Wydatki na administracjê

GAZETA POWIATOWA Nr 4 (517) Rok XI 24.1.2012 r. Cena 2,00 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1643-5761

Nie zlikwiduj¹ szkó³

Prokuratur¹
w Œwiatowid
Futurystycznie
przy
liceum
Str. 10

Aby by³o w
starostwie
moralnie
(£OBEZ). W lutym maj¹
nast¹piæ zmiany
personalne w Centrum
Integracji Spo³ecznej
w £obzie. Dyrektor
Powiatowego Urzêdu
Pracy oraz dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie zrzekli
siê funkcji dyrektorów
w CIS.

Z drugiej strony

Str
Str.. 2
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Jest œwiêty spokój, dopóki
nie pojawiaj¹ siê ludzie,
którzy coœ chc¹

Kazimierz Rynkiewicz

List do redakcji

Kto to powiedzia³
- Proszê iœæ na stadion i zobaczyæ
ile naszej m³odzie¿y tam jest. Ja sam
kiedyœ rzadko chodzi³em na stadion,
choæby dlatego, ¿e tych meczy by³o
niewiele, a jak ju¿ by³y, to nasz
Œwiatowid dostawa³ lanie i taka jest
prawda. Teraz, nawet gdy nie jestem
fanem specjalnie pi³ki no¿nej, ja o
tym mówiê i fani pi³ki no¿nej o tym
wiedz¹ i szefowie Œwiatowida te¿,
ale ka¿dy sport widzê i doceniam.
Idê do nich. Jest spokój, jest dyscyplina, s¹ dzieci, czirliderki, wystêpuj¹ dzieci, które mecz fina³owy
popieraj¹ swoimi rozgrywkami.
Czasami z zawodem patrzê na trybunê, na której widywa³em kilkanaœcie, póŸniej kilkadziesi¹t, dzisiaj
ju¿ widzê -set kibiców. Nieraz im
mówiê i podtrzymujê – nie zra¿ajcie
siê tym, ¿e tych kibiców nie by³o za
wiele, oni przyjd¹, jak zaprowadzimy dyscyplinê i porz¹dek, Œwiatowid bêdzie osi¹ga³ sukcesy, to przyci¹gnie rzeszê fanów. Do sportu
trzeba mieæ te¿ odrobinê cierpliwoœci, bo to nie burmistrz inicjuje sport
na terenie gminy, musi byæ cz³owiek
pozytywnie zakrêcony – pan prezes.
Jak mam takiego sportowca, który

ma kwalifikacje, to mam partnera do
rozmowy, mogê go wspieraæ, na
pewno nie przeszkadzaæ, bo jeszcze
do tej pory nikomu nie przeszkodzi³em – powiedzia³... tak, tak, staraj¹cy siê o reelekcjê kandydat na burmistrza Ryszard Sola, podczas debaty kandydatów na burmistrza,
jaka odby³a siê w £obeskim Domu
Kultury 12 listopada 2010 roku.
Wtedy potrzebowa³ g³osów wyborców.
A¿ nie chce siê wierzyæ, ¿e od
tamtej pory min¹³ zaledwie rok...
Wszystko odwróci³o siê diametralnie. Szukaj¹c tego momentu, w którym to siê sta³o, to przychodzi do
g³owy spór o zagranie meczu na
g³ównej p³ycie boiska, na któr¹ pi³karze klubu weszli wbrew zakazowi
kierownika obiektu oraz kierownika
Wydzia³u Sportu Zdzis³awa Urbañskiego. Wtedy wyraŸnie zaiskrzy³o,
ujawni³ siê konflikt, choæ pocz¹tkowo o rzeczy banalne – czy mo¿na czy
nie mo¿na korzystaæ z p³yty g³ównej, jak chce siê zagraæ mecz.
Symbolem tego konfliktu, trwaj¹cego w ró¿nych formach i z ró¿nym nasileniem od bardzo wielu lat,
sta³y siê przys³owiowe stare lampy
na bocznym boisku, o których przez
lata nikt nie myœla³, ¿e mog¹ stanowiæ zagro¿enie. Dopiero pokazanie
ich publicznie palcem spowodowa-

³o, ¿e zniknê³y. W tym symbolu
ujawnia siê spór pomiêdzy zarz¹dzaniem uspo³ecznionym a zarz¹dzaniem z urzêdu, pomiêdzy pojmowaniem gminy jako wspólnoty
jej mieszkañców a gminy jako „w³asnoœci” urzêdników. Niby powinno
byæ to to¿same, a przecie¿ jak¿e
czêsto nie jest. Pracownikowi kosz¹cemu trawê na stadionie jest de
facto obojêtne, czy na nim bêd¹
mecze, czy nie, czy bêdzie graæ
Œwiatowid, czy nie, on kosi trawê,
bo takie ma zadanie. Z powodu braku gry pracy przecie¿ nie straci, bo
trawa roœnie co roku.
Podobnie z niektórymi politykami i urzêdnikami – czy bêdzie sport
w mieœcie, a i np. kultura, czy ich nie
bêdzie, oni pensje dostan¹. Dla
urzêdników wa¿ne jest, ¿e stoj¹
mury. A jak stoj¹, to praca jest zapewniona – trzeba je ewidencjonowaæ, amortyzowaæ, pilnowaæ, remontowaæ, termomodernizowaæ
itd. A ¿e w murach pusto? Nie ka¿dego to przecie¿ boli, a dla wielu to
wrêcz wygodne. Minimalizm i konformizm kwitn¹ w najlepsze. I jeszcze za to p³ac¹.
Dopiero uœwiadomienie sobie,
¿e to my, jako wspólnota gminna,
wyznaczamy cele i zadania oraz
zatrudniamy urzêdników, zupe³nie
zmienia optykê.

„Apel” poruszy³ wa¿n¹ sprawê

Ze smutkiem przeczyta³em apel, jaki ukaza³ siê w
ostatnim nr. „Tygodnika
£obeskiego”. Podobne zdarzenie by³o udzia³em mojego syna, a dotyczy³o kontroli
prêdkoœci pojazdu na terenie
naszego miasta. Niestety nie
uczestniczy³em w rozprawie w naszym S¹dzie, do którego odwo³a³ siê
mój syn, nie przyjmuj¹c proponowanego mandatu w wysokoœci 500
z³ i 10 punktów karnych. S¹dzê, ¿e
sprawa przebiega³a podobnie, jak w
przypadku opisanym w artykule
pod tytu³em „Apel”.
Problem tej kontroli sprowadza³
siê do tego, ¿e funkcjonariusz policji „namierza³” pojazdy, ustawiwszy siê w odleg³oœci oko³o 100 metrów od znaku oznaczaj¹cego obszar zabudowany (znane £obezia-

kom miejsce czêstych kontroli na
wylocie z £obza w kierunku Œwidwina), kieruj¹c tzw. suszarkê w
kierunku Œwidwina. Tak przeprowadzona kontrola stwarza³a bardzo
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e
zmierzona prêdkoœæ mog³a wyst¹piæ znacznie przed znakiem ograniczaj¹cym prêdkoœæ. Na starcie
mamy wiêc znaczne przekroczenie
dozwolonej prêdkoœci. W¹tpliwoœci wiêc móg³ w tym przypadku rozwiaæ tylko niezawis³y S¹d, do którego odwo³a³ siê syn.
Na podstawowe w tym przypadku pytanie o zasiêg u¿ytego przyrz¹du pomiarowego funkcjonariusz
policji odpowiedzia³, ¿e dok³adnie
nie wie, sugeruj¹c odleg³oœæ rzêdu
kilkuset metrów. W zasadzie sprawa
ju¿ powinna byæ oczywista, ¿e przeprowadzona kontrola pomiaru prêdkoœci bez wiedzy o podstawowych

parametrach u¿ywanego sprzêtu
jest niewiarygodna. Temida mia³a
jednak nie tylko opaskê na oczach,
lecz chyba te¿ zatkane uszy, bo zignorowa³a to zeznanie policjanta.
Syn oczywiœcie sprawê przegra³
i wróci³ ze œwiadomoœci¹, ¿e tylko
policjant jest dla S¹du osob¹ wiarygodn¹ i niezale¿nie od okolicznoœci
S¹d zachowuje siê nie jak organ
wymiaru sprawiedliwoœci, ale jak
element aparatu œcigania, dla którego lojalnoœæ wobec tego aparatu jest
powinnoœci¹ podstawow¹. Warto
pochyliæ siê nad tymi zdarzeniami,
gdy¿ wp³ywaj¹ one znacz¹co na relacjê miêdzy organami pañstwa a
obywatelami, z których podatków te
instytucje s¹ utrzymywane, zw³aszcza w obliczu dyskusji o obronie
naszych instytucji powiatowych.
Stefan Zalewski
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Fala
protestów

Na drzwiach jednej z aptek w
£obzie dostrzegliœmy plakat informuj¹cy o proteœcie aptekarzy. Jeszcze
nie zd¹¿y³ na dobre zakoñczyæ siê,
gdy wybuch³ znienacka protest internautów w sprawie ACTA, czyli podpisania przez rz¹d porozumienia w
sprawie przepisów reguluj¹cych zawartoœæ Internetu. Hakerzy zablokowali strony rz¹dowe, a na stronie premiera pojawi³a siê pani „Basia”, ustylizowana na peerelowskiego politruka, ostrzegaj¹c przed cenzur¹ w sieci.
A tu ju¿ w kolejce ustawli siê kierowcy, którzy zaczêli blokowaæ stacje
benzynowe, bo cena ropy siêga ju¿ 6
z³otych. A Tusk drwi³ z Kaczyñskiego, gdy benzyna kosztoawa³a 4,80, a
ropa by³a od niej tañsza.
KAR
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Jedynie Borków
nieoœwietlona
(£OBEZ). Podczas sesj
Rady Miejskiej wystapi³
mieszkaniec ul. Borków
proœb¹, by radni
miejscy, uchwalja¹c
bud¯et na ten rok
uwzglêdnili w planach
budowê oœwietlenia w
ulicy Borków.
– Przyszed³em w imieniu
mieszkañców ul. Borków jak i swoim. Chodzi o oœwietlenie. Jak wiemy ul. Borków jest ³¹cznikiem miêdzy ul. Krzywoustego a osiedlem
Piastów. W ciagu zimy mamy problem. Ulice nie s¹ uzbrojone, jest
potê¿ne b³oto. Wczoraj moja ¿ona
wróci³a ze spaceru ubrudzona po
kolana w b³ocie, bo nic nie widaæ.
Chodzi nam o to, by znaleŸæ w bud¿ecie pieni¹dze na zrobienie

oœwietlenia przy tej ulicy. Jest to
jedyna ulica w £obzie, która zosta³a
pozbawiona oœwietlenia. Jest tam
piêæ domów, kolejne dwa s¹ w trakcie budowy. Wszysy s¹ m³odymi
ma³¿eñstwami z dzieæmi, za chwilê
poœlemy dzieci do szko³y. Jest to dla
nas utrudnienie, a przede wszystkim
niebezpieczeñstwo. Tam naprawdê
praktycznie nic nie widaæ. Nie daj
Bo¿e aby sta³a siê tam jakaœ tragedia, ktoœ kogoœ napad³, jakiemuœ
dziecku zrobi³ krzywdê, to do kogo
przyjdziemy? Do was, do gminy
jako do urzêdu, który sprawuje
opiekê nad nami - nad mieszkañcami. Podanie do gminy w tej sprawie
z³o¿yliœmy ju¿ w okresie wakacyjnym. Chcielibyœmy aby w 2012 roku
pieni¹dze na oœwietlenie znalaz³y
siê. Mówimy tu o 80-90 tys. z³ w
skali bud¿etu, wiem, ¿e s¹ du¿e
wydatki, ale tam oœwietlenie powinno byæ – powiedzia³ mieszkaniec
£obza
MM

Kierownik Wydzia³u
Inwestycji i Rozwoju
Lokalnego odchodzi z urzêdu
(£OBEZ) Kierownik Wydzia³u Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Ma³gorzata Ciemnoczo³owska-Busz odchodzi z urzêdu miejskiego w £obzie.
Jak siê dowiedzieliœmy w wydziale, kierownik ju¿ z³o¿y³a wypowiedzenie i nie ma jej w pracy. Najprawdopodobniej jego termin up³ynie z koñcem marca, gdy¿ od 1
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kwietnia burmistrz zamierza zatrudniæ nowego kierownika, który ma
zostaæ wybrany w konkursie, a który
og³osi³ na pocz¹tku stycznia br.
Chêtni mog¹ jeszcze sk³adaæ aplikacje w tym konkursie, do czwartku,
26 stycznia 2012 r., w urzêdzie miejskim w £obzie. Wymagane s¹ wykszta³cenie wy¿sze techniczne w
zakresie budownictwa i minimum 5letni sta¿ pracy.
KAR

Nieuczciwy
dostawca z³omu
(WÊGORZYNO)
Policjanci z powiatu
³obeskiego zatrzymali
trzech mieszkañców
Drawska Pomorskiego,
którzy wywozili czêœci
koparki na z³om.
W czasie weekendu policjanci z
Wêgorzyna ustalili, ¿e w jednej z
wiosek na terenie ich gminy nieustaleni sprawcy pociêli na czêœci elementy ³adowarko-koparki i przygotowali je do wywiezienia.
Mundurowi ca³y czas obserwowali to miejsce, czekaj¹c na osoby,
które zg³osz¹ siê po przygotowany
towar.
Kilka dni póŸniej trzech mê¿czyzn "zg³osi³o siê" po pociête elementy. Zostali natychmiast zatrzymani. Jak siê potem okaza³o, jeden

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

z zatrzymanych mê¿czyzn zg³osi³
siê do firmy wywo¿¹cej z³om, ¿e ma
dla nich du¿e zlecenie. Szefowa
punktu z³omu wys³a³a dwóch swoich pracowników po ten w³aœnie
z³om. Oczywiœcie mê¿czyzna zlecaj¹cy wywóz nie by³ w³aœcicielem
tych czêœci, robi³ to bez zgody i
wiedzy w³aœciciela mieszkaj¹cego
w Szczecinie. Teraz nieuczciwy
kontrahent odpowie za kradzie¿ elementów ³adowarko- koparki.
£obeski s¹d 19 stycznia zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na
okres 3 miesiêcy wobec Gerarda O.,
lat 41, podejrzanego o kradzie¿ elementów ³adowarko-koparki z terenu gm. Wêgorzyno. Prowadzone w
tej sprawie czynnoœci potwierdzi³y
udzia³ sprawcy w tym procederze, w
czasie którego kilkakrotnie zleca³
on wywo¿enie pociêtych elementów maszyny na z³om. (kp)

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póŸn. zmian./
poda³ do publicznej wiadomoœci wykazy nieruchomoœci
oznaczonych:
- nr 1/19 o pow. 1,3396 ha w obrêbie Po³chowo
- na lokal u¿ytkowy nr 5 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym
wraz z oddaniem gruntu na wieczyste u¿ytkowanie w udziale 56/
10000 czêœci w dz. nr 251/41 i nr 1245/2 o ³¹cznej pow. 0,0435
ha, przy ul. Runowskiej 2 w Wêgorzynie
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze przetargu.
Ww. wykaz zosta³y wywieszony na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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Aby by³o w starostwie moralnie
(£OBEZ). W lutym maj¹
nast¹piæ zmiany
personalne w Centrum
Integracji Spo³ecznej
w £obzie. Dyrektor
Powiatowego Urzêdu
Pracy oraz dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie zrzekli
siê funkcji dyrektorów
w CIS.
- Zmiany personalne w CIS s¹
odbierane w aspekcie moralnoœci, a
nie prawa, które stanowi. - mówi o
tych zmianach cz³onek zarz¹du starostwa Micha³ Kar³owski. - Myœlê,
¿e my, w starostwie, w ogóle powinniœmy siê przyjrzeæ, jak nasi
dyrektorzy czy pracownicy podchodz¹ do pracy w starostwie, czyli
s³u¿bie publicznej naszych mieszkañców. My tu jesteœmy w s³u¿bie.
Tak to traktujê. Przygl¹daj¹c siê
sytuacji i mo¿liwoœci, jakie niesie
prawo przy podejmowaniu dodatkowej pracy, powstaje aspekt czy-

sto moralny. Postaram siê wyst¹piæ
do pana starosty i zarz¹du, bysprawdziæ, gdzie pracownicy starostwa dodatkowo pracuj¹. Nie
mówiê w aspekcie mobbingu, tylko
czystej sytuacji, aby spo³eczeñstwo wiedzia³o. Na dzisiaj kwestia
PCPR i kwestia PUP rozwi¹za³a siê
sama, przez to, ¿e dyrektorzy podjêli tak¹, a nie inn¹ decyzjê i z mocy
prawa, z tego co wiem, od lutego
nie bêd¹ dyrektorami CIS, bo takie
s¹ procedury przekazania. Podkreœlê jeszcze raz, bardziej zabola³o
mnie to, ¿e istnia³a podwójna moralnoœæ, nawet powiedzia³bym z
pewnym cieniem hipokryzji. Bêdê
próbowa³ wyjaœniæ jak jest z innymi jednostkami, ¿eby nie by³o tak,
¿e widzê u brata ŸdŸb³o trawy, a
w³asnej belki nie mogê dojrzeæ. W
tym kontekœcie tak stawia³bym tê
kwestiê. Ka¿de zatrudnienie naszych pracowników ze starostwa
jest w majestacie prawa, tutaj nie
mo¿na mówiæ o naruszeniu prawa,
ale jest jeszcze czynnik czysto w
wymiarze ludzkim. I ten czynnik
nale¿y przedstawiæ – powiedzia³
Micha³ Kar³owski.
Doda³, ¿e w ci¹gu ostatniego

roku nie mia³ ¿adnego oficjalnego
zg³oszenia od mieszkañców powiatu, ani ¿adnego anonimu na temat
nieprawid³owoœci pracy wymienionych dyrektorów. Jak zapewni³,

wszystko odbywa³o siê wed³ug procedur.
PUP i PCPR to pocz¹tek wyjaœniania kwestii, zwi¹zanych z prac¹
na podwójnych etatach.
MM

„Deut-Pol” wzywany do ponownego
uzupe³nienia raportu
o oddzia³owywaniu na œrodowisko
(DOBRA) 17.01.2012 r. na stronie biuletynu informacji
publicznej gminy Dobra w zwi¹zku z prowadzeniem
sprawy w przedmiocie wydania decyzji
œrodowiskowych dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego
na „Budowie biogazowni o mocy 1 MW w Bienicach
na dzia³kach nr 251, 252 obrêb Bienice”, pojawi³a siê
informacja o wezwaniu inwestora („Deut-Pol” Sp. z o.
o. z siedzib¹ w Bienicach) do ponownego
uzupe³nienia raportu oddzia³ywania na œrodowisko.
Inwestor wzywany jest do ponownego uzupe³nienia raportu o
oddzia³owywaniu na œrodowisko w
zakresie:
1.opisu analizowanych wariantów przedsiêwziêcia, polegaj¹cych
m.in. na zmianie sk³adu iloœciowego i jakoœciowego surowców stosowanych w produkcji biogazu, zmianie lokalizacji biogazowi itp.
2. opisu mo¿liwego wp³ywu planowanej inwestycji na wszystkie
komponenty œrodowiska hydroge-

ologicznego oraz przedstawienia
rozwi¹zañ maj¹cych na celu ograniczenie negatywnego wp³ywu planowanej inwestycji na nie.
3. przedstawienia pe³nego zakresu celów ochrony obszarów Natura 2000, w tym czynników, które
stanowi¹ o wartoœci przyrodniczej
obszarów na terenie których zlokalizowana jest planowana inwestycja, lub w ich s¹siedztwie - podanie
wszystkich siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roœlin i zwierz¹t

wymienionych w Za³¹cznikach do
Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków bêd¹cych przedmiotem zainteresowania wspólnoty,
tak¿e kryteriów wyboru obszarów
kwalifikuj¹cych siê do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura
2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510) oraz
w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory, zlokalizowanych w granicach planowanej inwestycji oraz na obszarze oddzia³ywania projektowanej inwestycji.
4. przedstawienia listy gatunków roœlin z Za³¹cznika do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z
dnia 09 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych roœlin
objêtych ochron¹ (Dz. U. Nr 168,
poz. 1764) oraz listy gatunków ptaków z Za³¹cznika do Dyrektywy

Rady 79/409/EWG z dnia 02 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, zlokalizowanych na
obszarze planowanej inwestycji
oraz w jej s¹siedztwie.
5. opisu lokalizacji planowanej
inwestycji w stosunku do cieków
wodnych (rzeki, rowy).
6. przedstawienie wp³ywu transportu drogowego zwi¹zanego z realizacj¹ przedmiotowej inwestycji
na stan drogi gminnej (gruntowej)
wzd³u¿ których planowana jest trasa dowozu substratów na teren projektowanej instalacji biogazowej.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 7.30 – 15.30, w pokoju nr 14,
tel. 91/39 14 538 mo¿na zapoznawaæ siê z raportem, jego uzupe³nieniem oraz pismem wzywaj¹cym Inwestora do uzupe³nienia oraz sk³adaæ uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protoko³u w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej. PJ
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Sesja Rady Miejskiej
w Wêgorzynie
W czwartek - 26 stycznia
2012 roku o godzinie
16.30 w sali Urzêdu
Miejskiego odbêdzie siê
XIII sesja Rady Miejskiej
w Wêgorzynie
Na sesji radni bêd¹ podejmowali uchwa³y w sprawach:
1. zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wêgorzyno.
2. udzielenia porêczenia cywilnego tytu³em zabezpieczenia po¿yczki w celu realizacji przedsiêwziêcia przez Celowy Zwi¹zek
Gmin R-XXI w Nowogardzie.
3. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê.
4. dop³at do taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê
5. zmiany bud¿etu Gminy Wêgorzyno na rok 2012.
6. zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Wêgorzynie Nr XXI/184/
2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wêgorzyno.
7. wyra¿enia zgody na nabycie
od PKP S.A. w Warszawie prawa
w³asnoœci 1 lokalu mieszkalnego
po³o¿onego w obrêbie ewidencyjnym Po³chowo w miejscowoœci
Runowo Pomorskie, wraz z udzia³em w gruncie stanowi¹cym prawo
u¿ytkowania wieczystego.
8. wyra¿enia zgody na zbycie
nieruchomoœci zabudowanej oznaczonej nr 17 o pow. 0,0112 ha po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym nr 4
m. Wêgorzyno.

9. okreœlenia zasad przys³ugiwania diety dla przewodnicz¹cych organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy Wêgorzyno.
10. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XV/
136/2008 Rady Miejskiej w Wêgorzynie z dnia 31 stycznia 2008 r. w
sprawie ustalenia wysokoœci diet
radnych, przewodnicz¹cych komisji oraz miesiêcznej diety dla Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Wêgorzynie.
11. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Bud¿etowo — Gospodarczej Rady Miejskiej w Wêgorzynie
na 2012 rok.
12. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Spo³eczno-Oœwiatowej
Rady Miejskiej w Wêgorzynie na
2012 rok.
13. zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wêgorzynie na 2012 rok.
Na styczniowej sesji przedstawione zostan¹ tak¿e sprawozdania:
a) Sprawozdanie z realizacji zadañ wynikaj¹cych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
2011 roku w Gminie Wêgorzyno.
b) Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Komisji Bud¿etowo — Gospodarczej Rady Miejskiej w okresie od
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
c) Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Komisji Spo³eczno-Oœwiatowej
Rady Miejskiej w okresie od
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
d) Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w okresie od 01.01.2011 r. do
31.12.2011 r.
PJ

Ile za wodê?
(WÊGORZYNO). Podczas sesji rady Miejskiej w Wêgorzynie,
która odbêdzie siê w czwartek jedn¹
z rozpatrywanych kwestii bêdzie
zatwierdzenie taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w: Chwarstnie, Trzebawiu, BrzeŸniaku, Mieszewie,
Zwierzynku, Mielnie oraz Sielsku i
Runowie.
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê na terenie czêœci
gminy Wêgorzyno mia³yby obowi¹zywaæ od 1 marca 2012 r. do 31 paŸdziernika 2012 r. dla gospodarstw
domowych, przemys³owych i pozaprzemys³owych odbiorców us³ug,
gminy za wodê pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fon-

tann i na cele przeciwpo¿arowe oraz
do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych za 1
m.szeœc. dostarczonej wody - 3,24
z³ brutto.
Dla porównania w roku ubieg³ym cena wynosi³a 3,75 z³. Podobnie jak w roku ubieg³ym tak i teraz
radni stan¹ przed decyzj¹ czy mieszkañcom wymienionych wsi dop³acaæ ró¿nicê ceny wody w stosunku
do pozosta³ych mieszkañców gminy. Dop³ata do taryf dla gospodarstw domowych wynosi³aby od 1
stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r.
- 1,24 z³ brutto do l m. szeœc. wody,
natomiast od 1 marca 2012 r. do 31
paŸdziernika 2012 r. - 0,73 z³ brutto
do l m. szeœc. wody.
op
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Z ¯YCIA POWIATU

Bud¿ety
na administracjê
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Elektroniczna
kolejka w ZUS

(POWIAT). Wszystkie gminy podchodz¹c do
uchwalenia bud¿etów na ten rok, ogranicza³y inwestycje i zadania, aby nie zad³u¿aæ siê
i spi¹æ bud¿et. A jak na tym tle wygl¹daj¹
wydatki na administracjê?
£OBEZ
W £obzie na administracjê publiczn¹ w tegorocznym bud¿ecie
zaplanowano 6,3miliona z³, w tym
na: Urz¹d Miejski - 5,3 miliona z³;
na wynagrodzenia i sk³adniki od
nich naliczane niemal 3,8 miliona
z³. Na Radê Miejsk¹ przeznaczono 141.400 z³. Dla porównania
plany wydatków w roku minionym
na administracjê publiczn¹ wynosi³y niemal 4,4 miliona z³, w tym
na Urz¹d Miejski - niemal 3,8 miliona z³, z czego na wynagrodzenia
i pochodne niewiele ponad 3 miliony z³, na Radê Miejsk¹ 144.500 z³.
W tym roku na administracjê
publiczn¹ w £obzie zaplanowano
niemal o 2 miliony z³ wiêcej, ni¿ w
roku ubieg³ym, natomiast na sam
Urz¹d Miejski o ponad 1,5 miliona
wiêcej. Na wynagrodzenia i pochodne - wiêcej o 730 tys. z³.
Dochody bud¿etu ustalono w
wysokoœci - 42.926.400 z³, wydatki natomiast w wysokoœci 46.007.160 z³, deficyt planuje siê
pokryæ ze sprzeda¿y papierów
wartoœciowych w kwocie 3.080.
760 z³.
RESKO
W Resku na administracjê publiczn¹ zaplanowano niewiele ponad 2,8 miliona z³ z tego na Urz¹d
Miejski 2,5 miliona z³, na wynagrodzenia i pochodne prawie 1,9 miliona z³, natomiast na Radê Miejsk¹ 127.380 z³. Dla porównania w ubieg³ym roku w planie bud¿etu zapisano kwotê na administracjê publiczn¹ w wysokoœci ponad 2,7 z³
czyli 140 tys. z³ mniej ni¿ w tym
roku.
W ubieg³ym roku Rada Miejska
mia³a do dyspozycji 125.000 z³,
Urz¹d Miejski natomiast o 150 tys.
z³ mniej, ni¿ w tym roku.
Na wynagrodzenia i pochodne w
roku ubieg³ym przeznaczono niewiele ponad 1,8 mln z³.
Dochód gminy na ten rok zaplanowano w wysokoœci 29.209. 430
z³, wydatki natomiast na kwotê
28.066.693 z³.

DOBRA
W gminie Dobra na administracjê publiczn¹ zaplanowano nieco
wiêcej, ni¿ 1,7 miliona z³, na Urz¹d
Miejski - 1,4 miliona z³, na wynagrodzenia i pochodne trochê ponad
milion z³, na Radê Miejsk¹ z kolei
98.700 z³.
Dochody bie¿¹ce w tym roku zaplanowano w kwocie 11.814.825 z³,
wydatki w wysokoœci 12.288.067
z³. Planowany deficyt w wysokoœci
473.242 ma byæ pokryty kredytem w
wysokoœci 300 tys. z³ i wolnymi
œrodkami.
WÊGORZYNO
W Wêgorzynie na administracjê
publiczn¹ zaplanowano ponad 5,6
miliona z³, na Urz¹d Miejski z kolei
prawie 2,4 miliona z³, z czego na wynagrodzenia i pochodne prawie 1,7
miliona z³.
Tutaj zaplanowano dochody w
wysokoœci 21.431.659 z³ natomiast
wydatki w wysokoœci 23.924.275
z³. Deficyt w wysokoœci 2.492.616
z³ zaplanowano sp³aciæ z po¿yczek
i kredytów.
RADOWO MA£E
W gminie Radowo Ma³e na administracja publiczn¹ zarezerwowano trochê ponad 1,5 miliona z³, na
Urz¹d Gminy 1,3 miliona z³, z czego
na wynagrodzenia i pochodne 989.900 z³. Rada Gminy ma do
dyspozycji 64.500 z³.
Dochody gminy zaplanowano
na kwotê 13.062.802 z³, wydatki z
kolei na 10.104.403 z³.
DOCHODY GMIN
£obez
Resko
Wêgorzyno
Radowo Ma³e
Dobra

- 42.926.400 z³
- 29.209.430 z³
- 21.431.659 z³
- 13.062.802 z³
- 11.814.825 z³

WYDATKI NA URZÊDY
£obez
Resko
Wêgorzyno
Dobra
Radowo Ma³e

- 5,3 mln z³
- 2,5 mln z³
- 2,4 mln z³
- 1,4 mln z³
- 1,3 mln z³

(£OBEZ) System
zarz¹dzaj¹cy kolejk¹
i monitory, na których
zobaczymy ró¿ne
informacje – to nowoœci
w Inspektoratach ZUS.
Elektroniczny system kolejkowy krok po kroku wskazuje klientowi drogê do stanowiska, przy którym zrealizuje swoj¹ sprawê. Na
dotykowym ekranie specjalnego
urz¹dzenia zainteresowany wybiera
kategoriê sprawy, z któr¹ przyszed³
do ZUS. Po uporaniu siê z urz¹dzeniem otrzymujemy „numerek”.
Mo¿na dowiedzieæ siê z niego, ile
osób czeka przed nami w danym
momencie w kolejce, na papierowym numerku znajdziemy te¿ infor-

macjê o œrednim czasie naszego
oczekiwania. Obs³uga urz¹dzenia
jest bardzo prosta i nikt nie powinien mieæ z ni¹ problemu. Gdy minie nasz czas oczekiwania do stanowiska zostaniemy przywo³ani przez
zapowiedŸ g³osow¹.
Elektroniczny system kolejkowy i multimedialne monitory to
czêœæ Platformy Us³ug Elektronicznych, czyli wiêkszego projektu
wspó³finansowanego z funduszy
unijnych. Projekt ten obejmuje placówki ZUS w ca³ej Polsce.
System budzi kontrowersje, jednym siê bardzo podoba, drugim natomiast nie. Jego celem jest na pewno usprawnienie dzia³alnoœci placówek ZUS. Obs³uga urz¹dzeñ nie jest
skomplikowana, tym samym nie
powinna sprawiæ problemów nawet
osobom starszym.
PJ

Pierwsi pod k¹tem
bezrobocia
(POWIAT). Powiat ³obeski od
lat jest w czo³ówce powiatów o
najwy¿szym bezrobociu i jak na
razie sytuacja ta nie ulega wiêkszej zmianie.
Z braku informacji na temat bezrobocia w grudniu ubieg³ego roku
przedstawiamy dane z listopada.
Wówczas powiat ³obeski by³ na
pierwszym miejscu w województwie zachodniopomorskim pod
wzglêdem stopy bezrobocia. W naszym powiecie wynosi³a ona 27,3
proc., gdy w województwie – 17
proc. Rok temu, w styczniu 2011 r.,

stopa bezrobocia w województwie
wynosi³a 18,8 proc., najwy¿sza by³a
wówczas w powiecie bia³ogardzkim
i wynosi³a 31,8 proc. Na drugim
miejscu znajdowa³ siê powiat ³obeski, w którym stopa bezrobocia wynosi³a – 30,01 proc. W pierwszym
pó³roczu najwy¿sze bezrobocie
by³o w powicie bia³ogardzkim –
27,9; i ³obeskim – 27,1 proc. W
powiedzie bia³ogardzkim sukcesywnie stopa mala³a, w ³obeskim –
równie¿, tylko du¿o mniej, tym samym pod koniec roku nasz powiat
wybi³ siê na miejsce pierwsze w
województwie.
MM
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RESKO

M¹droœæ radnych zdecydowa³a
- nie bêdzie likwidacji szkó³
(RESKO) Rescy radni
ponownie spotkali siê na
wspólnym posiedzeniu
komisji Rady Miejskiej
w Resku w dniu
19.01.2012 roku.
G³ównym tematem
rozmów by³a
reorganizacja Szkó³
Podstawowych w
£osoœnicy i £abuniu
Wielkim.
Z poprzednich spotkañ radnych
wynika³o, ¿e Szko³a Podstawowa w
£abuniu Wielkim zostanie w ca³oœci
zlikwidowana, a Szko³a Podstawowa w £osoœnicy dalej bêdzie funkcjonowa³a w ca³oœci lub jako filia
Szko³y Podstawowej w Resku z
oddzia³ami 0-3.
Pomys³ reorganizacji dwóch
szkó³ wiejskich wzi¹³ siê st¹d, ¿e
gmina potrzebuje oszczêdnoœci w
wysokoœci ponad miliona z³otych. Z
bud¿etu gminy najwiêcej pieniêdzy
wydawane jest w³aœnie na oœwiatê.
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.
Podczas wspólnego posiedzenia
komisji rady jako pierwszy g³os zabra³ radny Andrzej Nowak:
- Szukamy oszczêdnoœci w gminie poniewa¿ mamy problem z przysz³orocznym bud¿etem. Mieliœmy
spotkania z radnymi i wspólnie doszliœmy do kompromisu, ¿e jeœli
zostan¹ oddzia³y 0-3 w £osoœnicy i
0-3 w £abuniu Wielkim, to bêdzie to
najlepszym rozwi¹zaniem dla bud¿etu gminy i tym samym nie bêdzie
to narzêdziem uderzaj¹cym mocno
w nasze wiejskie szko³y. Dzieci z
klas 4-6 mog¹ odbywaæ naukê w
Resku, poniewa¿ s¹ to dzieci starsze, mog¹ siê ³atwiej zintegrowaæ z
dzieæmi z Reska, a póŸniej wspólnie
pójd¹ do miejscowego gimnazjum.
Dziêki przekszta³ceniu tych dwóch
szkó³ w filie zaoszczêdzimy du¿o
pieniêdzy, poniewa¿ nie bêdzie stanowisk kierowniczych w tych szko³ach.
Nastêpnie dyrektor Szko³y Podstawowej w £osoœnicy Jolanta Ma-

ria Sienkiewicz zwróci³a uwagê na
to, ¿e dzieci zamieszkuj¹ce Tacza³y
i Siwkowice bêd¹ musia³y pokonywaæ d³uga drogê autobusami do
szko³y w Resku.
- Chcia³abym zwróciæ uwagê na
to, ¿e naszym uczniom z Siwkowic
i Tacza³, a jest to znacz¹ca grupa
dzieci, wyd³u¿y siê droga do szko³y.
Jest to 20 kilometrów w jedn¹ stronê
do szko³y, to bardzo du¿o. Mówimy,
¿e ci starsi mog¹ doje¿d¿aæ do Reska, ale 4 klasa to s¹ raptem dzieci z
3 klasy tu¿ po wakacjach, wiêc trzeba to mieæ tak¿e na uwadze.
Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski odnosz¹c siê do sytuacji
reorganizacji oœwiaty w gminie
wspomnia³ o wynagrodzeniach nauczycieli.
- Ustawa mówi o tym, jakie œrednie zarobki maj¹ byæ osi¹gane w
danej jednostce organizacyjnej samorz¹du. Wynagrodzenie powinno
osi¹gn¹æ jakieœ pu³apy, jeœli jest ni¿sze, to powinno p³aciæ siê wyrównania. Tak jest u nas, w Resku. W przypadku nauczycieli mianowanych
zap³aciliœmy wiêcej o 300.000 z³,
ni¿ musieliœmy. Tak wiêc za t¹ kwotê mo¿na spokojnie zatrudniæ 6 czy
7 nauczycieli i nie spowoduje to obni¿enia œredniej p³acy, jaka jest
wymagana, a nauczyciele, którzy
strac¹ pracê w wiejskich szko³ach,
znajd¹ j¹ w innych naszych placówkach. - mówi³ burmistrz.
Po wypowiedzi burmistrza,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Barbara Basowska przesz³a do g³osowania nad przekszta³ceniem
Szko³y Podstawowej w £osoœnicy z
koñcem roku szkolnego tj. 31 sierpnia 2012 roku w szko³ê filialn¹ o
strukturze organizacyjnej obejmuj¹cej klasy 1-3 wraz z oddzia³em 0,
organizacyjnie podporz¹dkowanej
Szkole Podstawowej w Resku.
Uchwa³a wiêkszoœci¹ g³osów
zosta³a przyjêta. 9 radnych g³oso-

wa³o za przekszta³ceniem szko³y,
przeciw by³o 2 radnych, a 4 siê
wstrzyma³o.
Tu¿ po g³osowaniu g³os w dyskusji zabra³ radny Jan Czaban, który
z³o¿y³ nowy wniosek.
- Teraz zmieni³a siê sytuacja.
Przeg³osowaliœmy wiêkszoœci¹ g³osów reorganizacjê Szko³y Podstawowej w £osoœnicy. Wnioskujê
wiêc o zmianê uchwa³y z zamiaru
likwidacji Szko³y Podstawowej w
£abuniu Wielkim w przekszta³cenie
tej szko³y w filiê z oddzia³ami 0-3,
tak jak ma to miejsce ze szko³¹ w
£osoœnicy. Efekt finansowy jest
podobny, jak przy sytuacji uzgodnionej na poprzednich komisjach,
gdzie zak³adaliœmy zostawienie ca³ej szko³y w £osoœnicy i likwidacji
szko³y w £abuniu Wielkim.
12 radnych g³osowa³o za przekszta³ceniem szko³y w £abuniu
Wielkim, 1 g³os by³ wstrzymuj¹cy i
2 g³osy przeciw.
Uczniom zlikwidowanych klas
4-6 zapewnia siê mo¿liwoœæ kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Resku. Burmistrz Reska
zosta³ zobowi¹zany do dokonania
czynnoœci niezbêdnych do przeprowadzenia przekszta³cenia szkó³, a w
szczególnoœci do poinformowania o
zamiarze przekszta³cenia szko³y rodziców, uczniów, kuratora oœwiaty i
odpowiednich zwi¹zków zawodowych oraz do wyst¹pienia do kuratora oœwiaty o wydanie stosownej
opinii dotycz¹cej przekszta³cenia
placówek.
Na sesji Rady Miejskiej, która
odby³a siê kolejnego dnia nie by³o
ju¿ ¿adnych zmian. Na spotkanie nie
przybyli tak¿e mieszkañcy wsi
£osoœnica i £abunia Wielkiego.
Radni g³osowali podobnie jak na
komisji i podjêli wi¹¿¹ce uchwa³y w
sprawie przekszta³cenia szkó³ w
szko³y filialne.

Tak wiêc po d³ugich i ciê¿kich
obradach, które ci¹gnê³y siê od pocz¹tku nowego roku, radni podjêli
decyzjê, chyba najbardziej korzystna dla wszystkich, w tym najmniej
krzywdz¹c¹ dla dzieci. W £abuniu
Wielkim i £osoœnicy nie bêdzie
wiêc pozamykanych szkó³ – widm.
Placówki bêd¹ s³u¿y³y m³odym
uczniom, a starsi bêd¹ doje¿d¿ali do
szko³y w Resku. Dziêki tym przekszta³ceniom gmina zyska oszczêdnoœci. Burmistrz odpowiadaj¹c na
zapytanie jednego z mieszkañców
stwierdzi³, ¿e w takiej sytuacji placówki te bêd¹ siê praktycznie same
utrzymywa³y z subwencji, jakie
otrzymaj¹, a jeœli gmina bêdzie
musia³a dop³acaæ do szkó³, to jednak bêd¹ to niewielkie kwoty.
Wygra³a m¹droœæ radnych, zdecydowanie tak, bo nie wygra³ argument finansowy i destrukcyjny, który zak³ada³ likwidacjê placówek.
Wygra³y dzieci, które dalej bêd¹
mog³y korzystaæ ze swoich wiejskich szkó³. W ca³ym tym zamieszaniu z reorganizacj¹ szkó³ wiejskich
w gminie Resko zabrak³o g³osu
przewodnicz¹cej Komisji Oœwiaty
Renaty Kulik. A zdawa³oby siê, ¿e
ten g³os powinien byæ najwa¿niejszy. Swoj¹ opiniê na temat reorganizacji szkó³ wyrazi³ natomiast dyrektor Gimnazjum w Resku. By³a to
opinia wyg³oszona bardziej jako
kuratora, kuratora – likwidatora.
Dyrektor Gimnazjum choæ nie
chcia³ powiedzieæ tego wprost, to
jednak w swojej wypowiedzi jasno
pokazywa³, ¿e likwidacja szko³y
jest konieczna, ze wzglêdu na zyski
finansowe, nie patrz¹c na dobro
ma³ych dzieci. Najwiêkszym wojownikiem i obroñc¹ szkó³ by³ zdecydowanie radny Andrzej Nowak,
wykona³ przy tym kawa³ dobrej pracy, trzeba mu to oddaæ. Zaanga¿owanie radnego by³o widaæ podczas
ka¿dego spotkania, walczy³ sercem,
argumentami, wszystkimi swoimi
si³ami. Cel osi¹gn¹³ – szko³y bêd¹
istnia³y, choæ ju¿ bez klas 4-6. PJ
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So³tysi naszego powiatu – Marcin Organka z BrzeŸniaka

Mieliœmy kiedyœ bardzo fajn¹ œwietlicê
Kontynuujemy nasz¹
seriê wywiadów
z so³tysami wsi
w powiecie ³obeskim.
Tym razem o swoim
so³ectwie opowiada nam
pan Marcin Organka,
so³tys BrzeŸniaka
w gminie Wêgorzyno.
Jakie zmiany na wiosce przyniós³ rok 2011?
- Jestem so³tysem BrzeŸniaka i
BrzeŸnicy, a funduszu so³eckiego
mieliœmy 7.600 z³ w poprzednim
roku, a w nowym bêdziemy mieli
7.900 z³. W BrzeŸnicy nikt nie
mieszka, jest to opuszczona miejscowoœæ, jest tam tylko jeden rolnik,
który tam mieszka tylko wtedy gdy
zajmuje siê swoimi uprawami. Wiêc
tak naprawdê mam jedna wioskê
pod swoj¹ opiek¹. W 2011 roku zrobiliœmy ogrodzenie placu zabaw,
kupiliœmy nowe s³upki i siatkê, zrobiliœmy te¿ wiatê na grilla. W poprzednim roku kupiliœmy te¿ nowa
kosiarkê, bo stara siê psu³a, do tego
na bie¿¹co kupowaliœmy, paliwo i
materia³y eksploatacyjne. Nie
upiêkszaliœmy naszej miejscowoœci
w poprzednim roku poprzez nasadzanie nowych krzewów czy kwiatów.
Jakie imprezy lub zabawy odbywaj¹ siê w so³ectwie?
- W 2011 roku zorganizowaliœmy tylko do¿ynki w naszym so³ectwie. W obecnym roku planujemy
zrobiæ dodatkowo dzieñ dziecka.
Jak wygl¹daj¹ plany Waszego
so³ectwa na 2012 rok? Chcielibyœcie zrobiæ coœ szczególnego w

swojej miejscowoœci?
- Chcemy zrobiæ jak najwiêcej
dla naszych dzieci. W obecnym roku
planujemy ogrodzenie boiska do
pi³ki no¿nej wraz z wiat¹, tak aby to
by³ jeden fajny kompleks. Boisko to
znajduje siê lekko z boku wioski i w
zimê niszcz¹ nam je dziki. Dlatego
chcemy je ogrodziæ, ¿eby nie by³o
ju¿ wiêcej zniszczeñ. Chcielibyœmy
w tym roku zrobiæ tak¿e boisko do
siatkówki, zaplanowaliœmy ju¿ w
tym celu zakup siatki i s³upków.
Z³o¿ony jest tak¿e wniosek do
Urzêdu Marsza³kowskiego na budowê chaty syberyjskiej i molo na
jeziorze. Dziœ nie ma tam ¿adnej
pla¿y, ani k¹pieliska, poniewa¿ zosta³o to wszystko zaniedbane. Kiedyœ nad nasze jezioro przyje¿d¿ali
mieszkañcy z okolicy. Chatê syberyjsk¹ chcemy zrobiæ dlatego, ¿e nie
mamy œwietlicy wiejskiej. W chacie
syberyjskiej moglibyœmy robiæ
ogniska i spêdzaæ czas w te cieplejsze dni. Mimo wszystko wolelibyœmy œwietlicê dla dzieci, ale mamy
œwiadomoœæ tego, jakie s¹ to koszty.
Mieliœmy kiedyœ bardzo fajn¹ œwietlicê, by³a to du¿a sala z podestem
dla orkiestry, by³o te¿ pomieszczenie gastronomiczne, ten budynek
zosta³ jednak sprzedany.
Z jakimi problemami borykaj¹ siê mieszkañcy BrzeŸniaka?
- Problemów jest du¿o. Mamy
du¿y problem z dzik¹ zwierzyn¹,
jest jej coraz wiêcej przy ma³ej iloœci myœliwych. Mamy te¿ bardzo z³¹
drogê. Fragment drogi od Wêgorzyna do Przytonia jest najgorszy, s¹
tam topole,wrastaj¹ siê korzenie
pod asfalt, przez co tworz¹ siê garby
w jezdni. By³o ju¿ w tej sprawie
pisane pismo do drogówki. Po zimie
czêsto musimy amortyzatory czy
jakieœ koñcówki w samochodach

wymieniaæ. Problemem jest te¿ brak
dojazdów do miejscowoœci, obecnie mo¿na do nas dojechaæ tylko
autobusem szkolnym, jest to problem szczególnie dla starszych
osób, poniewa¿ nie ma u nas te¿
sklepu. Kolejnym problemem jest
internet. Mo¿emy go tylko mieæ
przez sieci komórkowe, ale ta prêdkoœæ na kolana nie powala. Czêsto
te¿ do mieszkañ gminnych w naszej
miejscowoœci przydzielani s¹ ludzie
z marginesu spo³ecznego. Czêsto
gdy takie osoby nie p³ac¹ za mieszkania w mieœcie, lub s¹ z nimi pro-

blemy to wysy³a siê je na wioskê.
Przez to mamy w miejscowoœci czêste wizyty policji, wioska siê bulwersuje poniewa¿ czasami powstaj¹ z tymi osobami jakieœ niemi³e sytuacje.
Jacy s¹ mieszkañcy so³ectwa?
- Mieszkañców w BrzeŸniaku
mamy oko³o 100, w tym trochê dzieci i m³odzie¿y. Kilka osób zajmuje
siê rolnictwem. Jest te¿ kilka osób,
które nie by³y wczeœniej zwi¹zane z
BrzeŸniakiem. Osiedlili siê u nas w
poszukiwaniu spokoju.
PJ
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OP£ATEK SYBIRAKÓW
(£OBEZ). 12 grudnia
w £obeskim Domu
Kultury odby³o siê
spotkanie op³atkowe
Sybiraków. Uroczystoœæ uœwietni³
wystêp dzieci ze
Szko³y Podstawowej
nr 1 w £obzie.
W spotkaniu prócz osób, które
powróci³y z „nieludzkiej ziemi”,
uczestniczyli m.in. syn Sybiraczki
starosta powiatu ³obeskiego Ryszard Brodziñski, burmistrz £obza
Ryszard Sola, proboszcz ks. kanonik Józef Cyrulik, dyrektorzy palcówek oœwiatowych i kulturalnych.
W tym roku uroczystoœæ uœwietni³y swoimi wystêpami dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie.
Zachwyceni Sybiracy okrasili wystêp najm³odszych rzêsistymi brawami i nie pozwolili im tak szybko
odejœæ. Przede wszystkim na rêce
opiekunek przekazali upominki dla
ma³ych artystów.
Prezes Ko³a Sybiraków w
£obzie Zofia Majchrowicz bardzo
ciep³o podziêkowa³a dzieciom za
ich obecnoœæ oraz czêœæ artystyczn¹. Do mikrofonu, tradycyjnie
ju¿ podczas takich spotkañ, zaprosi³a tych, którzy chcieliby zabraæ
g³os. Jako pierwszy wyst¹pi³ burmistrz £obza Ryszard Sola, który
podziêkowa³ dzieciom, nauczycielom oraz dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 za wystêp.
- Jako burmistrz cieszê siê, ¿e
przy takiej uroczystoœci jak dzisiaj
s¹ z nami dyrektorzy placówek
oœwiatowych i kulturalnych. To bardzo dobrze œwiadczy o nich, ale to
te¿ bardzo dobrze wró¿y na przy-

sz³oœæ, przez pryzmat wystêpów
tych dzieci. Nasze dzieci i m³odzie¿
s¹ wszêdzie widoczne, one wystêpuj¹, pokazuj¹, œpiewaj¹, tañcz¹,
bior¹ udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach i olimpiadach np. przy okazji œwiêta pañstwowego pod pomnikiem. Jeœli to siê utrzyma, jeœli nadal dziêki swoim dobrym nauczycielom, opiekunom i wsparciu ze
strony naszych dyrektorów bêd¹ to
rozwijaæ i kontynuowaæ, to ta tradycja, historia, kultura i dobre obyczaje nie umr¹, tylko bêd¹ pielêgnowane, kontynuowane, wszyscy obecni
pañstwo razem ze mn¹ bêdziecie
tego œwiadkami i bêdziecie cieszyæ
w³asne oczy, widz¹c nasze dzieci
wnuki i prawnuki, przecie¿ one
wystêpuj¹ te¿ m.in. dla nas – powiedzia³ burmistrz.
W³odarz podziêkowa³ wszystkim cz³onkom Zwi¹zku, sympatykom i wszystkim, którzy pomagaj¹
Sybirakom, za zorganizowanie spotkania. Z³o¿y³ przy okazji kondolencje rodzinom Sybiraków, albowiem
wci¹gu roku a¿ kilkunastu z nich
odesz³o na zawsze.
G³os zabra³ równie¿ starosta
³obeski Ryszard Brodziñski.
- Jestem tu przepe³niony radoœci¹ i smutkiem, bo siedzê poœród
ludzi, którzy mieli szczêœcie wróciæ
z zes³ania z Syberii. Syn Macieja
P³a¿yñskiego kontynuuje pracê
swojego ojca, który zgin¹³ w katastrofie smoleñskiej, koñczy ju¿ pracê nad ustaw¹ obywatelsk¹ nadaj¹ca prawo powrotu. Szkoda, ¿e dopiero teraz... To szansa dla tych, którym nie uda³o siê wróciæ 60 lat temu,
czy póŸniej. Miejmy nadziejê, ¿e
czêœæ osób bêdzie mog³a dzieliæ
radoœæ ¿ycia wœród nas, wœród ojczystego jêzyka na polskiej ziemi.
¯yczê, by udzia³em was wszystkich
by³ uœmiech, pogoda ducha i ciep³o,
które bije nieustannie z osoby pani

Zofii Majchrowicz – powiedzia³
starosta.
Tradycyjnie podczas spotkania
op³atkowego Sybiracy dziel¹ siê
wspomnieniami, refleksjami, czasami te¿ i poezj¹. Tak te¿ by³o i tym
razem. Korzystaj¹c z faktu, i¿ dzieci
by³y jeszcze obecne na sali, do mikrofonu podesz³a Miros³awa Bednarczyk.
- Chcia³am powiedzieæ o naszych czarnych Wigiliach bez op³atka. Takie Wigilie mieliœmy na zes³aniu. Nie by³o choinek, by³ sam step,
po stepie lecia³ krzak, ³apaliœmy go,
wieszaliœmy na sznurek. £añcuch i
anio³ki robiliœmy z gazety i wieszaliœmy na tym krzaku. To by³a nasza
choinka. Na Wieczerzê Wigilijn¹
mieliœmy: kisiel z owsa, ziemniaki w
obierkach, buraki w obierkach i kaszê - to by³o wszystko. Gdy chcieliœmy mieæ 12 potraw, to musieliœmy
doliczyæ: kubeczek, spodeczek i
rondelek; wtedy by³o 12. Nawet
chleba nie by³o, tylko po malutkim
kawa³eczku. Kolêd nie mogliœmy
œpiewaæ, tylko cichuteñko, ¿eby nikt
nie s³ysza³, bo nie wolno by³o. Zaraz
nas zabierali do wiêzienia. Na Nowy
Rok dyrektor ko³chozu zabiera³a
nas na choinkê do swojego domu, w
którym sta³a sosna – drzewko przy-

wiezione z lasu odleg³ego o 100 km.
Dopiero u dyrektor ko³chozu by³y
prawdziwe bombki i ³añcuszki.
Musieliœmy wzi¹æ siê za r¹czki i
œpiewaæ rosyjskie piosenki. Jedna
by³a taka: „pomniat psy atamany,
pomniat polskie pany, konnarmiejskije naszy klinki”, („Pamiêtaj¹ psy
atamany, pamiêtaj¹ polskie pany
krasnojarskie nasze szable” - przyp.
red.). A my dzieci wiedzieliœmy o
tym, ¿e to jest niedobre dla nas, dla
Polaków, ¿e nie wolno nam myœleæ,
¿e jesteœmy gorsi, dlatego wtedy nie
œpiewaliœmy w ogóle. A jak wracaliœmy do baraków, to wszyscy powtarzaliœmy: „Jeszcze Polska nie
zginê³a, póki my ¿yjemy” i takie to
by³y nasze œwiêta – powiedzia³a
Miros³awa Bednarczyk.
Gdy ju¿ dzieci opuœci³y salê,
ksi¹dz Cyrulik odmówi³ modlitwê
za zmar³ych Sybiraków, po czym
pozostawi³ Sybiraków spiesz¹c siê
na kolêdê.
Na sto³ach nie brakowa³o
barszczyku ani pasztecików oraz
s³odkich przysmaków i kawy. Spotkania Sybiraków to równie¿ dzielenie siê op³atkiem i tak te¿ by³o
tym razem, uczestnicy ¿yczyli sobie przede wszystkim zdrowia, aby
móc spotkaæ siê wspólnie w przysz³ym roku.
MM
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Futurystycznie przy liceum
(£OBEZ). W minionym tygodniu podczas komisji radni
powiatowi dyskutowali nad wyborem
koncepcji auli przy
Zespole Szkó³.
Jednoczeœnie podkreœlono, i¿ obiekt
ma s³u¿yæ nie tylko
spo³ecznoœci szkolnej, ale i dla ca³ego
powiatu.
- Decyzja o rozbudowie Zespo³u
Szkó³ to wa¿na rzecz dla Rady Powiatu £obeskiego. Sk¹d pomys³?
Tradycja oœwiatowa mówi o tym, ¿e
w ka¿dej szkole zawsze by³y sale
s³u¿¹ce do prowadzenia imprez o
charakterze wychowawczym, najproœciej nazywaj¹c - sale widowiskowe; w szko³ach nazywa³o siê je
aulami. Funkcja takiego pomieszczenia mia³aby spe³niaæ charakter
du¿ej sali, gdzie mo¿na by³oby przeprowadziæ uroczystoœci szkolne z
okazji œwi¹t pañstwowych, lokalnych, a tak¿e imprezy o charakterze
kulturalnym, gdzie scena jest nieod³¹cznym, koniecznym elementem
wyposa¿enia. Miasto £obez nie
dysponuje sal¹, spe³niaj¹c¹ takie
warunki. Gdy zaczyna³em naukê w
liceum w latach 60., to dyrektor
Bronis³aw Po³etek prowadza³ nas
do kina Rega, gdzie odbywa³y siê
ró¿nego rodzaju spotkania. Jako
zarz¹d rozpoznawaliœmy, czy mo¿na kupiæ obiekt. W³aœciciel ¿yczy³
sobie 1,5 miliona z³ za to, co tam
stoi. Wracaj¹c do istoty rzeczy, sala
mog³aby równie¿ spe³niaæ funkcjê
ponad szkoln¹. Bêdzie to warunkowa³o sposób budowy – powiedzia³
starosta Ryszard Brodziñski.
- Wicestarosta Jan Zdanowicz
zaprezentowa³ radnym dwie koncepcje przedstawione przez architekta. Prezentowaliœmy je na
³amach tygodnika. Jedna z nich zachowuje obecn¹ bry³ê obiektu
szkolnego, druga, to obiekt wolnostoj¹cy, po³¹czony ze szko³¹ ³¹cznikiem. Zarz¹d Powiatu rekomendowa³ radnym wybór koncepcji futurystycznej, argumentuj¹c to tym, i¿
w obiekcie wolnostoj¹cym ka¿da
impreza popo³udniowa umo¿liwia
odciêcie budynku od szko³y.
- Aula jest pomieszczeniem
dwukondygnacyjnym w sensie wysokoœci, z ty³u mo¿na by³oby zamie-

œciæ spokojnie dwie kondyTy³y
gnacje, potrzebna by³aby
wiêksza sala konferencyjna. Przyda³oby siê jeszcze
jedno pomieszczenie na innego rodzaju cele b¹dŸ dwa
mniejsze, to jest do uzgodnienia. Wywo³aliœmy publiczn¹ dyskusjê, pan Kazimierz Rynkiewicz redaktor
naczelny niejako krytykuje
tego rodzaju zamys³, proponuj¹c budowê nowego
obiektu w parku naprzeciwko liceum, coœ w rodzaju rotundy trójdzielnej, w
której by³oby miejsce na
to¿samoœæ
historyczn¹
dawnych czasów – przedwojennych, to¿samoœæ naszych rodzin tutaj przyby³ych i wspó³czesnoœæ.
Miejsce, gdzie historia
ogniskowa³aby siê, gdzie
zbiory biblioteczne by³yby udostêpnianie dzieciom i m³odzie¿y. Prawda jest taka, ¿e takiego wariantu w
toku dyskusji nie by³o. Mówi³o siê
nawet, by obiekt postawiæ tam,
gdzie jest parking przy szkole. WyobraŸmy sobie teraz, ¿e trzeba
przejœæ na jak¹kolwiek uroczystoœæ
szkoln¹ i wróciæ, w szkole jest ju¿
pe³ne zamieszanie, kiedy trzeba
przejœæ przez szatnie itd. Nigdy nie
rozwa¿aliœmy i nigdy nie by³o naszym zamys³em tworzenie obiektu
zastêpuj¹cego dzisiejszy dom kultury, ani w ¿aden sposób konkuruj¹cego z domem kultury. Niech dom
kultury pe³ni swoj¹ funkcjê w taki
czy inny sposób, niech to okreœla
miasto. Naszym zamierzeniem by³o
wzbogacenie oferty szko³y i jej
mo¿liwoœci edukacyjno wychowawczych, równie¿ z wyjœciem do
œrodowiska. Dlaczego ³adnego koncertu, na odpowiednim poziomie,
nie mo¿na by³oby zrobiæ w miejscu
do tego przystosowanym? Zamys³em te¿ jest to, by aula by³a akustyczna. Z naszej hali sportowej,
nawet reskiej, nie zrobimy sali akustycznej. Aula z powodzeniem
mo¿e spe³niæ funkcje dyskusyjnego
klubu filmowego, o czym pan Kazimierz Rynkiewicz pisze. Dzisiaj to
nie jest problem kabin z aparatur¹,
ch³odzeniem itd., teraz problem jest
odbiorców i woli dyskusji, uczestnictwa w tym, bo kina studyjne funkcjonuj¹ na ca³ym œwiecie i dobrze,
¿eby to dalej siê dzia³o. Spotkania z
ciekawymi ludŸmi. Nie mamy dzisiaj takich mo¿liwoœci, wydaje mi
siê, ¿e taki program na auli by³by
zasadny. S¹ zarzuty czy nas na to
staæ? Rekomendujê wariant z
³¹cznikiem – w tym wypadku za
mniejsze pieni¹dze zyskuje siê

liceum, to jedno z planowanych miejsc na salê

wiêksz¹ funkcjonalnoœæ. Jest zró¿nicowanie, ale przed Luwrem te¿
piramidê postawiono – powiedzia³
wicestarosta.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marek Kubacki zwróci³ uwagê, ¿e w
zaprezentowanej formie obiektu
jest za ma³o treœci, czyli pomys³u na
to, co mog³oby siê tam znajdowaæ i
wydarzyæ.
- Mówimy o m³odzie¿y szkolnej,
patrzy³bym na to przez pryzmat ca³ego powiatu. Nie nazywa³bym tego
aul¹. Pan starosta sam zauwa¿y³, ¿e
pewne elementy w tym budynku
musz¹ byæ dostosowane do funkcji.
Podoba mi siê artyku³ K. Rynkiewicza, ale to jest trochê s-f – powiedzia³ przewodnicz¹cy rady.
Starosta powiatu stwierdzi³, ¿e
przede wszystkim musz¹ znaleŸæ siê
ludzie, którzy bêd¹ chcieli coœ w tym
obiekcie robiæ. Stwierdzi³ równie¿,
¿e aula nie musi byæ ogromna jak
filharmonia, albowiem obecnie s¹
urz¹dzenia do wyœwietlania oraz
aran¿acji, pozwalaj¹ce na ró¿nego
rodzaju konfiguracje. A to, jak¹ treœci¹ obiekt zostanie wype³niony,
zale¿y ju¿ tylko od ludzi, a przede
wszystkim od dyrekcji szko³y.
W toku dalszej dyskusji pada³y
propozycje innych lokalizacji, jednak Zarz¹d Powiatu jednoznacznie
okreœli³, i¿ umiejscowienie budynku zosta³o ju¿ przedyskutowane na
ró¿nych forach i do Rady Powiatu
nale¿y jedynie wybór koncepcji, a
nie miejsca. Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu zwróci³ jednak uwagê, ¿e
nawet przy lokalizacji obiektu przy
Zespole Szkó³ nale¿a³oby znaleŸæ
miejsce na nasz¹ to¿samoœæ.
- Czy w tym miejscu nie mog³oby znaleŸæ siê miejsce dla naszej
historii, to jest wa¿ne. Nigdzie tego

miejsca znaleŸæ nie mo¿emy. To
nasze korzenie panie starosto – apelowa³ Marek Kubacki.
Z wyjaœnieñ starosty ³obeskiego
wynika³o, ¿e owszem, takie miejsce
byæ mo¿e znajdzie siê, ale w ruinach
zamku w Dobrej. Tam w³aœnie burmistrz Dobrej zamierza wybudowaæ
obiekt o charakterze kulturalnym,
równoczeœnie zabezpieczaj¹c ruiny. Równoczeœnie zaproponowa³,
aby przeznaczyæ dla Dobrej 25 tys.
z³ na wsparcie projektu, który mo¿e
staæ siê powiatowym centrum; miejscem, gdzie bêdzie gromadziæ siê
wszelkiego rodzaju pami¹tki i zabytki historyczne.
Uczestnicz¹cy w posiedzeniu
komisji burmistrz £obza Ryszard
Sola wyjaœni³, ¿e do 2014 roku
wstrzymane s¹ fundusze na dofinansowanie budowy obiektów kultury
zarówno z Euroregionu Pomerania
jak i z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieni¹dze na te cele bêd¹
wyp³acane dopiero od roku 2015.
Mimo tych niepomyœlnych informacji, jak na razie nie odst¹piono od
pomys³u budowy obiektu.
D³uga i rzeczowa dyskusja radnych oraz goœci œwiadczy³a o tym, i¿
istnieje koniecznoœæ stworzenia
miejsca skupiaj¹cego kulturê i kulturotwórczego na terenie naszego
powiatu. O tym, jaki kszta³t nabierze obiekt bêdzie zale¿a³o od zapotrzebowania spo³ecznoœci lokalnej.
Architekt otrzyma informacjê o
tym, co ma znajdowaæ siê w obiekcie i dopiero na tej bazie stworzy
projekt. Ten bêdzie jeszcze konsultowany z radnymi. S¹ plany, aby
budowa zosta³a zakoñczona jeszcze
w tej kadencji, czy tak siê stanie –
czas poka¿e.
MM
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„Hej kolêda, kolêda…”

Bo¿onarodzeniow¹ polsk¹ tradycj¹ jest œpiewanie kolêd. Kolêda
to pieœñ nawi¹zuj¹ca do Bo¿ego
Narodzenia, utrzymana w konwencji religijnej, pocz¹tkowo wywodz¹ca siê z tradycji ludowej, potem
komponowana równie¿ przez wybitnych kompozytorów.
4 stycznia 2012 r. w Dobrej
odby³ siê Festiwal Piosenki Bo¿onarodzeniowej „Gwiazdka 2012”,
w którym brali aktywny udzia³
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1
w £obzie. Przygotowania i próby
zaowocowa³y licznymi sukcesami.
W kategorii klasy I-III szko³y
podstawowej I miejsce zajê³a Zuzanna Szymanek z klasy III a (opiekun S³awomira Kiwa³a), III miejsce

zdoby³ Mateusz Andryszak z klasy
II b (opiekun Ma³gorzata Zieniuk).
Wyró¿nienia w tej kategorii otrzyma³y: Aleksandra Ginter i Kinga
Rycharska z klasy III b (opiekun
Bo¿ena Korniluk).
W kategorii klasy IV-VI szko³y
podstawowej I miejsce zdoby³a Joanna Rokosz z klasy IV a (opiekun
S³awomira Kiwa³a). Asia otrzyma³a
równie¿ nagrodê specjaln¹ festiwalu za osobowoœæ i oryginalnoœæ. III
miejsce wyœpiewa³a Patrycja
Szwarczewska z klasy V b (opiekun
S³awomira Kiwa³a).
Wyró¿nienie w swojej kategorii
otrzyma³ Stanis³aw Tokarski z klasy
V a (opiekun Ma³gorzata Zieniuk).
Wspania³a atmosfera podczas festi-

walu oraz zdobyte nagrody sprawi³y ogromn¹ radoœæ m³odym artystom.
Kolejny festiwal, który odby³ siê
w Wêgorzynie, przyniós³ naszym
uczniom nastêpne sukcesy. Za brawurowe wykonanie kolêdy „Mêdrcy œwiata” Zuzia Szymanek w swojej kategorii zajê³a I miejsce w V Powiatowym Festiwalu Kolêd i Pastora³ek (opiekun S³awomira Kiwa³a). Wspania³ym wystêpem zwróci³
na siebie uwagê jury i publicznoœci
Mateusz Andryszak (opiekun Ma³gorzata Zieniuk), który wyœpiewa³
trzeci¹ nagrodê. Za piêkne wykonanie kolêd publicznoœæ nagrodzi³a
wszystkich uczestników konkursu
gromkimi brawami.

Z kolêd¹ u Sybiraków
Wigilia rozpoczyna œwiêta Bo¿ego Narodzenia - rodzinne œwiêta pe³ne piêknych tradycji i podnios³ego
nastroju. Wieczór wigilijny jest czêsto najbardziej uroczystym i wzruszaj¹cym wieczorem w roku. Na zaproszenie Prezesa Zwi¹zku Sybiraków w £obzie, pani Zofii Majchrowicz, 12 stycznia 2012 r. dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie
uda³y siê do £obeskiego Domu Kultury na spotkanie op³atkowe.
Piêknie wykonane kolêdy i pastora³ki wprowadzi³y uczestników
spotkania w cudowny, œwi¹teczny
nastrój. Nie zabrak³o ³ez wzruszenia, podziêkowañ oraz wspomnieñ
o Wigilii na nieludzkiej, obcej ziemi. Spotkanie by³o piêkn¹ lekcj¹
historii dla ma³ych artystów. Serdecznie dziêkujemy za zaproszenie
i wspania³e chwile, w których mogliœmy uczestniczyæ.
S³awomira Kiwa³a

To nie koniec sukcesów. 13
stycznia 2012 r. uczniowie naszej
szko³y wziêli udzia³ w VII Konkursie Kolêd i Pastora³ek w Reczu.
Konkurencja by³a bardzo du¿a.
Dzieci reprezentowa³y wysoki poziom artystyczny. Wziê³y tak¿e
udzia³ w warsztatach muzycznych,
na których pod okiem instruktora
doskonali³y technikê œpiewu. Zuzia
Szymanek zdoby³a II miejsce w kategorii klasy I-III. Z du¿ym wdziêkiem zaprezentowa³a siê Ola Ginter
w utworze „Bosy pastuszek” i otrzyma³a III miejsce (opiekun Bo¿ena
Korniluk).Gratulujemy wszystkim
artystom oraz ich opiekunom.
¯yczymy dalszych sukcesów i radoœci œpiewania.
S. Kiwa³a
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PROKURATUR¥ W ŒWIATOWID
(£OBEZ) A¿ dwa
doniesienia zwi¹zane z
ostatnim zamieszaniem
wokó³ ³obeskiego klubu
Œwiatowid trafi³y do
Prokuratury Rejonowej
w £obzie. Jedno z³o¿y³
burmistrz Ryszard Sola,
obra¿ony nekrologami
obwieszczaj¹cymi zgon
Œwiatowida, do którego jak napisano - mia³ siê
przyczyniæ, drugie
z³o¿yli byli cz³onkowie
Komisji Rewizyjnej, bo
okaza³o siê, ¿e ju¿ nimi
nie s¹.
Klepsydry w £obzie pojawi³y
siê w wigiliê Bo¿ego Narodzenia.
Informowa³y, ¿e w wieku 48 lat z r¹k
burmistrza Ryszarda Soli zmar³
Œwiatowid. Burmistrz poczu³ siê

pomówiony i z³o¿y³ zawiadomienie
do prokuratury z art. 217 o znies³awienie. Jak dowiedzieliœmy siê w
prokuraturze, burmistrz zosta³ przes³uchany w tej sprawie i trwa ustalanie autorów tego happeningu, bo
chyba tak to trzeba nazwaæ.
Drugie zawiadomienie z³o¿yli
byli cz³onkowie Komisji Rewizyjnej Œwiatowida, którzy nie zostali
dopuszczeni do pracy komisji, co
mia³o wywo³aæ jakieœ podejrzenia.
Jak powiedzia³ mi jeden z cz³onków
klubu, ich podejrzenia s¹ bezpodstawne, gdy¿... nie znaj¹ statutu klubu, który mówi, ¿e gdy któryœ z
cz³onków Zarz¹du Klubu lub Komisji Rewizyjnej podejmie pracê w
klubie, z mocy prawa traci funkcjê
(pracuj¹cy nie mo¿e sam siebie nadzorowaæ i kontrolowaæ). A tak sta³o
siê w przypadku dwóch by³ych
cz³onków Komisji Rewizyjnej, którzy zostali w swoim czasie trenerami.
Oba przypadki bada prokuratura i poinformujemy o wynikach.

Feryjny turniej koszykówki dziewcz¹t

18.01.2012 roku w ramach ferii w hali sportowo
–widowiskowej w £obzie odby³ siê turniej pi³ki
koszykowej dziewcz¹t. W turnieju udzia³ wziê³y
4 zespo³y naszego powiat.

Dodatkowo podczas turnieju
odbywa³y siê ró¿ne konkurencje:
rzuty do kosza z linii rzutów osobistych, rzuty do kosza za 3 punkty,
czy dwutakt.

1. Zespó³ Szkó³ w £obzie
2. Budziczki – Absolwentki Gimnazjum w Radowie Ma³ym
3. UKS Radowo Ma³e
4. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie

Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a wybrana And¿elika Lewicka z Zespo³u Szkó³ w £obzie.
Najlepsz¹ rzucaj¹c¹ zza linii rzu-

tów osobistych okaza³a siê Dorota
Kusyk, z zespo³u Budziczki (Absolwentki Gimnazjum w Radowie
Ma³ym), graj¹ca w tym samym zespole Izabela Lorent wygra³a konkurencjê rzutów za 3 punkty. Najlepiej wykonuj¹c¹ dwutakt zawodniczk¹ okaza³a siê Ania Wawrzyniak – uczennica Zespo³u Szkó³
w £obzie.
PJ

tygodnik ³obeski 24.1.2012 r.

Sarmata rozpocz¹³ obóz
przygotowawczy
w Pobierowie
W sobotê rano (21 stycznia)
pi³karze Sarmaty Dobra wyjechali do Pobierowa na 8 dniowy
obóz przygotowawczy.
W 22 osobowej kadrze zabrak³o
kilku zawodników z podstawowego
sk³adu, którym w wyjeŸdzie na obóz
przeszkodzi³y obowi¹zki zawodowe. W tej sytuacji decyzj¹ trenerów
Damiana Padziñskiego i Jaros³awa
Jaszczuka w sk³adzie znalaz³o siê
kilku utalentowanych juniorów Sarmaty. W niektórych planowanych
meczach sparingowych wezm¹ te¿
udzia³ zawodnicy nie bior¹cy udzia³u w obozie, a którzy mog¹ byæ na
nie dowiezieni.
W pierwszym dniu pobytu w
Pobierowie Sarmata rozegra³ mecz
sparingowy z Pomorzaninem Przybiernów, remisuj¹c 2:2. Bramki dla
Sarmaty strzelili 18 letni £ukasz
Uchwa³ i nie bêd¹cy na obozie
Krzysztof Szkup. Dru¿yna Pomorzanina Przybiernów maj¹ca w sk³adzie zawodników nawet z I ligow¹
przesz³oœci¹ jest zdecydowanym liderem A klasy, maj¹c w 11 meczach
zdobytych 30 punktów i stosunek
bramek 30:3. Tydzieñ wczeœniej,
tak¿e 2:2, Pomorzanin zremisowa³ z
In¹ Goleniów.
W swoim drugim meczu sparin-

Oficjalne otwarcie
Orlika w marcu

gowym rozegranym w Pobierowie,
w ramach obozu przygotowawczego, Sarmata Dobra pokona³ 3:1 lidera Wojewódzkiej Okrêgówki dru¿ynê K³osa Pe³czyce. Dwie bramki dla
Sarmaty zdoby³ Damian Padziñski,
a trzeci¹ debiutuj¹cy w dru¿ynie
seniorów Cezary Szkup (rok ur.
1996). Honorow¹ bramkê K³os uzyska³ z rzutu karnego, przy stanie 2:0
dla Sarmaty. W trakcie meczu w
dru¿ynie Sarmaty nast¹pi³o kilka
zmian, na boisku pojawili siê pozostali zawodnicy przebywaj¹cy na
obozie.
Pobierowo, mecze
sparingowe Sarmaty:
Sarmata - Pomorzanin Przybiernów 2:2,
bramki dla Sarmaty: Damian
Padziñski i £ukasz Uchwa³,
Sarmata - K³os Pe³czyce 3:1,
bramki dla Sarmaty: Damian
Padziñski 2, Cezary Szkup 1,
Wyjœciowy sk³ad Sarmaty w
meczu z K³osem: Tomasz D¿egan,
Arkadiusz Paw³owski, Piotr Grochulski, Wojciech Dorsz, Kamil
Pacelt, Damian Dzierbicki, Wojciech GuŸniczak, Wojciech Bonifrowski, Zdzis³aw Szw¹der,
Krzysztof Szkup, Damian Padziñski.
estan

THC TEAM wygrywa turniej
(£OBEZ) W sobotê odby³ siê
otwarty turniej pi³ki no¿nej o
Puchar Prezesa GZ LZS w £obzie,
bez podzia³u na kategorie wiekowe.
W turnieju udzia³ wziê³o 10 dru¿yn. Wyniki:
Vaikiki – Lambada 3:2
Pl – Zajezierze 3:2
Aviator – Thc Team 0:1
Jery i Spó³ka – Ac Pajace 1:0
Na Wypasie – Vaikiki 2:2
Nêtno – Pl 1:2
Lambada – Thc Team 1;1
Zajezierze – Ac Pajace 1:1
Na Wypasie – Aviator 0:1
Nêtno – Jery i Spó³ka 3:0
Vaikiki – Thc Team 0:2
Pl – Ac Pajace 3:1
Lambada – Na Wypasie 3:2
Zajezierze – Nêtno 1:3
Aviator – Vaikiki 4:0
Jery i Spó³ka – Pl 1:2
Thc Team – Na Wypasie 1:0
Ac Pajace – Nêtno 1:1
Lambada – Aviator 1:3
Zajezierze – Jery i Spó³ka 2:3
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Pó³fina³y:
THC TEAM – NÊTNO 4:0.
AVIATOR – PL 3:0.
Mecz o III miejsce:
NÊTNO – PL 4:2.
Fina³:
THC TEAM – AVIATOR 2:0.
I miejsce – THC TEAM: Mateusz Smolich, Damian Urbañski, Patryk Pañka, Jacek Szabunia, Kamil
£apuæ, Piotr Wawrzkiewicz.
II miejsce – AVIATOR: Marcin
Stasio, £ukasz Kulczyñski, Bartosz
Marczak, Mariusz Zych, Kamil
Iwachniuk, Kamil Zych.
III miejsce – NÊTNO: Tomasz
Lipnicki, Robert Tokarz, Mateusz
Ostaszewski, Piotr Stêpieñ, Piotr
Czarnecki, Andrzej Miksa.
IV miejsce – PL: £ukasz Falkiewicz, Tomasz Rokosz, Damian Krowicki, Dawid Dudek, Krzysztof
Kulczewski, Artur Misztela, Remek
Borejszo, Karol Banacki, Denis
Chodyna.
PJ

(RADOWO MA£E) Prace budowlane na Orliku w Radowie
Ma³ym zosta³y ju¿ skoñczone.
Orlik czeka na swoich pierwszych
u¿ytkowników.
Kompleks sportowy wygl¹da
imponuj¹co choæ jeszcze trochê
„ubogo”, ze wzglêdu na brak zagospodarowania terenu wokó³ boisk.
Na to trzeba poczekaæ do wiosny, a
na oficjalne otwarcie do marca.
- Orlik jest ju¿ odebrany, ale oficjalnego otwarcia obiektu nie by³o.
Nie mamy te¿ pozwolenia na u¿ytkowanie, przez co nie mo¿emy wpuœciæ na niego naszych sportowców,
a m³odzie¿ ju¿ dopytuje kiedy bêdzie mog³a pograæ na naszym nowym obiekcie. Na to pozwolenie

czeka siê oko³o szeœædziesiêciu dni,
ale my byæ mo¿e bêdziemy je ju¿
mieli w tym miesi¹cu. Oczywiœcie
wokó³ orlika bêdzie jeszcze robione
zagospodarowanie terenu. Firma
wróci, poprawi wszystko co ma poprawiæ i wtedy zrobi zagospodarowanie wokó³ obiektu. Na wiosnê
bêdzie tam jeszcze ³adniej, bêdzie
trawa i wszystko co powinno byæ.
Obiekt na pewno bêdzie imponuj¹co wygl¹da³ – mówi³ wójt gminy
Radowo Ma³e Józef Wypijewski.
Oficjalne otwarcie Orlika w Radowie Ma³ym odbêdzie siê w marcu
podczas Gali Sportu, któr¹ w tym
roku bêdzie organizowa³o Radowo
Ma³e. Gala z pewnoœci¹ bêdzie
œwietnym momentem na otwarcie
nowego obiektu.
PJ

Mewa Resko z now¹
sekcj¹ - Orlikami
(RESKO) Rescy radni ponownie spotkali siê na wspólnym posiedzeniu komisji Rady
Miejskiej w Resku, w dniu
19.01.2012 roku. Burmistrz na
spotkaniu powiedzia³, ¿e lokalny klub Mewa Resko wyst¹pi³
z proœb¹ o zorganizowanie dodatkowego konkursu ofert.
- Klub Mewa Resko wyst¹pi³ do
nas z proœb¹ o dodatkow¹ ofertê.
By³y ostatnio dwa efektowne turnieje w pi³kê no¿n¹ dla graj¹cych dzieci tzw. Orlików. Chodzi o to, aby te
dzieci æwiczy³y ju¿ od najm³odszych lat pod fachowym okiem. Jest
taka myœl, aby prowadziæ to w sposób zorganizowany i zapewniæ im

trenera, st¹d proœba o dodatkowe
pieni¹dze. By³oby to pod szyldem
Mewy Resko, bo klub jest stowarzyszeniem, a w inny sposób nie mo¿emy przekazaæ pieniêdzy na ten cel –
mówi³ burmistrz Reska.
Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski opowiedzia³ siê wyraŸnie za przyznaniem dodatkowych
pieniêdzy dla klubu. Swoje zdanie
argumentowa³ du¿ym zaanga¿owaniem rodziców i ambicjami dzieci, a
tych, którzy chc¹ graæ w pi³kê ju¿ od
najm³odszych lat, nie brakuje. Radni tak¿e wyrazili chêæ przyznania
pieniêdzy na ten cel. O jakiej kwocie mowa? Burmistrz poinformowa³, ¿e kwota 10-15 tys. z³ powinna
byæ wystarczaj¹ca.
PJ
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Poszukiwani zatrzymani
16.01.2012 o godz. 18.15 policjanci z Wêgorzyna zatrzymali w
Sielsku Marcina D., poszukiwanego
na podstawie nakazu doprowadzenia do Zak³adu Karnego. Nakaz taki
wyda³ S¹d Rejonowy w Goleniowie.
18.01.2012 zatrzymano dwie
osoby poszukiwane na podstawie
nakazów doprowadzeñ wydanych
przez ³obeski s¹d. W Komorowie
policjanci zatrzymali Jaros³awa £.,
lat 43, a w Resku Romana W., lat 51.
Panowie zostali przetransportowani
do Zak³adu Karnego w Nowogardzie.

Kolizje
17.01.2012 dosz³o do kolizji
drogowej na drodze £obez - Strze-

BEZPIECZNY POWIAT

miele, gdzie kieruj¹cy samochodem
Mitsubishi Pajero, wyje¿d¿aj¹c z
drogi przyporz¹dkowanej, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa dla kieruj¹cego
samochodem marki VW T4. Dosz³o
do zderzenia i uszkodzenia pojazdów.
W Resku natomiast nieznany
sprawca wy³ama³ i zniszczy³ lusterko boczne, od strony, pasa¿era, w
samochodzie osobowym marki
Honda Civic, nale¿¹cym do mieszkañca £abunia Wielkiego.

Ucieczki nieletnich
W czasie ferii zimowych policjanci odnotowali zwiêkszon¹ liczbê nieletnich, uciekaj¹cych z domów rodzinnych i placówek opiekuñczych. Niestety wiêkszoœæ takich ucieczek dokonuj¹ dziewczêta
w wieku od 14 do 16 lat.
Przyczyny tych ucieczek bywaj¹

Zimowy Patrol
o bezpiecznych feriach

ró¿ne. Dziewczêta chc¹ pokazaæ, ¿e
s¹ ju¿ doros³e i mog¹ same o sobie
decydowaæ, nie zgadzaj¹ siê z zakazami opiekunów i rodziców, lgn¹ do
œrodowisk, w których spo¿ywanie
alkoholu, zabawa i luz, s¹ norm¹.
Policjanci po otrzymaniu zg³oszenia o zaginiêciu lub te¿ ucieczce
osoby nieletniej natychmiast podejmuj¹ czynnoœci poszukiwawcze. W
wiêkszoœci przypadków po kilku
dniach dziewczêta same wracaj¹
skruszone do domu lub palcówki.
W ka¿dym takim przypadku Policja informuje o ucieczce S¹d Rodzinny i Nieletnich w celu podjêcia
czynnoœci w sprawie demoralizacji
nieletnich.

Kradzie¿ i w³amanie
W pi¹tek, 19 stycznia 2012 r., w
£obzie, w sklepie przy ul. Koœcielnej, nieustalony sprawca skrad³
komputer HP PC Compag o wartoœci 1.049 z³.
W sobotê w nocy, w Mo³stowie,
nieznani sprawcy w³amali siê do
pomieszczenia gospodarczego, zrywaj¹c wczeœniej k³ódkê. Sprawcy
zabrali pi³ê tarczow¹ o wartoœci
3.000 z³.

Kierowcy na
„podwójnym gazie”
W pi¹tek, 20 stycznia 2012 r.,
policjanci zatrzymali czterech nietrzeŸwych kieruj¹cych.
Jeden z kierowców zosta³ zatrzymany dwa razy: o godz. 16.10 w
£obzie na ulicy H. Sawickiej Tomasz K. kierowa³ samochodem
marki Opel Astra, bêd¹c po spo¿yciu alkoholu. Godzinê póŸniej, a
dok³adnie o godz. 17.00, zosta³ ponownie zatrzymany przez policjanta na ul. Wêgorzyñskiej, kiedy to

tygodnik ³obeski 24.1.2012 r.
kierowa³ tym samym samochodem.
Policjanci z Dobrej zatrzymali
natomiast dwóch nietrzeŸwych rowerzystów, jad¹cych razem na ul.
D¹browskiego. Robert F. jecha³ rowerem z wynikiem 1,01 mg/l, a Jaros³aw K. - 0,45 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Policjanci z Reska zatrzymali o
godz. 23.10, na ul. Polnej, Paw³a J.,
który kierowa³ motorowerem z wynikiem 0,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolizje na drogach
powiatu
W sobotê wieczorem pogoda
znacznie siê popsu³a, by³y doœæ obfite opady œniegu z deszczem i jak
mo¿na by³o siê spodziewaæ na dogach zrobi³o siê œlisko.
O godz. 17.00 na drodze £obez
- Wêgorzyno nieustalony kierowca
w czasie mijania zderzy³ siê lusterkiem z samochodem marki Ford,
kierowanym przez Stanis³awa K.
Przed godzin¹ 18.00, na drodze
Mieszewo - Su³kowo, kieruj¹ca samochodem marki Peugeot mieszkanka Nowogardu nie dostosowa³a
prêdkoœci do panuj¹cych warunków
drogowych, straci³a panowanie nad
pojazdem i uderzy³a w drzewo. Na
szczêcie kieruj¹ca nie odnios³a ¿adnych obra¿eñ.
W Wo³kowie kieruj¹cy samochodem marki Ford w czasie wykonywania manewru mijania uderzy³
w samochód marki VW Passat.
Dwadzieœcia minut póŸniej, na
drodze Wêgorzyno - Gardno, kieruj¹ca samochodem marki VW Golf
mieszkanka £obza tak¿e nie dostosowa³a prêdkoœci do panuj¹cych warunków drogowych, straci³a panowanie
nad pojazdem i zjecha³a do rowu.

Ferie w Starogródku
Zimowy Patrol z £obza sk³adaj¹cy siê z funkcjonariusza Policji, Stra¿y Po¿arnej oraz przedstawicieli Sanepidu w ramach
akcji „Bezpieczne Ferie 2012”
zawita³ do dzieci wypoczywaj¹cych w œwietlicach wiejskich w
Zajezierzu, Wysiedlu oraz Grabowie (gm. £obez).
Stra¿ak pokaza³ m³odzie¿y instrukta¿owy film pt. „Czad - cichy
zabójca”, który ukazuje przyczyny,
skutki oraz sposoby udzielania pomocy w przypadku zaczadzenia. Po
tej prezentacji policjantka wspólnie
z dzieci przypomnia³a zasady, jakie

obowi¹zuj¹ przy korzystaniu z numerów alarmowych (zasada 5 pytañ). Potem wspólnie omówiono
zasady bezpiecznego wypoczynku
zimowego w ró¿nych miejscach.
Przedstawiciele Sanepidu przypomnieli dzieciom o korzystaniu z
aktywnego wypoczynku, dbania o
zdrowy tryb ¿ycia i w³aœciwe od¿ywianie, co ma istotne znaczenie w
porze zimowej.
Ka¿de dziecko i starsza m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w konkurach
otrzymali drobne upominki, zabawki, odblaski ufundowane przez Starostwo Powiatowe w £obzie. (kp)

(STAROGARD £OBESKI). Szko³a w Starogródku nie
zapomnia³a o swoich milusiñskich i zapewni³a im
aktywne formy spêdzania wolnego czasu w okresie
ferii. Wprawdzie zosta³o jeszcze kilka dni, ale wrato
wiedzieæ, co bêdzie siê dzia³o w tym czasie
w szkolnych murach.
24 stycznia, we wtorek, zorganizowano integracyjne zabawy ruchowe w sali sportowej przy szkole, w tym: zbijany, berek, powódŸ,
g¹ski, itp.
W œrodê odbêd¹ siê zajêcia pod
nazw¹ „Kim chcia³bym zostaæ w
przysz³oœci?” Podczas nich dzieci
bêd¹ opowiada³y o swoich marzeniach, planach oraz o tym w jaki
sposób mo¿na te cele zrealizowaæ.
Dodatkowo podczas prac plastycznych na temat „Kim bêdê” oraz

„Dom moich marzeñ” zobrazuj¹
swoje marzenia.
Na czwartek zaplanowano zajêcia taneczno-muzyczne. Uczestnicy
sami bêd¹ wymyœlaæ w³asne uk³ady
taneczne, dodatkowo nie zabraknie
œpiewu solo lub w grupie.
W pi¹tek na dzieci czeka pogadanka na temat zdrowego od¿ywiania, a po niej tworzenie plakatów
pod has³em „Od¿ywiam siê zdrowo” i dodatkowo uk³adanie w³asnego menu na ca³y tydzieñ.
op

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

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

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

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

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

US£UGI

£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.
Sprzedam Renult Scenic 1.9 DCI
2001 rok.prod., kolor zielony metalic z kompletem opon. Cena 12.000
z³. Tel. 602 733 881

Powiat gryficki

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

Powiat ³obeski
Wynajmê lokal u¿ytkowy w £obzie.
Tel. 505 184 497

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

Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia

Us³ugi elektryczne. Posiadam
uprawnienia na eksploatacjê i dozór
oraz uprawnienia pomiarowe. Tel.
691 014 733

PRACA

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.

Powiat œwidwiñski

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.

Powiat ³obeski

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

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

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

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

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

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

Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547

Daj¹c og³oszenie do
Tygodnika £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.
Biuro og³oszeñ Tygodnika £obeskiego

tel. 512 138 349

£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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Terminarz spotkañ
dzieci i m³odzie¿y
w czasie ferii zimowych
2012 w £DK
ŒRODA – 25.01.2012
– wyjazd na basen do Œwidwina dzieci z terenów wiejskich wg. harmonogramu II gr.
godz. 9.30 – Teatr dla Dzieci pt. „Królowa œniegu” – w wykonaniu
aktorów SMFTSiR ART-RE z Krakowa
godz. 10.30 –„Sztuki znane i nieznane – animacja teatralna” – zajêcia
prowadzi pani El¿bieta Janiszewska
godz. 10.30 – Ilustracje do bajki „Królowa œniegu” – Konkurs Plastyczny z nagrodami – prowadzi pani Lidia Dzie¿ak
godz. 11.00 – 18.00 – techniki gry na instrumentach dêtych drewnianych
– prowadzi pan Rafa³ Reich
godz. 12.00 – strzelectwo sportowe (broñ pneumatyczna) – zajêcia prowadzi Janusz Zarecki
godz. 12.00 – warsztaty instrumentów dêtych – prowadzi pan Dariusz
Ledzion

CZWARTEK – 26.01.2012
godz. 08:00 – 22:00 – M³odzie¿owe gry komputerowe
godz. 10.00 – „Sztuki znane i nieznane – maska wenecka” – zajêcia prowadzi pani El¿bieta Janiszewska
godz. 11.00 – 18.00 – techniki gry na instrumentach dêtych drewnianych
– prowadzi pan Rafa³ Reich
godz. 12.00 – „Mam talent” – prezentacje ró¿nych form artystycznych
w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y – nagrody
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 – prowadzi pan
Albert Moroz
godz. 15.00 – rêkodzie³o artystyczne – zajêcia prowadzi pani Elwira
Stawska

PI¥TEK – 27.01.2012

Harmonogram zajêæ
sportowych podczas ferii
zimowych w Hali Sportowo
- Widowiskowej w £obzie
25.01.2012 r. 10:00 - M³odzie¿owe Mistrzostwa w tenisie sto³owym kat.
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
26.01.2012 r. 10:00 - PUCHAR ZIMY: Otwarty Halowy Turniej Pi³ki
No¿nej dla uczniów szkó³ ³obeskich
27.01.2012 r. 11:00 - Halowa Szkolna Liga Futsalu uczniów szkó³ ³obeskich
Ponadto codziennie w okresie ferii zimowych odbywaæ siê bêd¹ zajêcia
sportowe, organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe zgodnie z
harmonogramem pracy hali sportowo - widowiskowej.

godz. 10.00 – „Sztuki znane i nieznane – modelowanie masy” – 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 prowadzi pan
Albert Moroz

SOBOTA – 28.01.2012
godz. 10.00 „Sztuki znane i nieznane – tamponowanie” – 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

