Dobre to jest, ale samopoczucie

GAZETA POWIATOWA Nr 8 (521) Rok XI 21.2.2012 r. Cena 2,00 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1643-5761

Zmiany w nauczaniu
od 1 wrzeœnia 2012 r.
Rozmowa z dyrektor Zespo³u Szkó³ w £obzie Jolant¹ Manowiec
- Jakie zmiany nast¹pi¹ w
liceach ogólnokszta³c¹cych i
co oznacza pojêcie - zakres
rozszerzony?
- Niektórzy boj¹ siê rozszerzeñ,
a te polegaj¹ po prostu na
zwiêkszonej iloœci godzin na
zrealizowanie podstawy
programowej. Rozszerzony nie
oznacza, ¿e uczeñ bêdzie
musia³ znaæ program na
poziomie akademickim.
W liceach ogólnokszta³c¹cych
bêd¹ rozszerzenia, ale to nic
nowego, bo dotychczas tak¿e
by³y. Zmieni¹ siê jednak zasady
ich wprowadzania. Mo¿emy
zaproponowaæ w LO od dwóch
do czterech rozszerzeñ, które
uczeñ wybiera z oferty szko³y.

Nie zlikwiduj¹ szko³y w Wojtaszycach,
ale poprowadzi j¹ inny podmiot
(DOBRA) Nie tak dawno w
gminie Resko, dyskutowano na
temat likwidacji/reorganizacji
dwóch szkó³ wiejskich w
£osoœnicy i £abuniu Wielkim.
Trwa³y d³ugie debaty i walki,
ostatecznie dosz³o do
reorganizacji szkó³; od nowego
roku szkolnego, bêd¹ filiami SP w
Resku o strukturze
organizacyjnej obejmuj¹cej klasy
1-3 wraz z oddzia³em „0”.
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Po modernizacji powiatowa bieda ma siê lepiej

Kazimierz Rynkiewicz

P

od koniec roku 2011 wielu
mieszkañców
powiatu
³obeskiego, g³ównie zamieszka³ych na wsiach, dosta³o niespodziewanie zwiêkszone nakazy
p³atnicze za podatek od gruntów. Co
nieco pisaliœmy o tym, ale trudno by³o
ogarn¹æ problem od razu, z marszu,
gdy¿ sprawy geodezyjne, budowlane
i planistyczne to jedna z najbardziej
skomplikowanych materii prawnych,
zupe³nie obca ludziom, którzy nie
mieli z ni¹ do czynienia. A p³aciæ
musz¹. Na przyk³ad ma³o kto orientuje siê, czym jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy, a czym
jest studium, a czym aktualizacja, i
jakie procedury ich uchwalania obowi¹zuj¹. St¹d na przyk³ad tak ³atwo
na Pomorzu pojawiaj¹ siê farmy wiatrowe, szkodliwe dla ludzi, ale chêtnie wspierane przez urzêdników pod
szyldem – bêdzie wiêcej pieniêdzy w
bud¿ecie, a wiêc mi ³atwiej bêdzie
rz¹dziæ, a tym samym i d³u¿ej. To, ¿e
narusza siê ³ad przestrzenny gminy i
nieodwracalnie zmienia jej strukturê
(mo¿na po¿egnaæ siê z agro i turystyk¹), to urzêdników nie martwi. Oni
¿yj¹ od bud¿etu do bud¿etu, a co bêdzie za 30 lat (na taki okres stawiane
s¹ wiatraki), to nie ich zmartwienie,
bo bêd¹ ju¿ dawno na dobrze p³atnej
emeryturze. Piszê o tym z pewnym
przes³aniem, a na stronie 19 zamieszczam artyku³ z protestu antywiatrakowego, jaki mia³ miejsce w ubieg³ym tygodniu w Gryficach. Jak powszechnie wiadomo (a mo¿e i nie),
gmina (powiat) to wspólnota mieszkañców, którzy maj¹ prawo decydowaæ o zagospodarowaniu wspólnej

przestrzeni gminnej (powiatowej).
Do tego s³u¿¹ plany zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym
to planie okreœla siê miejsca pod zabudowê mieszkaniow¹, przemys³ow¹, turystyczn¹, rekreacyjn¹ itp.,
a mo¿na te¿ wyznaczyæ w jakimœ
obrêbie oddalonym od zabudowañ
miejsce pod wiatraki, je¿eli tak zdecyduj¹ radni po konsultacjach z
mieszkañcami. Podkreœlam, po rzeczywistych konsultacjach, bo
wspóln¹ przestrzeñ urz¹dzamy
wspólnie. No chyba, ¿e ktoœ nie chce,
bo uwa¿a, ¿e wie lepiej, co ludziom
potrzebne jest do ¿ycia i jak maj¹ ¿yæ,
wiêc konsultacje pozoruje. Jako ¿e w
Polsce pewnym „elitom” zale¿a³o, by
zmodernizowaæ tubylców na wzór
zachodni (swoiœcie pojmowany), tak
jak przedtem na wschodni, to do dzisiaj wiêkszoœæ gmin nie ma aktualnych planów zagospodarowania, co
powoduje, ¿e stawia siê co siê chce i
gdzie siê chce. Tam gdzie tubylcy s¹
nieœwiadomi swoich praw, z braku
wiedzy, przeró¿ne najdziwniejsze
pomys³y i inwestycje wchodz¹ jak w
mas³o. Tak na przyk³ad by³o z zalewem marketów, dajmy na to w
£obzie, w samym centrum miasta,
gdy¿ ¿adna z dotychczasowych rad
nie pokwapi³a siê, by uchwaliæ plan
wypychaj¹cy markety na obrze¿a, co
jest norm¹ na zachodzie, ale u nas
zachód i cywilizacja to markety, ale
ju¿ regu³y ich sytuowania – to nie.
Wiatraki to zachód i nowoczesnoœæ,
ale ju¿ regu³y ich lokalizowania – to
„dziki” wschód.
W Gryficach akurat trafi³a kosa
na kamieñ, gdy¿ spraw¹ wiatraków
zainteresowa³a siê pani notariusz, w
prawie obyta. Otó¿ ktoœ wyda³ jej
najpierw pozwolenie na budowê
domu w wymarzonym cichym miejscu, a jak siê wybudowa³a, to ci sami
ludzie chc¹ jej pod nosem postawiæ
wiatraki. K³ania siê brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wiêc kto wczeœniej przyjdzie do
pracy, ten rz¹dzi, bo nie ma ¿adnego
planu, który by ogranicza³ to urzêdni-

cze widzi mi siê, poparte oœlimi g³osami „proburmistrzowskich” radnych, jak siê czêsto zdarza w naszych
lokalnych uk³adach. Pani notariusz
od dwóch lat blokuje budowê wiatraków, wytykaj¹c b³êdy w procedurze,
ale si³a z³ego na jednego i nie wiadomo jak siê to skoñczy, ale to przyk³ad
na wiedzê i jej obywatelskie zastosowanie. A jak wielka to si³a, œwiadczy³
telefon od pewnej firmy wiatrowej,
która chcia³a wp³aciæ na moj¹ redakcjê darowiznê, z domniemaniem,
bym o wiatrakach wiêcej nie pisa³.
Burmistrzowie dostaj¹ ma³piego rozumu, jak pojawia siê nagle goœæ z
teczk¹ i mówi, ¿e chce kupiæ za spor¹
kasê dzia³kê pod market lub postawiæ
wiatraki.
Co to ma wspólnego z modernizacj¹ Ewidencji Gruntów i Budynków, jak¹ przeprowadzi³o starostwo
³obeskie, a z którego to powodu wzros³y nagle podatki za przekwalifikowane grunty z rolnych na budowlane?
Otó¿ jak zwykle, w polskiej rzeczywistoœci, sta³o siê to okazj¹ do z³upienia
podatników, bo na koniec roku 2011
Zgromadzenie Zwi¹zku Celowego
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które pozyska³o pieni¹dze na tê modernizacjê, przyzna³o Zarz¹dowi 67 tysiêcy z³otych nagrody, w
tym przewodnicz¹cemu wicestaroœcie œwidwiñskiemu Romanowi Kozubkowi – 22 tys., a pozosta³ym trzem
cz³onkom po 15 tys. Co prawda okaza³o siê, ¿e takich premii nie zapisano
w statucie i trzeba uchwa³ê uchyliæ,
ale jej losu jeszcze nie znamy.
Drug¹ bulwersuj¹c¹ kwesti¹ jest
wydanie na „dzia³ania informacyjne i
promocyjne projektu” modernizacji
EGiB 31 tys. z³. Dlaczego bulwersuj¹c¹? Ano dlatego, ¿e mieszkañcy
powiatu nie zostali, nie mówiê, ¿e
skutecznie, ale w jakikolwiek sposób
poinformowani o tym, ¿e ktoœ modernizuje ich biedê, przekszta³caj¹c im
grunty rolne w budowlane, co skutkuje wzrostem podatku. Trudno za skuteczne poinformowanie uznaæ wywieszenie kartki na œcianie w staro-

Oœwiadczenie Ko³a Przyjació³ Radia Maryja przy parafii £obez

Protest przeciw dyskryminacji Telewizji Trwam
W ramach trwaj¹cego procesu
cyfryzacji telewizji Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji dokonuje
rozdzia³u miejsc na tzw. multipleksie cyfrowym dla poszczególnych nadawców telewizyjnych.
Jednak wniosek jednej ogólnopolskiej katolickiej Telewizji Trwam,
spe³niaj¹cy wszystkie wymogi (z
naddatkiem) zosta³ odrzucony.
Do³¹czamy siê do ogólnopolskiego protestu przeciwko tak bezprawnej i niekonstytucyjnej decyzji KRRiTV, która w pañstwie prawa dyskryminuje miliony obywa-

teli ze wzglêdów religijnych. Ta wykluczaj¹ca decyzja narusza fundamentalne zasady pluralizmu informacyjnego i œwiatopogl¹dowego. TV
Trwam i Radio Maryja to ca³kowicie
niezale¿ne media informacyjne o
profilu religijno-spo³ecznym, które
wielokrotnie b³ogos³awi³ Jan Pawe³
II, a ostatnio wyró¿ni³ je specjalnym
listem papie¿ Benedykt XVI.
Fundacja Lux Veritatis – w³aœciciel TV Trwam – spe³nia absolutnie
wszystkie warunki koncesyjne, nie
oczekuje ¿adnych przywilejów, a
oczekuje tylko równoprawnego po-

traktowania wœród podmiotów
aspiruj¹cych do nowoczesnej technologii nadawania w systemie naziemnym.
¯¹damy od KRRiTV wycofania
bezprawnej decyzji i wydania nowej, na podstawie obowi¹zuj¹cego
w Polsce i Europie prawa (m.in. Art.
10 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka, Konstytucji RP art. 1,
art. 31, art. 32, art. 54), czyli z pe³nym poszanowaniem tak¿e katolickiej opinii publicznej.
Ko³o Przyjació³ Radia Maryja
przy parafii £obez

stwie lub urzêdach gmin na dwa tygodnie. Jak wydaæ na promocjê programu 31 tysiêcy, to siê wie, ale jak te
pieni¹dze wrzuciæ w jakiœ mechanizm demokratyczny, to ju¿ nie za
bardzo.
Bieda zrobi³a siê biedniejsza, a co
niektórzy znacznie bogatsi. Ale to
jedna strona medalu; bieda by³aby
znoœniejsza, gdyby ludzi potraktowano powa¿nie; gdyby ta modernizacja
– na skalê niespotykan¹ przecie¿ –
przyczyni³a siê do edukacji obywatelskiej, chocia¿by w zakresie praw
przys³uguj¹cych „zmodernizowanym”, na temat ksi¹g wieczystych,
prawa geodezyjnego, podzia³u gruntów itp., bo samo wy³o¿enie ksi¹g do
wgl¹du w okreœlonych terminach
wiedzy przecie¿ nikomu nie przysporzy³o. A ludzie maj¹ przecie¿ jakieœ
prawa. Chocia¿by to elementarne –
prawo do dobrej administracji. I jak
tu budowaæ demokracjê?
A urzêdnicy w gminach zacieraj¹
rêce, bo bêd¹ wiêksze wp³ywy z podatku gruntowego. A ja czekam od lat
na modernizacjê bezrobocia w powiecie. Jakoœ do tego nikt nie chce siê
zabraæ, ale jego beneficjentów równie¿ jest wielu. Urzêdnicy maj¹ siê
œwietnie, ale z czego p³aciæ te podatki? Jak tu ¿yæ panie starosto, panie i
panowie burmistrzowie? Jak tu ¿yæ?
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Bêdzie szansa
na zapracowanie
kilku groszy?
(£OBEZ). Rajcy przyjêli
roczny plan potrzeb w
zakresie wykonywania
prac spo³ecznie
u¿ytecznych w gminie
£obez na rok 2012.
Zapotrzebowanie jest
³¹cznie na 63 osoby
bezrobotne bez prawa
do zasi³ku, które mog¹
pracowaæ 10 godzin
tygodniowo.
W zapotrzebowaniu wymienione s¹ prace zwi¹zane z: pracami
porz¹dkowymi - 48 osób, na zieleñcach miejskich – 10 osób, us³ugami
opiekuñczymi w miejscu zamieszkania – 2 osoby, pracami pomocni-
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czymi w sto³ówkach szkolnych – 3
osoby.
Bezrobotnemu nieposiadaj¹cemu prawa do zasi³ku przys³uguje
œwiadczenie w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 7,50 z³ za ka¿d¹ godzinê
wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych, refundowane gminie
przez starostê ze œrodków Funduszu
Pracy w wysokoœci 60 proc. minimalnej kwoty œwiadczenia przys³uguj¹cego bezrobotnemu. Plan prac
spo³ecznie u¿ytecznych dla Gminy
£obez skierowany jest do osób najbardziej oddalonych od rynku pracy
bez mo¿liwoœci dojazdu. S¹ to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, które bezskutecznie od
d³u¿szego czasu poszukuj¹ pracy, a
które straci³y prawo do zasi³ku dla
bezrobotnych i korzystaj¹ z pomocy spo³ecznej.
op

„Czerwona Torebka”
w £obzie
(£OBEZ). Pod koniec ubieg³ego roku gmina £obez sprzeda³a
grunt w obrêbie targowiska „Czerwonej Torebce”, która zamierza
wybudowaæ tu pawilony handlowe.

Osoby, które maj¹ nadzieje na
nowe miejsca pracy informujemy,
¿e firma jedynie buduje lokale handlowe pod wynajem. Plac o powierzchni 2371 m.kw., gmina sprzeda³a za kwotê 405,1 tys. z³. MM

Problemy
z podatkami
(£OBEZ). Zgodnie z informacj¹ przekazan¹ przez burmistrza £obza za grudzieñ ubieg³ego roku wystawiono 570 upomnieñ z tytu³u zaleg³oœci podatkowych, 7 tytu³ów wykonawczych,
na kwotê 6.686 z³, dotycz¹cych
zaleg³oœci podatkowych od osób
prawnych.
W grudniu wydano 4 decyzje
dotycz¹ce roz³o¿enia na raty podatku od nieruchomoœci, na kwotê
9.713,36 z³, 2 decyzje o odmowie
wszczêcia postêpowania w sprawie
umorzenia podatku od nieruchomoœci, 1 decyzjê w sprawie zastosowania ulg z tytu³u nabycia gruntów, 1
decyzjê w sprawie umorzenia podatku od nieruchomoœci na kwotê
234 z³, (dotyczy osoby fizycznej), 1

decyzjê w sprawie umorzenia podatku od nieruchomoœci na kwotê
1.991z³ (osoba prawna),
2 decyzje odmowne w sprawie
umorzenia podatku od nieruchomoœci (dotyczy osób fizycznych),
4 decyzje okreœlaj¹ce wysokoœæ
podatku od nieruchomoœci, 1 decyzjê w sprawie umorzenia podatku rolnego (osoba prawna), na
kwotê 51 z³,
9 zaœwiadczeñ o figurowaniu w
ewidencji podatków i op³at lokalnych oraz 2 zaœwiadczenia o wielkoœci gospodarstwa rolnego.
Ponadto wezwano 20 podatników do z³o¿enia informacji w celu
w³aœciwego opodatkowania podatkiem rolnym i podatkiem od nieruchomoœci.
op

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 913973730
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Nie zlikwiduj¹ szko³y w Wojtaszycach,
ale poprowadzi j¹ inny podmiot
(DOBRA) Nie tak dawno w
gminie Resko, dyskutowano na temat
likwidacji/reorganizacji
dwóch szkó³ wiejskich w £osoœnicy i £abuniu Wielkim. Trwa³y
d³ugie debaty i walki, ostatecznie
dosz³o do reorganizacji szkó³; od
nowego roku szkolnego, bêd¹ filiami SP w Resku o strukturze
organizacyjnej obejmuj¹cej klasy 1-3 wraz z oddzia³em „0”.
Dziœ gmina Dobra szukaj¹c
oszczêdnoœci tak¿e zajê³a siê tematem szko³y wiejskiej. To w³aœnie temat funkcjonowania Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach
sta³ siê ostatnio tym, który jest na
ustach wielu ludzi.
O sytuacji zwi¹zanej z pomys³ami na reorganizacjê systemu oœwiaty w Dobrej rozmawiamy z burmistrz Dobrej Barbar¹ Wilczek.
- Temat funkcjonowania Szko³y
Podstawowej w Wojtaszycach sta³
siê ostatnio tym, który jest na ustach
wielu ludzi. Ubolewam, ¿e wypowiadaj¹cy siê w tym temacie, nie
przekazuj¹ rzetelnej informacji.
Nie jest prawd¹, ¿e obudziliœmy siê
rano, pod koniec stycznia tego roku,
z pomys³em zreorganizowania
Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach. Tematem tej placówki zajmowa³a siê ju¿ poprzednia rada miejska. Na wspólnym posiedzeniu komisji rady, jakie odby³o siê 23 lutego 2010 r., omawiano m.in. projekt
uchwa³y w sprawie zamiaru likwidacji Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach i utworzenie filii Szko³y
Podstawowej w Dobrej z siedzib¹ w
Wojtaszycach. Wówczas, po analizie sytuacji finansowej gminy, doszliœmy do wniosku, ¿e dopóki bêdzie mo¿na, poprowadzimy szko³ê.
Nie by³ to wiêc i nie jest temat
obcy mieszkañcom. 6 lutego 2012 r.
zaprosi³am radnych do rozmowy na
temat funkcjonowania szko³y w
Wojtaszycach i przedstawi³am projekt uchwa³y w sprawie zamiaru
przekszta³cenia SP w Wojtaszycach
w szko³ê filialn¹ o strukturze organizacyjnej obejmuj¹cej klasy I-III
wraz z oddzia³em „0”, organizacyjnie podporz¹dkowanej szkole w
Dobrej. Zaznaczy³am, ¿e nie jest to
dla mnie ³atwa decyzja, bowiem
zawsze mówi³am, i s³owa te podtrzymujê, i¿ zrobiê wszystko, aby
utrzymaæ szko³ê w Wojtaszycach.
Dlatego te¿ przedstawiony wariant,
pozwala³ na dalsze funkcjonowanie
placówki, choæ w okrojonej formie.

Mimo, ¿e dyskusja radych by³a
¿ywa i merytoryczna, nie pozwoli³a
na wypracowanie jednoznacznego
stanowiska. Nastêpnego dnia,
7.02.2012 r., o godz. 13.00, mia³o
odbyæ siê spotkanie zainicjowane
przeze mnie z mieszkañcami Wojtaszyc, Wrzeœna, Anielina i Krzemiennej w szkole w Wojtaszycach.
Tego dnia, od samego rana, rozwa¿aliœmy jeszcze inny wariant funkcjonowania szko³y, na co pozwala
Ustawa o Systemie Oœwiaty i zmiany, jakie zosta³y do niej wprowadzone w 2009 r.
Art. 5 pkt 5g mówi: „ Jednostka
samorz¹du terytorialnego, bêd¹ca
organem prowadz¹cym szko³ê licz¹c¹ nie wiêcej ni¿ 70 uczniów, na
podstawie uchwa³y organu stanowi¹cego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu
sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, mo¿e przekazaæ, w drodze umowy, osobie prawnej niebêd¹cej jednostk¹ samorz¹du terytorialnego
lub osobie fizycznej, prowadzenia
takiej szko³y”. Tu posi³kowaliœmy
siê wiedz¹ i doœwiadczeniem osób,
które zajmuj¹ siê oœwiat¹ na co
dzieñ i prowadz¹ szko³y oraz
przedszkola, zarówno publiczne
jak i niepubliczne. Olbrzymi¹ pomoc otrzymaliœmy z wydzia³u
oœwiaty Urzêdu Miejskiego w Goleniowie, który z powodzeniem
wdra¿a w ¿ycie tego rodzaju dzia³ania. Dla mnie istotne jest, by zrobiæ wszystko, co pozwoli ratowaæ
szko³ê. – wyjaœnia burmistrz Barbara Wilczek.
We wtorek, 7 lutego br., odby³o
siê zebranie w szkole w Wojtaszycach. W spotkaniu uczestniczyli
mieszkañcy, nauczyciele pracuj¹cy
w szkole wraz z dyrektor Alicj¹ Sokal, burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, skarbnik gminy Stanis³aw
Brodniak, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Edward Stanis³awczyk oraz radni: Dorota Grzywacz,
Kamila Cio³ek- Borczyk, Bogumi³a
Marut, Kazimierz £ojek i Henryk
Albiniak.
Podczas zebrania zosta³y omówione dwa warianty funkcjonowania szko³y. Przy pierwszym z nich,
mówi¹cym o reorganizacji placówki, szko³a sta³aby siê fili¹ szko³y
podstawowej w Dobrej. W Wojtaszycach uczy³yby siê dzieci z klas IIII i „0”, zaœ uczniowie z klas IV- VI
doje¿d¿aliby do Dobrej (to 22
uczniów). Z 12 nauczycieli obecnie
pracuj¹cych pozosta³oby na sta³e 5,

a na zajêcia z religii, jêz. angielskiego i informatyki nauczyciele byliby
zatrudnieni na odpowiadaj¹ce iloœci
godzin z danego przedmiotu, czêœci
etatu. Do tego dochodzi³oby zatrudnienie sprz¹taczki i palacza-konserwatora. Oszczêdnoœæ dla gminy
wynika³aby z ograniczenia zatrudnienia.
Przy drugim wariancie - przekazania szko³y innemu podmiotowi do
prowadzenia - zachowana zosta³aby
autonomicznoœæ szko³y, czyli dalej
by³aby to szko³a podstawowa w
Wojtaszycach i dzieci uczy³yby siê
we wszystkich oddzia³ach. Nauczyciele natomiast otrzymaliby propozycjê zatrudnienia od nowego pracodawcy. Jednak nie by³oby to ju¿
zatrudnienie w oparciu o Kartê Nauczyciela, a umowa o pracê w myœl
przepisów Kodeksu Pracy. Ca³y
tryb postêpowania przy przekazaniu
prowadzenia placówki innemu podmiotowi jest zawarty w Ustawie o
Systemie Oœwiaty Art. 5 pkt 5g – 5r.
To finanse zadecydowa³y o takich poczynaniach, które przynios¹
gminie oszczêdnoœci. Obecnie subwencja oœwiatowa na 1 ucznia w
gminie wynosi 7.303,73 z³, przy
czym wydatki na 1 ucznia w SP w
Dobrej to 8.113,32 z³, a w SP w
Wojtaszycach 10.690,30 z³. W obu
przypadkach gmina dok³ada do
utrzymania szkó³, jednak w porównaniu do szko³y w Dobrej, w Wojtaszycach jest to ponad 2.500 z³ do
jednego ucznia wiêcej. W sytuacji,
gdyby podmiot zewnêtrzny przej¹³
prowadzenie szko³y, gmina bêdzie
przekazywa³a dotacjê na funkcjonowanie szko³y w wysokoœci takiej,

jak w szkole w Dobrej. Oszczêdnoœæ gminy to owa ró¿nica, czyli
2.500 z³. Mno¿¹c j¹ przez iloœæ
uczniów (ok. 60) to oko³o 150.000
z³ rocznie.
Rodzice wyra¿aj¹c swoje zdanie
mówili, i¿ dla nich wa¿ne jest, aby
szko³a dalej funkcjonowa³a.
10.02.2012 r. odby³o siê posiedzenie komisji wspólnych Rady
Miejskiej w Dobrej. Omówiono szeroko oba warianty funkcjonowania
szko³y w Wojtaszycach. Radni jednog³oœnie (wraz z radnymi reprezentuj¹cymi Wojtaszyce) opowiedzieli
siê za przekazaniem prowadzenia
szko³y innemu podmiotowi. Taki te¿
projekt uchwa³y zosta³ przed³o¿ony
na sesji Rady Miejskiej w Dobrej w
dniu 15.02.2012 r. Radni jednog³oœnie (przy nieobecnoœci radnych:
Henryka Albiniaka, Piotra Ga³ki,
Jolanty Siekiery i Grzegorza Jaromina) przyjêli projekt uchwa³y.
Prowadzenie szko³y zostanie
wiêc powierzone innemu podmiotowi, co gminie da oszczêdnoœæ oko³o
150.000 z³. Dla szko³y jest to szansa
na dalsze funkcjonowanie, a tak¿e na
rozwój. Najwa¿niejsze, ¿e szko³a
bêdzie istnieæ nadal. Szko³a wiejska
to serce tej miejscowoœci, centrum
wszystkiego, co tam siê dzieje. Wydaje siê wiêc, ¿e radni z Dobrej podjêli s³uszn¹ decyzjê. Mieli na uwadze
bud¿et gminy, gospodarnoœæ, ale i
ma³¹ spo³ecznoœæ, w tym dzieci chodz¹ce do szko³y. Teraz wszystko
bêdzie zale¿eæ od podmiotu, który
poprowadzi szko³ê. Dobrze, gdyby
uda³o mu siê udowodniæ, ¿e mo¿na.
Piotr Jachym
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„TrzeŸwy Poranek”
w Resku

(RESKO) Policjanci
z £obza i Reska, w
miniony pi¹tek, brali
udzia³ w akcji „TrzeŸwy
Poranek”.
Dzia³ania te mia³y na celu kontrolê kieruj¹cych i tym samym eliminowanie z ruchu tych, którzy wsiedli do auta na tzw. podwójnym ga-

zie. Podczas akcji mundurowi skontrolowali 164 kieruj¹cych. Ujawnili
jednego nietrzeŸwego kieruj¹cego
samochodem, któremu odebrano
prawo jazdy, na³o¿yli 7 mandatów
karnych za wykroczenia w ruchu, a
tak¿e zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych z powodu z³ego stanu
technicznego pojazdów.
Podobne dzia³ania bêd¹ systematycznie powtarzane w ca³ym powiecie.
(kp)

Zimowe kolizje
drogowe w powiecie
(POWIAT) W czwartek,
15 lutego 2012 r.,
na drogach powiatu
³obeskiego dosz³o
do czterech kolizji
drogowych.
Oko³o godz. 12.10, na drodze
Radowo Ma³e - £obez, kieruj¹cy
samochodem Peugeot mieszkaniec
Bielska Bia³ej nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na
drodze, wpad³ w poœlizg i wjecha³
do rowu.
Dwadzieœcia minut póŸniej w
Wêgorzynie, na ul. Runowskiej, na
prostym odcinku drogi, kieruj¹cy
samochodem Opel Corsa mieszka-

niec Stargardu Szczeciñskiego nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i
odleg³oœci od poprzedzaj¹cego samochodu Mazda, czym doprowadzi³
do bocznego zderzenia pojazdów.
Po godzinie 13.00, na drodze
krajowej K-20, na odcinku Winniki
- Chociwel, na ³uku drogi kieruj¹cy
samochodem Nissan mieszkaniec
W³och tak¿e nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków atmosferycznych, wpad³ w poœlizg,
zjecha³ do rowu uderzaj¹c bokiem w
drzewo.
Kolejna kolizja mia³a miejsce na
terenie gminy Wêgorzyno, na drodze £obez - Wêgorzyno, gdzie kieruj¹cy samochodem Renault wpad³
w poœlizg i uderzy³ w drzewo.

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
TEL. 91 39 73 730; 504 042 532

P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760
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Krótka akcja zima
(POWIAT). Intensywne opady œniegu po³¹czone z silnymi wiatrami sprawi³y, ¿e nagle ca³y powiat przykry³a doœæ gruba warstwa œniegu. Mimo i¿ spychacze
natychmiast wyjecha³y na drogi,
niektóre miejsca by³y trudne do
przebycia. W œrodê na drodze do
Klêpnicy samochody utknê³y w
œniegu.
Zarz¹d Dróg Powiatowych nie
dysponuje w³asnym sprzêtem s³u¿¹cym do odgarniania œniegu, z wyj¹tkiem jednej koparki. Zadania te zleca prywatnym firmom. Te z kolei nie
s¹ nastawione typowo na akcjê
zimê; traktuj¹ powierzone im zadania niejako przy okazji. Z tego te¿
tytu³u na terenie powiatu brakuje
ciê¿kiego sprzêtu, który móg³by z
³atwoœci¹ poradziæ sobie ze zwa³ami œniegu nanoszonymi z pól i tworz¹cymi nieprzejezdne zaspy. Akcja
udro¿niania przejazdu do Klêpnicy
trwa³a a¿ szeœæ godzin. W tym celu
ZDP musia³ wynaj¹æ ciê¿ki sprzêt.
Trudnoœci by³y równie¿ na drodze
do Worowa, w czwartek z kolei
walczono z lodem w Kraœniku.
Mieszkañcy Czachowa na odœnie¿enie drogi czekali do czwartku,
wprawdzie droga by³a przejezdna,
jednak o komforcie dojazdu nie
mog³o byæ mowy. W czwartek sytuacjê w ca³ym powiecie opanowano.
Na niektórych drogach pozosta³a
jednak mokra breja, która ju¿ we
wczesnych godzinach popo³udniowych zaczêto usuwaæ.
Koparka, bêd¹ca w³asnoœci¹
Zarz¹du Dróg Powiatowych, s³u¿y
przede wszystkim do odœnie¿ania
parkingów. Tradycyjnie jednak
trudnoœæ polega na tym, i¿ nie zawsze pracownicy mog¹ wykonaæ

swoje zadanie prawid³owo przez
stoj¹ce na miejscach parkingowych
samochody.
Z akcji zima nie byli jednak zadowoleni mieszkañcy Przyborza,
do którego jeszcze w sobotê trudno
by³o siê dostaæ, szczególnie tym
w³aœcicielom pojazdów, których
auta maj¹ niskie zawieszenie.
- W £obzie p³ugi je¿d¿¹ tam i z
powrotem z podniesionymi p³ugami, bo drogi s¹ czarne, a ja nie mogê
dojechaæ do Przyborza. Przecie¿
p³acê tak samo podatki jak ka¿dy.
Nie mog³em wyjechaæ, bo podwoziem szorowa³em o ubity œnieg. We
wczeœniejszych latach musia³em
zostawiaæ samochód i w g³êbokim
œniegu brodziæ do domu. W tym
roku œnieg by³ krótko, mo¿na by³o
odœnie¿yæ, a nie przejechaæ raz i
zapomnieæ - powiedzia³ jeden z
mieszkañców.
Powa¿nie do akcji zima podeszli
równie¿ mieszkañcy domków jednorodzinnych, do których nale¿y
odœnie¿anie chodników, w ka¿dym
razie w £obzie. Ju¿ w godzinach
porannych przy ka¿dej posesji by³o
widaæ mieszkañców odgarniaj¹cych œnieg. Ci¹g³e opady œniegu w
œrodê sprawi³y jednak, ¿e akcjê tê
powtarzano kilka razy w ci¹gu dnia.
Oczywiœcie nie wszyscy w³aœciciele posesji poczuwaj¹ siê do tego
zadania, w tym wypadku jednak do
akcji wkraczali stra¿nicy miejscy,
przypominaj¹c o obowi¹zkach ci¹¿¹cych na w³aœcicielach.
Komendant Stra¿y Miejskiej J.
Ratajski poinformowa³, ¿e ci w³aœciciele, którzy „zapomnieli” odœnie¿yæ, po zwróceniu uwagi wykonuj¹ swoje obowi¹zki. Jak zapewni³, z tego tytu³u nie zosta³ wypisany
ani jeden mandat.
MM

Przestêpczoœæ w Powiecie £obeskim w 2011 roku
4 stycznia br. odby³a siê ca³oroczna odprawa policjantów z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie. Na odprawie oceniono
pracê ³obeskich funkcjonariuszy
w 2011 roku oraz przedstawiono
wiele statystyk zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ na terenie naszego powiatu.
Odnosz¹c siê do przestêpczoœci
nieletnich, nale¿y zauwa¿yæ wzrost
ujawniania nieletnich sprawców czynów karalnych. W roku 2010 policjanci z ³obeskiej komendy ujawnili
101 nieletnich sprawców, natomiast
w roku ubieg³ym 120 nieletnich
sprawców. Wzros³a iloœæ stwierdzonych czynów karalnych ze 141 (2010
r.) do 161 (2011 r.). Podyktowane jest
to tym, i¿ nieletni dopuœcili siê wiêk-

szej iloœci czynów karalnych dotycz¹cych kradzie¿y z w³amaniem, kradzie¿y, uszczerbku na zdrowiu i posiadania œrodków odurzaj¹cych. Taka
tendencja wykazuje w³aœciwy kierunek pracy realizowanej przez policjantów s³u¿by kryminalnej i prewencyjnej, w tym policjantów zajmuj¹cych siê problematyk¹ nieletnich z
³obeskiej jednostki, jak te¿ bezsprzecznie wp³ywa na poprawê poczucia bezpieczeñstwa przez mieszkañców powiatu, gdy¿ jak widaæ nawet osoby nieletnie pope³niaj¹ce czyny karalne nie mog¹ czuæ siê bezkarnie i musz¹ liczyæ siê z poniesieniem
konsekwencji za pope³nione czyny
zabronione.
Prócz dzia³añ ukierunkowanych
na zwalczanie i ujawnianie przestêp-

czoœci kryminalnej wœród nieletnich
prowadzone te¿ jest rozpoznanie w
zakresie skali zjawisk patologicznych
wystêpuj¹cych wœród dzieci i m³odzie¿y oraz ich rodzin. Zjawisko alkoholizmu na terenie dzia³ania KPP w
£obzie istnieje i z roku na rok wzrasta. Niestety dotyka to nie tylko osób
doros³ych, ale jest zauwa¿alne w œrodowisku szkó³ gimnazjalnych i œrednich.

cjanci na przestrzeni ubieg³ego roku
kilkakrotnie przeprowadzali dzia³ania ukierunkowane na ujawnienie
nieletnich znajduj¹cych siê pod wp³ywem alkoholu lub w stanie nietrzeŸwoœci, kontroli miejsc sprzeda¿y alkoholu w celu ujawnienia przypadków ³amania zakazu sprzeda¿y napojów alkoholowych lub jego podawania skodyfikowanych w Ustawie o
wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

W analizowanym okresie zatrzymano 68 nieletnich znajduj¹cych siê
w stanie nietrzeŸwym, z tego dwie
osoby zatrzymano w izbie wytrzeŸwieñ. Podczas przeprowadzonych
prelekcji i spotkañ w szko³ach nieletni jednoznacznie wypowiadali siê, i¿
mieli przynajmniej kilkakrotnie kontakt z wyrobami alkoholowymi. Poli-

KPP w £obzie prowadzi³a równie¿ szereg innych dzia³añ tj. pogadanek, szkoleñ wœród rodziców jak i
m³odzie¿y ukierunkowanych na inne
zjawiska patologiczne tj. narkomania, przemoc w rodzinie czy te¿ prostytucja i wykorzystywanie seksualne ma³oletnich.
(op)
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Radni podwy¿szyli
W Runowie
diety po 4 latach
Pomorskim chc¹
produkowaæ pellet
(DOBRA) 31 stycznia
2012 roku na sesji Rady
Miejskiej w Dobrej
zosta³y ustalone nowe
diety dla radnych,
cz³onków komisji i dla
przewodnicz¹cych rady.

Miesiêcznadieta dla przewodnicz¹cego Rady Miejskiej bêdzie
wynosiæ 1.100 z³, a dla wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej
600 z³. Diety te nie by³y zmieniane od 2008 roku, wtedy uchwa³¹
radnych wynosi³y odpowiednio

(RUNOWO
POMORSKIE). 10 lutego
zosta³y wydane przez
burmistrz Wêgorzyna
œrodowiskowe
uwarunkowania zgody
na realizacjê
przedsiêwziêcia
polegaj¹cego na
budowie linii
produkcyjnej pelletu ze
s³omy, siana lub roœlin
energetycznych.
Budowa linii produkcyjnej pelletu z odpadów produkcji rolnej
bêdzie zlokalizowana na terenie
Runowa Pomorskiego. Planowane
przedsiêwziêcie polegaæ bêdzie na
dobudowaniu linii do produkcji pelletu z odpadów produkcji rolnej w
obrêbie Po³chowo. Dzia³alnoœæ prowadzona bêdzie na terenie by³ego
zak³adu produkuj¹cego domki
drewniane, w którego sk³ad
wchodz¹: hala monta¿owa, hala
produkcyjna i budynek magazynowy. Inwestor zak³ada trzyzmianowy
system produkcji. Teren, na którym
jest zlokalizowana przedmiotowa
nieruchomoœæ jest przeznaczony
pod budownictwo przemys³owe. W
bezpoœrednim s¹siedztwie znajduje

siê bocznica kolejowa, natomiast w
odleg³oœci 1 km znajduje siê stacja
kolejowa Runowo Pomorskie.
Wniosek Ryszarda Naklickiego
- Prezesa Zarz¹du ARNO-BIO Sp. z
o.o. Runowo Pomorskie w sprawie
wydania decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach wp³yn¹³ do
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie
ju¿ w paŸdzierniku 2010 r.
Aktualnie dla terenu objêtego
wnioskiem brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. W zwi¹zku z faktem, ¿e
przed³o¿ona „karta informacyjna
przedsiêwziêcia” nie zawiera³a wyczerpuj¹cych informacji dotycz¹cych planowanego przedsiêwziêcia, Wydzia³ Spraw Terenowych w
Koszalinie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska w Szczecinie
w listopadzie 2010 r. wezwa³ inwestora do przed³o¿enia uzupe³nieñ do
karty. Uzupe³nienie wp³ynê³o w listopadzie 2010 r. W grudniu 2011 r.
inwestor do akt sprawy do³¹czy³
raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko a w styczniu br. przed³o¿y³ raport poprawiony i uzupe³niony.
W zwi¹zku z realizacj¹ przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje siê wycinki
drzew. Na etapie realizacji inwestycji prace budowlane ogranicz¹ siê
g³ównie do adaptacji oraz odtworzenia ju¿ istniej¹cej infrastruktury
produkcyjno-przemys³owej. MM

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
TEL. 91 39 73 730; 504 042 532

1.000 z³ miesiêcznie dla przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i
500 z³ dla wiceprzewodnicz¹cego.
Od lutego br. dieta dla radnych
za udzia³ w sesji bêdzie wynosi³a
180 z³ (poprzednio 150 z³), dla przewodnicz¹cych Komisji Rady za
udzia³ w posiedzeniach komisji 130
z³ (poprzednio 100 z³), a dla cz³onków Komisji Rady za udzia³ w posiedzeniu Komisji 110 z³ (poprzednio 80 z³).
Ponadto Radnemu za oddelegowanie w podró¿ s³u¿bow¹ przys³uguje zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
PJ

Nowe diety tak¿e
dla so³tysów
(DOBRA) 31 stycznia
2012 roku na sesji Rady
Miejskiej w Dobrej
zosta³y ustalone nowe
diety dla so³tysów.
W marcu 2010 roku doberscy
radni podjêli uchwa³ê w sprawie wysokoœci diet dla so³tysów. Wtedy
ustalono diety w formie zrycza³to-

wanej dla so³tysów w wysokoœci
120 z³.
Nowa uchwa³a przewiduje podniesienie diety o 20 z³. Dieta przys³uguj¹ca so³tysom wynosiæ bêdzie
140 z³ za udzia³ w sesji Rady Miejskiej. Podstawê wyp³aty diety z tytu³u uczestnictwa w sesji stanowi
w³asnorêczne potwierdzenie obecnoœci na sesji Rady Miejskiej na liœcie obecnoœci, któr¹ na sesjach prowadzi Biuro Rady.
PJ

Przetarg na projekt
budowlano-wykonawczy
(RESKO) Na stronie biuletynu informacji publicznej
Gminy Dobra zosta³o zamieszczone og³oszenie
o przetargu, na wykonanie projektów budowlano
- wykonawczych sieci elektroenergetycznej wraz z
oœwietleniem drogowym na ulicach Wojska Polskiego,
Mickiewicza, Zielonej, Gdañskiej, w miejscowoœci
Starogard oraz na odcinku Resko – £ugowina.
Przedmiotu zamówienia jest
sporz¹dzenie projektu budowlano wykonawczego sieci oœwietlenia
ulicznego na odcinkach:
1. ulica Wojska Polskiego (od
ulicy 1 Maja do ulicy Dworcowej),
2. miejscowoœæ Starogard (od
budynku nr 1 do budynku 9a),
3. ulica Mickiewicza (od ulicy
Olsztyñskiej do ulicy Poznañskiej),
4. Resko - £ugowina, (do wykorzystania 5 szt. istniej¹cych bet. S³upów),

5. ulica Zielona,
6. ulica Gdañska (dz. nr 301,
277) (do wykorzystania 5 szt. istniej¹cych bet. S³upów)
Projekty budowlano - wykonawcze sieci oœwietlenia ulicznego
dla ulicy Wojska Polskiego oraz dla
miejscowoœci Starogard wraz z wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami maj¹ zostac wykonane do
30.04.2012 r. Natomiast pozosta³a
czêœæ zadania ma byæ wykonana w
terminie do 29.06.2012 r.
(op)
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Zmiany w nauczaniu od 1 wrzeœnia 2012 r.
Rozmowa z dyrektor Zespo³u Szkó³ w £obzie Jolant¹ Manowiec
Red. - Od 1 wrzeœnia 2012
roku szko³y ponadgimnazjalne
czeka reforma. Proszê wyjaœniæ,
jakie zmiany nast¹pi¹ w poszczególnych typach szkó³.
Dyrektor Jolanta Manowiec Licea ogólnokszta³c¹ce bêd¹ funkcjonowa³y w cyklu trzyletnim, technika w cyklu czteroletnim, tak jak
dotychczas, natomiast zasadnicze
szko³y zawodowe bêd¹ mia³y cykl
ujednolicony - trzyletni. Od nowego
roku szkolnego wszystkie osoby,
które przyjd¹ do Zasadniczej Szko³y Zawodowej, bêd¹ uczy³y siê w
cyklu trzyletnim. W ZSZ zmienia siê
nazewnictwo zawodów. Ju¿ nie bêdzie np. kucharza ma³ej gastronomii
tylko kucharz, nie bêdzie rzeŸnikawêdliniarza tylko wêdliniarz. To s¹
bardzo wa¿ne niuanse, albowiem
zwi¹zane z nowym systemem egzaminów zawodowych. Bêdziemy
uczyæ w obrêbie wyznaczonych
przez Rozporz¹dzenie kwalifikacji.
W zale¿noœci od zawodów bêdzie
od jednej do trzech kwalifikacji.
Przyk³adowo: kucharz bêdzie móg³
zdaæ egzamin zawodowy w obrêbie
pierwszej kwalifikacji na poziomie
szko³y zasadniczej, jednak, jeœli
bêdzie chcia³ w przysz³oœci zdawaæ
kwalifikacjê w zakresie zbli¿onego
zawodu, ale na poziomie technikum
- np. technika ¿ywienia i us³ug gastronomicznych, to wystarczy, ¿e w
systemie egzaminów eksternistycznych albo w systemie szko³y dla doros³ych uzyska wykszta³cenie œrednie i zda zakres drugiej kwalifikacji.
Dla samych uczniów mo¿e to byæ
korzystniejsze, poniewa¿ po zrealizowaniu podstawy programowej
kszta³cenia zawodowego w obrêbie
okreœlonej kwalifikacji, przystêpuje do egzaminu zawodowego w terminie, który mu odpowiada.
- Jakie zmiany nast¹pi¹ w liceach ogólnokszta³c¹cych i co
oznacza pojêcie - zakres rozszerzony?
- Niektórzy boj¹ siê rozszerzeñ,
a te polegaj¹ po prostu na zwiêkszonej iloœci godzin na zrealizowanie
podstawy programowej. Rozszerzony nie oznacza, ¿e uczeñ bêdzie
musia³ znaæ program na poziomie
akademickim. W liceach ogólnokszta³c¹cych bêd¹ rozszerzenia, ale
to nic nowego, bo dotychczas tak¿e
by³y. Zmieni¹ siê jednak zasady ich
wprowadzania. Mo¿emy zaproponowaæ w LO od dwóch do czterech
rozszerzeñ, które uczeñ wybiera z
oferty szko³y. Plusem jest to, ¿e
przedmioty w zakresie podstawowym, a szczególnie takie, które

maj¹ niedu¿o godzin, np. 30, bêd¹
zrealizowane w pierwszym roku
nauki, b¹dŸ w pierwszym semestrze,
w zale¿noœci od tego, jak zostan¹
przygotowane szkolne plany nauczania. PóŸniej uczniowie i nauczyciele pracuj¹ nad tym, co
uczniów interesuje. Je¿eli ktoœ myœli o tym, by w przysz³oœci studiowaæ na uczelni przyrodniczej, medycynê, czy biotechnologiê, to wybiera klasê, w której s¹ zaproponowane rozszerzenia w tym kierunku
(biologia, chemia). Rozszerzenia z
wiêkszoœci przedmiotów bêd¹
wprowadzane od drugiego semestru
pierwszego roku nauki lub od drugiego roku. Uczeñ ma czas na podjêcie ostatecznej decyzji. W zakresie tych przedmiotów bêdzie mia³
zaliczony poziom podstawowy.
PóŸniej bêdzie móg³ skupiæ siê na
poziomie rozszerzonym.
- Jak to ma siê do pozosta³ych
przedmiotów?
Przyk³adowo
uczeñ wybiera rozszerzenie z zakresu nauk œcis³ych, jak wiêc wygl¹da nauka z przedmiotów humanistycznych?
- To okreœla Rozporz¹dzenie, w
którym zapisane s¹ minimalne iloœci
godzin. Wyszczególnione s¹ w nim
przedmioty, w zakresie których nauka odbywa siê od pierwszej do
ostatniej klasy, np. jêzyk polski,
matematyka, jêzyk obcy, wychowanie fizyczne, godzina z wychowawc¹. Natomiast takie przedmioty
jak np.: geografia, biologia, chemia,
fizyka, informatyka maj¹ wymiar
minimalny 30 godzin. To jest wymiar na jeden semestr (2 godziny w
tygodniu) lub rok (1 godzina w tygodniu). Oznacza to, ¿e najpierw
uczeñ zrealizuje te przedmioty w zakresie podstawowym, po ich zrealizowaniu uczy siê ich w zakresie rozszerzonym, jeœli je oczywiœcie wybierze. Historia dla szkó³ ponadgimnazjalnych bêdzie w wymiarze
60 godzin lekcyjnych. Historia i
wiedza o spo³eczeñstwie mog¹ byæ
realizowane w zakresie rozszerzonym, ale mog¹ byæ tak¿e wprowadzone jako przedmiot uzupe³niaj¹cy (historia i spo³eczeñstwo), jednak pod pewnym warunkiem. W
Rozporz¹dzeniu jest to wyjaœnione:
„Uczeñ, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowi¹zany realizowaæ
przedmiot uzupe³niaj¹cy historia i
spo³eczeñstwo”. Je¿eli natomiast
uczeñ „nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia,
biologia, chemia lub fizyka, jest
obowi¹zany realizowaæ przedmiot

uzupe³niaj¹cy przyroda”. Dotychczas nie mieliœmy takiego przedmiotu jak przyroda; tego przedmiotu mo¿e uczyæ nauczyciel biologii,
chemii, fizyki, a mo¿e byæ tak, ¿e
godziny przyrody podzielone s¹
miêdzy tych czterech nauczycieli, w
zale¿noœci od tego, jak¹ koncepcjê
przyjmiemy. Planujemy pozostawiæ
nasz¹ ofertê w podobnym zakresie
jak dotychczas, czyli: jedna klasa
ukierunkowana bêdzie na przedmioty œcis³e (matematyczna), druga
klasa ukierunkowana bêdzie na
przedmioty przyrodnicze, a trzecia
- humanistyczne.
- Rozumiem, ¿e klasy: matematyczna i przyrodnicza bêd¹ realizowaæ przedmioty w zakresie
rozszerzonym z nauk œcis³ych i
przyrodniczych: fizyka, chemia,
biologia, geografia, natomiast
klasa humanistyczna z nauk humanistycznych.
- Jesteœmy w trakcie przygotowywania szkolnych planów nauczania i na pewno w rozszerzeniach
bêd¹ wiod¹ce przedmioty wymienione przez pani¹, zwi¹zane z ukierunkowaniem klas. Pamiêtajmy, ¿e
rozporz¹dzenie stawia pewne ograniczenie: nie wolno przekroczyæ tygodniowej iloœci zajêæ obowi¹zkowych w poszczególnych klasach i
daje mo¿liwoœæ: dodania godzin dyrektorskich do poszczególnych
przedmiotów.
- Jakie zmiany czekaj¹ technika?
- W technikum bêd¹ dwa rozszerzenia. Tutaj uczeñ zobowi¹zany
bêdzie realizowaæ przedmiot uzupe³niaj¹cy: historia i spo³eczeñstwo, o ile nie realizuje w zakresie
rozszerzonym historii i jednego z

przedmiotów: geografia, chemia,
biologia lub fizyka. Jest równie¿ zobowi¹zany realizowaæ przedmiot
uzupe³niaj¹cy: ekonomia w praktyce, je¿eli ma rozszerzenie z wymienionych wczeœniej przedmiotów.
Natomiast jeœli realizuje w zakresie
rozszerzonym przedmioty: historia
i matematyka, jest zobowi¹zany realizowaæ przedmiot uzupe³niaj¹cy przyroda. W technikum uczniowie
naszej szko³y maj¹ do wyboru zawody: technik informatyk i technik
hotelarstwa. Novum pojawia siê w
egzaminach zawodowych. Do tej
pory najpierw by³y przeprowadzane
egzaminy z czêœci teoretycznej,
póŸniej z czêœci praktycznej. A teraz
bêdzie tak, ¿e po zakoñczeniu realizacji przedmiotów w obrêbie kwalifikacji, uczniowie przystêpuj¹ do
egzaminów z tej kwalifikacji. Kontynuuj¹ naukê i w IV klasie do lutego przystêpuj¹ do kolejnego egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacjê, ale ju¿ z innej umiejêtnoœci.
Zdobywaj¹ w ten sposób drug¹ kwalifikacjê. Je¿eli zawód ma trzy kwalifikacje, to trzeba roz³o¿yæ tak
przedmioty zawodowe, by zakoñczyæ egzaminy zawodowe do koñca
I semestru ostatniej klasy. Zaliczenie wszystkich kwalifikacji w zakresie danego zawodu koñczy siê otrzymaniem dyplomu z OKE.
- Czy szko³a jest ju¿ w zupe³noœci przygotowana do wdro¿enia reformy wraz z nowym rokiem szkolnym?
- Nie ukrywam, ¿e trochê obawiamy siê trudnoœci, które s¹ jeszcze przed nami. Wynika to z sytuacji. Dotychczas bowiem przygotowano podstawê programow¹, z
któr¹ mogliœmy oswajaæ siê przez
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trzy lata, gdy reformowano gimnazja. Przez trzy lata czekaliœmy na
Rozporz¹dzenie dotycz¹ce tzw. ramowych planów nauczania, na
now¹ klasyfikacjê zawodów - te dwa
rozporz¹dzenia ukaza³y siê na prze³omie grudnia i stycznia 2012 roku.
Wszystko to, o czym nam mówiono
na szkoleniach, by³o oparte na projektach. PóŸniej okaza³o siê, ¿e projekty maj¹ siê „swobodnie” do tego,
co zosta³o podpisane. S¹ trzy dokumenty: podstawa programowa, klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego i Rozporz¹dzenie o ramowych planach nauczania. Najbardziej skomplikowana jest organizacja szkolnictwa zawodowego,
albowiem nauczyciel sam musi napisaæ program zgodny z zasadami,
które s¹ okreœlone przez Ministerstwo, musimy tak¿e sami okreœliæ
nazewnictwo przedmiotów i wymiary godzin. Klasy, które rozpoczê³y naukê wed³ug „starych” zasad, bêd¹ j¹ kontynuowa³y bez
zmian.
- Co oznacza ujednolicony
program nauczania dla trzeciej
klasy gimnazjum i pierwszej klasy liceum?
- Jest to pozytywna strona zmian.
Pierwsza klasa szko³y ponadgimnazjalnej to bêdzie kontynuacja podstawy programowej gimnazjum. Do
tej pory uczeñ gimnazjum omawia³
np. ca³y okres historyczny, po czym
przychodzi³ do liceum i rozpoczyna³ naukê historii od pocz¹tku - od
staro¿ytnoœci. W tej chwili bêdzie
kontynuacja III (gimnazjalnego)
etapu edukacyjnego. Dotychczas
nauczyciel, który dochodzi³ z
uczniami do trzeciej klasy liceum,
zazwyczaj mia³ za ma³o czasu na
omówienie wspó³czesnoœci, a ¿e
by³a to koñcówka roku szkolnego uczniowie myœleli ju¿ o wakacjach.
Obecnie nauczyciele historii bêd¹
mieli wiêcej czasu na przybli¿enie
uczniom najwa¿niejszych faktów
historii wspó³czesnej. Wzrasta odpowiedzialnoœæ za jakoœæ nauczania
nie tylko nauczycieli szko³y ponadgimnazjalnej, ale i szko³y gimnazjalnej. Reforma zak³ada, ¿e na IV
etapie edukacyjnym (ponadgimnazjalnym) nie powtarzamy materia³u,
który by³ wczeœniej, natomiast egzamin maturalny wymaga wiedzy i
umiejêtnoœci równie¿ z etapów edukacyjnych ni¿szego stopnia.
- Jakie jeszcze zmiany czekaj¹
szkolnictwo ponadgimnazjalne w
przysz³ym roku?
- Wraz z reform¹ w szko³ach ponadgimnazjalnych wchodz¹ w ¿ycie
przepisy dotycz¹ce pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Do tej
pory dotyczy³y one naszych
uczniów z klasy specjalnej Zasadniczej Szko³y Zawodowej. Natomiast
od 1wrzeœnia pomoc¹ psychologiczno-pedagogiczn¹ maj¹ byæ ob-

OŒWIATA
jêci wszyscy uczniowie: ci, którzy
musz¹ wyrównywaæ braki, i ci, którzy s¹ zdolni i nale¿y poszerzaæ ich
wiedzê. Mamy powo³any zespó³, w
sk³ad którego wchodz¹: doradca
zawodowy, pedagodzy, psycholog.
Pod tym wzglêdem jesteœmy przygotowani, a dodatkowym wsparciem s¹ pracownicy Poradni PP.
Jednym z za³o¿eñ reformy jest te¿
danie wiêkszej autonomii szko³om.
Szko³a ma prawo wybraæ sobie
przedmioty, u³o¿yæ szkolne plany
nauczania. Minimalne wymiary bêdziemy uzupe³niaæ godzinami dyrektorskimi. To nie oznacza, ¿e dany
przedmiot musi mieæ 30 godzin,
mo¿e mieæ wiêcej. Dyrektor mo¿e
zwiêkszyæ iloœæ godzin w danej klasie, mo¿e to te¿ zrobiæ organ prowadz¹cy.
- Co pani s¹dzi o nowych za³o¿eniach edukacyjnych?
- Ca³y ten proces ma na pewno
dobre strony, ale jest to karko³omne
przedsiêwziêcie ze wzglêdu na czas,
który nam dano. Obecnie nauczyciel
szko³y ponadgimnazjalnej musi
znaæ nie tylko podstawê dla IV etapu edukacyjnego, ale tak¿e podstawê programow¹ gimnazjum. Tempo
wprowadzania tych zmian jest naprawdê zawrotne. Niestety, na razie
Kuratorium nie robi dla dyrektorów
szkoleñ dotycz¹cych „ramówek”.
Moja wiedza na temat reformy pochodzi ze szkoleñ, za które zap³aci³am. Obecnie jeszcze nie wiemy, jak
bêd¹ wygl¹da³y egzaminy maturalne za kilka lat. By³ pomys³, by ci
uczniowie, którzy wybior¹ przedmioty w zakresie rozszerzonym, na
egzaminie maturalnym te rozszerzenia zdawali. Wiêcej na ten temat
bêdê pewnie wiedzia³a w pi¹tek
(24.02.), po konferencji z dyrektorem OKE w Poznaniu.
Problem jest obecnie równie¿ z
podrêcznikami. Czêœæ jest w fazie
zatwierdzania, ale na razie zbyt wielu podrêczników nie ma. Nauczyciel
nie mo¿e zobaczyæ, co w nich jest.
Nie wiem jeszcze, czy bêdzie mo¿na,
przynajmniej w jakimœ stopniu, wykorzystywaæ podrêczniki, z których
uczniowie korzystali do tej pory.
Oœwiacie potrzebna jest stabilizacja. Powinniœmy mieæ d³u¿szy
czas na spokojn¹ pracê. Nie tak
dawno reformowano szkolnictwo
ponadgimnazjalne: zmieniono cykle nauczania, wprowadzono nowe
typy szkó³, now¹ podstawê programow¹, standardy wymagañ egzaminacyjnych, nowe egzaminy zewnêtrzne. W tej chwili pojawiaj¹ siê
kolejne zmiany, których musimy siê
uczyæ wszyscy (nauczyciele,
uczniowie i rodzice). I nie s¹ to tylko
zmiany kosmetyczne. W proponowanych zmianach jest du¿o dobrego, ale dlaczego te zmiany musz¹
byæ a¿ tak skomplikowane?
Rozmawia³a Magdalena Mucha
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Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokszta³c¹cego, w tym liceum
ogólnokszta³c¹cego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepe³nosprawnych, niedostosowanych spo³ecznie oraz zagro¿onych niedostosowaniem spo³ecznym, i liceum ogólnokszta³c¹cego z oddzia³ami dwujêzycznymi,
w którym jest prowadzone kszta³cenie w klasie wstêpnej.
1. W liceum ogólnokszta³c¹cym (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:
1) minimalny wymiar godzin obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych i zajêæ z
wychowawc¹ wynosi:
a) przedmioty w zakresie podstawowym:
- jêzyk polski - 360 godzin,
- dwa jêzyki obce nowo¿ytne - 450 godzin (godziny te mog¹ byæ dowolnie
rozdzielone pomiêdzy zajêcia z tych jêzyków),
- jêzyk obcy nowo¿ytny bêd¹cy drugim jêzykiem nauczania w szko³ach lub
oddzia³ach dwujêzycznych - dodatkowo 270 godzin,
- wiedza o kulturze - 30 godzin,
- historia - 60 godzin,
- wiedza o spo³eczeñstwie - 30 godzin,
- podstawy przedsiêbiorczoœci - 60 godzin,
- geografia - 30 godzin,
- biologia - 30 godzin,
- chemia - 30 godzin,
- fizyka - 30 godzin,
- matematyka - 300 godzin,
- informatyka - 30 godzin,
- wychowanie fizyczne - 270 godzin,
- edukacja dla bezpieczeñstwa - 30 godzin,
b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin okreœlonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym):
- jêzyk polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki,
historia sztuki, jêzyk ³aciñski i kultura antyczna oraz filozofia - po 240 godzin,
- jêzyk obcy nowo¿ytny, wiedza o spo³eczeñstwie, matematyka oraz informatyka - po 180 godzin,
c) przedmioty uzupe³niaj¹ce:
- historia i spo³eczeñstwo oraz przyroda - po 120 godzin,
- zajêcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce - po 30 godzin,
d) zajêcia z wychowawc¹ - 90 godzin;
2) minimalny wymiar godzin zajêæ rewalidacyjnych dla uczniów niepe³nosprawnych wynosi:
a) w oddziale specjalnym - 900 godzin na oddzia³,
b) w oddziale ogólnodostêpnym lub integracyjnym - 180 godzin na ucznia.
2. W trzyletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym
i przedmioty uzupe³niaj¹ce nale¿y przeznaczyæ ³¹cznie co najmniej 870 godzin.
3. Dyrektor liceum ogólnokszta³c¹cego, po zasiêgniêciu opinii rady liceum,
a je¿eli rada liceum nie zosta³a powo³ana - po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz¹du uczniowskiego, uwzglêdniaj¹c zainteresowania uczniów oraz mo¿liwoœci organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum,
ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spoœród których uczeñ
wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym ¿e co najmniej jednym z tych przedmiotów
powinna byæ: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.
4. Uczeñ, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia,
jest obowi¹zany realizowaæ przedmiot uzupe³niaj¹cy historia i spo³eczeñstwo.
5. Uczeñ, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowi¹zany realizowaæ przedmiot uzupe³niaj¹cy przyroda.
6. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyj¹tkiem przedmiotów: jêzyk
polski, jêzyk obcy nowo¿ytny, jêzyk mniejszoœci narodowej, etnicznej lub jêzyk
regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, s¹ realizowane w klasie I.
7. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: jêzyk polski, jêzyk obcy nowo¿ytny, jêzyk mniejszoœci narodowej, etnicznej lub jêzyk regionalny i matematyka, s¹ realizowane w klasach I-III, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie
podstawowym.
8. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o spo³eczeñstwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka s¹ realizowane po
uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.
9. Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, jêzyk ³aciñski
i kultura antyczna oraz filozofia mo¿e rozpocz¹æ siê w klasie I, II lub III.
10. Tygodniowy wymiar godzin:
1) obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych i zajêæ z wychowawc¹ dla uczniów
poszczególnych klas wynosi:
a) klasa I - 30 godzin
b) klasa II - 32 godziny
c) klasa III - 29 godzin
2) zajêæ rewalidacyjnych dla uczniów niepe³nosprawnych, w ka¿dym roku
szkolnym,
wynosi:
a) w oddziale specjalnym - po 10 godzin na oddzia³,
b) w oddziale ogólnodostêpnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.
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£OBEZ

Dobre to jest, ale samopoczucie
(£OBEZ). Podczas sesji
Rady Miejskiej w £obzie
zarówno radny Zbigniew
Pude³ko jak i burmistrz
Ryszard Sola zapewniali,
¿e nie powinniœmy
do³owaæ siê, albowiem
w £obzie nie ¿yje siê tak
Ÿle, dochody gminy
lokuj¹ siê w œredniej
wojewódzkiej, a nawet
krajowej.
Zbagatelizowano równie¿ uwagê radnej Marii Pokomedy, która
zwróci³a uwagê, ¿e upadaj¹ firmy, a
ludzie wyje¿d¿aj¹ za chlebem pozostawiaj¹c tutaj „eurosieroty”. Niektórzy so³tysi podsumowali, ¿e
przecie¿ ludzie nie jad¹ pracowaæ za
darmo (czy¿by zaczêli inaczej myœleæ po tym, jak przyznano im diety
za pracê „spo³eczn¹”?). Radny Zbigniew Pude³ko wskazywa³, ¿e dochody z podatków PIT i CIT s¹
wysokie, a to œwiadczy o zamo¿noœci mieszkañców. Jedna ze szkó³
wybra³a sobie piêkne has³o – równaj
w górê, warto je zapamiêtaæ. Na
razie bowiem w górê równamy z
podatkami od nieruchomoœci od
osób fizycznych.
Przedstawiamy wykres, który
obrazuje zestawienie dochodów
w³asnych gminy (bez roku 2010 albowiem nie znaleŸliœmy takiej pozycji w bud¿ecie, a za rok 2011 nie
ma jeszcze danych z wykonania
bud¿etu) z dochodów z: wp³ywu z
podatków i op³at lokalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomoœci.
Podatki dochodowe
W 2004 roku podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi³
2.725.591 z³ (102,8 proc. planu),
natomiast podatek dochodowy od
osób prawnych – 119.917 z³ (93
proc. planu). W 2005 roku podatek
dochodowy od osób fizycznych
wynosi³ ju¿ 2.897.439 z³ (107,7 planu), natomiast podatek dochodowy
od osób prawnych – 102.818 (82,3
proc.). Rok póŸniej podatek dochodowy od osób fizycznych wzrós³ do
3.471.724 z³ (104,8 proc.), natomiast podatek dochodowy od osób
prawnych spad³ do 74.919,19 z³
(93,6 proc.). W 2007 roku podatek
dochodowy od osób fizycznych
ponownie wzrós³ tym razem do
4.196.528 z³ (102,3 proc.), wzrós³
równie¿ podatek dochodowy od
osób prawnych do 136.305 z³

dochody w³asne,
wp³ywy z podatków
i op³at lokalnych,
podatek dochodowy
od osób fizycznych,
podatek od nieruchomoœci

Rok 2004

2005

2006 2007 2008 2009

(181,7 proc.). W 2008 roku podatek
dochodowy od osób fizycznych
wynosi³ ju¿ 4.829.747 (110,3
proc.), a podatek dochodowy od
osób prawnych spad³ ponownie do
91.108 (90,2 proc.). W 2009 roku
podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejszy³ siê o ponad
600 tys. z³; wp³ywy do kasy gminnej
z tego tytu³u wynios³y 4.209.837 z³
(99.76 proc.). Podatek dochodowy
od osób prawnych wprawdzie by³
wiêkszy ni¿ rok wczeœniej, ale
mniejszy ni¿ ten sprzed dwóch lat,
wynosi³ 127.677 (134,40 proc.). W
2010 podatek dochodowy od osób
fizycznych wyniós³ 4.336.438
(99,69 proc. do zmian za³o¿eñ),
czyli oko³o 120 tys. z³ wiêcej ni¿ w
2009 roku i niemal pó³ miliona z³
mniej ni¿ w 2008 roku (przy corocznym wzroœcie p³ac!). Podatek
dochodowy od osób prawnych wyniós³ 83.989 z³ i by³ o niemal 44 tys.
z³ mniejszy ni¿ rok wczeœniej.
Dochody w³asne
W 2004 roku dochody w³asne
gminy wynosi³y 10.125 261 z³ (95,9
proc. zak³adanego planu), rok póŸniej wzros³y do 11.176.783 z³. W
2006 roku dochody ponownie wzros³y i do kasy gminnej wp³ynê³o z
tego tytu³u 11.452.859 z³. 2007 rok
przyniós³ ze sob¹ znaczniejszy skok
wp³ywów, bo niemal o 2,5 miliona
z³ wiêcej – 13.937.621 z³. W 2008
roku dochody w³asne gminy wynios³y a¿ 16.593.932 z³. Kolejny rok,
2009, nie by³ ju¿ tak bogaty i do kasy
gminnej wp³ynê³o o 1,1 miliona z³
mniej, czyli 15.492.066 z³.
Równie interesuj¹co przedstawia siê sytuacja zwi¹zana z wp³ywami z podatków i op³at lokalnych. W
2004 roku z tego tytu³u do gminy

2010

wp³ynê³o 4.924.723 z³ (98,1 proc.
zak³adanego planu), w tym z tytu³u
podatku
od
nieruchomoœci:
3.650.910 z³, podatku rolnego 493.004 z³, podatku leœnego 107.198 z³, podatek od œrodków
transportowych 106 867 z³, podatek
od dzia³alnoœci gospodarczej osób
fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej 22.902 z³, podatku od
spadków i darowizn 20.010 z³.
Wp³ywy z op³aty skarbowej wynosi³y 178.796 z³, z op³aty targowej
26 872 z³. Dochody z maj¹tku gminy wynosi³y 1.769.871, z najmu i
dzier¿awy – 1.069.730 z³, natomiast
z mandatów – 9.456 z³.
W 2005 roku wp³ywy z podatków i op³at lokalnych zwiêkszy³y siê
o pó³ miliona z³ i wynosi³y
5.428.898 z³. Tylko z tytu³u podatku
od nieruchomoœci do kasy gminnej
wp³ynê³o 3.977.945 z³, podatku rolnego 509.383 z³, podatku leœnego –
122.279 z³, podatku od œrodków
transportowych 112.641 z³. Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej
osób fizycznych, op³acany w formie
karty podatkowej wyniós³ 22.855
z³, Podatek od spadków i darowizn
by³ ponad dwukrotnie wy¿szy i wynosi³ 45.024 z³. Wp³ywy z op³aty
skarbowej wynios³y 203.426 z³,
wp³ywy z op³aty targowej – 22.455
z³. Dochody z maj¹tku gminy wynios³y 1.878.788 z³, z najmu lokali
mieszkalnych i socjalnych 476.338
z³, dochody z najmu i dzier¿awy
lokali u¿ytkowych, gara¿y i obwodów dla kó³ ³owieckich 223.350 z³,
dochody z budowli i urz¹dzeñ wydzier¿awionych dla PWiK 157.476
z³, wp³ywy ze sprzeda¿y mienia –
939.292 z³.
Z tytu³u mandatów do kasy
gminnej wp³ynê³o 13.609 z³.

W 2006 wp³ywy z podatków i
op³at lokalnych wynios³y 5.469.805
z³, podatek od nieruchomoœci wynosi³ 4.066.671 z³, w tym podatek od
nieruchomoœci od osób fizycznych
– 1.001.291 z³, podatek od nieruchomoœci od osób prawnych
3.065.381 z³.
Wp³ywy z tytu³u podatku rolnego spad³y do 440.951 z³, podatek
leœny wzrós³ do138 578 z³, wp³ywy
z podatku od œrodków transportowych zmala³y i wynios³y 109 804 z³.
Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w
formie karty podatkowej przyniós³
dochód w wysokoœci 25.775 z³.
Zmala³ równie¿ podatek od spadków i darowizn do 39.599 z³. Wp³ywy z op³aty skarbowej zosta³y
zmniejszone do 193 876 z³. O ponad
po³owê zmniejszy³y siê dochody z
op³aty targowej i wynosi³y zaledwie
10.636 z³.
Dochody z maj¹tku gminy spad³y o prawie 250 tys. z³ i wynios³y
1.631.653 z³, zmniejszy³y siê te¿
dochody z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych i wynosi³y
408.262 z³. Dochody z najmu i
dzier¿awy lokali u¿ytkowych, gara¿y i obwodów dla kó³ ³owieckich
niewiele wzros³y do 231.691 z³.
Dochody z budowli i urz¹dzeñ wydzier¿awionych dla PWiK wynosi³y
159.161 z³, wp³ywy ze sprzeda¿y
mienia zmniejszy³y siê o ponad 370
tys. z³ i wynios³y 568.796 z³.
Z tytu³u mandatów gmina wzbogaci³a siê o 15.172 z³.
W 2007 wp³ywy z podatków i
op³at lokalnych ponownie wzros³y i
wynosi³y 6.386.570 z³. Podatek od
nieruchomoœci przyniós³ gminie
dochód 4.782.644 z³ w tym podatek
od nieruchomoœci od osób fizycznych – 1.223.614 z³,
podatek
od nieruchomoœci od osób prawnych – 3.559.030 z³. Rolnicy z tytu³u podatku rolnego wp³acili do
gminnej kasy 627.600 czyli niemal
80 tys. wiêcej ni¿ rok wczeœniej,
podatek leœny – 142.688, podatek
od œrodków transportowych wzrós³
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urzêdników
do 127.260 z³. podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty spad³
do 21.891 z³, podatek od spadków
i darowizn wzrós³ do 79.624 z³,
wp³ywy z op³aty skarbowej równie¿
zmala³y i wynios³y 118.880 z³.
Dalszy spadek uwidacznia siê
równie¿ we wp³ywach z tytu³u op³aty targowej, który wyniós³ 7.141 z³.
Dochody z maj¹tku gminy w
2007 roku wynosi³y a¿ 2.149.109 z³,
z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych - 423.525 z³, dochody z
najmu i dzier¿awy lokali u¿ytkowych, gara¿y i obwodów dla kó³
³owieckich – 214.906 z³, dochody z
budowli i urz¹dzeñ wydzier¿awionych dla PWiK - 140 626 z³. Wp³ywy ze sprzeda¿y mienia wynios³y
1.163.024 z³.
Z tytu³u mandatów do gminnej
kasy wp³ynê³o 15.900 z³.
W roku 2008 wp³ywy z podatków i op³at lokalnych wynios³y ju¿
7.346.167, czyli niemal o mion z³
wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Tylko z
tytu³u podatku od nieruchomoœci do
gminnej kasy wp³ynê³o niemal 600
tys. z³ wiêcej, czyli 5.363.978 z³.
Podatek od nieruchomoœci od osób
fizycznych wynosi³ 1.248.063 z³,
natomiast podatek od nieruchomoœci od osób prawnych – 4.115.916
z³. Rolnicy zap³acili podatek o kolejne oko³o 200 tys. z³ wiêcej 824.383 z³, wzrós³ równie¿ podatek
leœny do 162.580, podatek od œrodków transportowych wynosi³
120.648 z³, podatek od dzia³alnoœci
gospodarczej osób fizycznych,
op³acany w formie karty podatkowej - 17 555 z³, podatek od spadków
i darowizn - 67.424 z³, wp³ywy z
op³aty skarbowej zmala³y do
106 848 z³. Niewielkie te¿ by³y
wp³ywy z op³aty targowej i wynosi³y 10.304 z³.
Dochody z maj¹tku gminy spad³y do 1.697.903 z³; z najmu lokali
mieszkalnych i socjalnych – 462.
418 z³ co stanowi³o 82 proc. planu.
Dochody z najmu i dzier¿awy lokali
u¿ytkowych, gara¿y i obwodów dla
kó³ ³owieckich wynios³y 254.702 z³.
Dochody z budowli i urz¹dzeñ wydzier¿awionych dla PWiK –
176.357 z³. Wp³ywy ze sprzeda¿y
mienia wynios³y jedynie 522.904 z³.
Z tytu³u mandatów gmina wzbogaci³a siê o 14.793 z³.
W roku 2009 z kolei wp³ywy z
podatków i op³at lokalnych spad³y
niemal o 400 tys. z³ do 6.961.351 z³.
Podatek od nieruchomoœci przyniós³ 4.987.434 z³ w tym podatek od
nieruchomoœci od osób fizycznych

1.387.025 z³ czyli wiêcej ni¿ w roku
poprzednim o prawie 140 tys. z³.
Podatek od nieruchomoœci od osób
prawnych zmniejszy³ siê o ponad
pó³ miliona z³ i wyniós³ 3.600.409
z³. Podatek rolny wzrós³ minimalnie
do 840.710 z³. Podatek leœny wyniós³ 171.491 z³, podatek od œrodków transportowych – 120.973 z³,
podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w
formie karty podatkowej - 17 926 z³,
podatek od spadków i darowizn 34.964 z³, wp³ywy z op³aty skarbowej wynios³y 130.610 z³, wp³ywy z
op³aty targowej - 10 834 z³.
Dochody z maj¹tku gminy wzros³y do 1.945.140 z³, dochody z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych
ukszta³towa³y siê na poziomie
474.720 z³. Dzier¿awa gruntów
(rolnych, pod gara¿ami itp.) dzier¿awa obwodów kó³ ³owieckich i
lokali u¿ytkowych przynios³a dochód w wysokoœci 351.757 z³, natomiast dzier¿awa budowli i urz¹dzeñ
wodno-kanalizacyjnych – 112.326
z³. Ze sprzeda¿y mienia gminy do
kasy gminnej wp³ynê³o 814.971 z³.
Z tytu³u mandatów natomiast - mandaty 17.109 z³.
W roku 2010 wp³ywy z podatków i op³at lokalnych wynios³y
7.635.660 z³. Podatek od nieruchomoœci przyniós³ gminie dochód w
wysokoœci 5.872.739 w tym podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych przyniós³ dochód wy¿szy
o 725 tys. z³ ni¿ w roku poprzednim,
czyli 2.112.203z³, podatek od nieruchomoœci od osób prawnych natomiast – 4.340.697 z³. Podatek rolny
przyniós³ 622.110 z³, podatek leœny
– 155.130 z³, podatek od œrodków
transportowych – 144.687 z³, podatek od dzia³alnoœci gospodarczej
osób fizycznych, op³acany w formie
karty podatkowej - 19 433 z³, podatek od spadków i darowizn – 18.730
z³, wp³ywy z op³aty skarbowej wynosi³y 127.881 z³, wp³ywy z op³aty
targowej natomiast niewiele wzros³y do 13.226 z³.
Dochody z maj¹tku gminy wynosi³y 2.795.472 z³, dochody z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych
– 492.099 z³. Dzier¿awa gruntów
(rolnych, pod gara¿ami itp.), dzier¿awa obwodów kó³ ³owieckich i
lokali u¿ytkowych przynios³a dochód w wysokoœci 396.588 z³, dzier¿awa budowli i urz¹dzeñ wodnokanalizacyjnych – 36.652 z³, wp³ywy ze sprzeda¿y mienia przynios³y
kasie gminnej 1.378.589 z³. Z tytu³u
mandatów gmina wzbogaci³a siê o
15.331 z³.
Cdn.
MM
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Festiwal piosenki szkolnej
„Cztery pory roku”

Dnia 10 lutego 2012 r. o godz.
10.00 w SP w Siedlicach po raz
drugi odby³ siê festiwal piosenki
szkolnej „Cztery pory roku”. Brali
w nim udzia³ uczniowie klas m³odszych ( od klasy zero do trzeciej).
Dzieci by³y przygotowywane
przez swoich wychowawców, klasa
„0” - M. Piotrowska, klasa I - W. Litwin, klasa II - A. Wójcik, klasa III
- J. Pawluk. Jury, któremu przewodniczy³ dyrektor R. Jamro¿y, mia³o
bardzo trudne zadanie, poniewa¿
dzieci nie rywalizowa³y miêdzy
sob¹ indywidualnie, lecz by³ to konkurs miêdzy klasami. Uczniowie
ka¿dej klasy prezentowali po dwie,
trzy piosenki. Ca³y zespó³ pracowa³
na wygran¹. Dzieci œpiewa³y i porusza³y siê rytmicznie przy muzyce,
zgodnie wspó³pracowa³y w zespole,
a zarazem pokonywa³y nieœmia³oœæ
przed publicznym wystêpem. Nie

by³o to dla nich ³atwym zadaniem.
Wszystkie klasy wykaza³y siê du¿¹
pomys³owoœci¹, lecz jury oceni³o
najwy¿ej klasê „0”, ona zajê³a I
miejsce (g³ównie dziêki duetowi Wiktorii Andrzejewskiej oraz B³a¿ejowi Szestowickiemu - który to
wdziêcznym g³osem zaœpiewa³ piosenkê pt. „Wiewióreczka”), II miejsce zdoby³a klasa III (tutaj jury niezwykle wysoko oceni³o umiejêtnoœci wokalne Klaudii Ligêzy oraz
przebojowo zaœpiewan¹ piosenkê
przez Wiktoriê Siwiñsk¹ i Sawanê
Chromik), III miejsce klasa II, a
wyró¿nieniem zostali nagrodzeni
pierwszoklasiœci.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni wielkimi brawami od publicznoœci, a oprócz tego otrzymali
pami¹tkowe dyplomy, s³odkie upominki oraz nagrody rzeczowe, które
ufundowa³a szko³a.
(szk)
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Ciep³ownia ³obeska poszerza
dzia³alnoœæ i ofertê
(£OBEZ). £obeska
Energetyka Cieplna
wychodzi z propozycj¹ dostarczania
do mieszkañ ciep³ej
wody do budynków
korzystaj¹cych dotychczas tylko z ciep³a na ogrzewanie.
Ma byæ ona tañsza
ni¿ ta podgrzewana
za pomoc¹ gazu
i pr¹du.
Tradycyjnie ju¿ £obeska Energetyka Cieplna podczas lokalnej
konferencji prasowej podsumowa³a
miniony rok, jak równie¿ przedstawi³a plany na przysz³oœæ.
Ogólne rzecz ujmuj¹c, miniony
rok by³ dla mieszkañców £obza
korzystaj¹cych z dostarczanego
ciep³a z £EC korzystny choæby ju¿
ze wzglêdu na wy¿sz¹ œredni¹ temperaturê panuj¹c¹ w okresie grzewczym. Sprawi³o to, ¿e zapotrzebowanie na ciep³o by³o mniejsze, a co
za tym idzie i mniejsze op³aty z tego
tytu³u ponoszone przez mieszkañców. Niewiele te¿ wzros³a cena ciep³a £EC w porównaniu do roku
2010, bo jedynie o 1,6 proc. i to
dopiero od listopada 2011 r., gdy
inflacja wynosi³a niemal 4 proc. i
przy kilkuprocentowym wzroœcie
cen wêgla. Ceny za dostarczane ciep³o zmieniane s¹ pod koniec roku i
uzale¿nione s¹ w g³ównej mierze od
cen wêgla, a odbiorców ciep³a z
kot³owni gazowych - cen gazu, ale
tak¿e od pozosta³ych sk³adników,
np. cen energii elektrycznej, wody,
podatków, cen materia³ów do konserwacji i remontów. Mimo i¿ w
styczniu 2012 r. cena opa³u ponownie wzros³a, to £EC postanowi³ nie
zmieniæ taryf dla swoich odbiorców,
przyjmuj¹c politykê „zaciskania
pasa” - jak j¹ okreœli³ prezes £EC
Ryszard Sola.
Miniony rok to równie¿ nowi
odbiorcy ciep³a z sieci: Dom Dziecka, starostwo oraz nowe przedszkole. W planach na 2012 r. jest pod³¹czenie do sieci ciep³owniczej Policji oraz hali targowej „Czerwona
Torebka”, która powstanie przy placu targowym. Mimo zwiêkszania
obszaru dzia³ania spó³ki stan za-

trudnienia pozosta³ bez zmian. W
firmie pracuje 17 osób: 5 w biurze,
11 w ciep³owni i jedna osoba sprz¹taj¹ca. W zwi¹zku z tym, i¿ nie ma
nadlimitów w sferze zatrudnienia w
wypadku np. choroby pracownika,
musi zast¹piæ go inny i tak dochodzi
i do takich sytuacji, ¿e pracownik
biurowy zamienia garnitur na strój
palacza i udaje siê do Ciep³owni.
Zwiêkszone zatrudnienie to by³by
wiêkszy koszt produkcji ciep³a a co
za tym idzie - i wy¿sza cena koñcowa, a firma nie chce, ¿eby to by³
znacz¹cy powód zmiany ceny ciep³a.
Koszt nowego pod³¹czenia budynku do sieci ciep³owniczej,
³¹cznie z wêz³em ciep³owniczym
umieszczanym w budynku, bierze
na siebie £EC. Po stronie odbiorców zawsze jest rozprowadzenie
instalacji wewnêtrznej w budynku.
Mimo i¿ za stan sieci wewnêtrznej,
w tym stan grzejników odpowiada
administrator budynku, do którego
dostarczane jest ciep³o, niejednokrotnie pracownicy £EC-u sami
sprawdzaj¹, gdzie znajduje siê
przyczyna ró¿nych drobnych awarii, powoduj¹cych niedogrzanie
mieszkañ.
Ciep³a woda z kranu
Najwiêkszym jednak przedsiêwziêciem, które £EC zamierza
wdro¿yæ w ¿ycie, jest dostarczanie
ciep³ej wody do tych mieszkañ, do
których dostarczane jest obecnie
ciep³o tylko na ogrzewanie. Na to
jednak musi byæ zgoda administratorów budynków, ale przede wszystkim samych mieszkañców. Korzyœci maj¹ byæ obopólne, albowiem z
jednej strony ciep³ownia pracowa³aby przez ca³y rok, a nie jak dotychczas tylko sezonowo (choæ w roku
2011 pracowa³ ju¿ przez ca³y rok),
a mieszkañcy mieliby w kranach
ciep³¹ wodê w cenach ni¿szych ni¿
tê z junkersów czy elektrycznych
podgrzewaczy wody.
- Kolejn¹ korzyœci¹, o której
warto wspomnieæ, jest fakt, i¿ w
okresie letnim, szczególnie w
ch³odne dni np. sierpnia, ciep³ownia
mo¿e zapewniæ ogrzewanie lokali.
Jeœli nasza sieæ bêdzie ca³y czas
pracowaæ, bêdzie to jedynie kwestia
"odkrêcenia kurka", by nasi odbiorcy mogli mieæ ciep³e kaloryfery,
nawet na parê ch³odniejszych dni. W
ka¿dej chwili, gdy taka bêdzie wola
odbiorców, mo¿emy zaprzestaæ
ogrzewania mieszkañ - powiedzia³

prezes £EC Ryszard Sola.
Symulacje cen ju¿ zosta³y wykonane i jak zapewnia Robert Bobryk
- specjalista ds. elektroenergetycznych w £EC, cena za podgrzanie 1.
m. szeœc. wody wynosi³aby w zale¿noœci od budynków od 20 (a nawet
trochê poni¿ej) do 24 z³. Obecnie za
1. m. szeœc. wody z junkersa p³aci siê
oko³o 30 z³, natomiast z podgrzewaczy elektrycznych cena jest jeszcze
wy¿sza. Obecnie z ciep³ej wody
dostarczanej z £EC korzysta zaledwie oko³o 10 proc. odbiorców ciep³a w tym nowy budynek przy ul.
Orzeszkowej 8, w którym cena za
ciep³¹ wodê wynosi poni¿ej 20 z³./
m.szeœc. W budynku tym instalacja
c.w. wykonana jest w obecnie obowi¹zuj¹cej technologii i w podobnej
by³aby te¿ wykonywana w potencjalnych budynkach z dodatkow¹
instalacj¹ c.w, co na pewno powinno daæ zbli¿ony efekt ceny za 1
m.szeœc. c.w. jak w budynku przy
Orzeszkowej 8. Pod³¹czenia instalacji rozprowadzaj¹cej ciep³¹ wodê
w obiektach wykonuje specjalistyczna firma, która potrafi zrobiæ to
w taki sposób, aby nie skuwaæ kafelek, b¹dŸ wykuwaæ œcian. Rozprowadza je kana³ami albo klatk¹ schodow¹, wymierzaj¹c dok³adnie wyjœcie rury do mieszkania. Pod³¹czenia dokonuje siê w mieszkaniu np.
pod wann¹, gdzie pod³¹cza siê ju¿
istniej¹c¹ instalacjê w mieszkaniu.
Metoda ta, jak zapewnia prezes
£EC, jest prawie nieinwazyjna i nie
powoduje koniecznoœci wykonywania kolejnych wielkich remontów.
Mówimy o tym na podstawie doœwiadczeñ SEC ze Szczecina.

Wszystko zale¿y oczywiœcie od
konkretnego mieszkania. Zgodnie z
obliczeniami, jakie dokonano pod
tym wzglêdem, koszt rozprowadzenia rur do ciep³ej wody w ca³ym
dwuklatkowym bloku powinien
zmieœciæ siê w kwocie oko³o 25 tys.
z³. Koszt ten ponosi spó³dzielnia
b¹dŸ wspólnota mieszkaniowa z
funduszu remontowego, a mieszkañcy zwracaj¹ pieni¹dze w op³atach zale¿nie od decyzji zarz¹du
danych obiektów. Tym sposobem
kosztem sp³aty za instalacjê cieplej
wody obci¹¿one jest mieszkanie, a
nie przys³owiowy Jan Kowalski.
Pod³¹czenie jest tañsze ni¿ kupno
junkersa, za który nale¿y zap³aciæ
jednorazowo gotówk¹. Dodatkowo
£EC mo¿e w ramach zachêty wzi¹æ
na siebie wykonanie projektu instalacji cieplej wody u¿ytkowej. Firma
ze swojej strony rozbudowuje wêze³
jednofunkcyjny (c.o.) o modu³ c.w.
Dodatkowym atutem dostarczanej
wody jest bezpieczeñstwo, bior¹c
pod uwagê fakt ró¿nych niespodzianek, jakie przynosz¹ junkersy,
szczególnie starego typu.
Kierownictwo £EC za naszym
poœrednictwem chwali równie¿
mieszkañców £obza za termomodernizacjê budynków, dziêki czemu
iloœæ dostarczanego ciep³a zmniejszy³a siê, a odbiorcy mog¹ ponosiæ
mniejsze koszty ogrzewania, dla
£EC jest to równie¿ plus, albowiem
zu¿ywa mniej wêgla, by ogrzaæ tak¹
sam¹ powierzchniê.
Jak siê dowiedzieliœmy, £EC ma
jeszcze znacz¹cy zapas, jeœli chodzi
o mo¿liwoœci dostarczania ciep³a
dla nowych odbiorców.
MM
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So³tysi naszego powiatu – Janusz NiedŸwiedŸ z £ugowiny

Ch³opcy poprzynosili z domu w³asne kosiarki
Kontynuujemy nasz¹ seriê wywiadów z so³tysami wsi w powiecie
³obeskim. Tym razem rozmawiamy
z so³tysem £ugowiny, Piasków i
Œwiêciechowa w gminie Resko.
Jakie zmiany na wiosce
przyniós³ rok 2011?
- Funduszu so³eckiego w 2011
roku miêliœmy prawie 15.000 z³. W
poprzednim roku rozpoczêliœmy
budowê nowego ogrodzenia wokó³
naszej œwietlicy wiejskiej. Wszystko zosta³o zakupione, w tym roku
prace zostan¹ dokoñczone. Z funduszu so³eckiego zrobiliœmy tak¿e
przepust drogi. Rów, który przechodzi pod drog¹ zwyczajnie siê zarwa³, wiêc musieliœmy to naprawiæ.
Kupiliœmy krêgi i zleciliœmy firmie
naprawê tego przepustu. W 2011
roku w³asnymi si³ami i w³asnym
sprzêtem wyrównaliœmy plac za
œwietlic¹, teraz mamy œwietne miejsce na ró¿nego rodzaju festyny. Jest
trawa, s¹ ³aweczki. Chcia³bym te¿
podziêkowaæ dyrektorowi Dróg
Powiatowych w £obzie, ¿e wywi¹za³ siê z naszej umowy. W maju naciska³em na konserwacjê rowów w
£ugowinie, prace zaczêli jesieni¹ i
obecnie rowy s¹ ³adnie wyczyszczone. Przed samym sylwestrem zakupiliœmy sprzêt nag³aœniaj¹cy do
œwietlicy. Wzmacniacz, kolumny,
œwiat³a, mikrofon, teraz mamy w³asny sprzêt, nie musimy od nikogo
po¿yczaæ, a wczeœniej by³y z tym
problemy. Na ten sprzêt wydaliœmy
3.500 z³.
Jakie imprezy lub zabawy
odbywaj¹ siê w so³ectwie?
- Zabaw i festynów w naszym
so³ectwie organizujemy bardzo
wiele. Organizujemy zabawy na
dzieñ dziecka, dzieñ pieczonego
ziemniaka, andrzejki, sylwester.
Mieszkañcy zawsze siê œwietnie

bawi¹. W tym roku chcemy zorganizowaæ dodatkowo zabawê walentynkow¹. Poza tymi oficjalnymi
zabawami latem robimy wspólne
ogniska, jest mi³a atmosfera, m³odzi
i starsi mieszkañcy potrafi¹ znaleŸæ
wspólny jêzyk.
Jak wygl¹daj¹ plany Waszego
so³ectwa na 2012 rok?
- Pracy na wsi jest bardzo du¿o.
W tym roku bud¿et so³ecki zosta³
trochê okrojony, do dyspozycji
mamy 10.500 z³. Dwa tygodnie
temu zosta³ poprawiony dach nad
œwietlic¹, a w lokalu gminnym zosta³y zrobione nowe schody. Chcemy w tym roku poprawiæ stan naszych dróg. Zakupiliœmy ¿u¿el, bêdziemy wiêc nim drogi ³ataæ, mamy
te¿ trylinkê. W poprzednim tygodniu przyjecha³a do nas firma z Gryfic, która zajmuje siê ludŸmi z nadwag¹. Kto chcia³ móg³ przyjechaæ i
siê zbadaæ. Maszyna wa¿y³a, mierzy³a, by³ pomiar t³uszczu i koœæca.
Cieszy³o to siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañców. W tym roku
na wsi nie bêdziemy nasadzaæ krzewów czy kwiatów. Chcemy wszystko doprowadziæ do porz¹dku, poniewa¿ wieœ jest zaniedbana. Przy
œwietlicy zrobimy w tym roku boisko do siatkówki. M³odzie¿ ju¿ o
tym wie. Chêtnie pomagaj¹. Chcemy te¿ uruchomiæ kuchniê w naszej
wiejskiej œwietlicy, szukamy jednak
w tym celu sponsorów, bo to kosztowna inwestycja. Mam nadziejê, ¿e
siê uda. Chcemy wyczyœciæ te¿ staw
w £ugowinie, obecnie Ÿle siê prezentuje, jest zaroœniêty. Bêdziemy
tak¿e naciskaæ burmistrza o chodniki. Latem tiry jad¹ bardzo szybko
przez nasz¹ miejscowoœæ. Ulic¹
chodz¹ dzieci i m³odzie¿, pêdz¹cy tir
z du¿¹ prêdkoœci¹ stwarza du¿e zagro¿enie. Chcemy tak¿e w tym roku
ogrodziæ plac zabaw w Piaskach.

Jacy s¹ mieszkañcy so³ectwa?
- W ca³ym so³ectwie mamy oko³o 360 mieszkañców, bodaj¿e 280 w
samej £ugowinie. W £ugowinie
mieszka wielu rolników. Nasza
œwietlica jest czynna od 15.00 do
19.00, a póŸniej m³odzie¿ sama ju¿
tam siedzi, czasem nawet do 23.00.
Jest tam stó³ do tenisa, stó³ bilardowy du¿y i mniejszy dla dzieci, m³odzie¿ o to wszystko dba, nie niszczy.
Zadeklarowali siê sami, prowadz¹
zeszyt dy¿urów, póŸniej wszystko
sprz¹taj¹. To du¿a odpowiedzialnoœæ, ale ja ufam naszej m³odzie¿y,
cieszê siê, ¿e chêtnie uczêszczaj¹ do
œwietlicy i nie siedz¹ na przystan-

kach. Zobaczyli, ¿e coœ siê dla nich
robi, to teraz sami chêtnie pomagaj¹
przy pracach na wsi. Za przyk³ad
mogê podaæ koszenie trawy przed
bodaj¿e dniem dziecka, kupi³em paliwo, po jakimœ czasie us³ysza³em
du¿y szum kosiarek, a w so³ectwie
mamy tylko dwie kosy, wyszed³em a
tu 6 kos, ch³opcy poprzynosili z
domu w³asne kosiarki i bardzo szybko wspólnie skosili trawê. Bazujê na
m³odzie¿y, jestem z tej wspó³pracy
bardzo zadowolony.
Ludzie w naszym so³ectwie chc¹
coraz czêœciej pomóc, coœ zrobiæ, s¹
coraz bardziej chêtni. Jest to buduj¹ce dla so³tysa.
PJ
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Wydarzenia
z powiatu
W ostatnich dniach policjanci
zatrzymali dwie osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwoœci,
ujawnili tak¿e czterech nietrzeŸwych kieruj¹cych oraz stwierdzili
jedno w³amanie.
W pi¹tek 17 lutego 2012 r. w
£obzie na ul. W. Polskiego policjanci zatrzymali Jaros³awa B. który by³
poszukiwany na podstawie nakazu
doprowadzenia do Zak³adu Karnego. Dzieñ póŸniej te¿ w £obzie
mundurowi zatrzymali 32 letniego
Marcina W. który tak¿e trawi³ do
Zak³adu Karnego.
Policjanci z Wydzia³u Ruchu
Drogowego ³obeskiej Policji zatrzymali w pi¹tek rano w Resku kieruj¹cego samochodem marki Opel
mieszkañca Radowa Wielkiego,
który jak siê okaza³o jecha³ samochodem pod wp³ywem alkoholu.
Badanie wykaza³o 0, 27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W niedzielê mundurowi zatrzymali a¿ trzech nietrzeŸwych kieruj¹cych.
O godz. 11.10 w £obzie na ul.
Koœciuszki Grzegorz B. kierowa³
samochodem marki BMW z wynikiem 0,34 mg/l.
Przed godzin¹ 17.00 policjanci
z Reska na drodze Resko - S³owikowo zatrzymali Waldemara B., który
jecha³ rowerem z wynikiem 0,56
mg/l.
W Po³chowie po godzinie 22.00
mundurowi zatrzymali 18 letniego
Tomasza K., który tak¿e jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Badanie wykaza³o tym razem 0,55 mg/l.
W³amanie, które ujawnili policjanci mia³o miejsce w Sielsku. Nieustalony na chwilê obecn¹ sprawca
dosta³ siê do pomieszczenia gospodarczego wy³amuj¹c wczeœniej
drzwi. Sprawca skrad³ wytwornicê
oraz 50 metrów kabla. Straty wynosz¹ 600 z³.
(kp)

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Odnajmê kawalerkê w centrum
£obza. Tel. 721067675
Mieszkanie do wynajêcia w £obzie.
2 pokoje. Tel: 604403764.
Mam do wynajêcia mieszkanie w
£obzie, tel: 880085176
Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wêgorzynianka sprzeda mieszkanie 3
pokojowe, 58 mkw. Bli¿sze informacje tel: 913971515
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe bezczynszowe. W³asne CO
plus pomieszczenie gospodarcze.
Okolice Reska. Cena 69.000 z³. Tel:
517119882
Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Powierzchnia 53 mkw. w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, plus piwnica.
Mieszkanie w³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 125 tys. z³. Tel. 663
248 859
Wynajmê kawalerkê w centrum
£obza, I piêtro, po remoncie. OD
ZARAZ. Tel. 883 950 105
Mam do wynajêcia mieszkanie w
£obzie. Tel: 880085176
Wynajmê kawalerkê 30 mkw. w bloku w centrum Wêgorzyna. Tel. 667
989 760
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
49 mkw. w Dalnie, parter. Tel. 669
947 364

Powiat gryficki
Do wynajêcia mieszkanie 2 pokojowe w centrum Gryfic, tel:
694613202
Sprzedam pilnie mieszkanie 2 pokojowe w Gryficach. Tel. 608 168
430
Wynajmê domek jednorodzinny
wolno stoj¹cy w Trzebiatowie umeblowany, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc. 75 mkw. Tel. 505 389 183.

Region
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe w Nowogardzie, 2
pokoje, 55 mkw. Cena 125.000 z³,
tel: 668927296

Sprzedam samochód ciê¿arowy
Mercedes 11/17, 1995 rok produkcji, skrzyniowy, ³adownoœæ 5,200
kg. Tel: 913842511, 692517383.
Kupiê Fiata 125 lub 126p Tel:
503789806

Do wynajêcia budynek us³ugowohandlowo- mieszkalny w centrum
£obza. Budynek z przeznaczeniem
na biura, sklepy, gabinety. Tel:
604403764.

Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, stan bardzo dobry.
Tel. 504 042 532

Oddam w dzier¿awê lokal, przeznaczony na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w £obzie, pow. 100 mkw. Tel. 882
283 333

£obez. Sprzedam na gwarancji
nowe œwiat³a i alarm do samochodu. Tel. 880 168 304.

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

Powiat gryficki

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

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

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

Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne. Posiadam
uprawnienia na eksploatacjê i dozór
oraz uprawnienia pomiarowe. Tel.
691 014 733

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

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

ROLNICTWO

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547
Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600 265
547

Powiat drawski
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w centrum Drawska, pl. Konstytucji 6, 18
mkw. Tel: 943632039, 796606351.

PRACA
Mê¿czyzna lat 27 poszukuje pracy
jako kierowca lub przyuczenia do
zawodu; prawo jazdy kat. B, C (E w
trakcie); aktualne badania, karta
kierowcy itp., jêzyk angielski w
stopniu komunikatywnym; tel. 512766-603.

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Spó³dzielnia Mieszkaniowa Wêgorzynianka w Wêgorzynie zatrudni
pracownika na stanowisku wiceprezes - ksiêgowy. Wymagane wykszta³cenie co najmniej œrednie,
znajomoœæ rachunkowoœci i finansów, umiejêtnoœæ zarz¹dzania, znajomoœæ obs³ugi komputera. Podania wraz z CV nale¿y sk³adaæ w
Spó³dzielni Wêgorzynianka w Wêgorzynie ul. Runowska 20/2 do dnia
15.03.2012 r. Praca w niepe³nym
wymiarze godzin. Tel: 913971515
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761
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INNE
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
TEL. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej.

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

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Kupiê wózek dzieciêcy najlepiej 3 w
jednym. Tel. 667 329 389

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Sprzedam przyczepê niskopodwoziow¹, POM-ŒREM, ³ad. 8 ton, hydraulicznie podnoszona i opuszczane najazdy, nowe ogumienie,
stan bdb., tel. 609124162,
602347305.
Sprzedam silos na zbo¿e i pasze,
Zremb, stan bdb., tel. 609124162,
602347305.

UWAGA
SK£ADY
OPA£U
NOWOŒÆ
DRUKUJEMY DOWODY
DOSTAWY WYROBÓW
WÊGLOWYCH POD
KLIENTA - w formie
bloczków samokopiuj¹cych
z nadrukiem firmowym
Drukarnia w £obzie
ul. S³owackiego 6, tel. 504 042 532
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SPORT

V Gala Sportu Powiatu £obeskiego

Lista nominowanych
osób w kategorii:
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2011 w plebiscycie Czytelników „Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika
£obeskiego”.
(kolejnoœæ alfabetyczna):
Bodys Jakub
Borysiak Kinga
Brzeziñsk Aleksandra
Chodyna Kacper
Ciechañski Marek
Ernst Dominik
Gajewska Karolina
Grochulski Piotr
Gromek Aneta
Gunera Mateusz
Florczak Patrycja
JóŸwiakowska Ernestyna
Kasicki Rafa³
Ko³dyj Jacek
Kusiewicz Maria
Leszczyñski Marcin
Oleszkiewicz Kamil
Latocha Grzegorz
Lewicka And¿elika
£achañski £ukasz
£achañski Marcin
£uczak Henryk
Molenda Pawe³
Pañka Patryk
Pniewski Micha³
Poniewiera Mariusz
Przygodzka Aleksandra
Puch Karolina
Romej Aleksandra
Romej Justyna
Ryba Dawid
Sadowska Milena
Stosio Marcin
Szutkowska Patrycja
ŒliwiñskMarian
Tchurz Micha³
Turzyñska Anna
Tyrañski Rafa³
Wiœniowski Patryk
Wróbel Roksana

Szko³a Podstawowa £osoœnica
Szko³a Podstawowa Dobra
Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e
- koszykówka
Szko³a Podstawowa nr 1 £obez
TKKF B³yskawica £obez
- kolarstwo maratony szosowe
Szko³a Podstawowa Runowo Pomorskie
Szko³a Podstawowa Radowo Ma³e
Sarmata Dobra - pi³ka no¿na
Zespó³ Szkó³ Resko
- lekka atletyka, pi³ka no¿na
UKS Be³czna
- lekka atletyka, pi³ka siatkowa, badminton,
Gimnazjum Dobra - lekka atletyka
Gimnazjum Wêgorzyno - lekka atletyka
Szko³a Podstawowa Wojtaszyce
Sparta Wêgorzyno- pi³ka no¿na
Gimnazjum Resko - lekka atletyka
Jastrz¹b £osoœnica - pi³ka no¿na
Zespó³ Szkó³ Resko - pi³ka siatkowa
Szko³a Podstawowa Be³czna
Zespó³ Szkó³ £obez
- koszykówka, lekka atletyka
Gimnazjum Wêgorzyno - lekka atletyka
Szko³a Podstawowa Wêgorzyno
Sarmata Dobra - pi³ka no¿na oldboje
Zespól Szkó³ Gimnazjalnych £obez
- pi³ka no¿na, lekka atletyka
Zespó³ Szkó³ £obez - pi³ka no¿na, szachy
Gimnazjum Resko - karate, lekka atletyka
Œwiatowid £obez pi³ka - no¿na oldboje
UKS Mini Gier Radowo Ma³e - koszykówka
Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych £obez
- lekka atletyka
Olimp £obez - lekka atletyka
Mewa Resko - pi³ka no¿na
UKS Arbod Dobra - lekka atletyka
Radowia Radowo Ma³e pi³ka no¿na
Szko³a Podstawowa Starogard
Radowia Radowo Ma³e - pi³ka no¿na oldboje
Œwiatowid £obez - pi³ka no¿na
Szko³a Podstawowa Siedlice
Szko³a Podstawowa nr 2 £obez
Zespó³ Szkó³ Publicznych Radowo Ma³e
- pi³ka no¿na
Szko³a Podstawowa Resko

Zasady regulaminowe kategorii - najpopularniejszy sportowiec powiatu
w plebiscycie kibiców
- nominacje sportowców typuje Kapitu³a Konkursowa,
- czasopisma lokalne: „Tygodnik £obeski” i „Nowy Tygodnik £obeski”
zamieszczaj¹ kupony konkursowe na najpopularniejszego
sportowca 2011 roku,
- na kuponie wpisujemy tylko jednego sportowca z wykazu wy¿ej nominowanych,
- wyboru dokonuj¹ Czytelnicy na kuponach konkursowych,
suma punktów decyduje o kolejnoœci sportowców w konkursie,
kupony konkursowe bior¹ udzia³ w losowaniu nagród.
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Program V GALI SPORTU POWIATU £OBESKIEGO

„Najlepszy sportowiec 2011 roku”
Impreza pod patronatem Starosty £obeskiego.
Termin: 2 marca 2012 r. (pi¹tek) godzina 17.00 w hali sportowej
Zespo³u Szkó³ Publicznych w RADOWIE MA£YM
1. Prezentacja olimpijczyków i wybitnych sportowców Polski
- Marian WORONIN - olimpijczyk, br¹zowy medalista I.O. - Moskwa
80, rekordzista Polski w biegu na 100 m wynikiem 10,0 sekund
- Henryk WAWROWSKI - olimpijczyk Ziemi Szczeciñskiej, srebrny
medalista I.O. - Montreal 7,6
- reprezentanci Polski w pi³ce no¿nej z lat 80. i 90.
- Aleksandra LUSINA - reprezentantka Polski w jeŸdziectwie,
2-krotna mistrzyni Polski seniorów w skokach przez przeszkody
2. Wrêczenie statuetek najlepszym sportowcom Powiatu
£obeskiego w 7 kategoriach
- najlepszy sportowiec Powiatu £obeskiego w 2011 roku - kategoria g³ówna
wzorowy sportowiec - uczeñ szko³y podstawowej
wzorowy sportowiec - uczeñ gimnazjum
wzorowy sportowiec - uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej
najlepszy sportowiec gier zespo³owych
najlepszy animator sportu i rekreacji
najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie
„Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”.
3. Wyró¿nienie
Ambasador sportu Ziemi £obeskiej,
Nagrody specjalne Starosty £obeskiego.
4. Oprawa artystyczna
HD Dance Studio Szczecin - formacja taneczna, uczestnicy programu
TVN „Mam talent”,
MKS KUSY Szczecin - gimnastyka artystyczna.
5. Uroczyste otwarcie kompleksu boisk obiektu Orlik 2012
w Radowie Ma³ym
6. Mecz pi³ki no¿nej halowej
REPREZENTANCI POLSKI z lat 80. i 90. - LKS RADOWIA
Radowo Ma³e
W sk³adzie zespo³u gwiazd polskiego futbolu wyst¹pi¹ m.in.
Miros³aw Okoñski
29-krotny reprezentant Polski
Arkadiusz B¹k
13-krotny
"
"
Olgierd Moskalewicz 1-krotny
"
"
Jacek Dembiñski
10-krotny
"
"
Maciej Stolarczyk
8-krotny
"
"
Henryk Wawrowski
27-krotny
"
"
7. Mecz pi³ki no¿nej halowej
POGOÑ WOMEN I liga kobiet - LKS RADOWIA Radowo Ma³e
Organizatorzy imprezy zapraszaj¹ mieszkañców Powiatu £obeskiego.
Wstêp wolny.

KOPON KONKURSOWY
Najpopularniejszy sportowiec powiatu wed³ug kibiców
………………………………………………………….....……………….
(moja kandydatura - nazwisko imiê sportowca)
Nazwisko i adres Czytelnika:
……………………………………………………..........…………………
…………………………………………………..........……………………
Kupony mo¿na przynosiæ lub przesy³aæ do redakcji:
Tygodnik £obeski, ul. S³owackiego 6, 73-150 £obez
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G³os o „Œwiatowidzie”
(£OBEZ) Na stronie
internetowej klubu
Œwiatowid pojawi³ siê
kolejny artyku³ opisuj¹cy
sytuacjê klubu.
Zamieszczamy go
w ca³oœci.
Œwiatowid £obez po dziewiêciu
latach w sezonie 2010/2011 awansowa³ do wy¿szej ligi rozgrywkowej,
po ok. dwudziestu latach juniorzy
Œwiatowida zdobyli pierwsze miejsce w lidze i mogli chocia¿ przez
chwilê cieszyæ siê z awansu do ligi
wojewódzkiej w której to jednak nie
zagrali pomimo obietnic ze strony
³obeskich „w³adz”, Rezerwy Œwiatowida zajmuj¹ pierwsze miejsce w
ligowej tabeli, Trampkarze Œwiatowida zwyciê¿yli we wszystkich
oœmiu meczach ligowych strzelaj¹c
imponuj¹c¹ liczbê 56 bramek. I
mo¿e nie zawsze w ci¹gu ostatnich
dwóch lat nad ³obesk¹ pi³k¹ no¿n¹
œwieci³o s³oñce, to na pewno zdarza³y siê dni bezchmurne.
O dziwo efektem tych dzia³añ s¹
od siedmiu miesiêcy trwaj¹ce kontrole w MLKS Œwiatowid £obez,
prowadzone przez co rusz to innych
³obeskich urzêdników. W ci¹gu tego
jak¿e krótkiego, jak na zwyczajn¹
kontrolê, czasu, zarz¹d klubu z³o¿y³
w toku realizacji zadania dwa sprawozdania czêœciowe z realizacji zadania zgodnie z zawart¹ umow¹, do
których UM w £obzie nie wniós³
uwag, podda³ siê kontroli z realizacji
zadania publicznego przedstawiaj¹c
wszystkie niezbêdne do przeprowadzenia kontroli dokumenty (w obecnoœci Skarbnika Gminy oraz Wiceburmistrza), po której nie dosta³ protoko³u z przeprowadzonej kontroli,
natomiast na wystosowane pytanie
dotycz¹ce dzia³alnoœci klubu udzieli³ pisemnej odpowiedzi, do której
UM w £obzie nie wniós³ zastrze¿eñ,
z³o¿y³ sprawozdanie koñcowe zgodnie z podpisan¹ umow¹, pomimo
bezpodstawnego wypowiedzenia
umowy, z³o¿y³ ksero wszystkich dokumentów finansowych w obecnoœci pracownika UM w £obzie oraz
zgodnie z jego wytycznymi. Efektem czego s¹ urzêdnicze has³a o braku rozliczenia ze œrodków publicznych przez zarz¹d, ale nie martwmy
siê, urzêdnicy bêd¹ szukaæ tak d³ugo, a¿ w koñcu coœ znajd¹, a jak nie
znajd¹, to wymyœl¹ i te¿ bêdzie dobrze. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje te¿ fakt wygrania przez MLKS
Œwiatowid konkursu na 25 tys. z³ w
roku 2011, których to nigdy nie
otrzyma³ z bli¿ej nieznanych nikomu powodów, co nie jest zgodne z

obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem,
ale zgodne z prawem, które stanowi
burmistrz £obza. Ciekawym zjawiskiem okaza³o siê te¿ wypowiedzenie umowy przez ³obeskich magnatów z powodu rzekomego nie poddania siê kontroli, które to zosta³o
cofniête wraz z nastaniem nowego
roku kalendarzowego (02 stycznia
2012) z bli¿ej nie wyjaœnionych
przyczyn, ale to nie koniec niespodzianek 2012 roku.
Od kilku tygodni na terenie miasta £obez pojawi³a siê grupa starych,
ale jak¿e œwie¿ych i nowych dzia³aczy, którzy to ratuj¹ Klub zwo³uj¹c
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, zbieraj¹ ochoczo sk³adki cz³onkowskie
informuj¹c, ¿e to teraz ich obowi¹zek,
chocia¿ nie czuli go przez ostatnie
kilka lat, zapraszaj¹ goœci z zewn¹trz
u¿ywaj¹c bezprawnie herbu Œwiatowida, a tak¿e w trosce o Klub dzwoni¹ po ró¿nych instytucjach i firmach
podaj¹c siê za nowy zarz¹d, i mo¿e to
wszystko nie by³oby takie dziwne,
jeœli nie bra³by w tym udzia³u burmistrz, fa³szywe dokumenty nie by³y
drukowane za pieni¹dze UM, a owi
wczeœniej wspomniani starzy nowi
dzia³acze byli cz³onkami Klubu.
7 lutego 2012 roku zarz¹d (ten
formalny i jak na razie aktualny) spotka³ siê z radnymi oraz burmistrzem
i jego pomocnikiem w kwestiach
Œwiatowida w Sali konferencyjnej
UM. Spotkanie pocz¹tkowo mia³o
charakter przes³uchania póŸniej
przerodzi³o siê w wypominanie a zakoñczy³o jak zwykle wprowadzaniem zarz¹du w b³¹d i pustymi ( takimi bez pokrycia) obietnicami jak
to wszystkim zale¿y i jaka to wspania³a przysz³oœæ szykuje siê dla Klubu MLKS Œwiatowid £obez. Nieodpowiedzialny
zarz¹d
Klubu
wci¹gn¹³ s³owa wypowiadane przez
radnych niczym makaron. Bez zbêdnej zw³oki zwo³a³ wszystkich zawodników i przyst¹piono do treningów. Na szczêœcie organizacja tych
treningów nie wi¹za³a siê z wysokimi kosztami i zarz¹d, zawodnicy,
trenerzy mogli ponieœæ je ze œrodków w³asnych. 16 lutego 2012 roku
dowiedzieliœmy siê, ¿e wszystko to
co zosta³o ustalone na ów wczeœniej
wspomnianym spotkaniu zarz¹du z
³obeskimi magnatami okaza³o siê
byæ, i tu zaskoczenie, nieprawd¹. Po
ró¿owych obietnicach pozosta³y tylko wspomnienia, trzeszcz¹ce nagranie oraz obietnica zwi¹zana z rêkoma Pana Przewodnicz¹cego Rady.
Tak w³aœnie wygl¹da koniec pi³ki no¿nej w £obzie, koniec 49 letniego Œwiatowida. Zawiœæ, nienawiœæ,

sukcesy tych, którzy na nie nie zas³u¿yli, bo s¹ w Klubie za krótko, brak
wyp³at dla miejscowych trenerów,
nie te d³onie uniesione w górze na
sesjach, chêæ powrotu do starych
dobrych czasów z obiadem, wódeczk¹ i pieœni¹ „czy wygrywasz czy
nie” z akcentem na „nie”. Co tak
naprawdê liczy siê w ³obeskiej pi³ce
no¿nej? Uœmiechniête szyderczo
mordki podpitych dzia³aczy po przegranym meczu? Ten moment w którym mo¿na siê pochwaliæ jaki by³em
kiedyœ wspania³y bo zagra³em 5 meczy w 3 czy 2 lidze? Wyzwiska pod
adresem zawodników po nie wykorzystanej sytuacji? Schabowy w przerwie meczu za zapleczu? Jeœli to
wszystko to pi³ka no¿na, to zastanówmy siê, który z obecnych zawodników bêdzie chcia³ braæ w tym udzia³?
Przychodzi taki dzieñ, w którym
trzeba zrobiæ krok w ty³, aby póŸniej
móc zrobiæ dwa do przodu. Niestety
ten dzieñ nieuchronnie zbli¿a siê w
kierunku ³obeskiego Œwiatowida.
Jak komicznie brzmi¹ dzisiaj s³owa
kandydata na burmistrza wypowiedziane podczas debaty w £DK, które
to przytoczy³ niedawno Redaktor
Tygodnika £obeskiego a teraz przytoczê ja:
„Proszê iœæ na stadion i zobaczyæ
ile naszej m³odzie¿y tam jest. Ja sam
kiedyœ rzadko chodzi³em na stadion,
choæby dlatego, ¿e tych meczy by³o
niewiele, a jak ju¿ by³y, to nasz Œwiatowid dostawa³ lanie i taka jest prawda. Teraz, nawet gdy nie jestem fanem specjalnie pi³ki no¿nej, ja o tym
mówiê i fani pi³ki no¿nej o tym
wiedz¹ i szefowie Œwiatowida te¿,
ale ka¿dy sport widzê i doceniam. Idê
do nich. Jest spokój, jest dyscyplina,
s¹ dzieci, czirliderki, wystêpuj¹
dzieci, które mecz fina³owy popieraj¹ swoimi rozgrywkami. Czasami
z zawodem patrzê na trybunê, na której widywa³em kilkanaœcie, póŸniej
kilkadziesi¹t, dzisiaj ju¿ widzê -set
kibiców. Nieraz im mówiê i podtrzymujê - nie zra¿ajcie siê tym, ¿e tych
kibiców nie by³o za wiele, oni
przyjd¹, jak zaprowadzimy dyscyplinê i porz¹dek, Œwiatowid bêdzie
osi¹ga³ sukcesy, to przyci¹gnie rzeszê fanów. Do sportu trzeba mieæ te¿
odrobinê cierpliwoœci, bo to nie burmistrz inicjuje sport na terenie gminy, musi byæ cz³owiek pozytywnie
zakrêcony pan prezes. Jak mam takiego sportowca, który ma kwalifikacje, to mam partnera do rozmowy,
mogê go wspieraæ, na pewno nie
przeszkadzaæ, bo jeszcze do tej pory
nikomu nie przeszkodzi³em.”
C.D.N.
MLKS £obez dnia 17. stycznia
2012 r., 12.51; Ÿród³o: http://
www.swiatowid.ovh.org
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Czy stra¿ miejska
jest od gnêbienia
czy pomagania?

Wa¿niejsza
karta, ni¿
fakty
(£OBEZ). Sprawa inwalidy,
któremu stra¿nik miejski da³
mandat za parkowanie w miejscu
dla osób niepe³nosprawnych sta³a
siê ju¿ g³oœna.
By³a równie¿ omawiana podczas sesji Rady Miejskiej. Na pytanie - dlaczego osoba niepe³nosprawna zosta³a skierowana do s¹du
za parkowanie na miejscu dla osób
niepe³nosprawnych przed ³obeskim
bankiem, komendant SM oœwiadczy³, ¿e inwalida nie posiada³ przy
sobie karty parkingowej. Tê mo¿na
uzyskaæ w starostwie. Równoczeœnie doda³, ¿e zna cz³owieka od 19
lat. Komendant t³umaczy³, ¿e stra¿nik nie lekarz, na nic zda³y siê te¿
niepierwsze ju¿ apele radnej Marii
Pokomedy, by najpierw byæ cz³owiekiem.
Szkoda, ¿e za papierami i ustawami nie widaæ cz³owieka. Szkoda
te¿, ¿e nie widaæ, i¿ inwalida p³aci
haracz za swoj¹ niepe³nosprawnoœæ
miastu. Nie tu chyba nale¿y szukaæ
oszczêdnoœci i wykazywania siê
praworz¹dnoœci¹, tym bardziej, ¿e
SM op³acana jest z naszych podatków i pierwotne za³o¿enie do jej
powstania nie by³o takie, by od razu
karaæ tych co karmi¹, a pomagaæ,
upomnieæ. Nie sztuk¹ jest wyst¹piæ
w telewizji i broniæ nieludzkiego
prawa, sztuk¹ jest byæ cz³owiekiem.
Swoj¹ drog¹ czy wreszcie nie wstyd,
¿e zdziera siê z inwalidy 500 z³ z
renciny i w³óczy siê go po s¹dach jak
chuligana? Zdrowym jest ciê¿ko,
chcia³oby siê rzec: „gnêbi¹ go³êbie
a karmi¹ sêpy”. Przecie¿ protezê
nogi naprawdê widaæ. Czy rzeczywiœcie dobrnêliœmy do œciany, do
miejsca, w którym nie fakty siê
licz¹, a papierek?
MM

XXX-lecia PRL
do remontu
(£OBEZ). Byæ mo¿e ju¿ w
maju mieszkañcy ul. XXX-lecia
PRL doczekaj¹ siê nowej nawierzchni ulicy.
W³aœnie zosta³ og³oszony przetarg na jej przebudowê. Zakres prac
obejmuje: roboty rozbiórkowe, prace ziemne, nawierzchnia z kostki
polbrukowej.
op
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Gminny Konkurs
Recytatorski rozstrzygniêty

W konkursie wziêli udzia³
uczniowie szkó³ podstawowych z
£osoœnicy, Starogardu i Reska oraz
gimnazjum i m³odzie¿ Zespo³u
Szkó³ w Resku. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy, a
laureaci nagrody ksi¹¿kowe. Konkurs zgromadzi³ du¿¹ liczbê uczestników - jak co roku cieszy siê sympati¹ wœród dzieci i m³odzie¿y. Najlepsi recytatorzy wezm¹ udzia³ w
Powiatowym Przegl¹dzie Recytatorskim, który odbêdzie siê 6 marca
w Domu Kultury w £obzie.
Komisja oceniaj¹ca w sk³adzie:
Joanna Jakuszyk, Halina Karolewska i Barbara Zaniewicz wybra³a
laureatów w poszczególnych kategoriach.
Klasy I-III
I m. - Karen Znamierowska
II m. - Ada Ostrowska
III m. - Szymon Koœciuk

Radni Drawska
Pom. za s¹dem
drawsko-³obeskim
(DRAWSKO
POM.) Na
ostatniej sesji
Rady Miejskiej
w Drawsku
Pomorskim,
radni uchwa³¹
wyrazili swój
stosunek do
proponowanej
przez ministra
sprawiedliwoœci
Jaros³awa Gowina
reformy s¹downictwa
w kraju.

(RESKO)
W
czwartek,
16.02.2012 r., w Centrum Kultury
w Resku odby³y siê eliminacje
Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

Klasy IV-VI
I m. - Adrianna Szczeœniak
II m. - Emilia Buæ
III m. - Karolina Lewicka
Gimnazjum
I m. - Kinga Roszak
II m. - Klaudia Kukliñska
III m. - Klaudia Bakunowska
M³odzie¿
I m. - Ewelina Duczyñska
I m. - Katrin Popielarz
II m. - Kamila Sekulska

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani”
Wyrazy g³êbokiego ¿alu i szczerego
wspó³czucia rodzinom zmar³ej

œ.p. Anny Leœniewicz
zamieszka³ej w Siedlicach,
pochowanej w Sielsku
sk³ada
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków w £obzie

tygodnik ³obeski 21.2.2012 r.

W przypadku, gdyby mieli mieæ
niektóre wydzia³y s¹du w Wa³czu,
oddalonym o 70 km, woleliby utworzyæ S¹d Rejonowy z £obzem, oddalonym o 18 km. W tej sprawie ju¿
od jakiegoœ czasu trwa³y rozmowy
w starostwie, w których bra³ udzia³
starosta ³obeski Ryszard Brodziñski. Poni¿ej uchwa³a (nr 186/2012)
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.,
podjêta na sesji w dniu 26 stycznia
2012 roku.
Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co nastêpuje:
W nawi¹zaniu do prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prac reformuj¹cych strukturê
organizacyjn¹ s¹downictwa powszechnego, a w szczególnoœci planowanego w ich ramach zniesienia
S¹du Rejonowego w Drawsku Pomorskim i S¹du Rejonowego w
£obzie, Rada Miejska w Drawsku
Pomorskim – w trosce o zapewnienie cz³onkom obu spo³ecznoœci lokalnych w³aœciwego dostêpu do organów wymiaru sprawiedliwoœci –
zwraca siê z apelem do Ministra
Sprawiedliwoœci o rozwa¿enie
mo¿liwoœci utworzenia, na bazie w/
w s¹dów, jednego s¹du rejonowego,
obejmuj¹cego sw¹ w³aœciwoœci¹
s¹siaduj¹ce ze sob¹ obszary powiatów drawskiego i ³obeskiego.
Niniejsze stanowisko uzasadnia
siê w nastêpuj¹cy sposób: Zgodnie
z zamierzeniami Ministerstwa Sprawiedliwoœci, reorganizacja s¹dów
rejonowych w Drawsku Pomorskim
oraz w £obzie, mia³aby polegaæ na
przekszta³ceniu niniejszych instytucji w oœrodki zamiejscowe s¹dów

rejonowych, odpowiednio w Wa³czu, oddalonym od Drawska Pomorskiego o 70 km, oraz w Gryficach, mieœcie oddalonym od £obza
o ok. 50 km.
W konsekwencji planowanych
rozwi¹zañ, koniecznoœæ za³atwienia spraw administracyjnych w s¹dzie w Wa³czu, czy w Gryficach,
wi¹za³aby siê z odbyciem stosunkowo d³ugiej, czasoch³onnej i kosztownej podró¿y.
W tym miejscu wskazaæ nale¿y,
i¿ odleg³oœæ miêdzy Drawskiem Pomorskim a £obzem wynosi jedynie
18 km. Nadmieniæ równie¿ nale¿y,
i¿ na terenach powiatów drawskiego i ³obeskiego sprawdzaj¹ siê rozwi¹zania organizacyjne zwi¹zane z
funkcjonowaniem organów administracji, obejmuj¹cych swoj¹ w³aœciwoœci¹ obszary obu w/w jednostek
samorz¹du terytorialnego. Od kilkunastu lat w ten w³aœnie sposób
dzia³a Urz¹d Skarbowy w Drawsku
Pomorskim. Utworzenie samodzielnego s¹du rejonowego, w³aœciwego dla obszarów powiatów drawskiego i ³obeskiego, na bazie funkcjonuj¹cych obecnie s¹dów rejonowych w Drawsku Pomorskim oraz w
£obzie, uwzglêdni zarówno cel planowanej reformy s¹downictwa powszechnego, jak równie¿ uzasadnione potrzeby cz³onków obu spo³ecznoœci lokalnych.
Przychylenie siê Pana Ministra
do niniejszego rozwi¹zania by³oby
wyrazem akceptacji i poparcia dla
dotychczasowych wysi³ków, ukierunkowanych na wspó³pracê s¹siaduj¹cych ze sob¹ powiatów, i jednoczeœnie ugruntowa³oby w cz³onkach
obu wspólnot samorz¹dowych poczucie stabilnoœci wymiaru sprawiedliwoœci.
KAR
Tygodnik Pojezierza Drawskiego

tygodnik ³obeski 21.2.2012 r.
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Pierwszy taki protest gryficzan od niepamiêtnych czasów

Protestowali przeciwko
bezprawiu i wiatrakom
(GRYFICE) G³oœny ryk
syren i gwizdanie
powodowa³, ¿e kierowcy
przeje¿d¿aj¹cy ko³o
gmachu urzêdu miejskiego
w Gryficach zwalniali i z
zaciekawieniem przygl¹dali
siê grupce ludzi stoj¹cych
z transparentami.
Widok musia³ wzbudzaæ
zainteresowanie, bo pikieta
przed urzêdem to tutaj
niespotykany obrazek.
Co prawda pikietowali jakiœ
czas temu w tym miejscu
bieczynianie, z gminy
Trzebiatów, ale gryficzan
w takiej akcji to nie
widziano tu chyba od
czasów Solidarnoœci.
Wszystko zaczê³o siê od tego, ¿e
w œrodê mia³a odbyæ siê sesja, na
której radni mieli zdecydowaæ o
tym, czy stan¹ elektrownie wiatrowe
w Smolêcienie i £opianowie. Protestuj¹cy przeciwko tej lokalizacji i
stawianiu w gminie wiatraków
skrzyknêli siê wiêc naprêdce i dzieñ
wczeœniej przyszli pod urz¹d wyraziæ swój stosunek do tej sprawy.
Zebra³o siê oko³o 30 osób, bo jak
powiedzia³ pan Grzegorz Burcza –
by³o bardzo ma³o czasu na zorganizowanie siê i powiadomienie ludzi,
a ¿e protest by³ w godzinach pracy,

to wielu chc¹cych nie mog³o
przyjœæ.
- Zawi¹zaliœmy Komitet Przeciwko Bezprawiu w Gryficach –
otworzy³ protest Grzegorz Burcza i
powiedzia³, ¿e sam ju¿ kiedyœ zosta³
zwolniony z pracy za to, ¿e œmia³
wyraziæ swoje pogl¹dy polityczne i
wystartowaæ w wyborach. Sprawê
znam, wiêc mogê tylko dodaæ, ¿e
pracowa³ w Zespole Szkó³ Ponad-

gimnazjalnych w Trzebiatowie,
rozpocz¹³ pracê we wrzeœniu i mia³
podpisan¹ umowê na rok, a po kilku
tygodniach, przed wyborami, niespodziewanie dosta³ wypowiedzenie, bez powodu. Jak twierdzi, by³y
naciski na dyrektorkê, by go zwolni³a. Kto mia³by naciskaæ, to ³atwo
siê domyœliæ. Telefon Magdaleny
Kochan w sprawie lekarza w szpitalu goleniowskim nie jest wiêc wynalazkiem odkrywczym.
Miêdzy innymi dlatego te¿ na
transparentach pojawi³y siê has³a:
„Stop bezprawiu” czy „Koniec kliki”. Pani Irena Szabunia-Semczuk
poda³a jeszcze kilka innych przyk³adów naruszania prawa, w pracach nad wprowadzaniem wiatraków do gminy gryfickiej. W ulotce,
jak¹ rozdawano przechodniom, domagano siê konsultowania z mieszkañcami „wszystkich istotnych dla
nich spraw”, gdy¿ okaza³o siê, ¿e w
gminie Gryfice radni do tej pory nie
uchwalili takiego prawa, które by
wyznacza³o zasady i tryb pytania
mieszkañców o wa¿ne dla nich rozwi¹zania najistotniejszych problemów. A za taki uznali miêdzy innymi budowanie w gminie elektrowni
wiatrowych. Protest s³u¿y³ wyra¿eniu zdania tak¿e w tej sprawie. Co

ciekawe, w ulotce pojawi³ siê równie¿ wniosek do radnych, by ci organizowali sesje po po³udniu, by pracuj¹cy mieszkañcy mogli w nich
uczestniczyæ. Sprawa banalna, na
przyk³ad w gminach powiatu ³obeskiego oczywista, a w Gryficach jakby czas siê zatrzyma³ – pracuje siê
„spo³ecznie” w godzinach pracy. A
przecie¿ udzia³ mieszkañców w
¿yciu publicznym to papierek lakmusowy stanu demokracji.
Po godzinnej demonstracji delegacja z zebranymi podpisami pod
wnioskami uda³a siê do burmistrza
Andrzeja Szczyg³a, który jednak nie
znalaz³ czasu dla protestuj¹cych. Z
gabinetu „wyci¹gn¹³” go dopiero
Grzegorz Burcza, który bezceremonialnie otworzy³ drzwi i zaprosi³
burmistrza do odebrania wniosków.
Radni „proburmistrzowscy” na
drugi dzieñ na sesji co prawda przeg³osowali uchwa³ê o lokalizacji wiatraków w Smolêcinie i £opianowie
(pisze o tym w liœcie do redakcji pani
Irena Szabunia-Semczuk), ale wydaje siê, ¿e tym protestem pewna
bariera psychologiczna zosta³a
przekroczona i ju¿ nic nie bêdzie
takie, jak dotychczas.
Kazimierz Rynkiewicz
Gazeta Gryficka
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Galeria tygodnika
Stefanek

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego

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

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

