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Birety poszybowa³y w górê,
czyli nasta³y wakacje

Gimnazjaliœci gimnazjum w Resku po¿egnali szko³ê i udali siê na zas³u¿one wakacje. Po¿egnanie by³o oczywiœcie uroczyste,
przy uczestnictwie zaproszonych goœci.
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VIII Sp³awikowe Zawody Wêdkarskie o Puchar Starosty £obeskiego oraz Mistrzostwa
Klubów i Kó³ PZW Powiatu £obeskiego

Bronis³aw Ar³ukowicz mistrzem powiatu
W ósmych zawodach
wêdkarskich o puchar
Starosty £obeskiego udzia³
wziê³o 46 wêdkarzy z
Ko³obrzegu, Goleniowa,
Czaplinka, Drawska, Rewala,
Œwidwina, Koszalina,
Tychowa, Wêgorzyna i £obza.
Zawody rozegrano na
Jeziorze Wêgorzyno, w
niedzielê, 14 czerwca 2009 r.
Klasyfikacja G³ówna zawodów:
I – Zygmunt Kulik – Czaplinek
II – Andrzej Kowalik – Drawsko
Pom.
III – Kazimierz Ko³pak – Tychowo
IV – Andrzej Tyrañski – Drawsko
Pom.
Najwiêksz¹ rybê z³owi³ Robert
Karwat z Goleniowa. Najm³odszym
uczestnikiem imprezy by³a Jagoda
Ilewicz, a najstarszym Henryk Domaga³a. Najlepszym zawodnikiem z
Gminy Wêgorzyno okaza³ siê Henryk Wróblewski. Najaktywniejszym zawodnikiem imprezy wybrano Jana Wolanickiego.
Do rywalizacji o Mistrzostwo
Powiatu £obeskiego ka¿dy Klub i
Ko³o PZW z terenu powiatu mog³y
zg³osiæ swoj¹ reprezentacjê w iloœci

dwóch zawodników. Zg³osili tylko:
Ko³o „Pstr¹g•h £obez, Ko³o „Karaœ•h £obez i klub TKKF „Rega•h
£obez. Brak by³o zg³oszeñ z Radowa Ma³ego, Reska, Dobrej i Wêgorzyna. A szkoda!
Oto klasyfikacja Mistrzostw
Powiatu £obeskiego:
I – Bronis³aw Ar³ukowicz - Ko³o
„Pstr¹g” £obez
II (ex aequo) – Antoni Karluk Ko³o „Karaœ” £obez i Andrzej Gos³awski - Ko³o „Pstr¹g” £obez
III – Arkadiusz Spa³ka - Ko³o
„Karaœ” £obez.
Serdecznie dziêkujemy za

wsparcie: Starostwu Powiatowemu
w £obzie, Urzêdowi Miejskiemu w
£obzie, Urzêdowi Miejskiemu w
Wêgorzynie, Przedsiêbiorstwu
Handlowemu „Arno” w Nowogardzie i Radzie Osiedla w £obzie.
Serdeczne podziêkowania kierujemy za pomoc organizacyjn¹,
komisji sêdziowskiej, obs³udze
kuchni i bufetu oraz panu Ziemowitowi Frontczakowi za udostêpnienie posesji na przeprowadzenie zawodów, a tak¿e Okrêgowi PZW
Szczecin za rybn¹ wodê jeziora
Wêgorzyno. Organizatorem zawodów by³o Ognisko TKKF B³yskawi-

W Dobrej 80 proc. bonifikaty
(DOBRA). Podczas obrad
rady Miasta radni wyrazili zgodê
na udzielenie bonifikaty w wysokoœci 80 proc. od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci
nieruchomoœci zabudowanych na
cele mieszkaniowe lub zabudowanych gara¿ami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowê
oraz nieruchomoœci rolnych.
Art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci (…),
dopuszcza udzielenie 90 proc. bonifikaty dla osób ubiegaj¹cych siê o
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci,
których dochód miesiêczny na jednego cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej og³oszonego przez Prezesa GUS oraz udziele-

nie 50 proc. bonifikaty osobom fizycznym, które prawo u¿ytkowania
wieczystego uzyska³y przed dniem
5 grudnia 1990r. oraz ich nastêpcom
prawnym.
Równoczeœnie ustawodawca
daje równie¿ mo¿liwoœæ udzielenia
bonifikaty od op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asnoœci dla tych osób,
którym nie przys³uguje ona w ramach unormowañ ustawowych.

Koszty zwi¹zane z wycen¹
nieruchomoœci w celu ustalenia
op³aty za przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci, a tak¿e koszty wpisów zabezpieczenia hipotecznego w przypadku roz³o¿enia na
raty w gminie Dobra ponosz¹ osoby, na rzecz których dokonywane
jest przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci.
op

Komu umorzono
(£OBEZ-gmina) Umorzone zaleg³oœci z tytu³u op³at czynszowych
za lokale komunalne w gminie
£obez za 2008 rok: SP ZZOZ kwota
umorzenia 5 tys. z³, przyczyna umorzenia – z³a sytuacja finansowa
wnioskodawcy, Wanda Adamczyk,
kwota umorzenia 1.400 z³, z³a sytuacja finansowa wnioskodawcy,
Henryk Dominiak – 1.819,82 z³,

zgon, Stefania Maækowiak 763,72
z³, zgon, Czes³aw B³¹dek 1.014, 97
z³, zgon, Teresa Koz³owska 1.841,95
– z³a sytuacja finansowa, Zbigniew
Wójcik – 741,30 z³, wykonanie remontu na w³asny koszt, Helena
Mordka – 538,10 z³ – wykonanie
remontu na w³asny koszt, Piotr W³odarczyk – 704,16 z³, z³a sytuacja finansowa wnioskodawcy.
op
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ca £obez. Dziêki Serdeczne !!!
Jerzy Rakocy - Prezes TKKF
B³yskawica £obez. Foto: Józefa i
Arkadiusz Spa³ka.

Dziêkujemy
panu
Szy³owiczowi
W imieniu Parafialnego Zespo³u Caritas w Runowie, z
g³ówn¹ siedzib¹ w Cieszynie,
sk³adamy serdeczne podziêkowania panu Bogumi³owi Szy³owiczowi za to, ¿e nie pobieraj¹c
¿adnej op³aty, przywióz³ z Golczewa do Cieszyna ¿ywnoœæ dla
najubo¿szych mieszkañców na
terenie dzia³ania tej¿e Caritas.
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e s¹ jednak
ludzie o wielkim sercu, którzy
mog¹ i chc¹ pomóc innym.
Ma³gorzata B³a¿czak - so³tys.
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Ile zarobili samorz¹dowcy?
Antoni Gutkowski w ubieg³ym
roku zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w
wysokoœci 45 tys. z³, posiada na
wspó³w³asnoœæ gara¿ o powierzchni
20 m.kw. o wartoœci 6 tys. z³. W ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód z tytu³u
emerytur w wysokoœci 39.321,30 z³,
z tytu³u zatrudnienia 158.418,54 z³.
Posiada na wspó³w³asnosæ samochód
marki Golf Variant z 2000 r. o wartoœci 20 tys. z³.
Ryszard Brodziñski wicestarosta ³obeski; posiada dom jednorodzinny o powierzchni 150 m.kw. na
dzia³ce o powierzchni 564 m.kw. o
wartoœci 300 tys. z³. W ubieg³ym roku
z tytu³u pracy uzyska³ dochód w wysokoœci 97.343,69 z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ auto marki Mazda 6.
Ryszard Sola burmistrz £obza
zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w walucie polskiej w wysokoœci 21 tys. z³
(wspólnoœæ maj¹tkowa). Posiada
dom o powierzchni 150 m.kw. bêd¹cy
wspólnoœci¹ maj¹tkow¹ o wartoœci
300 tys. z³ oraz dzia³kê na polepszenie warunków zagospodarowania o
powierzchni 747 m.kw. o wartoœci 5
tys. z³. W ubieg³ym roku otrzyma³
dochód ze stosunku pracy w wysokoœci 123.325,78 z³, dochody z osobiœcie wykonywanej dzia³alnoœci
6.626, 97 z³. Posiada na wspólnoœæ
maj¹tkow¹ samochód marki Renaut

„Thalia”, rok produkcji 2006 oraz
Toyota RAV 4 z 1998 r.
Gra¿yna Karpowicz burmistrz
Wêgorzyna zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w walucie polskiej w wysokoœci 20 tys. z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 55
m.kw. o wartoœci 66 tys. z³ oraz gara¿
o powierzchni 20 m.kw. o wartoœci 15
tys. z³ (dzier¿awa od gminy). W w
roku minionym osi¹gnê³a dochód z
tytu³u zatrudnienia w wysokoœci 100.
404,55 z³. oraz Mazda MPV 1996 r.
Arkadiusz Czerwiñski burmistrz Reska zgromadzi³ w walucie
polskiej œrodki pieniê¿ne w wysoko-

œci 14.620,42 z³ (ROR) i w gotówce
800 z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 80,31 z³ o wartoœci 120 tys.
z³ oraz o powierzchni 73,10 m.kw. o
wartoœci 290 tys. z³, dwie dzia³ki budowlane: o powierzchni 235 m.kw. o
wartoœci 14 tys. z³ i 309 m.kw. o wartoœci 30 tys. z³ oraz udzia³ w drodze 36/
1376x4661, o wartoœci 3 tys. z³.
Posiada udzia³y w spó³ce Wodoci¹gi i Kanalizacje Spó³ka zo.o.w
Resku, od 25 lutego 2005 r. do 14
maj¹ 2008 r. by³ cz³onkiem rady nadzorczej. Wysokoœæ dochodów w roku
ubieg³ym wynios³a 119.021,70 z³.
Wszystkie sk³adniki maj¹tkowe oraz
dochody objête s¹ ma³¿eñsk¹ wspólnot¹ maj¹tkow¹.

W³amywacz do „Biedronki”
w Resku ujêty
(RESKO) W dniu 16 czerwca
br., oko³o godz. 0.15, w Resku,
przy ul. Bohaterów Warszawy,
w³amywacz odci¹³ dop³yw pr¹du
do sklepu Biedronka, w celu zneutralizowania alarmu. Nastêpnie
po wybiciu szyby w oknie wszed³
do wnêtrza i ukrad³ papierosy,
alkohol.
Zapewne sprawa by³aby trudna
do wykrycia, gdyby nie fakt, i¿ w

dalszym ci¹gu dzia³a³y kamery monitoringu sklepu. W tym momencie
zatrzymanie sprawcy sta³o siê ju¿
tylko kwesti¹ czasu. Poniewa¿ by³
on znany policji ze swojej przesz³oœci przestêpczej, praktycznie zosta³
on natychmiast rozpoznany przez
policjantów na nagranym filmie. W
godzinach porannych Adrian £. by³
ju¿ zamkniêty w areszcie i rozliczany za swój czyn.
(kp)

Reklama
Tel./fax 091
3973730
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Odbudowa pe³na niespodzianek
(£OBEZ). Gdy trwaj¹ remonty chodników
i ulic, mieszkañcy najczêœciej ciesz¹ siê, ¿e
mimo chwilowych niedogodnoœci, po remoncie bêd¹ mieli ³adnie i bezpiecznie. Ale co,
jeœli przebudowa ulicy trwa ponad pó³ roku,
a efekty wykonywanych prac zatrwa¿aj¹, tak
jak ma to miejsce na ul. Kiliñskiego w £obzie?

nie cud. Szczególnie w jednym
miejscu, w wejœciu na podwórko
chodnik jest znacznie wy¿ej. Chyba
bêd¹ musieli sobie zrobiæ schodek,
¿eby móg³ wychodziæ na chodnik.
Wjazdy s¹ mniej wiêcej dobrze robione, ale na razie chodnik jest po³o¿ony na wysokoœci 1/3 ulicy z jednej strony. Prawdopodobnie ma to
byæ ulica jednokierunkowa. Po co?
Co to jest jakaœ Marsza³kowska, ¿e
- Prace rozpoczê³y siê pod koniec ubieg³ego roku. Wtedy po³o¿ono kanalizacjê sanitarn¹. Przeorali
ca³¹ ulicê, po czym zakopali, ale
breja by³a przez ca³¹ zimê. Na wiosnê zaczê³y siê nowe wykopki, wpadli na pomys³, by wymieniæ instalacjê wodn¹, bo rury by³y azbestowe.
Przy zak³adaniu instalacji wodnej
zaczê³y siê jakieœ ruchy, ziemia zaczê³a siê obsuwaæ. Zaczê³y pêkaæ
rury kanalizacji burzowej. By³y
trzecie wykopki i zaczê³a byæ wymieniana burzówka, ale nie by³o
¿adnych studzienek. Dopiero teraz
powsta³y dwie albo trzy. Ale kwestia
po³o¿enia chodnika, to jest normal-

Prywatne Przedszkole „Bajkowa Kraina”
w £obzie informuje, ¿e s¹ wolne miejsca
na rok szkolny 2009/2010
Prywatne Szko³y w £obzie
£obez, ul. Armii Krajowej 25, tel. 091 397 31 90

og³aszaj¹ rekrutacje na rok szkolny 2009/2010:
W systemie dziennym

W systemie zaocznym

Prywatne Technikum Zawodowe w
£obzie (m³odzie¿owe)
- Technik Mechanik (4 letnie)
- Technik Informatyk (4 letnie)

Prywatne Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
Prywatne Policealne Studium Zawodowe
- Technik administracji, semestr I
- Technik BHP, semestr I i III
- Technik Prac Biurowych, semestr I i III

jest jakiœ wielki ruch? Ale to w³aœnie
z powodu zawê¿enia ulicy, poniewa¿ chodnik stary mia³, przyjmijmy
metr, to teraz bêdzie mia³ po 1,30 cm
z ka¿dej strony. Byæ mo¿e teraz
wymiary tej ulicy nie bêd¹ pasowa³y
do tego, aby by³ tam teraz ruch dwukierunkowy. Dla nas by³o idealnie
przedtem. Szczególnie gdy teraz
podnieœli, wyprofiluj¹ wjazd do
domu, to teraz woda w czasie opadów bêdzie wp³ywa³a na podwórka
i do piwnic. Tam rzeka p³ynie, gdy
pada i to wszytko bêdzie do piwnic
wp³ywaæ – opisuje remont ulicy
Kiliñskiego pan Bogdan Pernal.
Rzeczywiœcie, zarówno chodniki jak i ulica bêd¹ wy¿ej. Projekt robi³a firma ze Stargardu, a obecna go
realizuje. Poziom ulicy bêdzie wy¿szy, bo zerwanie starej nawierzchni, to ogromne koszty dla miasta, jak
nam wyjaœni³ jeden z pracowników
firmy. To, co robi¹, wykonywane
jest zgodnie z projektem. Zgodnie z
projektem wiêc chodniki po³o¿one
s¹ wy¿ej, by je dostosowaæ do przysz³ego poziomu ulicy, a przez to
przy wejœciach na posesjê tworz¹ siê
schodki. Pomiêdzy posesjami a
chodnikiem zosta³a przerwa. Pocz¹tkowo mia³a ona zostaæ przysypana ziemi¹, jednak mieszkañcy
ulicy zwrócili uwagê, ¿e w tym miejscu zaczn¹ rosn¹æ chwasty. Z tego
te¿ powodu zamiast ziemi bêdzie
beton. W kwestii wysokich schodków firma zaproponowa³a, ¿e do
granicy posesji wykona schodek,
albo zjazd. Póki co, wiêkszoœæ
mieszkañców decyduje siê na zjazd.
Czêœæ mieszkañców wykorzysta³a
obecnoœæ firmy i wykona³a wejœcia
na terenie swoich posesji.
Równoczeœnie, gdy jedna firma
k³adzie chodniki, druga koñczy
jeszcze wykonywanie studzienek, a
w innym miejscu stoi otworem niezabezpieczony dó³, bo nadal nie
zosta³ wykonany odbiór instalacji
wodoci¹gowej.
mm
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Zakoñczenie roku szkolnego i wakacje!
(POWIAT). W miniony
pi¹tek uczniowie
wszystkich szkó³, ubrani
na galowo z kwiatami w
rêkach spieszyli do
placówek oœwiatowych,
by podziêkowaæ za
kolejny rok nauki i
odebraæ œwiadectwa
szkolne. Najzdolniejsi
otrzymali dyplomy oraz
nagrody burmistrzów
(szko³y podstawowe
oraz Gimnazjum) i
starosty (szko³y
ponadgimnazjalne).
Zespó³ Szkó³ w £obzie
W ³obeskim Zespole Szkó³ kandydatk¹ do Stypendium Prezesa
Rady Ministrów zosta³a Pacha³ko
Karolina (z klasy 2c), œrednia ocen
5,2. Nagrodê starosty otrzyma³o troje uczniów: Marek Ciechañski (1a)
– 5,1, Buryj Maciej (2b) – 5,1 i Wo³oszyn Emilia (2a) – 5,2. Stypendium za naukê otrzymali: Ciechañski Marek (1a) – 5,1, Krawczak Pola
(1b) – 5,1, Krz¹czkowska Ewa (1b)
– 5,1, Kordyl £ukasz (1b) – 5,1,
Wo³oszyn Emilia (2a) – 5,2, Lew
Ewelina (2a) – 5,0, Buryj Maciej
(2b) – 5,1, Górecka Karolina (2c) –
5,1, Pacha³ko Karolina (2c) – 5,2,
Adamska Karolina (1Az) – 4,6,
Chodna Denis (2Bz) – 5,0, Benedyk

£ukasz (2Bz) – 4,5, Kostka Pawe³
(2Bz) – 4,5.
Œwiadectwo z wyró¿nieniem
otrzymali: Ciechañski Marek (1a) –
5.1, Horbacz Ma³gorzata (1a) – 4,9,
Krawczak Pola (1b) – 5,1, Krz¹czkowska Ewa (1b) – 5,1, Kordyl
£ukasz (1b) – 5,1, Adamowicz Malwina (1b) – 4,8, Kaczmarek Martyna (1b) – 4,8, Ma³ecka Anna (1b) –
4,8, Banacka Katarzyna (1c) – 4,9,
Banaszczyk Kamila (1c) – 4,9, Zieliñska Kalina (1c) – 4,9, Wo³oszyn
Emilia (2a) – 5,2, Lew Ewelina (2a)
– 5,0, Chojnacka Anna (2a) – 4,9,
Fr¹czak Paulina (2a) – 4,9, Rosiñski
Igor (2a) – 4,9, Buryj Maciej (2b) –
5,1, Górecka Karolina (2c) – 5,1,
Pacha³ko Karolina (2c) – 5,2, Lorent Anna (2c) – 4,8, Nachmann
Aneta (2c) – 4,8.
Nagrody przyznano równie¿ za
dzia³alnoœæ i inne osi¹gniêcia dla:
Buryj Maciej za Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i M³odzie¿y, Ciechañski Marek (KWADRATURA KO£A), Moœcicki Damian
(KWADRATURA KO£A), Buczek
Grzegorz za najlepszy wynik w
szkole w miêdzynarodowym konkursie KANGUR 2009 W KATEGORII 2 J (JUNIOR), Moœcicki
Damian za najlepszy wynik w szkole w miêdzynarodowym konkursie
KANGUR 2009 W KATEGORII 1
S (STUDENT), Zieniuk Martyna,
Olejnik Robert, Sola Jêdrzej za V
miejsce w Finale Wojewódzkim w
Szachach (Dru¿ynowo). Nagrody
ksi¹¿kowe otrzyma³ równie¿ zespó³
wokalny w sk³adzie: Zieliñska Kalina, B³awŸdziewicz Agnieszka, Rut-

kowska Magdalena, Karmowska
Aleksandra oraz Uliasz Marcin.
Nagrodê za stuprocentow¹ frekwencjê otrzymali: Rodziewicz Konrad, LorentAnna oraz KuŸmicz Marta.
Nagrodzono równie¿ uczniów, którzy
okazali siê wszechstronnie utalentowani w sporcie: Serwetê Micha³a oraz
Kiarszysa Milenê.

Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych
w £obzie
W Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie Statuetkê Kuratora
Oœwiaty dla najlepszego gimnazjalisty otrzyma³a Karolina Rudzka.
Nagrodê Burmistrza £obza
otrzymali: uczniowie klas III: Dariusz Parzygnat, Karolina Rudzka,
Zuzanna Sola, Dorota Czajka,
uczniowie klas II: Karolina Pude³ko
i Krzysztof Kraus.
Nagrodê Dyrektora Szko³y
otrzymali: Dariusz Parzygnat, Karolina Rudzka, Karolina Pude³ko.
Uczniowie wpisuj¹cy siê do
„z³otej ksiêgi”: z klas pierwszych:
Agnieszka Maciejewska, Katarzyna Wilk, Justyna Muszyñska. Najlepsi uczniowie klas drugich to:
Karolina Pude³ko, Aleksandra
Rudzka. Najlepsi uczniowie wœród
klas trzecich: Dariusz Parzygnat,
Marta Martyniak, Anna Szymanek,
Dorota Czajka, Jakub Jursza, Marcin Sak, Karolina Rudzka.
List pochwalny otrzymali: Karolina Pude³ko, Aleksandra Rudzka,
Izabela Szwaciñska, Anna Baziuk,
Agata Kielan, Paula Halecka,
Agnieszka Maciejewska, Katarzy-

na Wilk, Katarzyna Piepiora, Patrycja Olchowik, Malwina Rajca, Justyna Muszyñska, Martyna RzeŸnik, Zuzanna Grajcewicz, Dariusz
Parzygnat, Marta Martyniak, Anna
Szymanek, Dorota Czajka, Jakub
Jursza, Marcin Sak, Paulina Maroszczuk, Pawe³ Regulski, Kamil
Rakoczy, Karolina Rudzka, Sabina
Olejnik, Zuzanna Sola.
Nagrodê rzeczow¹ za wyniki w
nauce otrzymali: Karolina Pude³ko,
Aleksandra Rudzka, Izabela Szwaciñska, Paula Halecka, Anna Baziuk, Agata Kielan, Katarzyna Dubicka, Martyna Mazur, Agnieszka
Maciejewska, Malwina Rajca, Katarzyna Piepiora, Katarzyna Wilk,
Ewa Nazarek, Martyna Nazarek,
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Wioletta Olas, Patrycja Olchowik,
Justyna Muszyñska, Paulina Nakonieczna, Emil Kogut, Kamila Gêsicka, Agata Pastwa, Daria Suska,
Martyna RzeŸnik, Zuzanna Grajcewicz, Jagoda Krzywañska, Dariusz
Parzygnat, Marta Martyniak, Anna
Szymanek, Dorota Czajka, Jakub
Jursza, Marcin Sak, Paulina Maroszczuk, Pawe³ Regulski, Wojciech Kotwicki, Kamil Rakoczy,
Milena Majchrzak, Piotr Pater, Karolina Rudzka, Sabina Olejnik, Paulina Bryzek, Beata Fojna, Mateusz
Jakie³a, Aleksandra Kuchcik, Zuzanna Sola, Tomasz Wasy³yk.
Promocjê z wyró¿nieniem
otrzymali: Karolina Pude³ko, Aleksandra Rudzka, Izabela Szwaciñska, Martyna Mazur, Anna Baziuk,
Paula Halecka, Agata Kielan, Kata-
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rzyna Dubicka, Agnieszka Maciejewska, Malwina Rajca, Katarzyna
Piepiora, Katarzyna Wilk, Ewa Nazarek, Martyna Nazarek, Wioletta
Olas, Patrycja Olchowik, Justyna
Muszyñska, Paulina Nakonieczna,
Emil Kogut, Kamila Gêsicka, Agata
Pastwa, Daria Suska, Martyna
RzeŸnik, Zuzanna Grajcewicz, Jagoda Krzywañska, Dariusz Parzygnat, Marta Martyniak, Anna Szymanek, Dorota Czajka, Jakub Jursza, Marcin Sak, Paulina Maroszczuk, Pawe³ Regulski, Wojciech
Kotwicki, , Kamil Rakoczy, Milena
Majchrzak, Piotr Pater, Szymon
Szustakiewicz Karolina Rudzka,
Sabina Olejnik, Paulina Bryzek,
Beata Fojna, Mateusz Jakie³a, Aleksandra Kuchcik, Zuzanna Sola, Tomasz Wasy³yk, Paulina Pabian, Arleta ¯ó³taszek.
Nagrodê lub puchar za wybitne
osi¹gniêcia otrzymali: Karolina
Pude³ko, Kacper Malatyñski, Zuzanna Sola, Dariusz Parzygnat,
Marta Martyniak, Anna Szymanek,
Dorota Czajka, Marcin Sak, Pawe³
Regulski, Wojciech Kotwicki, Kamil Rakoczy.
Osi¹gniêcia sportowe: Bart³omiej Sygnowski, Karolina Kamiñska, Krzysztof Kraus, Justyna Romej, Patryk Borejszo, Kamil Rakoczy, Jakub Bogdanowicz, Norbert
Wójcik, Wojciech Staszewski, Robert Bogdañski, Natalia Medunecka, Lisik Magdalena, Ewelina
£owkiet
Uczniowie otrzymuj¹cy nagrodê za 100 proc. frekwencjê: Agata
Pastwa, Karolina Bere¿añska, Dominika Magdalan, Marta Skoniecka, Ewelina Pitych.
Najwy¿szy wynik z egzaminu
gimnazjalnego z czêœci humanistycznej - 48 punktów/ 50 uzyska³y:

Marta Chuchro z kl. III a oraz Karolina Rudzka z kl. III e. Najwy¿szy
wynik czêœæ matematyczno-przyrodniczej - 50 pkt./50 uzyska³ Dariusz Parzygnat z kl. III a. Z kolei
najwy¿szy wynik z jêzyka niemieckiego - 50 pkt./50 uzyskali: Marta
Martyniak klasa III a, Pawe³ Regulski klasa III a, Anna Szamanek klasa
III a. Najwy¿szy wynik z jêzyka
angielskiego 48 pkt./50 uzyska³a
Karolina Rudzka z klasy III e.
Gimnazjaliœci maj¹ na swoim
koncie osi¹gniêcia w konkursach
przedmiotowych i artystycznych
na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. W konkursie chemicznym: finalista Pawe³ Regulski (nauczyciel mgr Mariola £owkiet),
finalista Dariusz Parzygnat (nauczyciel mgr Mariola £owkiet),
finalistka Paulina Pabian (nauczyciel mgr Mariola £owkiet).
W konkursie Jêzyka Polskiego
z Elementami Wiedzy o Sztuce: finalistka Anna Szymanek (nauczyciel mgr Marek Rokosz), w Konkursie Matematycznym:finalistka
Anna Szymanek (nauczyciel Danuta Szczepañska), w Konkursie
Geograficznym: finalista Kacper
Malatyñski (nauczyciel mgr Maria
Misiun), w Konkursie Informatycznym: finalista Dariusz Parzygnat
(nauczyciel mgr Jan Zdanowicz), w
Konkursie Jêzyka Angielskiego: finalistka Dorota Czajka (nauczyciel
mgr Agnieszka ¯uk), w Konkursie
Jêzyka Niemieckiego: finalista
Marcin Sak (nauczyciel mgr Ma³gorzata Wysocka).
W Ogólnopolskim Konkursie
Jêzyka Niemieckiego Deutschfreund laureatami zostali: Dorota
Czajka, Katarzyna Piepiora, Marta
Martyniak (nauczyciel mgr Ma³gorzata Wysocka).
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Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie SPRACHDOKTOR 2009
(nauczyciel mgr Ma³gorzata Wysocka) I miejsce w województwie
zaj¹³ Pawe³ Regulski, II miejsce w
województwie przypad³o Annie
Gross i Dorocie Czajce, III miejsce
w województwie - Aneta Pers, VI
miejsce w województwie - Anna
Baziuk, VII miejsce w województwie - Katarzyna Dêbicka, Dariusz
Parzygnat, IX miejsce w województwie - Paulina Bubacz, X miejsce w
województwie: Martyna Mazur.
W TEŒCIE OXFORD PLUS
(nauczyciel mgr Agnieszka ¯uk i
mgr Mariusz Jarema) laureatkami I
stopnia zosta³y: Dorota Czajka,
Marta Martyniak, Karolina Pude³ko. W literackim Konkurs „Z³ote
Pióro G³osu” laureatk¹ zosta³a Karolina Pude³ko (nauczyciel mgr Arkadiusz Sak).
W I Ogólnopolskim Konkursie
„Liga ortograficzna” finalistk¹ zosta³a Karolina Pude³ko (nauczyciel
mgr Arkadiusz Sak).
W Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej laureatk¹ zosta³a Karolina Pude³ko – II miejsce
(nauczyciel Jan Zarecki).
W Ma³ym Konkursie Recytatorskim – etap wojewódzki, laureatk¹
zosta³a Zuzanna Sola (nauczyciel
mgr Jolanta Czajka), finalist¹ Grzegorz Rybiñski (nauczyciel mgr Jolanta Czajka). Zuzanna Sola jest finalistk¹ etapu ogólnopolskiego.
W Archidiecezjalnym Przegl¹dzie Teatralnym o Tematyce Religijnej wyró¿nienie w kategorii
„Najlepsze
przedstawienie”
otrzyma³a grupa teatralna ³obeskiego gimnazjum w sk³adzie:
Zuzanna Sola, Katarzyna Matys i
Karolina Rudzka (nauczyciel mgr
Anna Nowakowska).
mm

Str
Str.. 8

Z ¯YCIA POWIATU
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Œwiêtowa³y mamy i dzieci
(UNIMIE). 6 czerwca Rada
So³ecka wraz z mamami zorganizowa³a Dzieñ Dziecka, a dzieci
przy³¹czy³y siê do œwiêtowania
Dnia Matki.
W czêœci oficjalnej dzieci wyst¹pi³y przed swoimi rodzicielkami,
œpiewaj¹c piosenki i deklamuj¹c
wiersze z okazji Dnia Matki. Po
zaprezentowaniu swoich umiejêtnoœci wokalnych i recytatorskich
wrêczy³y swoim mamom w³asno-

rêcznie wykonane przez siebie bukiety kwiatów, zapraszaj¹c równoczeœnie do sto³u, gdzie na mamy
czeka³a gor¹ca kawa oraz ciasta
domowego wypieku (te piek³y
mieszkanki Unimia). Gdy mamy
raczy³y siê gor¹ca kaw¹, opiekunka
œwietlicy zorganizowa³a dzieciom
wiele konkursów i gier. Podczas
nich nie brakowa³o emocji i wyœmienitej zabawy. Dzieci rywalizowa³y ze sob¹ podczas ubijania pia-

ny, krêcenia kogel-mogla, obierania
jab³ka, wbijania gwoŸdzi, rzucania
woreczków, czy te¿ w konkursie
„kwaœnej miny” polegaj¹cym na
zjedzeniu cytryny bez skrzywienia
siê.
Na miejscu by³ równie¿ dzielnicowy Mariusz Zajner, który mia³
sporo pracy przy wo¿eniu najm³odszych nowym samochodem policyjnym.
Milusiñscy, po sporych atrak-

cjach, mogli przek¹siæ kie³baskê,
spora ich czêœæ wola³a jednak sama
upiec j¹ na ognisku. Aby os³odziæ
koniec festynu, wrêczono dzieciom
nagrody za udzia³ w konkursach
oraz paczki przygotowane przez
so³tysa i Radê So³eck¹.
So³tys i Rada So³ecka dziêkuj¹
Halinie i Bernardowi NiedŸwieckim za pomoc finansow¹ w zorganizowaniu festynu.
Op, foto: Krzysztof Pawlak

tygodnik ³obeski 23.06.2009 r.

GIMNAZJUM W RESKU
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Gimnazjaliœci w Resku zakoñczyli rok szkolny

Birety poszybowa³y w górê, czyli nasta³y wakacje
Gimnazjaliœci gimnazjum w Resku po¿egnali
szko³ê i udali siê na zas³u¿one wakacje. Po¿egnanie by³o oczywiœcie uroczyste, przy uczestnictwie zaproszonych goœci.
Uczniowie przywitali zebranych polonezem. Nastêpnie na rêce
woŸnej, pani Lidii Knieæ, z³o¿yli
podziêkowanie za dba³oœæ o
uczniowskie togi i birety, z jakich
rozpoznawalna jest reska szko³a.
PóŸniej wszyscy wys³uchali fragmentu poematu Juliusza S³owackiego „Beniowski”, w wykonaniu Oli
Kondrad.
W zwi¹zku z tym, ¿e po raz
pierwszy Wojewoda i Kurator
Oœwiaty zwrócili siê do rad pedagogicznych gimnazjów ca³ego województwa o wytypowanie ucznia,
który otrzyma tytu³ „Najlepszego
ucznia gimnazjum”, Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Resku ten
tytu³ przyzna³a Krystynie Przygockiej.
Nagrod¹ burmistrza Reska zosta³a uhonorowana laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Emilia Macek. Emilia zajê³a
bardzo wysokie II miejsce w tym
konkursie, do którego przygotowywa³a j¹ pani Teresa Mielniczek.
Nagrod¹ burmistrza zostali uhonorowani finaliœci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy
¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w
latach 1921-1945 od Traktatu Paryskiego do Konferencji Poczdamskiej” - Ma³gorzata Muszyñska i
Pawe³ Roszyk. Do konkursu przygotowywa³ uczniów pan Józef Andrzejewski

Nagrodê burmistrza Arkadiusza
Czerwiñskiego otrzymali tak¿e
uczniowie, którzy osi¹gnêli najwy¿szy wynik z egzaminu gimnazjalnego: Patrycja Roszak (uzyska³a 138
pkt. na 150 mo¿liwych), Krystyna
Przygocka (135 pkt.) oraz Emilia
Macek (132 pkt.).
Burmistrz ufundowa³ równie¿
i wrêczy³ nagrody uczniom, którzy osi¹gnêli bardzo wysokie
wyniki sportowe. Pi¹te miejsce w
wojewódzkich sztafetowych biegach prze³ajowych zdoby³y
uczennice: Ewelina Manel, Aneta
Gromek, Sonia S³awiñska, Anna
Bodys, Magdalena Ignacenko,
Karolina Buæ, Emilia Macek,
Daria £a¿ewska, Paulina Œluz i
Patrycja Sztokman. W Wojewódzkiej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej Ewelina Manel zajê³a
V miejsce w biegach prze³ajowych, Aneta Gromek - IV w skoku
w dal, a Anna Bodys - VIII w
pchniêciu kul¹. W Gimnazjadzie
w pi³ce no¿nej dziewcz¹t V-VI
miejsce zdoby³y uczennice: Aneta Gromek, Magdalena Ignacenko, Katarzyna Baran, Agata Kowal, Sonia S³awiñska, Anna Bodys, Karolina Buæ, Anna Nowicka, Marysia Dziuba, Gra¿yna Latawiec i Ewelina Manel.
Dyrektor szko³y Adam Szatkowski wrêczy³ nagrody absolwentom, którzy otrzymali bardzo wyso-

kie wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Otrzymali je: Pola Litwin (130
pkt.), Maria Ziemiañska (129),
Anna Gromek (128), Anita Lewandowska (120), Katarzyna Kwiatanowska (119), Pawe³ Saczyñski
(118), Maciej Piaskowski (116),
Aneta Bodys (115), Damian Raniewicz (113).
Za szczególne osi¹gniêcia sportowe pami¹tkowe statuetki otrzymali absolwenci: Aneta Gromek,
Anna Bodys, Ewelina Manel, Magdalena Ignacenko, Katarzyna Baran
i Aleksander Go³omej.
Za aktywn¹ pracê w zespole tanecznym statuetki otrzymali: Natalia Czaban, Agata Kowal, Kasia
Baran, Gra¿yna Latawiec, Anna
Mañka, Patrycja Sztokman, Marysia Dziuba i Marysia Wyrzykowska.
Wrêczyli im je Renata Czerwiñska i
Roman Gojlik.
Szesnastu absolwentów ukoñczy³o szko³ê z wyró¿nieniem, tzn.
uzyskali œredni¹ ocen 4,75 z przedmiotów obowi¹zkowych i co najmniej bardzo dobre zachowanie.
Œwiadectwo z wyró¿nieniem i nagrodê otrzymali: ¯aneta Babak,
Anna Bodys, Aneta Gromek, Paulina Jagodziñska, Pola Litwin, Anita
Lewandowska, Emilia Macek, Ewelina Manel, Maja Myszak, Krystyna
Przygocka, Damian Raniewicz,
Sandra Romañska, Patrycja Roszak, Pawe³ Saczyñski, Roksana
Señko i Maria Ziemiañska. Ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne.
Czternastu z nich wpisanych
zosta³o do Z³otej Ksiêgi Absolwentów, tzn. uzyskali œwiadectwo z
wyró¿nieniem, œredni¹ ocen z
wszystkich przedmiotów 4,8 i wzo-

rowe zachowanie.
Nagrody za wyniki w nauce,
wyniki sportowe i inn¹ dzia³alnoœæ
otrzymali: ¯aneta Babak, Katarzyna Baran, Andrzej Bielecki, Anna
Bodys, Agata Chech³a, Rados³aw
Ciepliñski, £ukasz Dziadura, Aleksander Go³omej, Aneta Gromek,
Mariusz Gwizd, Magdalena Ignacenko, Paulina Jagodziñska, Stefan
Kamiñski, Jakub Knap, Krzysztof
Kochelak, Marcin Kulesza, Justyna
Kulik, Katarzyna Kwiatanowska,
Pola Litwin, Magdalena Leszczyñska, Anita Lewandowska, Damian
£a¿ewski, Emilia Macek, Maria
Malatyñska, Ewelina Manel, Maja
Myszak, Marcin Olbrich, Anna Perka, Maciej Piaskowski, Paulina Pietrzak, Krystyna Przygocka, Damian
Raniewicz, Sandra Romañska, Patrycja Roszak, Pawe³ Roszyk,
Pawe³ Saczyñski, Roksana Señko,
Joanna Siestrzykowska, Paulina
Wierzbowska i Maria Ziemiañska.
Stypendia za wyniki w nauce i
osi¹gniêcia sportowe otrzymali:
Katarzyna Baran, Anna Bodys, Aneta Gromek, Magdalena Ignacenko,
Paulina Jagodziñska, Pola Litwin,
Anita Lewandowska, Emilia Macek, Maria Malatyñska, Ewelina
Manel, Maja Myszak, Krystyna
Przygocka, Damian Raniewicz,
Sandra Romañska, Patrycja Roszak, Pawe³ Saczyñski, Roksana
Señko i Maria Ziemiañska.
Uroczystoœæ prowadzili Karolina Nieszporek i Pawe³ Brzeziñski, a
nad ca³oœci¹ czuwa³ dyrektor gimnazjum Adam Szatkowski. Na zakoñczenie birety poszybowa³y w
górê, a to oznacza³o, ¿e nasta³y
upragnione wakacje.
(r)
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Je¿eli walne zdecydowa³o o obni¿ce, to tylko walne mog³o zdecydowaæ o podwy¿ce, a nie Rada Nadzorcza

Walne w „Jutrzence”
(POWIAT). W minionym
tygodniu odby³o siê walne
zgromadzenie Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka”.
Walne odby³o siê w trzech
czêsciach: w Wêgorzynie,
Resku i £obzie. Walne to
w³aœciwie jedyna okazja,
podczas której spó³dzielcy
spotykaj¹ siê i podczas
dyskusji i wolnych wniosków omawiaj¹ bol¹czki
jakie ich dotknê³y podczas
ostatniego roku.
Pocz¹tkiem walnego w ka¿dym
mieœcie by³y sprawozdania Zarz¹du,
Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie
finansowe za rok ubieg³y.
Zarz¹d wykona³
W roku minionym do Spó³dzielni
wp³ynê³o 48 podañ z ¿¹daniem przekszta³cenia praw do lokali mieszkalnych. Realizuj¹c ¿¹dania przeniesienia w³asnoœci z roku bie¿¹cego oraz z
lat wczeœniejszych podpisano 130 aktów notarialnych przenosz¹cych prawa spó³dzielcze w prawo odrêbnej
w³asnoœci (od 2004 r. przekszta³cono
511).
Na dzieñ 31 grudnia Spó³dzielnia
liczy³a ogó³em 1300 cz³onków. Przyjêto 36 nowych cz³onków, a 49 cz³onków pozostaje oczekuj¹cych.
W minionym roku Spó³dzielnia
przyst¹pi³a do realizacji budowy
dwóch budynków 32. lokalowych.
Wybrano wykonawcê projektu budowlanego. Wykonano projekt architektoniczny. W grudniu 2008 r. oczekiwaliœmy na projekt umowy przy³¹czeniowej z ENE¥ i by³ to ostatni element uzgodnieñ bran¿owych do uzyskania pozwolenia na budowê.
Ogó³em koszty Spó³dzielni w
2008 roku wynios³y: 4.853.292,50 z³,
przychody: 5.426.053,21 z³, wynik
(brutto) ogó³em: 572.760,71 z³ netto
na pozosta³ej dzia³alnoœci gospodarczej: 552.072,33 z³.
W 2008 r. w ca³ych zasobach Spó³dzielni wykonano: wymianê wodomierzy, które zbli¿a³y siê do koñca
okresu legalizacji b¹dŸ go przekroczy³y, wykonano piêcioletni przegl¹d instalacji elektrycznej, który obejmowa³: badanie skutecznoœci ochrony
przeciwpora¿eniowej w lokalach
mieszkalnych, badanie rezystancji
izolacji obwodów, badanie WLZ i tablic rozdzielczych na klatkach schodowych zakupiono i zamontowano
skrzynki pocztowe – 1326 sztuk, kontynuowano czynnoœci zwi¹zane z grodzeniem altan œmietnikowych, zrefundowano stolarkê okienn¹ dla 178
cz³onków Spó³dzielni na kwotê
45.400 z³.

W £obzie sfinansowano wymianê
nawierzchni dojœæ do budynków przy
ul. Orzeszkowej 2-2E, w Resku odnowiono klatki schodowe przy ulicy Rynek 14A-14B, Jednoœci Narodowej 33
A,B,C oraz wymieniono zniszczon¹
nawierzchniê dojœæ do budynków przy
ulicy Prusa 27-33, wybudowano dwie
nowe altany œmietnikowe przy ul. D¹browszczaków (dla czterech budynków) oraz przy ul. Hanki Sawickiej. W
lokalach u¿ytkowych wykonano wymianê stolarki okiennej i drzwiowej
na zapleczach lokali przy ul. Koœciuszki 1-3, Bema 1-2, Bema 3-5,
przy ul. Niepodleg³oœci 10-18 tylko
stolarkê okienn¹, a przy ul. Ogrodowej
5 tylko stolarkê drzwiow¹. W £obzie
w lokalach u¿ytkowych przy ul. Niepodleg³oœci i przy ul. Ogrodowej dokonano wymiany grzejników.
Zakoñczono rozpoczêt¹ w 2007
roku modernizacjê instalacji antenowych w budynkach w Resku, finansowan¹ ze œrodków w³asnych mieszkañców.
Plan remontów zak³ada³ wykonanie robót na kwotê 411.500 z³. W 2008
roku wykonano prace remontowe na
kwotê 423.662 z³.
Koszty energii cieplnej i centralnej ciep³ej wody ogó³em w Spó³dzielni Mieszkaniowej wynios³y
2.197.053 z³, natomiast przychody
z zaliczek 2.398.823 z³. Ró¿nica w
wysokoœci 201.769 z³ zosta³a zwrócona lokatorom. Rozliczenie energii cieplnej w poszczególnych miastach kszta³towa³o siê w bardzo
zró¿nicowany sposób. Najmniej
korzystnie wypad³y ma³e osiedlowe
kot³ownie, gdzie wzrost kosztów
sta³ych przek³ada siê na niewielk¹
iloœæ ogrzewanych metrów kwadratowych powierzchni. Rok 2008 to
rok znacznego wzrostu ceny wêgla
kamiennego, od stycznia do grudnia

wzrost ceny wêgla wyniós³ 36 proc.
Dynamiczny wzrost ceny dostarczanego ciep³a w kolejnym roku prze³o¿y siê na wysokoœæ stawki za ogrzewanie 1m.kw. powierzchni mieszkalnej. Spó³dzielnia musi jeszcze dokoñczyæ regulacjê nastaw zaworów w
grzejnikach oraz dostosowaæ elementy grzejne (iloœæ ¿eberek) zgodnie z
opracowan¹ dokumentacj¹ techniczn¹.
W 2001 roku w £obzie zamówiono 5,007 MW energii cieplnej, a na
2009 zamówiono 2,593 MW energii,
czyli prawie o 50 proc. mniej.
Od 1 stycznia rozpoczêto naliczanie odp³atnoœci za nieczystoœci sta³e w
zale¿noœci od iloœci zamieszka³ych
osób (do tej pory œmieci by³y elementem stawki eksploatacyjnej i zale¿a³y
wprost proporcjonalnie od powierzchni lokalu mieszkalnego). W paŸdzierniku 2008 roku gmina £obez na³o¿y³a
obowi¹zek odp³atnoœci za wywóz odpadów segregowanych (butelki typu
„pet”, makulatura, szk³o) na zarz¹dców i w³aœcicieli nieruchomoœci, co
dodatkowo obci¹¿y³o mieszkañców.
Gminy Wêgorzyno i Resko nadal organizuj¹ bezp³atn¹ dla mieszkañców
zbiórkê odpadów segregowanych.
Zaleg³oœci z tytu³u op³at mieszkaniowych na dzieñ 31.12.2008 r. stanowi¹ kwotê 200.384 z³.
Bieg³y Rewident z Firmy „FINEKSPERT” Sp. z o.o. w Koszalinie
stwierdzi³, ¿e sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj¹tkowej i finansowej,
zosta³o sporz¹dzone zgodnie z przyjêtymi zasadami rachunkowoœci wynikaj¹cymi z ustawy o rachunkowoœci,
sporz¹dzone zosta³o na podstawie
prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych, jest zgodne z wp³ywaj¹cymi na treœæ sprawozdania finanso-

wego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spó³dzielni.
Jadwiga czy W³adys³awa?
Dyskusjê rozpocz¹³ Antoni Moroz, który przedstawi³ sprawê radcy
prawnej Spó³dzielni Jadwigi Hajdukiewicz. Ju¿ po kilku s³owach przewodnicz¹ca prezydium Teresa Smolich stara³a siê przerwaæ wypowiedŸ,
stwierdzaj¹c, ¿e dyskusja ma dotyczyæ
tylko i wy³¹cznie sprawozdañ, a na
pozosta³e w¹tki bêdzie czas podczas
wolnych wniosków. Czêœæ spó³dzielców twierdzi³a, ¿e jeœli istnieje niezgodnoœæ, nale¿y udaæ siê z tym do
s¹du, a nie przedstawiaæ podczas walnego, inna czêœæ chcia³a pos³uchaæ i
nie godzi³a siê z tym, ¿e zabierany jest
g³os A. Morozowi. W koñcu Wincenty Nowik wyt³umaczy³, ¿e w porz¹dku obrad jest napisane „Dyskusja”,
bez uœciœlania na jaki temat, a statut
gwarantuje ka¿demu mo¿liwoœæ wypowiedzi. W koñcu po kolejnej dyskusji na temat - ile czasu pozosta³o A.
Morozowi i czy czas wypowiedzi W.
Nowika zaliczyæ na poczet A. Moroza, pozwolono mu mówiæ.
– Zajmê siê spraw¹ dla mnie
wa¿n¹, a dla pañstwa przynajmniej
ciekaw¹. Wyda³o siê, ¿e pani Hajdukiewicz by³a zarejestrowana w Okrêgowej Izbie Radców Prawnych od
1982 roku jako W³adys³awa Hajdukiewicz. Pani Hajdukiewicz by³a zarejestrowana od 1982 roku pod numerem
Sz78, a nie jako Jadwiga Hajdukiewicz pod numerem Sz 643. By³ to
numer, jak powiedzia³ szef pani Hajdukiewicz, nieprawid³owy. Wyda³o
siê, ¿e pani prezes zawar³a umowê w
roku 1996 w naszej spó³dzielni jako
W³adys³awa Hajdukiewicz i pobiera³a pieni¹dze na listach co miesi¹c,
jako W³adys³awa Hajdukiewicz. Jak
mo¿na by³o tolerowaæ takie rzeczy
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przez Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹, widz¹c ¿e pani Hajdukiewicz pobiera
wyp³atê na inne imiê? W zwi¹zku z
tym pani Hajdukiewicz jest naszym
pracownikiem, pobiera nasze pieni¹dze i powinna przede wszystkim nam
s³u¿yæ. Wielokrotnie da³a siê poznaæ
na naszych zebraniach, ¿e zabiera nam
mo¿liwoœæ przedstawiania tych
spraw, jako wa¿ne. Zachowania pani
Hajdukiewicz wielokrotnie budzi³y
zastrze¿enia, tak by³o w wielu przypadkach, je¿eli pañstwo sobie przypominacie. Pani radcy prawnej w tej sytuacji powinniœmy podziêkowaæ za
wspó³pracê, natomiast Zarz¹dowi i
Radzie Nadzorczej za tolerowanie takiego stanu rzeczy nie udzieliæ absolutorium – powiedzia³.
¯ó³ta kartka dla Rady
Do tej wypowiedzi nikt siê nie
odniós³. G³os zabra³a Danuta Wójtowicz, która mia³a wiele zastrze¿eñ
odnoœnie Rady Nadzorczej.
– Rada Nadzorcza to nasi przedstawiciele i nasze interesy reprezentuje. A mnie siê wydaje, ¿e tak wcale
nie jest. Wprawdzie istnieje Rada
Nadzorcza, ale nie anga¿uje siê na
tyle, by za nami trzymaæ stronê. Pan
Zbigniew Pude³ko powiedzia³, ¿e
Rada Nadzorcza podjê³a ca³¹ listê
uchwa³. Chcia³abym wiedzieæ, które
z nich s¹ korzystne dla nas – spó³dzielców. Podjêcie uchwa³y o podwy¿ce funduszu remontowego o 20
gr, o który tak walczyliœmy i który zosta³ obni¿ony, to nie wiem czy to jest
dla spó³dzielców dobra sprawa.
Czynsz zwiêkszy³ siê w bardzo krótkim czasie. Za swoje 64 metry p³aci³am oko³o 320 z³, po podwy¿kach jest
ju¿ 390, to chyba coœ tu nie gra. Fundusz eksploatacyjny – dlaczego po
odjêciu œmieci, wysokoœæ funduszu
eksploatacyjnego jest taka sama?
Dlaczego jest taki sam, jak wtedy
kiedy p³acono za œmieci? Gdzie jest
Rada Nadzorcza? Czy nie nale¿a³oby
pomyœleæ o spó³dzielcach i zmniejszyæ stawkê funduszu eksploatacyjnego na konto tych wp³at za wywóz
œmieci? Rada Nadzorcza podejmuje
uchwa³ê i podnosi nam z powrotem
fundusz remontowy. Czy rzeczywiœcie dzia³a na korzyœæ spó³dzielców,
nas mieszkañców? Jest to organ, który ma w „nosie” spó³dzielców, bo tak
to mniej wiêcej wygl¹da. Poza tym
mówimy o ogrzewaniu. Rozumiem,
¿e s¹ podwy¿ki, ale czy to prawda, ¿e
przy zakupie czy zmianie umowy
w³asnoœci ogrzewania nowy w³aœciciel zobowi¹za³ siê, ¿e w ci¹gu trzech
lat nie bêdzie ¿adnych podwy¿ek?
Nie mo¿emy na to pozwoliæ, by
czynsz przerasta³ nas na wszystkie
mo¿liwe sposoby. Powo³ana jest komisja rewizyjna, przewodnicz¹cym
jest pan Nowik, a co w tej sprawie ta
komisja zrobi³a? Czy rzeczywiœcie
zadba³a o nasze interesy, skoro sama
Rada Nadzorcza nie reprezentuje
nas, nie dba o to, aby by³o nam taniej
i lepiej, to do kogo my mamy siê
zwróciæ? Nie uwa¿am, ¿e wszytko
jest Ÿle. Uwa¿am, ¿e Rada Nadzorcza
jest organem, naszymi przedstawicielami, którzy bêd¹ dbaæ o nasz in-
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teres i przede wszystkim nas bêdzie
mia³a na wzglêdzie. Spó³dzielcy s¹
ju¿ w okreœlonym wieku. Przy takich
podwy¿kach zad³u¿enia bêd¹ ros³y.
Je¿eli ktoœ zostanie z jedn¹ rent¹, czy
z jedn¹ emerytur¹, nie ma tu, jak w
innych pañstwach, ¿e mo¿na sobie
zmieniæ mieszkanie na mniejsze, bo
to jest du¿a ró¿nica w op³acaniu. Ci
ludzie czego maj¹ sobie odmówiæ?
Na to te¿ musimy zwróciæ uwagê. Ja
rozumiem, ¿e kiedy siê pracuje, ma
siê dobr¹ premiê, dobr¹ pracê itd., to
kwota 30 czy 40 z³ nie stanowi problemu dla tych ludzi, natomiast dla
nas stanowi du¿o. Tej kwestii Rada
Nadzorcza powinna poœwiêciæ i na
tych ludzi zwróciæ uwagê i nie ustalaæ sobie nie wiadomo jakie uchwa³y,
które godz¹ w³aœnie w nasz interes.
Wniosek – zrewidowaæ fundusz eksploatacyjny – powiedzia³a.
Tamci panowie nie bêd¹ siê z nami
cackaæ
Odpowiedzi na wiele zagadnieñ
podniesionych przez Danutê Wójtowicz udzieli³o kilku osób. Pierwszy
„przy tablicy” stan¹³ Bogdan Górecki, który wyjaœni³ kwestiê op³at za
ciep³o. Jak zauwa¿y³ dyskusja na temat sprzeda¿y £EC-u trwa³a ju¿ od
oko³o 10 lat. W ubieg³ym roku £EC
kupi³a Szczeciñska Energetyka Cieplna, której w³aœcicielem jest jedna z
najwiêkszych przedsiêbiorstw cieplnych w Niemczech. Jedno co jest pewne w zapisie prywatyzacyjnym to fakt,
¿e przez okres trzech lat nie bêd¹ zwalniani pracownicy. Nie by³o zapisów,
¿e nie bêdzie ¿adnych podwy¿ek. Nie
bêdzie, o ile nie wzrosn¹ noœniki energii, np. energia elektryczna, mia³ itd.
W zwi¹zku z tym wzros³y koszty wsadu do pieca, plus kapitalny remont
urz¹dzeñ. Poprzednio podawane by³y
kwoty remontu w granicach 10-12 milionów, ta firma zaoferowa³a remont
kot³owni w przeci¹gu 10 lat. Ka¿demu rozs¹dnemu cz³owiekowi wydawa³o siê wówczas, a specjalnie dla
ludzi, którzy znaj¹ siê na tym zagadnieniu, ¿e to nas nie bêdzie bola³o,
mnie te¿ to dotyczy. Niestety okaza³o
siê, ¿e przedstawione rachunki ekonomiczne, które zatwierdzi³ Urz¹d Regulacji Energetyki, bo on jest w³adny,
te wszystkie zapisy do podwy¿ki zosta³y przyjête. Oni teraz w imiê litery
prawa mog¹ wszystkich stawek u¿ywaæ i niestety musimy wszyscy za to
p³aciæ. Nie ma ¿adnych szans na obni¿enie. Za mkw. stawki s¹ pora¿aj¹ce.
Musimy siê g³êboko zastanowiæ jak
zaoszczêdziæ to ciep³o, bo myœlê, ¿e
tamci panowie nie bêd¹ siê z nami za
bardzo cackaæ. Nie wiem czy mielibyœmy mo¿liwoœci przeniesienia siê na
inn¹ energiê, np. gaz, czy jakieœ inne.
W rezultacie przez te cztery miesi¹ce
stawki wzros³y nawet do 5 z³ za mkw.,
to jest pora¿aj¹ca sprawa. Powinni siê
z nami liczyæ, bo jesteœmy najwiêkszym odbiorc¹, ale co z tego? Ogl¹dam
wskaŸniki na ka¿dym budynku i widzê, ¿e niektórzy p³ac¹ stawkê 3,20 a
niektórzy 3,60 z³. Myœlê, ¿e sami jesteœmy sobie winni, bo np. otwieranie
okna powoduje utratê ciep³a. Firma,
gdy zaczê³a modernizowaæ urz¹dze-

nia, nie zaczê³a od kot³ów, tylko zamontowa³a nowoczesne urz¹dzenia
do pomiarów energii cieplnej. To
wszystko jest w naszych budynkach,
jakieœ urz¹dzenia elektroniczne, wydano na nie chyba 150 tys. z³. Zrobiono to po to, aby ka¿dy ruch ciep³a,
który wejdzie do budynku, by³ zarejestrowany. Jeœli w ca³ym budynku bêd¹
okna pozamykane, a w jednym pokoju
zostanie uchylone okienko, to spowoduje natychmiastow¹ reakcjê urz¹dzenia w piwnicy. Nie szukali
oszczêdnoœci w kot³ach, rurach, tylko
w tych urz¹dzeniach. Podwy¿ki nie s¹
po stronie ani Zarz¹du ani Rady Nadzorczej, bo to jest dostawca ciep³a. On
decyduje, Urz¹d Regulacji Energetyki zatwierdza – wyjaœni³.
Okazuje siê, ¿e niektórzy w roku
ubieg³ym za 1 mkw. ogrzewania p³acili np. 2,60 z³, a inni 5,18 z³. Taka ró¿nica mo¿e wynikaæ m.in. z wietrzenia
mieszkañ poprzez otwieranie okien
oraz przegrzewania mieszkañ. Okaza³o siê bowiem, ¿e ci mieszkañcy, którzy regulowali poziom ciep³a na 21-22
stopni C. p³acili za ogrzewanie mniej,
ni¿ osoby, które ogrzewa³y mieszkanie powy¿ej 24 stopni C.
Zbigniew Pude³ko odpowiadaj¹c
na zarzuty Danuty Wójtowicz odpar³,
¿e nie tylko mieszkañcy, ale i budynki
siê starzej¹, st¹d podwy¿ka. Zauwa¿y³, ¿e w tej chwili naprawiany jest
dach przy ul. Orzeszkowej. Prócz tego
jest mnóstwo spraw zwi¹zanych z
proœbami o naprawy. Wyjaœni³, ¿e celem Rady Nadzorczej jest przede
wszystkim zachowanie substancji
mieszkaniowej w stanie niepogorszonym. Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e od
2006 roku wzros³y ceny materia³ów
budowlanych o 30 proc., a w Spó³dzielni zosta³a rozwi¹zana kwestia
wodomierzy, dziêki czemu stwierdzono zmniejszenie zu¿ycia wody o ponad 40 proc. w stosunku do roku ubieg³ego, wody, która bezpowrotnie
gdzieœ ginê³a.
Tajemnicza stawka eksploatacyjna
Jolanta Wasielewska, prezes
spó³dzielni, wyjaœni³a z kolei, ¿e do
2008 r. stawka za œmieci by³a wkalkulowana w stawkê eksploatacyjn¹.
Znaczne podwy¿ki za œmieci spowodowa³yby du¿y wzrost stawki eksploatacyjnej.
- W ubieg³ym roku do stawki eksploatacyjnej do lokali u¿ytkowych dop³acane by³o 30 gr. Czyli ca³e dochody
z lokali u¿ytkowych by³y przeznaczane do dop³aty do stawki eksploatacyjnej. W ubieg³ym roku nie zrobiliœmy
¿adnego gruntownego remontu, bo
zrobiliœmy w Resku tylko dojœcie do
budynku i wybudowaliœmy dwa
œmietniki. Natomiast na wniosek pañstwa stawka zosta³a. Nie by³o pieniêdzy na zrobienie ¿adnego dachu. Ten
budynek by³ budowany w latach 80.,
sami wiecie, jak siê wtedy budowa³o.
Kto dawa³ gwarancje? A jaka by³a jakoœæ? Gdybyœmy nie podnieœli stawki
eksploatacyjnej, nie zrobilibyœmy
drogi, zmiany ogrzewania, dachu...
Podwy¿ka, to by³a decyzja Rady Nadzorczej na wniosek Zarz¹du. Trudno
by³oby utrzymaæ nieruchomoœci w
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dobrym stanie, przy dzisiejszych cenach materia³ów budowlanych i robociŸnie, która wzros³a o 40 proc., równoczeœnie pozostawiaj¹c na takim samym poziomie. P³acimy za odpady
wielkogabarytowe, trzeba p³aciæ za
segregowane, czego nie by³o. Uwa¿am, ¿e teraz po wy³¹czeniu stawki za
œmieci jest bardziej sprawiedliwie, bo
jeœli w mieszkaniu mieszka jedna osoba, to p³aci tylko 9 z³ – powiedzia³a
prezes.
Wincenty Nowik wyrazi³ swoje
niezadowolenie, ¿e przedstawiciele
spó³dzielni chodz¹ po mieszkaniach i
reguluj¹ temperatury. Stwierdzi³, ¿e
nieuniknione jest indywidualne opomiarowanie, z czym nie zgodzi³a siê
czêœæ zebranych.
Danuta Wójtowicz, gdy wys³ucha³a ju¿ wszystkich wypowiedzi, zauwa¿y³a, ¿e je¿eli walne zdecydowa³o
o obni¿ce, to tylko walne mog³o zdecydowaæ o podwy¿ce, a nie Rada Nadzorcza. Na którymœ z zebrañ by³a sprawa podwy¿ki i ten wniosek na walnym
nie przeszed³.
- Zastanawiam siê, jakim prawem
Rada Nadzorcza obali³a wniosek walnego. - zastanawia³a siê.
Stanis³awa Wiszniewska doda³a,
¿e kiedyœ spó³dzielcy p³acili mniej, a
by³o wiêcej zrobione. G³os zabra³
równie¿ Czes³aw Burduñ, który zaapelowa³ do radnych miejskich, którzy zasiadaj¹ równoczeœnie w Radzie
Nadzorczej, aby bardziej bronili interesów spó³dzielni ni¿ Rady Miejskiej.
- Radnym siê bywa, a spó³dzielc¹
prawdopodobnie zostaniecie ca³e
¿ycie. W Resku i Wêgorzynie za selektywny zbiór odpadów p³aci gmina, a tu
przeniesiono to na spó³dzielniê, to jest
dodatkowy koszt, który ponosimy.
Zbycie tej ciep³owni mo¿na by³o inaczej zrobiæ. Tylko £obez i Barlinek w
naszym województwie sprzeda³ siê
SEC, inne miasta wykorzysta³y inne
rozwi¹zania, gdzie maj¹ wiêkszy
wp³yw na zak³ad ciep³owniczy – my
zrezygnowaliœmy z tego wp³ywu.
Zwracam siê do kolegów radnych –
kochani nie pozwólcie na tak wœciek³¹
zabudowê naszych osiedli spó³dzielczych: sklep Kubuœ, budynek socjalny, który powstanie... Wiecie co to
jest? To znaczy, ¿e nasze dzieci nie
bêd¹ mia³y siê gdzie bawiæ – akurat nie
moje, ale trzeba pamiêtaæ o wszystkich. Musimy byæ solidarni. Dzieci
nie maj¹ siê gdzie bezpiecznie bawiæ,
a my za moment bêdziemy stawiaæ samochody w Dalnie. Dosyæ tej dzikiej
wariackiej zabudowy, ona jest spowodowana tym, ¿e miasto nie ma planu
przestrzennego zagospodarowania.
£obez nie ma, s¹siednie miasta maj¹.
Z tego wzglêdu powstaje ba³agan architektoniczny. Na zebraniu powinien
byæ burmistrz albo zastêpca. Nie jesteœmy miastem w mieœcie, ale nieod³¹cznym elementem tego miasta –
powiedzia³.
Walne pokaza³o, ¿e spó³dzielcy
borykaj¹ siê z wieloma ró¿nymi problemami, z wieloma siê nie zgadzaj¹
i nie rozumiej¹. Przedstawiciele Zarz¹du podkreœlali, aby przychodziæ do
biura na bie¿¹co, gdzie otrzymaj¹
szczegó³owe wyjaœnienia.
mm
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

INNE

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Pilnie poszukuje mieszkania do
wynajêcia w £obzie. Tel. 721 321
401 lub 728 184 610.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie
w³asnoœciowe, 4 pokojowe, bezczynszowe na wsi 4 km. Od £obza,
sad na 2 pokoje w³asnoœciowe w
£obzie. Tel. 091 395 40 62.
Sprzedam mieszkanie w £obzie ul.
H. Sawickiej, w³asnoœciowe o pow.
57 mkw., w bloku I piêtro. Cena do
uzgodnienia. Tel. 669 838 921 lub
669 763 551 do godz. 22.00.
Poszukujê mieszkania 2 pokojowego do wynajêcia na terenie £obza.
Tel. 516 371 444 po godz. 16.

Biurko du¿e, kolor czarny + Calvados tanio sprzedam. Tel. 501 894
828.
Kupiê mleko kozie. £obez i okolice
(do 10 km). Kupiê ziemiê w okolicy
£obza do 12 km. Tel. 607 411 079.

Powiat gryficki

Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez, tel. 503560756.

Sprzedam szczeniêta - boksery. tel.
605 058 356

Powiat gryficki

Kupiê ka¿dy ci¹gnik i maszyny rolnicze oraz belarkê.
Tel. 607809288.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 85 mkw., 4
pokoje w Z³ocieñcu, okna PCV,
c.co.- gaz, kominek. Tel. 607 150
867.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w
centrum Z³ocieñca. Tel. 607 150 867.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Opel Vectra 1.6 HATCHBACK benzyna, lpg, 1996 r.. Cena
do uzgodnienia. Tel. 601 429 991.

ROLNICTWO

MATRYMONIALNE

Region
Pan lat 54 pozna pani¹ w celu matrymonialnym. Tel. 693 808 378.

Projekty budowlane, adaptacje,
kierownictwo budowy, inwentaryzacja. Tel. 785793000.

Region

Przyjmê gruz, szlakê, ziemiê, darñ.
tel, 501 234 596

Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Powiat gryficki

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza, parter, 51
mkw., 2 pokoje, piwnica, ogrzewanie gazowe w³asne,, do remontu.
Tel. 600 274 405 po godz. 15.00.

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

Us³ugi transportowe. Tel. 509 355
071.

Region

Oddam ziemiê i gruz, tel. 509 702 817
Skupuje butelki szklane. Tel. 507
082 913.
Grzejniki panelowe c.o., niemieckie, u¿ywane, nowe. Ró¿ne rozmiary. Tel. 691 686 772.
Piece gazowe c.o., u¿ywane z gwarancj¹, do mieszkania. Niemieckie Vaillant. Cena 1200 z³. Tel. 691 686 772.

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Gara¿e blaszane, bramy uchylne najtaniej. Monta¿ i dowóz gratis.
Tel. 0598 334 536, 605 286 058,
660 385 917.
Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

tygodnik ³obeski 23.06.2009 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dzia³kê w centrum £obza
na dzia³alnoœæ handlowo – us³ugow¹ z budynkiem mieszkalnym do
remontu – 250 tys. z³. Tel. 727 307
077.
Poszukujê lokalu w centrum £obza
ok. 30 mkw. z wejœciem od ulicy. Tel.
513 101 486.
SM „WÊGORZYNIANKA” sprzeda
lokal (kawalerka) o pow. 18,2 mkw.
Informacje tel. 091 397 15 15.

Region
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 0,15
ha z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego w leœnej osadzie. Cena
20.000,00 z³. Tel. 091 395 21 88.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹ o pow. 5.082 mkw. z mo¿liwoœci¹ podzia³u i czêœciowej
sprzeda¿y w P³otach przy ul. £ukasiewicza. Oœ. przy wyjeŸdzie w kierunku Szczecina. Tel. 515 455 868.

Powiat drawski
Okazja - sprzedam 2 lub 3 dzia³ki
budowlane – jedna 21 ar., dwie po
32 ar., œwiat³o, woda, gaz przez drogê, na trasie Drawsko £obez, 5 km
od Drawska przy hydroforni w ZagoŸdziu. Tel. 696 972 337.

tygodnik ³obeski 23.06.2009 r.

Edukacyjny sukces Or³a
(WÊGORZYNO). W poprzednim wydaniu,
w relacji z sesji, przytoczyliœmy s³owa radnego
Jana Mazuro, który wyra¿a³ swoje w¹tpliwoœci
odnoœnie poziomu nauczania wêgorzyñskiego
Gimnazjum, skoro ubiega siê ono o dofinansowanie na dokszta³canie uczniów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego pokazuj¹ jednak, ¿e poziom nauczania jest wysoki.
W roku szkolnym 2008/2009
uczniowie Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie osi¹gnêli w czêœci humanistycznej egzaminu gimnazjalnego wynik punktowy 33,74
(dla porównania wynik powiatu
³obeskiego – 30 pkt., województwa
zachodniopomorskiego – 31,17
pkt., okrêgu - 31,12 pkt.). Zgodnie z
kryteriami Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu jest to
wynik wysoki.
W czêœci matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
uczniowie osi¹gnêli wynik punktowy 28,85 (dla porównania wynik
powiatu ³obeskiego – 24 pkt., woje-
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wództwa zachodniopomorskiego25,05 pkt., okrêgu - 25,41 pkt.).
Zgodnie z kryteriami Okrêgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu jest to wynik wysoki.
Odby³ siê równie¿ egzamin gimnazjalny z jêzyka angielskiego.
Wyniki tej czêœci egzaminu nie maj¹
jednak w tym roku wp³ywu na rekrutacjê do szkó³ ponadgimnazjalnych.
Dane statystyczne podawane przez
OKE w Poznaniu potwierdza³y, ¿e
gimnazjaliœci z oœrodków wielkomiejskich osi¹gaj¹ znacznie lepsze
wyniki ni¿ gimnazjaliœci ze œrodowisk wiejskich. W bie¿¹cym roku
szkolnym uczniowie Gimnazjum w
Wêgorzynie uzyskali wyniki na poziomie uczniów z Poznania, a wy¿sze ni¿ uczniowie w Szczecinie czy
Zielonej Górze.
op

Sesja powiatowa tym razem
w Radowie Ma³ym
(RADOWO MA£E). W
czwartek w tutejszym Urzêdzie Gminy odbêdzie siê 34
sesja Rady Powiatu
£obeskiego.
Podczas sesji radni powiatowi
przyjm¹ m.in. informacje z dzia³alnoœci Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomoœci Rolnych na terenie powiatu ³obeskiego w roku
2008. Radnym zostan¹ przed³o¿one
projekty uchwa³ w sprawie: przyjêcia Programu Aktywnoœci Lokalnej
Powiatu ³obeskiego na lata 20092013, w sprawie zmian bud¿etu
powiatu ³obeskiego na rok 2009
oraz zmiany planu finansowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009.
op

Bêd¹ dokszta³caæ
(RESKO). Szko³a Podstawowa
w Starogardzie wraz ze szko³¹ Podstawow¹ w £abuniu Wielkim przyst¹pi³a do programu Priorytetu IX Rozwój
wykszta³cenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie
oœwiaty, Poddzia³anie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszenie
ró¿nic, w jakoœci us³ug edukacyjnych
pn. „Ma³ymi krokami po wielki suk-

ces”. Pe³nomocnikiem zosta³a Wioletta Pieñczakowska, dyrektor Szko³y Podstawowej w Starogardzie.
Do programu pod nazw¹ „Radoœnie Aktywnie z Edukacj¹ M³odych” przyst¹pi³y z kolei Szko³a
Podstawowa w Resku wspólnie ze
Szko³¹ Podstawow¹ w £osoœnicy.
Pe³nomocnikiem zosta³a Bo¿ena
Tomecka dyrektor szko³y Podstawowej w Resku.
Z kolei Gimnazjum w Resku
przyst¹pi³o do programu „Moje
gimnazjum- Moja szansa” realizowanego w ramach tego samego programu.
mm

KLUB NAUCZYCIELA W £OBZIE
zaprasza na spotkanie
z prof. Kazimierzem Obuchowskim
£obezianinem, który spisa³
swoje ¿ycie w ksi¹¿ce „Refleksje
autobiograficzne psychologa”
(„Czym by³ dla mnie pobyt w
£obezie? To by³y tylko cztery lata.
Za ka¿dym razem stwierdzam to
ze zdumieniem, gdy¿ w moim poczuciu by³ to niezmiernie d³ugi
okres ¿ycia. W³aœciwie ca³e jedno
¿ycie.”). Spotkanie odbêdzie siê
dzisiaj, 23 czerwca, o godz. 18.00,
oczywiœcie w Klubie Nauczyciela
w £obeskim Domu Kultury. (r)
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tygodnik ³obeski 23.06.2009 r.

Ostatnia droga matuszki Marii Kuczyñskiej

(£OBEZ). 15. czerwca odby³
siê pogrzeb matuszki Marii Kuczyñskiej. Zmar³a w wieku 84 lat.
W nabo¿eñstwie uczestniczy³o

piêciu ksiê¿y: ks. mitrat mgr Bazyli
Michalczuk dziekan szczeciñski,
ks. prot. Andrzej Demczuk z Gryfic,
ks. prot. Pawe³ Stefanowski ze
Szczecina, ks. Mariusz Synak ze

S³upska oraz proboszcz parafii
³obeskiej ks. Jaros³aw Maksimiuk.
W ostatniej drodze towarzyszy³a matuszce Marii rodzina i przyjaciele.

Matuszka Maria Kuczyñska
spoczê³a obok mê¿a ks. prot. Anatola Kuczyñskiego, d³ugoletniego
proboszcza Parafii Prawos³awnej
p.w. Œw. Jerzego w £obzie.
mm

Przegl¹d piosenki turystycznej
(£OBEZ). W minionym tygodniu na terenie Œrodowiskowego
Domu Samopomocy mia³o miejsce niecodzienne wydarzenie. Pod
go³ym niebem, na terenie przyleg³ym do Domu, zgromadzi³o siê
oko³o 100. uczestników VI Przegl¹du Piosenki pt.: „Piosenka turystyczna jest dobra na wszytko”.
Przegl¹d Piosenki, to impreza,
podczas której osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ zaprezentowa³y swój dorobek artystyczny. W organizacji pomagali ³obescy
harcerze, którzy podczas przerw w
wystêpach zapewnili zabawê podopiecznym z oœrodków. Do £obza

przyjechali
przedstawiciele
oœrodków z ŒDS Œwidwin, ŒDS
Wa³cz, ŒDS Drawsko Pomorskie,
WTZ Nowogard, WTZ Goleniów,
ŒDS Choszczno, DPS Resko. Gospodarzem by³ ŒDS £obez, którego reprezentowa³ zespó³ wokalny
pn. „Optymiœci”. Gdy na scenie
poszczególne zespo³y reprezentowa³y piosenki turystyczne, na terenie przyleg³ym do Domu dzieci
gra³y w pi³kê, starsi zasiadali przy
stolikach, a m³odzie¿ bawi³a siê

pod scen¹. Optymizmu ani humoru nie brakowa³o nikomu, bo i
pogoda okaza³a siê ³askawa dla
uczestników przegl¹du. DŸwiêki
muzyki oraz œpiewy s³ychaæ ju¿
by³o z daleka, tote¿ i mieszkañcy
osiedla H. Sawickiej z ciekawoœci¹ przygl¹dali siê zabawie. A by³o
na co popatrzeæ i czego pos³uchaæ,
bowiem wielu uczestników nie zapomnia³o o przebraniach, a wykonawcy o czystym odœpiewaniu repertuaru.
mm

tygodnik ³obeski 23.06.2009 r.

ZESPÓ£ SZKÓ£ W RESKU
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Zespó³ Szkó³ w Resku zakoñczy³ rok szkolny

Po ostatnim dzwonku...
Uczniowie Zespo³u
Szkó³ w Resku, tak jak
inni uczniowie w ca³ym
kraju, 19. czerwca
ostatni raz przed
wakacjami przyszli do
szko³y, by wspólnie z
zaproszonymi goœæmi,
rodzicami i pedagogami
podsumowaæ
ca³oroczny wysi³ek.
Nagrody Starosty Powiatu w
£obzie otrzyma³y z r¹k przedstawiciela starostwa pana Zdzis³awa Trojgi
dwie uczennice - Natalia Wróblewska
z klasy IIa (ze œredni¹ ocen 5,2) i Justyna Kijak z klasy I (ze œredni¹ ocen 5,0).
Nagrodê Dyrektora Szko³y uczennicy klasy IIa - Natalii Gajdzis (œrednia
ocen 5,4) wrêczy³a dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Resku Ma³gorzata Bia³y.
Presti¿ow¹ nominacj¹ Rady Pedagogicznej Zespo³u Szkó³ w Resku
do Stypendium Prezesa Rady Ministrów uhonorowana zosta³a uczennica klasy IIb Maja Bia³y, która uzyska³a œredni¹ ocen 5,38.
Œwiadectwa z wyró¿nieniem za
bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, wraz z nagrodami
ufundowanymi przez Radê Rodziców, z r¹k dyrekcji szko³y i wychowawców przyjêli nastêpuj¹cy uczniowie liceum: z klasy I - Justyna Kijak;
z klasy IIa - Natalia Gajdzis, Patrycja
Rak, Natalia Wróblewska, Patrycja
Zawadzka, Alicja Merta, And¿elika
Olbrich; z klasy IIb - Maja Bia³y, Justyna Grankowska, Dominika Iskra
oraz z klasy I zasadniczej szko³y zawodowej Agnieszka Ob³ój.
Specjalnymi nagrodami wyró¿nione zosta³y dwie uczennice z klasy
I – Joanna Kurszewska za wzorow¹
postawê uczniowsk¹ i Anita Lis za
100 proc. frekwencjê w roku szkolnym 2008/09, uczennica klasy II a Agnieszka So³onyna za prowadzenie
kroniki szkolnej i aktywn¹ pracê w

Samorz¹dzie Uczniowskim oraz
uczniowie Mateusz Migryt, Damian
£ydziñski, Agnieszka So³onyna, Bartosz Kaczor, Mateusz Kosinierski i
Anita Lis za pracê w bibliotece szkolnej. Nagrody przekaza³a pani Alicja
Mielniczek.
Tradycyjnie pasjonaci „królowej
nauk” – matematyki, wziêli udzia³ w
konkursie Kangur. W tym roku wyró¿nienia otrzyma³y uczennice klasy
IIb Maja Bia³y i Paulina Paluszkiewicz, a nagrody ksi¹¿kowe przyjê³y z
r¹k pana S³awomira Brzozowskiego.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Resku poœwiêcali swój czas nie tylko
szkolnym zajêciom. Brali udzia³ w
przedsiêwziêciach o charakterze œrodowiskowym i ogólnopolskim.
Rokrocznie Powiatowy Inspektor
Sanitarny w £obzie organizuje konkursy o charakterze prozdrowotnym.
W tym roku uczniowie brali udzia³ w
konkursie pod has³em „Ostrze¿enia

zdrowotne”. Nagrody otrzyma³y
uczennice klasy I: Joanna So³onyna,
Paulina Harkot, Monika Wawrzyniak.
Wielu uczniów rozwija swoje zainteresowania problemami œrodowiska i uczestniczy w konkursach o tematyce ekologicznej. Dyplomy za
udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie
Ekologicznym „Eko-Planeta” pt.
„Woda Ÿród³em i kolebk¹ ¿ycia”
otrzymali: Adam K³osowski, Paulina

Harkot, Paulina WoŸniak, Damian
£ydziñski, Mateusz Mieczaniec, Monika Wawrzyniak, Natalia Wróblewska,
Mateusz Migryt. Dyplomy wrêczy³a
nauczycielka biologii pani Anna Æmil.

Za podejmowanie prób rozwi¹zywania problemów wspó³czesnego
œwiata nagrodzeni zostali uczniowie
dzia³aj¹cy w Szkolnej Grupie 74 Amnesty International: Damian £ydziñski,
Aleksandra Jacewicz, Sandra Marciniuk, Katarzyna Olejnik, Joanna So³onyna, Justyna Kijak, Krystian Kurzyk i
Mateusz Zakrzewski. Nagrody ksi¹¿kowe wrêczy³a opiekunka Szkolnej
Grupy - Agata Popielarz.
Od marca, w ramach partnerstwa,
szko³a realizuje projekt unijny Fundacji Schumana „Jak dzia³a moja
gmin@?”. Pani Agata Popielarz - koordynatorka programu - nagrodzi³a najbardziej zaanga¿owanych w jego przebieg uczniów: Nataliê Gajdzis,
Agnieszkê So³onynê, Majê Bia³y, Micha³a Jaworskiego, Macieja Lewañczuk, Angelikê Olbrich i Nataliê Wróblewsk¹. W podsumowaniu przypomnia³a, ¿e uczniowie uczestniczyli w
sesji gminy i w spotkaniu z Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej pani¹ Barbar¹
Basowsk¹ i zorganizowali z udzia³em
Burmistrza Reska Dzieñ Samorz¹du
Gminnego.

Dziêki wsparciu finansowemu,
w³aœnie ze strony Burmistrza Reska i
Rady Miejskiej w Resku, uda³o siê w
maju zorganizowaæ miêdzynarodow¹
konferencj¹ polsko-niemieck¹ „Resko od œredniowiecza do wspó³czesnoœci”. W przeddzieñ konferencji
mieszkañcy Reska mogli obejrzeæ
przedstawienie plenerowe w wykonaniu uczniów liceum.
Wspó³praca spo³ecznoœci uczniowskiej z lokalnymi instytucjami co rok
owocuje nowymi przedsiêwziêciami.
Przedstawicielki Centrum Kultury
w Resku, panie Halina Pietrzak i El¿bieta Romañczuk, podsumowa³y I Konkurs Ortograficzny zorganizowany z
okazji Tygodnia Bibliotek i wrêczy³y
nagrody zwyciêzcom: Natalii Gajdzis,
Mai Bia³y oraz Katarzynie Olejnik.
Przedstawicielka Domu Pomocy
Spo³ecznej w Resku pani Halina Krutowska wrêczy³a podziêkowania licznej grupie uczniów za pracê w ramach
wolontariatu. Podkreœli³a szczególne
zaanga¿owanie m³odzie¿y w dzia³ania, które wymagaj¹ wielkiego serca i
umiejêtnoœci s³u¿enia innym ludziom.
Nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e sukcesy m³odych ludzi zale¿¹ od wsparcia ze strony rodziców. Bardzo wa¿na
jest ich pomoc i zaanga¿owanie w
szkolne ¿ycie. Serdeczne podziêkowania od wychowawców otrzymali
rodzice: pañstwo £ydziñscy, pan
Piotr Migryt, pani Wies³awa Jacewicz, pañstwo Marciniuk, pani Anna
So³onyna, pan Andrzej Dêbek, pani
Teresa K³osowska, pani Renata Gajdzis, pani Janina So³onyna, pani Krystyna Kaczor, pani Jadwiga Perzanowska i pañstwo Jaworscy.
Antoine de Saint-Exupery napisa³:
„Byæ cz³owiekiem to czuæ, k³ad¹c
swoj¹ ceg³ê, ¿e bierze siê udzia³ w
budowaniu œwiata”. Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Resku udowodnili, ¿e
potrafi¹ braæ udzia³ w „budowaniu”
œwiata. Wszystkim nagrodzonym
nale¿¹ siê serdeczne gratulacje i podziêkowania za dojrza³¹ i godn¹ podziwu postawê. Czas na zas³u¿one
wakacje!
Lidia Bielecka-Jahnz
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BURMISTRZ DOBREJ

Og³asza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów

tygodnik ³obeski 23.06.2009 r.

Jakub Plesiak
ze z³otem w Poznaniu

SZKO£Y PODSTAWOWEJ W DOBREJ
(ul. Mieszczañska 272-210 Dobra),

GIMNAZJUM W DOBREJ
(ul. Stra¿acka 2, 72-210 Dobra)
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce
wymagania:
· Ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce
· Ukoñczy³a studia wy¿sze lub podyplomowe z zakresu zarz¹dzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
· Posiada, co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
· W okresie piêciu lat lub bezpoœrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyska³a, co najmniej dobr¹ ocenê pracy, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywn¹ ocenê pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje bezpoœrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej,
albo w okresie roku bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do konkursu na
stanowisko dyrektora uzyska³a pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego
· Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym.
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
· Uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y lub placówki
· ¯yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w
szczególnoœci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej – w przypadku
nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela
akademickiego
· Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia- w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem
· Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem
· Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu
kwalifikacyjnego zakresu zarz¹dzania oœwiat¹
· Ocenê pracy
· Aktualne zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹
oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie
karne
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia
funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora
…………”, do dnia 15.07.2009 roku, na adres:
URZ¥D MIEJSKI UL. RYNEK 1, 72-210 DOBRA.
Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Dobrej (Urz¹d Miejski ul. Rynek 1, 72 – 210 Dobra).
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowañ konkursowych
kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek Dobra, dnia 19.06.2009

W dniach 6 – 7 czerwca br. w
Poznaniu odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i
Juniorów M³odszych. Uczestnikiem tych Mistrzostw by³ Jakub Ple-

siak, który uzyskuj¹c czas 50.44 na
400 m, zdoby³ z³oty medal. Tym
samym zakwalifikowa³ siê do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y i
Mistrzostw Polski Juniorów. J.W.

Aktywny wypoczynek w gminie £obez (cz. 1)

ZABYTKOWE KOŒCIO£Y
WIEJSKIE
Poni¿szy artyku³ jest pierwszym z
cyklu „Aktywny wypoczynek w Gminie
£obez”. Mam nadziejê, ¿e cykl ten
przybli¿y Pañstwu w du¿ej mierze walory turystyczne oraz pozwoli na nowo
odkrywaæ niezwyk³e miejsca na terenie
gminy.
Na terenie gminy £obez znajduje
siê 6 tras rowerowych. Zosta³y one
wytyczone z uwzglêdnieniem najciekawszych miejsc krajobrazowo-przyrodniczych i architektonicznych w okolicach £obza. Szlaki nie s¹ trudne i zapewniaj¹ aktywny wypoczynek dla ca³ej rodziny, do czego zachêcam wszystkich mieszkañców oraz turystów przebywaj¹cych na terenie gminy £obez.
Pierwszy z szeœciu to szlak „Zabytkowe Koœcio³y Wiejskie”, który stworzony zosta³ w celu zapoznania turystów z zabytkami sakralnymi gminy
£obez. Ten niezwykle ciekawy odcinek,
oznakowany na mapie turystycznej kolorem ¿ó³tym, o d³ugoœci 34,2 km, ma
swój pocz¹tek na Polanie Jahna (potocznie nazywana patelni¹), a koñczy
siê przy stacji kolejowej w £obzie.
£obez (0,0 km) – Bonin (7,7 km) –
Cianowo (14,7 km) – Zajezierze (17,5
km) - Zagórzyce (20,7 km) – Wysiedle
(25,7 km) – Suliszewice (28,1 km) £obez (34,2 km).
Najciekawsze miejsca na
szlaku:
* Cerkiew œw. Jerzego mieszcz¹c¹ siê w wybudowanej w 1912
r. wilii. (ul. Wojska Polskiego i Sikorskiego).
* Leœnego Ÿród³o (6,0 km, po³o¿one nad Boniñskim Strumieniem).
* Koœció³ wzniesiony przez
Luisa von Borcke w 1845 r. (7,7
km Bonin).

* Dwór myœliwski o cechach eklektycznych, zbudowany w XIX w., a rozbudowany na pocz¹tku XX w (7,7 km
Bonin).
*.Park krajobrazowy oraz modernistyczny, trzykondygnacyjny dwór z
pocz. XX w. (14,6 km Osada Cianowo).
* Zespó³ Pa³acowo-Parkowy z
XVII i XVIII stulecia.(17,5 km Zajezierze).
* Koœció³ parafialny pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, zbudowany w
1845 r. (17,5 km Zajezierze).
* Koœció³ pw. Œw. Marcina Biskupa
z Tours, wzniesiony zosta³ w XIX w.
(20,7 km Zagórzyce).
* Koœció³ pw. Œw. Trójcy, wzniesiony zosta³ przez Joachima VIII Borcka
przed 1580 r. (25,7 km WYSIEDLE).
* Budynek poczty wzniesiony w
XIX w. (32,4 km £obez).
* Pa³ac z pocz¹tku XX w. (32,4 km
£obez).
* Koœció³ parafialny pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Ufundowany
zosta³ przez Borków w XV w.
Zabytkowe obiekty architektoniczne nie s¹ jedyn¹ atrakcj¹ na szlaku. Trasa prowadzi przez malownicze tereny
gminy, które szczególnie w okresie wiosenno-letnim dostarczaj¹ niezapomnianych estetycznych wra¿eñ.
J.P.

tygodnik ³obeski 23.06.2009 r.

Kacper Chodyna
– pi³karski talent z Dalna
Czy 10-letni Kocper
Chodyna z pod³obeskiej wsi mo¿e zostaæ nastêpc¹ s³ynnego argentyñskiego
pi³karza Messiego z
FC Barcelona, którego uwa¿a za swój
wzór? Jasne ¿e
mo¿e, bo pi³karstwo
to gra talentów, a te
rodz¹ siê wszêdzie.
A Kacper Chodyna
talent ma, i to nie
byle jaki. Œwiadcz¹ o
tym ju¿ zdobyte statuetki i tytu³y króla
strzelców w licznych
turniejach. A to przecie¿ dopiero pocz¹tek.
O Kacprze jest g³oœno za spraw¹
jego wyjazdu na siedmiodniowe testy pi³karskie do s³ynnego w³oskiego klubu AC Milan. Sobotni „G³os
Szczeciñski” poœwiêci³ nawet Kacprowi ca³¹ stronê, opisuj¹c w samych superlatywach talent tego
ch³opca. Nie przesadzi³. Gdy zajrza³em do pañstwa Chodynów, Kacper akurat wraca³ z pobliskiego boiska, gdzie w wolnych chwilach
kopie pi³kê z dalnowskimi ch³opakami. Szybko przebra³ siê i zaprezentowa³ swoje pi³karskie trofea;
puchary, statuetki i medale. Jak na
swoje 10 lat, to ju¿ sporo. Gwoli
sprawiedliwoœci trzeba przyznaæ,
¿e G³os nie odkry³ nam Kacpra, bo
by³ ju¿ doceniany i zauwa¿any, zarówno w szkole, jak i na boisku, o
czym œwiadczy choæby przyznana
mu statuetka Najlepszego Sportowca Powiatu £obeskiego na tegorocznej lutowej II Gali Sportu Powiatu
£obeskiego oraz jego udzia³ w sk³adzie uczniów ³obeskich szkó³ pod
nazw¹ „£obuziacy” na mecze „Polcourt Orlik CUP 2009” w Szczecinku i Bydgoszczy, pod wodz¹ Tadeusza Sikory.
Kacper jest uczniem Szko³y
Podstawowej nr 1 w £obzie. W³a-
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Wyniki i tabele
V liga
Wyniki 30., ostatniej kolejki z
20.06.09.
Kluczevia Stargard – Sarmata
Dobra 2:1, Polonia P³oty – Odra
Chojna 3:4, Woda-Piast II Rzecko –
Orze³ Trzciñsko-Zdrój 1:5, Sparta
Wêgorzyno – Osadnik Myœlibórz
1:1, Mieszko Mieszkowice – Sparta
Gryfice 1:2, K³os Pe³czyce – Stal
Lipiany 4:1, GKS Mierzyn – Œwit
Szczecin 3:4, Arkonia Szczecin –
Iskierka Szczecin 4:0.
1. Sarmata Dobra
63 74:35
2. Kluczevia Stargard
60 62:31
3. Sparta Gryfice
58 45:34
4. Arkonia Szczecin
53 57:25
5. Œwit Szczecin
50 55:35
6. K³os Pe³czyce
41 42:45
7. Osadnik Myœlibórz
41 52:47
8. Odra Chojna
41 47:54
9. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 40 67:60
10. GKS Mierzyn
37 54:64
11. Polonia P³oty
33 38:48
12. Woda-Piast II Rzecko 32 36:63
13. Iskierka Szczecin
30 43:67
14. Stal Lipiany
30 31:55
15. Sparta Wêgorzyno 29 33:52
16. Mieszko Mieszkowice 27 28:46

Klasa okrêgowa

œnie ukoñczy³ klasê trzeci¹ i w nagrodê otrzyma³ ksi¹¿kê. Mama, pani
Dorota Chodyna, pilnuje, by nie
zaniedbywa³ nauki. Kacper trenuje
i gra w trampkarzach Iny Iñsko, a to
za spraw¹ tamtejszego trenera Janusza Skrobiñskiego, czyli... kuzyna
Kacpra. W juniorach Iny gra równie¿ jego starszy brat Denis Chodyna. Janusz ¿egna siê z In¹, i nie wiadomo, co dalej bêdzie z m³odymi
Chodynami, jak potocz¹ siê ich pi³karskie losy.
Talent Kacpra to po prostu wrodzony pêd do sportu. Pokazuje medale z zajêcie pierwszego miejsca w
biegach Hopfera.
- Wygrywa co roku w swoim
roczniku, od trzech lat. - dodaje
mama. Liczê; w klasie pierwszej,
drugiej i teraz trzeciej. Jest szybki.
Synowi dopinguje tata – pan
Eugeniusz Chodyna, który razem z
synami kopie pi³kê, zdobywaj¹c w

ostatnim turnieju w Dalnie pierwsze
miejsce i puchar do rodzinnej kolekcji.
Odczytujê napisy na zdobytych
pucharach i statuetkach: najlepszy
zawodnik XX Memoria³u Witolda
Markiewicza w 2008 r., w Szczecinku na turnieju „Z podwórka na stadion” - król strzelców; £obez – najlepszy zawodnik Letniego Turnieju
Trampkarzy; Król strzelców w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta
Szczecina; dwie statuetki dla najlepszego zawodnika i króla strzelców w turnieju Hutnik CUP w
Szczecinie. A przecie¿ zazwyczaj
gra ze starszymi od siebie kolegami,
bo przecie¿ 10-latków nie bior¹ do
„powa¿nych” dru¿yn. Ale gdzie siê
nie pojawia, tam strzela i nie ma na
niego mocnych. Zgarnia wszystkie
trofea. Teraz czeka na wyjazd do
W³och. ¯yczymy mu wszystkiego
najlepszego.
KAR

Wyniki ostatniej kolejki z
20.06.09.
Korona Stuchowo – Promieñ
Mosty 2:0, Pogoñ II Szczecin –
Mewa Resko 2:3, Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard 2:0,
Ina Iñsko – Radovia Radowo Ma³e
4:1, KP Chemik II Police – Wicher
Brojce 2:0, Fagus Ko³bacz – Flota II
Œwinoujœcie 3:0, Ehrle Polska Dobra Szcz. - Œwiatowid £obez 2:1,
D¹brovia Stara D¹browa – Vielgovia Szczecin 4:1.
1. Pomorzanin Nowogard 63 77:28
2. Masovia Maszewo
62 75:41
3. Flota II Œwinoujœcie 53 82:52
4. Ehrle Dobra Szcz.
52 61:48
5. Korona Stuchowo
50 58:52
6. KP Chemik II Police 50 64:46
7. Wicher Brojce
49 62:43
8. Ina Iñsko
47 58:39
9. Pogoñ II Szczecin
45 71:54
10. Promieñ Mosty
41 52:65
11. Mewa Resko
38 32:45
12. Œwiatowid £obez
38 49:53
13. Fagus Ko³bacz
37 47:49
14. D¹brovia Stara D¹b. 36 45:49
15. Radovia Radowo M. 14 29:114
16. Vielgovia Szczecin 6 28:112
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Wyruszy³ „Wakacyjny Patrol”
(POWIAT) Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie rozpoczêli akcjê „Wakacyjny Patrol”.
Celem programu jest podniesienie stanu bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu ³obeskiego oraz
wszystkich osób wypoczywaj¹cych
na jego terenie podczas wakacji.
Policjanci z £obza za jedno z g³ównych niebezpieczeñstw podczas
trwaj¹cych wakacji uznali spo¿ywanie alkoholu i innych u¿ywek
przez m³odzie¿, jak równie¿ picie
alkoholu, a nastêpnie zasiadanie za
kierownic¹ przez nietrzeŸwych kieruj¹cych.
Przygotowuj¹c siê do realizacji
programu zwrócili siê do gmin z

ca³ego powiatu o wsparcie finansowe, celem wydrukowania ulotek,
zakupu materia³ów prewencyjnych
oraz nagród dla
dzieci, które bêd¹ bra³y udzia³ w
konkursach. Policjanci zaprosili do
udzia³u w patrolu stra¿aków, pracowników Sanepidu oraz samorz¹dowców.

Wyrok
Sygn. akt II K 173/09 Ds. 261/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 27 maja 2009r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel Protokolant: Katarzyna Weso³a, przy udziale Prokuratora Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia 27.05.2009r. sprawy

Zdzis³awa Dudy
s. Marcina i Genowefy z d. Szwedo, ur. 11 wrzeœnia 1952r. w
Ml¹dzu; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 11 marca 2009r. o godzinie 16.50
na drodze powiatowej nr 41 – 341 pomiêdzy miejscowoœciami Grzêzno – Grzêzienko, gm. Dobra, kierowa³ rowerem po drodze publicznej, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹
0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Zdzis³awa Dudê uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk
wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. pkt. 1 kk wykonanie
orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;
na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na
okres 4 (czterech) lat;
na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca
1973r. o op³atach w sprawach karnych – (Jed. tekst: Dz.U. z 1983r. Nr
49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 120 (sto
dwadzieœcia) z³otych.

Swoje dzia³ania rozpoczêli od
wizyty w gminie Dobra oraz uczestniczyli w festynie dla dzieci w miejscowoœci Miszewo, w gminie Wêgorzyno. Przeprowadzili miêdzy
innymi konkursy prewencyjne dla
najm³odszych, rozmawiali o bezpiecznym zachowaniu, jak równie¿
znakowali rowery.
(kp)

Dociepl¹
szko³ê
(£OSOŒNICA - gm.
Resko). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na
termomodernizacjê
budynku Szko³y
Podstawowej w tej
miejscowoœci
W zakres prac termomodernizacyjnych bêd¹ wchodziæ:
wymiana pokrycia dachu zawieraj¹cego azbest na pokrycie
z blachodachówki, przy czy powierzchnia da chu wynosi
713,70 m.kw. oraz docieplenie
œcian i stropu budynku Szko³y
Podstawowej w £osoœnicy.
Planowany ostateczny termin
zakoñczenia prac, to 15 wrzesieñ bie¿¹cego roku, o ile zg³osi
siê do przetargu firma i bêdzie
chcia³a wykonaæ zadanie za
kwotê przeznaczon¹ na ten cel.
O tym czy tak siê stanie bêdzie
wiadomo ju¿ w lipcu.
op

Wyrok
Sygn. akt II K 152/09 Ds. 304/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Dnia 27 maja 2009r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: st. sekr. s¹d. Katarzyna
Weso³a Przy udziale Prokuratora Ma³gorzaty Post – Dziêcio³, po
rozpoznaniu dnia 27.05.2009r. sprawy

Henryka Leszka Janickiego
s. Lucjana i Zofii z d. Pisarek, ur. 29 marca 1954r. w Dolicach; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 20 marca 2009r. o godzinie 16.35 na drodze publicznej Wêgorzynko – Granica, gm. Wêgorzyno, kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,99
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym naruszy³ orzeczony prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie, sygn. akt II K 538/
08 z dnia 27 listopada 2008r., zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat, tj. o czyn
z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
orzeka:
I. oskar¿onego Henryka Leszka Janickiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk
w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 7 (siedmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie
wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza
na okres próby 2 (dwóch) lat;
na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres
4 (czterech) lat;
na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie jego treœci w prasie lokalnej;
na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych, w tym od op³aty w sprawie.
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Nielegalnie sprzedawa³
alkohol
Kontrola oœrodków
wypoczynkowych
W dniu 17 czerwca br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w £obzie oraz Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w £obzie przeprowadzili wspóln¹ kontrolê
oœrodków wypoczynkowych na
terenie naszego powiatu.
Policjanci i stra¿acy skontrolowali miêdzy innymi oœrodki w
Przytoni, Cieszynie, Trzebawiu
oraz Tucznie. Szczególnie zwrócono uwagê na zabezpieczenie
przeciwpo¿arowe oraz ogólne
bezpieczeñstwo wypoczywaj¹cych wczasowiczów. Niestety w
jednym z oœrodków stra¿acy byli
zmuszeniu do ukarania w³aœciciela obiektu za niespe³nienie
wszystkich wymaganych pra-

wem œrodków przeciwpo¿arowych. Ogólnie stan bezpieczeñstwa na oœrodkach wypoczynkowych powiatu ³obeskiego nale¿y
uznaæ na chwilê obecn¹ za zadawalaj¹cy.

Rowerzystka potr¹cona
przez autobus
W dniu 17 czerwca br., oko³o
godz. 13.00, na drodze Wêgorzyno – £obez, 13-letnia mieszkanka Wêgorzyna, kieruj¹c rowerem, prawdopodobnie straci³a
panowanie nad kierownic¹ i wjecha³a pod nadje¿d¿aj¹cy z przeciwka autobus. W wyniku uderzenia rowerzystka z podejrzeniem wstrz¹œnienia mózgu zosta³a przetransportowana œmig³owcem do szpitala w Szczecinie.

Wyrok
Sygn. akt II K 160/09 Ds. 253/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Dnia 27 maja 2009r.
Sad Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy
udziale Prokuratora Ma³gorzaty Post-Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia
27.05.2009r. sprawy

Jacka Dziadkowskiego
s. Tadeusza i Danuty z d. Michaluk, ur. 05 lipca 1976r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 10 marca 2009r. o godzinie 14.35 na
drodze gminnej Runowo Pomorskie – Sielsko, kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹
0,96 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym nie zastosowa³
siê do orzeczonego wobec niego moc¹ prawomocnego wyroku S¹du
Rejonowego w £obzie z dnia 27.06.2007r. Sygn. akt II K 368/07
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów
na okres 3 lat tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw.
z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Jacka Dziadkowskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk w
zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê 7 (siedmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt. 1 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawiania wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów
na okres 4 (czterech) lat;
Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
23 czerwca 1973r. o op³atach w sprawach karnych (jed. tekst: Dz.U.
z 1983r. Nr 49, poz. 223 z póŸn. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 180
(sto osiemdziesi¹t) z³otych.

19 czerwca br.
dzielnicowi z Komendy
Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali w
Zajezierzu (gmina
£obez) Paw³a W., lat
37, który sprzedawa³
alkohol bez
wymaganych zezwoleñ.
Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w £obzie na podstawie
uzyskanej wczeœniej informacji

udali siê do Zajezierza do sklepu
spo¿ywczo-przemys³owego, gdzie
na pó³kach sklepowych ujawnili alkohol w postaci piwa, wina i wódki.
W³aœciciel sklepu ju¿ dawno mia³
cofniêt¹ koncesjê na sprzeda¿ alkoholu. Zosta³ on zatrzymany i dowieziony do Komendy.
W trakcie przeszukania na zapleczu policjanci ujawnili tak¿e woreczek z zapiêciem strunowym z substancja koloru bia³ego. Pawe³ W.
przyzna³ siê do posiadana œrodków
odurzaj¹cych oraz sprzeda¿y alkoholu bez wymaganych zezwoleñ. Po
przes³uchaniu zosta³ zwolniony. (kp)

Wyrok
Sygn. Akt II K 160/09 Ds. 214/09
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 maja 2009 r.
S¹d Rejonowy w £obzie Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a przy udziale Prokuratora Ma³gorzaty Post-Dziêcio³, po rozpoznaniu dnia
27.05.2009 r. sprawy

Dariusza Janusza
£awrynowicza
s. Kazimierza i Janiny z d. Karacz, ur. 17 grudnia 1965 r. w
Wêgorzynie; oskar¿onego o to, ¿e:
1. w dniu 28 lutego 2009 r. o godzinie 21.00 na drodze publicznej
w miejscowoœci Winniki, gm. Wêgorzyno, kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 0,86
mg/l tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
2. W dniu 24 marca 2009 r. o godzinie 16.30 na drodze publicznej Cieszyno – Winniki, gm. Wêgorzyno, kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê zawartoœci¹ 1,04 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Dariusza £awrynowicza uznaje za winnego pope³nienia zarzucanych mu czynów i przyjmuje, ¿e czynów tych dokona³ w ci¹gu przestêpstw rozumieniu art. 91 par. 1 kk i za to na
podstawie art 178 a par. 2 kk w zw. z art. 91 par. 1 kk wymierza mu
karê 8 (oœmiu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk art. 70 par. 1 pkt 1 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od
ponoszenia kosztów s¹dowych w ca³oœci.
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ROZMAITOŒCI

Galeria tygodnika
Chrzest Igorka

I Komunia Œwiêta Piotra

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

