw. Sad z
ogródkiem, przestronny, blaszany
gara¿ na samochód dostawczy oraz
miejsce na sk³ad drewna, brak jakichkolwiek barier - mieszkanie bez
schodów. Wyposa¿enie w cenie
mieszkania. Wchodzisz - mieszkasz! Cena: 150.000 z³, tel. 509263-313.
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
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INNE
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.

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

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

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam szczeniaki 9 tygodniowe
owczarki niemieckie d³ugow³ose,
odrobaczone, zaszczepione z ksi¹¿eczkami zdrowia, okolice £obza.
Tel. 661 518 318

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

ROLNICTWO

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

Biuro og³oszeñ Tygodnika £obeskiego

tel. 512 138 349

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
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Teatr jest szko³¹ ¿ycia

XX Fina³ WOŒP w Dobrej

Jak co roku grupa wolontariuszy - gimnazjalistów przemierza³a z puszkami ulice Dobrej. Od
16.00 w Miejskiej Hali Sportowej
rozpocz¹³ siê kolejny fina³, a na
nim wystêpy uczniów Szko³y Podstawowej w Dobrej pod opiek¹
pani Henryki Bogdanowicz, wystêp gimnazjalistki - Doroty Piêtowskiej.
By³y te¿ dwa zespo³y: Kids of
rock z Iñska oraz nasze lokalne
Weso³e Gospodynie, które pokaza³y prawdziwy show i otrzyma³y
wielki aplauz publicznoœci. Us³yszeliœmy te¿ wspania³e dŸwiêki
skrzypiec podczas krótkich wystêpów pani Magdaleny Su³kowskiej,
nauczycielki muzyki w gimnazjum
oraz kilka œwietnych pokazów tañca

w wykonaniu dziewcz¹t i opiekunek
z MJ PT Szczecin. Na niebie, mimo,
¿e zachmurzone i deszczowe, rozb³ys³o œwiate³ko do nieba.
Oczywiœcie - sprzedawaliœmy
ciasta, bigos i ciep³e napoje. Jak
zwykle - by³a loteria i aukcja, prowadzona przez p. Grzegorza Kamiñskiego. Jak co roku - najwiêksz¹
popularnoœci¹ cieszy³y siê gad¿ety
Klubu SARMATA. Mo¿na liczyæ na
pomoc mieszkañców miasta i darczyñców, dziêki którym mogliœmy
ten fina³ przygotowaæ. S¹ tacy, których nie trzeba prosiæ, przychodz¹
sami i pomagaj¹. Zebraliœmy 7537
z³otych i 43 grosze. Wszystkim, którzy przyczynili siê do organizacji
tego fina³u - serdeczne podziêkowania!
(RS)

Uczniowie skupieni wokó³ zespo³u teatralnego w Gimnazjum
w Resku wiedz¹, ¿e teatr jest
wspania³¹ szko³¹ ¿ycia i aby stan¹æ na scenie przed publicznoœci¹, i wykonaæ dobrze postawione przez re¿ysera zadania, potrzeba wielu prób, æwiczeñ, pracy
oraz ci¹g³ego podnoszenia umiejêtnoœci.
W³aœnie ten ostatni element uda³o siê zrealizowaæ poprzez warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów z Narodowego Teatru Edukacji
im. Adama Mickiewicza we Wroc³awiu. Wieloletnia wspó³praca
ogranicza³a siê dotychczas jedynie
do uczestnictwa naszych uczniów w
doskona³ych spektaklach tego teatru oraz spotkañ z aktorami po
przedstawieniach. Czêsto by³y one
inspiracj¹ do ciekawych wypracowañ uczniowskich w formie recenzji, artyku³ów do gazetki szkolnej.
Warsztaty prowadzone 11 stycznia 2012 roku, przez dyrektora artystycznego pana Micha³a Hachlowskiego, sprawi³y, ¿e zajêcia te oka-

za³y siê nie tylko œwietn¹ przygod¹,
wspania³¹ zabaw¹ dla m³odych aktorów, ale i nauk¹ trudnej sztuki
aktorskiej. Na swobodn¹ atmosferê
zajêæ wp³ynê³y gry zespo³owe w
oparciu o æwiczenia zbiorowe. M³odzie¿ czu³a siê œwiadoma tego, ¿e
jêzyk polski jest piêkny i warto
uczyæ siê jego precyzyjnego wyg³aszania. Podczas zajêæ pana Micha³a
Hachlowskiego uczniowie æwiczyli
elementy emisji g³osu, próbowali
budowaæ atmosferê na scenie wokó³
siebie i postaci scenicznej. Warsztaty teatralne da³y mo¿liwoœæ twórczego spêdzenia wolnego czasu,
poznania ró¿norodnych technik
pracy aktora oraz zdobycia nowych
doœwiadczeñ.
Mi³oœnicy teatru z Gimnazjum w
Resku i ich opiekunka nie szczêdzili
aktorom s³ów uznania oraz wyrazili
nadziejê, ¿e zajêcia s¹ pocz¹tkiem
udanej wspó³pracy, rozpoczynaj¹cej nowy rozdzia³ ich edukacji
wspieranej przez doœwiadczonych
aktorów.
Joanna Murat

