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Bêd¹ ronda w mieœcie
(£OBEZ). Projektanci z Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich
przygotowuj¹c koncepcjê dla £obza
wyszli z za³o¿enia,
¿e najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie
budowa trzech rond
na terenie miasta.

Œwiêtoborzec chwilowo wstrzymany
Ksiêgowi do szkó³

Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 6.01.2009 r.

Z drugiej strony

Str
Str.. 2

Kryzys, czyli umykaj¹ca nam
demokracja

Wbrew ocenom wiêkszoœci komentatorów, tych krajowych i zagranicznych, a zw³aszcza przeró¿nych
noworocznych wieszczeñ tabloidów, mam nieco inn¹ ocenê starego
i nowego roku i w ogóle bli¿szej lub
dalszej przysz³oœci.
Ani wojna w Gazie, ani wojna o
gaz, ani kryzys finansowy nie bêd¹
mieæ takich dalekosiê¿nych skutków, jak kryzys europejskich demokracji. W liczbie mnogiej, bo s¹ one
ró¿ne, a kryzysem bêdzie próba ich
unifikacji, czyli ujednolicenia we
wspólny system - pañstwo pod
nazw¹ Unia Europejska. Przyczyn¹
ju¿ rodz¹cego siê kryzysu jest brak
g³êbszej idei (ducha) tego projektu,
który próbuj¹ wcielaæ w ¿ycie biurokraci i mediokraci, a którym brakuje
po prostu przygotowania intelektualnego i duchowego do wdra¿ania
tego cywilizacyjnego projektów. Bo
z za³o¿enia by³ to projekt cywilizacyjny, a oni zmienili go w zarz¹dzanie
biurem, koncernem lub czymœ podobnym, z pomoc¹ mediów kierowanych przez im podobnych.
Wojna w Gazie za chwilê siê
skoñczy, Rosjanie dogadaj¹ siê z
Ukraiñcami, za kilka lat ma³o kto bêdzie pamiêtaæ o kryzysie finansowym, ale kryzys demokracji bêdzie
narastaæ i prowadziæ do nowych
konfliktów. Nie skoñczy siê za chwilê, mo¿e trwaæ kilkadziesi¹t lat i prze-

jawiaæ siê w ró¿norodnych postaciach i ró¿nej skali. Jednym z jego
objawów by³y, chyba niezauwa¿one
w rocznych podsumowaniach, zamieszki w Grecji. Wybuch³y z b³ahego powodu i przybra³y ogromn¹
skalê. Chyba nikt nie pochyli³ siê nad
tym zjawiskiem, by je dok³adnie
przeanalizowaæ, a by³o zadziwiaj¹ce.
Oto iskierka spowodowa³a wybuch.
Wybucha, gdy przygotowane jest
pod³o¿e spo³eczne do takich zachowañ. Tak by³o z wszelkimi rewolucjami i wojnami. Przez lata tworzy³o siê
dla nich podglebie, nim wybuch³y.
Demokracja mia³a zmieniæ ten
odwieczny ruch po kole historii.
Zamiast eksplozji proponowa³a implozjê, czyli zamiast wylania siê
energii na zewn¹trz, z jednego pañstwa na inne (atak, agresja), proponowa³a zu¿ycie tej energii w wewnêtrznej walce wyborczej i dzia³alnoœci ró¿norakich organizacji i partii.
S³ynny amerykañski politolog Francis Fukuyama sformu³owa³ nawet
tezê o koñcu historii (czyli wojen),
który to koniec mia³a uosabiaæ w³aœnie demokracja (w szczególnoœci
amerykañska). Ludzie walczyli z innymi o uznanie, w demokracji uznanie zdobywa siê bez krwawej walki,
uczestnicz¹c w demokratycznych
strukturach w³adzy, polityki, gospodarki, kultury, sportu itp. Demokracja jest tak pojemna, ¿e ka¿dy mo¿e
znaleŸæ w niej swoje miejsce i w najprzeró¿niejszy sposób zaspokoiæ
swoj¹ chêæ bycia uznanym. Jednak
wielk¹ furorê pod koniec XX wieku
zrobi³o pojêcie globalizmu, które
funkcjonuje dzisiaj jako pojêcie ma-
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giczne i rozsadza demokracjê. O ile w
demokracji z grubsza wiadomo kto
rz¹dzi, to nikt nie wie, kto rz¹dzi globalizmem. Powo³ywanie siê na globalizm przypomina trochê powo³ywanie siê na niewidzialn¹ rêkê rynku. Jak
brakuje argumentów lub osobistej
odwagi, to zawsze mo¿na powo³aæ siê
na globalizm i tê niewidzialn¹ rêkê.
Kiedyœ du¿o ³atwiej by³o buntowaæ
siê przeciwko carowi, królowi, cesarzowi, bo to by³ ktoœ realny. Przeciwko komu mo¿na siê buntowaæ w globalizmie? Bunt jest œlepy, wiêc tym
bardziej wœciek³y, czego przyk³ady
mieliœmy w Grecji i Francji.Ato dopiero preludium.
Niestety europejscy biurokraci i
mediokraci, zach³yœniêci globalizmem, nie rozumiej¹ g³êbszych procesów spo³ecznych, bo niby sk¹d, wychowani w m³odoœci na rewolucyjnych tabloidach. Dlatego potrafi¹
pojechaæ do Czech i sztorcowaæ prezydenta Klausa lub przymuszaæ Irlandiê do ponownego g³osowania nad
Traktatem Lizboñskim, podwa¿aj¹c
zasady, które wczeœniej sami ustalili.
Niestety, obecna, „m³odzie¿owa” ekipa rz¹dowa w Polsce, chce
najwyraŸniej im dorównaæ, zas³aniaj¹c swój brak wiedzy i charakteru
globalizmem i unionizmem. Dlaczego coœ robi¹ – bo unia tak kaza³a,
okreœli³a, ustali³a i nie ma odwrotu.
Wicie, rozumiecie, musimy. Najnowszy przyk³ad to spór o wprowadzenie euro. Ma byæ, bo tak jest zapisane w traktatach i ju¿. Tymczasem
okazuje siê, ¿e Dania i Szwecja przeprowadzi³y kilka lat temu takie referenda i ich mieszkañcy opowiedzieli

Œwiêtoborzec chwilowo wstrzymany
(ŒWIÊTOBORZEC). Kryzys jaki
ma miejsce na œwiecie najbardziej
odczuwalny jest przez przedsiêbiorstwa i podmioty chc¹ce otrzymaæ
kredyt. Banki na chwilê wstrzyma³y
oddech i nie s¹ skore do finansowania inwestycji. Tak te¿ siê sta³o w
przypadku Œwiêtoborca. Wprawdzie firma, która przetarg wygra³a ma
obiecane pieni¹dze z banku, ale z
zastrze¿eniem, ¿e najwczeœniej
otrzyma kredyt pod koniec stycznia.
To z kolei znacznie opóŸni³o kroki
inwestora zwi¹zane zarówno z kupnem Stada jak i inwestycjami w Œwiêtoborcu. Póki co w³odarz miasta
Ryszard Sola uspokaja, ¿e to tylko
chwilowe wstrzymanie kroków, a
inwestor wejdzie do Œwiêtoborca
tylko z lekkim opóŸnieniem. mm

siê za zachowaniem krajowych walut. I potrafili nawet sformu³owaæ w
tych referendach pytania!!!
Ogl¹da³em ró¿ne stacje telewizyjne, które relacjonowa³y ten temat i
¿adna nie zaj¹knê³a siê o tych faktach.
Tak oto na naszych oczach demokracja uznania zmienia siê w demokracjê
wykluczenia, demokracjê k³amstwa i
manipulacji. To jest dzisiaj najpowa¿niejszy kryzys œwiatowy. Bunt albo
bêdzie œwiadomy i wyg³osuje takich
przywódców, albo œlepy i krwawy i
zmiecie ich z politycznej areny.

Uwaga reklamodawcy
Od nowego roku oferujemy now¹
formê reklamy w internecie. Na stronie
internetowej Tygodnika £obeskiego,
Gazety Gryfickiej, Tygodnika Pojezierza Drawskiego i Wieœci Œwidwiñskich
mo¿na wykupiæ banerek reklamowy i
umieœciæ na nim swoj¹ reklamê.
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www.tygodniklobeski.go.pl
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www.wiesciswidwinskie.go.pl
www.gazetagryficka.go.pl
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Bêd¹ ronda w mieœcie

Ksiêgowi do szkó³

(WÊGORZYNO). Od 1 marca
stawia siê w stan likwidacji Biuro
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli. Likwidacja ma zostaæ przeprowadzona do koñca marca. Mienie po zlikwidowanej jednostce bud¿etowej
przejmie Szko³a Podstawowa w
Wêgorzynie. Zgodnie z uchwa³¹
Rady Miejskiej w Wêgorzynie pracownicy dotychczasowego Biura
maj¹ w zamian otrzymaæ propozycjê
zatrudnienia w jednostkach gminnych.

(£OBEZ). Projektanci z Zarz¹du Dróg Wojewódzkich przygotowuj¹c koncepcjê dla £obza wyszli z
za³o¿enia, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie budowa trzech rond na
terenie miasta.
W g³ównej mierze koncepcja,
bêd¹ca jeszcze w fazie przygotowywania, zak³ada, by roz³adowaæ ruch
na placu 3 Marca. Tranzyt mia³by
byæ skierowany ul. Kraszewskiego,
Segala i Niepodleg³osci oraz ul.
Boczn¹, ul. Przemys³ow¹ i ul. Bema.
To z kolei powoduje koniecznoœæ
przebudowy ul. Kiliñskiego, remont
mostu na ul. Segala, budowê ronda
przy zbiegu ulic Segala i Niepodle-

g³oœci, ma³ego ronda przy ul. Bocznej oraz ronda na ul. Bema. Realizacja koncepcji roz³o¿ona ma byæ w
czasie. W pierwszym rzêdzie budowy rozpoczê³yby siê na ulicy Segala
i Kraszewskiego.
Takie zadania wi¹za³yby ze sob¹
równie¿ rozbudowy i przebudowy
ulic oraz zmiany ich w³aœcicieli.
Mimo wszystko pociesza fakt, ¿e
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich powa¿nie podszed³ do problemu ruchu w
mieœcie i podj¹³ kroki w kierunku
zwiêkszenia bezpieczeñstwa. Pozostaje nadzieja, ¿e koncepcja ta zostanie zrealizowana, zanim nast¹pi
zmiana decydentów.
mm
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Biuro obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
powsta³o w 1998 roku jako jednostka bud¿etowa gminy. G³ównym zadaniem Biura by³o prowadzenie obs³ugi ekonomicznej i finansowo-

ksiêgowej szkó³ podstawowych i ich
jednostek pomocniczych, gimnazjum i przedszkoli.
Model prowadzenia jednostek finansowych przez jedno centralne
biuro nie sprawdzi³ siê widocznie,
skoro dyrektorzy szkó³ wyszli z
wnioskiem, aby to oni sami zarz¹dzali finansami placówek sobie podleg³ych. Równoczeœnie z likwidacj¹
Biura dyrektorzy szkó³ bêd¹ zobowi¹zani do zatrudnienia ksiêgowych
oraz pracownika zajmuj¹cego siê naliczaniem wynagrodzeñ dla nauczycieli w swoich jednostkach oœwiatowych.
W³aœnie koniecznoœæ zatrudnienia ksiêgowych jest obecnie najwa¿niejszym problemem w szko³ach. mm
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Socjalne dro¿sze ni¿ komunalne?
(£OBEZ). Bardzo d³ugie
kolejki osób oczekuj¹cych
na mieszkanie i brak lokali
w zasobie gminy sprawi³,
ze ta postanowi³a
skorzystaæ z dofinansowania
pañstwa i postawiæ w³asne
obiekty, w których bêd¹
znajdowa³y siê mieszkania
socjalne.
Jednak planowany koszt budowy mieszkañ socjalnych w £obzie
znacznie przewy¿sza wartoœæ mieszkañ o wy¿szym standardzie na rynku. Czy op³aca siê wiêc budowaæ
nowe mieszkania za tak wysok¹ kwotê, czy lepiej poszukaæ innych rozwi¹zañ, by wilk by³ syty i owca ca³a?
Gmina za³o¿y³a koniecznoœæ budowy mieszkañ socjalnych, czyli o
obni¿onym standardzie dla osób
najubo¿szych. Na takie mieszkania
bowiem pañstwo dawa³o dofinansowanie. Wynika³o z tego, ¿e na przydzia³ nowego mieszkania nie mog³y
mieæ wiêkszych szans osoby posiadaj¹ce dochód, a nie kwalifikuj¹ce
siê do osób najbiedniejszych – na
mieszkania komunalne gminy
wsparcia nie otrzymywa³y. Czêœæ
mieszkañ zbudowano w Worowie.
Tam klucze otrzyma³o 20 rodzin. Druga budowa mieszkañ socjalnych
planowana jest przy ulicy Budowlanej (by³a kot³ownia). W tym roku na
ten cel przeznaczono 400 tys. z³, a w
roku nastêpnym 2280 tys. z³. Przy za³o¿eniu, ¿e i tam powsta³oby oko³o 20
mieszkañ, cena jednego wynios³aby
œrednio 134 tys. z³. Tak wysoka kwota za niewielki lokal o obni¿onym
standardzie wydaje siê zbyt zawy¿ona, porównuj¹c ceny lokali zarówno
tych w Szczecinie jak i na terenie
gminy £obez.

Przyk³adowo mieszkanie po remoncie, nowe c.o., o powierzchni 55
m.kw. mo¿na kupiæ za 165 tys. z³.
Kawalerka z aneksem kuchennym o
powierzchni 20 m.kw. plus piwnica
kosztuje ju¿ 61 tys. z³, gdzie ³azienka
i wc jest wspólna na korytarzu dla 3
rodzin. W Poradzu za domek o pow. 80
m.kw., gdzie s¹ 4 pokoje i dzia³ka ponad 600 m.kw w³aœciciel chcia³ 140
tys. z³, a za mieszkanie 8 km od £obza
o pow. 54 m.kw ju¿ 61 tys. z³. W £obzie
Œwiêtoborcu za 63.metrowe mieszkanie w³aœciciel chce oko³o 140 tys. z³.
W porównaniu do powierzchni
lokali socjalnych i warunków minimalnych jakie musza spe³niaæ, ceny
rynkowe s¹ zdecydowanie ni¿sze ni¿
budowa. Pytanie wiêc, czy nie lepiej
dobrze poszukaæ i kupiæ mieszkania
i domy i przekszta³ciæ je na lokale
mieszkalne zamiast budowaæ za tak
wysok¹ kwotê socjalki. Jeœli nawet
œrednia cena mieszkania wyniesie 80
tys. z³ to i tak daje to kwotê 1600 tys.
z³, czyli oko³o 1 milion oszczêdnoœci
za wy¿szy standard, ni¿ przy budowie nowych.
Dotychczas gminy mog³y korzystaæ z dofinansowania jedynie przy
budowie mieszkañ socjalnych i noclegowni dla bezdomnych. Nowelizacja ustawy zak³ada, ¿e o dofinansowania bêdzie siê mo¿na staraæ równie¿ przy budowie mieszkañ komunalnych. Dziêki temu do takich lokali
mo¿na przeprowadziæ lokatorów z
mieszkañ o obni¿onym standardzie,
a do nich wprowadziæ osoby kwalifikuj¹ce siê do mieszkañ socjalnych
i osoby po eksmisjach. Niesprawiedliwoœci¹ bowiem by³oby budowa-

nie nowych lokali dla osób, które
najczêœciej nie p³ac¹ za czynsze,
pozostawiaj¹c w starych zasobach
ludzi, dbaj¹cych o zajmowane lokale
i reguluj¹cych op³aty.
Ministerstwo Infrastruktury
chce umo¿liwiæ gminom zaci¹ganie
kredytów na odkupienie od osób
fizycznych oraz prawnych dawnych
budynków zak³adowych (wraz z lokatorami). Chodzi o ca³e osiedla
mieszkaniowe sprzedawane z najemcami na pocz¹tku lat 90. za symboliczn¹ z³otówkê przez prywatyzowane i upadaj¹ce przedsiêbiorstwa
pañstwowe.
Warunkiem jest, aby za ka¿de
mieszkanie komunalne powsta³e
dziêki dofinansowaniu pañstwa
gmina wydzieli³a odpowiedni¹ liczbê lokali socjalnych z posiadanych
lokali.
Gminy bêd¹ mog³y otrzymaæ dofinansowanie z bud¿etu centralnego od 30 do 50 proc. poniesionych
kosztów (a nie jak obecnie 20-40
proc.) na budowê, remont lub przebudowê budynków mieszkalnych.
Pomoc ma byæ przeznaczona tak¿e
na zmianê sposobu u¿ytkowania
budynków niemieszkalnych oraz
zakup mieszkañ komunalnych, które nie posiadaj¹ statusu lokali socjalnych. Takie rozwi¹zania przewiduje, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, projekt
nowelizacji ustawy z 8 grudnia 2006
r. o finansowym wsparciu tworzenia
lokali socjalnych, mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych (Dz.U. nr 251, poz.
1844).
mm

Dzia³ki od Agencji
(£OBEZ). W bie¿¹cym roku gmina planuje przej¹æ dzia³ki od Agencji
Nieruchomoœci Rolnych pod place
zabaw: w Karwowie, Worowie, Zache³miu, na cele rekreacyjno-sportowe dzia³ki w Klêpnicy i Unimiu. W
Klêpnicy i Unimiu gmina zamierza
przej¹æ równie¿ teren cmentarzy i
parków. Park ma zostaæ przejêty te¿
w Poradzu. W Boninie z kolei w³asnoœci¹ gminy ma siê staæ ujêcie
wody, w £obzie z kolei przejêcie

dzia³ek ma pos³u¿yæ powiêkszeniu
cmentarza komunalnego.
W³asnoœci¹ gminy ma staæ siê
równie¿ tzw. wzgórze lotniarzy w
Przyborzu.
Przejêcie dzia³ek na terenach
wiejskich z przeznaczeniem na boiska sportowe, place zabaw i tp. uzale¿nione jest od wprowadzenia
zmian w planie przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowañ gminy.
mm
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Kulturalnie na pod³odze? Ambitny bud¿et

(£OBEZ). Dotacja podmiotowa z Gminy dla £obeskiego
Domu Kultury na rok bie¿¹cy wynosi 1 milion z³ i z powiatu
34.519 z³, a dodatkowo na zadania inwestycyjne 250 tys.
z³. Tak wysoki bud¿et plus dochody zwi¹zane
z wynajmem sal w oœrodku kultury przywodzi³by na myœl
doœæ stabiln¹ sytuacjê instytucji. Zdaniem dyrektora
jednak niebawem nie bêdzie na czym siedzieæ. Mo¿e siê
wiêc okazaæ, ¿e ludzie bêd¹ spadaæ z krzese³ – wyrokowa³
podczas obrad komisji grudniowych dyrektor £obeskiego
Domu Kultury Dariusz Ledzion.
- Nied³ugo na budynku zostanie
kilka krzese³. My jesteœmy naprawdê
bardzo ubogo wyposa¿eni, bardzo
ubogo. Bud¿et wystarcza jedynie na
p³ace i wydatki bie¿¹ce, a na dodatkowe zadania musimy zarabiaæ. Trochê siê zmieni³a sytuacja, kiedy
œwietlice przesz³y pod nasze zarz¹dzanie. Ka¿da œwietlica ksiêgowana
jest osobno. Potrzeba 100 tys. z³ na
rozbudowê œwietlicy w Dobieszewie
i 150 tys. z³ na Worowo, a dotacja
wynosi milion – powiedzia³ dyrektor
£obeskiego Domu Kultury Dariusz
Ledzion.
Radny Bogdan Górecki zasugerowa³, aby pieni¹dze z wynajmu sal
przeznaczyæ na zakup wyposa¿enia. Burmistrz przypomnia³, ¿e w
Urzêdzie Miasta pracuje osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie
œrodków zewnêtrznych. Czy milion
wystarczy na zakup krzese³ czas
poka¿e, póki co dla bezpieczeñstwa
warto przychodziæ z w³asnymi taborecikami. W sumie na dzia³alnoœæ
£obeskiego Domu Kultury wraz z
inwestycjami w œwietlicach w Worowie i Dobieszewie na konto £DK
wp³ynie oko³o 1,3 miliona z³, przy
czym organizacj¹ Dni £obza oraz
Do¿ynek Gminnych zajmie siê
Urz¹d Miasta, który chce przeznaczyæ na ten cel 70 tys. z³.
Dla porównania Gryficki Dom
Kultury w roku ubieg³ym uzyska³

dotacjê w wysokoœci 800 tys. z³. Za
tê kwotê organizowa³ imprezy zarówno w Gryficach jak i na wsiach.
Skromniejszy bud¿et pozwoli³ na
zorganizowanie w Gryficach koncertu kameralnego najwspanialszych utworów operowych œwiata
zatytu³owanego „Beautiful Aries
and magnificent performers”, w wykonaniu: Agnieszki Tomaszewskiej sopran, absolwentki Akademii Muzycznej w Wiedniu i Akademii Muzycznej w Gdañsku, Tomasza Krzysica – tenora, zwyciêzcy Miêdzynarodowego Konkursu G³osów Operowych ROSETUM w Mediolanie
oraz Medey Berianidze (Gruzja) pianistki, akompaniatorki, absolwentki
konserwatorium w Tbilisi oraz sta¿ystki Konserwatorium im. Piotra
Czajkowskiego w Moskwie.
Gryficzan bawi³a równie¿ grupa
taneczna „Dzierdan” z Valjeva w
Serbii, której towarzyszy³a orkiestra
dêta „Drusztvo Srpskih Domacina”,
a prócz tego by³y festyny, festiwale,
majówki.
Inna rzecz, ¿e porównuj¹c bud¿ety obu miejscowoœci widaæ mniejsz¹
ró¿nicê pomiêdzy bud¿etem Oœrodka Kultury a Bibliotek¹ Miejsk¹. Tam
dotacja dla Oœrodka Kultury jest
zaledwie o 300 tys. wiêksza ni¿ dla
biblioteki. W £obzie biblioteka ma
ponad po³owê mniejszy bud¿et ni¿
£DK.
mm

(£OBEZ). Bud¿et na rok bie¿¹cy jest bardzo zbli¿ony do ubieg³orocznego. Oznacza to, ¿e zaplanowano kolejne inwestycje na terenie
gminy.
- Jest to typowy bud¿et inwestycyjny. Na inwestycje gmina przeznaczy³a 6,4 miliona z³, co stanowi 18
proc. wydatków gminy. To bardzo
ambitny bud¿et, który równoczeœnie nak³ada ciê¿ar realizacji zaplanowanych zadañ. Planowanie to
jedno, a wykonanie drugie – powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
W bie¿¹cym roku dochody zaplanowano na oko³o 32,4 miliona z³,
z kolei wydatki bud¿etowe gminy
£obez na 35,3 miliona z³. Sp³aty kredytów wynosz¹ 1 130 827 z³, a obs³uga d³ugu 765 tys. z³.
Wœród wielu zadañ, jakie gmina
zaplanowa³a na ten rok jest przebudowa ulicy Zielonej wraz z rozdzieleniem istniej¹cej kanalizacji ogólnosp³awnej na kanalizacjê deszczow¹ i
sanitarn¹ (dokumentacja na rozdzia³
kanalizacji ogólnosp³awnej na sanitarn¹ i deszczow¹, wykonanie). Pieni¹dze na ten cel maj¹ pochodziæ ze
œrodków zewnêtrznych, a na zadanie zaplanowano 480 tys. z³.
Gmina zamierza równie¿ prowadziæ dalsze inwestycje na terenie
cmentarza komunalnego. W tym
roku zaplanowano utwardzenie alejki cmentarza wraz z oœwietleniem od
strony ul. S³owackiego do kaplicy
cmentarnej w £obzie, i na to zadanie
przeznaczono 70 tys. z³. W tym roku

ma zostaæ równie¿ po³o¿ony nowy
tynk na kaplicy cmentarnej. Bêdzie
to uwieñczenie zadania zwi¹zanego
z tym obiektem.
W tym roku burmistrz £obza zamierza rozpocz¹æ zadanie zwi¹zane z
monitoringiem miasta. W roku bie¿¹cym na ten cel zaplanowano 20 tys.
z³ ze œrodków zewnêtrznych, a w
roku nastêpnym 80 tys. z³ ze œrodków
w³asnych gminy. Jednak, jeœli plany
siê nie powiod¹ i gmina nie uzyska finansowania zewnêtrznego, burmistrz i tak chce rozpocz¹æ to zadanie. Kamery w miejscach newralgicznych miasta maj¹ zapobiec aktom wandalizmu, jakich w £obzie nie
brakuje.
Gmina bêdzie równie¿ kontynuowa³a przebudowê sieci wodociagowej, m.in. w ul. Kiliñskiego w
£obzie, gdzie na ten cel przeznaczono 60 tys. z³, budowê i przebudowê
sieci wodoci¹gowej w Klêpnicy za
610 tys. z³ w tym roku, a w nastêpnych dwóch latach po 200 tys. z³.
- Bud¿et zosta³ uchwalony jednog³oœnie, co dobrze rokuje. ¯yczymy sukcesów przy realizacji. Dziêkujmy panie burmistrzu za wnikliwe
rozpatrzenie wszystkich naszych
wniosków. ¯yczymy nowych dochodów, pe³nej kasy i sukcesów
przy realizacji bud¿etu – powiedzia³a El¿bieta Kobia³ka, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w £obzie.
Przewodnicz¹ca
zapewni³a
wsparcie i pomoc Rady tam, gdzie
bêd¹ one potrzebne.
mm
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Œrodki unijne
- na papierze
(POWIAT). Gdy wci¹¿ siê mówi
o mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków unijnych przez gminy, sytuacja
wygl¹da zgo³a inaczej. Wiele projektów jest nadal jedynie na papierze i
z kolejn¹ obietnic¹, ¿e tym razem finansowanie zadañ rozpocznie siê w
roku przysz³ym, choæ niektóre powinny ruszyæ w roku 2007.
Co roku urzêdy sk³adaj¹ wnioski
na niemal wszystkie projekty jakie
maj¹ wejœæ. Okazuje siê jednak, ¿e z
obietnic pozostaj¹ jedynie koszty
po stronie gmin zwi¹zane z wykonaniem np. projektów budowlanych,
bo nasi politycy na górze nie potrafi¹ dojœæ do porozumienia. O œrodkach unijnych mówi siê du¿o i jak
dotychczas - tylko siê mówi.
(POWIAT). Najwiêcej œrodków
pozyska³ Powiatowy Urz¹d Pracy w
£obzie - ³¹cznie 9.193 tys. z³, w tym
œrodków unijnych 2.993 tys. z³.
Œrodki unijne uda³o siê równie¿ zdobyæ Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w £obzie, które w roku 2008
pozyska³o dotacjê rozwojow¹ ze
œrodków Unii Europejskiej w wysokoœci 197 .343 z³. Starostwo Powiatowe w £obzie w tym roku wyda³o 4,7
mln z³ na ró¿ne zadania, w tym ze
œrodków w³asnych 1,9 mln, a oko³o
2,8 mln z³ zosta³o pozyskanych ze
Ÿróde³ krajowych.
(GMINA £OBEZ). W mijaj¹cym
roku z projektów tzw. twardych na
poszerzenie oraz poprawê jakoœci
oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w Przedszkolu Miejskim Nr
1 w £obzie pozyskano z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 225
tys. z³.
W ramach œrodków miêkkich
Szko³a Podstawowa nr 1 pozyska³a
z Europejskiego Fundusz Spo³ecznego 274 tys. z³ na projekt „Nasza
szko³a nasz¹ szans¹”. Zespó³ Szkó³
Gimnazjalnych równie¿ z EFS w ramach programu „Nie wolno godziæ
siê na pe³zanie, gdy czujemy, ¿e
mo¿emy wzbiæ siê wysoko” pozyska³ dofinansowanie w wysokoœci
362. 612 z³. Kolejn¹ instytucj¹, która
potrafi³a znaleŸæ œrodki unijne to

tygodnik ³obeski 6.01.2009 r.

Ze œmieciami do lasu?

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w £obzie, który w ramach programu „Pomó¿ sobie - od
biernoœci do aktywnoœci” pozyska³
123 478 z³.
W sumie wszystkich œrodków
pozyskanych przez Urz¹d w £obzie
by³o 3 316 638 z³, z tego unijnych
zaledwie 711 364 z³, pozosta³e to
œrodki krajowe.
(GMINA RADOWO MA£E) W
2008 r. gmina ta pozyska³a œrodki
unijne miêkkie w wysokoœci 87.386
z³, w tym: 70.942 z³ na projekt „Pomó¿
sobie - od biernoœci do aktywnoœci”
w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, 16.444 z³ na Projekt
„Szko³a równych szans” w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich
2004-2006.
(RESKO). Gmina ta nie pozyska³a ¿adnych œrodków twardych. W ramach RPO jedynie mogli skorzystaæ
przedsiêbiorcy. W ramach projektów
miêkkich pieni¹dze pozyska³o jedynie OPS w wysokoœci 100 360 z³
(œrodki w³asne gminy 10 400 z³) w
ramach programu „Pomó¿ sobie - od
biernoœci do aktywnoœci”, którego
partnerem by³o PCPR w £obzie.
(WÊGORZYNO). Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie
pozyska³ z EFS Kapita³ Ludzki w ramach programu „Pomó¿ sobie – od
biernoœci do aktywnoœci” 83.519 z³.
Równie¿ w ramach œrodków unijnych OSP Sielsko pozyska³o fundusze na program „Stowarzyszenie
szans¹ naszego rozwoju – aktywizacja œrodowisk wiejskich w Gminie
Wêgorzyno” poprzez Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Szczecinie - 32.510 z³.
OSP Runowo z kolei równie¿
poprzez Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Szczecinie otrzyma³o 33.242 z³ w
ramach programu „Aktywni i Mobilni – kurs komputerowy podnosz¹cy kwalifikacje zawodowe
mieszkañców wsi Runowo”. W sumie œrodków unijnych pozyskano
149 271 z³, gdy z funduszy krajowych - 504 tys. z³.
mm

(RADOWO-NOWOGARD). W
grudniu mia³o miejsce kolejne
zgromadzenie Celowego Zwi¹zku
Gmin R-XXI. Omawiano na nim
stan zaawansowania prac Zwi¹zku
pod wzglêdem inwestycji pod nazw¹
„Budowa regionalnego zak³adu gospodarki odpadami w S³ajsinie”.
- Koszt inwestycji, w której w jakiœ
sposób partycypujemy, b¹dŸ bêdziemy partycypowaæ, jest na poziomie
90 milionów z³. Prócz budowy regionalnego zak³adu w S³ajsinie pod Nowogardem jest jeszcze szereg innych
inwestycji ze sob¹ powi¹zanych np.
stacje prze³adunkowe. Zwi¹zek obejmuje rejon maj¹cy obs³ugiwaæ 270 tysiêcy mieszkañców. To jest potê¿na
inwestycja. Jeœli by ten projekt przeszed³, to finansowanie wynosi³oby, z
tego co wiem, 50 proc. Teraz trzeba siê
modliæ, by projekt uzyska³ akceptacjê, bo jeœli tak siê nie stanie, to bêdzie
bardzo nieciekawie, z uwagi na to, ¿e
niektóre sk³adowiska s¹ zamykane,
niektóre jeszcze dzia³aj¹, ale w przy-

sz³oœci wiêkszoœæ bêdzie zamkniêtych. Ta budowa jest po prostu konieczna. Wiadomo jest, ¿e im wiêcej
jest uczestników tej inwestycji, to
koszty jednostkowe s¹ mniejsze.
Zwi¹zek odwleka moment zamkniêcia sk³adowiska w S³ajsinie. Nie wyobra¿aj¹ sobie, by to sk³adowisko
by³o zamkniête wczeœniej, ni¿ rozpocznie siê budowa tej inwestycji –
powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady
Gminy Radowa Ma³ego Zygmunt
B³awzdziewicz.
Po tym oœwiadczeniu radni mieli
wiele pytañ i w¹tpliwoœci dotycz¹cych budowy sk³adowiska. Mimo
zapewnieñ zarz¹du Zwi¹zku, tak naprawdê to, czy otrzyma on dofinansowanie na budowê zak³adu odpadów zale¿y w znacznej mierze równie¿ od szczêœcia. Czy ono dopisze
Zwi¹zkowi - czas poka¿e. Póki co ten
sam czas dzia³a na niekorzyœæ
wszystkich korzystaj¹cych z obecnych sk³adowisk odpadów. One
bowiem ju¿ od tego roku maj¹ byæ
sukcesywnie zamykane.
mm

Gmina sprzedaje
(£OBEZ). Od listopada 2007 r.
do koñca paŸdziernika ropku ubieg³ego gmina £obez zby³a 64 lokale
mieszkalne dla najemców na kwotê
27.140,12 z³., co daje œrednio nieca³e 425 z³ za lokal.
Wœród sprzedanych lokali 44
znajduje siê w mieœcie, a 20 na wsi.
Gmina sprzeda³a tak¿e 41 dzia³ek pod
budownictwo mieszkaniowe na kwotê 692.040 z³; œrednia cena za dzia³kê
wynios³a wiêc 16.879 z³. Wyzbyto siê
równie¿ 12 dzia³ek na rzecz u¿ytkowników wieczystych na kwotê 82.969
z³, a wiêc œrednio za dzia³kê obecni
w³aœciciele zap³acili 6.914 z³.

Obecnie gmina posiada w swoich
zasobach 311 lokali mieszkalnych, w
tym: 239 lokali mieszkalnych w mieœcie i 72 lokali mieszkalnych na wsi.
W planach na rok bie¿¹cy gmina
zamierza sprzedaæ oko³o 10 dzia³ek
gruntu na polepszenie warunków
mieszkaniowych, 20 dzia³ek pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz planuje uzbroiæ tereny
przy ul. Drawskiej pod budownictwo przemys³owo-sk³adowe. Planuje równie¿ sprzedaæ 5 dzia³ek pod budownictwo przemys³owe. Z tego
tytu³u ma wp³yn¹æ do kasy miasta
oko³o 1,4 mln z³.
mm

REKLAMA

Ta ksi¹¿ka to jak
wygrany maraton
(£OBEZ) Bez tej ksi¹¿ki nie
sposób napisaæ innych o sporcie, i to
zarówno w samym £obzie, jak i
regionie. Po piêciu latach ¿mudnych opracowañ, zbierania dokumentów i wspomnieñ, pan Zdzis³aw
Bogdanowicz wyda³ ksi¹¿kê „Historia sportu ³obeskiego 1945 –
2007”. Znajduj¹ siê w niej postaci i
wydarzenia daleko wybiegaj¹ce
poza £obez. S¹ tu sportowcy i dzia³acze znani w Gryficach, Nowogardzie, Œwidwinie i okolicznych powiatach, a tak¿e w kraju.
Ta ksi¹¿ka zapiera dech w piersiach, zarówno od strony edytorskiej
(œwietna ok³adka i papier, przejrzysty uk³ad) jak i autorskiej. Pan Zdzis³aw Bogdanowicz wykona³ tytaniczn¹ pracê.
Autor przesiedzia³ wiele godzin w Ksi¹¿nicy Pomorskiej wertuj¹c
powojenn¹ prasê. Odby³ setki rozmów ze sportowcami i dzia³aczami.
Zebra³ ich relacje, dokumenty i zdjêcia. W ksi¹¿ce umieœci³ oko³o 700
zdjêæ. Wstêp do ksi¹¿ki napisa³ prof. dr hab. Kazimierz Koz³owski:
„Niewiele mamy monografii powiatów obejmuj¹cych okres 62 lat polskich losów regionu. Nie ma te¿ w skali Pomorza Zachodniego ani jednej
tak obszernej i wnikliwej monografii sportu w wybranym powiecie”.
Jako samodzielne ujête zosta³y takie dziedziny sportu w £obzie jak:
kolarstwo, jeŸdziectwo, lekkoatletyka, boks, strzelectwo i sporty
obronne oraz te ju¿ wspó³czesne – badminton, szachy i pi³ka siatkowa.
Ksi¹¿ka zosta³a wydana w nak³adzie 1000 egzemplarzy. Mo¿na j¹
kupiæ u autora: Zdzis³aw Bogdanowicz, £obez, ul. Przemys³owa 3/6,
tel. 091 397 4006 lub 504 041477. To naprawdê unikalne i piêkne
wydawnictwo.
KAR
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Sylwester 2008

(£OBEZ). MroŸna sylwestrowa
noc nie nak³ania³a zbytnio do spacerów. Z tego te¿ powodu niewielu
³obzian skupi³o siê na starym boisku. Mimo tego nie zabrak³o tam
burmistrza miasta i gminy Ryszarda Soli, który tradycyjnie ju¿ z³o¿y³
wszystkim mieszkañcom ¿yczenia
noworoczne prosz¹c jednoczeœnie o
zachowanie spokoju.
Pokaz fajerwerków w noc sylwestrow¹ rozpocz¹³ siê w³aœciwie tu¿
po zapadniêciu zmierzchu. Im bli¿ej
by³o pó³nocy, tym na niebie rozb³yskiwa³o coraz wiêcej kolorowych
œwiate³. W tym roku, wprawdzie
³obzianie nie uczestniczyli t³umnie
na boisku, jednak da³o siê poznaæ, ¿e
wspaniale bawi¹ siê w swoich domach. Gdy wybi³a pó³noc, z terenu

ca³ego miasta wystrzeli³y w niebo
fajerwerki. Zaopatrzenie by³o zdecydowanie wiêksze ni¿ w roku poprzednim, a i ró¿norodnoœæ mog³a
zadziwiæ. Mieszkañcy niejako rywalizowali z pokazem sztucznych ogni
w wykonaniu gminy.
Mimo szampañskiej zabawy policja ³obeska nie mia³a zbyt wiele
pracy. Od godziny 22 do 6 rano na
interwencje wyje¿d¿a³a 19 razy, czyli
tyle samo, co w noc wigilijn¹. Najczêstsze zg³oszenia dotyczy³y
awantur rodzinnych spowodowanych wypiciem zbyt du¿ej iloœci alkoholu. Jedynie w Suliszewicach
dosz³o do bijatyki. Zacz¹tki podobnej awantury mia³y miejsce równie¿
na starym boisku, zanim jednak policja dotar³a na miejsce, agresywni
panowie rozeszli siê.
mm

Dzieci do Be³cznej?
(£OBEZ-gmina). 14 i 15 stycznia bêd¹ mia³y miejsce zebrania
wiejskie w miejscowoœciach Prusinowo i Worowo. Podczas spotkania
ma zostaæ omówiona kwestia wyboru szko³y przez rodziców. Dzieci zamiast do £obza mia³yby uczêszczaæ
do placówki w Be³cznej.
Bardzo du¿a dysproporcja odnoœnie liczby uczniów w ³obeskich
placówkach w porównaniu do liczby
uczniów w szkole w Be³cznej spowodowa³a, ¿e w³adze gminy poszukuj¹
rozwi¹zañ maj¹cych na celu zmniejszenie liczby uczniów w klasach
³obeskich. Zwiêkszenie obwodu w
Be³cznej mia³oby te¿ zmniejszyæ
koszt utrzymania placówki na wsi.

W pierwszym rzêdzie do Be³cznej
mia³yby uczêszczaæ dzieci z klas I-III
– nauczanie zintegrowane. Dzieci,
które obecnie uczêszczaj¹ do klas
starszych w £obzie pozosta³yby w
tych placówkach – oczywiœcie o ile
na takie rozwi¹zanie rodzice wyra¿¹
zgodê. W Be³cznej rodzice z Prusinowa i Worowa mieliby okazjê pozostawiaæ równie¿ swoje najm³odsze pociechy w tutejszym przedszkolu.
Przedszkole jest za darmo, koszt rodziców, to przys³owiowa kanapka
dla dziecka. Najbiedniejszym posi³ek dla milusiñskiego refundowany
by³by z bud¿etu gminy. O tym czy tak
siê stanie zadecyduj¹ rodzice podczas spotkañ.
mm
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Bia³e miasta

(POWIAT) By³ taki czas, gdy
co odwa¿niejsi burmistrzowie i
starostowie na okres zimowy og³aszali dane miasto „bia³ym”, argumentuj¹c swoje postanowienia
dzia³aniami proekologicznymi.
Dziêki temu przyje¿d¿aj¹cy turyœci mogli napawaæ siê widokiem
ton¹cych w œniegu miejscowoœci.
U¿ytkownicy dróg i chodników
doœæ czêsto mieli okazjê podziwiaæ
organizacjê ¿ycia w danych miejscowoœciach spêdzaj¹c wolny
czas na szpitalnych ³ó¿kach. Za
podejmowanie decyzji, by og³aszaæ dane miasto „bia³ym” nie kry³a
siê jednak potrzeba czysto ekologiczna a finansowa. Tam, gdzie
piach trzeba woziæ setkami kilometrów, a transport jest drogi ,w³odarze szukaj¹ oszczêdnoœci, gdzie tyl-

ko mog¹. Na oszczêdzaniu na drogach nikt jeszcze nie wygra³ – ludzie
d³ugo pamiêtaj¹ ból i konsekwencje
po³amanych koœci. £obza ani ¿adnego innego miasta jako miasta „bia³ego” w tym roku nikt nie og³asza³, piach
jest pod rêk¹, a mimo to ani na wsiach
ani na chodnikach go nie widaæ. Czêœæ
chodników nawet nie jest odœnie¿ona,
a ubity œnieg przy obecnych temperaturach sprawi³, ¿e sta³y siê one œliskie
i niebezpieczne. Czy naprawdê tak
trudno zabezpieczyæ w ci¹gu roku
piach, poustawiaæ skrzynie przy
chodnikach i mieæ gotowe zaplecze w
razie podobnej pogody? Tak siê skalda, ¿e zima w Polsce pojawia siê cyklicznie – zawsze w tych samych miesi¹cach, a drogowcy czêsto zachowuj¹ siê tak, jakby zadziwia³ ich ka¿dorazowy opad œniegu w kraju.
mm

INFORMACJE

Spo³eczeñstwo
coraz biedniejsze
(RESKO). Do tutejszego Oœrodka Opieki Spo³ecznej zg³asza siê
coraz wiêcej osób potrzebuj¹cych
wsparcia.
Zwiêkszenie liczby osób szukaj¹cych pomocy zauwa¿a siê szczególnie w okresie jesiennym i zimowym. To w³aœnie z zakupem opa³u na
zimê oraz zorganizowaniem œwi¹t

Wiêcej za œmieci

ludzie maj¹ najwiêksze trudnoœci
materialne. Zgodnie z informacjami,
jakie uzyskaliœmy z reskiego OPS, w
tym roku liczba osób korzystaj¹cych
z pomocy oœrodka zwiêkszy³a siê o
oko³o 30-40 proc. To œwiadczy o
znacznym zubo¿eniu spo³eczeñstwa, a rokowania na rok obecny s¹
jeszcze gorsze.
mm

Na kryzys - spotkanie
(£OBEZ). Podczas ostatniej sesji w roku ubieg³ym radni rozmawiaj¹c o ostatnich poprawkach do bud¿etu zwrócili uwagê, ¿e kryzys dotkn¹³ równie¿ lokalnych przedsiêbiorców. W zwi¹zku z tym nale¿y
wspólnie przeanalizowaæ, czy gmina
bêdzie w stanie im jakoœ pomóc,
gdyby zasz³a taka potrzeba.
- Z niepokojem patrzê na przysz³y
rok. Faktycznie na terenie naszej
gminy nast¹pi³ spadek produkcji,
spadek eksportu, pracownicy bêd¹
zwalniani, b¹dŸ nie bêd¹ otrzymywali takiego wynagrodzenia, jakiego by
siê spodziewali. Ten rok mo¿e przy-
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nieœæ spadek dochodu. Jeœli bêdzie
taka potrzeba i koniecznoœæ, to nie
widzê ¿adnego problemu, aby zorganizowaæ spotkanie z najwiêkszymi
pracodawcami dzia³aj¹cymi na terenie naszej gminy, by na bie¿¹co i
bezpoœrednio zorientowaæ siê jaka
jest sytuacja – powiedzia³ burmistrz
Ryszard Sola.
Wprawdzie nadchodz¹ce k³opoty, z jakimi bêd¹ borykaæ siê nasi
lokalni przedsiêbiorcy, s¹ niejako
wpisane w bud¿et tegoroczny, jednak trudno powiedzieæ, ilu przedsiêbiorców bêdzie mog³o skorzystaæ z
pomocy gminy.
mm

(£OBEZ). Radni miejscy
zmienili uchwa³ê z 28 lutego
2008 r. w sprawie górnych
stawek op³at ponoszonych
przez w³aœcicieli
nieruchomoœci za us³ugi
w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
oraz opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych na terenie
Gminy £obez.
W listopadzie ubieg³ego roku do
Urzêdu wp³yn¹³ wniosek Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych Sp. z

o.o. w £obzie o dokonanie zmian w
„Regulaminie utrzymania czystoœci i
porz¹dku na terenie Gminy £obez”
w zakresie obowi¹zuj¹cych górnych stawek op³at za odbiór odpadów niesegregowanych w 2009
roku, ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci.
Zmiana ta podyktowana jest
wzrostem op³at za przyjêcie odpadów do utylizacji w Zak³adzie Gospodarki Odpadami w Rymaniu, z
którym PUK Sp. z o.o. w £obzie ma
podpisan¹ umowê na odbiór odpadów. Za odbiór 1 m szeœc. odpadów komunalnych górna stawka
wynosi 82 z³, a nie jak dotychczas
72 z³.
mm

Pisma do zmar³ych
(£OBEZ). Mieszkañcy przy ul.
Zielonej otrzymali ju¿ informacjê na
temat budowy sieci wodoci¹gowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z przy³¹czami w ul. Zielonej w
£obzie. Wszelkie uwagi i wnioski
mieszkañcy mog¹ sk³adaæ do Urzê-

du w terminie 21 dni od daty podania
obwieszczenia do publicznej wiadomoœci.
Jedn¹ z takich uwag mo¿e byæ
nieaktualny stan osób mieszkaj¹cych przy ul. Zielonej, np. wci¹gniêcie na listê osób ju¿ nie¿yj¹cych. mm

Paczki na pocz¹tek roku
(£OBEZ). Tradycyjnie jak co
roku dzieci korzystaj¹ce ze sto³ówki szkolnej otrzyma³y paczki z
³akociami.
W £obzie wsad do kot³a wyceniony by³ w roku ubieg³ym na 2,85 z³.
W zwi¹zku z tym, ¿e pieni¹dze na ten
cel nie zosta³y do koñca wykorzystane, a na rok obecny nie mog³y byæ
przeniesione, postanowiono ¿e
wszystkie dzieci korzystaj¹ce ze sto-

³ówki szkolnej, uczêszczaj¹ce do
szkó³ prowadzonych przez gminê
czyli: gimnazjum, szko³y podstawowe i przedszkola otrzymaj¹ paczki z
³akociami. Wartoœæ jednej paczki
wynios³a oko³o 20 z³.
Dotychczasowa cena wsadu do
kot³a nie ulegnie zmianie. Tak wiêc w
£obzie kucharki nadal s¹ w stanie
przygotowaæ obiad dla korzystaj¹cych ze sto³ówki za tê kwotê. mm
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REFORMA OŒWIATY PO WALIJSKU…

Obserwacje, spostrze¿enia, refleksje
na podstawie wizyty studyjnej w szko³ach w Walii
Wejœcie Polski do Unii
Europejskiej oznacza, jak
dot¹d, intensywny strumieñ
pieni¹dza na wspieranie
rozwoju gospodarki i
infrastruktury spo³ecznej.
Mo¿liwe jest te¿
pozyskiwanie funduszy na
szkolenia, co m.in. daje
sposobnoœæ dzielenia siê
wiedz¹ i doœwiadczeniami
miedzy narodami. St¹d o¿ywienie wymiany
nauczycieli z ró¿nych krajów
i przygl¹danie siê, jak to
robi¹ inni. Takie szkolenia
mog¹ byæ finansowane z
unijnego programu Leonardo
da Vinci – „Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie”.
Liderzy sektora pozarz¹dowego
w Polsce w dziedzinie edukacji (programy: „Ma³e Szko³y”, „Ma³e Przedszkole w Ka¿dej Wsi”) – Federacja
Inicjatyw Oœwiatowych (FIO) z
Warszawy i Towarzystwo Rozwoju
Inicjatyw Oœwiatowych (TRIO) z
Warszawy wykorzystali okazjê proponowan¹ przez unijny program
Leonardo Da Vinci dla realizacji projektu: „NOWE IDEE W EDUKACJI
WIEJSKIEJ – MA£A SZKO£A I
MA£E PRZEDSZKOLE”. Do udzia³u w projekcie zaproszono 20 nauczycieli i dyrektorów wiejskich
szkó³ i przedszkoli – animatorów
wyszkolonych i pracuj¹cych w pro-

gramach EFS. Projekt jest odpowiedzi¹ na specyficzne potrzeby nauczycieli pracuj¹cych w wiejskich
szko³ach i przedszkolach – osób, dla
których brak jest w Polsce odpowiedniej oferty szkoleniowej.
Jednym z pierwszych dzia³añ
przewidzianych w projekcie by³a
wizyta studyjna w Walii UK, podczas której mieliœmy okazjê zaobserwowaæ walijskie doœwiadczenia
wprowadzenia reformy oœwiatowej.
Walia wzoruje siê na krajach skandynawskich i i szkolnictwie w³oskim
i zakoñczy³a w³aœnie pilota¿owy
etap swojej reformy, który obejmowa³ zmiany w oœwiacie dzieci najm³odszych (3 – 7 letnich).
Walia w 2004 roku zdecydowa³a
og³osiæ dokument pt. „Walia: Kraj
ucz¹cy siê”, który opisuje za³o¿enia
reformy i z którego wynika, ¿e Walij-

czycy dostrzegaj¹c nieuchronne
zmiany w otaczaj¹cym siê œwiecie ,
postanowili spowodowaæ rozwój
nowych umiejêtnoœci w spo³eczeñstwie.
Dlatego pasywne, bierne metody nauczania (nauczyciel podaje
wiedzê) zamieniono na aktywn¹ i
samodzieln¹ pracê w³asn¹ dzieci (m.
in. praca metod¹ projektów, szkolenie w dzia³aniu i inne). Wg nowego
systemu proces nauczania polega
na uczeniu… samodzielnego uczenia siê . Nauczyciel uczy uczyæ siê, a
dzieci dochodz¹ do wiedzy poprzez
w³asn¹ aktywnoœæ w myœl zasady:
to co us³yszê lub zobaczê – szybko
zapomnê, ale to, co sam zrobiê - zapamiêtam i nauczê siê to wykorzystywaæ. Obecnie w walijskich szko³ach nie pracuje siê z dzieæmi, a pracuj¹ dzieci (a to ju¿ ró¿nica). Nauczanie odbywa siê poprzez pracê
w³asn¹ dzieci, które same rozwi¹zuj¹
postawione przez nauczyciela zadania. Nowe podejœcie w nauczaniu
promuje samodzielne uczenie siê i
kreatywnoœæ. Poprzez umiejêtnie
kierowan¹ zabawê dzieci eksperymentuj¹, rozwi¹zuj¹ problemy, podejmuj¹ decyzje indywidualnie lub
zbiorowo, przez co staj¹ siê pewniejsze i nabieraj¹ wiêkszego poczucia
w³asnej wartoœci.
Nowy system nauczania zak³ada,
¿e rozwój dziecka nie zawsze przebiega równomiernie i mo¿e byæ ró¿ny
dla dzieci w tym samym wieku. Obserwujemy przecie¿, ¿e np. niektóre
7 – letnie dzieci doskonale sobie
poradz¹ z umiejêtnoœciami dzieci
starszych, ale s¹ te¿ wœród nich i
takie dzieci, które nie osi¹gnê³y jesz-

cze umiejêtnoœci swoich rówieœników i potrzebuj¹ dla siebie wiêcej
czasu . Dlatego na zajêciach w szkole pracuje siê w zespo³ach czy grupach zbli¿onych w rozwoju, a nie z
ca³¹ klas¹.
W walijskich szko³ach znaczna
czêœæ nauki odbywa siê poza budynkiem szko³y, a dzieci maj¹ mo¿liwoœæ
bezpoœrednio obserwowaæ zjawiska
otaczaj¹cego œwiata. Przyk³adowo
przy wiêkszoœci szkó³ znajduj¹ specjalne zielone zak¹tki – z krzakami,
nie koszon¹ traw¹, przewróconym
spróchnia³ym drzewem, miejscem na
ognisko i sza³as z patyków. Prowadzone tam zajêcia zaskakuj¹ swoj¹
prostot¹, a jednoczeœnie skutecznoœci¹ metody. Ciekawym doœwiadczeniem dla dzieci (ale i dla nas obserwatorów zajêæ) by³o np. pieczenie grzanki na ognisku: 10 – osobowa grupka szeœciolatków spokojnie
siedzi przy ma³ym ognisku ( same
naznosi³y chrustu) , a ka¿de dziecko
samo piek³o dla siebie grzankê, jak
przysz³a jego kolej, bo ca³a grupa
mia³a do dyspozycji … 1 patyk do
pieczenia.
Obowi¹zkowo te¿ ka¿da szko³a
(nawet ta najmniejsza wiejska) ma
zaplanowany 1 dzieñ w tygodniu na
wyjazdy dydaktyczne dla dzieci np.
do innych szkó³ , zak³adów pracy,
zoo itp.
Nowy walijski system k³adzie
nacisk na wspó³pracê szko³y ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ w kierunku promowania idei uczenia siê przez ca³e
¿ycie (lifelong learning, LLL). Dlatego czêsto zobaczymy ucz¹cych siê
rodziców ( kursy zawodowe, szkolenia z zakresu pomocy spo³ecznej

tygodnik ³obeski 6.01.2009 r.

itp.) w tym samym budynku szkolnym,
w którym ich dzieci s¹ na zajêciach.
Walijski system nauczania przewiduje prowadzenie zajêæ szkolnych
przez nauczyciela z pomoc¹ asystentów, którzy wspieraj¹ jego pracê. W
szkole 1 osoba doros³a mo¿e opiekowaæ siê najwy¿ej 8-giem dzieci (w
szko³ach fundamentalnych – nasze
przedszkole i podstawówka w jednym). Dlatego w klasie, do której
uczêszcza 24 uczniów, pracuje 1
nauczyciel i 2 asystentów (osoby z
odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, 4 poziomy asystentury w zale¿noœci od zdobytych
uprawnieñ).
Zagospodarowanie przestrzeni
w walijskich szko³ach przypomina
nasze polskie przedszkola: w klasach dzieci pracuj¹ w grupach przy
stolikach w ró¿nych miejscach sali
(nie ma rzêdów ³awek, tak jak u
nas). Baza lokalowa i wyposa¿enie
klas w meble nas nie zachwyci
(mamy lepsze). Jednak przestrzeñ w
klasach i na korytarzach, a nawet
wokó³ szko³y uderza kreatywnoœci¹,
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ró¿norodnoœci¹ œrodków, bogactwem pomocy dydaktycznych. Ka¿da sala wyposa¿ona jest w zestawy
komputerowe, które w dowolnej iloœci znajduj¹ siê nawet w holach
szkolnych i …nie s¹ one oblegane.
£atwy dostêp do tego typu sprzêtu
przek³ada siê na powszechn¹ umiejêtnoœæ korzystania z komputera i
Internetu. Ka¿da sala (bez wyj¹tku,
nawet ta w najmniejszej wiejskiej
szkó³ce) wyposa¿ona jest w rzutnik
multimedialny i ekran … te¿ multimedialny, korzystanie z których jest
powszechne przez nauczycieli, a
nawet przez najmniejsze dzieci
Walijski system edukacyjny nie
zak³ada drugorocznoœci uczniów.
Wszystkie dzieci zdaj¹ do nastêpnej
klasy (wszystkie wiêc odnios¹ swój
sukces), chocia¿ zdaj¹ na ró¿nych
poziomach (oznaczenia literowe,
gdzie A to najwy¿szy, uprawniaj¹cy
do kontynuowania nauki w odpowiedniku naszego liceum).
W ka¿dej sali eksponowane s¹
te¿ osi¹gniêcia dzieci w ró¿nych
dziedzinach. Na takiej tablicy znajd¹

siê bez wyj¹tku wszystkie nazwiska,
bo ka¿de dziecko jest Mistrzem lub
Gwiazd¹ na swoje mo¿liwoœci: John
wygra³ konkurs matematyczny,
Aron przeczyta³ najwiêcej ksi¹¿ek o
matematykach, Dawid potrafi …byæ
kole¿eñski, albo najlepiej podlewa
kwiatki. Wszystkie dzieci maj¹ swój
sukces, na swoje mo¿liwoœci (a nie w
porównaniu z reszt¹ klasy). Które
dziecko nie bêdzie kocha³o tego
miejsca (tej szko³y), gdzie jest tak
bardzo doceniane, zauwa¿ane, nagradzane? Mo¿e w tym tkwi tajemnica sukcesu walijskiej szko³y: dzieci
po prostu lubi¹ swoj¹ szko³ê, z dum¹
nosz¹ mundurki, a pomimo obowi¹zku szkolnego do szko³y siê idzie… w
nagrodê.
Efekty walijskiej reformy oœwiatowej przesz³y oczekiwania jej autorów. Osi¹gane wyniki nauczania zadawalaj¹ na tyle, ¿e postanowiono
wprowadziæ nowy system w kolejnych walijskich szko³ach (docelowo
– we wszystkich pañstwowych).
Jednak nowy system budzi te¿ w¹tpliwoœci wœród tych rodziców, którzy ceni¹ sobie dawniej sprawdzone
metody. To do nich swoj¹ ofertê kieruj¹ prywatne szko³y z has³em wywieszonym na banerze: „My nauczamy w t r a d y c y j n y sposób” (prywatnych szkó³ w Walii jest …7). Tak¿e wœród nauczycieli s¹ przeciwnicy
zmian, ale nawet inspektorów badaj¹cych efekty pilota¿u zaskoczy³a
…niewielka ich liczba.
O obserwacjach poczynionych
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przez nas podczas wizyty w walijskich szko³ach, ale te¿ o polskich
doœwiadczeniach w prowadzeniu
ma³ych szkó³ i przedszkoli przez stowarzyszenia rozwoju wsi mówi³y
koordynatorki naszego wyjazdu
studyjnego: Pani Alina Koziñska –
Ba³dyga – Prezes FIO i Pani El¿bieta
To³wiñska – Królikowska – V-ce Prezes FIO podczas podsumowania
wizyty, które mia³o miejsce w walijskim Parlamencie. Zgromadzonych
pos³ów i przedstawicieli prasy ¿ywo
interesowa³y polskie rozwi¹zania w
dziedzinie edukacji wiejskiej, a
szczególnie poruszy³a ich determinacja w obronie zamykania ma³ych
szkó³ i przejmowanie ich przez organizacje pozarz¹dowe. W ten sposób
planowana debata o walijskiej reformie edukacji przerodzi³a siê w poruszaj¹cy i inspiruj¹cy wyk³ad o nieznanych Walijczykom polskich rozwi¹zaniach systemu edukacji, poparty wypowiedziami obecnych na
spotkaniu przedstawicieli naszych
polskich stowarzyszeñ - organów
prowadz¹cych ma³e szko³y i ma³e
przedszkola. W ten sposób walijski
Parlament us³ysza³ o niesieniu kaganka oœwiaty „|pod wiejskie strzechy” w Korzeczniku, Chlewiskach,
Studziankach Pancernych, £ubowie i wielu podobnych wiejskich
miejscowoœciach, a tak¿e o Ma³ym
Przedszkolu w Karwowie, gm.
£obez, Powiat £obeski.
Uczestnik wizyty studyjnej w
Walii – Bo¿ena Zarecka

GALA

WRÊCZENIA NAGRÓD
SPECJALNYCH STAROSTY
£OBESKIEGO ZA 2008 ROK
Serdecznie zapraszam mieszkañców powiatu ³obeskiego na uroczyst¹ Galê z okazji wrêczenia Nagród Specjalnych Starosty £obeskiego za 2008 r., która odbêdzie siê
31 stycznia 2009 r. o godz. 18.00 w
Sali Bankietowej „Retro” przy ul.
Drawskiej 6 w £obzie.
Antoni Gutkowski
Starosta £obeski
Po czêœci oficjalnej, zapraszamy
na BAL.
Wszystkich chêtnych tañcom i
biesiadowaniu, informujemy, ¿e
op³ata za uczestnictwo w balu, wynosi 100 z³ od osoby. W trakcie uroczystoœci - licytacja na rzecz wychowanków Domu Dziecka w £obzie.
Zg³oszenia na galê i bal przyjmujemy do dnia 19 stycznia 2009 r.
Wydzia³ Oœwiaty i Promocji Starostwa Powiatowego w £obzie
(tel.: 091 39 760 97, e-mail: promo-

cja@powiatlobeski.pl)
Dodatkowe informacje na temat
wydarzenia na stronie: www.powiatlobeski.pl

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA

MIESZKANIA

MOTORYZACJA

Œwidwin

£obez

Region

Zatrudniê diagnostê, mechanika,
elektryka samochodowego. Tel.
502 565 278.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Œwiêtoborcu, 3 pokoje 63 mkw.
Tel. 072 114 10 09, 0609 863 917.

Sprzedam Volvo 340 po kapitalnym
remoncie, by³ robiony dla siebie –
brak kierowcy wiêc sprzedajê. Tel.
692 173 708 – Wêgorzyno.

Gryfice

Zatrudniê pracowników z umiejêtnoœciami k³adzenia kostki polbruk,
ruroci¹gów
wodno-kanalizacyjnych oraz murarzy. Atrakcyjne p³ace. Tel. 091 384 08 39.
Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.

Mieszkanie 3 pok. w Unimiu, 67
mkw., bezczynszowe, po remoncie
+ gara¿ 40 mkw. Cena 125 tys. do
uzgodnienia. Tel. 887 256 755.
Sprzedam mieszkanie 2 pok., II p. w
£obzie. Tel. 091 397 40 28.
Kawalerka 28 mkw. w £obzie w bloku, parter. Cena - 88 tys do uzgodnienia. Tel. 605 980 898 lub 607 281 442.

Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg
5000 km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Gryfice

Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

INNE

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w centrum Gryfic. Tel. 091 387 23
97, 507 316 052.

Region

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.

Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.

Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.

Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok
prod. grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aœciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy,
cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwoœæ wys³ania zdjeæ na maila.

Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie pracownika do produkcji i monta¿u okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel. 091 387 71 20.

Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

£obez
Owczarki tanio sprzedam – odrobaczone, zaszczepione. Tel. 500
155 668.

Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

US£UGI

Region
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.

£obez
Polonez GTI 1600, rok pr. 1996 –
stan idealny – zaproponuj cenê i
kup. Tel. 660 421 037.

Sprzedam piec C.O., miech kowalski skórzany. Tel 694 140 816.

Instalacje elektryczne, systemy wideofonowe, domofonowe. Tel.
666-173-196.

Sprzedam wannê pó³okr¹g³¹ z hydromasa¿em. Cena 2 tys. z³otych.
Tel. 091 397 49 47 – wieczorem.

Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Sprzedam komplet kó³ zimowych Opel Astra2. Stan idealny! Cena
500 PLN - do uzgodnienia. Tel. 664417-147.

Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.

Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.

Sprzedam lady ch³odnicze, rega³y
metalowe regulowane, wagi elektroniczne, metkownice, rega³y
szklane na cukierki. Tel. 601 212
335.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Drawsko

Sprzedam klacz. Tel. 094 367 32 16.

US£UGI
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.

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

Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

Gryfice
Sprzedam OPEL CADET, r.pr. 1988,
1,6, benzyna, gaz. Cena 1.500,00
z³. Tel. 782 925 431.

INNE

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.
Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie ul. 3-go Maja. Tel. 697 393
752.
Sprzedam dzia³ki budowlane (10,
11, 12 arów) w £obzie przy ul. Strumykowej. Tel. 509 448 017.
Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel 0 608 813 947.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice
Kupiê kawalerkê w Gryficach lub
Trzebiatowie. Tel. 091 384 48 64
(wieczorem).
Sprzedam dom wolnostoj¹cy w
Gryficach. Tel. 505 081 153.
Sprzedam dzia³ki w Rzêskowie.
Tel. 512 584 156.

Drawsko
Sprzedam 3 dzia³ki budowlane – 32
a, 32 a, 21 a, w ZagoŸdzie przy trasie
£obez - Drawsko, 5 km od Drawska
przy hydroforni. Woda, œwiat³o, gaz.
Tel. 696 972 337, 692 173 708.

Œwidwin
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal
polo¿ony na ul. Miros³awieckiej 38,
teren by³ego POMu, obok Stacja
Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8
mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt: 094 - 36 71543 lub
694476882.
Sprzedam piekarniê w Œwidwinie
przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665 555
195, 667 143 991.

Region
Sprzedam kawalerkê 42 mkw. w
D¹browie Bia³ogardzkiej, gmina
R¹bino. Tel. 502 431 002.

MATRYMONIALNE

Gryfice

Region

Gara¿e blaszane, wiaty, kioski –
najtaniej. Dowóz gratis. Tel. kom.
0605 286 058; 059 833 45 36.

Pan lat 52 zapozna pani¹ w celu
matrymonialnym. Tel. 790 898 075.
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Wigilia stra¿acka w Resku
Dnia 20 grudnia 2008 roku w Centrum Kultury w Resku odby³o siê spotkanie wigilijne Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych. W spotkaniu wziê³y udzia³
jednostki z gminy Resko, czyli OSP
£osoœnica i OSP Resko wraz z M³odzie¿ow¹ Dru¿yn¹ Po¿arnicz¹. Na wigilii
nie zabrak³o komendanta Krzysztofa
Palucha oraz prezesa gminnego OSP Jaros³awa Strózikowkiego. Swoj¹ obecnoœci¹ uradowali stra¿aków kapelan ks.
dr Tadeusz Uszkiewicz, burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, dyrektor
Centrum Kultury w Resku Anna Bogdañska oraz zastêpca kierownika filii
pogotowia ratunkowego w £obzie i
Resku W³adys³aw Tabaka.
Spotkanie odby³o siê zgodnie z tradycj¹ w mi³ej i przyjemnej atmosferze,
stra¿acy nie narzekali na smak potraw.
Przyjemnie jest wspomnieæ tak¹ wigiliê,
mam nadziejê, ¿e ta tradycja bêdzie podtrzymywana przez kolejne pokolenia.
Zarz¹d OSP Resko serdecznie dziêkuje sponsorom wigilii, dziêki którym
mogliœmy tak wspaniale prze¿ywaæ te
piêkne œwi¹teczne chwile.
Druh Krzysztof Chudyk

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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Sk¹d weŸmie i na co wyda Gmina £obez
(£OBEZ). Bud¿et gminy
£obez powstawa³ doœæ
d³ugo z uwzglêdnieniem
uwag skarbnika gminy
i jego ostrze¿eñ
dotycz¹cych prognoz
na rok obecny,
zamierzeñ w³adz miasta
oraz wskazywaniem
potrzeb przez radnych.
Dochody
Planowane dochody bud¿etu
Gminy na rok 2009 wynosz¹
32.395.529 z³ i wzrastaj¹ o kwotê
3.129.705 z³, czyli o 10,7 proc. w porównaniu z planem dochodów na
rok ubieg³y. Natomiast w stosunku
do planu dochodów uwzglêdniaj¹cego zmiany wprowadzone w okresie od stycznia do paŸdziernika br.
– dochody na przysz³y rok zwiêkszaj¹ siê o 850.443 z³.
Na 2009 rok w dochodach maj¹tkowych zaplanowano kwotê
1.181.465 z³, która obejmuje wp³ywy ze sprzeda¿y dzia³ek pod budownictwo
mieszkaniowe
(726.000), sprzeda¿y dzia³ek pod
przemys³, us³ugi i handel
(240.000), sprzeda¿y dzia³ek na
polepszenie warunków (9.000),
sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej budynkiem u¿ytkowym
(50.000), z rat ze sprzeda¿y mienia
z lat ubieg³ych (66.465), z tytu³u
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci (50.000) oraz ze sprzeda¿y starego autobusu (40.000) .W porównaniu z planem dochodów maj¹tkowych na 2008 rok (który wynosi³
882.772 z³) – w 2009 roku prognozowany jest du¿y wzrost (prawie o
300 tys. z³, tj. o 33,8 proc.).
Na 2009 rok pozosta³e dochody
bud¿etowe
w
wysokoœci
31.214.064 z³ stanowi¹ dochody
bie¿¹ce, które wzrastaj¹ do roku
poprzedniego o 2.831.221 z³ (tj. o 10
proc.). Dochody w³asne na 2009
rok - planowany jest wzrost w tym
zakresie o prawie 1.489 tys. z³.

Dochody w³asne
W dochodach w³asnych najwiêkszy udzia³ stanowi podatek od
nieruchomoœci, z tytu³u którego
prognozowane wp³ywy wynosz¹
5.250.000 z³. Zgodnie z uchwa³¹
Rady Miejskiej stawki podatku od
nieruchomoœci w gminie £obez
wzrastaj¹ œrednio od 3,8 do 20 procent. Z tytu³u zmiany powy¿szych
stawek oraz za³o¿onej lepszej œci¹galnoœci – dochody z podatku od

nieruchomoœci powinny, zdaniem
urzêdników wzrosn¹æ w 2009 roku
o 383,4 tys. z³ w porównaniu z 2008
rokiem (tj. o 7,9 proc.).
Wp³ywy z podatku od œrodków
transportowych w 2009 roku zmalej¹, pomimo pozostawienia stawek na poziomie niezmienionym
ju¿ od trzech lat. Spowodowane to
zosta³o zaklasyfikowaniem przez
Starostwo w £obzie (w paŸdzierniku br.) sporej liczby pojazdów do
grupy specjalnej – zwolnionej z
opodatkowania.
Zmniejszone
wp³ywy wynios¹ 88 tys. z³ (mniej o
14,5 tys. wobec 102,5 tys. z³ w roku
bie¿¹cym).
Równie¿ maj¹ wzrosn¹æ wp³ywy z podatku leœnego o 4,6 tys. z³
(tj. ze 148,6 tys. z³ do 153,2 tys. z³ –
w zwi¹zku z podwy¿szeniem stawki).
Zmienione uchwa³¹ Rady Miejskiej stawki op³at targowych spowoduj¹ niewielki wzrost wp³ywów
do 11 tys. z³ w skali roku (z 8,5 tysiêcy z³ zaplanowanych na 2008
rok).
Natomiast w 2009 roku wp³ywy
z podatku rolnego zmniejsz¹ siê o
4 proc, a wiêc o tyle o ile Rada Miejska obni¿y³a stawkê przeliczeniow¹ w porównaniu z obowi¹zuj¹c¹ w roku bie¿¹cym, tj. z 50 z³ za
1 dt ¿yta do 48 z³, co spowoduje
zmniejszenie dochodów z 639 tys.
do 624 tys. z³ (mniej o 15 tysiêcy).
Dochody z podatku od spadków i darowizn, z op³aty skarbowej,
z op³at za zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu oraz z podatku od czynnoœci cywilnoprawnych zwiêksz¹
siê o 15 tysiêcy z³ (z 637 tys. do 652
tys.).
Na 2009 rok na podstawie
udzia³u we wp³ywach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
i od osób prawnych oszacowano
na poziomie 4.535.000 z³, tj. wiêcej
o 514.900 z³ od planu na rok bie¿¹cy
(wzrost o 12,8 proc).
Dochody pozosta³e – z op³at
cmentarnych, z mandatów, z us³ug
Miejsko – Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, z us³ug gastronomicznych, z wynajmu hali widowiskowo-sportowej, pomieszczeñ
w szko³ach, w Urzêdzie itp. – zaplanowano ³¹cznie na poziomie
1.040,5 tys. z³, tj. wiêcej o ponad
500 tysiêcy z³ ni¿ w br. Tak du¿a
ró¿nica wynika z wprowadzenia do
bud¿etu kwoty ponad 452 tys., tj.
œrodków pozyskanych przez Szko³ê Podstawow¹ Nr 1, Gimnazjum Integracyjne i Przedszkole Miejskie
na kontynuacjê projektów w ramach programu operacyjnego Kapita³ Ludzki rozpoczêtych w II pó³roczu 2008 roku. Obejmuj¹ one fi-

nansowanie zajêæ pozalekcyjnych
dla uczniów oraz poszerzenie oferty przedszkolnej dla dzieci (wraz z
doposa¿eniem placówek) i s¹ w
ca³oœci pokrywane ze œrodków
unijnych.

na pozosta³e wydatki rzeczowe (z
wy³¹czeniem osobowych i maj¹tkowych) w wiêkszoœci dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej za³o¿ono wzrost o 4 proc.

Mniej na dodatki
mieszkaniowe

Powy¿ej tego wskaŸnika znacz¹co wzrastaj¹ bie¿¹ce wydatki na
utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ turystyczno-rekreacyjnych (o 50
proc. z 20 tys. do 30 tys. z³), na utrzymanie cmentarzy komunalnych (o
17 proc, tj. o ponad 25 tys. z³), na
promocjê (o 20 proc., tj. o 20 tys. z³),
na obs³ugê d³ugu publicznego (o
102,4 proc. - wiêcej 387 tys.), na
dotacje dla przedszkola publicznego w £obzie (o 14,6 proc., tj. z 1.031
tys. do 1.181,5 tys. z³ – wiêcej o 150,5
tys. z³), na oczyszczanie miast i wsi
(o 39,4 proc. - wiêcej o 50,6 tys.), na
utrzymanie zieleni (o 60 proc., tj. z 75
tys. do 120 tys. z³), na utrzymanie
terenów ogólnodostêpnych (o 84
proc., tj. z 50 tys. do 92 tys. z³), na
organizacjê œwi¹t lokalnych (o 40
proc., tj. z 50 tys. do 70 tys. z³), na
dotacje dla £obeskiego Domu Kultury na bie¿¹ce funkcjonowanie (o
25 proc. tj. o 200 tys. z³), na ochronê
zabytków (o 250 proc., tj. z 10 tys. do
35 tys. z³).
W sumie wydatki bie¿¹ce - z wy³¹czeniem zadañ zleconych - zwiêkszaj¹ siê w stosunku do planu na
2008 rok o ponad 2.280 tys. z³ (tj. o
10,6 proc.).
Wszystkie wydatki bie¿¹ce (wraz
z zadaniami zleconymi) zamykaj¹ siê
w kwocie wy¿szej od planowanych
na rok 2008 o 2.882.790 z³ tj. o 10,9
proc.
Du¿y wzrost wydatków bie¿¹cych oraz znacz¹ce nak³ady inwestycyjne powoduj¹, ¿e bud¿et przysz³oroczny bêdzie deficytowym. W
celu pokrycia deficytu zaplanowano emisjê obligacji komunalnych w
wysokoœci 3.050 tys. z³, a tak¿e zaci¹gniêcie po¿yczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w
³¹cznej kwocie 950 tys. z³.

Dodatkowo ustalona wstêpnie
przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2009 rok
(11.199.457 z³) jest o ponad 840 tysiêcy z³ wiêksza od kwoty subwencji na
2008 rok (ustalonej ostatecznie na
poziomie 10.358.111 z³).
Czêœæ subwencji ogólnej przypada na wydatki zwi¹zane z wyp³at¹
dodatków mieszkaniowych) i wynosi ona 260.781 z³ (mniej o 108.671 z³
wobec 369.452 z³ w 2008 roku).
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu
administracji rz¹dowej oraz realizowane na podstawie porozumieñ zosta³y ustalone na poziomie 5.606.200
z³ (wobec 5.004.412 z³ w 2008).
Zwiêkszenie wynika przede wszystkim z urealnienia przez Wojewodê
dotacji na wyp³atê œwiadczeñ rodzinnych.
W 2009 roku na dofinansowanie
bie¿¹cych zadañ w³asnych z zakresu
pomocy spo³ecznej z bud¿etu centralnego ma wp³yn¹æ kwota
1.063.000 z³, tj. wiêcej zaledwie o
16.000 z³ ni¿ w 2008 roku (wzrost o 1,5
proc.).

WYDATKI
Wydatki ogó³em zaplanowano
na kwotê 35.264.702 z³ (wzrost do
planowanych wydatków na 2008 rok
o 208.790 z³, tj. o 0,6 proc. ).
Na wydatki o charakterze inwestycyjnym zaplanowano 5.846.500
z³, tj. o 2.674.000 z³ mniej ni¿ w
uchwale bud¿etowej na 2008 rok.

Zad³u¿enie
Z dochodów i przychodów przeznaczono 1.130.827 z³ na sp³atê kredytów bankowych zaci¹gniêtych w
latach 2003 – 2007.
Obok rat kapita³owych du¿ym
obci¹¿eniem dla bud¿etu w 2009
roku bêdzie tak¿e obs³uga zad³u¿enia, na ten cel przeznaczono 765 tysiêcy z³.

Wynagrodzenia
W 2009 roku w zakresie wydatków bie¿¹cych zaplanowano wzrost
œrodków na wynagrodzenia we
wszystkich jednostkach gminnych
œrednio o 6 – 9 proc. (bez uwzglêdnienia p³ac zw. z realizacj¹ nowych
lub dodatkowych zadañ). Natomiast

Wiêcej na rekreacjê i œwiêta

Nak³ady przewidywane na realizacjê zadañ inwestycyjnych oraz na
zakupy maj¹tkowe wynosz¹
5.846.500 z³ i stanowi¹ prawie 17
proc. ogó³u wydatków. W przysz³orocznym bud¿ecie zaplanowano tak¿e znacz¹ce œrodki finansowe na cele
remontowe (powy¿ej 550 tysiêcy z³).
Obci¹¿eniem dla bud¿etu Gminy
bêdzie w roku przysz³ym sp³ata rat
kapita³owych od zaci¹gniêtych ju¿
kredytów i obs³uga ca³ego zad³u¿enia – na co ³¹cznie zaplanowano prawie 1.895,8 tys. z³.
op

SPORT

tygodnik ³obeski 6.01.2009 r.
Na szachowej mapie województwa

Podtrzymuj¹ szachowe
tradycje powiatowe
Szachy s¹ sportem, który niesie
ze sob¹ wa¿ne elementy wp³ywaj¹ce na pozytywny rozwój m³odego
pokolenia. Umiejêtnoœæ gry w szachy, nawet na poziomie podstawowym, wp³ywa na poprawê logicznego myœlenia, systematyzuje pracê,
czyni odpowiedzialnym za w³asne
decyzje. Przydaje siê w ca³ym procesie edukacyjnym.
Pod patronatem Zachodniopomorskiego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego odby³y siê w Ko³obrzegu i Gryfinie Szachowe Dru¿ynowe
Mistrzostwa Województwa dla
wszystkich typów szkó³.
Bardzo dobrze zaprezentowali
siê szachiœci Zespo³u Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie. W gronie 21
powiatów nasi licealiœci zajêli 5.
miejsce, gromadz¹c 17,5 pkt. Dru¿yna ³obeska pod opiek¹ nauczyciela
wychowania fizycznego Ewy £ukasik wyst¹pi³a w sk³adzie: Martyna
Zieniuk (5 wygranych partii i III miejsce indywidualnie wœród dziew-

cz¹t), Jêdrzej Sola (5 wygranych partii i VII miejsce indywidualnie wœród
ch³opców), Patryk Soroczyñski (4
pkt), Robert Olejnik (3,5 pkt).
W kategorii szkó³ podstawowych do fina³u wojewódzkiego zakwalifikowa³o siê 26 placówek. Powiat ³obeski reprezentowa³a Szko³a
Podstawowa nr 2 w £obzie, zajmuj¹c
12. miejsce (14,5 pkt) oraz Szko³a
Podstawowa nr 1 w £obzie – 15. miejsce (13,5 pkt).
Najlepszymi szko³ami zosta³y: SP
nr 2 w Gryfinie, SP nr 3 w Ko³obrzegu
i SP nr 4 w Ko³obrzegu.
W relacji szkó³ gimnazjalnych do
rywalizacji przy szachowych stolikach przyst¹pi³o 21 ekip szkolnych.
Wœród tych z najwiêksz¹ iloœci¹
punktów znalaz³y siê: Gimnazjum nr 6
w Ko³obrzegu, Gimnazjum nr 2 w
Gryficach i Gimnazjum nr 9 w Koszalinie. Z terenu powiatu ³obeskiego w
fina³ach wojewódzkich wyst¹pi³y:
Gimnazjum w Wêgorzynie – 12. miejsce (13 pkt) i Gimnazjum w Resku –
17. miejsce (11 pkt).
(zb)

Firma przerabia³a w gara¿u
(£OBEZ). Niecodzienn¹
niespodziank¹ zakoñczy³a siê
próba zakupu autobusu dla
osób niepe³nosprawnych. Po
wygranym przetargu firma
z Lublina spóŸnia³a siê
z dostaw¹ autobusu.
Zaniepokojeni tym faktem
w³odarze miasta i gminy wys³ali
do Lublina pracowników
Urzêdu. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e firma, która wygra³a
przetarg, w gara¿u przerabia
samochód dostawczy na...
autobus dla osób
niepe³nosprawnych.
Takiego rozwoju wypadków nikt
siê nie spodziewa³, nikomu te¿ nie
przysz³o do g³owy, ¿e w ten sposób
mo¿na podejœæ do zagadnienia zwi¹zanego ze sprzeda¿¹ pojazdu, który
musi spe³niaæ œciœle okreœlone wymagania. W zwi¹zku z tym, ¿e samochód w du¿ej mierze mia³ byæ finansowany ze œrodków PFRON, gmina
zwróci³a siê z proœb¹ o przed³u¿enie
czasu finansowania wyjaœniaj¹c zaistnia³¹ sytuacjê. Œrodki zosta³y zabezpieczone, a gmina mog³a przyst¹piæ do og³oszenia drugiego przetargu. Tak te¿ siê sta³o, z zaznaczeniem,

¿e musi byæ to pojazd seryjny i rocznik 2008.
O ma³y w³os do £obza trafi³by
pojazd, którego gmina nie mog³aby
zarejestrowaæ i u¿ywaæ do celu w jakim zamierza³a. Trudno samochodem
dostawczym dowoziæ ludzi, nawet
jeœli jest to samochód przerabiany . Z
dwojga z³ego pozostaje nadzieja, ¿e
tym razem za tê sam¹ kwotê gmina
zakupi pojazd nowszy, wszak ceny
rocznika 2008 zaczê³y spadaæ. mm

130 tys. dla Sparty

Na sesji jak na boisku
Prezes Sparty
Joanna Stasiak

(WÊGORZYNO). Nowa prezes
Sparty Joanna Stasiak ma za sob¹
pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ przeprawê, bo odnosz¹c¹ siê do przydzielonych œrodków na rok obecny.
W roku ubieg³ym klubowi radni
przyznali 118 tys. z³. Okaza³a siê ona
zbyt ma³a, skoro w tym roku burmistrz wyst¹pi³a z wnioskiem, by
przeznaczyæ dla Sparty kwotê w
wysokoœci 145 tys. z³.
Podczas sesji, która mia³a miejsce w przedostatni dzieñ starego
roku, na sali obrad prócz prezes
Sparty pojawi³o siê równie¿ kilku
kibiców klubu. Mia³a siê bowiem
rozegraæ rzecz najwa¿niejsza – radni
mieli ustaliæ w bud¿ecie œrodki finansowe na dzia³alnoœæ klubu w
roku bie¿¹cym. Jak czêsto w takich
sytuacjach bywa, nie obesz³o siê
bez nerwów i wzajemnych z³oœliwoœci. Gdy z sali pada³y oskar¿enia kibiców pod adresem radnych, ci starali siê tak podzieliæ bud¿et, aby wystarczy³o œrodków na ró¿ne cele.
Jan Mazuro odczytuj¹c stanowisko komisji poinformowa³, ¿e radni
na ten cel s¹ w stanie przeznaczyæ
125 tys. z³. Po tej informacji burmistrz

Trener poszukiwany
(WÊGORZYNO). Zosta³ og³oszony konkurs na trenera pi³ki no¿nej seniorów, juniorów i trampkarzy.
Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” poszukuje kandydata, który m.in. posiada wykszta³cenie wy¿sze pedagogiczne, uprawnienia instruktorskie lub trenerskie,
pozytywne wyniki szkoleniowe w
dotychczasowej pracy trenerskiej,
umiejêtnoœæ obs³ugi komputera.
Do obowi¹zków zawodowych
zwi¹zanych z prac¹ w LKS „Sparta”
Wêgorzyno bêdzie nale¿a³o m.in.
prowadzenie szkolenia sportowego
zawodników LKS „Sparta” Wêgorzyno, zorganizowanie amatorskiej
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ligi pi³ki no¿nej lub pi³ki siatkowej dla
mieszkañców gminy Wêgorzyno czy
prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej z pracy zawodowej i
szkoleniowej. Aby trener siê zbytnio
nie zasiedzia³ bêdzie musia³ podnosiæ kwalifikacje zawodowe. Przy
tych wszystkich wymaganiach wysokoœæ wynagrodzenia pozostaje
do negocjacji. Gdy ju¿ komisja zaakceptuje kandydata i jego roszczenia
wzglêdem wynagrodzenia zostanie
podpisana umowa o dzie³o. To jednak uzale¿nione jest od pozytywnego rozstrzygniêcia otwartego konkursu na dotacje i podpisania umowy z Urzêdem Miejskim w Wêgorzynie.
mm

Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz, korzystaj¹c z mo¿liwoœci autopoprawki, wnios³a, aby kwotê tê zaokr¹gliæ
do 130 tys. z³. Radny Tomasz Mielcarek nie zgodzi³ siê z t¹ kwot¹ wnioskuj¹c aby finansowanie wynios³o
tyle, ile w pierwszej wersji – czyli w
wysokoœci 145 tys. z³. Mimo i¿ w
roku ubieg³ym Sparta otrzyma³a na
swoj¹ dzia³alnoœæ 118 tys. z³, to i tak
zaproponowana na ten rok suma
wyda³a siê mi³oœnikom klubu zbyt
ma³a. Nie obesz³o siê wiêc bez rzucanych obraŸliwych s³ów w stronê
radnych. Mimo tego i apelu prezes
Joanny Stasiak, radni pozostali przy
autopoprawce burmistrz. Byæ mo¿e
na tê decyzjê mia³y wp³yw s³owa radnej Jadwigi Kamiñskiej, przypominaj¹cej, ¿e w gminie jest wiele innych
bardzo wa¿nych zadañ do wykonania, chocia¿by dostarczenie mieszkañcom wody zdatnej do picia.
Warto zauwa¿yæ, ¿e bud¿et przeznaczony dla Sparty jest o 6 tysiêcy
mniejszy, ni¿ ten, który £obez przeznaczy³ dla swojego Œwiatowida, z
tym, ¿e 20 tys. z³ z tych œrodków przeznaczone jest osobno dla dru¿yny z
Dalna. Tak wiêc dla Œwiatowida w³aœciwie zabezpieczono 116 tys. z³.
Przy okazji warto tu zwróciæ uwagê
na postawê kibiców w tych dwóch
miejscowoœciach. Gdy w Wêgorzynie kibice atakowali radnych, w
£obzie, zarówno burmistrz jak i kibice, zaatakowali swój klub za brak
umiejêtnoœci pozyskiwania œrodków zewnêtrznych oraz sponsorów
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e gmina nie
mo¿e w stu procentach zaspakajaæ
potrzeb klubu.
Warto tu zadaæ takie samo pytanie klubowi, jakie zadali kibice ³obeskiemu: „Czy ktoœ kiedykolwiek
sporz¹dzi³ jak¹kolwiek ofertê reklamow¹ dla firm mog¹cych umieœciæ
swój wizerunek, logo na trybunach,
p³ocie okalaj¹cym boisko, koszulkach czy dresach pi³karzy?” Kibice
z Wêgorzyna nazwali radnych komuchami, sami wykazuj¹c siê postaw¹ roszczeniow¹, tak charakterystyczn¹ dla minionego systemu. mm
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ROZMAITOŒCI

Kronika powiatu ³obeskiego
Chrzest Filipka

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Agnieszka i
Andrzej z Kacprem

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl
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Mróz mo¿e zabiæ
Wybita szyba
Kradzie¿ linii
telekomunikacyjnej
(PO£CHOWO) W nocy z 28 na 29
grudnia 2008 r. w rejonie miejscowoœci Po³chowo (gm. Wêgorzyno) nieznani sprawcy ukradli oko³o 90 metrów przewodu linii napowietrznej.
Straty wynios³y oko³o 250 z³ na szkodê Telekomunikacji Polskiej S.A.

Ukradli grê
(£OBEZ) W dniu 29 grudnia 2008
r. w £obzie, w mieszkaniu przy ul.
Niepodleg³oœci, nieznany sprawca
ukrad³ grê komputerow¹ Nintendo
DS. W³aœcicielka gry wyceni³a straty na kwotê 600 z³.

W³amali siê do samochodu
(£OBEZ) W okresie od 28 do 31
grudnia 2008 r. nieustalony sprawca
w³ama³ siê w £obzie, przy ul. Szkolnej, do samochodu marki Opel Kadet. Z³odziej ukrad³ trzy g³oœniki o
³¹cznej wartoœci 900 z³.

Zatrzymanie poszukiwanych
(POWIAT) Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie w
dniu 30 grudnia 2008 r.
zatrzymali ³¹cznie 3 osoby poszukiwane. Zatrzymani zostali przewiezieni do Zak³adów Karnych,
gdzie odbêd¹ wyroki pozbawienia
wolnoœci.

(£OBEZ) W godzinach porannych nocy sylwestrowej policjanci z
£obza ujawnili przy ul. Niepodleg³oœci wybit¹ szyb¹ w gablocie nale¿¹cej do Urzêdu Miejskiego w £obzie.
Zapewne sprawc¹ by³a osoba, która
nie doros³a, aby tej nocy spo¿ywaæ
alkohol.

NietrzeŸwi rowerzyœci
(POWIAT) W pierwszy dzieñ
nowego roku policjanci zatrzymali
dwóch nietrzeŸwych rowerzystów.
Pierwszy zosta³ zatrzymany w Wêgorzynie, przy ul. Grunwaldzkiej,
maj¹c 0.90 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugi w Dobrej z
wynikiem 0.56 mg/l. Obaj odpowiedz¹ przed s¹dem za pope³nione
przestêpstwo.

Pobicie w Suliszewicach
(SULISZEWICE) W dniu 1
stycznia 2009 r., oko³o godz. 0.15,
trzech mieszkañców Suliszewic pobi³o innego mieszkañca tej miejscowoœci. Mê¿czyŸni bili go rêkoma
oraz kopali po ca³ym ciele. Sprawcy
pobicia zostali zatrzymani do wyjaœnienia w areszcie. Poszkodowany
na szczêœcie nie odniós³ powa¿niejszych obra¿eñ i po zaopatrzeniu lekarskim zosta³ zwolniony do domu.
W tym samym czasie w niewyjaœnionych okolicznoœciach pobitemu zagin¹³ telefon komórkowy wartoœci
1178 z³.

W kraju ju¿ zdarzy³y siê przypadki zamarzniêcia ludzi. Szczególnie
nara¿eni na mrozy s¹ bezdomni, ale
i samotnie mieszkaj¹ce osoby niedo³ê¿ne i ubogie, które nie zawsze staæ
na zakup opa³u. Dlatego zwracamy
siê do czytelników o zwrócenie
baczniejszej uwagi na takie osoby i
informowanie o nich odpowiednie
s³u¿by. Ni¿ej podajemy adresy i telefony placówek pomocowych w naszym powiecie.
SCHRONISKA
Stowarzyszenie MONAR, Dom
dla Osób Bezdomnych i Najubo¿szych „Markot – Szko³a ¿ycia” – 30
miejsc w okresie zimy, dodatkowo
mo¿liwoœæ przyjêcia 5 osób w ramach interwencji. Posi³ki ciep³e i
suchy prowiant wydawane s¹ codziennie na miejscu.
72-315 Resko, £agiewniki; tel.
(091) 39-500-28;
Stowarzyszenie „DIOGENES”
Regionalne Centrum im. Marka
Kotañskiego w Rynowie – maksymalnie do 30 miejsc w okresie zimy (w
tym mo¿liwoœæ przyjêcia 2 osób w
ramach interwencji). Schronienie
znajd¹ mê¿czyŸni, kobiety, matki z
dzieæmi. Posi³ki ciep³e i suchy prowiant wydawane s¹ codziennie na
miejscu.
73-150 £obe z, Rynowo 27, tel.
(091) 39-76-066;
Zak³ad Opieki Zdrowotnej
„Monar” - 30 miejsc w okresie zimy,

dla osób uzale¿nionych w wieku 1926 lat. Posi³ki ciep³e i suchy prowiant
wydawane s¹ codziennie na miejscu.
73-150 £obez, Grabowo; tel.
(091) 39-750-00.
DOM POMOCY
SPO£ECZNEJ
Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku – 1 miejsce w ramach interwencji. Posi³ki i suchy prowiant wydawane s¹ codziennie na miejscu.
72-315 Resko, ul. Wojska Polskiego 40, tel./fax (091) 39-518-30.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
73-150 £o bez, ul. Bema 27, tel.
(091) 39-768-41 (42).
Wydzia³ Polityki Spo³ecznej
Starostwa Powiatowego w £obzie
73-150 £obez, ul. Konopnickiej
41, tel. (091) 39-761-23.
Miejsko–Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
73-150 £obez, ul. Niepodleg³oœci 13, tel. (091) 39-750-82.
Oœrodki Pomocy Spo³ecznej
72-315 Resko, ul. Bohaterów Monte Cassino 10, tel. (091) 39-513-96;
72-210 Dobra, ul. Rynek 1, tel.
(091) 39-141-91;
73-155 Wêgorzyno, ul. Ks. F Sosnowskiego 5, tel. (091) 39-714-09;
72-314 Radowo Ma³e, tel. (091)
39-72-102.

Co zabra³ to odda³

Sto³ówki w standardzie

(£OBEZ) O du¿ym szczêœciu
mo¿e mówiæ ksi¹dz z ³obeskiej parafii, który w dniu 2 stycznia 2009
r. wybra³ siê z kolêd¹ do wiernych.
Oko³o godz. 22.00 zawita³ jeszcze
do jednego z parafian przy ul.
Spokojnej. Prawdopodobnie bardzo ufa³ lokalnej spo³ecznoœci, bo
pozostawi³ swój samochód marki
Peugeot otwarty wraz z kluczykami i dokumentami. Po wyjœciu z

(£OBEZ). W bie¿¹cym roku bêd¹
kontynuowane remonty i wymiana
wyposa¿enia sto³ówek szkolnych.
W minionym roku nowe krzes³a zosta³y wymienione we wszystkich
³obeskich sto³ówkach oraz stoliki w
Szkole Podstawowej nr 2. Now¹ zastawê sto³ow¹ otrzyma³o Przedszkole Miejskie, dziêki czemu milusiñscy
spo¿ywaj¹ posi³ki z naczyñ przeznaczonych specjalnie dla dzieci. Do
sto³ówek trafi³y równie¿ nowe na-

mieszkania samochodu ju¿ nie
by³o.
Przez ca³¹ noc policjanci poszukiwali pojazdu licz¹c na to, ¿e z³odziej
go porzuci lub zostanie zatrzymany,
gdy bêdzie siê nim przemieszcza³.
Nastêpnego dnia, o godz. 6.10, samochód zosta³ znaleziony przy ul.
Bocznej. Z³odziej zabra³ jedynie nawigacjê satelitarn¹. Samochód pozostawi³ nie naruszony.
(kp)

Zebranie wyborcze
Ko³a „Pstr¹g”
Zarz¹d Ko³a Wêdkarskiego nr
8 „Pstr¹g” w £obzie serdecznie zaprasza wszystkich cz³onków ko³a
na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które bêdzie mia³o miejsce w
dniu 11 stycznia 2009 r., o godzinie
10.00, w sali konsumów w £obzie,
przy ul. Sienkiewicza.
Obecnoœæ cz³onków ko³a powin-

na byæ obowi¹zkowa z uwagi na fakt
wyborów nowych w³adz i rozliczenia z czteroletniej dzia³alnoœci stary
odchodz¹cy zarz¹d naszego ko³a.
Oczywiœcie po wyborach tradycyjne pieczenie kie³basek, przy których
bêdziemy debatowaæ o przysz³oœci
naszego Ko³a Pstr¹g w £obzie. Serdecznie zapraszamy.
Zarz¹d Ko³a Pstr¹g £obez.

czynia. Oczywiœcie nie obesz³o siê
bez remontów. Na ten cel gmina pozyska³a z programu wojewódzkiego
200 tys. z³, z czego 120 tys. zosta³o
przeznaczone na sprzêt. Urz¹d Miasta
nie chce poprzestaæ jednak na tym.
Chce zakoñczyæ kwestiê zwi¹zan¹ ze
sto³ówkami, dlatego te¿ i w tym roku
bêdzie siê stara³ o pozyskanie kolejnej transzy, jeœli siê uda równie¿ w
wysokoœci 200 tys. z³, z przeznaczeniem na sprzêt i remonty.
mm

CMY K

HUMOR TYGODNIA
Stary wêdkarz ³owi pod lodem. Mija godzina, dwie, ani jednego brania.
Zmarz³ na koœæ. Ju¿ ma wracaæ do domu, kiedy widzi ch³opaka, który
wybra³ stanowisko obok. Ten wycina przerêbel, zarzuca wêdkê i po
chwili wyci¹ga wielk¹ rybê. Mija piêæ minut - jest natêpna. Potem jeszcze jedna... i jeszcze jedna...
- Jak ty to robisz? Ja siedzê od bia³ego rana i nic, a ty w kwadrans
wyci¹gn¹³eœ ju¿ osiem piêknych sztuk!
- Uouaki ucha yc euue.
- Co?
- Uouaki ucha yc euue.
- Nic nie rozumiem. Powtórz to powoli!
Ch³opak wypluwa coœ na rêkê i mówi:
- Robaki musz¹ byæ ciep³e!

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa ê o b e sskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 52 brzmia³o: “Niechaj blask
choinki daje ciep³o domowi”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka (£obez),Teresa Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza. Gratulujemy.

