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5 tysiêcy podatku
od nieruchomoœci
Wczeœniej powiedziano
tym ludziom, ¿eby sobie
wziêli kawa³ki ziemi,
na której nikt siê nie
wybuduje, to ten ktoœ,
kto klasyfikowa³ te dzia³ki
to on taki g³upi, ¿e zrobi³
dzia³kê budowlan¹ z tego?

CMYK
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Bezrobocie w powiecie ³obeskim w liczbach i kwotach

Miliony na bezrobocie, a pracy brakuje
i bezrobotnych przybywa
(POWIAT). W grudniu
ubieg³ego roku stopa
bezrobocia w powiecie
³obeskim wynosi³a
17,5 proc. Ogó³em
zarejestrowanych by³o
3489 osób, w tym prawo
do zasi³ku posiada³y
zaledwie 584 osoby.
W styczniu bie¿¹cego
roku stopa wynosi³a ju¿
18,5 proc., a liczba
bezrobotnych
powiêkszy³a siê
o 262 osoby.
W gminie £obez by³o 1209 osób
bezrobotnych (205 z prawem do zasi³ku), w gminie Resko 780 (125 z
prawem do zasi³ku), w gminie Wêgorzyno – 663 (115 z prawem do
zasi³ku), w gminie Dobra 441 (91
osób z prawem do zasi³ku) i w gminie Radowo Ma³e 396 bezrobotnych
i 48 osób z prawem do zasi³ku.
W styczniu bie¿¹cego roku w
gminie £obez przyby³o 95 bezrobotnych, w gminie Resko kolejne 63
osoby zarejestrowa³y siê w PUP, w
gminie Wêgorzyno zarejestrowa³o
siê kolejnych 21 osób, w gminie
Dobra – 32 osoby i w gminie Radowo Ma³e – 51 osób.
W roku ubieg³ym najwiêcej
osób bezrobotnych by³o w prze-

dziale wiekowym od 25 do 34 lat, bo
a¿ 960, w tym 602 kobiety. Najwiêksze problemy ze zdobyciem
pracy mia³y osoby z wykszta³ceniem gimnazjalnym i poni¿ej 1351osób; z wykszta³ceniem wy¿szym zarejestrowa³y siê 134 osoby.
W roku minionym PUP w £obzie
wyp³aci³ zasi³ki dla 1406 osób w
wysokoœci 5.270.200 z³, na stypendia i dodatki motywacyjne wyp³acono kwotê 2.070.194 z³.
Na prace interwencyjne w latach
2010 -2011 wydano 190.766 z³, dla
71 uczestników, œrednio koszt na
jedn¹ osobê wyniós³ 2.686 z³. Na
roboty publiczne z kolei – 175.518,
dla 61 uczestników, œrednio na jednego uczestnika 2.877 z³.
Na sta¿e w dwóch latach zosta³o
skierowanych 474 uczestników z
Funduszu Pracy na ³¹czn¹ kwotê
1.542.673 z³; œrednio na jednego
uczestnika
wychodzi
kwota
3.254,58 z³, natomiast z EFS dla 50
osób ³¹czna kwota skierowana na
ten cel wynios³a 220.728 z³, na jednego uczestnika przypada œrednio
4.414,60 z³.
Z kolei na prace spo³ecznie u¿yteczne w roku 2011 skierowano 135
osób (w 2010 nie by³o ani jednego
skierowania) i wydatkowano kwotê
³¹cznie 143.591 z³, co w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi
1.063,60 z³. Na œwiadczenia integracyjne dla uczestników CIS przeznaczono 636.891 z³ dla 122 osób,
œrednio na jednego uczestnika –

522,06 z³. £¹czna kwota udzielonej
pomocy wynosi³a 3.011.146 z³.
W 2011 roku dokonano zwrotu
kosztów dojazdu do miejsca odbywania sta¿u i do miejsca pracy dla
100 osób na kwotê 80.072 z³. W
2012 r. zwrot kosztów kontynuuj¹ z
2011 r. 23 osoby zaœ kwota zobowi¹zañ wynosi 24775 z³.
Jak czytamy w sprawozdaniu
PUP za rok 2011: „Istot¹ sta¿u jest
nabywanie przez osoby bezrobotne
praktycznych umiejêtnoœci niezbêdnych do samodzielnej pracy,
poprzez wykonywanie zadañ w
miejscu pracy bez nawi¹zania stosunku pracy z organizatorem. Od
stycznia do grudnia 2011 r. PUP
zorganizowa³ sta¿ dla 105 osób bezrobotnych. £¹cznie w 2011 roku
sta¿ odbywa³y 524 osoby, 419 osób
kontynuowa³o sta¿ z umów zawartych w 2010 roku. Na tê formê
wsparcia wydatkowano ³¹cznie
1.7603.401 z³. Z Funduszu Pracy
³¹cznie odbywa³y sta¿ 474 osoby,
spoœród nich pracê podjê³o 156
osób. W ramach projektu EFS spoœród 50 osób skierowanych na sta¿
zatrudnienie po nim otrzyma³y 33
osoby.
Spoœród 71 osób, które zosta³y
skierowane na prace interwencyjne,
zatrudnienie otrzyma³o 25 osób.
Efektywnoœæ zatrudnienia po
zakoñczeniu robót publicznych wynios³a 5,89 proc.
Powiatowy Urz¹d Pracy w 2011
roku zawar³ porozumienie z Centrum Integracji Spo³ecznej, na pod-

stawie którego zrefundowa³ w 2011
roku œwiadczenia integracyjne oraz
sk³adki ZUS wyp³acane przez CIS
dla 101 uczestników, na ogóln¹
kwotê 636.891 z³.
W roku 2011 w wyniku udzielonych dotacji powsta³o 56 nowych
firm, a poprzez podpisanie dwóch
umów na refundacjê kosztów wyposa¿enia i doposa¿enia stanowisk
pracy 4 osoby znalaz³y pracê.
Œrednio utworzenie jednego stanowiska pracy kosztowa³o 19.150
z³, natomiast œrednia kwota przeznaczona na uruchomienie firmy 19.284 z³.
£¹cznie na utworzenie miejsc
pracy i samozatrudnienia przeznaczono 1.156.546 z³.
W ubieg³ym roku zorganizowano 85 szkoleñ, w którym uczestniczy³o 105 osób, spoœród nich zatrudnienie otrzyma³o b¹dŸ podjê³o
w³asn¹ dzia³alnoœæ 66 osób. Kwota
wydatkowana na ten cel wynios³a
367.195 z³.
MM
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Czy burmistrz
mia³a prawo?
(WÊGORZYNO). Podczas posiedzenia Rady Miejskiej radna
Barbara Pietrusz nie ukrywa³a oburzenia zwi¹zanego z faktem, i¿ burmistrz Wêgorzyna zorganizowa³a
spotkanie przysz³ych pracodawców
z kandydatami do pracy w sklepie.
Dopytywa³a czy burmistrz Monika KuŸmiñska jest burmistrzem
gminy, czy pracownikiem zainteresowanej firmy.

NAJTANIEJ. 602 131 760

W odpowiedzi radna us³ysza³a,
¿e burmistrz powinien byæ przyjazny dla wszystkich przedsiêbiorców.
- Jeœli dany przedsiêbiorca zwraca siê do mnie o zorganizowanie
spotkania, a to akurat spotkanie
mia³o na celu wy³onienie przysz³ych
pracowników, to jak ja mogê nie
pozwoliæ skorzystaæ z mienia komunalnego? Dziwiê siê radnej, ¿e o
takie rzeczy pyta - zripostowa³a burmistrz M. KuŸmiñska. W³odarz
gminy zapowiada kolejne tego typu
spotkania, które de facto nie s¹ niczym nowym ani bulwersuj¹cym w
innych gminach.
MM

ZATRUDNIÊ
OD ZARAZ

FIRMA
ZATRUDNI

P£YTY OSB

kierownika wytwórni
elementów betonowych
tel. 509288387, 509288386

kierowcê ci¹gnika rolniczego
kierowcê kat. C + E
oraz innych pracowników

Tel. 91/ 397 19 51,
509-288-386, 509-288-407
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Zmar³ Józef Koryzma
- nauczyciel wielu
pokoleñ ³obzian
(£OBEZ) W minion¹ sobotê, 17
marca 2012 roku, na cmentarzu w
£obzie, pochowano Józefa Koryzmê, nauczyciela i wieloletniego
dyrektora Szko³y Podstawowej nr 2
w £obzie. Józef Koryzma zmar³ trzy
dni wczeœniej, w szpitalu w Szczeci-

nie. Ma³ 84 lata. Pracê w ³obeskim
szkolnictwie rozpocz¹³ w 1953 r. Od
1955 r., przez 31 lat, by³ dyrektorem
Szko³y Podstawowej nr 2.
Na cmentarzu po¿egna³a go rodzina i spore grono ³obeskich nauczycieli.
KAR
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So³tysi naszego powiatu - Joanna Karaœ ze Smorawiny

„Nie podoba³a mi siê
wspó³praca z gmin¹”
Kontynuujemy nasz¹ seriê wywiadów z so³tysami wsi w powiecie ³obeskim. Tym razem rozmawiamy z pani¹
Joanna Karaœ, so³tysem Smorawiny i
Karnic, w gminie Radowo Ma³e.
Co zmieni³o siê na wsi podczas
pani kadencji?
- W zesz³ym roku mia³am do dyspozycji oko³o 10.000 z³ na dwie wioski - Smorawinê i Karnice. So³tysem
jestem krótko, w poprzednim roku
pani so³tys zrezygnowa³a i mieszkañcy wybrali mnie. To w³aœnie poprzednia pani so³tys zaplanowa³a kupno
nowego placu zabaw w Karnicach i
dope³nienie istniej¹cego placu w
Smorawinie. Ja te place zakupi³am
zgodnie z planem i zosta³y one zamontowane. Myœlê, ¿e na takich ma³ych
wsiach trzeba robiæ wszystko pod k¹tem dzieci, gdy by³am ma³a, mia³am
plac zabaw, boisko, by³o du¿o zajêæ na
wsiach. Trzeba d¹¿yæ do tego, aby teraz dzieci te¿ mia³y co robiæ. Wstawiliœmy te¿ szybê na przystanku, poniewa¿ ktoœ j¹ wybi³. Za³atwi³am z alkoholówki ³awki oraz siatki i pi³ki dla
dzieci. Chcia³am te¿ zrobiæ boisko, ale
wszystkiego naraz niestety nie da siê
zrobiæ.
Jakie zabawy odbywaj¹ siê w so³ectwie?
- Organizowaliœmy dzieñ dziecka,
przyjecha³a policja i stra¿ po¿arna,
dzieci mia³y zdjêcia, jeŸdzi³y samochodami, by³ pokaz gaszenia po¿arów.
Zrobiliœmy ognisko, by³o œwietnie.
Najwa¿niejsze, ¿e dzieciom siê podoba³o. W tym roku chcia³abym, ¿eby te¿
by³y jakieœ zabawy.
Jak wygl¹daj¹ plany so³ectwa
na 2012 rok?
- Mamy œwietlicê wiejsk¹ w Karnicach, ale nie mo¿e ona byæ otwarta,
poniewa¿ nie ma zaplecza sanitarnego. Powiedziano mi, ¿e muszê zakupiæ ma³¹ oczyszczalniê, ona kosztuje
oko³o 4.000 z³. Wtedy pieni¹dze na
zrobienie ma³ego zaplecza sanitarnego na pewno by nam zosta³y. W Smorawinie zaplanowaliœmy kupno i zrobienie ogrodzenia wokó³ istniej¹cego
placu zabaw.
Z jakimi problemami spotka³a
siê pani w pracy so³tysa?
- Nie podoba³a mi siê wspó³praca
z gmin¹. Na sesjach by³am tylko kilka
razy i by³am zdziwiona, ¿e wypowiada³o siê tylko kilka osób. Ja mia³am
du¿o do powiedzenia, chcia³am wiele, szczególnie dla m³odych mieszkañców naszego so³ectwa. Jak wstawa³am, to czasami mnie uciszano,
pyta³am dlaczego. W zesz³ym roku
zosta³o nam 2 tysi¹ce z³otych funduszu, dogada³am siê, ¿e gmina zakupi

konika na plac zabaw w Smorawinie.
Ja nie mog³am tego zrobiæ, poniewa¿
nastêpnego dnia jecha³am do Holandii. W gminie powiedziano mi, ¿e
wszystko zostanie za³atwione i mogê
spokojnie jechaæ i o nic siê nie martwiæ. Gdy wróci³am, posz³am zapytaæ
do gminy o tego konika, a pani w urzêdzie zrobi³a wielkie oczy i spyta³a jaki konik? Powiedzia³a, ¿e nic nie
zosta³o zakupione, a pieni¹dze przepad³y. Bardzo siê zdenerwowa³am,
gdzie s¹ te pieni¹dze? Przecie¿ to jest
okradanie dzieci. Dla mnie to jest
dziwne, wygl¹da tak, jakbym posz³a
do przedszkola i rozmawia³a z dzieæmi. Przecie¿ gmina powinna pomagaæ
so³tysom. Kiedyœ zrobiliœmy akcjê
sprz¹tania na wsiach, prosi³am póŸniej, aby dano nam op³acone worki z
wywozem, powiedziano mi, ¿e muszê
te œmieci wzi¹æ do w³asnego kosza.
Nie pomóg³ nam nikt, nie dostaliœmy
worków, nie zorganizowano wywozu,
mieszkañcy wziêli œmieci do w³asnych koszy. Tak siê nie robi. Nie podoba mi siê te¿ sprawa poboru podatków, te wyliczenia s¹ niejasne. Bêdê o
to wypytywa³a w gminie.
Jakie jest spo³eczeñstwo so³ectwa?
- Nasza so³ectwo jest ma³e, liczy
oko³o 200 mieszkañców. Pe³noletnia
m³odzie¿ wyje¿d¿a do szkó³, do pracy,
do du¿ych miast, czy to za granicê, tak
jest jednak wszêdzie.
Niestety bêdê musia³a zrezygnowaæ z funkcji so³tysa, pracujê za granic¹ i niezbyt czêsto mogê przyje¿d¿aæ do Polski, a najlepiej jest dla
wsi, gdy so³tys jest na miejscu, bo
pracy na wsiach jest bardzo du¿o. Zrezygnujê teraz, a jeœli nie, to w maju.
Szkoda, lubi³am to, mieszkañcy mi
chêtnie pomagali, ufali mi. Dziêkujê
im za wspó³pracê. Nie musia³am nigdy nikogo prosiæ, sami chêtnie pomagali, czy to przy koszeniu, sprz¹taniu,
czy przy innych pracach na wsi. Tu
mieszkaj¹ fajni ludzie.
PJ

WÊGORZYNO
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Projekt edukacyjny w Wêgorzynie

Ma³y Konkurs Recytatorski

„Byæ Patriot¹”

Natalia Paraszczak
bezkonkurencyjna
W ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 13 marca, w
Domu Kultury w £obzie odby³ siê
fina³ etapu powiatowego Ma³ego
Konkursu Recytatorskiego.

(WÊGORZYNO) 13 marca
2012 r. odby³a siê druga czêœæ projektu edukacyjnego pt. „Byæ patriot¹”, w którym uczestniczyli
uczniowie gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie.
Zaprezentowano historiê, kulturê i niektóre tradycje naszego kraju.
Zebrani na pocz¹tku odœpiewali
hymn narodowy. Nastêpnie przedstawiono inscenizacjê wybranych
scen kilku wybitnych polskich dzie³
literackich.

Widzowie z zaciekawieniem
obejrzeli fragment „Zemsty” i „Balladyny”. W kolejnej czêœci odby³ siê
pokaz multimedialny o najwa¿niejszych wydarzeniach historycznych,
najpiêkniejszych zabytkach polskiej architektury, ulubionych sportowcach oraz tradycyjnych potrawach. Prezentacja Polski pozwoli³a
m³odym ludziom uœwiadomiæ, jak
wielkie znaczenie ma to, ¿e s¹ patriotami.
Opiekunem projektu by³a Ma³gorzata Trytek.
JAL

Natalia Paraszczak, uczennica
Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w
Wêgorzynie, by³a bezkonkurencyjna w kategorii uczniów gimnazjum
powiatu ³obeskiego. Zaprezentowa³a komisji konkursowej wiersz Wis³awy Szymborskiej pt. „Mi³oœæ od
pierwszego wejrzenia” oraz fragment powieœci A. Camusa pt. „D¿uma”.
Zaimponowa³a przede wszystkim nienagann¹ dykcj¹ oraz oryginaln¹ interpretacj¹. Ju¿ niebawem
bêdzie reprezentowa³a powiat ³obeski na etapie wojewódzkim tego
konkursu w Szczecinie, w Zamku
Ksi¹¿¹t Pomorskich. Trzymamy
kciuki za nastêpny sukces!
JAL

„Moje gimnazjum - moja przysz³oœæ”

Warto siê uczyæ!
Powoli dobiega koñca projekt
systemowy realizowany w wielu
gimnazjach naszego województwa
pod nazw¹ „Moje gimnazjum moja przysz³oœæ”. Celem by³o podniesienie efektów nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Podsumowaniem by³ test, który
wy³oni³ 25 najlepszych uczniów województwa zachodniopomorskiego.
W fina³owej grupie Gimnazjum im.
Or³a Bia³ego w Wêgorzynie reprezen-

towa³o dwóch uczniów: Maciej
£achañski i Damian Trojanowski.
Maciej zaj¹³ szóste miejsce, za co
w nagrodê otrzyma konsolê do gier
Sony PS3, cyfrowy aparat fotograficzny oraz elegancki d³ugopis. Damian natomiast zaj¹³ miejsce trzynaste, w nagrodê otrzyma cyfrowy aparat fotograficzny i elegancki d³ugopis. Wrêczenie nagród odbêdzie 22
marca, w Szczecinie, ale najcenniejsz¹ korzyœci¹ jest zdobyta wiedza. Gratulujemy!
JAL

Skarb Pañstwa - Starosta £obeski
Informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie Starostwa
Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41 i Wydzia³u
Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie
przy ul. G³owackiego 4 zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nieruchomoœci zabudowanej,
stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, przeznaczonej
do wydzier¿awienia na czas nieoznaczony w drodze
bezprzetargowej, obejmuj¹cej dzia³kê nr 641 o pow. 0,0957 ha
w obrêbie ewidencyjnym nr 1 miasta £obez - ul. Sienkiewicza 2.
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski

Pod has³em „œwiadomi zagro¿enia” Lasy Pañstwowe prowadz¹ kampaniê
informacyjno-edukacyjn¹, w której poprzez media pokazuj¹ problem lekkomyœlnych zachowañ, prowadz¹cych do tragicznych w skutkach po¿arów lasów.
Akcja skierowana jest do wszystkich lubi¹cych przebywaæ na ³onie natury oraz
osób mieszkaj¹cych w s¹siedztwie lasu.
Co roku w Polsce lasy p³on¹ 10 000 razy. Ma³o kto zdaje sobie sprawê z
zastraszaj¹cych statystyk: a¿ 9 na 10 po¿arów lasów to wina cz³owieka. £atwo
lekcewa¿ymy proste i oczywiste regu³y bezpiecznego zachowania w lesie. Niedopa³ek papierosa, ognisko wœród drzew, ³¹ka wypalana w ten sam sposób od
lat - wiêkszoœæ z nas jest przekonana, ¿e takie zagro¿enia powoduj¹ "inni".
Pamiêtajmy, ¿e po¿ar lasu mo¿e dotkliwie i bezpoœrednio dotkn¹æ nas, naszych
bliskich i nasz maj¹tek. Dlatego powinniœmy propagowaæ bezpieczne i odpowiedzialne zachowanie oraz byæ œwiadomi zagro¿enia.
Pamiêtaj o kodeksie bezpiecznego zachowania:
- biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych;
je¿eli nie wiesz gdzie - zapytaj leœniczego,
- w lesie bezwzglêdnie nie u¿ywaj ognia,
- ognisko mo¿esz rozpaliæ tylko w miejscu wyznaczonym; je¿eli nie spotka³eœ
takiego miejsca w lesie zachowaj odleg³oœæ 100 m od jego granicy,
- nie pal w lesie papierosów,
- nie wje¿d¿aj autem na nieoznaczone drogi leœne,
- je¿eli zauwa¿ysz po¿ar lub kogoœ, kto stwarza zagro¿enie - nie zwlekaj, alarmuj!
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RESKO
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Debatowali nad po³¹czeniem szkó³
zespo³ów szkó³, wiadomo jest powszechnie, ¿e uczniowie lepiej
czuj¹ siê w mniejszych szko³ach.
Wspó³praca kadr mo¿e istnieæ bez
po³¹czenia szkó³ - zauwa¿y³a jedna
z nauczycielek gimnazjum.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Resku, zauwa¿y³a, ¿e liceum powoli
siê rozwija, ale idzie ca³y czas naprzód. Podkreœli³a, ¿e w reskim liceum uczniowie maj¹ œwietne wyniki maturalne, a zdawalnoœæ egzaminu dojrza³oœci wynosi ponad 90 procent. Dyrektor podkreœli³a tak¿e, ¿e
jest za po³¹czeniem szkó³, tak jak
wiêkszoœæ pracowników liceum,
czy szko³y zawodowej, zauwa¿aj¹c
szanse rozwoju swojej placówki.

(RESKO) W minionym tygodniu (wtorek) odby³a siê Komisja Oœwiatowa. Tematem spotkania
by³o po³¹czenie gimnazjum i zespo³u
szkó³ w jeden zespó³.
Na spotkanie przybyli pracownicy obu
placówek oœwiatowych.
- Spotkaliœmy siê dzisiaj, aby porozmawiaæ o kontynuacji reorganizacji szkó³ w naszej gminie. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e na ostatniej komisji zosta³ z³o¿ony wniosek przez kilku
radnych, odnoœnie propozycji stworzenia zespo³u szkó³, czyli po³¹czenia gimnazjum, liceum i szko³y zawodowej. Spotkaliœmy siê tutaj, aby
porozmawiaæ o tym temacie. Chcielibyœmy us³yszeæ pañstwa zdanie rozpoczê³a spotkanie przewodnicz¹ca komisji zdrowia, polityki socjalnej i oœwiatowej oraz sportu i
wypoczynku radna Renata Kulik.
Radni podczas spotkania chcieli
us³yszeæ zdanie i opinie nauczycieli
oraz dyrektorów na temat po³¹czenia szkó³.
- Jeœli macie jakieœ obawy, które
by dotknê³y was bezpoœrednio, jako
nauczycieli, pracowników szko³y,
to powiedzcie nam o tym. My jesteœmy tylko ludŸmi, potrafimy was
zrozumieæ. Jeœli bêdziemy robiæ coœ
z³ego, przeciwko wam, to mówcie
nam o tym - mówi³a przewodnicz¹ca rady Barbara Basowska.

Radny Jan Czaban, stara³ siê wy³uszczyæ plusy po³¹czenia szkó³.
- To od komisji bud¿etowej
wyp³ywa od jakiegoœ czasu propozycja restrukturyzacji w oœwiacie,
st¹d wniosek o po³¹czenie szkó³ w
zespó³. Dla liceum oraz szko³y zawodowej by³oby to ogromne wsparcie. Przejêliœmy od powiatu prowadzenie tego zespo³u, znaj¹c jego
wartoœæ. Niewiele jest tak ma³ych
gmin, w których jest liceum. S¹dzimy, ¿e to po³¹czenie mo¿e daæ nowe
mo¿liwoœci dla liceum. To siê bierze
g³ównie z pieniêdzy. Jest szansa, ¿e
byœmy mieli wiêksz¹ liczbê
uczniów w szko³ach œrednich. By³y
roczniki, gdzie tylko po³owa absolwentów gimnazjum trafia³a do naszej szko³y œredniej, a druga po³owa
sz³a do zewnêtrznych szkó³. Przysz³y rocznik, jest rocznikiem, który
bêdzie realizowa³ now¹ podstawê
programow¹. W pierwszej klasie
szko³y œredniej uczeñ w wiêkszoœci
przedmiotów bêdzie kontynuowa³
naukê trzech lat gimnazjum. Przy
po³¹czonych szko³ach ta kontynuacja bêdzie ³atwiejsza, zespó³ nauczycieli przedmiotowych bêdzie
bogatszy, co spowoduje lepsz¹ wy-

mianê informacji o danym uczniu,
lepsze zdiagnozowanie i wreszcie
pozwoli to na osi¹ganie lepszych
wyników dydaktycznych. Marzy
siê nam, aby 80 procent uczniów
zostawa³o w Resku, wtedy mielibyœmy bardzo komfortow¹ sytuacjê.
To po³¹czenie sprawi, ¿e nasze liceum bêdzie mia³o lepsz¹ ofertê, to
jest bardzo wa¿ne. Myœlê, ¿e korzyœci mo¿e byæ naprawdê sporo.
Rozumiem, ¿e jest obawa, bo zawsze pewna zmiana wi¹¿e siê z
obawami, ale na komisjach nie uda³o siê wyartyku³owaæ prawdziwych
g³osów przeciwko. Nie liczymy na
wielkie oszczêdnoœci z tytu³u po³¹czenia szkó³, ale ka¿dy uczeñ niesie za sob¹ subwencjê - mówi³ radny Jan Czaban.
G³os w dyskusji zabra³o kilku
nauczycieli oraz dyrektorzy szkó³.
Nie wszyscy zgromadzeni byli za
po³¹czeniem szkó³, ale g³osów przeciw by³o zdecydowanie mniej, ni¿
tych za.
- Aby coœ ³¹czyæ, aby powsta³
zespó³ szkó³, potrzebne s¹ najpierw
badania, debaty, czemu to ma s³u¿yæ. Jakiœ czas temu odchodzono od

- Argumentowanie, ¿e uczniowie pójd¹ do naszego liceum jest na
tym etapie wró¿eniem z fusów. Niektórzy mog¹ szko³ê kochaæ i wtedy
bêd¹ siê dalej w niej uczyæ, ale inni
po prostu czasem chc¹ mieæ czyst¹
kartê i id¹ do zewnêtrznej szko³y. Na
dziœ nie mamy miejscowego muzyka, jest szansa, ¿e w po³¹czonej
szkole chcia³by on pracowaæ, bo
mia³by wiêcej godzin. Wspó³praca
nasza na dzieñ dzisiejszy nie istnieje, wiêc mo¿e st¹d bior¹ siê obawy
tego po³¹czenia. Nie potrafiê znaleŸæ minusów po³¹czenia, ale widzê
plusy; kluby, ko³a np. teatralne mog³yby funkcjonowaæ przez 6 lat a nie
3, dziêki temu uczniowie na pewno
chêtniej by zostawali w Resku, mogliby dalej graæ w swoich dru¿ynach
czy te¿ szkoliæ siê przez d³u¿szy
czas w ró¿nych ko³ach - mówi³ nauczyciel ucz¹cy w gimnazjum.
Przeciwny po³¹czeniu szkó³ by³
radny Adam Seredyñski.
- Argumentów na "nie" jest bardzo du¿o i s¹ one zasadnicze. Kluby
³¹czone mo¿na tworzyæ bez zespo³u
szkó³, s¹ to bardzo ciekawe inicjatywy. Moja córka nie posz³a tutaj do
liceum, bo na przyk³ad wtedy angielskiego uczy³y Rosjanki, mów-
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By nie p³aciæ
za wieczyste
(WÊGORZYNO). Gmina
w roku ubieg³ym
przejê³a tereny
pod w¹skotorówk¹,
w 2005 i 2010
przejmowa³a
mieszkania od PKP.
Okazuje siê jednak, ¿e PKP by³a
tylko wieczystym u¿ytkownikiem, a
w³aœcicielem – skarb pañstwa. W
zwi¹zku z tym gmina, jako wieczysty u¿ytkownik, musia³a p³aciæ coroczn¹ op³atê dla skarbu pañstwa. Z
tego te¿ powodu podczas sesji Rady
Miejskiej przed radnymi pojawi³y

siê a¿ trzy projekty uchwa³ dotycz¹ce przejêcia na rzecz gminy terenów
zarz¹dzanych przez skarb pañstwa.
- Co roku z bud¿etu gminy z tego
tytu³u wyp³ywa³y pewne kwoty.
Mo¿na zaoszczêdziæ na tym i nie
trzeba wydatkowaæ pieniêdzy, jeœli
gmina wyst¹pi do skarbu pañstwa o
przekazanie tytu³u w³asnoœci na
rzecz gminy. Skarbem pañstwa zarz¹dza starosta – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska podczas sesji Rady Miejskiej w
Wêgorzynie.
Wszystkie trzy uchwa³y w tej
kwestii zosta³y przyjête pozytywnie
przez Radê Miejsk¹.
MM

Ulice Olsztyñska
i Zachodnia bêd¹ oœwietlone
my w³aœnie o tych szczegó³ach. W
ubieg³ym tygodniu rozmawia³em ze
œrednimi uczniami, którzy koñczyli
reskie gimnazjum, a teraz ucz¹ siê w
P³otach, poszli do technikum. Zapyta³em ile osób zdaje maturê - odpowiedzieli, ¿e siedem. Niestety my
nie stworzymy technikum. Uczniowie nie zdaj¹ matury, ale maj¹ wykszta³cenie œrednie i zawód, to w³aœnie jest kolejny powód, przez który
nie wybior¹ naszej szko³y œredniej.
Tak naprawdê chodzi o wsparcie
liceum, ale zespó³ nie daje tej gwarancji. Wrêcz przeciwnie, mo¿e
doprowadziæ do tego, ¿e bêdzie
coraz mniej uczniów. Mamy 81 gimnazjalistów, po³owa daje 40 osób.
Wiêc trzeba przyci¹gaæ uczniów z
P³ot czy z Radowa. Trzeba wspieraæ pani¹ dyrektor. W naszym liceum œrednia zdawalnoœæ matury
jest ponad 90 procent, w Polsce
wynosi ona du¿o mniej. Nie jestem
pewien, czy jeden dyrektor poradzi
sobie ze szko³ami, fakt, ¿e bêdzie
mia³ dwóch zastêpców, ale to nie
daje gwarancji. Nie mo¿emy te¿
rozbijaæ rad pedagogicznych, nast¹pi wtedy os³abienie jej roli. Po³¹czenie szkó³ mo¿e mieæ odwrotny skutek do zamierzonego - mówi³
radny Seredyñski.
Formalnie nie wiadomo jeszcze,
kiedy takowe po³¹czenie szkó³ mia³oby nast¹piæ. Wiêkszoœæ zgromadzonych, którzy na komisji oœwiaty
zabrali g³os, by³a za po³¹czeniem

szkó³, widz¹c szanse rozwoju dla
obu placówek. Najbardziej jednak
na po³¹czeniu ma skorzystaæ liceum
i szko³a zawodowa. Jeœli uda³oby
siê przyci¹gn¹æ w ten sposób kilku
uczniów wiêcej do reskich szkó³
œrednich, to ju¿ by³by to sukces.
Przy zespole szko³a œrednia mo¿e
przedstawiaæ zainteresowanym
uczniom lepsz¹ ofertê, mowa tu w
du¿ej mierze o zapleczu sportowym, które jest kojarzone z gimnazjum, ale nale¿y do gminy (hala
sportowa i zespó³ boisk przy gimnazjum). To w³aœnie te obiekty pojawia³y siê najczêœciej na ustach radnych podczas dyskusji. Prawd¹ jest,
¿e zaplecze sportowe w Resku wygl¹da imponuj¹co, mo¿e wiêc w
przysz³oœci powstan¹ w tutejszych
szko³ach klasy sportowe? Wszystko
mo¿liwe, takich w okolicy jest ma³o,
by³by to kolejny argument przyci¹gaj¹cy kolejnych uczniów, poniewa¿ na uprawianie sportu zawodowego jest w dzisiejszych czasach
du¿y popyt wœród m³odych ludzi.
Da³o siê zauwa¿yæ, ¿e dla urzêdników reskich szko³a œrednia jest
swoist¹ pere³k¹, której towarzyszy
przecie¿ d³ugoletnia tradycj¹, dlatego wszyscy chc¹ dla tej placówki jak
najlepiej, wiêc sk¹d wœród mieszkañców Reska g³osy o likwidacji
szko³y œredniej? Do takiego czegoœ
nie dojdzie - co jasno stwierdzili
radni, a po³¹czenie szkó³ ma polepszyæ ofertê dla uczniów reskich placówek.
Piotr Jachym

(RESKO) 29 marca zostanie tu
rozstrzygniêty przetarg na oœwietlenie na ulicach Olsztyñskiej i Zachodniej. To ju¿ kolejny przetarg na
wykonanie oœwietlenia ulicznego w

Resku. Roboty na ulicy Olsztyñskiej obejmuj¹ m.in. monta¿ 18 s³upów oœwietleniowych, a na ulicy Zachodniej siedmiu sztuk lamp ulicznych.
PJ
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Wczeœniej powiedziano tym ludziom, ¿eby sobie wziêli kawa³ki ziemi, na której nikt siê nie wybuduje,
to ten ktoœ, kto klasyfikowa³ te dzia³ki to on taki g³upi, ¿e zrobi³ dzia³kê budowlan¹ z tego?

5 tysiêcy podatku od nieruchomoœci
(WÊGORZYNO). Radykalny skok op³at
podatkowych z kilkudziesiêciu z³otych do
kilku tysiêcy z³otych
u niektórych osób
mieszkaj¹cych na
terenie gminy sprawi³,
¿e ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej
pe³ne by³o emocji
i pytañ. Na niektóre
z nich nikt nie potrafi³
odpowiedzieæ.
W zwi¹zku z faktem, i¿ mieszkañcy gminy otrzymali nowe naliczenia stawek podatkowych od nieruchomoœci, to w³aœnie na radnych i
burmistrz skupili ca³¹ swoj¹ frustracjê z tego tytu³u. Z tego te¿ powodu
wyjaœniano zgromadzonym radnym
i mieszkañcom, ¿e przyczyn¹ wy¿szego podatku nie s¹ nowe stawki
podatkowe, jakie zosta³y ustalone w
gminie, bo te de facto wzros³y jedynie o procent inflacji, czyli 4,2 proc.,
a modernizacja klasyfikacji gruntów przeprowadzona na terenie województwa zachodniopomorskiego
i na terenie powiatu ³obeskiego z ramienia starostwa.
W ubieg³ym roku wynajêta
przez starostwo firma geodezyjna
sprawdza³a na poszczególnych posesjach, czy nadal prowadzona jest
tam dzia³alnoœæ rolnicza. Gdy nie
stwierdzano takiej, zmieniano klasyfikacjê gruntu z rolnego na budowlany.
- Jeœli ktoœ do tej pory p³aci³ za
pó³ hektara gruntu rolnego, wysokoœæ podatku wynosi³a 44 z³. Pó³
hektara to nic innego jak 5 tysiêcy
metrów kwadratowych. Po uaktualnieniu ten grunt nie jest ju¿ rol¹,
tylko budowlank¹. 5 tysiêcy m.kw.
w przeliczeniu po 30 gr. za 1 m.kw.
daje 1.500 z³ i taki jest skutek: do tej
pory – 44 z³, po zmianie – 1500 z³.
Jest to podatek w skali roku, czyli
p³acony w czterech ratach, ale jest to
du¿y skok i niewynikaj¹cy z podwy¿ki podatku.
Druga sprawa, która na³o¿y³a
siê, to uchylenie uchwa³y o zwolnieniach z podatku. Ponownie radni
podejmowali uchwalê o zwolnieniu
emerytów i rencistów z podatku od

budynków (stodó³, chlewów, stajni), które kiedyœ u¿ytkowali jako
gospodarze, ale chc¹c przejœæ na
emeryturê oddali ziemiê na skarb
pañstwa i budynki przy mieszkaniu
zosta³y. RIO w tym roku po raz
pierwszy uchyli³a nam tê uchwa³ê.
Wiem, ¿e do tej pory obowi¹zuj¹
takie zwolnienia w innych gminach.
Jest to rzeczywiœcie bardzo krzywdz¹ce dla naszych mieszkañców. Ta
sytuacja nie bêdzie wystêpowaæ tylko w naszej gminie, ale wszêdzie –
wyjaœnia³a burmistrz Monika KuŸmiñska.
Modernizacja klasyfikacji gruntów, to nic innego, jak uaktualnienie
map. Na mapach terenów wiejskich
zazwyczaj dzia³ki nieruchomoœci
by³y okreœlone jako rolne. Nie
wszyscy w³aœciciele gruntów s¹ jednak rolnikami, bo ju¿ dawno zaprzestali dzia³alnoœci. Skoro tak, wówczas obowi¹zuje zwyk³y podatek od
nieruchomoœci, jaki p³ac¹ pozostali
podatnicy. W konsekwencji radykalnie wzros³y op³aty i nie jest to
wina gminy, ta bowiem przy naliczaniu wysokoœci podatku musi opieraæ
siê na bazie znajduj¹cej siê w Geodezji i Kartografii. To jest Ÿród³o, na
podstawie którego gmina wydaje
decyzje podatkowe.
To jest chore!
Jak zauwa¿y³ starosta ³obeski
Ryszard Brodziñski, niegdyœ gmina
Wêgorzyno by³a typowo rolnicz¹.
Teraz dawne tereny rolne porastaj¹
lasy, a rolników w gminy jest niewielu. Zabudowania, które dawniej
pe³ni³y funkcjê bazy czy gospodarstwa rolnego, przesta³y pe³niæ tak¹
funkcjê. Bardzo czêsto do³¹czy³y do
tego pozosta³oœci po PGR-ach. W
czworakach, w których ludzie
mieszkali, wydzielono nieruchomoœci, niegdyœ rolne, dzisiaj – budowlane.
Problem polega przede wszystkim na tym, ¿e obowi¹zkiem osób,
które przesta³y byæ rolnikami, by³o
zg³oszenie do ewidencji zmiany
sposobu u¿ytkowania obiektu. Nie
zrobiono tego i mimo braku dzia³alnoœci rolnej nadal p³acili oni podatek rolny. Dopiero ewidencja budynków wykaza³a ten fakt i zmianê
wprowadzili geodeci realizuj¹cy
projekt. Dlatego te¿ w decyzjach
podatkowych, jakie otrzymali
mieszkañcy gminy, maj¹ naliczan¹
now¹ podstawê podatkow¹ od listopada, czyli od czasu, gdy zmiana ta
zosta³a naniesiona w geodezji w
£obzie, a nie - jak dopuszcza prawo
podatkowe - do piêciu lat wstecz.

Problem teraz polega na tym, ¿e
gdy ludzie wykupowali kilkanaœcie,
kilkadziesi¹t lat temu nieruchomoœci na wsi, geodeci sam namawiali,
aby brali grunty np. zabagnione o
wielkoœci 30 arów, czy pó³ hektara.
Teraz okazuje siê, ¿e w przeliczeniu
na metry kwadratowe wysokoœæ
podatku jest dla nich nie do udŸwigniêcia. Byæ mo¿e wyjœciem z tej
sytuacji by³oby wydzielenie przez
w³aœcicieli na w³asny koszt 5. arowych dzia³ek, a pozosta³a czêœæ
pozosta³aby jako rolna. Tego jednak
podczas sesji nikt nie zaproponowa³.
- Jak to jest? Przecie¿ nasi rodzice zdawali, dostawali 30 arów dzia³ki rolnej. To nie jest dzia³ka budowlana. W Chwarstnie nie widzia³am
¿adnego urzêdnika, nikt nie chodzi³,
nikt siê nie pyta³ i ludzie dostali po
1600 z³ podatku, bo on ma 30 arów
dzia³ki. Ludzie, to jest niemo¿liwe!
To jest chore! Wczeœniej powiedziano tym ludziom, ¿eby sobie
wziêli kawa³ki ziemi, na której nikt
siê nie wybuduje, to ten ktoœ, kto
klasyfikowa³ te dzia³ki, to on taki
g³upi, ¿e zrobi³ dzia³kê budowlan¹ z
tego? To jest chore i ludzie na radnych, na wszystkich psiocz¹. Trzeba coœ z tym zrobiæ, a nie ktoœ sobie
sklasyfikowa³, zrobi³ wszystkie
dzia³ki budowlane, a z jakiej racji?
To trzeba uchwaliæ po ludzku – powiedzia³a Wies³awa Kuczyñska so³tys Chwarstna. Jej wypowiedŸ zosta³a okraszona brawami przez so³tysów i goœci sesji.
Co zrobiæ z zabudowaniami?
Du¿ym problemem jest dla
mieszkañców wsi równie¿ podatek
od obiektów, które niegdyœ s³u¿y³y
dzia³alnoœci rolnej – stodo³y, obory

itd., a które obecnie nie spe³niaj¹
swojej funkcji.
W tej sprawie pytanie zada³ so³tys Mielna Józef Korcz.
- To s¹ nowe budynki, których
rozebraæ nie wolno. Podam na moim
przyk³adzie – 5.110 z³ rocznie. Sk¹d
to wzi¹æ? Czêœæ by³a dzia³k¹ roln¹ –
tam jest bagno i raptem jest to dzia³ka budowlana – powiedzia³.
Na to pytanie nie uzyska³ jednak
odpowiedzi. Z kolei so³tys Sielska
Barbara Górniak zwróci³a uwagê,
¿e w projektach unijnych mówi siê o
tym, aby zachowaæ tradycyjnoœæ
wsi i jeœli rencista produkuje ¿ywnoœæ na w³asne potrzeby i dla rodziny, to jest nonsens, by traktowaæ tê
dzia³kê jako budowlan¹. Apelowa³a, aby rozwi¹zaæ ten problem z
korzyœci¹ dla mieszkañców.
Inna rzecz, ¿e wysokoœæ podatku od nieruchomoœci, przyk³adowo
w Sielsku, tak naprawdê niewiele
ró¿ni siê od podatku w Warszawie.
Z tym jednak radni i burmistrzowie
niewiele mog¹ zrobiæ.
Kto jest rolnikiem
Zasadniczym pytaniem, z którym wyst¹pi³ mieszkaniec BrzeŸniaka, by³o - kto jest rolnikiem?
Okaza³o siê, ¿e odpowiedŸ na nie,
nie jest taka prosta.
- Co znaczy rolnik, czy gospodarstwo rolne? Czym siê gmina czy
urz¹d kieruje, by kogoœ zasegregowaæ, ¿e ktoœ jest rolnikiem a ktoœ
nie? Co jest podstaw¹ do tego? Iloœæ
posiadanego gruntu do celów rolniczych? Drugie pytanie - czy ogrodnictwo nale¿y pod gospodarstwo
rolne czy nie, czy agroturystyka
nale¿y pod gospodarstwo rolne, czy
nie, i jeœli posiada siê wiêcej ni¿ 1,1
ha i jest to postawione pod agrotury-
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stykê, to w tym uk³adzie jestem zaliczany jako rolnik? Jeœli nie, nie ma
dyskusji. W BrzeŸniaku mamy oficjalnie oœmiu gospodarzy, maj¹cych po 20-40 ha i wiêcej i paru jest
takich biedaczków jak ja, którzy
przechodz¹c na rentê, starali siê
jakoœ u³o¿yæ ¿ycie. Ka¿dy z nas,
przyjezdnych, ma gospodarstwa w
granicach 3-6 ha. Dlaczego gospodarz, który ma 40 ha jest potraktowany jako rolnik, a my jako nie rolnicy? Mamy uprawnienia rolnicze,
moja ¿ona jest mistrzem ogrodnikiem, mamy area³ wiêkszy ni¿ 1,1 ha
i prowadzimy dzia³alnoœæ rolnicz¹,
niech bêdzie kilka kur, ale s¹ jajka i
te jajka mogê zakwalifikowaæ za
produkcjê roln¹. Jeœli chodzi o wykszta³cenie, bo s³ysza³em, ¿e te¿ jest
konieczne, nie wiem czy studia wy¿sze s¹ wystarczaj¹ce, ale chyba tak,
jeœli nie, to zrobimy jeszcze dwa fakultety i nie bêdzie k³opotu. W czym
jest problem? Problem nie jest w
tym, ¿e ktoœ z nas uskar¿a siê na za
wysokie albo za niskie podatki, tylko pytanie, dlaczego jeden rolnik
jest zaklasyfikowany w taki sposób,
jaki jest, bez ¿adnych dop³at, a tacy
jak my, przyjezdni, dostajemy po
uszach – dopytywa³.
Co zrobiæ, gdy ktoœ nie zgadza
siê z nowym podatkiem
Jest kilka wyjœæ. Starosta sam
namawia, aby odwo³ywaæ siê do
Wydzia³u Geodezji i Kartografii,
gdzie po sprawdzeniu przez geodetê na miejscu, w razie pomy³ki, grunt
ponownie zakwalifikowany bêdzie
jako rolny.
Dzia³ania w tym wzglêdzie
podj¹³ ju¿ te¿ Urz¹d Miejski w
Wêgorzynie. Pocz¹tkowo, w grudniu ubieg³ego roku, gdy podatnicy
dostali pierwsze decyzje podatkowe, po sprawdzeniu przez wêgorzyñski wydzia³ podatkowy w oparciu o posiadany area³, zostali odes³ani do starostwa celem z³o¿enia
odwo³añ od zmiany klasyfikacji
gruntów. Niektórzy maj¹ ju¿ prawomocne decyzje o zmianie klasyfikacji. W œlad za tym Urz¹d Miejski
zrobi³ u siebie w tamtym roku inwentaryzacjê rolników, którym dokonano zmiany klasyfikacji gruntów. £¹cznie u 22 podatników nast¹pi¹ zmiany z urzêdu. Dlatego te¿,
jeœli mieszkañcy gminy Wêgorzyno
maj¹ jakiekolwiek w¹tpliwoœci, powinni w pierwszym rzêdzie zg³aszaæ
siê do tutejszego magistratu.
- W ten sposób jest szybciej, poniewa¿ idzie to w ramach poprawienia oczywistego b³êdu, natomiast
pisanie odwo³añ przechodzi przez
SKO w Szczecinie i jest to d³u¿sza
procedura. Jeœli wiêc s¹ jakiekolwiek w¹tpliwoœci, to proszê udaæ siê
najpierw do nas, co mo¿emy posprawdzamy i t¹ drog¹ przeka¿emy
do geodezji – powiedzia³a burmistrz Monika KuŸmiñska. MM
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Kto zap³aci za wynajem
œwietlic
(WÊGORZYNO). W
styczniu br. burmistrz
Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska wyda³a
zarz¹dzenie, zgodnie
z którym mieszkañcy
niektórych miejscowoœci
musz¹ p³aciæ za
wynajem œwietlic.
Ale czy wszyscy
i w ka¿dej sytuacji?
Rozporz¹dzenie burmistrz Wêgorzyna zrodzi³o kontrowersje, które by³y wyjaœniane podczas sesji
Rady Miejskiej. Kwestie poruszy³a
radna Barbara Górniak.
Z rozporz¹dzenia wynika, ¿e po
przeprowadzonej termomodernizacji œwietlic wiejskich na terenie
gminy Wêgorzyno, w Mieszewie,
Mielnie, Sielsku i Runowie Pomorskim, za wynajem œwietlic, w celu
zorganizowania imprez i uroczystoœci rodzinnych, takich jak: wesela,
chrzciny, komunie, zebrania okolicznoœciowe, szkolenia, pokazy
itp. nale¿y zap³aciæ.
Zgodnie z za³¹czonym do rozporz¹dzenia cennikiem stawka op³at
za dobê na imprezy okolicznoœciowe wynosi 400 z³ + vat, a stawka za
ka¿d¹ nastêpna dobê imprezy okolicznoœciowej wynosi 100 z³ + vat. Z
kolei za imprezy jednodniowe np.
pokazy, szkolenia op³ata wynosi
200 z³ + vat.
Korzystaj¹cy z obiektu œwietlicy, oprócz powy¿szych op³at, powinni pokrywaæ koszty mediów zu¿ytych w czasie wynajmu, zgodnie z
odczytami liczników. Kwoty te
mo¿na negocjowaæ z burmistrzem
drog¹ pisemn¹.
W tej sprawie radna Barbara
Górniak z³o¿y³a pisemn¹ interpelacjê.
Objaœniaj¹c zarz¹dzenie, burmistrz KuŸmiñska powiedzia³a, ¿e
dotyczy ono tylko tych œwietlic, które s¹ po termomodernizacji, a op³aty dotycz¹ tylko i wy³¹cznie prywatnych imprez typu: chrzciny, urodziny, wesela.
- Udostêpnianie œwietlic dla
mieszkañców jest darmowe, tak jak
by³o do tej pory. Nie chcemy œci¹gaæ
pieniêdzy od naszych mieszkañców.
Nie mam zamiaru powiêkszaæ dochodu gminy z op³at za œwietlice.
Œwietlice s¹ na potrzeby ca³ego so³ectwa i dalej bêd¹ udostêpniane tak

jak by³o – za darmo – powiedzia³a.
Z kolei radna Górniak zwróci³a
uwagê, aby w taki sposób dzia³aæ, by
za mienie so³ectwa odpowiedzialnoœæ czuli mieszkañcy. Wówczas
nie bêdzie dochodzi³o do aktów
wandalizmu, jak to jest obecnie. W
tym celu nale¿y zmobilizowaæ
mieszkañców do wspólnego dzia³ania i odpowiedzialnoœci za powierzone im mienie. Poda³a przyk³ad,
gdy to mieszkañcy Sielska podczas
remontu œwietlicy nie mieli wgl¹du
w to, co siê tam dzieje, a przecie¿ to
mieszkañcy bêd¹ z niej korzystaæ i
powinni mieæ prawo do wypowiedzenia siê na temat ostatecznego
kszta³tu oraz funkcji, jakie œwietlica
ma pe³niæ.
- Na dzisiaj termomodernizacja
œwietlicy w Sielsku kosztuje
322.770 z³. Podczas ostatniego spotkania, które mia³o miejsce w tej
œwietlicy, mieszkañcy prosili mnie,
by nastêpnym razem zebranie nie
odbywa³o siê w niej, bo tam „nie
idzie wytrzymaæ, nic nie s³ychaæ”.
Przed termomodernizacj¹, zosta³a
za³o¿ona w Sielsku grupa nieformalna. Wiedzieliœmy, ¿e bêd¹ tego
typu projekty. Co by³o celem tej
grupy nieformalnej? Abyœmy w
trakcie realizacji mieli mo¿liwoœæ
bycia informowanym o tym, co bêdzie robione i uczestnictwa w odbiorze. Jednak nikt z osób z tej grupy nie zosta³ poproszony do uczestnictwa w odbiorze robót. Pismo od
grupy w tej sprawie wp³ynê³o jeszcze za kadencji poprzedniej pani
burmistrz – powiedzia³a radna.
Odnoœnie zarz¹dzenia burmistrza prosi³a o doprecyzowanie
punktów, aby nie dochodzi³o ju¿ do
takich sytuacji, z jakim mia³o do

czynienia Stowarzyszenie Kresowian. Radna przypomnia³a sytuacje, gdy to za czasów burmistrza S.
Konarskiego
Stowarzyszenie
wprawdzie otrzyma³o na swoj¹ siedzibê salkê, w której zamierzano
zrobiæ izbê pamiêci, ale dosta³o
równie¿ naliczenie podatku jak za
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wprawdzie podatek ów radni miejscy na
koniec roku umorzyli, jednak konsekwencj¹ takich dzia³añ by³o zarejestrowanie Stowarzyszenia w
domu radnej, a z izby pamiêci nic nie
wysz³o.
- Nie ¿yczê nikomu, kto jest odpowiedzialny za dane stowarzyszenie, otrzymywaæ pisemek „bêdziecie ukarani” i ja do koñca roku trzês³am siê, czy radni uchyl¹ mi podatek czy nie. Do tej pory, gdybyœmy
nie wynieœli siê stamt¹d, izba pamiêci by³aby. Dlatego chcê, aby w
tym zarz¹dzeniu by³o jasne napisane, ¿e je¿eli stowarzyszenie bêdzie
organizowa³o imprezê dla mieszkañców, spo³eczn¹, to ma byæ napisane, ¿e to bêdzie nieodp³atne. Przeanalizowa³am wiele ro¿nych zarz¹dzeñ w innych gminach i tam jest
napisane, kto jest zwolniony z op³at.
Nie podoba mi siê zapis: „odst¹pienie od ustalenia op³at w powy¿szej
wysokoœci wymaga pisemnej akceptacji burmistrza”. Burmistrz bêdzie decydowa³ albo tak albo siak.
Musi to byæ wszystko precyzyjne
ujête – powiedzia³a radna.
Radna Barbara Górniak z³o¿y³a
równie¿ wniosek, aby na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego
umieszczaæ interpelacje radnych i
odpowiedzi na nie, aby w ten sposób
u³atwiæ kontakt radnych z mieszkañcami.
MM
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Eliminacje powiatowe m³odych
wykonawców
(£OBEZ) W £obeskim Domu
Kultury odby³y siê 13 marca 2012
r. eliminacje powiatowe w kategoriach Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej „Od przedszkola do idola”,
Ma³y Konkurs Recytatorski i
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Dodatkowo odby³ siê Powiatowy Przegl¹d Piosenki Estradowej „Rozœpiewana Estrada”
W Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej „Od przedszkola do idola”
udzia³ wzi¹³ 1 zespó³ i 12 wykonawców indywidualnych.
Jury w sk³adzie: Andrzej Grochowski, Andrzej Dziegieæ i Rafa³
Reich, po wys³uchaniu wszystkich
uczestników przegl¹du, postanowi³o zakwalifikowaæ do przegl¹du wojewódzkiego nastêpuj¹cych wykonawców:
w kategorii 7-9 lat: Zespó³ Wokalno-Taneczny „Jedyneczki” z SP
nr 1 w £obzie.
w kategorii 10-12 lat: Micha³
Stefanowski z SP nr 2 w £obzie
Ponadto wyró¿nienia otrzymali:
Kat. 7-9 lat: Patrycja Poznañska,

Mateusz Andryszak, Julia Kuchciak, Zuzanna Szymanek, Dominik
Marchewka i Daria Myd³o.
Kat. 10-12 lat: Joanna Rokosz,
Stanis³aw Tokarski, Maja D¹browska, Grzegorz Czerwieñski, Martyna Malinowska.
W Ma³ym Konkursie Recytatorskim udzia³ wziê³o 24 wykonawców indywidualnych.
Jury: Barbara Radzikowska,
Sabina Bil i Janusz Zarecki, po wys³uchaniu wszystkich uczestników
przegl¹du postanowi³o zakwalifikowaæ do przegl¹du wojewódzkiego nastêpuj¹cych recytatorów:
Rafa³a Jarzyñskiego ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w £obzie (kat. IIII), Marcela ¯ochowskiego ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie
(kat. IV-VI) i Nataliê Paraszczak z
Gimnazjum w Wêgorzynie.
Ponadto wyró¿nienia otrzymali:
Kat. I-III:
Wiktora Krzêæko ze Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie, Zuzannê
Szamanek ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w £obzie, Karen Znamierowsk¹
ze Szko³y Podstawowej w £osoœni-

Kat. IV-VI: Aleksandrê Ochnio
ze Szko³y Podstawowej nr 2 w
£obzie, Martê Wójtowicz ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w £obzie, Emiliê
Buæ ze Szko³y Podstawowej w
£osoœnicy.

nauczycielom do dalszej pracy z
uczennicami, zachêcaj¹c ich do
udzia³u w warsztatach organizowanych przez Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie. Zwróci³a
te¿ uwagê na koniecznoœæ wnikliwego doboru tekstów do mo¿liwoœci interpretacyjnych i wieku wykonawcy.

Kat. Gimnazjum:
Jakuba Tumanowicza z ZSG w
£obzie, Marcelê Pietruszczyk z
ZSG w £obzie.

W Powiatowym Przegl¹dzie
Piosenki Estradowej „Rozœpiewana Estrada” udzia³ wziê³o 7
wykonawców indywidualnych.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Jury w sk³adzie: Andrzej Grochowski, Andrzej Dziegieæ i Rafa³
Reich, po wys³uchaniu wszystkich
uczestników przegl¹du, postanowi³o zakwalifikowaæ do przegl¹du wojewódzkiego nastêpuj¹cych wykonawców:
Sylwiê Patrza³ek z £obeskiego
Domu Kultury, Magdê Adamowicz
z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie i Patrycjê Jaremko z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie.

cy, Szymona Koœciuka ze Szko³y
Podstawowej w £osoœnicy.

Jury obradowa³o w sk³adzie:
Barbara Radzikowska, Sabina Bil,
Janusz Zarecki.
W eliminacjach wziê³y udzia³
cztery osoby, reprezentuj¹c œredni
poziom wykonawczy. St¹d decyzja
jury o nie zakwalifikowaniu ¿adnej
z nich do eliminacji wojewódzkich.
Wyró¿niono natomiast:Kamilê Sokolsk¹, Ewelinê Duczyñsk¹, Katrin
Popielarz z Zespo³u Szkó³ w Resku
oraz Patrycjê ¯ywick¹ z Zespo³u
Szkó³ w £obzie.
Komisja udzieli³a wskazówek

Wyró¿nienia otrzymali:
Aneta Chrostowska, Agata
Brzózka, Patrycja Kiarszys i Mateusz £akomy.
(o)
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Brylantowa Gwiazda dla Studia Urody
„Wiesia” w £obzie
(£OBEZ) Studio Urody „Wiesia” w £obzie, pani Wies³awy
Metzy, zosta³o wyró¿nione presti¿ow¹ nagrod¹ w bran¿y kosmetycznej „Brylantow¹ Gwiazd¹
2011”, w plebiscycie Clients Choice Awards 2011, niezale¿nego
Magazynu dla Niezale¿nych Pañ
„Existance”.
W konkursie udzia³ wziê³o
23.775 salonów urody z ca³ego kraju. Nominacje przyznawane by³y w
ramach dwuetapowej weryfikacji;
etap I obejmowa³ nominacje, rekomendacje oraz opinie klientów, to
w³aœnie oni zg³aszali zak³ad do nagrody, a etap II wi¹za³ siê z wizyt¹
„tajemniczego klienta” w salonie,
którego zadaniem by³o sprawdzenie
jakoœæ us³ug salonów urody. Jak siê
dowiedzieliœmy, do £obza przyjecha³o dwóch panów i jedna pani, ale
nikt z pracowników Studia Urody
„Wiesia” ani nawet jego w³aœcicielka o tym nie wiedzieli.
- Byliœmy bardzo zaskoczeni.
Zadzwoni³ telefon i pani powiedzia³a, ¿e mamy nagrodê Brylantowych
Gwiazd, zaœmia³am siê i powiedzia³am, ¿e takich telefonów mamy
mnóstwo. Zapyta³am, ile za to trzeba zap³aciæ. Rozmówczynie zaczê³a siê œmiaæ i powiedzia³a, ¿e nic nie
p³acimy, a mamy takie wyró¿nienie
na podstawie opinii klientów - mówi
z uœmiechem w³aœcicielka studia
urody Wies³awa Metza.

takim ma³ym £obzie, zostaliœmy
docenieni w Warszawie. To niew¹tpliwy sukces, doceniono nasz¹ pracê - cieszy siê pani Metza.

Spoœród 23.775 salonów urody
z ca³ej Polski tylko 18 dosta³o Brylantowe Gwiazdy, w tym zak³ad
„Wiesia” z £obza.
- To niewiarygodne, ¿e my, w

Salon Urody „Wiesia” istnieje
od 1979 roku. W tej chwili pracuje
tu 10 osób. Salon oferuje szerokie
us³ugi fryzjerstwa damskiego i mêskiego. Jednak salon pani Wies³awy

Statuetkê, nominacjê oraz certyfikat wraz z autografem Krzysztofa
Ibisza, który by³ prowadz¹cym,
odebra³a córka pani Wies³awy - Katarzyna, na uroczystej gali w sali ratuszowej Pa³acu Kultury i Nauki w
Warszawie.

to nie tylko fryzjerstwo, to tak¿e
klinika w³osa, w której rozwi¹zywane s¹ problemami zwi¹zane ze skór¹
g³owy i w³osami (wszystkie rodzaje
³ysienia, t³usta skora g³owy, ³ojotokowe zapalenie skóry, podra¿niona
i swêdz¹ca skóra g³owy, ³upie¿ suchy / t³usty, ³uszczyca, rewitalizacja
/ spa dla w³osów). Salon ma tak¿e w
swojej ofercie manicure, pedicure,
makija¿ oraz SPA d³oni, paznokci i
stóp.
Studio Urody, jak mówi pani
Wies³awa, ma ju¿ nowe pomys³y na
poszerzenie oferty us³ug. Maj¹ to
byæ innowacyjne fryzury.

- Po otrzymaniu nagrody wpadliœmy z pracownikami na pomys³,
¿e bêdziemy wchodziæ w nowoczesne fryzury. Wprowadzamy ju¿ farbowane pi³ki na Euro, bêd¹ one siê
utrzymywaæ na g³owach oko³o
trzech tygodni. Wchodzimy te¿ w
nowe wzory dekorowania damskich
g³ów. Nasz¹ dum¹ jest nowoczesna
trwa³a, która powoduje piêkny skrêt
i piêkne loki. Musimy siê rozwijaæ,
ludzie dziœ chc¹ siê wyró¿niaæ, a my
chcemy spe³niaæ wymogi ka¿dego
klienta. Chcia³abym te¿ podziêkowaæ wszystkim naszym klientkom i
klientom, którzy na nas g³osowali dodaje szefowa „Wiesi”.
PJ
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Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku

Œwiêto Patrona Szko³y

Dnia 14 marca br. kolejna karta historii Gimnazjum w Resku
zosta³a zapisana. Tego dnia obchodzone by³o Œwiêto Patrona
Szko³y - Kazimierza Górskiego,
niezwyk³ego cz³owieka i znakomitego trenera reprezentacji Polski
w pi³ce no¿nej.
Zaproszenie na uroczystoœæ
przyjê³y delegacje zaprzyjaŸnionych szkó³ - Zespo³u Szkó³ z Widuchowej i Gimnazjum z Goœcina, które tak¿e szczyc¹ siê imieniem tego

wybitnego Polaka, burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiñski, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska, by³y dyrektor Adam Szatkowski, ks. dr Tadeusz Uszkiewicz,
dyrektorzy szkó³ z gminy.
Myœl¹ przewodni¹ uroczystoœci
by³o has³o: Zostañmy Jego Or³ami.
Œwiêto rozpoczê³o siê wprowadzeniem do hali sportowej sztandarów i odœpiewaniem Mazurka D¹browskiego. Nastêpnie wyœwietlona zosta³a prezentacja multimedialna przybli¿aj¹ca ¿ycie i dokonania

Lokatorzy powinni przeczytaæ

Nowy regulamin
porz¹dku domowego
(DOBRA) Zarz¹dzeniem numer 9/2012 burmistrz Dobrej
Barbary Wilczek zosta³ wprowadzony na terenie gminy Dobra
regulamin porz¹dku domowego,
obowi¹zuj¹cego lokatorów lokali
mieszkalnych, w tym socjalnych,
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
Postanowienia regulaminu maj¹
na celu ochronê i utrzymanie bezpieczeñstwa, higieny, estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie warunków zgodnego wspó³¿ycia mieszkañców w zasobie
mieszkaniowym Gminy Dobra. Regulamin obowi¹zuje we wszystkich
budynkach mieszkalnych i ich otoczeniu oraz na terenach bêd¹cych
w³asnoœci¹ lub pozostaj¹cych w zarz¹dzie Gminy Dobra, do przestrzegania regulaminu obowi¹zani s¹

wszyscy lokatorzy. Lokator lokalu
nale¿¹cego do zasobu komunalnego
Gminy Dobra ponosi odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za zachowanie osób,
które wraz z nim korzystaj¹ z lokalu, a tak¿e osób, którym swój lokal
odda³ w u¿ywanie. Rodzice lub
opiekunowie obowi¹zani s¹ dbaæ,
aby dzieci stosowa³y siê do postanowieñ niniejszego regulaminu. Za
szkody wyrz¹dzone na terenie posesji przez dzieci i m³odzie¿ (np. niszczenie œcian, wybijanie szyb, dewastacjê urz¹dzeñ technicznych, mszczenie zieleni) odpowiadaj¹ ich rodzice lub opiekunowie.
Regulamin to kilkustronicowy
dokument okreœlaj¹cy obowi¹zki
zarz¹dcy, wynajmuj¹cego i lokatorów. Regulamin zawiera tak¿e przepisy w zakresie higieny i estetyki
budynku i otoczenia.
PJ

Kazimierza Górskiego. Po jej obejrzeniu nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e
bycie Or³em Górskiego, nie tylko na
boisku, to zaszczyt.
Tego dnia szczególnie wyró¿nieni zostali uczniowie klas pierwszych, którzy zapocz¹tkowali now¹
tradycjê obchodów Œwiêta Patrona.
Jako pierwsi w historii szko³y z³o¿yli uroczyste œlubowanie, które zobowi¹za³o ich do kszta³towania postaw godnych Or³a Górskiego.
Przyjemnym momentem obchodów by³o tak¿e zaprezentowanie
przez dyrektora Dariusza Siemasza
prezentu, jaki z okazji œwiêta otrzyma³a szko³a od Jana Tomaszewskiego - pi³ki no¿nej z dedykacj¹ i autografem.

Po oficjalnej czêœci spotkania
rozpoczê³y siê mecze pi³ki no¿nej
miêdzy dru¿ynami dziewcz¹t i
ch³opców z Reska, Widuchowej i
Goœcina. Goœcinni gospodarze zajêli drugie miejsce, puchar za wygranie zawodów otrzymali uczniowie z Widuchowej, a trzecie miejsce
wywalczyli zawodnicy z Goœcina.
Za rok ponownie nadarzy siê
okazja, aby w gronie przyjació³
uczciæ Œwiêto Patrona Gimnazjum
w Resku.
Jednak ju¿ dziœ z ca³¹
pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e w
naszej szkole s¹ Or³y Górskiego,
które rozwijaj¹ szeroko skrzyd³a, by
zwyciêstwa poznaæ smak, swoj¹
szansê wykorzystaæ i jak Patron s³awê zyskaæ.
(o)
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MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

MOTORYZACJA

INNE

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach 47 mkw. TANIO. Tel. 608 168 430

Sprzedam ziemiê roln¹ 8,5 ha, Prusinowo gm. £obez. Tel. 790 279 798.

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

Powiat ³obeski

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3500
mkw., Rogowo 10. Cena 37.000 z³
do uzgodnienia. Tel. 91 397 8451

Sprzedam Citroen ZX rok prod.
1995, 1400 cm3, ubezpieczony z
przegl¹dem. Cena 1500 z³. Tel. 661
884 201

Sprzedam dom typu bliŸniak £obez
ul. S³owackiego 48, 110 mkw. pow.
u¿ytkowej, 5 pokojów, kuchnia, wc,
³azienka, piwnica, strych, ogrzewanie gazowe i na opa³. Cena 265.000
z³. Tel. Kom. 695 985 673

Sprzedam maszynê rotacyjn¹ do
trawy. Tel. 796 226 952

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859

Sprzedam Fiat Brava rok 2000, poj.
1,2, benzyna, alufelgi, ko³a zimowe,
stan dobry, radio z tv, cena 5.500 z³
do uzgodnienia. Tel. 504 583 935

Powiat drawski
Œwierczyna, s³oneczne, 3 pokojowe, gara¿, ogród. Tel. 607 530 288

Region
Sprzedam w³asnoœciowe mieszkanie w Nowogardzie, bezczynszowe,
3 pokoje, 58 mkw., 1 piêtro, œrodkowe. Wysoki standard: glazura, terakota, panele, okna PCV. Budynek
ocieplony, piwnica, domofon, w³asne ogrzewanie gazowe, tel. 605
522 340

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
£obez. Sprzedam ziemniaki jadalne
Wineta. 7,50 z³ za worek 15 kg. Tel
(rano i wieczorem): 913976423.

Region
Kurki nioski 7-tygodniowe
sprzeda¿ od 26 marca br. Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91 391 0666

NAUKA
Powiat ³obeski

Posiadam halê do wynajêcia w
£obzie ul. Waryñskiego, 300 mkw +
du¿y plac. Tel: 506897352
Sprzedam ziemiê 8 ha, miejscowoœæ Budziszcze 6. tel. 91 397 5894
. Cena do uzgodnienia
Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547

Powiat gryficki
Gryfice, do wynajêcia tani lokal
u¿ytkowy 20 mkw. niedaleko centrum. Tel. 603 421 297

Powiat œwidwiñski
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Po³czynie Zdroju 1080 mkw.. Tel.
600 565 719
Sprzedam dzia³kê w pe³ni uzbrojon¹ 1000 mkw. Œwidwin Tel. 600
565 719

ROLNICTWO

Kupiê Fiata 125 lub 126p Tel:
503789806
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

US£UGI
Gotówka pod zastaw samochodu
(tak¿e niezarejestrowanego w
Polsce) bez zaœwiadczeñ. Tel:
600450045

Powiat ³obeski
Monta¿ ogrodzeñ betonowych,farmerskich i innych. Tel. 695 085 470,
91 397 2575
Us³ugi elektryczne, remonty instalacji, pomiary, uprawnienia E i D,
wyniesienia uk³adów pomiarowych
na zewn¹trz, instalacja tv, sieci i
internetu. Tel: 691014733

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

Region
US£UGI METALURGICZNE
WYKONUJEMY ogrodzenia, balustrady, porêcze, schody, bramy
wjazdowe, automatyka do bram
oraz inne wyroby metalurgiczne
wraz z kowalstwem ozdobnym.
Krótkie terminy realizacji z mo¿liwoœci¹ monta¿u. Tel. 888 148 168

Matematyka pomoc. Tel. 516 166
301.

Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Producent - Schody, kuchnie, garderoby. Meble drewno
lite. Tel. 603 050 449.
www.werde.pl

Sprzedam meble u¿ywane i sprzêt
AGD tanio. Tel. 790 279 798.
Sprzedam maszynê do tynków i
pod³ogi G4. Tel. 796 226 952
Sprzedam sukienkê œlubn¹ rozmiar
38/158 cm. Cena 700 z³. Tel. 660
488 102
Sprzedam meble kuchenne, naro¿nik, stó³, taborety, kuchenka gazowa, zlewozmywak. Tel. 515 083 767

Powiat drawski
Sprzedam SAKSOFON (welkland).
Telefon: 727568792.
Wynajmê w Z³ocieñcu pracowniê
protetyczn¹ z wyposa¿eniem. Telefon: 661554390

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

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika do renowacji
maszyn przemys³owych. Zakres
prac: szlifowanie, szpachlowanie,
malowanie pistoletowe, dorabianie
brakuj¹cych czêœci. Tel. 506 135
335.

Region
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761
Kierownika apteki oraz magistra
w Nowogardzie pilnie zatrudniê!
Tel. 783 744 001,
e-mail biuro@anmedica.pl
Zatrudniê doœwiadczonych murarzy 13-15z³/h Szczecin 502957301
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Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej
i Niemieckiej

(RESKO). Tego, ¿e warto
uczyæ siê jêzyków obcych,
nie trzeba ju¿ dzisiaj
nikomu udowadniaæ,
a ¿e mo¿na to robiæ
œpiewaj¹co, przekona³y
siê przedszkolaki i
uczniowie ze wszystkich
placówek oœwiatowych
gminy Resko, w pi¹tek,
16 marca 2012 r.
W tym dniu, ju¿ po raz kolejny,
odby³ siê „Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej”, zorganizowany przez Centrum Kultury w
Resku, przy nieocenionej pomocy
pani Anety Kajmy, nauczycielki jêzyka angielskiego w Szkole Podstawowej w £osoœnicy.
W konkursie wziê³o udzia³ 6
przedszkolaków i 26 uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjum. Poziom przygotowania uczestników
pod wzglêdem jêzykowym, jak i
muzycznym by³ bardzo wysoki i
wyrównany. Po burzliwych obradach, jury w sk³adzie: pani Magda
Marcinkowska, pani Sabina Dutkiewicz i pani Sylwia Grabowska,
przyzna³o nagrody wszystkim
przedszkolakom, a uczniom szkó³
nagrody i wyró¿nienia, w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Przedszkole i kl. „0”
1. ADAM GOJLIK, SP Starogard
2. DOMINIK KOSMAN, SP
Starogard
3. PAWE£ JAWORSKI, SP Starogard
4. ZUZANNA WIKTORIA KÊDZIERSKA, Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka w Resku
5. NATALIA KAJMA, SP £osoœnica
6. MI£OSZ JURZYSTA, SP
£osoœnica

Klasy I-III
I - MARIA STRÓZIKOWSKA
SP Resko
II - MACIEJ PEJCZ, SP £osoœnica
III - MARIA BUSZTA , SP Resko
Wyró¿nienia: PAULINA BABIJ, SP Resko i ALEKSANDRA
JARZEMSKA, SP Resko
Dyplomy za udzia³ otrzymali:
DOMINIKA LATAWIEC, OLIWIER JUNIK, MICHA£ NIED•WIEDZKI, SP Resko.

Jêzyk angielski
I - WIKTORIA DZIUBA, SP
Resko
II - ALEKSANDRA K¥KOL,
SP Starogard
III - ADRIANNA SZCZEŒNIAK, SP Resko
Wyró¿nienia: MICHA£ KLIK,
SP Resko, SZYMON MAÑKOWSKI, SP Resko, PAULA JANKOWSKA, SP Starogard.
Dyplomy za udzia³ otrzymali:
ZUZANNA FREJ, SP Resko i SANDRA KALIÑSKA, SP £osoœnica.

Klasy IV-VI
Jêzyk niemiecki
I - KAROLINA NOWAKOWSKA, SP Resko
II - MAJA KORGUL, SP £abuñ
Wielki
III - KLAUDIA BUREK, SP
Resko

Szko³y ponadpodstawowe
Jêzyk niemiecki
I - ZUZANNA POWCHOWICZ, Gimnazjum Resko
II - KORNELIA ZIELIÑSKA,
Gimnazjum Resko
III - ADA OLBRICH, Gimnazjum Resko

Jêzyk angielski
I - STELLA LITWIN, Gimnazjum Resko
II - DIANA GAWECKA, Gimnazjum Resko
III - ANNA MIELCAREK,
Gimnazjum Resko
Wyró¿nienie: MARTA JAROSZ, Gimnazjum Resko.
Na zakoñczenie konkursu,
uczniowie z klas IV-VI i gimnazjum
zaœpiewali wspólnie przebój Michaela Jacksona „WE ARE THE
WORLD”.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ pani Anecie Kajmie za pomoc
przy organizacji konkursu, firmie
PEARSON za ufundowanie czêœci
nagród i zapraszaj¹ wszystkich
przedszkolaków i uczniów szkó³
gminy Resko do udzia³u w kolejnych konkursach.
(o)

Dzieñ Kobiet w £osoœnicy
(£OSOŒNICA, gm. Resko) W
Szkole Podstawowej w £osoœnicy
zosta³ zorganizowany 9 marca
dzieñ kobiet.
By³a to kontynuacja ubieg³o rocznych tego typu spotkañ organizowanych na œwietlicy wiejskiej. Organizatorem uroczystoœci by³a so³tys pani
Kamila Koœciuk wraz z rad¹ so³eck¹. Na
spotkanie Pañ przybili równie¿ zaproszeni miejscowi radni Czes³aw Kot³ów
i Dariusz Mo¿ejko, którzy z³o¿yli
wszystkim Paniom najserdeczniejsze
¿yczenia oraz wrêczyli drobne upominki. Organizatorzy zapewnili Paniom
obfity poczêstunek oraz inne atrakcje.
Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê stoisko przygotowane przez
firmê kosmetyczn¹, przy którym Panie
mog³y zbadaæ swoj¹ cerê oraz dobraæ
odpowiednie dla siebie kosmetyki.
Dziêki bardzo du¿ej frekwencji oraz
rozpiêtoœci wiekowej, ca³oœæ spotkania
przebieg³a w bardzo mi³ej i rodzinnej
atmosferze.
DM
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£OBEZ

M³odzie¿, która wie,
jak zapobiegaæ po¿arom

(£OBEZ-gmina). Konkurs po¿arniczy corocznie tradycyjnie
skupia bardzo du¿¹
iloœæ dzieci i m³odzie¿y. Organizatorzy
i sympatycy zawsze
dbaj¹ o to, aby nagrody z wiedzy po¿arniczej by³y atrakcyjne dla ka¿dej grupy wiekowej.
Eliminacje do konkursu gminnego tradycyjnie rozpoczê³y siê w
poszczególnych
so³ectwach.
£¹cznej wziê³o w nich udzia³ 52
dzieci i m³odzie¿y. Tradycyjnie te¿
du¿¹ pomoc w organizacji udzielili
so³tysi: Stanis³aw Ochman, Adam
Szylc, Barbara Kordyl, Grzegorz
Piotrowicz, Alicja Diak oraz dyrektor szko³y w Be³cznej Piotr Kidan i
pan Waldemar Zakrzewski. Nie sposób nie wspomnieæ o pomocy udzielonej przez Komendê Powiatow¹
PSP w £obzie oraz cz³onków
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Boninie i Zagórzycach. Uczestnicy

pierwszych eliminacji otrzymali
nagrody rzeczowe, dyplomy oraz
upominki.
Zwyciêzcy ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom” na
szczeblu so³eckim, który odby³ siê
podczas ferii zimowych:
Zajezierze, grupa szkó³ podstawowych: Kamila Osieczko, Maja
Osieczko, Gabriela Zwierzchowska. W grupie szkó³ gimnazjalnych:
Kamila Mierzwiak, Weronika Tarnicka, Bartosz Tyrañski.
W Zagórzycach w grupie szkó³
gimnazjalnych najlepszymi okazali
siê: Marta Lisik, Dawid Latawiec,
Agata Fedczak.
W Be³cznej w grupie szkó³ podstawowych najlepsi z wiedzy po¿arniczej zostali: Sandra Kobyliñska,
Natalia Wiaderok, Filip Nowak. W
grupie szkó³ gimnazjalnych: Adrian
Pasik, Magda Wysocka, Natalia
Nowak.
Konkurs gminny
16 marca, tradycyjnie ju¿ w
£obeskim Domu Kultury, odby³ siê
Gminny Konkurs Po¿arniczy.
W wyniku rozgrywek fina³owych kolejnoœæ zajêtych miejsc
przestawia siê nastêpuj¹co: w grupie wiekowej szko³y podstawowe 1.
miejsce zajê³a Paula Iwanicka ze

Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie,
2. miejsce zajê³a Martyna Zawada
równie¿ z SP nr 2, 3. miejsce - Gabriela Prygicka równie¿ z SP nr 2.
w grupie wiekowej gimnazjum 1.
miejsce zajêli: Piotr Wyczo³ek, 2.
m. - Katarzyna Pieœlak, 3. m.
Adrian Pasik, w grupie szko³y ponadgimnazjalne 1. miejsce zaj¹³
Kamil Pawluk, 2 m. Martyna Mazur, 3. m. Mateusz Ga³ecki.
Wymienione osoby zakwalifikowa³y siê do turnieju powiatowego, który odbêdzie siê 26 marca w
siedzibie Zarz¹du Powiatowego
Zwi¹zku OSP RP w £obzie (budynek PSL).
Zdobywcy pierwszych piêciu

miejsc mieli mo¿liwoœæ wyboru
bardzo atrakcyjnych nagród, ufundowanych dziêki sponsorom, którzy tradycyjnie ju¿ dotuj¹ turniej
wiedzy po¿arniczej, m.in. Nadleœnictwo £obez, Spó³dzielnia Jutrzenka w £obzie, Burmistrz £obza,
PUK, PWiK, £EC, Rada Miejska w
£obzie, Rada Osiedla w £obzie,
Waldemar Zakrzewski z Bonina.
Organizatorami konkursu byli:
Bogdan Górecki Komendant Gminny OSP w £obzie Teofil Kapla; nad
ca³oœci¹ konkursu z ramienia KP
PSP czuwali: m³. bryg. Marek Bukato, m³. kpt. Marek Trojanowski oraz
m³. kpt. Pawe³ Ró¿añski.
MM
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Liga pi³karska
IV liga zachodniopom.
- 17 kolejka
Stal Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski 3:1, Kluczevia Stargard - Rega
Trzebiatów 3:1, Orze³ Wa³cz - Victoria Przec³aw 3:0, Lech Czaplinek
- Leœnik/Rossa Manowo 1:1, Vineta
Wolin - Energetyk Gryfino 1:0,
Astra Ustronie Morskie - Ina Goleniów 1:0, Sarmata Dobra - S³awa
S³awno 1:1, Pogoñ II Szczecin Hutnik Szczecin 5:2.
1. Energetyk Gryfino
2. Pogoñ II Szczecin
3. Stal Szczecin
4. Leœnik/Rossa
5. Kluczevia Stargard
6. Vineta Wolin
7. Orze³ Wa³cz
8. Gryf Kamieñ Pom.
9. Ina Goleniów
10. Sarmata Dobra
11. Astra Ustronie M.
12. Victoria Przec³aw
13. Lech Czaplinek
14. S³awa S³awno
15. Hutnik Szczecin
16. Rega Trzebiatów

38 50:14
35 55:21
32 36:23
30 35:19
30 29:22
27 27:20
27 28:28
26 26:28
23 27:28
22 27:37
22 23:26
18 20:26
18 14:32
16 19:39
14 25:34
4 11:55

Liga Okrêgowa
Szczeciñska - 17 kolejka
Œwit Skolwin - Piast Chociwel 0:0,
Ehrle Dobra Szczeciñska - Œwiatowid £obez 2:0, Arkonia Szczecin Sokó³ Pyrzyce 2:0, Masovia Maszewo - Odra Chojna 2:5, K³os Pe³czyce - Sêp Brzesko 1:2, Odrzanka
Radziszewo - Stal Lipiany 2:3, Unia
Dolice - Zorza Dobrzany 2:1, Morzycko Moryñ - Polonia P³oty 0:5.
1. K³os Pe³czyce
2. Œwit Skolwin
3. Morzycko Moryñ
4. Unia Dolice
5. Arkonia Szczecin
6. Stal Lipiany
7. Odra Chojna
8. Ehrle Dobra
9. Œwiatowid £obez
10. Zorza Dobrzany
11. Sokó³ Pyrzyce
12. Odrzanka Radz.
13. Masovia Maszewo
14. Polonia P³oty
15. Sêp Brzesko
16. Piast Chociwel

37 31:15
35 31:19
32 30:24
30 31:16
27 30:11
27 34:27
27 35:28
22 26:32
22 22:30
22 23:23
20 20:31
18 30:35
18 24:29
17 22:40
16 23:40
15 15:27

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

Wyniki i tabele

Regionalna Klasa
Okrêgowa - gr. Szczecin
P³n. - 17 kolejka
Iskra Golczewo - Ina Iñsko 1:1, Wicher Brojce - Flota II Œwinoujœcie
1:2, Orze³ £o¿nica - Chemik II Police 1:0, Wybrze¿e Rewalskie Rewal - GKS Mierzyn 1-3, Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice 2:0,
Sparta Wêgorzyno - Promieñ Mosty
1:4, B³êkitni II Stargard - Vielgovia
Szczecin 8:1, Kasta Szczecin-Majowe - Jeziorak Szczecin 2:2.
1. Ina Iñsko
2. Pomorzanin Now.
3. Iskra Golczewo
4. Jeziorak Szczecin
5. GKS Mierzyn
6. Wybrze¿e Rewalskie
7. B³êkitni II Stargard
8. Kasta Szczecin
9. Flota II Œwinoujœcie
10. Chemik II Police
11. Wicher Brojce
12. Orze³ £o¿nica
13. Promieñ Mosty
14. Sparta Wêgorzyno
15. Vielgovia Szczecin
16. Sparta Gryfice

42 35:15
33 33:15
31 44:24
31 42:26
31 48:28
28 44:33
25 54:34
24 23:30
23 42:42
20 38:37
19 29:39
18 16:32
17 33:38
17 23:33
14 22:52
10 17:65

Rusza klasa A.
Przypominamy
tabele po jesieni.
A klasa Szczecin gr. I
1. Pomorzanin Przybiernów 30 60:3
2. Fala Miêdzyzdroje
25 25:13
3. Korona Stuchowo
24 31:29
4. Jantar Dziwnów
20 22:18
5. Sowianka Sowno
17 26:21
6. Bizon Cerkwica
17 26:18
7. B³êkitni Trzyg³ów
17 20:18
8. Mewa Resko
13 23:19
9. Ba³tyk Gostyñ
10 18:34
10. OKS Goleniów
9 10:30
11. Orze³ Prusinowo
5 13:39
12. Ba³tyk Miêdzyw.
3 9:57

A klasa Szczecin gr. II
1. Olimpia Nowogard
2. Radowia Radowo
3. Orze³ Grzêdzice
4. D¹b Dêbice
5. Rolpol Chlebowo
6. Unia Stargard
7. Orkan Dalewo
8. Pomorzanin Kr¹piel
9. D¹brovia Stara D.
10. Zorza Tychowo
11. WODR Barzkowice
12. Zenit Koszewo

26 35:12
26 44:12
20 25:11
18 25:17
17 21:20
14 29:29
13 22:28
13 19:21
13 16:19
11 16:22
10 16:22
1 10:65
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Sarmata zacz¹³
od remisu
Sarmata Dobra - S³awa AB Wood S³awno 1:1 (0:1)
Na doskonale przygotowanym
boisku (wed³ug opinii goœci jest to
obecnie jedna z lepszych muraw w
województwie) i przy s³onecznej
pogodzie, odby³a siê w Dobrej, 17
marca, wiosenna inauguracja rozgrywek o mistrzostwo IV ligi zachodniopomorskiej. I tylko pi³karze
Sarmaty nie spe³nili w pe³ni oczekiwañ swoich kibiców, gdy¿ w swoim
pierwszym, wiosennym meczu,
zdo³ali tylko zremisowaæ z plasuj¹c¹ siê ni¿ej w ligowej tabeli dru¿yn¹ S³awy S³awno.
Goœcie ze S³awna od pierwszego gwizdka sêdziego grali bardzo
ofensywnie i do 65 minuty meczu
mieli nieznaczn¹ przewagê w polu,
co udokumentowali bramk¹ strzelon¹ w 36 minucie. W tym czasie,
jak i w ca³ym meczu, dobrze spisywa³ siê debiutuj¹cy w bramce Sarmaty Tomasz D¿egan (od kilku miesiêcy mieszkaniec naszej gminy,
pracuj¹cy jako nauczyciel w miejscowym gimnazjum). Od 65 minuty
zawodnicy S³awy, wykazuj¹cy coraz wiêksze braki kondycyjne, zostali zepchniêci przez zespó³ Sarmaty do g³êbokiej defensywy. Jednak mimo stworzenia sobie kilku
dogodnych sytuacji bramkowych,
uda³o im siê uzyskaæ tylko wyrównanie. O braku przys³owiowego
szczêœcia pi³karzy Sarmaty mo¿e
œwiadczyæ fakt, ¿e Wojciech GuŸni-

czak, strzelec jedynej, bardzo piêknej bramki strzelonej g³ow¹, wczeœniej jeszcze dwa razy trafi³ pi³k¹ w
poprzeczkê bramki S³awy.
Strzelcy bramek: dla Sarmaty
Wojciech GuŸniczak (79'), dla S³awy Pawe³ Florkiewicz (36')
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan, Arkadiusz Paw³owski, Piotr
Grochulski, Wojciech Dorsz, Damian Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der, Piotr Klêczar, Wojciech Bonifrowski (46' Krzysztof Szkup),
Wojciech GuŸniczak, Rados³aw
Cytowicz (62' Emilian Kamiñski),
Damian Padziñski, w rezerwie:
Grzegorz Buczma, Seweryn Wrzesieñ, Mateusz Dzierbicki, Kamil
Pacelt, Marek Rybczyñski.
S³awa AB Wood S³awno: Maciej Dulewicz, Bart³omiej Kuniczuk, Piotr Sto³owski, Pawe³ Badowski, Damian Jarowski, Kamil
Kot³owski, Adrian Telus, Adrian
Minda, Jakub Œlusarz, Piotr Œcis³o,
Pawe³ Florkiewicz, w rezerwie:
Mateusz Tomczyk, Bartosz Ostrowski, Kamil Gracz, Przemys³aw Komorowski, Micha³ Zeglic, Mateusz
Bulatowski.
Sêdzia g³ówny: Tomasz Czy¿ak,
asystenci: Marcin Czy¿ak i Rafa³
G³adun.
estan

Œwiatowid nie
sprosta³ Ehrle,
ale gra
Gra Œwiatowidu w V
lidze do ostatnich chwil
wisia³a na w³osku.
Jeszcze na kilka dni przed rozpoczêciem rundy wiosennej 2012
pojawi³a siê informacja o wycofaniu
seniorów z tej ligi i granie wy³¹cznie
w klasie B, ale w ostatniej chwili
klub wspomog³a pani Gra¿yna Kar³owska i dziêki niej zespó³ móg³ pojechaæ na mecz do Szczecina.
£obzianie przegrali 0:2, ale po
odp³ywie kilku znacz¹cych zawod-

ników i k³opotach z przygotowaniem do sezonu, nie jest to wynik zaskakuj¹cy. Œwiatowid pierwsz¹
bramkê straci³ w pierwszej po³owie,
drug¹ w 90 minucie meczu.
Œwiatowid zagra³ w sk³adzie:
Micha³ Tchurz - Mosi¹dz Dawid,
£ukasz Petera, Marcin Mosi¹dz,
Dariusz Kêsy (46' Mateusz Urbañski), £ukasz Niko³ajczyk (58' Jacek
Szabunia), Micha³ Koba, Tomasz
Rokosz, £ukasz Su³kowski (64'
Kamil £apuæ), Damian Mosi¹dz,
Bartek Adamów.
KAR
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Dziewczêta i ch³opcy ze Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie
Mistrzami Powiatu w pi³ce rêcznej
14 marca 2012 r. odby³y siê w
£obzie Mistrzostwa Powiatu w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców
szkó³ podstawowych. W zawodach
uczestniczy³o piêæ zespo³ów w kategorii dziewcz¹t i trzy zespo³y w
kategorii ch³opców. Po bardzo zaciêtych i emocjonuj¹cych spotkaniach, zarówno wœród dziewcz¹t jak
i ch³opców, z kompletem zwyciêstw, mistrzami powiatu zostali
reprezentanci SP Wêgorzyno.
W pi³ce rêcznej dla ch³opców z
SP Wêgorzyno jest to szósty z rzêdu, a dla dziewcz¹t trzeci kolejny
tytu³ mistrzowski. Pierwsze miejsca
oznaczaj¹ prawo reprezentowania
powiatu ³obeskiego w zawodach regionalnych .
Podium zawodów:
Dziewczêta:
1. SP Wêgorzyno
2. SP Resko
3. SP 1 £obez
Ch³opcy:
1. SP Wêgorzyno
2. SP 1 £obez
3. SP 2 £obez

Sk³ad zespo³u dziewcz¹t: Aleksandra Witkowska (k.), Liwia Stasiak (b.), Sylwia Kowalczyk, Paulina Olas, Klaudia
Pob³ocka, Karolina Winowska, Aleksandra Lewandowska, Katarzyna Chylarczyñska, Julia Ziêba, Katarzyna
Gunia, Patrycja Perdek, Patrycja Olas, Martyna Malinowska.
Sk³ad zespo³u ch³opców: Aron Stasiak (k.), Micha³ Sa³dak (b.), Dawid Stasiak, Damian Molenda, Tomasz Lubañski, Marceli Franczak, Micha³ Nowak, Micha³ Krystofiak, Kacper Fyk, Igor Wróblewski, Szymon £unkiewicz, Jan
Tyburski, Kacper Wierzchowski. Trener: Dariusz Czajka.

IV liga zachodniopomorska - XVIII kolejka
24.03.2012 r. - sobota:
Gryf Kamieñ Pomorski - Sarmata Dobra
S³awa S³awno - Astra Ustronie Morskie
Rega Trzebiatów - Lech Czaplinek
Leœnik/Rossa Manowo - Vineta Wolin
11:00 Hutnik Szczecin - Orze³ Wa³cz
13:00 Ina Goleniów - Pogoñ II Szczecin
13:00 Victoria Przec³aw - Kluczevia Stargard
15:00 Energetyk Gryfino - Stal Szczecin

Liga Okrêgowa Szczeciñska - XVIII kolejka
24.03.2012 r. - sobota:
Sokó³ Pyrzyce - Ehrle Dobra Szczeciñska
Stal Lipiany - Œwit Skolwin
14:00 Zorza Dobrzany - K³os Pe³czyce
14:00 Polonia P³oty - Masovia Maszewo
15:00 Piast Chociwel - Unia Dolice
15:00 Sêp Brzesko - Morzycko Moryñ
15:00 Odra Chojna - Arkonia Szczecin
15.15 Œwiatowid £obez - Odrzanka Radziszewo

Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n.
- XVI kolejka
24.03.2012 r. - sobota:
Vielgovia Szczecin - Sparta Wêgorzyno

Granie w planie
Promieñ Mosty - Kasta Szczecin-Majowe
GKS Mierzyn - Orze³ £o¿nica
15:00 Jeziorak Szczecin - Pomorzanin Nowogard
15:00 Sparta Gryfice - Wicher Brojce
15:00 Ina Iñsko - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
25.03.2012 r. - niedziela:
15:00 Chemik II Police - B³êkitni II Stargard
16:00 Flota II Œwinoujœcie - Iskra Golczewo

A klasa Szczecin gr. 1 - 12 kolejka:
24.03.2012 r. - sobota:
Orze³ Prusinowo - Mewa Resko
Ba³tyk Gostyñ - Ba³tyk Miêdzywodzie
15:00 Jantar Dziwnów - OKS Goleniów
15:00 Korona Stuchowo - Sowianka Sowno
15:00 Fala Miêdzyzdroje - B³êkitni Trzyg³ów
16:00 Pomorzanin Przybiernów - Bizon Cerkwica

A klasa Szczecin gr. 2 - 12 kolejka:
24.03.2012 r. - sobota:
WODR Barzkowice - Orze³ Grzêdzice
14:00 Radowia Radowo Ma³e - Orkan Dalewo
15:00 Olimpia Nowogard - Pomorzanin Kr¹piel
15:30 D¹brovia Stara D¹browa - D¹b Dêbice
25.03.2012 r. - niedziela:
15:00 Rolpol Chlebowo - Zorza Tychowo
16:30 Unia Stargard - Zenit Koszewo
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Mistrzostwa Polski LZS w Bia³ej Podlaskiej:
16-17.03.2012 r.

24 marca - XI Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS
Samorz¹dów Powiatowych

Czwarte miejsce
Ryszarda
Rzepeckiego

Resko stolic¹
sportu i rekreacji
W najbli¿sz¹ sobotê 24 marca br. Resko stanie siê g³ówn¹ aren¹ sportow¹ najwiêkszej imprezy masowej roku 2012 w województwie zachodniopomorskim. W tym dniu odbêd¹ siê XI Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Samorz¹dów Powiatowych. Do wspó³zawodnictwa przyst¹pi oko³o 600 kobiet i mê¿czyzn - amatorów ruchu sportowego.
G³ównym organizatorem œwiêta sportu jednostek samorz¹du terytorialnego jest Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe przy
œcis³ej wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w £obzie, Gmin¹ Resko,
Gmin¹ £obez, Gmin¹ Radowo Ma³e oraz Powiatowym Zrzeszeniem LZS
w £obzie.
W zawodach udzia³ zadeklarowa³y ju¿ reprezentacje 14 powiatów naszego województwa (ka¿da ekipa liczy oko³o 45 zawodników).
Program Igrzysk obejmuje konkurencje indywidualne i zespo³owe w
kategorii kobiet i mê¿czyzn. Warunek uczestnictwa to wiek powy¿ej 18 lat.
Dyscypliny indywidualne:
szachy, tenis sto³owy, podnoszenie ciê¿arka 17,5 kg, strzelanie z wiatrówki, tor przeszkód dla VIP-ów.
Dyscypliny dru¿ynowe:
przeci¹ganie liny, bieg sztafetowy 4x200 m, wielobój sprawnoœciowy.
Gry zespo³owe:
pika siatkowa kobiet (hala Resko, sala SP Starogard), pi³ka siatkowa
mê¿czyzn (hala £obez), pi³ka koszykowa 3-osobowa kobiet i mê¿czyzn
(hala Radowo Ma³e), pi³ka no¿na 5-osobowa (boiska Resko).
Powiat £obeski bardzo powa¿nie przygotowuje siê do wspó³zawodnictwa z pozosta³ymi samorz¹dami. W roku ubieg³ym, podczas X Igrzysk
Sportowo-Rekreacyjnych rozgrywanych w Pyrzycach, Powiat £obeski
uplasowa³ siê w œcis³ej czo³ówce powiatów, zajmuj¹c III miejsce w klasyfikacji generalnej (I m. Pyrzyce, II m. Bia³ogard, III m. £obez).
Tegoroczny sk³ad 50-osobowej reprezentacji £obza, z³o¿ony z zawodników - mieszkañców 5 gmin: Dobra, Radowo Ma³e, £obez, Wêgorzyno i
Resko jest ju¿ wyselekcjonowany. Zawodnicy potwierdzili swój czynny i
ambitny start, zapowiadaj¹c walkê o najwy¿szy stopieñ podium.
Organizatorzy ZAPRASZAJ¥ mieszkañców powiatu ³obeskiego, w
tym szczególnie sympatyków sportu, do wspólnego prze¿ywania zmagañ
sportowych w ramach X Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych. Uroczyste
otwarcie imprezy - sobota, godzina 10.00, hala Gimnazjum w Resku.
Zdzis³aw Bogdanowicz

W dniach 16-17 marca w Bia³ej Podlaskiej (woj. lubelskie) odbywa³y siê Mistrzostwa Polski
Ludowych Zespo³ów Sportowych
w biegach prze³ajowych.
W sk³ad reprezentacji województwa zachodniopomorskiego
zosta³o powo³anych czworo zawodników UKS „Arbod” w Dobrej
(uczniów gimnazjum w Dobrej):
Ryszard Rzepecki, Kinga Borysiak,
Patrycja Florczak i Ma³gorzata Stefañska, którzy wystartowali w tych
zawodach w biegach m³odzików.
Start naszej skromnej reprezentacji by³ nad wyraz udany; Ryszard
Rzepecki w bardzo silnie obsadzonym biegu na dystansie 2000 metrów zaj¹³ znakomite 4 miejsce, na-

tomiast Kinga Borysiak uplasowa³a
siê na 16 pozycji w biegu na dystansie 1500 metrów. Punkty do klasyfikacji klubów i województw zdoby³y
równie¿ pozosta³e dwie nasze zawodniczki. W zawodach wystartowa³y reprezentacje 37 klubów lekkoatletycznych z 9 województw. W
klasyfikacji koñcowej UKS „Arbod” uplasowa³ siê na 18 miejscu.
To du¿y sukces naszego klubu i
zawodników. Wyjazd na te zawody
by³ mo¿liwy dziêki pomocy finansowej Urzêdu Miejskiego oraz
Gimnazjum w Dobrej. W imieniu
zawodników i klubu sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski

A dla Nas te¿ œwieci
S£OÑCE
Na przekór z³oœliwym, ku radoœci tych, którzy wierzyli, Œwiatowid
17 marca rozpocz¹³ rozgrywki w
rundzie wiosennej! Co prawda od
przegranej, ale to nic nie znaczy, w
porównaniu do chaosu, jaki panowa³
w przerwie zimowej - DLA MNIE
OSOBIŒCIE TO BY£ WYGRANY
MECZ i WIERZÊ W TO, ¯E WIELU TAK MYŒLI – to by³ MECZ
PRAWDY. Nikt nie powie, ¿e Nie ma
Ju¿ Nic - bo My Byliœmy i Jesteœmy.
Pi³karze zagrali praktycznie bez
przygotowania. O tym ¿e graj¹, dowiedzieli siê na kilkanaœcie godzin

przed meczem. Cieszy mnie ich
mobilizacja i chêæ walki. WeŸmy
przyk³ad z nich, zmobilizujmy siê,
poka¿my, ¿e w Nich wierzymy, ¿e
Im dziêkujemy, wesprzyjmy Ich
swoim kibicowaniem 24 marca na
naszym boisku, poka¿my, jak wielu
nam zale¿y na istnieniu Œwiatowida.
Myœlê, ¿e tak jak nie zawiod³am
siê na pi³karzach, tak i nie zawiodê
siê na kibicach. Pamiêtajmy, ¿e
¿eby istnia³ ŒWIATOWID, musimy byæ My - Kibice. Do zobaczenia na trybunach.
Gra¿yna Kar³owska
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Poszukiwani w rêkach
Policji
W ostatnich dwóch dniach policjanci zatrzymali a¿ szeœæ osób poszukiwanych ukrywaj¹cych siê
przed wymiarem sprawiedliwoœci.
W poniedzia³ek 12 marca mundurowi zatrzymali w £obzie Roberta A.,
natomiast w gminie Resko policjanci zatrzymali: Andrzeja B., Gra¿ynê
T. i Dariusza S. Wszystkie te osoby
by³y poszukiwane na podstawie nakazu doprowadzenia do Zak³adu
Karnego. We wtorek policjanci zatrzymali dwie osoby poszukiwane:
Miros³awa K. z £obza oraz Maurycego F. z Wêgorzyna.

Dwa w³amania
W nocy z 11 na 12 marca br. w
Starej Dobrzycy nieznany sprawca
w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego w domku letniskowym, wy³amuj¹c wczeœniej drzwi.
Z³odziej skrad³ elektronarzêdzia,
trzy skrzynki narzêdziowe z kluczami naprawczymi. Straty wynosz¹
2.430 z³.
Natomiast rankiem 13 marca br.
w £obzie, przy ul. Komuny Paryskiej, nieustalony na chwilê obecn¹
sprawca w³ama³ siê do mieszkania,
sk¹d skrad³ srebrn¹ i z³ot¹ bi¿uteriê
oraz zegarek damski. £¹czna suma
strat to 5.000 z³.

Uwaga na w³amywaczy
W ostatnim miesi¹cu policjanci
odnotowali trzy przypadki w³amania do mieszkañ, które mia³y miejsce w godzinach rannych tj. miêdzy
9.00-10.00.
Apelujemy zatem do wszystkich
mieszkañców, aby w ramach pomocy s¹siedzkiej zwracali uwagê na
osoby dziwnie siê zachowuj¹ce,
ha³asuj¹ce na korytarzu, czy te¿
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przenosz¹ce jakiekolwiek przedmioty. Taka czujnoœæ mo¿e zapobiec utraceniu swojego maj¹tku. W
przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat nietypowych zachowañ, osób prosimy informowaæ Policjê numery tel.
997,112, 91- 56- 15- 511.

Wydarzenia z weekendu
W czasie tego weekendu policjanci odnotowali jedn¹ kolizje
drogow¹, dwa zdarzenia przeciwko
mieniu oraz zatrzymali dwie osoby
poszukiwane.
W nocy z 16 na 17 marca w
£obzie, przy ul. Obr. Stalingradu,
nieznany sprawca wybi³ witrynê
sklepow¹, rzucaj¹c w ni¹ koszem na
œmieci. Straty wynosz¹ 1.700 z³.
Tej samej nocy w Siedlicach, na
terenie gospodarstwa rolnego, nieznani sprawcy w³amali siê do hali
warsztatowej, wyjmuj¹c wczeœniej
szybê. Z³odzieje skradli szlifierkê
k¹tow¹ Bosch, 30 metrów przewodów spawalniczych oraz rejestrator
video od monitoringu. W tym przypadku straty wynosz¹ 500 z³.
Mundurowi zatrzymali tak¿e
dwie osoby poszukiwane; w £obzie
zatrzymali Adriana M., poszukiwanego na podstawie nakazu doprowadzenia do Zak³adu Karnego, a wieczorem na drodze Lesiêcin - Rogówko mundurowi zatrzymali nieletni¹, która uciek³a z Domu Dziecka w £obzie. Zosta³a przekazana
pod opiekê wychowawcy.
W niedzielê, 18 marca, ok. godz.
15.15, na drodze £obez - Poradz,
kieruj¹ca samochodem marki Land
Rover Ola P., mieszkanka £obza, z
niewyjaœnionych przyczyn zjecha³a
z drogi i uderzy³a w drzewo. Poszkodowana z ogólnymi obra¿eniami cia³a zosta³a przewieziona do
szpitala.

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

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

Fina³ zdarzeñ w gminie
Wêgorzyno zakoñczony
sankcjami
Areszt na 3 miesi¹ce oraz trzy
dozory - to œrodki zapobiegawcze,
jakie zastosowa³ ³obeski S¹d i
Prokuratura wobec czterech
sprawców zdarzeñ w gminie Wêgorzyno.
W niedzielê po po³udniu, do Posterunku Policji w Wêgorzynie
zg³osi³ siê m³ody mê¿czyzna, który
poinformowa³, ¿e po pó³nocy trzech
nieznanych sprawców zaatakowa³o
go na ulicy. Sprawcy bili pokrzywdzonego rêkami po ca³ym ciele oraz
kopali, a nastêpnie zabrali z kieszeni kurtki telefon komórkowy i portfel z dokumentami.
W trakcie wykonywanych czynnoœci mundurowi ustalili dane
sprawców rozboju. Zatrzymali
dwóch braci: 18 i 22 latka, którzy
podczas przes³uchania przyznali siê
do pope³nionego czynu, wyjaœniaj¹c dok³adnie przebieg ca³ego zajœcia. Policjanci odzyskali skradzio-

ny pokrzywdzonemu telefon. W
sprawie tych m³odych ludzi ³obeska
Prokuratura zastosowa³a œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
Policjanci postanowili zatrzymaæ trzeciego mê¿czyznê bior¹cego udzia³ w tym rozboju. Podczas
próby zatrzymania 19 letni £ukasza
S., u¿ywaj¹c drewnianego ko³ka
wybi³ przedni¹ szybê w radiowozie
i zniszczy³ sygna³y b³yskowe, natomiast jego brat Roman, lat 21, naruszy³ nietykalnoœæ cielesn¹ policjanta - otrzyma³ tak¿e dozór policyjny
oraz zakaz opuszczania kraju.
Najwiêcej zarzutów us³ysza³
jednak 19 latek, który odpowie za
pope³nienie rozboju, udzia³ w bójce, uszkodzenie i naruszenie nietykalnoœci oraz uszkodzenie radiowozu. Ten m³ody cz³owiek us³ysza³ ju¿
decyzjê s¹du o zastosowaniu wobec
niego 3 miesiêcznego aresztu. (kp)

Stra¿acy wyje¿d¿ali do 23 zdarzeñ

Rozpoczê³o siê wiosenne
wypalanie traw
(RESKO). 13 marca w Resku
przy ul. ¯eromskiego o godz. 12.14
OSP w Resku otrzyma³a zg³oszenie
z firmy Swedwood. Do gaszenia
po¿aru w filtrze instalacji usuwania
py³ku w dwóch sekcjach zaanga¿owa³a siê zak³adowa stra¿ po¿arna,
prócz tego na miejsce zdarzenia
przyby³y dwa wozy bojowe z Reska,
GCBA z £obza oraz operacyjny
samochód JRG z £obza. Akcja trwa³a 44 minuty, wstêpnie straty oszacowano na kwotê oko³o 1 tys. z³.
(£OBEZ). 15 marca o godz.
21.04 stra¿acy zostali zaanga¿owani do gaszenia... starego tapczanu,
znajduj¹cego siê przy Redze. Mebel
sta³ w parku pomiêdzy drzewami.
(RUNOWO POMORSKIE).
16 marca o godz. 15.38 ochotnicy z

Wêgorzyna zostali wezwani przez
policjê do otwarcia zatrzaœniêtych
drzwi w mieszkaniu. Po ich otwarciu dalsze dzia³ania przekazano
policji.
(£OBEZ). 18 marca o godz.
00.22 ³obescy stra¿acy zostali wezwani do po¿aru, jaki mia³ miejsce
w budynku przy ul. Bema. Ogieñ
zaj¹³ pomieszczenie na pierwszym
piêtrze. Na miejsce zdarzenia przyby³y dwie jednostki JRG z £obza.
Po¿arnicy ewakuowali trzy osoby, a
nastêpnie rozpoczêli akcjê gaœnicz¹, która trwa³a 1.45 godz.
Wstêpn¹ przyczyn¹ po¿aru by³a
wada urz¹dzeñ grzewczych na paliwo sta³e. Wstêpne straty oszacowano na kwotê oko³o 50 tys. z³, a uratowane mienie z kolei na oko³o 150
tys. z³.
MM
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Zezem

ZAPROSZENIE

Obchody 65-lecia
ZSP w P³otach
Dyrektor domu kultury
w £obzie dba,
aby ka¿dy mia³ swój k¹t
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w P³otach
obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia szko³y, w tym jubileusz 10-lecia
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych.
Na to niezwyk³e wydarzenie - kolejny jubileusz zapraszamy Absolwentów, by³ych i obecnych Nauczycieli oraz Przyjació³ Szko³y.
Honorowy Patronat nad uroczystoœci¹ objêli: Konstanty Tomasz Oœwiêcimski Pose³ na Sejm RP, Kazimierz Saæ Starosta Powiatu Gryfickiego, Marian Maliñski Burmistrz P³otów.
Uroczystoœæ bêdzie doskona³¹ okazj¹ zarówno do zaprezentowania
dorobku szko³y, jak równie¿ do kole¿eñskich spotkañ po latach, bêdzie to
wspania³a okazja do wspomnieñ i wzruszeñ, a tak¿e do mi³ej zabawy.

Galeria tygodnika
Czaruœ

Odwiedzaj swoje wspomnienia.
Uszyj dla nich p³ócienne pokrowce.
Ods³oñ okna i otwórz powietrze.
B¹dŸ dla nich serdeczny i nigdy
Nie daj im poznaæ po sobie.
To s¹ Twoje wspomnienia.
Niech tymi piêknymi s³owami Adama Zagajewskiego zwo³uj¹ siê wychowankowie naszej szko³y w dniu 23 czerwca 2012 roku.
Przebieg uroczystoœci:
- 10.00 Msza Œwiêta w Koœciele Parafialnym w P³otach
- 11.30 Uroczystoœci jubileuszowe w szkole
- 13.30 Spotkanie absolwentów w szkolnych „³awach”
- 14.30 Spotkanie biesiadne dla Absolwentów przy Nowym Zamku
w P³otach
- 19.00 Bal Absolwentów w Nowym Zamku w P³otach
Mi³o nam bêdzie goœciæ na wspólnym zjeŸdzie absolwentów, nauczycieli i pracowników wszystkich roczników. Uroczystoœci odbêd¹ siê w obecnym budynku szko³y przy ul.Paderewskiego 13. Prosimy o powiadomienie
kole¿anek i kolegów z klas. Zapraszamy do spotkania po latach. Wszelkie
informacje dotycz¹ce obchodów jubileuszowych znajduj¹ siê na stronie
www.zsp.ploty.foxnet.pl. Uruchomiliœmy tak¿e na naszej stronie internetowej forum dla absolwentów, gdzie mo¿ecie Pañstwo wymieniaæ siê informacjami lub nawi¹zaæ kontakt.
Organizatorzy

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

