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100 osób
zwolnionych w BO-DE

(WÊGORZYNO) Lepszy swój emeryt,
ni¿ wykszta³cona kobieta, ale w ci¹¿y
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100 osób zwolnionych w BO-DE
(£OBEZ) O niepokojach w firmie
BO-DE zwi¹zanych ze zwolnieniami i
kiepskimi warunkami pracy pisaliœmy
wiele razzy w przeci¹gu kilku lat. Kilkanaœcie dni temu informowaliœmy, ¿e
w zak³adzie obni¿ono pracownikom
pe³ny etat do trzech czwartych etatu.
Teraz z zak³adu odchodzi 100 osób.
W³aœciciel redukuje zatrudnienie z 500
do 400 pracowników.

nak s¹ one tu tak ustalone, ¿e do
pensji zasadniczej doliczana jest
premia. Nie otrzymuj¹ jej osoby,
które choruj¹ i nie wyrabiaj¹ norm
produkcyjnych. Niestety, jako ¿e
jest to praca uci¹¿liwa, wystêpuj¹
zwi¹zane z ni¹ choroby w postaci
zwyrodnieñ koœci nadgarstków i
krêgos³upa, o czym opowiada³a nam
i pokazywa³a jedna z by³ych ju¿

pracownic. Jednak brak pracy w
£obzie nie pozostawia wyboru.
Zwolnieniami w firmie zaniepokoi³y siê ³obeskie w³adze. W minion¹ œrodê do firm wybra³ siê wiceburmistrz Ireneusz Kabat, by zapoznaæ siê z sytuacj¹.
- Rzeczywiœcie, w³aœciciel pan
Frank Bode ma trudnoœci ze sprzeda¿¹ wyrobów i redukuje stan za-

W tym miesi¹cu wypowiedzenie
dosta³o 80 osób, a 10 odchodzi na
emeryturê. Mimo tych redukcji i tak
bêdzie to zak³ad o najwy¿szym w
mieœcie zatrudnieniu. Przyczyn¹
zwolnieñ s¹ problemy w³aœciciela
ze sprzeda¿¹ wyprodukowanych
ju¿ wyrobów na terenie Niemiec,
dok¹d wysy³a produkcjê zak³ad z
£obza. Magazyny firmy s¹ zapchane, wiêc w³aœciciel postanowi³ ograniczyæ produkcjê.
Tak¿e w zwi¹zku z tym oraz zapewne z zapowiadan¹ wczeœniej
podwy¿k¹ najni¿szej pensji pracownikom zosta³ obni¿ony wymiar
czasu pracy, z pe³nego etatu na trzy
czwarte. Jednak zarobki maj¹ pozostaæ na poprzednim poziomie, gdy¿
pracodawca podniós³ wynagrodzenia pozosta³ym pracownikom. Jed-

trudnienia do 400 osób. Z naszej
strony zaoferowaliœmy mu pomoc,
gdyby chcia³ zwiêkszyæ zatrudnienie. Urz¹d pracy ma mo¿liwoœæ sfinansowania dodatkowych miejsc
pracy. Ja ze swej strony powiedzia³em o uchwale rady miejskiej, która
w przypadku zatrudnienia wiêkszej
liczby osób daje mo¿liwoœæ udzielenia zwolnienia w podatku od nieruchomoœci. - powiedzia³ nam wiceburmistrz.
Doda³, ¿e jak siê zorientowa³,
wszystkim zwalnianym przys³uguje
obecnie zasi³ek dla bezrobotnych.
Je¿eli wœród nich s¹ szwaczki, to
maj¹ mo¿liwoœæ zatrudnienia w
szwalni przy ul. Drawskiej, gdzie
firma poszukuje oko³o 40 szwaczek,
do pracy na drugiej zmianie. KAR

Lepszy swój emeryt,
ni¿ wykszta³cona kobieta, ale w ci¹¿y
Na ostatniej sesji rady miejskiej w Wêgorzynie przewodnicz¹ca rady Monika KuŸmiñska
odczyta³a list, jaki wp³yn¹³ do
rady. By³a to w³aœciwie skarga
mieszkanki Ginawy, pani Aldony
Æwik³y, na dzia³alnoœæ burmistrz
Gra¿yny Karpowicz. Publikujemy
go w ca³oœci, bo rzuca œwiat³o na
to, jak sprawy w gminie siê tocz¹,
zw³aszcza w kontekœcie przedwyborczych obietnic pani burmistrz,
do czego mieszkanka Ginawy nawi¹zuje.
Rada Miejska w Wêgorzynie
Pani Przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej, Szanowni Radni. Rozgoryczona i lekcewa¿¹co potraktowana przez osobê, która w moim
mniemaniu nie powinna tak postêpowaæ i traktowaæ swoich wyborców, postanowi³am opisaæ i przedstawiæ Radzie to, co mnie spotka³o
przez dzia³ania Pani Burmistrz
Gra¿ynê Karpowicz. W okresie od
stycznia do lipca 2007 roku pracowa³am jako nauczyciel œwietlicy w
Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim, zastêpuj¹c nieobecn¹
nauczycielkê. Nadmieniê, i¿ ukoñczy³am studia magisterskie na kie-

runku pedagogika ogólna oraz studia podyplomowe o specjalnoœci
pedagogika wczesnoszkolna i opiekuñczo-wychowawcza. Ze swoich
obowi¹zków wywi¹zywa³am siê
sumiennie, co niejednokrotnie zauwa¿a³a dyrekcja szko³y, pracownicy dowozów szkolnych oraz kole¿anki z pracy. Chocia¿ nie le¿a³o to
do moich kompetencji, wymalowa³am sklepik szkolny. Zdawa³am sobie sprawê z tego, ¿e od wrzeœnia
mogê nie mieæ zatrudnienia, lecz
pani dyrektor obieca³a, ¿e jeœli nieobecny nauczyciel nie wróci do pracy, to zatrudni mnie. Tak siê jednak
nie sta³o, poniewa¿ zosta³a przyjêta
inna nauczycielka, dodam, ¿e bez
kwalifikacji. Pani dyrektor uzasadni³a to tym, ¿e otrzyma³a pisemne
polecenie od Pani Burmistrz konsultowania z ni¹ zatrudniania nowych osób, wiêc oczywiœcie nie
by³am brana pod uwagê. Propozycjê
zastêpstwa chorej nauczycielki w
tym roku szkolnym w placówce filialnej otrzyma³am od zastêpcy dyrektora szko³y w Runowie Pomorskim w listopadzie. Niestety i tym
razem moja kandydatura nie by³a
dobra. Zatrudniono emerytowanego nauczyciela (na polecenie P. Bur-

mistrz), poniewa¿ jak poinformowa³a mnie w³aœnie Pani Burmistrz
ja nie powinnam pracowaæ, bo na
pewno bêdê chorowaæ ze wzglêdu na moj¹ ci¹¿ê, o której uczciwie powiedzia³am. Przypuszcza³am, ¿e w dzisiejszych czasach nie tylko ka¿da kobieta
wie, ¿e ci¹¿a nie jest chorob¹.
Ale tu chodzi o coœ wiêcej; o
dyskryminacjê nieznajomych
osób, osób ze wsi, osób, których
rodzice nie pracuj¹ w Urzêdzie
Miejskim, tylko ciê¿ko w gospodarstwach rolnych. Tak, jestem w
ci¹¿y, a nie maj¹c œrodków do
¿ycia utrzymuj¹ mnie moi rodzice, moja mama naprawdê powa¿nie chora i sama wymagaj¹ca
opieki. Czujê ogromny ¿al do
Burmistrz, na któr¹ g³osowa³am
w ostatnich wyborach, wierz¹c
w jej wszystkie zapewnienia jakie sk³ada³a miêdzy innymi m³odym ludziom ze wsi. Dziœ wiem,
¿e przez tê w³adzê jesteœmy traktowani jako ludzie gorszego gatunku, a pracê w tej gminie, np. na
sta¿, mo¿na dostaæ wy³¹cznie
przez znajomoœci.
Z powa¿aniem
Aldona Æwik³a, Ginawa.
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Cmentarz bêdzie wiêkszy
i z nowym zarz¹dc¹
(£OBEZ). Od nowego roku
cmentarzem w £obzie bêdzie zarz¹dza³ nowy zarz¹dca. To wynik przetargu, jaki odby³ siê na zarz¹dzanie
cmentarzem. Wygra³a go firma Jerzego Furmañczyka z Nowogardu,
która zaoferowa³a ni¿sz¹ stawkê.
W przetargu swoje oferty z³o¿y³y
dwie firmy – dotychczasowy zarz¹dca
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych z £obza oraz firma JF – Jerzy
Furmañczyk z Nowogardu. Wygra³a
oferta Jerzego Furmañczyka, który zaproponowa³ cenê ni¿sz¹ od dotychczasowego zarz¹dcy cmentarza.
Przedsiêbiorca z Nowogardu zaoferowa³ us³ugi o 3 tys. brutto miesiêcznie
taniej, ni¿ ³obeski PUK. To pozwoli
zaoszczêdziæ gminie w przysz³ym
roku ponad 30 tys. z³ w bud¿ecie.
Umowa zosta³a podpisana na dwa
lata.
Nowy zarz¹dca przedstawi³ kilka
propozycji zmian, jakie chce wprowadziæ na cmentarzu. W planach ma
przeprowadzenie kapitalnego remontu kaplicy. To miejsce ostatniego po¿egnania, zdaniem J. Furmañczyka,
koniecznie wymaga renowacji. Firma
ma równie¿ plany biznesowe - równie¿ postawiæ kwiaciarniê przy cmentarzu. W zwi¹zku z t¹ zmian¹ kwestie
zwi¹zane z wykupem placu i przed³u¿eniem umów bêd¹ za³atwiane w kon-
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tenerze biurowym, jaki ma wkrótce
stan¹æ przy wejœciu na cmentarz od ul.
Kopernika. Zarz¹dca chce zatrudniæ
dwie osoby bezrobotne, w tym sta¿ystkê, które na miejscu bêd¹ zajmowa³y
siê zarz¹dzaniem.
Zadaniem zarz¹dcy jest przede
wszystkim: utrzymaæ czystoœæ na
cmentarzu, dbaæ o alejki i konserwowaæ zieleñ oraz dbaæ o to, by na cmentarzu nie zabrak³o wody i pr¹du. On
te¿ pobiera op³aty i nadzoruje czynnoœci innych firm, dzia³aj¹cych na terenie cmentarza.
Ceny za us³ugi na cmentarzu nie
ulegn¹ zmianie, te bowiem ustala rada
miasta, a zarz¹dca musi je respektowaæ.
- Na pocz¹tku roku niewiele siê
zmieni – powiedzia³ nam Jerzy Furmañczyk. – W okresie zimowym bêdzie
na razie tylko jeden pracownik.
Wszelkie zmiany zaczn¹ byæ wprowadzane dopiero od wiosny.
Wejœcie przedsiêbiorcy z Nowogardu na rynek ³obeski to przyk³ad
ekspansji ma³ych lokalnych firm,
które szukaj¹ mo¿liwoœci rozwoju
poza swoj¹ gmin¹. Firma zarz¹dza
cmentarzami w Dobrej, Nowogardzie, Osinie i Koœciuszkach. Zmiana
zarz¹dcy zbiegnie siê z inwestycj¹,
jak¹ zapowiada gmina. Cmentarz ma
zostaæ poszerzony od strony ul. Wojska Polskiego.
MM

Bêdzie woda i uroda
(RESKO). W tej gminie
jeszcze wielu mieszkañców
wsi nie posiada wody
z kranu. To ma siê jednak
zmieniæ, byæ mo¿e ju¿ w
roku 2008. Równoczeœnie
samorz¹dowcy chc¹ zadbaæ
o wizerunek rynku w Resku.
Na przysz³y rok radni zabezpieczyli oko³o 5,3 mln z³ w bud¿ecie
miasta i gminy na najwa¿niejsze
inwestycje. Jednak to czy wszystkie
zostan¹ zrealizowane zale¿y od tego
czy gmina otrzyma œrodki finansowe z RPO. W pierwszej kolejnoœci
konieczne jest po³o¿enie wodoci¹gu na linii Siwkowice-£osoœnicaTacza³y. Burmistrz Ireneusz Czerwiñski zapewnia, ¿e jest to dla gminy priorytet. Równoczeœnie gmina
zamierza po³o¿yæ wodoci¹g w miejscowoœciach Gardzin - Gardno. W
trakcie projektowania jest równie¿
wodoci¹g na linii Resko - Policko i
£abuñ Ma³y. Bardzo z³a woda jest
na linii Resko - Komarowo.
W Starogardzie natomiast mieszkañcy doczekaj¹ siê nowej sali gimnastycznej, a gimnazjum w Resku –
kompletu boisk. Sala gimnastyczna

Mieszkaniowy deficyt
(RESKO). W zasobach gminy
wci¹¿ jest za ma³o lokali
socjalnych.
Zapotrzebowanie przerasta
mo¿liwoœci gminne. Dlatego
podczas wtorkowej sesji
Rady Miasta zaopiniowano
wniosek, aby
dotychczasowe lokale
komunalne przekszta³ciæ na
lokale socjalne.
Lokale socjalne przyznawane s¹
nie tylko osobom najbiedniejszym,
ale tym, które z ró¿nych powodów
nie op³aca³y rachunków za mieszkania, b¹dŸ nie radz¹ sobie w ¿yciu.
Czasami s¹ to osoby doœæ dobrze
sytuowane materialnie. Jednak osoby, które wyrokiem s¹du otrzyma³y
eksmisjê z zajmowanych przez siebie lokali, musz¹ w zamian otrzymaæ mieszkania socjalne. S¹ to lokale zarówno o najmniejszej powierzchni, jak i najni¿szym standar-

dzie z zachowaniem wymaganych
warunków mieszkaniowych. Jeden
z lokali mieszkalnych, który zosta³
przekszta³cony na socjalny mieœci
siê w Resku przy ul. Szczeciñskiej.
Now¹ lokatork¹ bêdzie pani, która
w tej chwili mieszka w jednej z reskich wsi. Samotna kobieta w okresie zimowym pozosta³a bez opa³u.
Wynika to z faktu, i¿ nie potrafi samodzielnie funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie; potrzebuje sta³ej opieki.
Tê zapewni siê jej w Resku. Zanim
jednak nowa lokatorka skorzysta ze
sta³ej pomocy, gmina musi wyremontowaæ lokal. Okaza³o siê bowiem, ¿e mieszkanie po by³ej lokatorce jest ca³kowicie zdemolowane.
Wymagana jest wymiana po czêœci
zerwanej pod³ogi i naprawa uszkodzonych œcian. Drugi lokal socjalny
zajmie osoba, która otrzyma³a s¹dowy nakaz eksmisji.
Prócz tych lokali gmina posiada
jeszcze dwa w £osoœniczce. To
wszystko jednak za ma³o, bowiem
ludzi nie op³acaj¹cych czynsze jest

powstanie równie¿ w £osoœnicy.
Samorz¹dowcy pragn¹ równie¿
rewitalizacji rynku. W dalszej kolejnoœci – obiektu urzêdu, ale najpierw musz¹ siê zaj¹æ wa¿niejszymi
sprawami. Sam rynek powinien byæ
ozdob¹ i wizytówk¹ miejscowoœci,
tote¿ ma byæ odnowiony i zmieniony zgodnie z opracowan¹ ju¿ koncepcj¹.
MM

znacznie wiêcej. Problem wzmaga
siê tym bardziej, i¿ gmina nie jest w
stanie z w³asnych œrodków wybudowaæ nowych lokali mieszkalnych, a
dotychczasowy zasób jest niewystarczaj¹cy.
MM

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

Salon Fryzjerski „SHOCK”
£obez ul. Kraszewskiego 30/2

zatrudni
fryzjera/fryzjerkê
mo¿liwe wstêpne przyuczenie
Tel. 600 494 903 po godz. 18.

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Bezrobotni do roboty
(POWIAT). Nowe za³o¿enia Rady Zatrudnienia s¹ takie, aby
bezrobotni szukali pracy w sektorze prywatnym, w którym brakuje
r¹k do pracy. Aby tego dokonaæ nale¿y jednak ograniczyæ
organizowanie przy gminach robót publicznych, a bezrobotnych przeszkoliæ.
W ci¹gu najbli¿szych trzech lat planuje siê przeszkoliæ, w ramach szkoleñ
aktywizuj¹cych, wszystkich bezrobotnych. Równoczeœnie, w tym samym
czasie maj¹ byæ przeprowadzone szkolenia zawodowe dla jak najwiêkszej
liczby osób pozostaj¹cych bez pracy.
Szkolenia skierowane s¹ przede
wszystkim do osób z wykszta³ceniem
minimum podstawowym lub gimnazjalnym. Od stycznia do marca PUP w
£obzie bêdzie szkoliæ technologów robót budowlanych, w marcu - obs³ugê
kas fiskalnych. Równie¿ w marcu zostanie wprowadzony program pod nazw¹
„Nie tylko gosposia”. Akademia Pe³ni
¯ycia trwaj¹ca do kwietnia skierowana
jest przede wszystkim do pañ powy¿ej
50. roku ¿ycia. Kobiety dowiedz¹ siê
jak ugotowaæ obiad, aby przys³owiowa
zupa nie by³a za s³ona, a zamiast niej –
g³ówne danie wygl¹da³o i smakowa³o
apetycznie i oryginalnie. Podstawowe
za³o¿enie jest takie, aby zamiast przydeptanych kapci panie za³o¿y³y modne
buty, wybra³y dla siebie najlepsz¹ fryzurê i makija¿, s³owem – odm³odni³y siê
o dziesiêæ lat. Czemu ma s³u¿yæ program, który w³aœciwie nie daje zatrudnienia? W tym wypadku chodzi o to, aby
kobiety, które dotychczas pe³ni³y rolê
gosposi, dbaj¹cej o dom i rodzinê, zajmuj¹ce siê wychowywaniem dzieci,
mog³y na nowo odnaleŸæ siê w spo³eczeñstwie. Dlatego wskazanie im w jaki
sposób maj¹ zadbaæ o siebie, w tym jak
prawid³owo siê od¿ywiaæ, zmieni w
pierwszej kolejnoœci kierunek postrzegania w³asnej osoby, otaczaj¹cego
œwiata, a w konsekwencji wiarê w swoje
mo¿liwoœci. W tym momencie pozostaje ju¿ do zrobienia tylko ma³y krok, by
rozpocz¹æ nowe ¿ycie.
W kwietniu rozpoczynaj¹ siê dwa
REKLAMA

szkolenia dla osób chc¹cych zostaæ
dekarzem b¹dŸ ogrodnikiem. Kursy
koñcz¹ siê w maju, by mog³y rozpocz¹æ
siê nastêpne - na stolarza meblowego.
Chêtni do nauki uk³adania kostki mog¹
nauczyæ siê zawodu brukarza w czerwcu i lipcu, a przyszli murarze maj¹ zdobyæ nowe umiejêtnoœci we wrzeœniu i
paŸdzierniku. Ci¹g³y brak fachowców cieœli doprowadzi³ do zorganizowania
kursu na ten fach w paŸdzierniku. W
listopadzie, gdy aura nie sprzyja wszel-

kim pracom budowlanym, rozpocznie
siê kurs obs³ugi komputera. Równoczeœnie przez ca³y rok bêd¹ trwaæ szkolenia
indywidualne, w zale¿noœci od sk³adanych wniosków.
Dziêki szkoleniom w 2007 r. 70
proc. bezrobotnych podjê³o pracê, dlatego te¿ w³aœnie w tym kierunku dzia³añ
PUP Rada Zatrudnienia widzi jedne z
najwiêkszych szans dla zaktywizowania bezrobotnych.
W realizacji wszystkich pomys³ów
ma pomóc wspólna polityka gmin w zakresie ograniczania pomocy finansowej i
rzeczowej dla osób biernych na rynku
pracy. Nale¿y równie¿ wprowadziæ mechanizmy, które uaktywni¹ bezrobotnych. Powsta³ równie¿ pomys³, aby pracownicy PUP poszukiwali miejsc pracy
bezpoœrednio u pracodawców.
MM

Promocyjnie
i bezpiecznie
(£OBEZ). Ju¿ niebawem mieszkañcy miasta nie bêd¹
sie wstydziæ wizytówki, jak¹ jest budynek stacji
kolejowej. Po ¿mudnych rozmowach z PKP
samorz¹dowcom w koñcu uda³o sie dojœæ
do porozumienia.

Wprawdzie obiekt stacji nale¿y
do PKP, jednak burmistrzowie zwa¿aj¹c na odbiór miasta przez podró¿nych poprzez pryzmat stacji kolejowej postanowili coœ w tym kierunku zrobiæ. Wiedz¹c, ¿e nie by³o
za³o¿eñ remontowych wzglêdem
tego obiektu, wziêli sprawy w swoje
rêce. Ju¿ od wiosny br. wiceburmistrz Ireneusz Kabat prowadzi³
rozmowy z przedstawicielami Kolei. Z jednej strony mocne argumenty, z drugiej upór z jakim podeszli
REKLAMA

do zadania samorz¹dowcy przynios³y w koñcu efekty. Tu¿ przed œwiêtami gmina i PKP dosz³y do porozumienia. Kolej przekazuje materia³y
budowlane, gmina natomiast bierze
na siebie prace remontowe. Czêœæ
prac ju¿ zosta³a wykonana, wiosn¹
ekipa remontowa wejdzie do nieu¿ywanej czêœci obiektu. Obecne
okna zostan¹ zast¹pione estetycznymi materia³ami promocyjnymi
gminy, a na stacji za³o¿ony bêdzie
monitoring.
MM

Z ¯YCIA POWIATU
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Œmierdz¹ce „kuku³cze jajo”
(£OBEZ). £obezianie
z zapa³em sprz¹taj¹cy
swoje mieszkania przed
œwiêtami z równie
wielkim zaanga¿owaniem
zaœmiecaj¹ swoje
otoczenie.
Obrazki przedstawione na zdjêciach sta³y siê nagminne w ostatnich
dniach. Przy ul. H. Sawickiej ktoœ
wyrzuci³ niepotrzebny mu telewizor. Jakiœ inny dowcipniœ obudowê
telewizora w³o¿y³ na znajduj¹c¹ siê
nieopodal skrzynkê pocztow¹.
Skandalicznie jest natomiast
przy ul. Szkolnej, gdzie œmieci nie
mieszcz¹ce siê do kontenerów wystawiane s¹ wokó³ œmietnika. Czêœæ
œmieci ktoœ wyrzuci³ tu¿ za ³awkê,
znajduj¹c¹ siê w czêœci rekreacyjnej
obok piaskownicy dla dzieci.

- Tego ju¿ nie idzie wytrzymaæ.
Œmietnik znajduje siê na parkingu
pomiêdzy samochodami. Mieszkañcy nie mieszcz¹ siê tam ze swoimi
œmieciami. Ma³o tego! Ludzie z miasta przywo¿¹ tam swoje odpadki.
Sam widzia³em jak ktoœ podjecha³ z
przyczepk¹ i chcia³ wyrzuciæ tam
swoje œmieci. Kaza³em mu st¹d jechaæ i nastraszy³em policj¹. Pomo-

Wieœ spo³eczników
(IGLICE gm. Resko). Mieszkañcy
tej wsi mog¹ byæ dumni ze
swoich dzia³añ i postawy wobec
swojej ma³ej ojczyzny.
Przyk³adem mo¿e byæ zajêcie
jednego z piêciu pierwszych
miejsc w konkursie „Bezpieczna
Wieœ”, ale nie tylko.
Dzia³ania pani so³tys zapocz¹tkowane siedem lat temu, dziœ s¹
widoczne go³ym okiem. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ i podstaw¹ zobligowa³a
mieszkañców o dba³oœæ nie tylko o
w³asne posesje, ale równie¿ i otoczenie. To dlatego wokó³ znajduj¹cego siê tam niezamieszka³ego
domu utrzymywany jest porz¹dek.
We wsi przycinane s¹ trawniki, a
mieszkañcy we w³asnym zakresie
buduj¹, remontuj¹, b¹dŸ wspó³uczestnicz¹ przy pracach na rzecz
swojej miejscowoœci. Podobnie bê-

dzie i w przysz³ym roku, podczas
gdy bezrobotni w ramach robót publicznych bêd¹ k³aœæ chodniki, czy
budowaæ mini sceny. Podobnie te¿
bêdzie podczas stawiania krzy¿y we
wsiach Sto³¹¿ek, Orzeszkowo oraz
Potuliny. Drewno dêbowe na krzy¿e
przekaza³ Jan Weiss, nadleœniczy
Reska, natomiast na przetarcie zgodzi³ siê Walczak. Dziêki temu
pierwszy krzy¿ stanie ju¿ w pierwszym kwartale przysz³ego roku.
Pozosta³e dwa pani so³tys planuje
postawiæ do koñca roku.
Mieszkañcy chêtnie wymalowaliby te¿ sklepienie koœcio³a w Iglicach, jednak ich datki na ten cel
okaza³y siê zbyt ma³e. W zwi¹zku z
tym, i¿ obiekt sakralny pozostaje w
gestii konserwatora zabytków, do
malowania musi byæ u¿yta specjalna farba. Dlatego igliczanie poszukuj¹ sponsora, który wspar³by ich
dzia³ania kwot¹ 2 tys. z³.
MM

g³o. – powiedzia³ zbulwersowany t¹
sytuacj¹ pan Karol Dydyñski. W
tym wypadku pomog³o, ale ilu innych pomys³owych mieszkañców
przywozi tam swoje odpadki, gdy
nikt nie widzi? Czy tak ma wygl¹daæ

estetyka miasta? Jedna osoba zwróci³a uwagê, by nie zaœmiecaæ podwórka, na którym mieszka. Czy
pozostali te¿? Czy to przyzwyczajenie, ¿e urz¹d powinien zadbaæ o
czytsoœæ przed blokiem, czy te¿
obojêtnoœæ na to co sie dzieje za
oknem – sprawia, ¿e ludzie mieszkaj¹cy na danym osiedlu nie dbaj¹ o
czystoœæ i porz¹dek w³asnego zak¹tka. Inna sprawa, która tutaj wysz³a,
to fakt, i¿ osoby, które podrzucaj¹
swoje œmieci na cudze podwórka,
nie maj¹ ¿adnych skrupu³ów.
W tym czasie zapewne i w lasach
znajd¹ sie nowe dzikie wysypiska,
bowiem najwa¿niejsze przecie¿ jest,
by wysprz¹taæ swoje cztery œciany ze
œmieci. Reszta siê nie liczy.
MM

W³asne miejsce zabaw
(IGLICE). Najm³odsi
igliczanie w koñcu bêd¹
mieli w³asny plac zabaw
z prawdziwego zdarzenia
i boisko do gry w pi³kê
no¿n¹.
W tej chwili milusiñscy z Iglic
wykorzystuj¹ do zabawy teren, który
jest w³asnoœci¹ Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy w
Szczecinie. Na proœbê mieszkañców,
radni zobligowali burmistrza do podjêcia dzia³añ w zakresie realizacji in-

westycji. Dziêki temu burmistrz bêdzie móg³ przej¹æ grunt od ANR.
Obecnie na interesuj¹cym igliczan
terenie s¹ pozosta³oœci placu zabaw po
zak³adzie poprawczym. Gmina zobowi¹za³a sie doposa¿yæ obecne miejsce
zabaw najm³odszych igliczan m.in. w
zje¿d¿alniê i kryt¹ piaskownicê.
W tym samym miejscu w ramach
dzia³añ mieszkañców powstanie jeszcze mini scena, wykorzystywana np.
podczas festynów.
Wprawdzie w Iglicach zosta³o
zrobione ju¿ wiele, jednak remontu
wymaga jeszcze œwietlica, w której
brakuje zaplecza socjalnego.
MM

Nagrody za do¿ynki na wiosnê
(WÊGORZYNO)
Podczas
ostatniej sesji rady miejskiej w
Wêgorzynie radna Jadwiga Kamiñska zapyta³a, dlaczego ekipa, która
wygra³a na do¿ynkach, do tej pory

nie otrzyma³a nagrody. Burmistrz
Gra¿yna Karpowicz odpowiedzia³a, ¿e nagrod¹ maj¹ byæ namioty,
które teraz nie przydadz¹ siê, wiêc
maj¹ byæ kupione na wiosnê. (r)
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Nauczycielski niedosyt
(£OBEZ). W planach
bud¿etu na rok przysz³y s¹
spore wydatki na remont
szkó³. Samorz¹dowcy s¹
zgodni co do faktu, i¿ placówkom oœwiatowym konieczny jest spory zastrzyk
gotówki na remonty. Równoczeœnie nauczyciele wyst¹pili o podwy¿ki, na które
- jak twierdz¹ w³adze - gminy po prostu nie staæ. Niektórzy nie chc¹ s³uchaæ
¿adnych argumentów wymagaj¹c „uk³onu” gminy w
ich stronê, a czteroprocentow¹ podwy¿kê traktuj¹
jako obrazê œrodowiska nauczycielskiego.
Problem stanu technicz-

nego ³obeskich szkó³ ju¿ od
dawna wymaga³ stanowczych decyzji. Ju¿ w roku
2007 wykonano szereg prac
remontowych, na które w
poprzednich latach nie by³o
pieniêdzy. Na tym nie koñcz¹
siê plany wobec szkó³. W bud¿ecie na rok 2008 zapisano
kolejne kwoty na remonty
obiektów oœwiatowych, a w
dalszej perspektywie jest budowa nowego gimnazjum. O
planowanych remontach pisaliœmy w poprzednim wydaniu. Równoczeœnie nauczyciele wyst¹pili o podwy¿ki
dla wychowawców. Koniecznoœæ podniesienie pensji w pozosta³ych grupach

spo³ecznych oraz rozmach
inwestycyjny, uniemo¿liwia
gminie podwy¿ki dla nauczycieli, pe³ni¹cych funkcje wychowawców, powy¿ej 4 %.

Zwyciêstwo czy przegrana
(POWIAT). Od 2003 roku do paŸdziernika
roku 2007 iloœæ osób zarejestrowanych
w urzêdzie pracy w £obzie zmniejszy³a siê
o po³owê.

Jaros³aw Namaczyñski uwa¿a to za sukces Powiatowego Urzêdu Pracy,
ale czy na pewno tak jest?
Do maja roku 2007 £obez
wci¹¿ by³ na I miejsc pod
wzglêdem bezrobocia w
województwie. Obecnie
jest na drugim, a stopa bezrobocia wynosi 27,8 %.
Dyrektor PUP uwa¿a to za
sukces. Nikt jednak nie
wykona³ szczegó³owych
badañ odnoœcie osób, które
zrezygnowa³y z poszukiwania pracy poprzez urz¹d
na rzecz pracy zagranic¹,
badŸ w innych regionach
kraju. Nikt te¿ nie wykona³
badañ odnoœnie osób, które
zrezygnowa³y z us³ug PUP
z innych wzglêdów. O sukcesie mo¿na by³oby mówiæ
maj¹c te wszystkie dane i
zweryfikowaæ je z danymi

mówi¹cymi o iloœci osób,
które podjê³y prace za
spaw¹ dzia³añ urzêdu, czy
to poprzez szkolenia w nim
przeprowadzone, czy te¿
poprzez znalezienie bezrobotnym pracy. Suche dane
statystyczne, tak naprawdê
nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistoœci. W swoim
sprawozdaniu dla Powiatowej Rady Zatrudnienia
dyrektor PUP pisze, ¿e to
wynik dzia³añ urzêdu wraz
z partnerami i pozyskanie
przez urz¹d dodatkowych
œrodków. Wprawdzie wyniki œci¹gania pieniêdzy
przez PUP s¹ imponuj¹ce –
w bie¿¹cym roku by³a to
kwota a¿ 10,2 mln z³ (z
czego 400 tys. z³ zosta³o
zwrócone), gdy w roku
ubieg³ym pozyskano 7,7,
mln z³. Ale w¹tpliwe jest,
czy tak ogromna suma zosta³a w pe³ni wykorzystana
do pomocy bezrobotnym w
podjêciu pracy. Czêœæ
kwoty zosta³o przeznaczonej dla istniej¹cych ju¿
firm, refunduj¹c 44 pracodawcom koszty zakupu
wyposa¿enia 62 miejsc
pracy. Równoczeœnie 97
osób bezrobotnych utworzy³o swoje nowe firmy
(ka¿da otrzyma³a niewiele
ponad 13 tys. z³).

A¿ 6 mln z³ przeznaczono jednak na refundacje
kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach przygotowañ zawodowych, sta¿ów, prac interwencyjnych,
robót publicznych oraz
prac spo³ecznie u¿ytecznych.
Obecnie poszukuje siê
nowych rozwi¹zañ wsparcia bezrobotnych. Nikt jednak nie zauwa¿y³, i¿ proponowana przez urzêdy pracy
pomoc w wysokoœci 13 tys.
z³ tak naprawdê jest kwot¹
niewystarczaj¹c¹ dla wielu
osób, którzy chcieliby podj¹æ dzia³alnoœæ gospodrcz¹
na tym terenie. Optymalnym rozwi¹zaniem mog³aby byæ mo¿liwa do przejêcia kwota w wysokoœci 100
tys. z³, a z niej wydzielana
suma konieczna na rozpoczêcie dzia³alnoœci. Wówczas komisja na podstawie
biznesplanów i rozmów
mog³aby z ogólnie mo¿liwej do przekazania kwoty
przeznaczyæ na rozwój firmy okreœlon¹ sumê. Wiele
osób rezygnuje z rozpoczêcia w³asnej dzia³alnoœci
w³aœnie ze wzglêdu na niemo¿noœci pozyskania odpowiednio wiêkszej kwoty,
pozostaj¹c na garnuszku
pañstwa. Zapewne ta forma
pomocy by³aby skuteczniejsza od niektórych proponowanych przez urzêdy
pracy i o podniesienie tej
stawki urz¹d powinien zabiegaæ.
MM

Tak¹ stawkê wynegocjowano podczas spotkania ze
zwi¹zkami zawodowymi nauczycieli. Wydawa³oby siê,
i¿ sprawa zosta³a zamkniêta
dopóki… nie przysz³o do
podpisania porozumienia.
Zwi¹zki zawodowe ZNP nie
wycofa³y siê ze wczeœniejszych ustaleñ, pragn¹c byæ
powa¿nym partnerem w dyskusji. Inaczej ta kwestia wygl¹da³a w przypadku zwi¹zków zawodowych NSZZ
„Solidarnoœæ”. Zamiast podpisaæ siê pod wczeœniejszymi
ustaleniami, powrócono do
stawki 10%. Po kolejnych
negocjacjach i t³umaczeniach zgodzono siê na 7%.
Podczas posiedzenia po³¹czonych komisji i dojœciu
do punktu dotycz¹cego podwy¿ek dla nauczycieli, sprawa powróci³a.
Radny Marek Rokosz ponownie podj¹³ temat, aby
podwy¿ka dla wychowawców wynosi³a 10%.
- Z ¿alem muszê stwierdziæ, ¿e jeœli dochodzimy do
wynagrodzeñ, to spotykamy
siê ze œcian¹. W tym roku pozostajemy na tym samym poziomie. Chcieliœmy dojœæ do
kompromisu, ¿eby patrzeæ
nie tylko na strukturê, ale i na
ludzi, by czuli siê dowartoœciowani za swoj¹ pracê.
4%, to nie jest dobry sygna³
dla œrodowiska nauczycielskiego. W tym miejscu praca
nauczycieli jest niedocenio-

na, lekcewa¿ona. Przykre
jest, ¿e nie zosta³o to zauwa¿one. – dowodzi³.
Wiceburmistrz Ireneusz
Kabat stara³ siê broniæ stanowiska urzêdu, argumentuj¹c,
¿e w przysz³orocznym bud¿ecie po prostu nie ma wiêcej pieniêdzy.
- Myœlê, ¿e bud¿et na szko³y
jest bardzo dobry. Musimy byæ
œwiadomi konsekwencji dla
bud¿etu w przypadku zbyt wysokiej podwy¿ki - mówi³.
Przedstawiciel nauczycieli nie
dawa³ za wygran¹. Swoj¹ postawê zamkn¹³ w zdaniach:
- Chodzi o gest w nasz¹
stronê. My nie chcemy wydzieraæ nie wiadomo jakiej kwoty.
Chcemy poczuæ, ¿e jesteœmy
doceniani przez gminê. Chodzi
o relacjê naszych w³adz. –
upiera³ siê M. Rokosz.
W £obzie jest 26 oddzia³ów i 40 pe³nozatrudnionych
nauczycieli, spoœród których
wiêkszoœæ ma wychowawstwo. Kwota, któr¹ musia³aby gmina zap³aciæ za ten
„gest dobrej woli” zdaniem
zarówno zarz¹du, jak i niemal wszystkich radnych jest
zbyt wysoka. Niemal, bowiem przeciwny podwy¿ce o
4% by³ tylko jeden radny,
pozostali byli za. Gest, o którym mówi³ radny kosztowa³by bud¿et gminy ponad 176
tys. z³, przy 4% ogólna wysokoœæ podwy¿ki za dodatek
wychowawczy to w bud¿ecie
wydatek oko³o 70 tys. z³. MM
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Kto zap³aci za lokatorów
(£OBEZ). Burzliw¹ dyskusjê wywo³a³ projekt uchwa³y zwi¹zany z
zap³at¹ zad³u¿enia lokatorów mieszkañ komunalnych i socjalnych
powsta³ego wobec PWiK, PUK. Sporna kwota wynosi oko³o 100 tys.
z³. Radni absolutnie nie chc¹, aby miasto mia³o przejmowaæ
zad³u¿enia lokatorów, którymi niedawno jeszcze zarz¹dza³a firma
„Administrator”.
Propozycjê sp³aty zad³u¿enia za
nierzetelnych lokatorów wiceburmistrz
Ireneusz Kabat argumentowa³ tym, i¿ s¹
to zobowi¹zania wymagalne i gmina
musi je do koñca roku zap³aciæ. Proponowa³ jednak, aby kwotê oko³o 100 tys.
z³ wp³aciæ bezpoœrednio do kas dostawców, omijaj¹c transfer przez „Administratora”. – To zobowi¹zania nie tylko
za 2007 rok, ale za ca³¹ dzia³alnoœæ
„Administratora” od 2002 r. – wyjaœni³
wiceburmistrz. Kwestia dotyczy
mieszkañ bêd¹cych do koñca paŸdziernika pod zarz¹dem „Administratora”.
Niema³e zdziwienie wywo³a³a informacja, i¿ „Administrator” ze swoich
pieniêdzy zap³aci³ 44 tys. z³, gdy do
kasy nie wp³ynê³y nale¿noœci za media
od lokatorów. - Sprawdzaliœmy ka¿de
mieszkanie, wysz³o nam oko³o 70 tys. z³
zaleg³ych rachunków, dochodzi do tego
jeszcze kwestia tych 44 tys. z³ - doda³ I.
Kabat. Zaskoczenie radnych zarówno
wysokoœci¹ kwoty, jak i okresem zad³u¿enia wynika³o z faktu, i¿ nikt nigdy nie
analizowa³ zad³u¿eñ lokatorów, a scedowanie na „Administratora” tego obowi¹zku wy³¹czy³o niejako gminê z koniecznoœci kontrolowania. Wprawdzie
„Administrator” dzia³a³ z ramienia
Urzêdu Miasta i Gminy i monitowa³ o
zaleganiu z czynszami oraz podejmowanych w zwi¹zku z tym dzia³aniach
(upomnienia, kierowanie spraw do s¹dów itp.), jednak radni maj¹ spore w¹tREKLAMA

pliwoœci, czy to Urz¹d powinien regulowaæ zaleg³e rachunki. Na dziœ nie wiadomo te¿, czy istnieje potwierdzenie
sald nale¿noœci. Jeœli tak – to wówczas
gmina przejmuje na siebie obowi¹zek
œci¹gniêcia zad³u¿enia z lokatorów. Jeœli nie, zdaniem niektórych radnych, to
„Administrator” powinien w pe³ni odpowiadaæ za zad³u¿enie. Nieporozumienie w kwestii tego, kto powinien
zap³aciæ d³ug wynika z interpretacji
umowy. Wiceburmistrz t³umaczy³, ¿e
skoro „Administrator” zarz¹dza³ w
imieniu gminy, choæ faktury s¹ na „Administratora”, to gmina odpowiada za
d³ugi wobec dostawców. Inaczej to zinterpretowa³ radny Henryk Stankiewicz.
- To zarz¹dca ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ, czyli „Administrator”.
Gmina nie mo¿e przej¹æ na siebie tego
obowi¹zku. Jeœli jednak tak siê stanie,
to ja od razu zawiadamiam NIK o pope³nieniu przestêpstwa - powiedzia³.
Pozostali radni t³umaczyli, ¿e skoro
to „Administrator” wypowiedzia³ umowê, to on powinien wywi¹zaæ siê z
umów. Salda powinny byæ potwierdzone i wówczas zobowi¹zania p³aciliby
lokatorzy. – Uwa¿am ¿e pi³ka powinna
byæ po tamtej stronie. Dopóki sprawa
nie jest wyjaœniona, nie p³acimy - podsumowa³ radny Leszek Gajda. Zdaniem
radnego gmina ma egzekwowaæ nale¿noœci, a nie p³aciæ zaleg³oœci za lokatorów. Zwróci³ uwagê, ¿e czêœæ zobowi¹-

zañ mo¿e byæ ju¿ przedawniona i nale¿y
wszystko dok³adnie sprawdziæ, zanim
podejmie siê jakiekolwiek dzia³ania.
Radni w konsekwencji doszli do wniosku, ¿e konieczna w tej kwestii jest
opinia prawna, skoro „Administrator”
nie spe³ni³ warunków wnioskowania o
sporn¹ kwotê, nie przedstawiaj¹c pe³nej
dokumentacji.
Problem poboru wody i odp³atnoœci za ni¹ przez lokatorów nie jest
nowy.
Obecnie
mieszkania bêd¹ce
w³asnoœci¹ gminy
s¹ opomiarowane.
Te nale¿¹ce do
wspólnot,
b¹dŸ
wspólnot i gminy –
nie. Tutaj rodzi siê
problem z naliczanym limitem, który
w praktyce nie pokrywa rzeczywistego zu¿ycia wody.

Dopóki ten problem nie zostanie rozwi¹zany trudno mówiæ o rzetelnych
p³atnoœciach i mo¿liwoœciach skontrolowania mieszkañców. Opomiarowanie
pozwoli przesun¹æ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zu¿yt¹ wodê na mieszkañca, tak jak to jest w przypadku pr¹du i
gazu.
MM

Burmistrzowie na ulicy
(£OBEZ). Przygotowania do XVI
Wielkiego Fina³u Œwi¹tecznej Pomocy trwaj¹. Nowoœci¹ ma byæ licytacja
przekazanych gad¿etów przez sponsorów.
Szefem sztabu m³odzie¿y, podobnie
jak ostatnio, zosta³ licealista Rafa³ Jesionek. Sztab osób zaanga¿owanych w organizacjê WOŒP liczyæ bêdzie ponad
dwieœcie osób. Dla nich dyrektor Dariusz Ledzion prosi o wsparcie w postaci
kawy, herbaty, a dla sportowców i artystów – wody mineralnej. Gdyby znalaz³
siê ktoœ ¿yczliwy i upiek³ ciasto dla m³odzie¿y, by³oby to tym bardziej mi³e.
W bie¿¹cym roku gad¿ety na kwestê
zbieraæ bêd¹ wolontariusze, jednak licytowaæ je maj¹ w³aœciciele oferowanych
przedmiotów. Jest to wprowadzone po
to, aby darczyñcy zostali zauwa¿eni.
Zaanga¿owani bêd¹ równie¿ ³obescy burmistrzowie, którzy maj¹ kwestowaæ dla milusiñskich na terenie miasta.

Fina³ WOŒP odbêdzie siê równie¿ w
szkole w Be³cznej.
MM

Dodatki funkcyjne dla nauczycieli
(£OBEZ). Od nowego roku
wzrosn¹ dodatki funkcyjne
dla nauczycieli. Ma to zwi¹zek
z podwy¿k¹ wynagrodzenia dla
nauczycieli sta¿ystów do kwoty
1340 z³.
W zale¿noœci od funkcji, wzrost
dodatków bêdzie przedstawia³ siê
ró¿nie. Dodatek funkcyjny okreœla
siê na podstawie miesiêcznej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty z pe³nymi kwalifikacjami. I tak dodatek funkcyjny
dla dyrektora przedszkola wynosi
od 35-70% tej stawki, co daje od 469
z³ do 938 z³. Wicedyrektor przed-

szkola mo¿e liczyæ na dodatek minimum 268 z³, maksymalnie zaœ – 469
z³ dodatku (20-35%). Dyrektor
szko³y natomiast mo¿e otrzymaæ od
536 do 1608 dodatku funkcyjnego
(40-120%), a jego zastêpca od 402
do737 z³ (30-55%). Dodatek za
wychowawstwo wynosi 53,6 z³,
(4%), natomiast opiekun sta¿u za
ka¿dego nauczyciela sta¿ystê powierzonego opiece otrzyma 5 %
dodatku. Na dodatek do 5% wynagrodzenia zasadniczego mo¿e liczyæ równie¿ nauczyciel, który prowadzi zajêcia dydaktyczne w klasach integracyjnych bez udzia³u
nauczyciela wspomagaj¹cego. MM
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Remont sali za 300 tysiêcy???

Wy sobie jaja robicie!
(£OBEZ). Suma 400 tys. z³ na remont dwóch sal w
£obeskim Domu Kultury radnym wyda³a siê zawy¿ona, a
so³tysom – absurdalna. Przedstawiciele wsi poczuli siê
obra¿eni i zignorowani, s³ysz¹c o planach tak wysokich
wydatków na ten cel.

Podczas posiedzenia po³¹czonych komisji, radnych zaskoczy³a
wiadomoœæ o tym, ¿e 90 tys. z³ ma
byæ przeznaczone na remont sali na
I piêtrze w £obeskim Domu Kultury. Wczeœniejsze ustalenia mówi³y o
remoncie sali na parterze. Sk¹d taka
zmiana? Ireneusz Kabat, wiceburmistrz £obza wyjaœni³ tê propozycjê
tym, i¿ Dariusz Ledzion, dyrektor
£DK, stwierdzi³, ¿e 90 tys. z³, proponowane przez Urz¹d Miasta, to
zdecydowanie za ma³o, aby wykonaæ remont i adaptacjê pomieszczeñ
na parterze. Na ten cel potrzebowa³by oko³o 300 tys. z³. Mowa tutaj
zarówno o powiêkszeniu sali, która
s³u¿y³aby na wynajem i organizacjê
wesel i uroczystoœci, jak i adaptacji
jednego z pomieszczeñ na kuchniê.
Dodatkowo dyrektor chcia³by w
salach oœrodka m. in. za³o¿yæ wentylacjê, wymieniæ c.o., zlikwidowaæ oszklon¹ œcianê. St¹d pomys³,
by w przysz³ym roku wyremontowaæ salê widowiskow¹, a gdy w bud¿ecie pojawi¹ siê wiêksze œrodki
– wówczas zaj¹æ siê pomieszczeniami na parterze. Radnych zdziwi³a równie¿ wysokoœæ kwot, tym
bardziej, ¿e nie ma na dziœ kosztorysu, ani kompletnych planów
przebudowy. Dlatego te¿ postanowili poczekaæ z decyzj¹ o przyznaniu pieniêdzy. Radny Leszek Gajda
zaproponowa³ pójœæ inn¹ drog¹. Zamiast remontowaæ po kolei ka¿d¹
salê – kompleksowo, w ramach
œrodków finansowych, wymieniaæ
okna, instalacjê elektryczn¹, o ile

istnieje taka potrzeba, czy zamontowaæ wentylacjê. Równoczesna wymiana danej rzeczy, zdaniem radnego, jest o wiele tañsza, ni¿ podchodzenie do tego tematu etapowo.
Radna Krystyna Bogucka nie
by³a ju¿ tak delikatna: - Jeœli opiniowaliœmy wczeœniej parter, to niech
bêdzie parter. A jak zabraknie, to
niech dyrektor weŸmie po¿yczkê i j¹
sp³aca. Chcia³by wszystko od nas
dostaæ i remontowaæ. Niech coœ da
od siebie. Uciê³abym mu 5 tys. z³ z
tych 90 tys. i da³a do Biblioteki
Miejskiej na zrobienie porz¹dnego
oœwietlenia. W czytelni œwiat³o jest
tak kiepskie, ¿e nie da siê czytaæ –
wyrazi³a swoj¹ myœl kategorycznie.
Podczas dyskusji radnych, przy
stole, przy którym zasiadali so³tysi,
podnosi³ siê coraz wiêkszy szum. W
koñcu Waldemar Zakrzewski, so³tys Bonina nie wytrzyma³: - Wy tu
mówicie o takich kwotach, ¿e mi sie
w g³owie miesza! Jaja siê robi z nas!
¯arty z wioski! Tu mówicie o klimatyzacji, a my siê kibla nie mo¿emy do
œwietlic doprosiæ! Do podklejania
dachów dostajemy jakieœ stare dachówki! - mówi³ zbulwersowany
so³tys. Po tej wypowiedzi na sali
zapad³a konsternacja. Trwaj¹c¹
chwilê ciszê przerwa³a przewodnicz¹ca rady. W konsekwencji radni
odrzucili wniosek dyrektora. Postanowili przekazaæ dan¹ czêœæ kwoty
na cele remontowe, ale do lutego
maj¹ czas na uszczegó³owienie robót w £DK z uwzglêdnieniem potrzeb innych jednostek.
MM
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URZ¥D MIEJSKI W DOBREJ ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541
e-mail: burmistrz@dobragmina.pl, www.dobragmina.pl
Dobra, dnia 19.12.2007 r.

BURMISTRZ DOBREJ
OG£ASZA KONKURS OFERTOWY
na administrowanie cmentarzem komunalnym, zlokalizowanym w Dobrej,
przy ul. Ofiar Katynia (dzia³ka nr 74, pow. 2,8451ha, obrêb Dobra).
Us³uga zarz¹dzania i utrzymania cmentarza komunalnego w Dobrej, obejmowaæ bêdzie wykonywanie nastêpuj¹cych czynnoœci:
1. Sprawowanie nadzoru i opieki nad cmentarzem w celu utrzymania go w
stanie
zgodnym z przepisami okreœlonymi ustaw¹ o cmentarzach i chowaniu zmar³ych oraz przepisami sanitarnymi, zasadami ppo¿. i BHP.
2. Zapobieganie niszczeniu nagrobków.
3. Sta³¹ dba³oœæ o estetykê cmentarza, a w szczególnoœci:
a) systematyczne sprz¹tanie ogólnodostêpnych czêœci cmentarza, alejek oraz
terenów niewykorzystanych na mogi³y,
b) systematyczne wywo¿enie nieczystoœci,
c) konserwacja i bie¿¹ce remonty ogrodzenia cmentarza,
d) utrzymanie zieleni, wykaszanie traw na cmentarzu i terenie przyleg³ym,
e) utrzymanie zimowe alejek cmentarza (odœnie¿anie i zwalczanie œliskoœci
przez posypywanie piaskiem ca³ej powierzchni alejek utwardzonych).
4. Inwentaryzacjê mogi³, prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z przepisami prawnymi.
5. Dba³oœæ o wygl¹d i wykonywanie bie¿¹cych remontów i konserwacji w celu
zapobiegania niszczeniu obiektów przekazanych w u¿ytkowanie:
- kaplicy na cmentarzu w Dobrej.
5. Op³acanie wszelkich kosztów zwi¹zanych z bie¿¹cym wykonywaniem us³ug
(wywóz nieczystoœci, op³aty za wodê, energiê elektryczn¹, wyposa¿enie cmentarza w pojemniki na odpady, ubezpieczenie prowadzonej dzia³alnoœci- us³ug
zarz¹dzania cmentarzem i odpowiedniego pod wzglêdem bhp, ppo¿. i sanitarnym utrzymania cmentarza od roszczeñ osób poszkodowanych w wyniku nieodpowiedniego utrzymania, b¹dŸ nienale¿ytego zabezpieczenia terenu cmentarza).
6. Pobieranie op³at za zajêcie i korzystanie z cmentarza zgodnie ze stawkami
okreœlonymi w Zarz¹dzeniu Burmistrza Dobrej i przekazywanie ich w cyklu
comiesiêcznym na konto Urzêdu Miejskiego w Dobrej.
7. Prowadzenie ksi¹g cmentarnych.
8. Udostêpnianie terenu cmentarza oraz kaplicy cmentarnej podczas kontroli
sanitarnej przeprowadzanej przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w £obzie.
9. Utrzymanie urz¹dzeñ technicznych cmentarzy (punkty czerpania wody, sieci
wodoci¹gowej, budynku kaplicy).
10. Przewo¿enie zw³ok na zlecenie Policji lub Prokuratury w ka¿dym czasie.
11. Nadzór nad prawid³owym korzystaniem z cmentarza – dokonywaniem
pochówków i ekshumacji oraz wykonywaniem nagrobków.
12. Zapewnienie porz¹dku i ³adu na terenie cmentarza oraz zawiadomienie
w³aœciwych organów porz¹dkowych, w przypadku niemo¿liwoœci zapewnienia porz¹dku we w³asnym zakresie.
Umowa obejmowaæ bêdzie okres 1 roku tj. od 07.01.2008 r. do 07.01.2009 r.
Zamawiaj¹cy do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenê brutto uwzglêdniaj¹c¹
podatek od towarów i us³ug. Jednoczeœnie Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e zamierza przeznaczyæ na realizacjê zamówienia – na wynagrodzenie dla Zarz¹dcy
kwotê 22.000,00 z³ brutto (s³ownie: dwadzieœcia dwa tysi¹ce z³otych brutto)
za ca³y okres umowy.
Oferta winna zawieraæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1. aktualny odpis z w³aœciwego rejestru albo aktualne zaœwiadczenie o wpisie
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej,
2. uprawniaj¹ce do zarz¹dzania nieruchomoœciami gminnymi (oferent powinien
taki dokument posiadaæ lub zatrudniaæ osoby bêd¹ce zarz¹dcami nieruchomoœci).
3. aktualne zaœwiadczenie w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego oraz
w³aœciwego oddzia³u Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ¿e Wykonawca nie
zalega z op³acaniem podatków oraz sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spo³eczne,
4. polisê lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj¹cy, ¿e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.
Oferty nale¿y sk³adaæ w kopertach z dopiskiem ,,Administrowanie cmentarzem
komunalnym w Dobrej” w siedzibie zamawiaj¹cego p. nr 8 (sekretariat) lub
przes³aæ na adres Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, nie
póŸniej ni¿ do dnia 04.01.2008 r. do godz. 1530.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 07.01.2008 r.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek
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Cwaniacy na zasi³kach
(POWIAT). Zdaniem
Jaros³awa Namaczyñskiego,
dyrektora Powiatowego
Urzêdu Pracy, spora grupa
bezrobotnych pobieraj¹cych
zasi³ki to cwaniacy
i kombinatorzy. Jego
zdaniem a¿ trzy tysi¹ce
bezrobotnych nie chce
zmieniæ swojej sytuacji.
Rzesza trzech tysiêcy bezrobotnych bêd¹ca w ewidencji PUP w
£obzie, to zdaniem dyrektora tej placówki Jaros³awa Namaczyñskiego
osoby, które po prostu nie chc¹ pracowaæ, bo... im sie to nie op³aca. Czêsto
s¹ to ludzie ze œrodowisk popegeerowskich. Nie chc¹ oni pracowaæ ani
u osób prywatnych, ani pañstwowych. Taka sytuacja wynika te¿ z
kiepskiego wykszta³cenia osób bezrobotnych. Spore grono tych osób nie
jest atrakcyjne dla przedsiêbiorców
prywatnych, którzy poszukuj¹ wykwalifikowanych pracowników z
doœwiadczeniem na danym stanowisku pracy. Inna czêœæ nie chce praco-

waæ dla prywatnego przedsiêbiorcy,
poszukuj¹c anga¿u w placówkach
publicznych. - Niektórzy spoœród
nich, nawet do was sie nie nadaj¹, bo
im sie ju¿ nie chce – mówi³ dyrektor,
zwracaj¹c siê tymi s³owami do samorz¹dowców z terenu powiatu. Marnotrawstwo pieniêdzy samorz¹dowcy
widz¹ w zasi³kach dla bezrobotnych
i opiece socjalnej. Wysokoœæ poborów z tych instytucji czasami dorównuje albo i przekracza wysokoœæ
kwoty, jak¹ mo¿na zarobiæ u prywatnego przedsiêbiorcy. Taka polityka
sprawia, ¿e ludziom nie chce siê pracowaæ, a na rynku brakuje r¹k do pracy. Nadleœniczy Nadleœnictwa £obez
Wies³aw Rymszewicz doda³, ¿e Polak
nie mo¿e otrzymaæ nic za darmo.
Myœl tê podtrzyma³ dyrektor PUP,
wnosz¹c aby wp³yn¹æ na ustawê nakazuj¹c¹ odpracowaæ bezrobotnemu
pobierany zasi³ek. Jego zdaniem powinny one byæ zobowi¹zane do pracy
na rzecz gminy w wymiarze 40 lub 30
godzin tygodniowo. Inna kwestia
dotyczy szkoleñ. Za udzia³ w szkoleniu bezrobotny otrzymuje 100 z³.
Zdaniem J. Namaczyñskiego kwota
ta powinna wynosiæ przynajmniej
tyle, ile wynosi obecna wysokoœæ zasi³ku dla bezrobotnych, czyli 470 z³

netto. Argumentowa³, i¿ wielu bezrobotnych odmawia udzia³u w szkoleniach ze wzglêdu na fakt, i¿ w tym
czasie nie bêd¹ mogli znaleŸæ pracy,
ani zarobiæ, a za 100 z³ nie s¹ w stanie
utrzymaæ rodziny.
- Poprzez OPS i PUP demoralizujemy ludzi, którzy jeszcze chc¹ pracowaæ. Trzeba byæ bezwzglêdnym i tych
wszystkich cwaniaków wyeliminowaæ z PUP. Nale¿y robiæ rotacyjne
kontrole – apelowa³ nadleœniczy.
J. Namaczyñski jednak okreœli³
gro osób bezrobotnych jako zorganizowan¹ grupê, która w bardzo szybki
sposób potrafi siê skontaktowaæ i
ostrzec przed podobnymi akcjami. W tej chwili jedyne co mo¿emy robiæ,

to wzywaæ ich na szkolenia, albo oferowaæ pracê – wówczas musz¹ siê
stawiaæ poza wyznaczonym terminem – broni³ sie dyr. PUP. Z tak¹
weryfikacj¹ nie zgodzili siê inni samorz¹dowcy. Ich zdaniem nale¿y
podj¹æ radykalne kroki, aby wyselekcjonowaæ tych, którzy potrzebuj¹
wsparcia i pomocy urzêdu, od tych,
którzy na urzêdach ¿eruj¹. Czy to
za³o¿enie urzêdnicy bêd¹ w stanie
wdro¿yæ w ¿ycie, czas poka¿e, a póki
co samorz¹dowcy poszukuj¹ najlepszych rozwi¹zañ aby zaktywizowaæ
bezrobotnych bez jednoczesnego demoralizowania osób pozostaj¹cych
bez pracy oraz dzia³añ na szkodê
przedsiêbiorców lokalnych.
MM

Demoralizuj¹ce roboty
(POWIAT). Podczas wtorkowego
posiedzenia Powiatowej Rady
Zatrudnienia w³odarze niemal
jednog³oœnie przyznali, i¿ roboty
publiczne wp³ywaj¹
demoralizuj¹co na spo³eczeñstwo
i wnieœli, by ograniczyæ zakres
ich stosowania. Równoczeœnie,
jak podkreœlali, s¹ one
konkurencyjne wobec
lokalnych firm.
Jaros³aw Namaczyñski, podczas
posiedzenia PRZ wyszed³ z wnioskiem, aby wp³yn¹æ na zmianê ustawy, tak, aby roboty publiczne mog³y byæ organizowane nie tylko przy
starostwach i urzêdach pracy, ale te¿
w ka¿dej gminie. Z tym wnioskiem
nie zgodzili sie samorz¹dowcy, widz¹c w tej formie zatrudnienia przyczynê demoralizacji i problemów
prywatnych przedsiêbiorców.
- Obserwujê paradoks w powiecie. Z jednej strony wysoki poziom
bezrobocia i narzekanie, a z drugiej
wysoki poziom braku r¹k do pracy.
Szeroki front robót publicznych dezorganizuje rynek pracy. Otworzy³
siê sposób na ¿ycie. W³aœciwie de-

moralizujemy i rozbijamy rynek
pracy. Jestem zdania, ¿e zamiast
robót publicznych nale¿y prowadziæ wszelkiego rodzaju szkolenia
poprzez pokazanie, ¿e mo¿na robiæ
podobne rzeczy. Nale¿y daæ ludziom
narzêdzia, by chcieli podj¹æ pracê –
powiedzia³ wicestarosta ³obeski Ryszard Brodziñski. Dopóki Urz¹d
Pracy i OPS jest konkurencyjny wobec prywatnego przedsiêbiorcy, nie
mo¿e byæ mowy o aktywizacji bezrobotnych – konkludowali obraduj¹cy.
Z jednej strony roboty publiczne
s¹ postrzegane przez samorz¹dowców jako dobro. Odnosi siê to do
przyk³adu, jaki poda³a Barbara Wilczek, burmistrz £obza, która dziêki
nim mia³a mo¿liwoœæ budowy chodników przy stosunkowo niskich
kosztach, porównuj¹c do cen firm za
takie us³ugi. Jednak Arkadiusz
Czerwiñski, burmistrz Reska zwróci³ uwagê, i¿ patrz¹c na to d³ugofalowo, to te rozwi¹zania s¹ z³e.
- Dlaczego ci ludzie, którzy k³adli chodniki, poszli z powrotem na
zasi³ek, a nie do pracy, skoro zdobyli nowe kwalifikacje? - pyta³ burmistrz. - Nie nale¿y iœæ na rozwi¹zanie, ¿e bezrobotni wykonaj¹ pracê

taniej. Nie nale¿y te¿ rezygnowaæ
ca³kowicie z robót publicznych, ale
powinno sie wyselekcjonowaæ zadania i niektóre prace zleciæ firmom. Niech bezrobotny za³o¿y firmê, a my im zap³acimy wiêcej. I tak
te pieni¹dze wróc¹ do gminy – argumentowa³.
W³odarze jednomyœlnie przyznali, ¿e zlecanie robót publicznych
zabiera pracê firmom, powoduj¹c
pogarszanie siê ich sytuacji na rynku. Sytuacja jednak wygl¹da ina-

czej, gdy koniecznych do wykonania firm nie ma na lokalnym rynku.
Wówczas wykorzystanie bezrobotnych w ramach robót publicznych
jest racjonalne.
Podczas obrad powsta³ pomys³,
aby opracowaæ i przekazaæ do ministerstwa takie rozwi¹zania, które
rzeczywiœcie poprawi³yby sytuacje
osób bezrobotnych. Wynika to ze
zbyt du¿ej iloœci prac subsydiowanych, które nie koñcz¹ siê zatrudnieniem.
MM
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Pieni¹dze le¿¹ na... ziemi
(POWIAT). W tym roku
przedsiêbiorczy mieszkañcy gminy
Resko bez skrupu³ów wykorzystali
dary natury. Zarobili na tym
niemal
70 tys. z³, podczas gdy
mieszkañcy gminy £obez jedynie 9
tys. z³.
Z czego to wynika?
Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e im
biedniejsza gmina, tym wiêksze zainteresowanie zbieractwem i sprzeda¿¹ naturalnych zasobów œrodowiska. Gmina £obez znalaz³a siê na
ostatnim miejscu pod wzglêdem zainteresowania sprzeda¿¹ produktów
typu: grzyby, jagody, czarny bez,
œlimaki czy kasztany. Przoduje natomiast gmina Resko, która jest niewiele biedniejsza od £obza. W tej
gminie znajduje sie te¿ najwiêcej
punktów skupów, bo a¿ trzy, gdy w
gminie £obez tylko jeden. Mieszkañcy Siwkowic, w gminie Resko,
najchêtniej przynosili do punktów
skupów jagody i kwiat bzu, którego
zebrali tutaj a¿ 3,5 tony, gdy na terenie pozosta³ych gmin pozosta³e – 2,1
tony. Porzeczka czerwona równie¿
cieszy³a sie najwiêkszym zainteresowaniem w tej gminie. Porzeczka

czarna cieszy³a siê jednak wiêkszym
zainteresowaniem w gminie £obez.
Do Klêpnicy przyniesiono jej 985
kg, czyli a¿ 2/3 ca³ego zbioru na terenie powiatu. Najwiêcej spadów
jab³ek zebrano w gminie Wêgorzyno, a w Radowie – kasztanów. Bezapelacyjna by³a ponownie gmina
Resko pod wzglêdem iloœci zebranych grzybów. Tych reszczanie
przynieœli do swoich skupów a¿ 3,3
tony, gdy na pozosta³ym terenie powiatu jedynie – 38 kg.
- Dary natury - jak zauwa¿y³a
Urszula Dzie¿ak, koordynator projektu – s¹ chêtnie zbierane przez
dzieci, podobnie jak i ich rodziców.
Zbieraj¹, przynosz¹ i otrzymuj¹
wcale niema³e pieni¹dze. Kwota
przeros³a moje najœmielsze oczekiwania. Ustabilizowa³a sie ju¿ grupa
zbieraczy. Sporadycznie tylko dochodz¹ nowe osoby, czêsto jest to
margines naszego spo³eczeñstwa.
Jak siê komuœ zechce zarobiæ na
szklankê wina, to nazbiera...
Jednorazowo za spady jab³ek
mo¿na by³o otrzymaæ a¿ 180 z³, za
jagody 170 z³, czy 120 z³ za kasztana. Tak wysokie dniówki z pewnoœci¹ poprawi³y doraŸnie byt wielu
osobom. Kwoty zebrane w poszczególnych gminach, w pewnym stopniu odzwierciedlaj¹ zainteresowa-

nia mieszkañców poszczególnych
gmin t¹ form¹ poprawiania sytuacji
materialnej w sezonie, ale i po czêœci
znajduj¹cych siê w nich zasobów
naturalnych. Na drugim miejscu, za
Reskiem, znalaz³a siê gmina Radowo Ma³e, gdzie zebrano zbiory na
oko³o 24 tys. z³. Na ponad 5 tys. z³
mniej zebrano w gminie Dobra, w
której najwiêkszym powodzeniem
cieszy³a siê zbiórka œlimaków (na 10
tys. ogólnie zebranych, do punktu
skupu przyniesiono 2.100 kg). W
punktach skupu w Cieszynie i Wê-

gorzynie wyp³acono niewiele ponad
16. tys. z³. £¹cznie na terenie powiatu zbieracze otrzymali za swoje zbiory oko³o 135 tys. z³.
Mimo bogactwa naturalnego
jakim mo¿e poszczyciæ siê powiat
i zwiêkszaj¹ce siê zainteresowanie zbieractwem, nie ma na tym terenie ani jednej firmy przetwarzaj¹cej naturalne dobra. Wszystkie
zebrane produkty zosta³y wywiezione do przetwórni poza powiatem, przy czym jagody i œlimaki
trafi³y na eksport.
MM

Powiatowa Rada Zatrudnienia
- diagnoza i zmiany na lokalnym rynku pracy
(£OBEZ) 18 grudnia br. o
godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w £obzie odby³a siê organizowana cyklicznie Powiatowa
Rada Zatrudnienia.
Zajmuje siê ona kszta³towaniem
lokalnej polityki rynku pracy, poprzez opiniowanie najwa¿niejszych
w walce z bezrobociem kierunków
dzia³añ. Dodatkowo monitoruje
dynamikê rynku pracy i reaguje na
zachwiania widoczne w przedstawianych przez Powiatowy Urz¹d
Pracy opracowaniach statystycznych.
Tematami wiod¹cymi grudniowej PRZ by³y:
- Informacje na aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
- Opiniowanie przedstawionego
przez Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie Planu szkoleñ na 2008 r.
- Ustalenie warunków organizacji i zastosowania wszelkich oferowanych przez PUP w £obzie instrumentów rynku pracy.
- Omówienie realizacji Powiatowego Programu „ Dary Natury”.
- Organizacja Powiatowego Fo-

rum Gospodarczego (styczeñ 2008 r.)
Ciekawa dyskusja doprowadzi³a do pozytywnego zaopiniowania
Planu szkoleñ na 2008 r.
Pozytywne poruszenie wywo³a³y informacje o iloœci zebranych w
ramach Powiatowego Programu
„Dary Natury ” produktów runa leœnego . Informacje powy¿sze przedstawi³a pani Urszula Dzie¿ak - koordynator programu, dzia³aj¹ca pod
auspicjami PUP £obez i zatrudniona w £obeskim Centrum Integracji
Spo³ecznej. To dziêki jej zaanga¿owaniu program nabra³ rumieñców.
Do portfeli mieszkañców naszego
powiatu trafi³o w 2007r. oko³o
135.000 z³. (rok 2006 to tylko
50.000 z³). W program zaanga¿owa³y siê wszystkie gminy powiatu
koordynowane przez pani¹ Ulê i
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie.
Cieszy to, ¿e lokalne partnerstwo, nawet nie opisane na papierze,
kwitnie. A to wszystko mo¿liwe jest
dziêki LUDZIOM, LUDZIOM,
LUDZIOM.
Niepokój cz³onków Rady wywo³a³a migracja mieszkañców

naszego powiatu poza granice kraju
oraz zbyt du¿a iloœæ prac subsydiowanych nie koñcz¹cych siê finalnym zatrudnieniem.
Wnioskiem wiod¹cym obrad
by³o opracowanie i przekazanie do

ministerstwa mo¿liwych rozwi¹zañ
poprawiaj¹cych sytuacjê osób bezrobotnych. Ju¿ raz Powiatowy
Urz¹d Pracy w £obzie wp³yn¹³ na
nasze ustawodawstwo. Dlaczego
nie zrobiæ tego ponownie?
MM
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

MIESZKANIA

£obez

£obez

£obez

£obez

n Sprzedam mieszkanie kawalerka
33 mkw. w £obzie przy Placu 3 Marca, I piêtro. Tel. 606 407 028.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie 1/4 wspó³w³asnoœci tj. 2165
mkw., atrakcyjna lokalizacja. Tel.
503 128 313.

n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
“FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 30 z³otych, a nawet
taniej. Mo¿esz sobie pozwoliæ na
kupno o wiele czêœciej, nie tylko
symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ,
dowiesz siê wiêcej: 601 088 446

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

Gryfice
n Kupiê k¹townik stalowy zimnociêty 25x25x3; tel. 0 888 790 657.
n Sprzedam tanio nowy piec olejowy S-115U. Moc 21 kW, ze zbiornikiem o poj. 1000 litrów. Tel.
608595113.
n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

PRACA

£obez
n Firma w Wêgorzynie zatrudni
odpowiedzialn¹ i dyspozycyjn¹
osobê na stanowisko stró¿a. Tel.
502 770 760.

n Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza 60 mkw., 2 piêtro, po generalnym remoncie z umeblowaniem i
wyposa¿eniem RTV i AGD. Tel. 503
128 313.
n Wynajmê lub sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym, 4 pokoje,
80 mkw + gara¿, czêœciowo umeblowany. 022 775 10 85, 00 49 17
06 38 21 53.

NIERUCHOMOŒCI

n Sprzedam w £obzie po³owê domu
bliŸniaczego wraz z budynkiem gospodarczym - stan idealny. Tel. 695
985 673.
n Sprzedam barak 20 mkw., stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 091 395 18 03.

n Sprzedam mieszkanie 62 mkw. w
Resku. Tel. 0 602 257 305.

n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.

n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.

Gryfice
n Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Dobra lokalizacja.
Tel. kontaktowy 505 587 360
n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnoœciowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.

Region
n Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 2 pokojowe wraz z kuchni¹,
³azienk¹ i przedpokojem o ³¹cznej
pow. 46mkw. oraz dzia³kê o obszarze
727mkw. w miejscowoœci Dorowo w
woj. zachodniopomorskim. £¹czna
cena 50 000 z³. Tel. 0 698 423 512.

Drawsko Pom.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o pow. 85 mkw, 3 pokoje,
kuchnia ³¹zienak + dzia³ka 5 ar. w
domku 2 rodzinnym. Cena 250 000
z³ Tel. 608 728 454 lub 601 080 695

PRACA

Gryfice
n Apteka „Rodzinna” w Gryficach
zatrudni magistra i technika farmacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.
0 601 517 733 lub 091 384 05 40.
n Gospodarstwo o powierzchni 700
ha zatrudni brygadzistê, dzia³ uprawa roœlin, wymagania doœwiadczenie w zarz¹dzaniu produkcj¹ roœlinn¹, zdolnoœæ kierowania ludzmi,
komunikatywnoœæ, aktualne prawojazdy. Tel. 667 612 010
n Poszukujemy operatora koparki.
Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za
ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z
kopark¹/traktorem.
Wymagania
znajomoœc pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga
koparki - uprawnienia do obs³ugi
koparki. Tel. 667 612 010

Gryfice
n Sprzedam ziemie roln¹ w okolicy
Gryfic 5-10 ha lub wydzier¿awiê na
d³u¿szy okres. Tel. 501 602 150.
n Sprzedam dom w Gryficach o powierzchni 78 mkw. + gara¿ na dzia³ce o powierzchni 289 mkw., ogrzewanie gazowe, ciep³a woda. Do
morza 22 km. Cena 190 tys. z³. Tel.
692 431 153, 091 384 64 41, 091 384
19 76.
n Sprzedam dom w Gryficach przy
ul. Sportowej 5. Cztery pokoje, kuchnia, ³azienka, korytarz i pom. strychowe. Dzia³ka ok 300 mkw. Cena do
uzgodnienia Tel. 798 832 679.
n Sprzedam gara¿ przy ulicy Sportowej. Tel. 091 384 46 72

Œwidwin
n Wydzier¿awiê halê w Po³czynie
Zdroju 1000 mkw. wszystkie media,
dobry dojazd, mo¿liwoœæ sprzeda¿y. Tel. 694 821 461

Region
n Poszukujê lokali handlowych w centrach miast: £obez, Œwidwin, Drawsko
Pom., Gryfice i miastach powy¿ej 10
tys mieszkañców. Tel. 693 417 398.
n Sprzedam dom w Karnicach - nowy
do zamieszkania, 200 mkw. na dzia³ce o pow 600 mkw., 5 pokoi, kuchnia,
2 ³azienki. Tel. 0 667 677 798.
n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

US£UGI

Gryfice
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.
n Dywanopranie - 0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.
n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Region
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

PRACA

Region
n Zatrudniê kierowcê z prawem jazdy kategorii C+E. Tel. 608 517 552
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d i gaz.
Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel.
kontaktowy 502 666 778.
n Potrzebne panie do opieki w
Niemczech. Tel. 091 392 15 38.

MOTORYZACJA

£obez
n Sprzedam samochód ¯UK A 11B.
Cena do uzgodnienia. ZUBiK Resko. Tel. 091 395 14 03.
n Sprzedam samochód Volkswagen Golf III Turbo Disel 1,9 rocznik
1993, stan bardzo dobry, gara¿owany. Cena 6800 z³ (do uzgodnienia).
Tel. 781 464 797.
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Karta nieporozumienia etycznego
Przyczynkiem do napisania tych
s³ów sta³o siê wyst¹pienia Marka Rokosza podczas komisji po³¹czonych, debatuj¹cych nad sprawami bud¿etu. Radny
wypowiedzia³ siê tylko raz podczas omawiania wielu trudnych kwestii. Raz, ale
z jakim zaanga¿owaniem! Nie wiem,
mo¿e radny nie zna siê na niczym innym,
jak na pensjach nauczycielskich, o które
tak zaciekle walczy³, mo¿e walczy te¿ i o
remonty. Nie wiem te¿, jaka by³aby reakcja, gdyby g³uchy na argumenty burmistrzów i radnych mia³ zadecydowaæ – remonty czy podwy¿ki. Nie wiem. Radny
domaga³ siê nie pieniêdzy, ale gestu,
uk³onu i pamiêci gminy wobec nauczycieli, a podwy¿ka o te 10% mia³aby byæ
materialnym przejawem owej wdziêcznoœci, ¿e oto w £obzie nauczyciele maj¹
chêæ prowadziæ wychowawstwa w klasach. To mo¿e zamiast tych paru nêdznych groszy za wychowawstwo – pomnik by postawiæ? Albo jedynie przerobiæ ju¿ istniej¹cy – „Wdziêcznoœci”.
Nazwa by zosta³a, tylko jeszcze nie wiadomo, czy rycerzem by³aby gmina dŸwigaj¹ca na swych barkach nauczyciela,
czy nauczyciel w zbroi – mia³by symbolizowaæ wspó³czesn¹ oœwiatê, a radziecki ¿o³nierz – pos³uszn¹ mu gmin¹. Kwiaty, wieñce i przemowy pod pomnikiem –
to by³oby dopiero coœ.
Katarzyna Grochola jest autork¹
s³ów: Przecie¿ wszyscy w tym pañstwie
bêd¹ kiedyœ chorzy. A pañstwo, które nie
dba o nauczycieli i lekarzy, mo¿e ju¿ siê
zlikwidowaæ. Zdania tego, aczkolwiek
mog¹cego siê wydawaæ prawdziwym nie mo¿na odwróciæ. Czy lekarze i nauczyciele dbaj¹ o swoich podopiecznych (pañstwo to my) z równym zaanga¿owaniem, z jakim walcz¹ o podwy¿ki? I czy mówi¹ prawdê przedstawiaj¹c
kwoty, jakie pobieraj¹ w ramach wynagrodzeñ? Arystoteles wypowiedzia³
kiedyœ zdanie, które pokutuje do dziœ.
Wówczas mog³o byæ prawdziwe i mieæ
punkty odniesienia, ale czy koniecznie
jest tak teraz? - Nauczycielom nale¿y siê
wiêkszy szacunek ni¿ rodzicom, podczas
gdy ci drudzy daj¹ tylko ¿ycie, pierwsi
ucz¹, jak dobrze ¿yæ - twierdzi³ filozof.
Czy dzisiaj szko³a spe³nia warunki edukacyjne i uczy etycznego zachowania?
Od pewnego czasu obserwuje siê pewnego rodzaju spychologiê – rodzice
zrzucaj¹ odpowiedzialnoœæ na szko³ê,
bo sami s¹ zbyt zapracowani, natomiast
szko³a na rodziców, bowiem uczniowie
w jednostce oœwiatowej maj¹ za du¿e
prawa i nauczyciel niewiele mo¿e. Póki
co, spore grono wychowuje ulica. Istnieje jeszcze trzecia mo¿liwoœæ – scedowanie obowi¹zku wychowania na oœrodki
kultury i œwietlice. Ale przecie¿ te jednostki maj¹ rozwijaæ zainteresowania
m³odych ludzi, a nie uczyæ podstawowych zasad zachowania w spo³eczeñstwie. Wielu nauczycieli narzeka na pracê w szkolnictwie, przytaczaj¹c argumenty za uci¹¿liwoœci¹ pracy, jednak
nie rezygnuje z niej. Czy¿by bali siê
wyzwañ œwiata na zewn¹trz? Pisz¹c na
zewn¹trz mam na myœli – œwiat, gdzie
rz¹dzi wolny rynek, a nie relikt socjalizmu, po którym zosta³a Karta Nauczyciela, nomen omen pisana z b³êdem ortograficznym (jest to nazwa czegoœ w rodzaju kodeksu, tote¿ zgodnie z zasadami
s³ownikowymi na logikê powinno siê,

podobnie jak w przypadku Kodeksu pracy czy Ustawy o samorz¹dzie, pisaæ
wielk¹ liter¹ jedynie Karta).
Nauczyciele wci¹¿ podnosz¹, ¿e za
ma³o zarabiaj¹, a ich praca jest uci¹¿liwa.
Kolejna rzecz, to szacunek – s³owo, które
przewija siê niczym mantra w szko³ach.
A powinni wiedzieæ, ¿e spo³eczeñstwo
dzieli siê na dwa rodzaje – tych, którzy
wzbudzaj¹ szacunek swoj¹ wiedz¹ i postaw¹ oraz tych, którzy tego szacunku
wymagaj¹. Powinni te¿ znaæ, w szczególnoœci fizycy, ¿e w ¿yciu, jak w przyrodzie – prawo dzia³a w obie strony. Trafnie to ujê³a Marie von Ebner-Eschenbach
w s³owach: Kto nigdy szacunku nie odczu³, ten nigdy te¿ szacunku nie wzbudzi.
Przecie¿ szacunku nie mo¿na wymagaæ,
na szacunek nale¿y sobie zapracowaæ.
Wœród czêstego narzekania nauczycieli jakoœ nie s³ychaæ o tym, ¿e dyrektor
nie jest w stanie zwolniæ nawet najgorszego pedagoga, który pracê w szkole
traktuje jako z³o konieczne, bo niczego
wiêcej robiæ nie potrafi. Nie s³ychaæ te¿
o rozbudowanych do granic mo¿liwoœci
wszelkich dodatkach, czasem wrêcz absurdalnych z punktu widzenia wolnego
rynku – przepisach. O ile Polska, jako
kraj, wst¹pi³a w³aœnie do strefy Schengen, o tyle nauczyciele ze swoimi przywilejami wci¹¿ tkwi¹ w latach 80. I nic
to, ¿e by³y nowelizacje Karty nauczyciela. Nie zmienia to faktu, i¿ jako jedyna grupa spo³eczna ma tak du¿o wolnego czasu, na dodatek p³atnego. Nic to, ¿e
ca³a gama dodatków brana jest pod uwagê przy naliczaniu kolejnego i kosztownego dla podatnika reliktu przesz³oœci,
jakim jest tzw. „trzynastka”, zreszt¹ wyp³acana w ca³ej bud¿etówce. Wyp³ata za
friko. Karta nauczyciela sprawia, ¿e
oœwiata jest niejako enklaw¹ socjalistyczn¹ w demokratycznym kraju rz¹dzonym prawami rynku.
Nauczyciel w swoim kodeksie ma
œciœle okreœlone dni wolne od pracy. Nie
ma w niej mowy o wolnym podczas
przerwy œwi¹tecznej. Wolne maj¹
uczniowie. W tym czasie nauczyciele
maj¹ pracowaæ. Gdyby w tym czasie
dyrektor wezwa³ nauczyciela do szko³y,
a ten wzruszy³by tylko ramionami i nie
stawi³ siê do miejsca pracy – dyrektor
nie by³by w stanie mu nic zrobiæ. Nie ma
w Karcie zapisu, ¿e to wolne dni, ale jest
to „historycznie przyjête”. Ciekawe jak
szybko niektóre zwyczaje siê przyjmuj¹.
Innym argumentem przytaczanym
jak z armaty, to sprawdzanie prac
uczniowskich w domu. Nie mówi¹ tylko, ¿e maj¹ p³acone za 40 godzin pracy
a nie za 18. W tych 40. maj¹ siê zmieœciæ
ze wszystkim (za sprawdzanie prac
maj¹ p³acone osobno). Skoro tego nie
robi¹, to ju¿ ich problem. Nie s¹ jedyn¹
grup¹ spo³eczn¹, która pracuje po godzinach, aby zmieœciæ siê w czasie ze
zleceniem. Niektórzy jednak nie mog¹
powiedzieæ – „oddam pracê za tydzieñ, a
teraz przejdŸmy do nastêpnej lekcji”.
W porównaniu do krajów Unii, polscy nauczyciele zarabiaj¹ najmniej, ale i
najmniej pracuj¹. Zaczynam odczuwaæ,
¿e narzekanie jest form¹ wy³udzania
kolejnych chorych przywilejów, a nie
rzeczywistym obrazem.
Nie wszyscy nauczyciele maj¹ postawê roszczeniow¹, nie wszyscy s¹ ode-

rwani od ¿ycia. Jest bardzo wielu pedagogów, którzy s¹ wspania³ymi ludŸmi,
wychowawcami i nauczycielami. Oni nie
musz¹ domagaæ siê szacunku. Ich wspomina siê ca³e ¿ycie z sympati¹ i wdziêcznoœci¹. S¹ to pedagodzy z powo³ania i zami³owania do tego co robi¹ i szacunku do
tych, których ucz¹. Takim nauczycielom
warto daæ o wiele wiêksze podwy¿ki ni¿
4%, bo ich praca jest niewspó³miernie
wartoœciowsza, ni¿ jakiekolwiek gratyfikacje finansowe. Jest jednak grupa, która
uwa¿a, ¿e czy siê siedzi, czy siê le¿y….
Karta nie oddziela ziaren od plew. Nie
daje te¿ takiej mo¿liwoœci dyrektorom
szkó³. Wszyscy otrzymuj¹ z góry ustalone dodatki. Nie ma mo¿liwoœci zbyt wielkiego ruchu. Nauczyciele pracuj¹cy na
wsi, prócz gwarantowanych wszystkim
dodatków, otrzymuj¹ jeszcze jeden – dodatek wiejski. Ca³kowity absurd, bêd¹cy
zaprzeczeniem rzeczywistych warunków. Bo czy¿ trudniej pracuje siê z klasami, licz¹cymi od kilku do kilkunastu
uczniów, ni¿ w klasach takich, w których
liczba wynosi oko³o trzydziestu? Przepe³nione po brzegi sale ju¿ same w sobie
daj¹ ogromny dyskomfort, a nauczyciel
fizycznie nie ma mo¿liwoœci rzetelnie
sprawdziæ umiejêtnoœci wszystkich
uczniów. Ca³kowicie niezrozumia³y jest
wiêc przera¿aj¹co niski poziom nauczania w niewielkiej szkó³ce, gdzie nauczyciel mo¿e nie tylko spokojnie przepytaæ
wszystkich uczniów, ale z ka¿dym z nich
pracowaæ indywidualnie. Niski poziom
to tylko czubek góry lodowej. Bo có¿ siê
dzieje? Nauczycielowi nic. Jednak jego
uczniowie ju¿ z góry skazani s¹ na przegran¹. Tylko nieliczni, dziêki wielkiemu
samozaparciu ze swojej strony przebij¹
siê i zdadz¹ maturê. Mo¿e ktoœ nawet
ukoñczy studia. A ca³a reszta absolutnie
nie przygotowana ani do ¿ycia, ani do
poziomu miejskich szkó³, gdy doroœnie,
pozostanie na zasi³kach dla bezrobotnych i mo¿e za kolejne pieni¹dze podatników ukoñczy jakiœ kurs.
Inna kwestia, to stosunek niektórych
nauczycieli do uczniów. Nie zapomnê
s³ów doœwiadczonej nauczycielki, która
dawa³a mi rady, jak postêpowaæ z uczniami. Ostatni¹ przed wejœciem do klasy,
by³a: „Pamiêtaj, ¿e uczniowie to debile i
tak ich trzeba traktowaæ”. Nigdy niczego
gorszego nie s³ysza³am. Nauczyciel z
tak¹ postaw¹ nigdy nie powinien by³ rozpocz¹æ nauczania w szkole. Albert Einstein wyjaœni³ to chyba najlepiej: Upokarzanie i psychiczne gnêbienie uczniów
przez niedouczonych i egoistycznych
nauczycieli sieje spustoszenie w m³odych
umys³ach, powoduj¹c w póŸniejszym
wieku op³akane skutki, których ju¿ nie da
siê naprawiæ. Warto o tym pamiêtaæ.
W Holandii wiêkszoœæ szkó³ prowadz¹ stowarzyszenia. W tym systemie
nauczyciel zatrudniony jest na zwyk³ych
zasadach. Jeœli ma wyniki, rodzice chêtnie przyprowadzaj¹ dzieci do szko³y, w
której uczy. Za dzieæmi id¹ pieni¹dze.
Szko³a dzia³a. Jeœli nauczyciel ma wybitne osi¹gniêcia – nie pozostaje to bez gratyfikacji. Prosty, przejrzysty system – i co
wa¿ne – bardziej sprawiedliwy, ni¿ oferowany przez Kartê. A tak, ma³a wiejska
szkó³ka, która niczego nie oferuje, trudno mówiæ nawet o minimum nauczania,
nie robi absolutnie nic, aby zmieniæ ten
stan rzeczy, wysysa jedynie pieni¹dze z

bud¿etu gminy, bo…siê nale¿y. Tylko
dlaczego Kowalski ma p³aciæ ze swoich
podatków na utrzymanie szko³y, która
krzywdzi swoich wychowanków, zamiast na jak¹kolwiek inn¹ szko³ê osi¹gaj¹c¹ wyniki?
Zmierzam do tego, ¿e Karta jest tworem, który zniechêca szanowne grono
pedagogiczne do jakiejkolwiek rywalizacji i nie daje mo¿liwoœci rozwiniêcia
skrzyde³ nauczycielom z powo³ania. Nie
aktywizuje nauczycieli, którzy przychodz¹ do pracy tylko po to, aby wykonaæ minimum obowi¹zków. Spore grono
aktywnych nauczycieli, pedagogów z
powo³ania, po czasie mo¿e siê po prostu
wypaliæ i zniechêciæ, widz¹c, ¿e jego
koledzy i kole¿anki, id¹c po najmniejszej
linii oporu, otrzymuj¹ te same dodatki.
Nauczyciel, który swoj¹ prac¹ osi¹gn¹³
jakiœ sukces, mo¿e liczyæ na jednorazow¹
gratyfikacjê i co najwy¿ej uœcisk dyrektora oraz zawiœæ kole¿anek i kolegów.
Nauczyciele prócz wynagrodzenia
zasadniczego otrzymuj¹ dodatki m.in.
za: wys³ugê lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy, prócz tego wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw, dodatkowe wynagrodzenie za pracê w porze nocnej. Odrêbne wynagrodzenie za zajêcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze wykonywane w dniu wolnym od pracy. Wynagrodzenie za pracê w œwiêto.
Dodatek za uci¹¿liwoœæ pracy, za urlop
wypoczynkowy (ale nie œwiadczenie
urlopowe wyp³acane z ZFŒS). Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
przys³uguj¹ce pracownikowi, który
podj¹³ pracê w wyniku przywrócenia do
pracy. Dodatkowo zasi³ek na zagospodarowanie, dodatki specjalistyczne, odprawy z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy
(mianowani) - jeœli np. nauczyciel mianowany po miesiêcznym urlopie bezp³atnym postanowi nie wróciæ do pracy
otrzymuje w zale¿noœci od lat pracy
wynagrodzenie od trzech do szeœciu miesiêcznych wysokoœci wynagrodzeñ. Dla
szczególnie wyró¿niaj¹cych siê nauczycieli przewidziano nagrody ze specjalnego funduszu nagród. To tylko czêœæ dodatków, wliczanych do pensji zasadniczej. Otrzymuj¹ je wszyscy. Jak wiêc oddzieliæ ziarna od plew? Albert Einstein
uj¹³ to krótko: Wiêkszoœæ nauczycieli traci czas na zadawanie pytañ, które maj¹
ujawniæ to, czego uczeñ nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara siê za pomoc¹ pytañ ujawniæ to, co uczeñ umie lub czego jest zdolny siê nauczyæ.
Przy tym wszystkim nasuwa siê
jedno pytanie. Dlaczego m³odzi ludzie
trac¹ swój czas i wybieraj¹ studia pedagogiczne, staraj¹c siê póŸniej o miejsce pracy w szkole, skoro w oœwiacie s¹
tak niskie zarobki i uci¹¿liwe warunki
pracy, o czym przecie¿ wci¹¿ g³oœno
mówi¹ ich starsi koledzy. Dla mnie osobiœcie Karta nauczyciela jest równie
nieetyczna w stosunku do nauczycieli,
jak i do ich wychowanków. Mo¿e wiêc
najwy¿szy ju¿ czas zaj¹æ siê nowym
kodeksem, przystosowanym do ¿ycia w
XXI wieku. Mo¿e wówczas zarówno
dyrektorzy jak i samorz¹dowcy, bêd¹
mieli wiêksze pole manewru przy podnoszeniu pensji adekwatnie do awansu, jak i wyników pracy.
MM
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Festiwalowe œpiewanie
(RUNOWO). W czwartek,
w znajduj¹cym siê tu
koœciele, rozbrzmiewa³y
min. kolêdy i pastora³ki
w wykonaniu oko³o 50
uczestników podczas
I Miêdzynarodowego
Festiwalu Piosenki
Bo¿onarodzeniowej
„Gwiazdka 2007”.
Jury I Miêdzynarodowego Festiwalu Piosenki Bo¿onarodzeniowej „Gwiazdka 2007” w sk³adzie:
ks. Piotr Leœniak – przewodnicz¹cy,
Ewa Krysian, Krzysztofa Romanowska oraz ks. Jan Bagiñski mieli
nie³atwe zadanie przy ocenie pe³nego wdziêku muzykowania o tematyce zwi¹zanej z narodzeniem Jezusa
i œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.
Dzieci pogrupowane w trzech
kategoriach wiekowych: uczniowie
szko³y podstawowej, gimnazjalnej i
szkó³ ponadgimnazjalnych prezentowali swoje umiejêtnoœci wokalne
w rynowskim koœciele. Grand Prix
festiwalu zdoby³a Paulina Czerniawska z £obza.
Wysoki poziom wokalny uczestników sprawi³, i¿ jury mia³o nie lada
problem przy przyznawaniu nagród.
W kategorii Szkó³ Podstawowych (roczniki 1995-2000) zwyciêzc¹ zosta³ Mateusz Wiêckowski
z Reska. II miejsce wyœpiewa³a Weronika KuŸmiñska z Reska. Na trzecim uplasowa³a siê Anna Waœ z Wêgorzyna. Wyró¿nienia otrzymali:
Maria Zander - Uckerland Niemcy,
Agata Koœcielecka z Iñska, Dawid
Stasiak z Wêgorzyna.
W kategorii Gimnazjum
(1992-1994) naj³adniej - zdaniem jury - œpiewa³a Marta Kundrowska ze Szczecina, tu¿ za ni¹
uplasowa³a siê Agata Brzózka z
Radowa Ma³ego, a III miejsce
przypad³o uczestniczce „Szansy
na sukces” - Beacie Kawczyñskiej z Koszalina. Wyró¿nienia
otrzymali: Micha³ Grobelny ze
Szczecina, Patrycja Nikodem z
Lubiszyna oraz Kalina Zieliñska
z Wêgorzyna.
W kategorii ponadgimnazjalnej
(1991 i starsi) zwyciê¿y³a Martyna
Zaj¹c z Przec³awia. II nagroda przypad³a Marii Michalczyszyn ze Szczecina, III nagrodê zdoby³a laureatka
„Szansy na Sukces” Ma³gorzta Jamro¿y z Iñska. Wyró¿nienia otrzymali:
Arkadiusz Sobecki z Wêgorzyna i
Katarzyna Wilczek z Dobrej.

Nagrodê Arcybiskupa Metropolity „Kolêda nadziei” otrzyma³a
Laura Korcz z Wêgorzyna.
W pi¹tek odby³ siê Koncert Galowy w koœciele w Radowie, w którym wyst¹pi³o 10. laureatów - tj.
pierwsze trzy nagrody ka¿dej kategorii wiekowej oraz Grand Prix.
Poza konkursem wyst¹pi³o trzech
wokalistów w kategorii od 3 do 6 lat.
Organizatorzy festiwalu zadbali
zarówno o atrakcje dla dzieci jak i
ich wy¿ywienie. Po drugiej turze
przes³uchañ dzieci i m³odzie¿ pojechali na iñsk¹ pla¿ê, by tam przy halogenach podziwiaæ pokaz psich zaprzêgów w wykonaniu Mistrza
Œwiata i Europy – Tomasza Jamro¿ego. Uczestnicy Festiwalu zdo³ali
zaprzyjaŸniæ sie równie¿ z 10 psami

haski ze stada mistrza. Po atrakcjach
w Iñsku uczestnicy Festiwalu pojechali do Wêgorzyna, by w tamtejszym koœciele pos³uchaæ kolêd w
wykonaniu zespo³u „Rupaki” ze
Stargardu Szczeciñskiego.
W pi¹tek uczestnicy Festiwalu
po spotkaniu z burmistrzem wyruszyli zwiedzaæ okolice. Po po³udniu odby³ siê w Runowie Koncert
Galowy.
Festiwal w Runowie okaza³ siê
byæ dopracowany w szczegó³ach.
Zadbano nie tylko o oprawê samego
festiwalu, ale i zorganizowano dzieciom czas po zmaganiach wokalnych. Organizatorzy: ks. Krzysztof
Frydrych, tak¿e jako konferansjer,
ks. Tadeusz Giedrys, gospodarz, ks.
Karol Wójciak, proboszcz z Wêgo-

rzyna oraz Ryszard Jamro¿y, kierownik Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i
Promocji przy urzêdzie gminy Wêgorzyno zdobyli na ten cel takie
nagrody jak: kino domowe, wie¿ê
„Filipsa”, aparaty fotograficzne
oraz nagrody finansowe. Zosta³y
one przyznane za pierwsze szeœæ
miejsc. Osoby wyró¿nione otrzyma³y ró¿ne wartoœciowe s³owniki.
Kierownik Wydzia³u Ryszard
Jamro¿y zapowiada, i¿ ka¿dy kolejny koncert bêdzie odbywa³ siê
w innej miejscowoœci i z wiêkszym rozmachem. Do gminy Wêgorzyno maj¹ przyje¿d¿aæ wokaliœci zarówno z terenu Polski jak i
krajów UE, gdzie Jamro¿y ma
zawi¹zane kontakty z tamtejszymi
oœrodkami kultury.
M.M.
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Liga koszykówki m³odziczek

D³ugo oczekiwane
zwyciêstwo
KOTWICA 50 Ko³obrzeg - UKS Radowo Ma³e 59:75
M³odziczki z Radowa Ma³ego
rozegra³y mecz z Kotwic¹ Ko³obrzeg w Ko³obrzegu. Przywioz³y
niespodziewane i d³ugo oczekiwane
zwyciêstwo. Mecz od pocz¹tku
wskazywa³ zwyciêzcê. Wysok¹ skutecznoœci¹ popisa³a siê Patrycja
Komosa, która rzuci³a 30 punktów.
Wysoko punktowa³y równie¿
Agnieszka Sira, która rzuci³a 19 pkt.
(graj¹c z kontuzj¹ nogi) oraz szybka
jak b³yskawica w kontrataku Sandra
Tchurz (19 pkt.). Wk³ad w zwyciêstwo mia³y Dorota Kusyk - 5 pkt. i
Agnieszka Lewandowska - 2 pkt.
Bardzo dobrze sprawowa³a siê

obrona na czele z Dominik¹ Strzelczyk. Zespo³owa praca ca³ej dru¿yny pozwoli³a na zwyciêstwo w tym
meczu 59 do 75 dla UKS Radowo
Ma³e.
Zwyciêska dru¿yna UKS Radowo Ma³e zagra³a w sk³adzie:
Agnieszka Sira (kapitan dru¿yny),
Natalia ¯a³obowska, Sandra
Tchurz, Anna Tchurz, And¿elika
Lewicka, Agata Brzózka, Dominika
Strzelczyk, Agnieszka Lewandowska, Dorota Kusyk, Patrycja Komosa, Marzena Domañska. Do zwyciêstwa dru¿ynê poprowadzi³ trener
Miros³aw Budzyñski.

Wyniki V kolejki zachodniopomorskiej ligi koszykówki
m³odziczek.
Kotwica 50 Ko³obrzeg – Mini Gier Radowo Ma³e 59:75
Olimpijczyk Drawsko Pom. – UKS 16 Koszalin – mecz prze³o¿ony
Trójka Nowogard – Kusy Szczecin 29:70
Tabela
Gier Zwyc. Pora¿. Pkt. K zd. K st.
1 Kusy Szczecin
4
4
0
8
293 146
2 Olimpijczyk Drawsko
5
3
2
8
240 251
3 UKS 16 Koszalin
4
3
1
7
293 233
4 Minii Gier Radowo Ma³e 5
1
4
6
238 329
5 Trójka Nowogard
3
1
2
4
146 189
6 Kotwica 50 Ko³obrzeg 3
0
3
3
139 201

Z turystyk¹ na ty
(BE£CZNA). W przedostatni
weekend przed œwiêtami odby³o
siê tu szkolenie dla animatorów
turystyki dzieci i m³odzie¿y z terenu województwa zachodniopomorskiego.
W Be³cznej przez trzy dni, od 14
do 16 grudnia szkolili siê przyszli
wychowawcy dzieci kolonijnych z
myœl¹ o feriach zimowych oraz nastêpnym sezonie letnim. Szkolenie
mia³o na celu podniesienie jakoœci
us³ug œwiadczonych dla turystów,
którzy zawitaj¹ na wypoczynek do
naszego województwa. Szkolenie
prowadzili: Zbigniew G³¹biñski,
prezes Zachodniopomorskiej Izby

Turystyki i Magdalena Stêpieñ, doœwiadczony wychowawca kolonijny w funkcji eksperta. Uczestnicy
kursu zostan¹ zatrudnieni jako wychowawcy na zimowiskach, koloniach letnich i obozach m³odzie¿owych.
Szkolenie zosta³o zorganizowane w ramach programu „Turystyka –
wspólna sprawa”. Jest to program
szkoleniowo-doradczy dla bran¿y
turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Przedsiêbiorczoœci, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
MM

tygodnik ³obeski 24.12.2007 r.

Marazm czy strach
(BE£CZNA). Problem szko³y
w tej miejscowoœci wci¹¿
w³aœciwie jest
nierozwi¹zany. Z jednej
strony niechêæ rodziców
do przeniesienia dzieci
do innej szko³y, z drugiej
– ogromne dotacje gminy
na jej utrzymanie.
Trudna sytuacja w Be³cznej powraca na forum publiczne co jakiœ
czas. Rodzice nie chc¹ przenosiæ
swoich dzieci do innych szkó³, b¹dŸ
to z przyzwyczajenia do istniej¹cego stanu, b¹dŸ to z obawy przed
zmianami. W klasach w Be³cznej
uczy siê po kilkoro dzieci. Takie
warunki mog³yby byæ wymarzone
dla niejednego rodzica, pragn¹cego
aby jego pociecha zdoby³a jak najlepsze wykszta³cenie. W koñcu w
takich warunkach nauczyciel ma
mo¿liwoœæ dok³adnego sprawdzenia wiedzy i niemal indywidualnej
pracy z poszczególnym uczniem.
Mo¿liwoœæ jednak chyba nie jest
wykorzystana, skoro uczniowie tej
szko³y prezentuj¹ bardzo s³aby poziom wiedzy, mimo wprowadzone-

go tam programu naprawczego.
Dodatkowo rodzice dzieci uczêszczaj¹cych do tej szko³y nie ¿ycz¹
sobie, aby dokszta³caæ ich dzieci po
godzinach lekcyjnych.
Rozwi¹zaniem mog³oby byæ
przejêcie szko³y przez stowarzyszenie gdyby... chcia³o. Ale nie chce,
mimo, i¿ gmina zaproponowa³a nie
70 % subwencji, a pe³ne 100%.
Rodzice z oœciennych miejscowoœci
równie¿ nie wyra¿aj¹ zgody, aby ich
pociechy uczy³y siê w Be³cznej.
Równoczeœnie z kasy gminy na
utrzymanie szko³y w Be³cznej przeznacza siê z bud¿etu 300 tys. z³ , a
200 tys. z³ otrzymuje z subwencji
oœwiatowej. Cyfry s¹ bezlitosne
wobec sentymentów. Za tê kwotê
gmina mog³aby spokojnie prowadziæ remonty innych placówek
oœwiatowych, zamiast utrzymywaæ
obiekt, w którym uczy siê tylu
uczniów, ilu jest w dwóch ³obeskich
klasach. - Nigdy nie zak³ada³em
wygaszenia tej placówki, dlatego
szuka³em innych rozwi¹ñ – powiedzia³ Ryszard Sola burmistrz £obza.
Ale czy nale¿y trwaæ przy przyzwyczajeniu, gdy wszelkie racjonalne
przes³ania s¹ przeciw i odrzucane s¹
wszelkie propozycje innego istnienia placówki?
MM

Gmina turystycznie
(RESKO). W ramach
Programu Obszarów
Wiejskich tutejsi
samorz¹dowcy chc¹ zadbaæ
zarówno o turystykê jak i
odpoczynek w gminie.
W zwi¹zku z tym, i¿ Dorowo
zosta³o bez œwietlicy, gmina bêdzie
budowaæ now¹. Mieszkañcy mog¹
liczyæ na mniejsz¹ powierzchniê, ni¿
mia³a poprzednia œwietlica, jednak
wyposa¿on¹ w kawiarenkê internetow¹, salê oraz przy œwietlicy - plac
zabaw dla dzieci. Gmina nie zapomnia³a równie¿ o Lubieniu, gdzie
zamierza wyremontowaæ œwietlicê.
Planowana jest równie¿ realizacja drugiego etapu budowy przysta-

ni kajakowej w Resku. Zostanie
zbudowana jeszcze jedna przystañ
oraz poprowadzona œcie¿ka.
W imiê rozwoju turystycznego
gminy samorz¹dowcy myœl¹ o za³o¿eniu oznakowania turystycznego,
które zosta³o ju¿ dawno wprowadzone w gminach od dawna nastawionych na turystykê. Tablice informacyjne s¹ o tyle istotne dla kierowców, i¿ sam¹ grafik¹ wskazuj¹ najciekawsze miejsca warte zwiedzenia w danej gminie. Dziêki nim nawet przypadkowy kierowca korzysta z atrakcji turystycznej, znajduj¹cej siê na trasie jego przejazdu. Ta
swoista reklama i promocja, skierowane do osób z zewn¹trz, doskonale
zdaj¹ egzamin. Póki co, projekt
oznakowania jest na etapie wnioskowania.
MM

tygodnik ³obeski 24.12.2007 r.

NAPI£ SIÊ I NIE ZAP£ACI£
(SULISZEWICE) Z 12 na
13.12.2007 r. w godz. 7.00-18.00 w
Suliszewicach nieustalony sprawca,
po uprzednim wybiciu szyby wystawowej w sklepie, zabra³ w celu przyw³aszczenia ok. 55 sztuk butelek z
piwem marki Okocim i Bosman o
³¹cznej wartoœci 180 z³.

UWAGA – CHODZ¥
PO DOMACH!
(£OBEZ) W dniu 11.12.2007r.
w £obzie, przy ul. Rapackiego, trzy
nieustalone kobiety po wejœciu do
mieszkania z zamiarem sprzeda¿y
ubrañ, po przeszukaniu szafy dokona³y kradzie¿y pieniêdzy w kwocie
13.700 z³ na szkodê Mieczys³awa D.

WY¯Y£ SIÊ NA „MALUCHU”
(£OBEZ) Nieustalony sprawca
w dniu 12.12.2007r. w godz. 16.4523.10 w £obzie, na ul. Obr. Stalingradu, dokona³ zniszczenia samochodu Fiat 126p powoduj¹c wgniecenia i zarysowania lakieru. Straty w
wysokoœci 1500 z³ ponios³a Ewa S.

ALE COFKI
(RUNOWO POM.) W dniu
13.12.2007 r., ok. godz. 8.30, w
Runowie Pomorskim kieruj¹ca samochodem Ford Fiesta El¿bieta B.,
w trakcie manewru cofania nie zachowa³a nale¿ytej ostro¿noœci, w
wyniku czego uderzy³a w samochód
Ford Escort powoduj¹c uszkodzenie pojazdów.
(DOBRA) W dniu 13.12.2007
r., ok. godz. 15.20 w Dobrej, na ul.
Nowogardzkiej, kieruj¹cy samochodem Honda Pawe³ M. w trakcie
manewru cofania nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci, w wyniku czego
uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód Opel Astra powoduj¹c uszkodzenie pojazdów.

NIE POS£UCHA£
(WÊGORZYNO) W dniu
13.12.2007r. o godz. 18.15 w Wêgorzynie, na ul. Runowskiej, Andrzej G. kierowa³ rowerem wbrew
s¹dowemu zakazowi kierowania
wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerowymi, wydanym przez
S¹d Rejonowy £obez.

GRO•NE ZDERZENIE
Z ROWEREM
(STRZMIELE) W dniu 14.12
.2007 r. oko³o godz. 17:30 w Strzmielu, Janina P., lat 78, wtargnê³a z
chodnika przed prawid³owo kieru-
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j¹cego rowerem Mateusza D. W
wyniku potr¹cenia piesza upad³a
doznaj¹c obra¿eñ g³owy i krwotoku
z uszu. Przewieziona zosta³a do
szpitala w Szczecinie przy Unii
Lubelskiej.

ZEPCHN¥£ KIERUJ¥CEGO
DO ROWU
(£OBEZ) W dniu 14.12.2007 r.,
oko³o godz. 18:00, na drodze £obez
- Strzmiele, w okolicy skrzy¿owania
od miejscowoœci Dalno, nieustalony kieruj¹cy pojazdem wymusi³
pierwszeñstwo przejazdu, w wyniku czego Pawe³ P., kieruj¹cy samochodem Fiat Tipo, zjecha³ na pobocze i dachowa³. Kieruj¹cy oraz pasa¿erka Klaudia S. nie odnieœli obra¿eñ. Pasa¿erka Magdalena G. zosta³a przewieziona do szpitala w
Drawsku Pom., i po badaniach zosta³a zwolniona do domu.

ZNOWU KRADN¥ LINIE
ENERGETYCZNE
(SULICE) W okresie od 13 do
14.12.2007 r. w Sulicach, gm. Wêgorzyno , nieznany sprawca, po
uprzednim wyciêciu z napowietrznej linii energetycznej, dokona³ kradzie¿y 600 mb drutu aluminiowego
Al.-35. Straty w kwocie powy¿ej
250 z³ ponios³a ENEA Gryfice.

NAPROMILOWANI
(WÊGORZYNO) W dniu
14.12.2007 r., oko³o godz. 14:45, na
drodze Wêgorzyno - Po³chowo, Jan
S. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci (0,51 mg/l).
(DOBRA) W dniu 14.12.2007
r., oko³o godz. 14:50, na drodze
Dobra - Krzemienna, Krzysztof B.
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie po spo¿yciu alkoholu.
(SULISZEWICE) W dniu
15.12.2007r., o godz. 20.55 w Suliszewicach, Krzysztof Z. kierowa³
samochodem osobowym marki
Opel kadet znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci -0,60mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(RADOWO MA£E) W dniu
16.12.2007r. o godz. 00:10 w Radowie Ma³ym Tomasz L. kierowa³
samochodem osobowym marki
Opel Omega, znajduj¹c siê w stanie
po u¿yciu alkoholu – mia³ 0,21mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu.

UKRAD£ CI¥GNIK
I MOTOROWER
(WINNIKI) Z 14 na 15.12.
2007r. w godz. 20.00-5.40 w Winnikach, nieznany sprawca, po uprzed-

nim odgiêciu drzwi pomieszczenia
gospodarczego, dosta³ siê do wewn¹trz, sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia ci¹gnik rolniczy Ursus
C-360 (niesprawny), wartoœci
10.000 z³, motorower JmStar o wartoœci 5000 z³, dwie pilarki spalinowe Husqvarna, wartoœci 1500 z³, na
szkodê Anity W.

OKRAD£ DOMEK
LETNISKOWY
(SIELSKO) W okresie od godz.
20.00 dnia 14.12.2007 r. do godz.
11.00 dnia 16.12.2007 r. w miejscowoœci Sielsko nieznana osoba dokona³a w³amania do domku letniskowego znajduj¹cego siê przy jeziorze
Samburz Du¿y. Sprawca dosta³ siê
do wnêtrza domu poprzez wybicie
szyby w oknie i nie dokonuj¹c kradzie¿y opuœci³ domek, a nastêpnie
dokona³ wyrwania okiennic w domku obok, sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia trzy siekiery i dwie latarki. Straty w wysokoœci 250 z³
poniós³ Lech P.

ALE COFKA
(£OBEZ) W dniu 17.12.2007r.
ok. godz. 09.30 w £obzie, na terenie
by³ej mleczarni przy ul. Drawskiej
w £obzie, Micha³ W. kieruj¹c samochodem VW, w trakcie manewru
cofania, uszkodzi³ samochód ciê¿arowy marki Mitsubishi.

POSZKODOWANI
MOTOROWERZYŒCI
(WÊGORZYNO) W dniu
18.12.2007 r. oko³o godz. 7:10 w
Wêgorzynie, na ul. Drawskiej, Piotr
K. skrêcaj¹c w lewo samochodem
Skoda Fabia prawdopodobnie wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu na
jad¹cym z przeciwnego kierunku
Sewerynie S., kieruj¹cym motorowerem marki ZIPP, powoduj¹c wypadek. Kieruj¹cy i pasa¿er motoroweru Daniel D. przewiezieni zostali
do szpitala w Resku, gdzie kieruj¹cy z pot³uczeniem barku zosta³
zwolniony do domu, pasa¿er ze st³uczeniem kostki lewej nogi i otarciami naskórka pozosta³ na obserwacji.

Rozk³ad jazdy PKP
£obez - Szczecin G³ówny
godziny odjazdu
24.12.07- 05:48, 06:32, 07:25, 9.57, 13.22, 14.51, 16.48, 17.33, 19.46, 20.30
25.12.07- 05.48, 07.25, 09.57, 16.48, 17.33, 19.46, 20.30.

£obez – Stargard Szczeciñski
godziny odjazdu
24.12.07 - 04.29, 05.48, 06.32, 07.25, 09.57, 13.22, 14,51, 16.48, 17.33,
19.46, 20.30
25.12.7
– 05.48. 07.25, 09.57, 16.48, 17.33, 19.46, 20.30

£obez-Wa³cz
godziny odjazdu
24.12.7
- 20.30, 09.11, 09.57, 09.57, 11.52,
25.12.07 – 20.30, 11.52,

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730
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KRZY¯ÓWKA 52

Nadchodz¹cy Nowy Rok
to nie tylko okres radoœci,
ale i zadumy nad tym,
co minê³o i nad tym,
co nas czeka.
¯yczymy naszym Czytelnikom
du¿o optymizmu i wiary
w pogodne jutro
oraz spe³nienia marzeñ.
Redakcja

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 50 brzmia³o:
„Kto czyta nie musi pytaæ”.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Jadwiga Nowacka (Krzemienna), Feliks B¹k (Bienice), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Janina Syjczak (£obez), Barbara Kapcio (Rynowo),
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Antonina Kaczmarek (Dobra).
Nagrodê wylosowa³ pan Feliks B¹k z Bienic.
Gratulujemy.

