Z karnetem OPS do salonu urody
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Co dalej z przychodni¹?
(£OBEZ). W minionym
tygodniu zosta³y
wypowiedziane
umowy dzier¿awcom
funkcjonuj¹cym
w przychodni przy
ul. Sikorskiego.
Lekarze tu dzia³aj¹cy
maj¹ opuœciæ budynek
do koñca listopada.

Dyrektor ZDP oskar¿ony
o mobbing
Chcieli odwo³aæ przewodnicz¹c¹,
ale zabrak³o im podpisów
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Kazimierz Rynkiewicz
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awno nie poruszaliœmy
spraw dotycz¹cych bez
pieczeñstwa mieszkañców w gminie ³obeskiej, ale tak¿e
szerzej, w powiecie. Po roku 1989,
podobnie jak w kraju, £obez prze¿ywa³ tzw. transformacjê ustrojow¹
i zwi¹zan¹ z ni¹ transformacjê przestêpczoœci. Przez £obez przechodzi³y plagi kradzie¿y aut, malwersacji finansowych, a nawet mieliœmy
swoich rodzimych gangsterów i prawie filmowe akcje porachunków z
udzia³em broni i bomb. Handel narkotykami by³ na porz¹dku dziennym, przemys³owe przerabianie
oleju opa³owego na samochody te¿
mia³o tu miejsce, a nawet znikniêcia
i odnajdywanie niezidentyfikowa-

Z DRUGIEJ STRONY
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W ³obeskim gaju ptaszki
fruwaj¹...
nych cia³ w lesie. Ktoœ mo¿e kiedyœ
pokusi siê na napisanie historii kryminalnej minionego dwudziestolecia, w³¹czaj¹c w to przestêpczoœæ
gospodarcz¹, bo by³oby o czym i
by³aby ciekawa.
Rysujê to t³o dla porównania, bo
od kilku lat, dziêki zmianom w policji i spo³eczeñstwie, £obez sta³ siê
miastem bezpiecznym. Zosta³a wiêc
w tej sferze wykonana jakaœ spo³eczna praca, która mo¿e przynieœæ
trwa³e efekty, ale te¿ mo¿na je zaprzepaœciæ, gdy tamte dzia³ania nie
bêd¹ kontynuowane.
Niepokój wzbudzi³y ostatnie
kradzie¿e samochodów w £obzie, o
czym pisaliœmy w ostatnim numerze
tygodnika. Policja odmówi³a informacji na ten temat i to pierwszy z³y
sygna³, bo do tej pory wypracowana
przez lata jawnoœæ by³a jej mocn¹
stron¹, co zreszt¹ podawa³em jako
wzór innym komendom powiatowym. Jawnoœæ to nie przywilej, ale

obowi¹zek wspó³pracy ze spo³eczeñstwem, by wiedzia³o ono co siê
dzieje i mog³o reagowaæ. By³o ju¿
tak, ¿e policja zwraca³a siê do ludzi
o pomoc i przynosi³o to dobre efekty. Bo to nie jest tak, ¿e spo³eczeñstwo i policja to coœ osobnego; przestêpcy nie pope³niaj¹ przestêpstw
przeciwko policji ani przeciwko
prawu. Pope³niaj¹ je przeciwko
spo³eczeñstwu, wiêc w interesie
spo³eczeñstwa jest siê broniæ, informowaæ, wspó³pracowaæ, d¹¿yæ do
minimalizowania zagro¿eñ. To spo³eczeñstwo tworzy i op³aca policjê,
by walczy³a z przestêpcami.
Poruszam temat, bo pojawi³o siê
kilka niepokoj¹cych symptomów
nawrotu zagro¿eñ. Pobili cz³owieka
na ul. Kraszewskiego. ¯ona zg³asza
to na policji, a tam informuj¹ j¹, by
m¹¿ sam przyszed³, chocia¿ zawiadomienie o przestêpstwie mo¿e z³o¿yæ ka¿dy. Z kolei na ul. Koœciuszki
i promenadzie jakiœ „osi³ek” syste-

matycznie nachodzi wieczorami i
nêka rodzinê, a policja jest bezradna. Zreszt¹ niedawno na promenadzie napadniêto i próbowano okraœæ
staruszkê.
Dla odmiany w Radowie Ma³ym
radni narzekali na wzrost zagro¿eñ
i brak policjantów, co wójt skwitowa³, ¿e nie bêdzie ju¿ rozmawia³ z
policjantami, lecz z samym komendantem Robertem Gajem, bo nie
widzi innego wyjœcia. No i te skradzione samochody, których liczba
dosz³a ju¿ chyba do 15. I jak kamieñ
w wodê. O znajomoœæ swoich dzielnicowych nie bêdê pytaæ, bo tu nie
posuniêto siê na krok.
Trzeba pytaæ zawczasu – czy to
tylko zbieg okolicznoœci, czy symptomy rozk³adu policji i nawrotu fali
przestêpczoœci, która mo¿e mieæ
swoje przyczyny równie¿ w narastaj¹cej biedzie i bezrobociu.

Dyrektor oskar¿ony o mobbing

Pat w Zarz¹dzie Dróg
Powiatowych
(£OBEZ). Szefostwo starostwa powiatowego w £obzie œciga
dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie Wies³awa Bernackiego za brak postêpów w komunalizacji dróg. Dyrektor nie mo¿e
wykazaæ siê postêpami, bo pracownik, który mia³ to zadanie w
ramach obowi¹zków oskar¿y³ go o
mobbing.
Mimo i¿ niebawem up³ynie 10 lat
od czasu powstania powiatu ³obeskiego, nadal nie jest rozwi¹zana
kwestia komunalizacji dróg powiatowych. To z kolei wi¹¿e siê z problemami, najczêœciej – mieszkañców. Przyk³adem jest droga do Tarnowa. Teoretycznie jest powiatowa,
ale nie ma na to potwierdzenia wojewody. Aby takie potwierdzenie uzyskaæ, konieczne s¹ podzia³y geodezyjne. Gdy jest ju¿ okreœlony numer
geodezyjny, wojewoda wydaje decyzjê komunalizacyjn¹. Podzia³y s¹
niezbêdne równie¿ do tego, aby jak
to ju¿ bywa³o, nie okaza³o siê np., ¿e
w drodze jest budynek.
- Tutaj s¹ potê¿ne zaniedbania,
powiem - bezczynnoœæ po stronie

Zarz¹du Dróg Powiatowych. Tam do
tego stopnia nabrzmia³a sytuacja, ¿e
pracownik zajmuj¹cy siê tymi obowi¹zkami, oskar¿a dyrektora o mobbing, z czym absolutnie nie zgadzam
siê. Ta pani wytoczy³a panu dyrektorowi proces s¹dowy. To jednak nie
za³atwia tematu, nie jest on do dzisiaj rozwi¹zany. Po korespondencji
z panem dyrektorem zobowi¹za³ siê
przedstawiæ koncepcjê za³atwienia
problemu do koñca czerwca. Nie
za³atwi³. Ponagliliœmy pana dyrektora, to przys³a³ nam pismo na prze³omie sierpnia/wrzeœnia, ¿e proponuje przekazaæ te zadania do wydzia³u nieruchomoœci. Temu sprzeciwia
siê z kolei dyrektor wydzia³u nieruchomoœci, ¿e dostaje dodatkowe zadania. Zaistnia³ spór. Po naszej stronie jest kwestia rozstrzygniêcia sporu i doprowadzenia do takiej sytuacji, by komunalizacja dróg jednak
ruszy³a.
Powiedzia³em dyrektorowi, ¿e
mogê byæ œwiadkiem w s¹dzie. Kiedy pan dyrektor rozmawia³ z pani¹ na
ten temat i rozmawia³ stanowczo, nie
narusza³o to zasad kultury, ani do-

brego wychowania, tyle, ¿e stanowczo. Powiedzia³: „Pani ma to wykonaæ, to jest pani zadanie”. Teraz jest
taki pat w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych, bo upar³a siê, ¿e nie. Sprawa
w s¹dzie siê toczy – powiedzia³ starosta ³obeski Ryszard Brodziñski.
Pozew w tej sprawie wp³yn¹³ do
s¹du w maju ubieg³ego roku. Opinia
bieg³ego ma rozstrzygn¹æ, czy polecenie dyrektora by³o przyczyn¹ pójœcia
pracownika na zwolnienie lekarskie.
- Do czasu rozstrzygniêcia tematu nie wyegzekwujê wykonania tego
polecenia. Nie mogê zleciæ tego polecenia innemu pracownikowi,
bowiem w ramach obowi¹zków
s³u¿bowych to ta osoba mia³a wykonywanie tych zadañ. Nie wymagaj¹
one szczególnych umiejêtnoœci, jest
to ¿mudna, mrówcza praca. Byæ
mo¿e oka¿e siê, ¿e bêdzie koniecznoœæ zatrudnienia w tym celu kolejnego pracownika czy to w ZDP, czy
te¿ w wydziale nieruchomoœci, jeœli
przejmie to zadanie. Wszystko dopiero siê rozstrzygnie – powiedzia³
dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki.
MM
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Z OPS do salonu urody
(£OBEZ) Poni¿ej
publikujemy list, jaki
dotar³ do redakcji naszego
tygodnika. Sprawa jest
bulwersuj¹ca, bo Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w
£obzie zafundowa³
podpopiecznym us³ugi w...
salonie kosmetycznym.
Szanowny Panie Redaktorze
Jestem osob¹, która z racji trudnej sytuacji materialnej korzysta
czasami z pomocy oferowanej przez
opiekê spo³eczn¹. Jakie¿ wielkie
by³o moje zdziwienie, gdy prosz¹c
o pomoc otrzyma³am za³¹czon¹ ni¿ej ofertê Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Gdyby mi przedstawiono ofertê
z mo¿liwoœci¹ kupienia dzieciom
kurtek, czapek czy butów na zimê
by³abym szczêœliwa, ale z tego rodzaju oferty nie mogê skorzystaæ z
czystej przyzwoitoœci. Pieni¹dze,
które przeznacza siê na pomoc ubogim z ró¿nych przyczyn nie mog¹
byæ tak trwonione. Czy osoby tworz¹ce i podpisuj¹ce te ofertê s¹ na
pewno zdrowe na umyœle? Poza tym
proszê zwróciæ uwagê na kwotê zapisan¹ cyframi oraz tê zapisan¹
s³ownie. W szkole uczono mnie, ¿e
to co pisze siê s³ownie ma odzwierciedlaæ to, co zosta³o zapisane cyfr¹.
Od kiedy kwota 169,20 = sto siedemdziesi¹t cztery z³otych?! Doprawdy kusz¹ca oferta na tak¹ kwotê, ale wola³abym karnet na czapkê
i buty dla dziecka, obejdê siê bez
zabiegów upiêkszaj¹cych. Szkoda,
¿e pani dyrektor Graliñska nie zaproponowa³a viagry, skoro proponuje min. zabieg modeluj¹cy biust.
Jakim cudem przesz³o to przez ksiêgowoœæ (chodzi o zapis kwoty) oraz
to, ¿e pani Graliñska widzi tak¹
potrzebê pomocy najubo¿szym? A
mo¿e to ju¿ potrzeby pierwszorzêdne w rodzinach, w których brakuje
na chleb? Nie œmiem zrealizowaæ
tego karnetu, przepraszam wiêc dyrekcjê MGOPS.
Od pewnego czasu bezrobotna
z gromadka dzieci potrzebuj¹ca
bardziej przyziemnej pomocy.
Do listu zosta³ za³¹czony karnet
z wykazem us³ug mo¿liwych do zrealizowania. Publikujemy go obok.
Karnety na kwotê 169,20 z³
(s³ownie sto siedemdziesi¹t cztery
z³otych) – nie wiadomo dok³adnie,
która kwota jest prawdziwa, osoby
d³ugotrwale bezrobotne, korzystaj¹ce z OPS mog¹ zrealizowaæ dziêki
programowi Kapita³ Ludzki Pomó¿

sobie. Od biernoœci do aktywnoœci.
£¹cznie w gminie £obez jest 25
uczestników programu, którzy
mog¹ za pieni¹dze publiczne skorzystaæ ze œciœle wyznaczonego
salonu urody. Ewidentnie poszkodowani s¹ mê¿czyŸni, albowiem
wiêkszoœæ ofert skierowana jest do
kobiet.
W wykazie dostêpne s¹ takie
us³ugi jak np.: manicure, tipsy, zabieg modeluj¹cy biust, depilacja
gor¹cym woskiem nóg, r¹k, w¹s,
twarz, doczepianie rzês, strzy¿enie
damskie, strzy¿enie mêskie, farbowanie, strzy¿enie, modelowanie
oraz zabieg nawil¿aj¹cy, mo¿na te¿
zrobiæ sobie trwa³¹ ondulacjê itp.
Na pytanie skierowane do dyrektor MGOPS, sk¹d pomys³ na tak¹
w³aœnie pomoc, uzyskalismy odpoeidŸ, ¿e jest ona z programu unijnego i ¿e zosta³o to wpisane do wniosku. A wniosek pisa³ OPS, choæ liderem projektu jest PCPR. Poszczególne jednostki wystêpuj¹ce o dotacje do projektu wpisuj¹ w³asne zadania i partycypuj¹ w kosztach z
w³asnych bud¿etów. O ile zrozumiale by³oby takie dzia³anie w CIS czy
PUP, które dzia³aj¹ na rzecz poszukiwania pracy i wiary w siebie, o tyle
trudno zrozumieæ cel takiej pomocy
w oœrodkach pomocy spo³ecznej,
które maj¹ zadbaæ o podstawowe
potrzeby.
W ubieg³ym roku programem
tym zosta³o objêtych 96 osób. Ca³kowity koszt projektu wynosi³ wówczas 1.383.290 z³ (œrednio 14.409 z³
na osobê – tyle, co roczna pensja
wielu mieszkañców powiatu).
G³ównym za³o¿eniem projektodawcy jest przygotowanie osób bezrobotnych i korzystaj¹cych z oœrodka pomocy spo³ecznej do powrotu
na rynek pracy oraz zmniejszenie
iloœci rodzin dysfunkcyjnych i spowodowanie wzrostu aktywnoœci
spo³ecznej i zawodowej osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
Projekt ma równie¿ za zadanie
wzmocnienie umiejêtnoœci pozwalaj¹cych na pe³nienie ról spo³ecznych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych i umiejêtnoœci sprzyjaj¹cych mobilnoœci zawodowej,
zmniejszanie obszarów wykluczenia spo³ecznego, upowszechnianie

pracy socjalnej. Projekt zak³ada
równie¿ kompleksowe oddzia³ywanie na bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuñczo wychowawczych i rodzin zastêpczych,
przeciwdzia³anie dyskryminacji,
nierównoœci na rynku pracy i w
¿yciu spo³ecznym. W Projekcie
przewiduje siê zwiêkszenie nacisku

na indywidualn¹ pracê w ramach
kontraktów socjalnych.
Byæ mo¿e salon urody ma przeciwdzia³aæ dyskryminacji, nierównoœci na rynku pracy i w ¿yciu spo³ecznym, pytanie tylko czy o to w³aœciwie
chodzi³o projektodawcy i czy temu
maj¹ s³u¿yæ publiczne pieni¹dze w
ramach walki z ubóstwem?
MM
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GMINA RESKO

So³tysi naszego powiatu – Anna So³onyna z so³ectwa Iglice

Iglice i mniejsze
miejscowoœci mog¹
znikn¹æ z mapy
Kontynuujemy nasz¹ seriê wywiadów z so³tysami wsi w powiecie ³obeskim. Tym razem rozmawiamy z Anna
So³onyn¹, so³tysem Iglic, Potulin,
Orzeszkowa i Sto³¹¿ka w gm. Resko.
Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- So³tysem jestem ju¿ czwart¹ kadencjê. Wiele rzeczy, które mieliœmy
zaplanowane, ju¿ zrobiliœmy w przeci¹gu tych czterech lat. Funduszu so³eckiego w tym roku mieliœmy ponad
10 tys. z³. Pieni¹dze przeznaczyliœmy
na utrzymanie czystoœci w poszczególnych miejscowoœciach so³ectwa,
doposa¿anie np. placów zabaw, kupno pojemników na œmieci. Zakupiliœmy sto³y bosmañskie do ka¿dej miejscowoœci. S¹ to drewniane sto³y z
³awami, kosztuj¹ 650 z³. W Iglicach
mamy trzy takie sto³y, w Sto³¹¿ku i
Potulinach po jednym. Zrobiliœmy te¿
w ka¿dej miejscowoœci miejsce na
ognisko. Wszêdzie w so³ectwie postawiliœmy przystanki autobusowe
dla dzieci. Czêœæ funduszu przeznaczyliœmy na wyjazdy mieszkañców
na wycieczki. W tym roku byliœmy w
Barzkowicach, a w poprzednim w
Ko³obrzegu. Zawsze jeŸdzi ca³y autokar ludzi. Zleciliœmy do naprawy plac
zabaw. Jest on „wiekowy”, kiedyœ robili go pracownicy zak³adu poprawczego, który kiedyœ istnia³ u nas. Trzeba zacz¹æ konserwowaæ ten plac zabaw, ogrodzenie jest do naprawy. W
poprzednim roku robiliœmy w so³ectwie konkurs na najpiêkniejsz¹ posesjê, jednak w tym roku zdecydowaliœmy, ¿e nie zorganizujemy konkursu,
a wiêcej pieniêdzy przeznaczymy na
pikniki, po to, aby integrowaæ miejscow¹ ludnoœæ.
Zawsze te¿ staramy siê reprezentowaæ wioskê na zewn¹trz. Ostatnio
byliœmy na festynie w £ugowinie; 22
dzieci przebra³o siê w stroje cygañskie, które sami uszyliœmy.
Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, mo¿e imprezy?
- Zawsze robimy œwiêto pieczonego ziemniaka oraz majówkê. Jest to
czterodniowa impreza. W tym roku
nasza œwietlica wiejska mia³a byæ odremontowana, niestety, nie uda³o siê
i prace ponownie zosta³y przesuniête
na nastêpny rok. Szkoda, bo chcieliœmy przeznaczyæ pieni¹dze z funduszu na doposa¿enie naszej œwietlicy.
Zrobimy to jednak dopiero po remoncie. Nasza œwietlica wymaga ju¿ ka-

pitalnego remontu. Chcemy doposa¿yæ plac zabaw oraz odnowiæ zabawki, które ju¿ tam s¹.
Nie mamy jeszcze rozplanowanych pieniêdzy so³eckich na przysz³y
rok. Ma to zwi¹zek z tym, ¿e poprzedni fundusz jest bardzo sztywny i trudno jest coœ zaplanowaæ. Nie mo¿na
póŸniej tych pieniêdzy przekwalifikowaæ z pozycji na pozycjê. Np. na ten
rok zaplanowaliœmy na utrzymanie
zieleni 1.300 z³, a wykorzystaliœmy
oko³o 300 - 400 z³. Reszta przepadnie,
nie wykorzystamy wiêkszej puli, bo
nie mamy pracowników interwencyjnych. Trzeba temu zapobiec, najlepiej
¿eby by³a jedna pula pieniêdzy. Nie
mo¿emy te¿ pieniêdzy z funduszu
przekazaæ na coœ, co nie nale¿y do
gminy. Niestety w Iglicach jest boisko
do pi³ki no¿nej, jednak jest ono zrobione na terenach nienale¿¹cych do
gminy, wiêc nie mo¿emy pomalowaæ
bramek itd.
Z jakimi problemami boryka siê
obecnie wioska?
- Przykro, ¿e nie ma ludzi, którzy
mieli prace interwencyjne. To by³o
bardzo dobre dla so³ectw. Dziœ trzeba
robiæ wszystko spo³ecznie. Jednak nie
muszê pracowaæ sama. Mam bardzo
dobrych mieszkañców, wszystkim
so³tysom takich ¿yczê. W naszym so³ectwie mieszka tak¿e dwoje radnych,
którzy mi bardzo mocno pomagaj¹.
Iglice to nie jest ta miejscowoœæ,
co kiedyœ. Dziœ wiêkszoœæ ludzi m³odych wyje¿d¿a za prac¹ lub na studia,
id¹ po prostu w œwiat. Poza tym, naturalnie mieszkañcy umieraj¹. Jeœli dalej nie bêdzie w pobli¿u ¿adnego zak³adu pracy czy jakiegoœ przemys³u,
to Iglice i mniejsze miejscowoœci
mog¹ znikn¹æ z mapy. Jest to smutne.
O naszej drodze nie bêdê ju¿
wspomina³a. Jest tragiczna, na szczêœcie bêdzie w 2013 r najprawdopodobniej zrobiona. Nie mamy ¿adnych
autobusów liniowych. Jest to wielki
problem, nie ka¿dy ma samochód.
Je¿d¿¹ tylko autobusy szkolne. Mamy
tak¿e ci¹g³e problemy ze œwiat³em.
Ca³e lato pracownicy energetyki próbuj¹ coœ zmieniæ, k³ad¹ naziemn¹ liniê. U nas linia idzie przy ca³ych po³aciach lasów, jak jest ciê¿ki œnieg,
czy wiatry, zawsze rw¹ siê te linie. Od
kilku dni przy³¹czaj¹ w Resku elektrowniê i te¿ mamy przerwy w dostarczaniu pr¹du. Zim¹ jesteœmy tak¿e
ostatni w kolejce do odœnie¿ania drogi. Czêsto na szczêœcie udaje nam siê
dogadaæ i odœnie¿a je prywatny przedsiêbiorca z Iglic.
PJ
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Przecinaj¹ „A6” i
montuj¹ kratki burzowe

(RESKO) Podczas wrzeœniowej sesji Rady Miejskiej w Resku
radny Zygmunt Œwiêcicki, korzystaj¹c z obecnoœci na sali radnych
powiatowych, poruszy³ temat
drogi powiatowej.
- Chcia³bym nawi¹zaæ do naszej
nieszczêsnej drogi „A6” (Resko Nowogard). Œmiechu warte jest i
dziwne zarazem to, ¿e droga dopiero co wyremontowana, zosta³a ponownie poprzecinana i montuje siê
tam teraz kratki burzowe. Czy architekt wczeœniej planuj¹c budowê
drogi tego nie przewidzia³? Je¿eli
tak, to nale¿a³oby chyba zmieniæ architekta, czy te¿ wykonawca uwa¿a³, ¿e przejdzie mu to p³azem? Mówiliœmy wiele razy, ¿e zosta³o utopione w t¹ drogê 6 milionów. Koszty

te nie pokrywaj¹ siê z jakoœci¹ wykonania. Tak samo jest z drog¹ w
kierunku £abunia. Uwa¿am, ¿e Powiat nie przyk³ada wagi do tego, na
co wydaje pieni¹dze, bo te pieni¹dze s¹ trwonione; nie mamy „autostrady”, nie mamy 6 milionów. Powinniœcie jako nasi radni bardziej
zwróciæ uwagê, na co Zarz¹d Dróg
Powiatowych wydaje pieni¹dze –
mówi³ stanowczo radny Œwiêcicki.
Do wypowiedzi radnego ustosunkowa³ siê Jan Michalczyszyn,
radny Powiatu. Zwróci³ uwagê na
to, i¿ dyrektor Bernacki niejednokrotnie odpowiada³ na pytania dotycz¹ce drogi powiatowej do £osoœnicy. Zaznaczy³, ¿e to nie jest budowa,
tylko nak³adka. Powiedzia³ te¿, ¿e
jeœli s¹ jakieœ niedoci¹gniêcia, to na
pewno zostan¹ naprawione.
PJ

Chcieli odwo³aæ
przewodnicz¹c¹, ale
zabrak³o im podpisów
(RESKO) W pi¹tek, 7 paŸdziernika, w sali Urzêdu Miejskiego w Resku odby³a siê specjalnie zwo³ana komisja Rady Miejskiej. Na spotkaniu radni mieli
przedyskutowaæ sytuacjê w klubie Mewa Resko.
Pani Ada Buczma 21 stycznia
2011 r. z³o¿y³a do Rady Miejskiej
pismo o pomoc w wyjaœnieniu nieprawid³owoœci wykazanych w klubie MLKS Mewa Resko. Na wrzeœniowej sesji przypomnia³a o piœmie
radnym. Jednak radni byli bardzo
zdziwieni, poniewa¿ nie trafi³o do
nich ¿adne pismo. Pisma pani Buczmy nie przekaza³a radnym przewodnicz¹ca rady Barbara Basowska.

Przewodnicz¹ca uzna³a bowiem, i¿
rada nie powinna byæ adresatem
tego pisma i przekaza³a je radcy
prawnemu. Radca prawny pismem z
7 lutego 2010 r. udzieli³ odpowiedzi, któr¹ skierowa³ do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Na specjalnie zwo³anej komisji
radny Adam Seredyñski powiedzia³,
¿e przygotowa³ pismo o odwo³anie
przewodnicz¹cej. Jednak pod wnioskiem podpisa³o siê tylko dwóch
radnych, a wniosek o odwo³anie powinien byæ podpisany co najmniej
przez 4. Swój wniosek uzasadnia³
tym, ¿e przewodnicz¹ca przejê³a
kompetencje rady i zdecydowa³a za
radnych, nie informuj¹c ich o piœmie
pani Ady Buczmy.
PJ
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Co dalej z przychodni¹?
(£OBEZ). W minionym tygodniu zosta³y
wypowiedziane umowy dzier¿awcom
funkcjonuj¹cym w
przychodni ³obeskiej
przy ul. Sikorskiego.
Lekarze tu dzia³aj¹cy
maj¹ opuœciæ budynek do koñca listopada. Niektóre podmioty otrzyma³y propozycjê zmiany warunków najmu, ale to
wynika³o z treœci
wzajemnych umów.
W³aœcicielem obiektu przychodni w £obzie jest Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczeciñskim. Na ten budynek ju¿ w roku
ubieg³ym odby³y siê dwa nieskuteczne przetargi. W tym roku powtórzono procedurê przetargow¹, z takim samym rezultatem. W pierwszym przetargu w tym roku cenê
przetargow¹ (zgodnie z wycen¹)
okreœlono na oko³o 4 miliony z³, w
drugim przetargu na oko³o 2 miliony. Jeœli dosz³oby do rokowañ, to
minimalna wysokoœæ ceny wynosi
40 proc. wartoœci wyceny, czyli 1,6
miliona z³. Warunkiem przyst¹pienia do rokowañ jest jednak udokumentowanie ewentualnemu nabywcy, ¿e obiekt jest wolny od dzier¿awców. St¹d m.in. wypowiedzenia
umów, które pokazuje siê stronie
kupuj¹cej. Starostwo stargardzkie
d¹¿y do tego, aby jak najszybciej
zbyæ obiekt, który dla niego jest jedynie k³opotliwym balastem. Póki
bowiem jeszcze obiekt by³ zarz¹dzany przez likwidatora, by³a osoba
zarz¹dzaj¹ca budynkiem. 31 maja
br. jednak starostwo stargardzkie
przejê³o zobowi¹zania po likwidowanym SP ZOZ. Przez likwidatora
poszed³ wówczas wniosek o wykreœlenie z rejestru ZOZ. Faktyczne
zobowi¹zania Powiat Stargardzki
przej¹³ na pocz¹tku sierpnia. Nie
jest jednak zainteresowany ani
przygotowany do zarz¹dzania tym
obiektem na tak¹ odleg³oœæ, jaka
jest pomiêdzy £obzem a Stargardem Szczeciñskim, nie prowadz¹c
¿adnej dzia³alnoœci w tym obiekcie.
Wypowiedzenie umów podmiotom dzier¿awi¹cym lokale w obiekcie przychodni doprowadzi³o do ich
spotkania w minionym tygodniu ze

starost¹ ³obeskim Ryszardem Brodziñskim.
Ju¿ podczas pi¹tkowego spotkania podmioty dzia³aj¹ce w obiekcie
wyrazi³y chêæ ponoszenia kosztów
eksploatacji obiektu i dalszego
dzier¿awienia obiektu. Wówczas
te¿ starosta ³obeski z³o¿y³ deklaracjê, i¿ starostwo nie zap³aci 2 milionów z³ za przychodniê.
- Jaka jest sytuacja w finansach
publicznych, wszyscy wiedz¹. Na
taki zakup nas nie staæ, tym bardziej,
¿e jest to obiekt, który wymaga
wielomilionowych nak³adów finansowych na przystosowanie go do
wymogów unijnych. Osobiœcie byliœmy, czyniliœmy oglêdziny na tym
obiekcie. Jest to trochê ryzykowne
przedsiêwziêcie. Musia³by Powiat
dzier¿awiæ go okreœlonym podmiotom, które ju¿ siê tam ulokowa³y.
Mamy i tê œwiadomoœæ, ¿e dla
mieszkañców powiatu ³obeskiego
od kilkudziesiêciu lat jest to historyczne uwarunkowanie, by przychodnie istnia³y tutaj, w £obzie. Jest
to powa¿ny problem do rozwi¹zania. Skoro uporaliœmy siê z problemem szpitala w Resku, to i z przychodni¹, mam nadziejê, te¿. Istotniejsze, aby sprawy pañstwa rozwija³y siê w dobrym kierunku, bo na
przysz³y rok bud¿et jest na poziomie
poprzedniego roku, wed³ug wskaŸników otrzymanych przez nas. A
przecie¿ jest inflacja, rosn¹ ceny i
staæ w miejscu nie mo¿emy. Nasze
mo¿liwoœci ogranicza te¿ sytuacja
pañstwa - powiedzia³ starosta ³obeski Ryszard Brodziñski.
Dyrektor Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej starostwa Wies³aw
Ma³y zwróci³ uwagê na to, ¿e potencjalny nabywca nie bardzo bêdzie
móg³ zmieniæ przeznaczenia obiektu, albowiem jest on architektonicznie przystosowany do obecnego
celu. Na zmianê sposobu u¿ytkowania musi byæ zgoda burmistrza. Dodatkowo, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia, do 2016
roku obiekty s³u¿by zdrowia trzeba
przystosowaæ do wymogów unijnych. Nabywca musi liczyæ siê z
tym, ¿e ten obowi¹zek bêdzie spoczywa³ na w³aœcicielu, a nie na
dzier¿awcach. Z pobie¿nych oglêdzin wynika, ¿e obiekt czekaj¹ wielomilionowe nak³ady.
Wczoraj z inicjatywy starosty
³obeskiego odby³o siê kolejne spotkanie, tym razem przedstawicieli
dzier¿awców z cz³onkiem Zarz¹du
Powiatu Stargardzkiego Ireneuszem Rogowskim. Podczas spotkania starostwo ³obeskie podtrzyma³o decyzjê, ¿e nie kupi przychodni za tê cenê. Uczestnicz¹cy w niej
przedstawiciele dzier¿awców gabi-

netów w ³obeskiej przychodni ciê¿ar dzier¿awy b¹dŸ zakupu obiektu
wziêli na siebie. Przedstawili dwie
propozycje: jedna - wieloletniej
dzier¿awy, opiewaj¹cej na 10 lub
20 lat. Przy takim rozwi¹zaniu
wziêliby na siebie nie tylko koniecznoœæ p³acenia czynszu dzier¿awnego, ale i remonty oraz koniecznoœæ p³acenia podatku od nieruchomoœci. Drug¹ propozycj¹
by³a chêæ kupna obiektu ³¹cznie z
dzia³k¹ w drodze negocjacji.
Wnioskowano przy tym, aby nale¿noœæ roz³o¿yæ na raty.
Dzier¿awcy przychodni w poniedzia³ek mieli przedyskutowaæ
miêdzy sob¹ obie opcje i wybraæ
jedn¹ z nich. Nastêpnie swoj¹ ofertê
maj¹ przes³aæ na piœmie do starosty
stargardzkiego, gdzie zostanie rozpatrzona przez zarz¹d. Jednak
musz¹ spe³niæ podstawowy warunek - Powiat Stargardzki bêdzie rozmawia³ z jednym podmiotem, a nie
poszczególnymi dzier¿awcami.
Mo¿e to byæ np. spó³ka, która z jednej strony bêdzie negocjowaæ z Powiatem Stargardzkim, z drugiej

strony zatrudni zarz¹dcê nieruchomoœci, bêd¹cego jednoczeœnie poœrednikiem pomiêdzy dzier¿awcami a starostwem powiatu stargardzkiego przy wybraniu opcji dzier¿awy obiektu.
- Dzier¿awcy dzia³aj¹cy w budynku przychodni wyrazili chêæ
dzier¿awy albo kupna. Starostwo
nie chcia³o byæ podmiotem, który
bêdzie uczestniczy³ w rokowaniach
i ewentualnym ratalnym nabyciu
nieruchomoœci. Na dzisiaj zadeklarowa³ tak¹ chêæ podmiot, który
prawdopodobnie zostanie utworzony przez dzier¿awców. Cieszê siê,
¿e w jakiœ sposób uda³o siê uspokoiæ
tych pañstwa, rozumiem ich niepokój, bo nie wiedz¹, jaka przysz³oœæ
ich czeka. Zadeklarowaliœmy w
trakcie rozmów, ¿e gdyby procedury przed³u¿y³y siê, to warunkowo
przed³u¿ymy umowy. Wypowiedzenia s¹ bowiem do koñca listopada. Mamy 1,5 miesi¹ca na skonkretyzowanie naszej wspó³pracy - powiedzia³ nam Ireneusz Rogowski,
cz³onek Zarz¹du Powiatu Stargardzkiego.
MM

Nowy sk³ad Komisji
Mieszkaniowej
(£OBEZ). 26 paŸdziernika
podczas najbli¿szej sesji Rady
Miejskiej w £obzie radnym miejskim zostanie przedstawiony projekt uchwa³y w sprawie powo³ania Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

Proponowany sk³ad Komisji
Mieszkaniowej to: Barbara Andryszak, El¿bieta Graliñska, Adam
Hlib, Katarzyna Micha³owska, Zofia Osieczko. Szósty cz³onek Komisji Mieszkaniowej ma zostaæ wybrany spoœród radnych.
MM
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Burmistrz Wêgorzyna
informuje, ¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997
o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z póŸn. zm) w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXIII/267/2004 z dnia
30.12.2004 r., Nr XV/128/2008 z dnia 31.01.2008 r. i Nr XIX/175/2008
z dnia 30.04.2008 r. Rady Miejskiej w Wêgorzynie

poda³ do publicznej wiadomoœci
wykazy nieruchomoœci lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y w
drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu
mieszkalnego:
1) lokal mieszkalny nr 1 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalno u¿ytkowym po³o¿onym w miejscowoœci Mieszewo 27;
2) lokal mieszkalny nr 2 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalno u¿ytkowym po³o¿onym w miejscowoœci Mieszewo 27;
3) lokal mieszkalny nr 6 mieszcz¹cy siê w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym po³o¿onym w obrêbie nr 1 miasta Wêgorzyno przy os.
40-lecia PRL 33;
4) lokal mieszkalny nr 3 mieszcz¹cy siê w budynku wielolokalowym
po³o¿onym w miejscowoœci Runowo Pomorskie przy ul. Kolejowej14.
W/w wykazy zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek l.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

Burmistrz Dobrej informuje

¿e, na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej wywieszony zosta³ wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do wynajêcia:
1. lokal mieszkalny po³o¿ony w Dobrej przy ul.
Koœciuszki 32/4 o pow. 92,54 mkw.

Reklama
Tel. 91 39 73 730

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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£OBEZ

Z monitoringu
dalej nici
(£OBEZ). Ostatnie
wydarzenia w £obzie
znacznie wp³ynê³y na
poczucie
bezpieczeñstwa jego
mieszkañców.
Zwiêkszy³a siê zarówno iloœæ
kradzie¿y samochodów, jak i napady, a tak¿e groŸby karalne. Przy tym
ponownie powraca kwestia monitoringu w mieœcie. Obecnie Rada
Miejska bêdzie pracowaæ nad przysz³orocznym bud¿etem, a w zwi¹zku z tym i nad planowaniem inwestycji w gminie. Czy monitoring tym
razem znajdzie siê w planach inwestycyjnych na przysz³y rok?
- Monitoring móg³by siê przydaæ
dla policji, która mog³aby to, co zarejestrowa³y kamery, wykorzystaæ
do swojej pracy operacyjnej. Wiem,
¿e przynajmniej w przysz³orocznym bud¿ecie nie bêdzie nas staæ,
aby zabezpieczyæ œrodki na wdro¿enie monitoringu w mieœcie. Ca³y
koszt monitoringu spada zawsze na
gminê, nie ma mo¿liwoœci pozyskania funduszy z zewn¹trz. Jest to dro-

ga instalacja, dodatkowo trzeba j¹
serwisowaæ, utrzymywaæ konserwowaæ i obs³ugiwaæ. Przymierzaliœmy siê do tego doœæ powa¿nie dwa
lata temu. Mieliœmy kosztorys, który opiewa³ na kwotê oko³o 200 tys.
z³, przy zainstalowaniu tylko siedmiu kamer. A co to jest siedem kamer? To tylko pewne wycinki miasta objête obserwacj¹. Ten pomys³
pad³. Na tê chwile nie s¹ mi znane
jakiekolwiek formy wsparcia finansowego dla gmin na budowê instalacji monitoringu. Gdyby by³y mi znane, to prawdopodobnie znaleŸlibyœmy w bud¿ecie pieni¹dze na wk³ad
w³asny i wniosek o dofinansowanie
z³o¿ylibyœmy. Mo¿e pod koniec
przysz³ego roku, na 2013 rok bêd¹
pieni¹dze i bêdziemy mogli monitoring wpisaæ – powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Po raz kolejny monitoring nie
znalaz³ siê w projekcie na kolejny rok
bud¿etowy. Zakres inwestycji przysz³orocznych ju¿ trafi³ do Rady Miejskiej i bêdzie dyskutowany podczas
najbli¿szych komisji i sesji. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e kiedyœ radni
znajd¹ pieni¹dze na zwiêkszenie
bezpieczeñstwa w mieœcie.
MM

Doczekali siê
(POWIAT). Zarz¹d Dróg
Powiatowych w £obzie
obecnie wykonuje prace
praktycznie na terenie ca³ego
powiatu. W £abuniu Wielkim
wykonywane s¹ chodniki,
jest to kolejny element prac
zwi¹zanych z remontem
drogi. Ca³a inwestycja ma
zostaæ zakoñczona do koñca
paŸdziernika, czyli o miesi¹c
wczeœniej, ni¿ planowano.
W porozumieniu z gminami
wykonywane s¹ prace na terenie
ca³ego powiatu. I tak w Wêgorzynie
mieszkañcy ul. Koœciuszki w koñcu

doczekaj¹ siê chodnika, w Bienicach, w gminie Dobra - równie¿. W
£obzie wspólne zadanie gminy i
powiatu bêdzie realizowane na ul.
Spokojnej, ul. Przedmiejskiej oraz
ma³y chodnik przy ul. Bocznej, przy
Redze.
Inaczej kwestia rozwi¹zana zosta³a w gminie Radowo Wielkie.
Tutaj ZDP przekaza³ gminie materia³, a gmina sama po³o¿y chodnik w
miejscowoœci ¯elmowo.
Mieszkañcy Mi³ogoszczy z kolei doczekaj¹ siê zatoczki autobusowej. W tym roku jednak tylko po
jednej stronie jezdni. Po drugiej
stronie zatoczka dla autobusów powstanie w roku przysz³ym. MM

Most na pó³metku
(UNIMIE). Remont mostu w
Unimu jest ju¿ na pó³metku, tote¿
utrudnienia komunikacyjne jeszcze jakiœ czas potrwaj¹.
Po wykonaniu zadania noœnoœæ
mostu zostanie zwiêkszona o 15 ton,
jednak ¿adne znaki drogowe nie

bêd¹ ograniczaæ przejazdu pod k¹tem tona¿u. Jedynym ograniczeniem po oddaniu mostu do u¿ytku
bêdzie fakt, i¿ nie bêd¹ mog³y znajdowaæ siê na nim dwa samochody
ciê¿arowe równoczeœnie.
Most wzmacniany jest metod¹
w³ókien wêglowych.
MM
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Jedna kostka
– dwa zniszczone
samochody

(£OBEZ). 13. w czwartek w
godzinach wieczornych mieszkaniec £obza wjecha³ na pas ronda
w £obzie po czym us³ysza³ niepokoj¹cy odg³os wydobywaj¹cy siê z
tylnego ko³a. Okaza³o siê, ze najecha³ na kostkê wybit¹ z pasa dla
TIR-ów.
- Us³ysza³em odg³os wydobywaj¹cy siê z tylnego ko³a. W³¹czy³em
œwiat³a awaryjne, zjecha³em na pobocze, aby zobaczyæ co siê sta³o.
Uszkodzi³em: oponê i podwozie
samochodu. Tu¿ za mn¹ jecha³ drugi kierowca, który równie¿ zjecha³

na pobocze i zatrzyma³ siê za mn¹.
Okaza³o siê, ¿e tamten kierowca
mia³ mniej szczêœcia, zjecha³ wraz z
kamieniem pod silnikiem. Uszkodzi³ wahacz – powiedzia³ uczestnik
zdarzenia, mieszkaniec £obza.
Na miejsce wezwano policjê,
aby spisaæ protokó³ ze zdarzenia. Na
miejsce udaliœmy siê w poniedzia³ek. Kamieñ nadal le¿a³ na poboczu
w pobli¿u poczty. Na pasie dla TIRów, brakuje jednej kostki, kilka niebezpiecznie wystaje ponad poziom
pasa, spora czêœæ luŸno trzyma siê
nawierzchni.
MM

Zadecyduj¹
o wyborze ³awników
(£OBEZ). 26 paŸdziernika
podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie radni
miejscy zadecyduj¹
o wyborze ³awników.
Kandydatami na ³awników
s¹: Urszula B¹k, Wanda
Biela, Alicja Draczyñska,
Józefa Spa³ka i Krzysztof
Malinowski.
Kolegium S¹du Okrêgowego w
Szczecinie ustali³o do wyboru przez
Radê Miejsk¹ w £obzie liczbê 12
³awników dla spraw karnych na potrzeby S¹du Rejonowego w £obzie
i 1 ³awnika dla spraw pracy na potrzeby S¹du Rejonowego w Stargardzie Szczeciñskim. Zg³oszenia kandydatów by³y przyjmowane do 30
czerwca br. W wymaganym terminie
wp³ynê³o tylko 5 zg³oszeñ kandydatów na ³awników do orzekania w
sprawach karnych. Wszyscy kandy-

daci zostali zg³oszeni przez prezesa
S¹du Rejonowego w £obzie. Do
S¹du Rejonowego w Stargardzie
Szcz. do orzekania w sprawach z
zakresu pracy nie zg³oszono nikogo.
Po dokonaniu analizy zg³oszeñ
Zespó³ Opiniodawczy w sk³adzie:
Monika Jarzêbska - przewodnicz¹cy Zespo³u, Maria Pokomeda - wiceprzewodnicz¹ca, cz³onkowie:
Mariusz Brzeziñski, Jadwiga Mazan, Andrzej Sarnowski i Henryk
Stankiewicz, na posiedzeniach w
dniach 14 lipca i 28 wrzeœnia br.,
dokona³ oceny zg³oszonych kandydatów i zakwalifikowa³ wszystkie
5. osób.
18 lipca br. wyst¹piono z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o przed³o¿enie informacji o zg³oszonych
kandydatach na ³awników do S¹du
Rejonowego w £obzie. Komendant
Wojewódzki przekaza³ stosowne
informacje. Teraz o wyborze zadecyduj¹ radni.
MM
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Szansa na zaleg³e Jest ju¿ sk³ad
wyp³aty
komisji wyborczej
(POWIAT). Pracownicy zlikwidowanego SP
ZOZ w £obzie maj¹ coraz wiêksze szanse na
odzyskanie zaleg³ych wynagrodzeñ. Pomocy
w tej sprawie Powiatowi Stargardzkiemu ma
udzieliæ Ministerstwo Zdrowia.
31 maja powiat stargardzki
przej¹³ zobowi¹zania po likwidowanym SP ZOZ-ie w £obzie. Wartoœæ tych zobowi¹zañ to ponad
16,2 miliona z³. Z tego 12,6 to zobowi¹zania publicznoprawne wobec m.in. ZUS-u, Urzêdu Skarbowego, Gminy £obez oraz Gminy
Resko (zaleg³y podatek od nieruchomoœci). Na starostwie stargardzkim ci¹¿y ponad 730 tys. z³
zobowi¹zañ cywilnoprawnych i
oko³o 2,1 miliona z³ wraz z odsetkami zaleg³ych wynagrodzeñ wobec pracowników.
Od maja do dzisiaj starostwo
wyp³aci³o ju¿ ponad 500 tys. z³ zaleg³ych wynagrodzeñ wobec pracowników. Z tego tytu³u pozosta³o jeszcze ponad 1,5 miliona z³.
- Powiat stargardzki planuje
jeszcze w tym roku przeznaczyæ
na wyp³atê zaleg³ych wynagrodzeñ wobec pracowników ok. 400
tys. z³. Wyp³aci wszystkim tym,
którzy podpisz¹ ugody, czyli
zgodz¹ siê na czêœciow¹ redukcjê
odsetek. To z nimi w pierwszej
kolejnoœci prowadzone s¹ rozmowy i to te osoby nawet w ci¹gu 1
tygodnia od podpisania ugody
otrzymuj¹ zaleg³e wynagrodzenia. Wartoœæ umorzeñ to wynik
indywidualnych negocjacji. Ugo-

dy wahaj¹ siê od 30 do 50 proc.
zaleg³ych odsetek. Dziêki temu
mo¿emy zaspokoiæ wiêcej zobowi¹zañ. Z naszej analizy wynika,
¿e jeœli uda nam siê podpisaæ umowê z Ministerstwem Zdrowia w
ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek
samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system
zdrowia” otrzymamy kwotê 11
milionów z³, któr¹ musimy przeznaczyæ na zaspokojeniu zobowi¹zañ publicznoprawnych, z
których pozostanie nam do sp³acenia jeszcze ponad 1,5 miliona z³
zobowi¹zañ publicznoprawnych i
ponad 1milion z³ zwi¹zanych z zaleg³ymi wynagrodzeniami wobec
pracowników planowanych do
sp³aty w przysz³ych latach – powiedzia³ Ireneusz Rogowski cz³onek Zarz¹du Powiatu Stargardzkiego odpowiedzialny za s³u¿bê
zdrowia.
Pomoc z Ministerstwa to spory
zastrzyk dla Powiatu Stargardzkiego, ale sytuacja starostwa stargardzkiego nie jest do pozazdroszczenia, bo musi przeznaczyæ
jeszcze ponad 5 milionów z³, aby
sp³aciæ wszystkie zobowi¹zania
przejête po zlikwidowanym SP
ZOZ w £obzie.
MM

Sk³adamy serdeczne podziêkowania
wszystkim uczestnicz¹cym
w ostatnim po¿egnaniu

Œ.P. Janusza
Piszewskiego
- kochanego mê¿a, taty, dziadka
i przyjaciela Niech zostanie uœmiechniêty, w dobrej
pamiêci - Rodzina

(WÊGORZYNO). G³osowanie na radnego w wyborach uzupe³niaj¹cych dla obwodu obejmuj¹cego Mielno, Mieszewo, Sielsko
i Zwierzynek odbêdzie siê 20 listopada 2011 r. w godz. od 8. do 22.
Znany jest ju¿ sk³ad Gminnej
Komisji Wyborczej w Wêgorzynie.
Przewodnicz¹c¹ komisji zosta³a Jadwiga Krasnodêbska, zastêpc¹ Maria Jêdrzejczak, cz³onkami:
Ma³gorzata Dmochowska, And¿elika Jaroszuk, Marek Jaskulski, Zbigniew Wilk i Wioleta Wojnarowska.
Gminna Komisja Wyborcza w
Wêgorzynie kandydatów na radnego do Rady Miejskiej w Wêgorzynie, wybieranego w okrêgu nr 3 w
wyborach uzupe³niaj¹cych zarz¹-

dzonych na dzieñ 20 listopada 2011
r. przyjmuje w swojej siedzibie w
Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie,
ul. Rynek 1, sala nr 14.
19 i 20 paŸdziernika dy¿ury
Komisji odbywaj¹ siê w godzinach
od 14.00 do 16.00, natomiast 21
paŸdziernika 2010 r. w godz. od
18.00 do 24.00.
Zg³oszenia kandydatów na radnego wybieranego w okrêgu wyborczym nr 3 do Rady Miejskiej w
Wêgorzynie mog¹ byæ dokonane
najpóŸniej 21 paŸdziernika 2011 r.
od godz. 18.00 do godz. 24.00.
Zg³oszenia powinny byæ dorêczone Gminnej Komisji Wyborczej
przez pe³nomocnika Komitetu Wyborczego, b¹dŸ przez osobê przez
niegoupowa¿nion¹.
op

Czy zabraknie
leków?
(£OBEZ). Polskie Stowarzyszenie Diabetyków ostrzega, ¿e w
zwi¹zku z tym, i¿ od 1 stycznia
2012 roku ma wejœæ w ¿ycie nowa
ustawa refundacyjna, mog¹ pojawiæ siê z tego powodu problemy z
dostêpnoœci¹ leków refundowanych w tym insulin.
Nowe przepisy zabraniaj¹
udzielania rabatów i nie daj¹ mo¿liwoœci dokonania przeceny przez
producentów leków, które s¹ na stanie hurtowni i aptek w chwili wejœcia zmian cen. W zwi¹zku z tym,
jeœli hurtownia bêdzie mia³a lek u
siebie, to poniesie stratê. Aby nie

naraziæ siê na nieuniknione straty
hurtownie ogranicz¹ zapasy, schodz¹c nawet do zera. Oznacza to brak
leku w aptece i brak mo¿liwoœci
zamówienia go w ci¹gu krótkiego
czasu. Obecnie trudno przewidzieæ,
jak d³ugo taka sytuacja mo¿e mieæ
miejsce, albowiem trudny jest do
przewidzenia czas odbudowania
zapasów leków w hurtowniach, a
nastêpnie w aptekach.
Dlatego istotne jest, aby zaopatrzyæ siê w leki jeszcze w tym roku,
by nie zabrak³o ich na pocz¹tku roku
przysz³ego. Warto przy tym zwróciæ
uwagê na termin wa¿noœci leku. Op

Nie umiera ten, kto trwa wiecznie
w pamiêci ¿ywych.

P. Dariuszowi Piszewskiemu
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

Ojca
sk³ada
Redakcja Tygodnika £obeskiego

GMINA RESKO
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Zawsze
wyprowadzaliœmy na
prost¹ takich ludzi
(RESKO) Radni na jednej z
sesji Rady Miejskiej w tym roku
zorganizowali zbiórkê pieniêdzy
dla dziewczynki z Przemys³awia,
która poparzy³a siê gor¹c¹ wod¹.
Na wrzeœniowej sesji do tematu
powróci³ radny Adam Seredyñski.
- Pyta³em jak przedstawia siê
sprawa rodziny z Przemys³awia,
gdzie zosta³o poparzone dziecko. Ta
pani mia³a zaleg³oœci z p³atnoœci¹
czynszu. Jest tam sama, z 6. dzieci.
Umorzenie podatku poprawi³oby
zdecydowanie sytuacjê finansow¹
tej rodziny. Jestem zdumiony, zawsze wyprowadzaliœmy na prost¹
takich ludzi. Nie do pojêcia jest dla
mnie to, ¿e Komisja Bud¿etowa nie
zgodzi³a siê na umorzenie. Kobieta
ma oko³o 3 tys. z³ d³ugu. Na komisji
nie by³o nikogo kto by móg³ dobrze
przedstawiæ, jak¹ sytuacjê ma ta ro-

dzina. Kobieta nie mo¿e skorzystaæ
z dodatku mieszkaniowego, nie
mo¿e tego wyprostowaæ. Nie do
pojêcia jest to, ¿e zbieramy pieni¹¿ki, pomagamy, znamy sytuacjê, a
teraz ukrócamy to i nie dajemy szansy wyjœcia na prost¹. Jeden z synów
podj¹³ ju¿ pracê w Œwinoujœciu,
przeszed³ na szko³ê wieczorow¹.
Zwracam siê z wnioskiem, aby Komisja Bud¿etowa jeszcze raz rozpatrzy³a wniosek – mówi³ radny Adam
Seredyñski.
Burmistrz powiedzia³, i¿ do
sprawy mo¿na zawsze w ka¿dej
chwili powróciæ i przygotuje materia³y na kolejn¹ komisjê.
Radny Seredyñski dopowiedzia³, i¿ w³aœnie kobieta zakupi³a
ubranko dla dziewczynki, które
kosztowa³o oko³o 2.000 z³. Wspomnia³ te¿, ¿e dziewczynka jeŸdzi na
rehabilitacjê do Gryfic.
Piotr Jachym

Sesja Rady
Miejskiej w Resku
24 paŸdziernika 2011 roku o
godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Resku ul. Wojska Polskiego
16 odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej.
Na pocz¹tku nast¹pi przyjêcie
protoko³u z poprzedniej sesji Rady
Miejskiej. Nastêpnie burmistrz
przeka¿e informacjê o podjêtych
dzia³aniach miêdzy sesjami. Nastêpnie zostanie przekazana informacja z wykonania bud¿etu Gminy
Resko za I pó³rocze 2011 r. oraz
planu finansowego Centrum Kultury w Resku za I pó³rocze 2011 r.
W kolejnym punkcie sesji znajduje siê informacja o stanie realizacji zadañ oœwiatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2010/2011
(materia³y dostêpne s¹ na stronie
internetowej www.bip.resko.pl w
zak³adce Oœwiata). W nastêpnym
punkcie obrad bêd¹ pytania, wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi na nie.
Podczas sesji nast¹pi poddanie
pod g³osowanie rady uchwa³ w sprawie:
1. Zmiany bud¿etu Gminy na
2011 r.

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata
2011 – 2020.
3. Zmiany w programie gospodarczym pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na lata 2004 –
2007.
4. Zatwierdzenie Planu Odnowy
Miejscowoœci £osoœnica.
5. Zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych prowadzonych przez Gminê
Resko oraz uzupe³nienia sieci publicznych przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych o inne formy wychowania
przedszkolnego.
6. Przyjêcia zmiany Statutu Celowego Zwi¹zku Gmin R-XXI z siedzib¹ w Nowogardzie.
Ostatnim punktem obrad sesji
Rady Miejskiej bêd¹ wolne wnioski
i komunikaty.
Posiedzenie wspólne komisji
rady odbêdzie siê 19 paŸdziernika o
godzinie 16.00 w Urzêdzie Miejskim w Resku.
PJ
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Nowa siedziba
Nadleœnictwa
w Resku

W Resku przy ulicy Chopina
powsta³ nowy biurowiec. Bêdzie
to nowa siedziba Nadleœnictwa
Resko. Stary budynek najprawdopodobniej zostanie sprzedany.
Do zmiany siedziby mo¿e dojœæ
jeszcze w tym roku. Ca³kowity
koszt budowy nowego biurowca
wyniesie oko³o 2.5 mln z³.
- Generalnie budynek obecnej
siedziby Nadleœnictwa w Resku
wymaga wielkich remontów, stan
tego budynku jest tragiczny. Odnawiany by³ w latach 90. Z zewn¹trz
budynek ten jeszcze nie wygl¹da
Ÿle, jest przymaskowany, ale w piwnicy belki stropowe s¹ bardzo zmursza³e. Robiliœmy kilka lat temu analizê op³acalnoœci, okaza³o siê, ¿e
lepiej jest wybudowaæ nowy budynek, ni¿ wk³adaæ grube pieni¹¿ki w
remont obecnego. Projekt budynku
wykona³a firma ch2 architekci ze
Szczecina. Roboty budowlane podzielone s¹ na dwa etapy. Pierwszy
etap, który ju¿ siê koñczy, to wykonanie ca³ego budynku pod klucz,
³¹cznie z ma³ym zagospodarowaniem terenu. Koszt tej czêœci wyniesie oko³o 2 milionów z³ netto. Prace
wykonuje firma „Kanrod” Dariusza
Dorna, która swoj¹ siedzibê ma w
Mia³ach. Prace budowlane maj¹ byæ
ukoñczone do 25 paŸdziernika, czyli ju¿ na dniach. Zostanie nam z³o¿enie wniosku o pozwolenie na u¿ytkowanie tego budynku. W listopadzie powinniœmy siê ju¿ przeprowadzaæ do nowej siedziby. Og³oszony
jest tak¿e przetarg na wykonanie

drugiej czêœci prac, czyli zagospodarowania terenu wokó³ budynku,
wy³o¿enie polbruku, nawiezienie
ziemi pod trawniki. Liczymy, ¿e ta
czêœæ prac bêdzie nas kosztowa³a
oko³o 500.000 z³ netto. Nie wiemy
jednak czy uda siê te prace ukoñczyæ
w tym roku, czy dopiero w nastêpnym. Wszystko zale¿eæ bêdzie od
warunków pogodowych.
Obecny budynek ze wzglêdu na
swój stan techniczny lasom siê ju¿
na nic nie przyda,. Wyst¹piliœmy do
dyrektora z wnioskiem, aby pozwoli³ nam go sprzedaæ. Prawdopodobnie dzia³ka wraz z budynkiem i
magazynami zostanie sprzedana w
drodze przetargu, ale o tym bêdzie
decydowa³ dyrektor – powiedzia³
nam sekretarz Nadleœnictwa Resko
Miros³aw Kosmala.
W starym budynku Nadleœnictwa, który znajduje siê w Resku przy
ulicy ¯eromskiego, wszystkie pomieszczenia biurowe znajduj¹ siê
na parterze, wiêc na dobr¹ sprawê
pracownicy oraz petenci na co dzieñ
przebywaj¹ na parterze. Na piêtrze
budynku s¹ dwa pomieszczenia zaadoptowane na mieszkania. Na samej górze znajduj¹ siê magazyny,
archiwum i sala narad. Nowa siedziba Nadleœnictwa bêdzie bardziej
funkcjonalna, biura bêd¹ rozmieszone w ca³ym budynku i nie bêdzie
tam ¿adnych mieszkañ. Bêdzie to
typowy biurowiec. Sala narad bêdzie mog³a pomieœciæ oko³o 40.
osób.
Piotr Jachym
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INFORMACJE - OG£OSZENIA

Z ¿ycia s¹siadów
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Dobra, dn. 10.10.2011r.

Edyta Geppert
zaœpiewa
w koœciele

OG£OSZENIE O PRZETARGU

(ŒWIDWIN) W niedzielê 23
paŸdziernika w koœciele p.w.
MBNP w Œwidwinie odbêdzie siê
koncert Edyty Geppert oraz poœwiêcenie nowej kapliczki - Golgoty.
Koncert Edyty Geppert roz-

Przedmiotem sprzeda¿y jest niezabudowana dzia³ka rolna w obrêbie Krzemienna, gmina Dobra, powiat ³obeski, dzia³ka o kszta³cie prostok¹ta, konfiguracja terenu p³aska z lekkim spadkiem, po³o¿ona w pobli¿u wsi Krzemienna, dojazd do dzia³ki zapewnia droga
asfaltowa, przeznaczenie w SUiKZP gminy Dobra - u¿ytki zielone
s³abe, u¿ytkowana rolniczo, dzia³ka posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KW-SZ1L/00023681/0 w S¹dzie Rejonowym w £obzie. W/
w nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami rzeczowymi,
prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg
jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny
wywo³awczej. Sprzeda¿ zwolniona z podatku VAT- dzia³ka rolna.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 36937510415502447120000010
najpóŸniej do dnia 10.11.2011 roku do godziny 14.00.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 14 listopada 2011r. rozpoczêcie o godzinie
11.00 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci
wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie,
która wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej,
wp³aconego wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania
umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w
ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie
nieruchomoœci wp³aca siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.
Burmistrz Barbara Wilczek

pocznie siê o godzinie 16.30, nastêpnie odbêdzie siê uroczysta msza
œw. pod przewodnictwem ksiêdza
biskupa Edwarda Dajczaka.
Po mszy nast¹pi uroczyste poœwiêcenie kapliczki - Golgoty, znajduj¹cej siê przed koœcio³em.
(o)

Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci rolnej
niezabudowanej po³o¿onej w obrêbie Krzemienna

tygodnik ³obeski 18.10.2011 r.

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Kadry i p³ace poprowadzê. Tel.
607 464 370 po godz. 15.00

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

Dom wraz z ogrodem
sprzedam w Drawsku Pom.
Tel. 94 363 2176
Pojezierza Drawskie - sprzedam
malowniczy grunt z lini¹ brzegow¹, idealny na siedlisko 8,5
ha/5z³/m2. BON 509157645
Nowo wybudowany pawilon handlowo-us³ugowy (110 mkw., dwupoziomowy) centrum Drawska Pom. Do
wynajêcia. Tel. 602 460 233
Pojezierze Drawskie - sprzedam
malowniczy grunt z lini¹ brzegow¹, idealny na siedlisko
14 ha/6z³/m2. BON 509157645

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Wynajem pokojów, noclegi. Okolice
Reska. Tel. 501 086 565, 509 903
203
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze w Be³cznej 52,8
mkw., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
balkon, dzia³ka 5 arów. Mieszkanie
na parterze. 70 km od morza. Cena
70.000 z³. Szko³a w miejscowoœci.
Tel. 790 631 332
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze 32 mkw., kawalerka, III piêtro, w £obzie. Tel. 609 669
593
Do wynajêcia kawalerka w Radowie. Tel. 604 997 741
Mieszkanie 49 mkw., 2 pokoje, wejœcie oddzielne, podwórko, stare
budownictwo, ogrzewanie centralne niezale¿ne, bez czynszowe
sprzedam. Tel. 91 937 1604. Wêgorzyno ul. Drawska
Sprzedam kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 793 923 739
Sprzedam kawalerkê w Resku 28
mkw. Cena do uzgodnienia. Tel.
604 559 005
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe, 68 mkw. w Radowie Ma³ym.
Tel. 602 301 017

Powiat gryficki
Wynajmê od zaraz domek jednorodzinny w Trzebiatowie, umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, wc, ³azienka.
Tel. 505 389 183.
Wynajmê mieszkanie ulica Akacjowa, Gryfice, III piêtro, 3 pokoje. Tel.
91 384 1213, 607 163 840 po godzinie 20.00

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214
KURIER 24h, szybki termin realizacji, nietypowe zlecenia, tel. 663 378
855

Mam do wynajêcia lokal handlowy
powierzchnia 70 mkw., œcis³e centrum £obza, po kapitalnym remoncie.
Tel. 506 135 335

Powiat gryficki

Mam do wynajêcia halê 300 mkw. w
£obzie + du¿y plac. Tel. 506 897 352

Wyburzenia, rozbiórki. Tel. 724510-626.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Moniuszki o pow. 630
mkw., uzbrojon¹ we wszystkie media. Cena do uzgodnienia . Tel. 515
456 066

Przeprowadzki, noszenie, wywóz
starych mebli i innych staroci. Tel.
668-343-638

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

PRACA
Powiat ³obeski
Poszukujê pomocnika na wyjazdy
zagraniczne. Komunikatywna znajomoœæ jêzyka angielskiego, m³oda
osoba. Tel. 506 135 335.

Region
Zatrudniê tynkarzy.
Tel. 605 069 239

MIESZKANIA

Region
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
Tel. 660 172 103

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e

£abuñ Wielki. Jednorodzinny. Nowopowsta³y o pow. ca³kowitej 245 m2,
na dzia³ce 1643 m2 z powodu pilnego wyjazdu - niska cena ( koszty w³asne ). tel. 600 265 547
Zajezierze gm. £obez Dzia³ka budowlana o pow. 2129 m2, uzbrojona,
warunki zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena do
uzgodnienia. tel. 600 265 547

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

Powiat drawski
Sprzedam tanio (1) NOWY balkonik
u³atwiaj¹cy chodzenie, trójko³owy.
(2) Nowy, regulowany zag³ówek
"Aston".
(3) Nowy, regulowany wózek inwalidzki, aluminiowy.
Telefon komórkowy 501 284 153

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

ROLNICTWO

Wêgorzyno. £adny solidny dom,
pow. dzia³ki 610 mkw., pow. u¿ytkowa budynku 165 mkw. Cena 430.000
z³. Tel. 600 265 547
£obez dzia³ki rzemieœlnicze, powierzchnia od 2000 mkw., cena od 20
z³ za 1 mkw. Tel. 91 397 3940, 600
265 547
£obez. Dzia³ka inwestycyjna 4,5
ha. Miejscowy plan zagospodar.
przestrzennego. Tel. 600 265 547
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki
Sprzedam pó³ domu, stan bardzo
dobry, 84 mkw., ksiêga uregulowana. TANIO. Okolice Gryfic. Tel. 607
259 206
Sprzedam dom o pow. 84 mkw., dzia³ka 315 mkw., okolice Gryfic. Cena do
uzgodnienia Tel. 607 259 206

NAUKA

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam opony zimowe, przebieg
ok. 3 000 km, do VW Golfa z felgami
155/80 R13 790. Tel. 608 313 579,
660 781 259
Sprzedam Hyundai Pony 1994r.
Przegl¹d do koñca roku, poj. 1500,
stan dobry. Cena 3000 z³ do uzgodnienia. Tel. 693 662 332.

Powiat gryficki

w trzech innych gazetach.

Powiat ³obeski

To niedrogo - sprawdŸ.
91 397 37 30; wppp1@wp.pl

Solidna pomoc w nauce jêzyka angielskiego. Tel. 795 674 466

Sprzedam samochód CITROEN
JUMPER MAX, 2000; 2,5 TDI, Przebieg 2081, Cena 9,5 tys. z³ – do
uzgodnienia. Wa¿ny przegl¹d i
ubezpieczenie. Tel. 91 397 10 574,
514 344 568.

Powiat gryficki

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

Biuro reklamy
tel. 512 138 349

Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 691 917
221

Sprzedam Renault Megane rok
1997, poj. 1,6; przegl¹d oraz
OC. Komplet opon zimowych.
Cena 2.500 z³. Tel. 791 727 642
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Aula i obserwatorium dla liceum
(£OBEZ). Po wielu latach
oczekiwañ Zespó³ Szkó³
w £obzie ma doczekaæ
siê auli oraz...
obserwatorium.
Wizerunek obiektu
liceum ma zmieniæ siê
jeszcze w tej kadencji.
Ju¿ powsta³y dwie
koncepcje rozbudowy
obiektu, które zostan¹
przedstawione radnym
do przeanalizowania.
Koncepcja budowy auli przy
Zespole Szkó³ w £obzie zosta³a
przedstawiona zarz¹dowi 10 paŸdziernika. Rozbudowa szko³y ma
iœæ w stronê domków jednorodzinnych. Jedna koncepcja przewiduje budowê obiektu architektonicznie zgodnego z obecn¹
bry³¹ szko³y. Druga koncepcja
polega na budowie parterowego,
odpowiednio wysokiego obiektu
wolno stoj¹cego o nowoczesnej architekturze, po³¹czonego ze szko³¹
³¹cznikiem, z mo¿liwoœci¹ wyd³u¿enia do ty³u, w stronê gara¿y.
- Sporo nad tym dyskutowali-

jest kosztowne przedsiêwziêcie,
kosztuje niespe³na tysi¹c z³. Nie
jest to wydatek, którego nie warto
ponieœæ, tym bardziej, ¿e daje
mo¿liwoœæ dyskutowania nad
zwizualizowanym ju¿ pomys³em.
Powstaje pytanie: co tam ma byæ.
W pierwszej wersji, w której ca³kowicie zachowuje siê bry³ê budynku – jest bardziej ograniczona
funkcja. Jedno dodajemy, ale i tracimy. W sumie wielkiego po¿ytku
z tego nie ma. Tam s¹ sale lekcyjne, jest biblioteka, po³¹czenie
obiektów powoduje to, ¿e zas³ania
siê okna. W pierwszej koncepcji
dodane s¹ okna od frontu.

propozycja uwzglêdnia nasze
mo¿liwoœci. Chcemy wzi¹æ te¿
pod uwagê, ¿eby budowa ta stwarza³a rezerwê na ewentualn¹ dalsza rozbudowê, dzia³alnoœæ. Takie s¹ nasze zamierzenia – powiedzia³ starosta powiatu ³obeskiego
Ryszard Brodziñski.
Aula, któr¹ zamierza wybudowaæ starostwo, ma s³u¿yæ nie tylko szkole, ale i jako sala konferencyjna, a tak¿e dla spotkañ kulturalnych dla spo³ecznoœci lokalnej.
Z tego te¿ powodu aula bêdzie
spe³niaæ wymogi akustyczne.
Jednak budowa auli to nie
wszystkie zamierzenia, jakie ma

œmy, ale na dzisiaj nie przyjêliœmy
¿adnej z alternatyw, by ka¿dy
przemyœla³ i zastanowi³ siê nad
tym. Zarz¹d bêdzie rekomendowa³ Radzie Powiatu podjêcie tematu budowy auli przy liceum i
podjêcie przyznania œrodków na
projekt techniczny na przysz³y
rok.
Budowa auli jest naszym zamierzeniem na nasz¹ kadencjê.
Ka¿dy pyta, jak to ma wygl¹daæ.
Wyobra¿enia ka¿dego cz³onka zarz¹du mo¿e byæ inne, a co dopiero
szerszego grona, w tym nauczycieli, czy dyrekcji Zespo³u Szkó³.
W zwi¹zku z tym zleciliœmy profesjonalne opracowanie. To nie

Natomiast w drugiej koncepcji
jest ³¹cznik, dalej jest sala, któr¹
mo¿na wyd³u¿yæ. Myœlenie niektórych cz³onków zarz¹du, i innych równie¿, jest takie, ¿e to rozwi¹zanie jest lepsze. Po pierwsze
jest zdecydowanie tañsze, co najmniej dwukrotnie. Pozwala jednak na odciêcie szko³y i zewnêtrzne wejœcie na salê. Jakiekolwiek
imprezy, nawet o charakterze kulturalnym, mog¹ odbyæ siê tam bez
koniecznoœci otwierania szko³y.
Daje te¿ mo¿liwoœæ, by by³ tam te¿
hol s³u¿¹cy np. do urz¹dzania
wystaw. Chcemy, aby by³o tam
miejsce, tzw. kuluary, do swobodnej rozmowy, podczas spotkañ. Ta

starostwo wobec obiektu szkolnego. Od pewnego czasu marzeniem
przynajmniej czêœci spo³ecznoœci
szkolnej jest w³asne obserwatorium astronomiczne. To mia³oby
powstaæ na poddaszu szko³y. Dostêp do obserwatorium bêdzie poprzez windê zewnêtrzn¹ dla osób
niepe³nosprawnych, zainstalowan¹ z ty³u szko³y tu¿ przy sali
gimnastycznej. Dostêp z windy
by³by oczywiœcie na wszystkie
poziomy.
Dodatkowo w ubieg³ej kadencji zosta³ opracowany projekt zagospodarowania terenu wokó³
szko³y. Starostwo zamierza w tej
kadencji podj¹æ siê i tego zadania.

Ale to nie wszystkie plany odnoœnie placówki oœwiatowej.
- Marzenia s¹, ale nie mo¿na
tego odk³adaæ w nieskoñczonoœæ.
I tak jest ju¿ póŸno. Szko³a ta jest
jedynym obiektem, który nie zosta³ przez nas tkniêty. Wprawdzie
by³y remonty typu ocieplenie,
dach, ale funkcjonalnie szko³a jest
jak w latach 60. Dlatego chcemy
równie¿ wyremontowaæ szko³ê
wewn¹trz. Najwa¿niejsze s¹ cele
nadrzêdne. Wa¿ne jest, by zapewniæ edukacjê na odpowiednim poziomie. To jest priorytet. W tej
kadencji k³adziemy du¿y nacisk
na nadbudowê, ¿e tak to okreœlê:
na kulturê, edukacjê, sport. Je¿eli
wszystkie pieni¹dze, jakie mamy,
zamykaj¹c wszystkie jednostki,
zainwestujemy w drogi, to mo¿e
stworzy³oby siê je na poziomie
drogi Resko - £osoœnica. To i tak
nie za³atwi problemu, a reszta?
Trzeba dbaæ o zrównowa¿ony rozwój. Moim zdaniem edukacja jest
zadaniem numer jeden. Cz³owiek
nie tylko samym chlebem ¿yje,
tzw. nadbudowa te¿ jest konieczna, z tego wzglêdu, ¿e brak kultury powoduje to, ¿e jak rozum œpi,
to rodz¹ siê demony – powiedzia³
starosta.
Trudno dziœ mówiæ o kosztach.
Wszystko zale¿y od tego, jak du¿a
aula mia³aby powstaæ. W pierwszej wersji, jest to koszt rzêdu 4,5
miliona z³, wersja druga jest przynajmniej dwukrotnie tañsza. Jeœli
doliczy siê do tego plac, remont
szko³y wewn¹trz, windê zewnêtrzn¹, obserwatorium, to jest
mowa o kilku milionach. Nie wiadomo te¿, jaka bêdzie sytuacja w
kraju, ale jak zapowiada starosta,
jest to bezwzglêdnie priorytet starostwa w tej kadencji. Formalnie
decyzja jeszcze nie zapad³a,
wszystko jest jeszcze na etapie
dyskusji.
MM
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Dzieñ Edukacji Narodowej

Szko³a na medal

W Poradzu

Nauczyciel Roku to jedyny taki
konkurs edukacyjny w Polsce. Jest organizowany od dziesiêciu lat przez tygodnik G³os Nauczycielski i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kapitu³a
corocznie spoœród setek zg³oszeñ wybiera 13. finalistów, wrêczaj¹c im tytu³
nauczyciela roku, dwa wyró¿nienia
oraz dziesiêæ nominacji.

13 paŸdziernika 2011 r. w œwietlicy wiejskiej
w Poradzu zorganizowano uroczystoœæ z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
Organizatork¹ uroczystoœci
by³a Ewa Zwierzchowska, opiekunka œwietlicy wiejskiej w Poradzu.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 18. Zorganizowano j¹ dla nauczycieli ze Szko³y Podstawowej w
Be³cznej oraz dla belfrów z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
£obzie.
Dzieci z Poradza przygotowa³y
przedstawienie pt. „Pokaz mody
szkolnej”. Okaza³o siê ono przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê.
Nauczyciele œwietnie siê bawili,
by³o bardzo du¿o œmiechu. Dzieci
prezentowa³y ubiory ró¿nych na-

uczycieli. Po kolei „na wybiegu”
mody zaprezentowano stroje nauczycieli informatyki, matematyki,
biologii, chemii i polonisty. W tak
wspaniale wytworzonej atmosferze
uczniowie w humorystyczny sposób
ukazywali swoich belfrów.
Na zakoñczenie uczniowie wrêczyli wszystkim przyby³ym nauczycielom rêcznie robione ksi¹¿ki –
dyplomy z podziêkowaniami i wyrazami wdziêcznoœæ oraz serdecznymi ¿yczeniami.
Po czêœci oficjalnej organizatorka przewidzia³a dla wszystkich
przyby³ych s³odki poczêstunek. PJ

Ewa Radanowicz, dyrektorka Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie
Ma³ym otrzyma³a z r¹k minister edukacji Katarzyny Hal wyró¿nienie. Zarz¹dzana przez ni¹ szko³a otrzyma³a honorowy tytu³ „Szko³y na Medal”.
Czy to wyró¿nienie to sukces?
- Tak, to sukces - mówi Ewa Radanowicz. Pracê szko³y mierzy siê ró¿nymi miarami. Czasem poprzez pryzmat

efektów pracy uczniów, ale czêœciej
poprzez pryzmat pracy i zaanga¿owania
dyrekcji, pracowników szko³y. W œrodowisku oœwiatowym ten konkurs ma
bardzo wysoki presti¿, a jego celem jest
uhonorowanie nauczycieli, mistrzów w
swoim zawodzie, autorytetów cenionych przez uczniów, rodziców i spo³ecznoœci lokalne.
Kandydatów zg³aszaj¹ przedstawiciele œrodowiska nauczycielskiego,
uczniów, rodziców, samorz¹dów oraz
organizacji pozarz¹dowych. Moj¹ kandydaturê zg³osi³a Fundacja BERDO z
Warszawy. Przy ocenie nauczycieli i
szkó³ kapitu³a konkursu ocenia przede
wszystkim sukcesy kandydatów, m.in.
liczbê laureatów konkursów, a tak¿e
pomoc udzielan¹ uczniom w sytuacjach
trudnych. - mówi dyr. Radanowicz.

W Siedlicach

14 paŸdziernika w Szkole Podstawowej w Siedlicach, odby³ siê uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu dyrektor szko³y wrêczy³ nagrody wyró¿niaj¹cym siê nauczycielom oraz pracownikom szko³y.
Na uroczystoœæ bardzo licznie przybyli
goœcie: wójt, radni, emerytowani nauczyciele oraz rodzice.
Uczniowie kl. „0” i kl. II - pod kierunkiem swoich wychowawczyñ (kl.
„0” - M. Piotrowska, kl. II - A. Wójcik)
przygotowa³y czêœæ artystyczn¹, która
uœwietni³a apel. Uczniowie wyst¹pili w
bajce „Królewna Œnie¿ka i siedmiu krasnoludków”. Dzieci bardzo wdziêcznie

wcieli³y siê w swoje role i otrzyma³y
gromkie brawa od widowni. Podczas tej
uroczystoœci zosta³a równie¿ wyœwietlona prezentacja multimedialna, która
zosta³a przygotowana przez wychowawczynie klas. Na slajdach pokazano
codzienn¹ pracê nauczycieli oraz obs³ugi szko³y. Uczniowie oraz zebrani
goœcie docenili ich zaanga¿owanie i
pracê brawami. Wdziêczne dzieci na
koniec apelu wrêczy³y przygotowane
laurki - kwiaty z ¿yczeniami: Z okazji
jak¿e wa¿nego œwiêta, chcielibyœmy
z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia... By
czasu starczy³o na wszystko, aby w sukcesy obrodzi³o, a to co dobre na lepsze.
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IV liga – XI kolejka
Stal Szczecin - Astra Ustronie Morskie 0-1, Kluczevia Stargard - Gryf
Kamieñ Pomorski 3-1, Energetyk
Gryfino - Sarmata Dobra 5-0, Leœnik/Rossa Manowo - S³awa S³awno 5-1, Victoria Przec³aw - Hutnik
Szczecin 3-1, Lech Czaplinek Orze³ Wa³cz 0-0, Rega Trzebiatów Ina Goleniów 1-2, Vineta Wolin Pogoñ II Szczecin 0-2.
1. Energetyk Gryfino
27 34:9
2. Leœnik/Rossa Manowo26 30:12
3. Kluczevia Stargard
22 21:14
4. Stal Szczecin
21 26:15
5. Pogoñ II Szczecin
19 27:12
6. Gryf Kamieñ Pom.
19 19:19
7. Orze³ Wa³cz
18 20:16
8. Ina Goleniów
16 18:15
9. Sarmata Dobra
12 20:29
10. Vineta Wolin
12 14:14
11. S³awa S³awno
10 12:30
12. Victoria Przec³aw
10 13:17
13. Astra Ustronie
0 14:23
14. Lech Czaplinek
10 9:23
15. Hutnik Szczecin
8 14:21
16. Rega Trzebiatów
1 7:29
Liga Okrêgowa – XI kolejka
Arkonia Szczecin - Odrzanka Radziszewo 2-1, K³os Pe³czyce - Sokó³
Pyrzyce 2-1, Masovia Maszewo Œwit Skolwin 2-3, Odra Chojna Ehrle Dobra Szcz. 4-2, Polonia P³oty - Œwiatowid £obez 0-1, Sêp Brzesko - Stal Lipiany 1-2, Zorza Dobrzany - Piast Chociwel 1-1, Morzycko Moryñ - Unia Dolice 0-3.
1. K³os Pe³czyce
28 24:9
2. Œwit Skolwin
25 21:13
3. Morzycko Moryñ
22 20:14
4. Arkonia Szczecin
20 25:6
5. Unia Dolice
18 19:12
6. Odra Chojna
17 24:16
7. Stal Lipiany
16 21:20
8. Sokó³ Pyrzyce
16 12:17
9. Odrzanka Radziszewo 15 19:21
10. Œwiatowid £obez
12 16:25
11. Zorza Dobrzany
12 11:13
12. Ehrle Dobra Szcz. 12 17:25
13. Masovia Maszewo 11 17:19
14. Polonia P³oty
10 10:29
15. Sêp Brzesko
10 17:27
16. Piast Chociwel
8 10:17
Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n. - XI kolejka
Wicher Brojce - Chemik II Police 30, GKS Mierzyn - B³êkitni II Stargard 3-2, Iskra Golczewo - Pomorzanin Nowogard 0-1, Ina Iñsko Vielgovia Szczecin 2-0, Orze³
£o¿nica - Sparta Wêgorzyno 0-1,
Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Kasta
Szczecin-Majowe 5-1, Sparta Gryfice - Jeziorak Szczecin 1-5, Flota II
Œwinoujœcie - Promieñ Mosty 2-1.
1. Ina Iñsko
30 21:7
2. Pomorzanin Nowogard 20 19:12
3. Kasta Szczecin-Majowe 20 18:15
4. Iskra Golczewo
20 25:19

SPORT
5. GKS Mierzyn
6. Jeziorak Szczecin
7. Wybrze¿e Rewalskie
8. Chemik II Police
9. B³êkitni II Stargard
10. Orze³ £o¿nica
11. Wicher Brojce
12. Sparta Wêgorzyno
13. Flota II Œwinoujœcie
14. Vielgovia Szczecin
15. Promieñ Mosty
16. Sparta Gryfice

19 29:17
18 24:13
17 27:22
16 29:17
15 31:21
15 14:21
12 19:21
11 11:16
11 26:30
11 15:28
9 21:27
3 7:50

A klasa Szczecin
gr. I - VIII kolejka
Mewa Resko - Bizon Cerkwica 1-1,
Jantar Dziwnów - Fala Miêdzyzdroje 1-2, B³êkitni Trzyg³ów - Ba³tyk
Miêdzywodzie 5-1, Korona Stuchowo - Orze³ Prusinowo 4-3, Sowianka Sowno - Ba³tyk Gostyñ 4-1, OKS
Goleniów - Pomorzanin Przybiernów 1-5.
1. Pomorzanin Przyb.
2147:3
2. Korona Stuchowo
18 33:16
3. Fala Miêdzyzdroje
16 19:11
4. Jantar Dziwnów
14 17:15
5. Sowianka Sowno
14 20:13
6. B³êkitni Trzyg³ów
13 16:10
7. Bizon Cerkwica
11 17:14
8. Ba³tyk Gostyñ
10 15:24
9. Mewa Resko
7 10:14
10. OKS Goleniów
6 8:27
11. Orze³ Prusinowo
4 9:31
12. Ba³tyk Miêdzywodzie 3 9:42
A klasa Szczecin gr. II
- VIII kolejka
D¹brovia Stara D¹browa - Unia
Stargard 2-1, D¹b Dêbice - WODR
Barzkowice 2-1, Zenit Koszewo Orkan Dalewo 2-7, Rolpol Chlebowo - Olimpia Nowogard 1-2, Zorza
Tychowo - Radowia Radowo Ma³e
0-2, Pomorzanin Kr¹piel - Orze³
Grzêdzice 2-1.
1. Olimpia Nowogard
17 25:11
2. Radowia Radowo Ma³e 16 16:6
3. Orze³ Grzêdzice
15 21:8
4. D¹b Dêbice
14 17:9
5. Pomorzanin Kr¹piel 13 16:11
6. D¹brovia Stara D.
12 12:12
7. Rolpol Chlebowo
11 14:14
8. Unia Stargard
10 22:22
9. Zorza Tychowo
8 10:14
10. Orkan Dalewo
7 14:24
11. WODR Barzkowice 4 6:15
12. Zenit Koszewo
1 9:36
B klasa Szczecin gr. I
– VII kolejka
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Pomorzanin II Nowogard 0-1, Zalew
Stepnica - Pionier ¯arnowo 2-3,
Gardominka/Polonia II Mechowo Huragan Wierzchos³aw 12-2, Zieloni Wyszobór - Znicz Wysoka Kamieñska 0-2
1. Pionier ¯arnowo
2. Znicz Wysoka K.
3. Jastrz¹b £osoœnica

18 24:10
16 14:8
12 14:9
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Lider za mocny
dla Sarmaty
Energetyk Gryfino - Sarmata Dobra 5:0 (1:0)
Wysok¹ pora¿k¹ zakoñczy³ siê sobotni wyjazd
doberskiego Sarmaty do aktualnego lidera IV ligi
zachodniopomorskiej, Energetyka Gryfino. I chocia¿
przez godzinê trwa³a w miarê wyrównana walka,
to w koñcówce meczu Energetyk by³ wyraŸnie
skuteczniejszy i pewnie pokona³ Sarmatê.
W zespole Energetyka wystêpuje kilku zawodników maj¹cych za
sob¹ doœwiadczenie co najmniej III
ligowe, wspartych utalentowanym
Nigeryjczykiem Paulinusem Igbokwe. Jednak gwiazd¹ meczu by³ niew¹tpliwie utalentowany i skuteczny
22 letni napastnik gospodarzy Kamil Kutasiewicz. Zawodnik ten
strzeli³ trzy piêkne bramki i uzyska³
ju¿ drugiego hat tricka w tegorocznych rozgrywkach. Do koñca bie¿¹cej rundy pozosta³y jeszcze cztery
mecze w tym trzy z teoretycznie
s³abszymi przeciwnikami i zespó³
Sarmaty musi siê jeszcze mocno
sprê¿yæ, aby zdobyæ co najmniej
kilka punktów, gdy¿ po ostatnich
pora¿kach, zespó³ znalaz³ siê (mimo
9 pozycji w tabeli) w strefie spadkowej.
Strzelcy bramek dla Energetyka:
Kamil Kutasiewicz 3 (42', 59' i 60'),
£ukasz Kondraciuk (65'), Bartosz
Barandowski (77').

Energetyk: Pawe³ Horodyski,
£ukasz Kosakiewicz, Bogus³aw
Kosturbiec, Pawe³ Bielecki, Grzegorz Paw³owski, £ukasz Kondraciuk (75' Piotr Pawlak), Andrzej
Drzewiecki (58' Jakub Marzantowicz), Paulinus Igbokwe, Rafa³
Komar, Kamil Kutasiewicz (70'
£ukasz Piskorowski), Patryk Deptu³a (64' Bartosz Barandowski).

4. Gardominka/Polonia II
5. Pomorzanin II Now.
6. Zalew Stepnica
7. Zieloni Wyszobór
8. Prawobrze¿e Œ.
9. Huragan Wierzchos³aw

7. Saturn Szadzko
8. Ogniwo Dzwonowo
9. Piast Kolin
10. Iskra Pomieñ

9 27:20
8 18:12
8 19:17
4 6:24
3 10:17
2 12:27

B klasa Szczecin gr. II
– VII kolejka
Vitkowia Witkowo - Iskra Pomieñ
3-0, Œwiatowid II £obez - Saturn
Szadzko 7-1, Znicz Sulibórz - Orkan
II Suchañ 0-1, Ogniwo Dzwonowo
- Kluczevia II Stargard 2-1, Derby
Ulikowo - Piast Kolin 3-3.
1. Œwiatowid II £obez
2. Vitkowia Witkowo
3. Orkan II Suchañ
4. Znicz Sulibórz
5. Kluczevia II Stargard
6. Derby Ulikowo

18 29:10
15 20:7
13 16:11
10 13:10
7 11:18
7 14:13

Sarmata: Grzegorz Buczma,
Pawe³ Za³êcki, Damian Padziñski
(c), Kamil Pacelt, Rados³aw Cytowicz, Wojciech GuŸniczak,
Krzysztof Szkup, Piotr Grochulski, Wojciech Bonifrowski (46'
Maciej Garliñski) , Maciej Go³dyn, Seweryn Wrzesieñ (66' Arkadiusz Paw³owski).
Sêdzia g³ówny: Tomasz Czy¿ak,
sêdziowie asystenci: Marcin Czy¿ak, Marcin Dubaniewicz.
estan
7 16:22
5 11:20
5 12:26
5 9:14

I klasa juniorów - gr. I
Szczecin – VIII kolejka
Ina Goleniów - Gryf Kamieñ Pomorski 8-0, Rega Trzebiatów - Fala
Miêdzyzdroje 1-2, Œwiatowid
£obez - Vineta Wolin 2-0, Sarmata
Dobra - Polonia P³oty 1-4.
1. Ina Goleniów
2. Polonia P³oty
3. Fala Miêdzyzdroje
4. Œwiatowid £obez
5. Sarmata Dobra
6. Sparta Gryfice
7. Gryf Kamieñ Pom.
8. Vineta Wolin
9. Rega Trzebiatów

19 40:3
15 23:16
14 15:8
12 21:14
10 12:18
9 20:17
6 11:34
3 6:13
3 10:35

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 91 39 73 730
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Wniosek na stadion z³o¿ony
(£OBEZ). Modernizacja stadionu nie pozostaje jedynie w
fazie pomys³u i projektowania. Urz¹d
ju¿ rozpocz¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do
pozyskania funduszy
na ten cel.
Trwaj¹ dalsze prace zwi¹zane z
projektowaniem stadionu miejskiego. W miniony pi¹tek mia³o miejsce
kolejne spotkanie z projektantem,
który otrzyma³ kolejne wskazówki
do doprojektowania. W koncepcji
znalaz³y siê kort tenisowy, boisko
do pi³ki pla¿owej, skate park, pojawi³a siê równie¿ propozycja, aby
znalaz³y siê tam ska³ki do wspinaczek. Pomys³ jednak prawdopodobnie upadnie, bo zostanie ona przeniesiona do hali. Kierownik wydzia³u inwestycji zaproponowa³a, aby
doprojektowaæ zbiornik podziemny, który bêdzie magazynem na
wodê deszczow¹. Nadmiar wody
bêdzie trafia³ do sieci burzowej.
Zmagazynowana woda bêdzie wy-

korzystywana do podlewania.
Ogrodzenie od strony ul. Kwiatowej
i od strony ul. Chopina, zostanie
podniesione, aby pi³ki nie przelatywa³y nad nim. Zmieni siê równie¿
oœwietlenie p³yt poszczególnych
boisk oraz oœwietlenie, które w godzinach nocnych bêdzie oœwietla³o
ci¹gi komunikacyjne. Zastanie równie¿ zaprojektowany kabel o niskiej
mocy, aby mo¿na by³o w przysz³oœci pod³¹czyæ do niego monitoring
wizyjny. Tym samym obiekt bêdzie
móg³ byæ monitorowany zarówno w
trakcie dnia, jak i w godzinach nocnych. Monitor mia³by znajdowaæ
siê na hali. Te nowe elementy
wp³yn¹ na wyd³u¿enie czasu projektowania. Ma odbyæ siê jeszcze jedno spotkanie, podczas którego bêdzie dyskutowana koncepcja. Zostanie ona przedstawiona Radzie
Miejskiej do koñca tego roku. Dopiero po zaprojektowaniu znane
bêd¹ koszty ogólne ca³oœci zadania
oraz poszczególnych obiektów stadionu. Maj¹c je, gmina bêdzie mog³a z³o¿yæ kolejne wnioski o dofinansowanie.
Ju¿ wniosek o dofinansowanie
p³yty boiska, trybun, boiska pe³nowymiarowego z nawierzchni¹
sztuczn¹ i ma³ego Orlika zosta³ z³o¿ony do Urzêdu Marsza³kowskiego.

IV liga zachodniopomorska – XII kolejka
22.10.2010 r. - sobota:
Astra Ustronie Morskie - Energetyk Gryfino
Pogoñ II Szczecin - Stal Szczecin
13.00 Kluczevia Stargard - Lech Czaplinek
14.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Hutnik Szczecin
14.00 Ina Goleniów - Victoria Przec³aw
14.00 S³awa S³awno - Rega Trzebiatów
14.00 Orze³ Wa³cz - Vineta Wolin
15.00 Sarmata Dobra - Leœnik/Rossa Manowo
Liga Okrêgowa Szczeciñska – XII kolejka
22.10.2010 r. - sobota:
Stal Lipiany - Zorza Dobrzany
Œwiatowid £obez - Sêp Brzesko
Odrzanka Radziszewo - Odra Chojna
Unia Dolice - Masovia Maszewo
11.00 Œwit Skolwin - Arkonia Szczecin
13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Polonia P³oty
16.00 Sokó³ Pyrzyce - Piast Chociwel
23.10.2010 r. - niedziela:
15.00 K³os Pe³czyce - Morzycko Moryñ
Regionalna Klasa Okrêgowa - gr. Szczecin P³n. - XII kolejka
22.10.2010 r. - sobota:
Vielgovia Szczecin - Flota II Œwinoujœcie
Sparta Wêgorzyno - GKS Mierzyn
Pomorzanin Nowogard - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
14.00 Wicher Brojce - Iskra Golczewo
15.00 Kasta Szczecin-Majowe - Orze³ £o¿nica
16.30 B³êkitni II Stargard - Ina Iñsko
23.10.2010 r. - niedziela:
15.30 Promieñ Mosty - Sparta Gryfice
16.00 Chemik II Police - Jeziorak Szczecin
A klasa Szczecin gr. I – IX kolejka
22.10.2010 r. - sobota:
Bizon Cerkwica - Jantar Dziwnów
Ba³tyk Gostyñ - B³êkitni Trzyg³ów

– Jeœli stadion zosta³ zaprojektowany i wybudowany i s³u¿y³ przez
50 lat i ju¿ jest tak zniszczony, ¿e
wymaga modernizacji, to tak przygotujmy projekt, aby modernizacja
objê³a to, co tam by³o, ale i nowe
elementy i aby te obiekty s³u¿y³y
ludziom na przysz³oœæ przez kolejne 20 lat. Modernizacja kompleksu

bêdzie etapowana. Zdajê sobie sprawê, ¿e koszt bêdzie bardzo wysoki i
nie bêdzie mo¿liwa do udŸwigniêcia
w ci¹gu jednego roku. Etapowanie
modernizacji stadionu bêdzie odbywa³o siê przez dwa a mo¿e trzy lata
– powiedzia³ burmistrz £obza Ryszard Sola.
MM

Fala Miêdzyzdroje - Korona Stuchowo
15.00 Pomorzanin Przybiernów - Sowianka Sowno
23.10.2010 r. - niedziela:
14.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Mewa Resko
14.30 Orze³ Prusinowo - OKS Goleniów
A klasa Szczecin gr. II – IX kolejka
22.10.2010 r. - sobota:
Orze³ Grzêdzice - D¹brovia Stara D¹browa
Orkan Dalewo - Pomorzanin Kr¹piel
Unia Stargard - Rolpol Chlebowo
14.00 Radowia Radowo Ma³e - Zenit Koszewo
15.30 Olimpia Nowogard - D¹b Dêbice
23.10.2010 r. - niedziela:
13.30 WODR Barzkowice - Zorza Tychowo
B klasa Szczecin gr. I – VIII kolejka
22.10.2010 r. - sobota:
Zalew Stepnica - Huragan Wierzchos³aw
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Jastrz¹b £osoœnica
Znicz Wysoka Kamieñska - Pomorzanin II Nowogard
15.00 Zieloni Wyszobór - Pionier ¯arnowo
B klasa Szczecin gr. II – VIII kolejka
22.10.2010 r. - sobota:
Orkan II Suchañ - Piast Kolin
Kluczevia II Stargard - Derby Ulikowo
Iskra Pomieñ - Ogniwo Dzwonowo
23.10.2010 r. - niedziela:
14.30 Saturn Szadzko - Vitkowia Witkowo
15.00 Znicz Sulibórz - Œwiatowid II £obez
I klasa juniorów - gr. I Szczecin – IX kolejka
22.10.2010 r. - sobota:
Polonia P³oty - Rega Trzebiatów
Gryf Kamieñ Pomorski - Sarmata Dobra
Vineta Wolin - Sparta Gryfice
Fala Miêdzyzdroje - Œwiatowid £obez

ROZMAITOŒCI

Foto-galeria naszych mieszkañców

Mi³osz i Mateusz
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