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Dary dla powodzian
z ca³ego powiatu
Znaleziono zw³oki
zakopane w lesie

Zlecê po³o¿nie
terakoty
na hali o pow. 1100 mkw.
Oferty proszê kierowaæ
na adres mailowy:
agrojmmk@gmail.com
informacje pod nr.
telefonu 609-671-030
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Mieszkañcy dla powodzian
– w górê serca
Podczas gdy trwaj¹ dyskusje –
czy pañstwo podczas powodzi zda³o egzamin, my mo¿emy powiedzieæ, ¿e zdali go nasi mieszkañcy.
Na nasz apel o pomoc powodzianom odpowiedzia³o bardzo wiele
osób. Warto podkreœliæ, ¿e zbieramy dary w trzech powiatach; przy³¹czyli siê do naszej zbiórki nowogardzianie i mieszkañcy powiatu drawskiego. Liczymy, ¿e dziêki temu do
gminy Wilków, do której dary chcemy zawieŸæ, pojad¹ a¿ dwa samochody.
Piêknie spisali siê zuchy i harcerze z £obza, pod opiek¹ pani Ma³gorzaty Zieniuk, którzy zbierali produkty spo¿ywcze w Tesco. Ludzie
chêtnie dawali, wiêc uzbierali kilka
koszy. Pierwsi z pomoc¹ zadzwonili
z piekarni „Dro¿d¿yk” - pamiêtamy
i przed wyjazdem zabierzemy œwie¿y chleb. Pojawili siê mieszkañcy
£ob¿an, tu¿ za nimi przywióz³ dary
od mieszkañców £osoœnicy, w gminie Resko, pan Henryk Jurzysta. Pan
Sylwester Jurzysta zaoferowa³ 1,5
tony zbo¿a, które odbierze dzisiaj i
przywiezie pan Andrzej Adamów z
£obza. PóŸniej odebraliœmy dary ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie.
Dzieci da³y sporo zabawek dla tamtych dzieci. Odezwa³a siê szko³a z
£abunia, ¿e maj¹ „na oko” busa
darów, ale trzeba odebraæ. Zg³osi³y
siê szko³y ze Starogardu i Reska. W
szkole w Resku Szkolna Grupa 74
AI i cz³onkowie Szkolnego Ko³a

Wolontariusza zbierali pieni¹dze i
kupili za nie œrodki czyszcz¹ce. Jak
informuj¹, do akcji w³¹czy³ siê pan
Oktawiusz Je¿ i w swoich dwóch
sklepach „Gama” wystawi³ kosze na
towary.
Pañstwo Rogaczowie z £obza
zebrali z ca³ej klatki w bloku kilkanaœcie pakunków, które odebraliœmy. Ludzie przynosz¹ indywidualnie najprzeró¿niejsze rzeczy. Prezes Nowamylu pan Leszek Kaczmarek przywozi z domu dary, wiêc przy
tej okazji za³atwiam z nim u¿yczenie magazynu, do którego bêdziemy
w œrodê zwoziæ rzeczy z ca³ego powiatu. Tu tak¿e trafi¹ transporty z
Nowogardu, Drawska i Z³ocieñca.
St¹d wyjedzie samochód – najprawdopodobniej w poniedzia³ek, 7
czerwca.
Telefon z Drawska Pom. - pañstwo Giszczakowie pomagali w
1997 i teraz te¿ siê w³¹cz¹. Maj¹ pó³

tony zbo¿a. Za kilka dni dowo¿¹ im
inni z Zagozdu i robi siê kilka ton.
Kilku rolników chce daæ siano w
kostkach. Za³atwiam drugi samochód, by je zawieŸæ. Pan Czes³aw
Bieæ z Drawska nie odmawia.
To w wielkim skrócie relacja z
minionego tygodnia, pokazuj¹ca
wielkie serca naszych mieszkañców. Zbieranie koñczymy w œrodê i
w tym dniu oraz w pi¹tek zwozimy
wszystko do magazynu w Nowamylu. Proszê o pomoc w dostarczaniu
darów z powiatu do £obza – liczê na
kierowców, firmy transportowe, bo
jest tego sporo i sami nie poradzimy
dotrzeæ do wszystkich miejsc. Proszê o zg³aszanie siê chêtnych do
pakowania i za³adunku darów na
samochód, je¿eli ktoœ ma czas i
chcia³by pomóc; tel. 504-042-532.
Raport ze zbiórki i przekazania darów przedstawimy w Tygodniku.
Kazimierz Rynkiewicz

Przyjmiemy dzieci powodzian
(POWIAT). W miniony pi¹tek
z inicjatywy Starostwa Powiatowego w £obzie zosta³o zorganizowane spotkanie, podczas którego
w³odarze wszystkich gmin zobligowali siê do wspó³uczestniczenia
w zorganizowaniu kolonii dla
dzieci powodzian z gminy Wilków.
Ju¿ w pi¹tek rano dyrektor szko³y w Zag³obie w gm. Wilków otrzyma³ ofertê przyjêcia przez powiat
³obeski dzieci na koloniê. W tej
chwili prowadzi spis dzieci, które
mog³yby przyjechaæ do powiatu
³obeskiego. Nie jest to zadanie
³atwe, albowiem dzieci rozmieszczone s¹ w kilku oœciennych powiatach, a nale¿y pamiêtaæ, ¿e s¹ problemy logistyczne oraz utrudniony
kontakt telefoniczny z powodu braku pr¹du na terenach zalanych.
W tej chwili jeszcze w gminie

Wilków utrzymuje siê doœæ wysoki
poziom wody i mu³u. Z tego te¿
powodu mieszkañcy nie rozpoczêli
jeszcze prac zwi¹zanych z oczyszczaniem, a wtedy w³aœnie odci¹¿enie rodziców od opieki nad najm³odszymi jest najbardziej konieczne.
W³odarze starostwa i gmin, maj¹c na uwadze fakt, i¿ ogromna
czêœæ mieszkañców straci³a ca³y
swój dobytek, oferuj¹ nie tylko wikt
i opierunek dla dzieci, ale i zakup
rzeczy, a dla opiekunów i kierownika kolonii – wynagrodzenie.
– Wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e najlepiej bêdzie, jeœli opiekunowie i
kierownik kolonii przyjedzie wraz z
dzieæmi, ¿e bêd¹ to osoby, które
dzieci znaj¹, aby przy tej ca³ej tragedii nie czu³y siê opuszczone. Z
naszej strony wszyscy bêd¹ pracowaæ jako wolontariusze. Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna ze
swojej strony oferuje opiekê psychologiczn¹ i, jeœli bêdzie taka potrzeba, pedagogiczn¹, by dzieci
wyciszyæ, uspokoiæ. Wstêpnie burmistrz £obza oferuje np. darmowy
wstêp do hali sportowej, burmistrz
Reska z kolei wycieczkê do gospodarstw agroturystycznych. W pi¹tek
ustaliliœmy program kolonii, w którym jest m.in. wycieczka do Ko³obrzegu, stadniny koni, wycieczki
rowerowe. Mo¿e oka¿e siê, ¿e bêdzie wiêcej dzieci, ni¿ pocz¹tkowo
planowaliœmy, wówczas przyjecha³yby autokarem z gminy Wilków.
Oczywiœcie ca³y koszt, ³¹cznie z
transportem, wszyscy bierzemy na
siebie. 7. czerwca odbêdzie siê kolejne spotkanie, podczas którego
ustalimy wiêcej szczegó³ów – powiedzia³a dyrektor Wydzia³u
Oœwiaty i Promocji Teresa £añ. MM
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Znaleziono
zw³oki
zakopane
w lesie
(RADOWO MA£E) W gminie Radowo Ma³e dosz³o do makabrycznego
odkrycia. Dwaj poszukiwacze, najprawdopodobniej przy pomocy wykrywacza metali, znalaŸli ludzkie
zw³oki zakopane w lesie.
Trudno jeszcze przedstawiæ szczegó³y z tym zwi¹zane. Najprawdopodobniej wykrywacz metalu zasygnalizowa³
metal pod ziemi¹. Gdy mê¿czyŸni zaczêli kopaæ, natrafili na zw³oki. ZnaleŸli je 16
maja w lesie pomiêdzy Radowem Wielkim a Œwiêciechowem, oko³o 2 km od tej
drugiej wsi. Prokuratura w £obzie nie
potrafi jeszcze okreœliæ, czy s¹ to zw³oki
mê¿czyzny, czy kobiety, gdy¿ znaleziono
szkielet z ubraniem. P³eæ oraz przybli¿ony czas zgonu i przyczynê œmierci ma
okreœliæ bieg³y.
Kr¹¿¹ ró¿ne wersje przypisywane
odkryciu. Jedno jest pewne – osoba ta
nie zmar³a œmierci¹ naturaln¹, lecz zosta³a zabita. Jedna z wersji wskazuje, ¿e
mo¿e to byæ jedna z osób zaginionych na
terenie powiatu, druga, ¿e osoba ta zginê³a przypadkowo, ale ze strachu przed
konsekwencjami ktoœ ukry³ cia³o (np.
zosta³a postrzelona przez myœliwego).
Nie wykluczone, ¿e pochodzi z daleka,
zosta³a zamordowana, przewieziona i tu
zakopana. Czy prokuratura wyjaœni tê
zagadkê? Jest na to du¿a szansa, gdy¿
obecnie, dziêki rozwiniêtej technice kryminalistycznej, wyjaœniane s¹ zabójstwa
nawet sprzed 20 lat.
(r)
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Seria w³amañ w powiecie
(RADOWO MA£E). W
godzinach nocnych
z 27 na 28 maja br. w
Radowie Ma³ym dosz³o
do w³amania do budynku
nr 70. Na chwilê obecn¹
sprawcy pozostaj¹
nieustaleni. Postêpowanie
w celu wyjaœnienia
okolicznoœci zdarzenia
prowadzi Komenda
Powiatowa Policji
w £obzie.

O fakcie w³amania Komenda
Policji zosta³a poinformowana w
pi¹tek o 7.00 rano. Przybyli na
miejsce policjanci oraz pracownicy techniczni zabezpieczyli teren i zebrali dowody.
Z oglêdzin wynika, ¿e sprawcy wywa¿yli okno w bibliotece i
dostali siê do œrodka budynku. Po
zdemontowaniu drzwi wewnêtrznych z biblioteki dostali siê na hol
g³ówny budynku. Nastêpnie po
zniszczeniu patentu dostali siê do
Urzêdu Pocztowego sk¹d skradli
770 z³ oraz pakiety startowe do
telefonów komórkowych. Czy-

nem tym narazili na straty Urz¹d
Pocztowy. Nastêpnie po zerwaniu
k³ódki z bramy i uszkodzeniu
zamku dostali siê do sklepu
odzie¿owego, z którego nic nie
ukradli. Na koñcu wdarli siê do
pomieszczenia
s³u¿bowego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
gdzie dokonali spustoszenia i
ukradli telefon komórkowy marki
Nokia wart 359 z³.
Tej samej nocy dokonano w³amania na terenie £obza do samochodu osobowego, sk¹d ukradziono nawigacjê samochodow¹.
Do podobnego zdarzenia dosz³o
w Prusinowie, gdzie sprawcy nielegalnie dostali siê do dwóch aut.
O szczegó³ach zdarzeñ poinformowa³a nas Anna Gembala,
rzecznik prasowy policji w
£obzie.
GD
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Ogródek bêdzie nadal
(£OBEZ). Podczas sesji rady
miasta Mariusz Wijatyk zwróci³
siê do radnych, aby ci przychylili
siê do jego propozycji wydzier¿awienia czêœci placu Sybiraków
pod swoj¹ dzia³alnoœæ.
Radni pocz¹tkowo nie chcieli
zgodziæ siê na wydzier¿awienie na
tak d³ugi okres, optowali za 10.latami. Mariusz Wijatyk wyjaœni³ jednak, ¿e inwestycje, jakie chce poczyniæ na placu, nie zwróc¹ mu siê

w ci¹gu 10. lat. Wyt³umaczy³, ¿e
zamierza postawiæ drewniany domek, w którym, w razie opadów atmosferycznych mogliby schroniæ
siê bywalcy ogródka. Chcia³by równie¿ zamontowaæ monitoring zewnêtrzny, co z kolei wp³ynê³oby na
zwiêkszenie
bezpieczeñstwa.
Uczestnicy sesji zwrócili równie¿
uwagê, podpieraj¹c siê danymi z
policji, ¿e w ci¹gu ostatnich 2 lat,
odk¹d istnieje ogródek piwny, bez-

pieczeñstwo na placu wzros³o.
Spor¹ karta przetargow¹ M. Wijatyka by³o te¿ to, ¿e nikt nie by³ zainteresowany dzier¿aw¹ tego skrawka
placu ani w przetargu, ani te¿ w rokowaniach. Dopiero na zapytania ze
strony urzêdu odpowiedzia³ jedynie
M. Wijatyk. To z kolei stawia³o go
na pozycji podmiotu, który mo¿e
wnosiæ swoje zastrze¿enia. Jedynym by³a iloœæ lat, z pozosta³ymi
uwarunkowaniami zgadza³ siê bezdyskusyjnie. Radni w koñcu dali siê
przekonaæ i zezwolili na 20.letni¹
dzier¿awê.
MM

Zarz¹d Powiatu £obeskiego informuje
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie: Starostwa przy ul.
Konopnickiej 41 w £obzie, Wydzia³u Geodezji i Kartografii przy
ul. G³owackiego 4 w £obzie, Urzêdu Miejskiego w Resku oraz
na tablicy og³oszeñ przy ul. Niepodleg³oœci w mieœcie £obez
zosta³ podany do publicznej wiadomoœci wykaz
nieruchomoœci - dz. nr 358/1 w Policku, przeznaczonej do
dzier¿awy.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du - Antoni Gutkowski

Reklama w gazecie
512 138 349
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Spotkanie z przedstawicielem Lokalnej Organizacji Turystycznej

Szans¹ turystyka
(£OBEZ). W miniony wtorek
w Zespole Szkó³ mia³o miejsce
spotkanie inauguruj¹ce powstanie Lokalnej Organizacji Turystycznej na terenie powiatu ³obeskiego. W spotkaniu wziê³y udzia³
osoby prywatne oraz przedstawiciele instytucji zainteresowane
utworzeniem na terenie naszego
powiatu LOT.
– Jesteœmy ma³ym powiatem,
gminy jeszcze mniejsze i gminy
same sobie nie poradz¹ z promocj¹.
Powiat wzi¹³ ciê¿ar na siebie i te¿
wyczerpuje swoje mo¿liwoœci, bowiem beneficjentami promocji sta³y siê równie¿ podmioty z szeroko
rozumianej bran¿y turystycznej.
Lokalne Organizacje Turystyczne
zrzeszaj¹ samorz¹dy i podmioty.
Mam nadziejê, ¿e jeœli takie stowarzyszenie powstanie i bêdzie uczestniczy³o w promocji naszego regionu, to przekaz informacji, p³yn¹cy z
ziemi ³obeskiej bêdzie skuteczniej-

szy – powiedzia³ wicestarosta Ryszard Brodziñski.
Spotkanie mia³o na celu rozpoczêcie dzia³añ z wszystkimi instytucjami i organizacjami dzia³aj¹cymi
w obszarze turystyki, Instytutem
Wspierania Turystyki, Zachodniopomorsk¹ Regionaln¹ Organizacj¹
Turystyczn¹ oraz pozosta³ymi 24
LOT-ami w województwie, w zakresie rozwoju i promocji turystyki w
powiecie.
Spotkanie poprowadzi³ Marek
Migdal prezes Forum Turystki Reginów i Wiceprezes ZROT, wieloletni
propagator inicjatyw zmierzaj¹cych
do rozwoju turystyki w Polsce.
Od momentu do³¹czenia siê powiatu do grup partnerskich, do po³owy 2011 trwaæ bêd¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do ukonstytuowania siê organizacji i rozpoczêcia jej funkcjonowania. Starostwo ma ju¿ na swoim koncie bezp³atny udzia³ w XIX
Targach Turystycznych „MARKET
TOUR” podczas Pikniku nad Odr¹

w Szczecinie w dniach 8-9 maja
2010 r., gdzie kolportowane by³y
katalogi turystyczne z ofertami
oœrodków turystycznych i wypoczynkowych oraz organizacji.
Wiceprzewodnicz¹cy rady powiatu Ryszard Sola zaznaczy³, ¿e
bez w³¹czenia siê podmiotów prywatnych wszelkie dzia³ania nie
maj¹ sensu.
– Je¿eli nie mamy du¿ych inwestorów na tym terenie, to w zasadzie to, co mo¿emy sprzedaæ na
zewn¹trz, to jest turystyka – doda³
wiceprzewodnicz¹cy Ryszard Sola.
Marek Migdal pokrótce przedstawi³ zakres dzia³ania LOT i jego
cele. Powtórzy³ za R. Sol¹, ¿e dzia³ania jakichkolwiek w³adz, z punktu
widzenia w³adzy gminnej czy powiatowej s¹ bez sensu, jeœli w tym
wszystkim nie ma przedsiêbiorcy.
Celem LOT nie jest bowiem rozwój
urzêdu, ale przedsiêbiorczoœci.
– Celem finalnym ka¿dego
dzia³ania jest klient, a w³aœciwie
jego pieni¹dze. W tym
celu to robimy, by na
koñcu tych dzia³añ
promocyjnych, organizacyjnych itd. pojawi³ siê klient, który w
tym miejscu pozostawi swoje pieni¹dze.
Po to prowadzimy te
dzia³ania, po to prowadzimy ofertê turystyczn¹, po to budujemy atrakcje, by te
atrakcje w efekcie
przynios³y nam rozwój gospodarczy. Naszym celem nie jest
powo³anie LOT, to
jest narzêdzie, który

Komisje wyborcze w £obzie powo³ane
Burmistrz £obza powo³a³ 31 maja
sk³ady komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, wyznaczonych na
20 czerwca. W gminie bêdzie dzia³aæ 11
obwodowych komisji wyborczych. Z
powodu zbyt du¿ej liczby zg³oszonych
kandydatów (10 komitetów wyborczych na 8 miejsc w komisji), wczoraj
rano odby³o siê losowanie, które rozstrzygnê³o, kto zasi¹dzie w komisjach.

szek Post, Agnieszka Wielgus, Piotr
Antoni Zienkiewicz, Mariusz Zych,
Mieczys³aw Fojna.

ska, Zofia Skólmowska, Jadwiga Chocho³, Adrian Karawasilis, Ireneusz Kamaszko, Ewa Ciechañska.

OKW Nr 3 w £obzie w Gimnazjum Grzegorz Piotrowicz, Barbara
Kluczyñska, Zdzis³aw Kry¿yn, Jaros³aw Jankiewicz, Henryk Jarzêbski,
Piotr Kowalczyk, Ma³gorzata Don,
Krystyna Zienkiewicz, Anna Post.

OKW Nr 1 w £obzie, w SP Nr 2
Kazimiera Szklarska, Wanda
Kwiatkowska, El¿bieta Pilecka, Wioleta Ostaszewska, W³adys³aw Radziwanowski, Urbañska Renata, Bart³omiej
Koœmicki, Karolina Lis, Anna Wróbel.

OKW Nr 4 w £obzie w Bibliotece
Zofia Majchrowicz, Krystyna Borcz,
Piotr Sz³apak, Joanna Kustowska, Gustaw Drapik, Mateusz Dadan, Justyna
Ko³tonowska, Sebastian Tomczyk,
Ma³gorzata Muszyñska-Rudzka.

OKW Nr 6 w £obzie, w biurze
ARiMR, pl. Spó³dzielców 2
Wies³awa Romejko, Pawe³ Marek,
Janusz Skrobiñski, Anna SkruñdŸ, Ewa
Ilgiewicz-Pawlak, Kamil Taraciñski,
Adam Zienkiewicz, Tomasz Sawczyszyn, Ewa Skoniecka.

OKW Nr 2 w £obzie w SP Nr 1
Artur Galczak, Józef Felich, Gra¿yna Wawrzo³a, Mariola Kawczak, Le-

OKW Nr 5 w £obzie w Domu
Dziecka Jaœmina Sola, Edward Drozda,
Halina Majewska, Ma³gorzata Rutkow-

OKW Nr 7 w £obzie w Œrodowiskowym Domu Samopomocy, ul. Sawickiej 31 Zbigniew Nowicki, Izabela
Kaczmarczyk, Alicja Jerman, Marek
Olczak, Jerzy Urbañski, Zbigniew
¯urawek, Tomasz Dêbicki, Mariusz
Wierucki, Katarzyna Danylczak.
OKW Nr 8 w Dalnie Ma³gorzata

ma na celu pañstwa zysk poprzez to,
¿e ktoœ prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ
i bêdzie zarabia³, albo zysk poprzez
to, ¿e ktoœ w tej dzia³alnoœci pracuje
i dostaje wynagrodzenie – powiedzia³ M. Migdal, po czym, przedstawi³ narzêdzia, które maj¹ za zadanie
wspieranie przedsiêbiorczoœci, dla
której dobre warunki powinny tworzyæ w³adze danego regionu.
Równoczeœnie nie omieszka³
zaznaczyæ, ¿e jest pod du¿ym wra¿eniem lokalnych w³adz, które zainicjowa³y dzia³ania, albowiem w
niewielu miejscach jest tak, ¿e jest
du¿a przychylnoœæ w³adz i ich
sprawna organizacja. LOT ze swej
strony zapewnia szkolenia, udzia³ w
targach, drukuje katalogi itp. Za
wzór miasta, które doskonale wykorzystuje szanse, jakie daje LOT
poda³ Szczecinek. Tam te¿ planowany jest wyjazd zainteresowanych
osób z terenu powiatu ³obeskiego w
ramach zapoznania siê z dzia³aniami odnoœnie pozyskiwania funduszy i korzystania z ofert LOT-u. MM
W¹troba, Józef Wojtowicz, Renata Bêdzik, Iwona Tokarska, Roman Witulski,
Aleksandra Gruza, Piotr Tokarski, Wojciech Bas, Miros³aw Sola.
OKW Nr 9 w Be³cznej Jakub Belina, Mariola Kowalewska, Rozalia
Czarnecka, Krystyna Kogut, Ma³gorzata Rak, Agnieszka Myd³o, Wies³aw
Franciszek Zienkiewicz, Krystyna Ledziñska, Piotr Kielan.
OKW Nr 10 w Zajezierzu Piotr
Pawe³ Felsztukier, W³odzimierz Buczkowski, Dorota Zienkiewicz, Beata Kowalczyk, Marcin Mosi¹dz, Stanis³aw
Tulig³owicz, Alicja Martyniak, Mieczys³aw Lorek, Ma³gorzata Ró¿añska.
OKW Nr 11 w Suliszewicach Gra¿yna Osiñska, Anna Skrobiñska-Zawiœlak, Bogus³aw Zienkiewicz, Edyta
Wójcik, Grzegorz Tulig³owicz, Wioletta Koby³t, Jan Pasieka, Iwona Mi³ek,
Henryka Markowska.
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, Barbara Basowska- przez
miniony rok nie zgromadzi³a œrodków pieniê¿nych. Posiada dom o
powierzchni 100 m kw o wartoœci
150 tys. z³ o mieszkanie powierzchni 58 m kw o wartoœci 100 tys. z³.
Wysokoœæ rocznej emerytury za
zesz³y rok wynios³a 18 436,70 z³ a
wysokoœæ diety radnej wynios³a 16
578,80 z³. Posiada samochód osobowy marki Skoda Fabia 2000 rok
produkcji.
Wiceprzewodnicz¹ca Rady
Miejskiej, Wies³awa B¹k- przez
miniony rok nie zgromadzi³a œrod-

ków pieniê¿nych, posiada mieszkanie 76,04 o powierzchni m kw i 33
449,50 z³ wartoœci. Posiada samochód osobowy marki rok produkcji.
Nie posiada sk³adnika mienia ruchomego. Wysokoœæ przyznanej
renty za zesz³y rok wynios³a
6.273,11 z³ a diety radnej miejskiej
5221 z³.
Radny miejski, Stanis³aw Buczek- posiada 36,39 ha gospodarstwa rolnego o wartoœci 218 tys. z³.
Dieta za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ radnego wynios³a 5221 z³, wysokoœæ
renty
inwalidzkiej
wynios³a
8427,04 z³. Zapomoga do gospodarstwa z powodu suszy z opieki spo-

Wieczór malarstwa
i poezji

³ecznej wynios³a 1000 z³. 1/2 wartoœci sprzêtu rolniczego wartoœci 185
tys. z³. Posiada samochód osobowy
VW rok produkcji 1997 wart 16 tys.
z³.- darowizna potwierdzona
11.03.2008r. przez Urz¹d Skarbowy.
Radny miejski, Jan Czabanprzez miniony rok nie zgromadzi³
œrodków pieniê¿nych. Posiada dom
o powierzchni 190 m kw o wartoœci
400 tys. z³. MA 19 procentowy
udzia³ w Sp. z o.o. Z³ota Farmacja.
Z tego tytu³u osi¹gn¹³ w zesz³ym
roku dochód 5629,40 z³. Z tytu³u
zatrudnienia w Zespole Szkó³ w
Resku osi¹gn¹³ dochód 15 235,08
z³, z tytu³u zatrudnienia w Z³otej
Farmacji Sp. z o.o. 79 387,78 z³.
Dieta radnego wynios³a 4462 z³. W
2008 zaci¹gn¹³ refinansowany kredyt hipoteczny w wysokoœci 177
658,21 CHF wobec Nordea Bank
Polska s¹ na sp³atê wczeœniejszych
kredytów na zakup dzia³ki i budowê
domu. Pozosta³o do sp³aty oko³o
175 tys. CHF.
Radny Miejski, Artur Janusz Furman- przez miniony rok
nie zgromadzi³ œrodków pieniê¿nych. Posiada mieszkanie o powierzchni 79,5 m kw o wartoœci
75 tys. z³ oraz rolê o powierzchni
0,25 ha o wartoœci 50 tys. z³.

Dochód z pracy w Nadleœnictwie
w Resku wyniós³ w zesz³ym roku
64 834,11 z³, dieta radnego 4485
z³. Posiada samochód osobowy
marki Toyota Avensis z 1999
roku. Na zakup samochodu wzi¹³
po¿yczkê w wysokoœci 6902,82 z³
oraz po¿yczkê remontow¹ w wysokoœci 3000 z³.
Radny miejski, Roman Andrzej Gojlik- przez miniony rok nie
zgromadzi³ œrodków pieniê¿nych.
Posiada mieszkanie o powierzchni
57 m kw, warte oko³o 85 tys. z³. Ponadto posiada gara¿ w zabudowie
szeregowej o powierzchni 28 m kw
o wartoœci 6 tys. z³. Sezonowo jako
osoba fizyczna prowadzi dzia³alnoœæ gastronomiczn¹ i handel. Z
tego tytu³u osi¹gn¹³ dochód 26
322,36 z³. Wynagrodzenie za pracê
w Gimnazjum w Resku 57 169,18 z³,
rekompensata za odstrzelon¹ zwierzynê K£ „Knieja” w Resku 278,55
z³. Wysokoœæ diety radnego wynios³a 4876 z³. Posiada samochód osobowy marki Opel Astra rok produkcji 1996. W Banku PKO SA zaci¹gn¹³ kredyt w wysokoœci 33
351,60 z³ na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Ponadto zaci¹gn¹³ kredyt konsumpcyjny w
Banku PKO SA w kwocie 15 tys. z³,
zaci¹gniêty na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

OG£OSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Reska
og³asza konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola Miejskiego w Resku

(RESKO) W Centrum Kultury w Resku odby³ siê 20 maja
wernisa¿ obrazów, wieczór poezji
i spotkanie z poetk¹.
Mieszkañców Reska, licznie
przyby³e cz³onkinie Klubu „K-60”
oraz zaproszonych goœci, przywita³a dyrektor Centrum Kultury pani
Jolanta Furman. To szczególne spotkanie odby³o siê w niezwykle ka-

meralnej atmosferze, przy œwiecach
i s³odkim poczêstunku. Wszyscy
uczestnicy podziwiali kunszt malarski pani Romany Kosiñskiej-Kaczmarek, wys³uchali wierszy w interpretacji autorskiej pani Ewy Marii
Wojtasik, jak równie¿ monta¿u
s³owno-muzycznego w wykonaniu
pani Alicji Czarnuszki, która oczarowa³a wszystkich si³¹ i skal¹ swojego g³osu.
(o)

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania
okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
paŸdziernika 2009 roku w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkó³ i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436).
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ
dokumenty okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szko³y lub publicznej placówki oraz trybu
pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz.373).
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku”, na adres: Urz¹d Miejski w Resku (pokój
nr 13 - sekretariat), ul. Rynek 1, 72 – 315 Resko. Termin sk³adania ofert
up³ywa z dniem 15 czerwca 2010r.
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez
Burmistrza Reska.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
6. Pe³na treœæ og³oszenia o konkursie znajduje siê na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Resku oraz na stronie internetowej: www.resko.pl, www.bip.resko.pl, www.bip.kuratorium.szczecin.pl
7. Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ w pokoju nr
2, w Urzêdzie Miejskim w Resku lub pod numerem telefonu: (0 - 91) 3951-503 wew. 22 w godzinach od 800 do 1400. w dni robocze.
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Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników
Barbara Wilczek, burmistrz
Dobrej- zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 18 325,81 z³. Posiada w³asnoœciowy wspólny dom o
powierzchni 130,08 mkw o wartoœci
400 tys. z³ oraz dzia³kê roln¹ 0,1399
ha wart¹ 1000 z³. Wynagrodzenie ze
stosunku pracy wynios³o 111 094,79
z³. Posiada samochód osobowy VW
Passat z 2002 roku wart 30 tys. z³ oraz
VW Golfa z 2002 roku o wartoœci 19
600 z³. Zaci¹gnê³a kredyt hipoteczny
340 671,87 z³.
Dorota Kisiel, sekretarz gminy- nie zgromadzi³a na koncie œrodków pieniê¿nych, posiada papiery
wartoœciowe Pionier Akcji Rynków
Wschodz¹cych 473,293 jednostki
uczestnictwa na kwotê 4013, 52 z³.
Nie posiada mieszkania ani domu.
Ma udzia³ 3/32 w nieruchomoœci o
powierzchni 1, 5636 ha o wartoœci
oko³o 12 tys. z³ oraz 3/64 z 0,0817
ha o wartoœci oko³o 4 tys. z³. Ze stosunku pracy osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 64 097 z³. Posiada Toyotê Yaris rok produkcji 2002, wart¹
15 tys z³.
S³awomir Brodniak, skarbnik
Gminy Dobra- nie zgromadzi³ na
koncie œrodków pieniê¿nych, Posiada dom w³asnoœciowy, wspólny o
powierzchni 120 mkw wart 300 tys.
z³ oraz mieszkanie w³asnoœciowe
wspólne o powierzchni 45,8 mkw o
wartoœci 120 tys. z³. Nie posiada
sk³adnika mienia ruchomego. Z tytu³u zatrudnienia uzyska³ dochód w

wysokoœci 71 419,20 z³ brutto. Z
umowy- zlecenia z EFS- u 8 505,25
z³ brutto. W 2007 roku zaci¹gn¹³
kredyt konsumpcyjny w wysokoœci
12 tys. z³. Na dzieñ 31.12.2009r. do
sp³aty pozosta³o 6 166,75 z³.
Ewa Dmochowska- Hatalska,
dyrektor Szko³y Podstawowej w
Dobrej- zgromadzi³a 9500 z³ œrodków, posiada mieszkanie w³asnoœciowe o powierzchni 45,10 mkw
warte 137 tys. z³. Dochód z tytu³u
zatrudnienia w zesz³ym roku wyniós³ 63 900,54 z³, natomiast z tytu³u umowy zlecenia 36 000 z³.
Bogumi³a Marut, dyrektor
Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach- na koncie zgromadzi³a 6 tys.
z³, posiada prawo do 1/3 mieszkania
wspó³w³asnoœciowego o powierzchni 132 mkw i wartoœci 180
tys. z³. Ponadto posiada nieruchomoœæ o powierzchni 186 mkw i wartoœci 68 tys. Z tytu³u zatrudnienia
uzyska³a 20 475,30 z³, z umowy zlecenia 6129, 40z³. Wysokoœæ pobrane emerytury wynios³a 19 615,27 z³.
Posiada Reanult Clio z 2003 roku.
Urszula Ko³odziejczyk, dyrektor Gimnazjum- nie zgromadzi³a na koncie œrodków pieniê¿nych, posiada mieszkanie w³asnoœciowe o powierzchni 48 mkw i
wartoœci 55 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia w szkole uzyska³a dochód w
wysokoœci 68 268,27 z³ a z pracy w
Urzêdzie Miejskim w Dobrej 44

360 z³. Nie posiada sk³adnika mienia ruchomego.

roku sp³aca kredyt hipoteczny w
wysokoœci 190 tys. z³.

Krzysztof Wrzesieñ, prezes
ZGK Sp. z o.o.- nie zgromadzi³ na
koncie œrodków pieniê¿nych, posiada dom o powierzchni 70 mkw i
wartoœci 180 tys. z³, mieszkanie
w³asnoœciowe o powierzchni 83
mkw i wartoœci 180 tys. z³ oraz
dzia³kê roln¹ o powierzchni 550m
kw i wartoœci 80 tys. z³. Ze stosunku
pracy osi¹gn¹³ dochód 4816 z³. Posiada samochód Audi A4 rok produkcji 1998 rok wart 17 tys. z³ oraz
Mercedes A klasa z 2001 roku wart
18 tys. z³. W 2008 roku zaci¹gn¹³
kredyt hipoteczny 100 tys. z³.

Marek Hatalski, kierownik
AMK- nie zgromadzi³ na koncie
œrodków pieniê¿nych, posiada jedn¹
drug¹ domu o powierzchni 240 mkw
i wartoœci 300 tys. z³. Nie posiada
sk³adnika mienia ruchomego. Z tytu³u
zatrudnienia otrzyma³ 52 446,82 z³.

Ma³gorzata Cieœlak, dyrektor
Biblioteki Publicznej w Dobrejnie zgromadzi³a na koncie œrodków
pieniê¿nych, posiada mieszkanie
w³asnoœciowe o powierzchni 69
mkw i wartoœci 130 tys. z³ oraz dom
o powierzchni 70 mkw i wartoœci
150 tys. z³. Ze stosunku pracy zarobi³a 43 728,05 z³. Od stycznia 2008

Anna Kowalczyk, kierownik
OPS w Dobrej - zgromadzi³a 12
486,67z³ oraz 200 euro. Posiada
w³asny dom o pow. 140 mkw. wart
300 tys. z³ oraz mieszkanie w³asnoœciowe wspólne o powierzchni 69,2
mkw. o wartoœci 130 tys. z³. Posiada
u¿ytek rolny o powierzchni 1,07 ha
wart 8 tys. z³ oraz budynek gospodarczy o powierzchni 102 mkw. o
wartoœci 20 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia uzyska³a 71 408,96 z³. Z UM
GKPiRPA na umowê zlecenie zarobi³a 6312,02 z³, w S¹dzie Rejonowym w £obzie za pracê Kuratora
Spo³ecznego 2938 z³. Posiada auto
Toyota Carina 1995 r.

Radny Marek Kowalczyk
zrezygnowa³
(DOBRA) 4 maja br. do biura
Rady Miejskiej w Dobrej wp³ynê³a
od radnego Marka Kowalczyka pisemna rezygnacja z pe³nionej przez
niego funkcji radnego. Rada na
wczorajszej sesji przyjê³a rezygna-

cjê i wygasi³a mandat radnego. Miejsce po radnym Marku Kowalczyku
zostanie nieobsadzone, bo wybory
uzupe³niaj¹ce nie odbêd¹ siê, z uwagi na zbyt krótki okres przed wyborami samorz¹dowymi.
GD

So³tys z pomys³em

So³ectwo Krzemienna ma nowego so³tysa
(DOBRA) Pod koniec kwietnia funkcjê so³tysa w Krzemiennej obj¹³ Grzegorz Jaromin. Do
koñca trwaj¹cej kadencji tj. do
jesieni pracami na terenie so³ectwa bêdzie zarz¹dza³ m³ody i
przedsiêbiorczy cz³owiek. Ju¿
dziœ nie ukrywa, ¿e so³tysowanie
sprawia mu przyjemnoœæ i chcia³by mieæ mo¿liwoœæ wykazania siê
w kolejnej kadencji.
Na chwilê obecn¹ w so³ectwie
zamieszkanym przez oko³o 500
osób trwaj¹ prace nad realizacj¹
projektu wydatkowania funduszu
so³eckiego. Jego wysokoœæ wynosi
oko³o 11 tys. z³. 1900 z³ zaplanowano na remont chodnika, 3,5 tys. z³ na
zieleñ, 1700 z³ na remont przystanku autobusowego. Finanse przeznaczone na zieleñ s¹ ju¿ w 80 procentach wykorzystane. Jeœli chodzi o
remont przystanku, to zabezpieczono pieni¹dze jedynie na zakup mate-

ria³ów w postaci blachy i kostki brukowej. Robocizna zostanie wykonana w ramach pracy spo³ecznej,
równie¿ przy udziale osób odrabiaj¹cych godziny, wys³anych z Urzêdu Pracy w £obzie.
- Z tych pracowników jestem
bardzo zadowolony. Uczciwie pracuj¹, czêsto wiêcej ni¿ powinni.mówi so³tys.
Dodatkowo na terenie so³ectwa
ruszy³ program piêkna wieœ.
A jak sta³o siê, ¿e zosta³ pan so³tysem?
- Kiedy mój poprzednik zrezygnowa³, do wyborów zg³osi³o mnie
spo³eczeñstwo. W g³osowaniu wygra³em szeœcioma punktami. Ju¿
wczeœniej chcia³em startowaæ na tê
funkcjê, ale nie mog³em dotrzeæ na
wybory. Musia³em poczekaæ, ale
uda³o siê. Mam ma³¿onkê, która
bardzo mnie wspiera w sprawowaniu funkcji so³tysa.
Na sierpniowy weekend w Krze-

miennej zaplanowano najwiêkszy w
powiecie zjazd motocyklowy. Organizatorem przedsiêwziêcia jest so³tys, ale plany realizuje sukcesywni
przy nieocenionym udziale mieszkañców.
- Dwie soboty w miesiêcy pracujemy na wiosce w czynie spo³ecznym, nad przygotowaniem placu
pod sierpniow¹ imprezê. Ludzie
przychodz¹ bardzo chêtnie i uczciwie pracuje. W pierwszy weekend
zorganizowaliœmy dla wszystkich
ciep³y posi³ek w postaci kie³basy i
grochówki.- opowiada so³tys.
Swoje przybycie potwierdzi³y
delegacje z okolicznych powiatów
oraz cztery ekipy muzyczne. Czas
bêd¹ umilaæ graj¹c m.in. rocka i hip
hop. Ca³a impreza odbêdzie siê na
wynajêtej dzia³ce i przewiduje zabawê dla ka¿dego. Szacuje siê, ¿e
swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci nas a¿
200 motocyklistów. Z pewnoœci¹
nie zabraknie parady motorów.

W oczach so³tysa projekt wydatkowania funduszu so³eckiego uderzy³ w najwiêksze potrzeby Krzemiennej. Ju¿ dziœ widaæ, ¿e wokó³
siê zazieleni³o. To, co jest zaplanowane do remontów, bêdzie wykonane w tym roku. Na przysz³y rok pomyœli siê o kolejnych potrzebach
so³ectwa.
GD
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Czy burmistrz nie chce pomóc
powodzianom?
(WÊGORZYNO).
Konflikty i
nieporozumienia czêsto
s¹ owocem braku
informacji, b¹dŸ
wprowadzanej
dezinformacji. Do
takiego nieporozumienia
i niepotrzebnych emocji
dosz³o podczas sesji w
Wêgorzynie, a wszystko
rozbi³o siê o pomoc
dla powodzian.
Ju¿ na pocz¹tku sesji, podczas
wniosków i interpelacji radnych,
radny Adam Hlib zapyta³ o mo¿liwoœæ zorganizowania kolonii na terenie gminy Wêgorzyno.
W tej gminie burmistrz na pytania odpowiada dopiero na koñcu
sesji. Wczeœniej jednak w³odarz
zdaje sprawozdanie z dzia³alnoœci
miêdzy sesjami. W sprawozdaniu
nie by³o s³owa o jakichkolwiek zamierzeniach podjêtych w sprawie
pomocy dla powodzian. Dopiero
podczas dyskusji nad zmianami w
bud¿ecie, gdy radni chcieli przekazaæ nadwy¿kê w wysokoœci 25 tys.
z³ na rzecz powodzian, burmistrz
stanowczo odmówi³a. Wyjaœni³a, ¿e
wola³aby przyj¹æ dwa turnusy dzieci powodzian, ni¿ wysy³aæ pieni¹dze. Po sesji radni nie ukrywali rozgoryczenia, ¿e burmistrz nie tylko
nie poinformowa³a ich o swoich planach, ale i nie zgodzi³a siê na przekazanie pieniêdzy, jak twierdzili –

na kolonie i tak znaleŸliby dodatkowe fundusze.
Wniosek o tym, by nadwy¿kê
bud¿etow¹ przeznaczyæ dla powodzian postawi³ Jan Mazuro podczas
dyskusji nad zmianami w bud¿ecie
gminy na 2010 rok. Pomys³ ten
spodoba³ siê radnym, jednak jako
pierwsza zaoponowa³a skarbnik
gminy, która poinformowa³a radnych, ¿e nie maj¹ takiego prawa,
twierdz¹c, ¿e rada miejska nie mo¿e
przeznaczyæ pieniêdzy na coœ, na co
nie ma zapisu w uchwale. Popar³ j¹
mecenas reprezentuj¹cy gminê. Na
pytanie przewodnicz¹cej rady miejskiej, czy w zwi¹zku z tym, ¿e burmistrz nie chce nanieœæ autopoprawk¹ zmian w projekcie uchwa³y,
nale¿y uznaæ, ¿e nie chce pomóc
powodzianom?
Burmistrz zaproponowa³a, aby
nie rozstrzygaæ tego problemu podczas sesji.
– Dzisiaj nie wyra¿am zgody
na zmianê w bud¿ecie. My ju¿ sporz¹dziliœmy komunikat o pomocy
dla powodzian. Kontaktujemy siê z
dwoma gminami na po³udniu Polski, której chcemy zaoferowaæ pomoc. Nie róbmy z tego spektaklu
politycznego, ¿e ju¿ dzisiaj chcemy
daæ komuœ pieni¹dze. Jest czerwiec,
zd¹¿ymy pieni¹dze dla powodzian
przekazaæ, a na razie zbieramy dary
– to, co jest potrzebne, a pieni¹dze
mog¹ wp³acaæ mieszkañcy, nic nie
stoi na przeszkodzie, aby radni
swoj¹ dietê przekazali dla powodzian, a nie od razu pieni¹dze z bud¿etu. Kryzysowy dzwoni³ do KuŸni Raciborskiej i jakaœ gmina w powiecie sandomierskim. Czekamy na

potwierdzenie, która gmina chce
przyj¹æ pomoc – powiedzia³a burmistrz.
Po tych s³owach z sali dla goœci
pad³y s³owa – a czy burmistrz ze
swojej pensji te¿ do³o¿y?
Dopiero po kolejnych s³owach
radnego Jana Mazuro burmistrz
dopowiedzia³a, ¿e do MEN-u zosta³
zg³oszony wniosek o gotowoœci
przyjêcia dzieci na kolonie. Chêæ
tak¹ zg³osi³y oœrodki w: Trzebawiu
i Cieszynie. Wprawdzie MEN pokrywa pobyt dzieci, ale jak zapewni³a burmistrz czêœæ bêdzie musia³
do³o¿yæ organizator. Zaproponowa³a, aby z decyzj¹ przekazania
pieniêdzy poczekaæ, bo mo¿e siê
okazaæ, ze z nadwy¿ki wynosz¹cej
25 tys. z³, 10 tys. z³ trzeba bêdzie
przekazaæ na rzecz dzieci przebywaj¹cych na koloniach.

– Mieliœmy informacjê z dzia³alnoœci pani burmistrz. Informacja
o tym, ¿e chcemy przyj¹æ powodzian jest bardzo znacz¹ca. Trzeba by³o w tamtym momencie to
powiedzieæ, ¿e takie dzia³ania
pani podjê³a, to mój wniosek byæ
mo¿e by nie stan¹³. Ale tego wniosku nie wycofam – powiedzia³
radny Jan Mazuro.
Radni jednog³oœnie zag³osowali za przeznaczeniem niepodzielonej kwoty nadwy¿ki 25 tys. dla powodzian. W³odarz gminy podczas
g³osowania powiedzia³a, aby zanotowaæ, ¿e burmistrz nie wyra¿a
zgody. Skarbnik z kolei doda³a, ¿e
decyzja radnych w ogóle nie bêdzie
sformu³owana w uchwale bud¿etowej, poniewa¿ g³osowanie by³o
zrobione b³êdnie i „nie wiadomo co
to jest”.
MM
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Œwiêto Mamy i Taty w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w £obzie

Du¿y lotek dla mamy i taty
(£OBEZ) 26 maja uczestnicy
terapii w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy (ŒDS) w £obzie zorganizowali uroczystoœæ dla swoich rodziców. Tegoroczne spotkanie zosta³o zaplanowane wyj¹tkowo inaczej, poniewa¿ œwiêto
mamy i taty zosta³y po³¹czone.
Przygotowania do tego wa¿nego
w ŒDS- ie dnia trwa³y prawie dwa
miesi¹ce. Koordynatorem by³a pani
Sabina Przbylska. Wystêp by³ przeplatank¹ tañca i poezji. Oprócz licznej poezji o tematyce Dnia Matki i
Dnia Taty pad³y równie¿ s³owa podziêkowania do rodziców za okazywan¹ przez nich bezwarunkow¹
mi³oœæ. By³o du¿o ¿yczeñ i du¿o
ciep³ych s³ów. Niezapomnianego
wystêpu da³a specjalna sekcja taneczna sk³adaj¹ca siê z uczestniczek terapii.
- Stwierdziliœmy, ¿e na ca³ym
œwiecie nie ma takiej sekcji tanecznej jak u nas.- mówi Monika Smólska, kierownik ŒDS- u.

Ku zdziwieniu organizatorów i
odwa¿nych artystów frekwencja goœci dopisa³a w 100 procentach. Pojawi³o siê wyj¹tkowo bardzo du¿o tatusiów. Dotarli nawet Ci rodzice, którzy pracuj¹ zawodowo. Ten fakt
wyj¹tkowo upiêkszy³ dzieñ i ca³y
trud w³o¿ony w przygotowania.
Gor¹ce i szczere podziêkowania
pad³y równie¿ ze strony rodziców.

Dziêkowali swoim dzieciom, za tak
piêkne wystêpy oraz terapeutom i
opiekunom, za spotkanie, które
dziêki ich ogromnej i cierpliwej pracy dosz³o do skutku.
Na pami¹tkê uroczystoœci rodzice otrzymali bardzo niekonwencjonalne prezenty. Dostali piêkne, wyplatane ze sznurków kwiaty oraz los
na Du¿ego Lotka. W Dniu Matki

Szósty partner - serbska Guca
(£OBEZ) Wczoraj, 31 maja, w
urzêdzie miejskim podpisano porozumienie pomiêdzy Gmin¹
£obez a Gmin¹ Guca z Serbii.
Tym samym Gmina £obez zyska³a szóstego partnera.
Wczorajszy dzieñ by³ momentem sformalizowania kilkuletniej
wspó³pracy pomiêdzy dwoma gminami. Porozumienie podpisali burmistrz £obza Ryszard Sola i wójt
gminy Guca Miroslav Radojcic.
Jak powiedzia³ burmistrz £obza,
goœcie z Serbii zostali zaakceptowani przez naszych mieszkañców za to,
¿e s¹ rozœpiewani, roztañczeni i pozytywnie nastawieni do ¿ycia.
- Wra¿enie, które na nas wywieraliœcie, mia³o wp³yw na to, ¿e ³obeska rada pozytywnie przyjê³a moj¹
propozycjê, abyœcie zostali naszymi
partnerami - powiedzia³ burmistrz.
Przewodnicz¹ca ³obeskiej rady
El¿bieta Kobia³ka poinformowa³a,
i¿ przedmiotowa uchwa³a o partnerstwie zosta³a przyjêta z wielkim entuzjazmem i jednog³oœnie.
Pocz¹tek wspó³pracy miêdzy
dwoma gminami ma swój pocz¹tek
w 2006 roku i jak zwykle rz¹dzi³ tym
przypadek. Dyrektor £DK Dariusz
Ledzion organizuj¹c wówczas wyjazd ³obeskiej orkiestry na festiwal
do Salonik poprosi³ pana Kazimie-

rza Milera - jurora £obeskiego Przegl¹du Kapel Podwórkowych - o znalezienie noclegu w drodze do Grecji, oczywiœcie z mo¿liwoœci¹ dania
wystêpu przez naszych muzyków.
Wybór pad³ na Gucê i tak nawi¹za³a
siê polsko - serbska wspó³praca.

Warto przytoczyæ s³owa wójta z
partnerskiej gminy.
- Bardzo dziêkujê za wspania³e
przyjêcie i jest nam mi³o, ¿e pomiêdzy narodem polskim i serbskim nie dostrzega siê ¿adnych
barier.
Gabriela Doroszko

ZnaleŸli pracê w urzêdzie
(£OBEZ) Burmistrz poinformowa³, ¿e zosta³ rozstrzygniêty
konkurs na stanowisko referenta w
Wydziale Spraw Obywatelskich w
Urzêdzie Miejskim w £obzie. Na to
stanowisko wybrana zosta³a pani
Kamila Deuter z £obza.

(RESKO) W Resku w tutejszym Urzêdzie Miejskim zosta³
rostrzygniêty konkurs na stanowisko do spraw inwestycji i budownictwa. Na to stanowisko zosta³
zatrudniony pan Jacek Wiêckowski z Reska.
(r)

zosta³y one wys³ane przez dzieci i
wrêczone rodzicom. Organizatorzy
maj¹ nadziejê, ¿e to w³aœnie w
£obzie padnie szczêœliwa wygrana.
Po wystêpach dzieci i ich rodzice mieli czas na poczêstunek i spêdzenie wspólnego czasu.
- To by³ czas tylko i wy³¹cznie
dla nich. A jest on o tyle cenny, ¿e nie
jest to czas jak w domu, wyrwany
miêdzy obowi¹zkami. To jest czas
gdzieœ obok, gdzie dzieci czuj¹ siê
bezpiecznie i dobrze. To jest ich
drugi dom. To s¹ chwile, które siê
potem pamiêta. Taki beztroski czas
bez zmartwieñ i spraw, które nas
obci¹¿aj¹. Wiadomo, ¿e w rodzinach osób niepe³nosprawnych
dziej¹ siê z³o¿one problemy. Dzisiaj
siê czas dla nas wszystkich zatrzyma³. Jak podgl¹da³am przebieg wystêpów, to ³ezka siê w oku krêci³a.
Widaæ by³o skupienie na twarzach i
tê zwyk³¹, najzwyklejsz¹ radoœæ.powiedzia³a pani kierownik.
Korzystaj¹c z okazji, pani Monika Smólska dziêkuje wszystkim
rodzicom za wzorow¹ frekwencjê,
swoim pracownikom, którzy ciê¿ko
pracowali na to, ¿eby spotkanie dosz³o do skutku. Warto wspomnieæ, ¿e
oprócz prób do wystêpów nadal odbywa³a siê zwyczajna terapia. Za to
w³aœnie dziêkuje wszystkim.
W tej chwili w ŒDS trwaj¹ przygotowania do Przegl¹du Piosenki
Osób Niepe³nosprawnych. Jest to
coroczny przegl¹d, który w tym
roku odbêdzie siê 23 czerwca o godzinie 10.00. Na tegorocznej imprezie królowaæ bêd¹ przeboje stadionowe „Radosny start do Euro 2010”.
Oczywiœcie ka¿dy z zaproszonych
goœci bêdzie w strojach narodowych. Szacuje siê, ¿e bêdzie ponad
200 osób niepe³nosprawnych na
scenie.
- Jest to dla nas du¿e wyzwanie.
Do 23 czerwca bêdziemy na wysokich obrotach - zakoñczy³a wypowiedŸ kierownik.
GD
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Stan bezrobocia w Gminie Radowo Ma³e

Pó³ tysi¹ca radowian nie ma pracy
(RADOWO MA£E) Podsumowanie stanu bezrobocia w powiecie ³obeskim i gminie Radowo
Ma³e na koniec 2009 roku przedstawi³a na minionej sesji gminnej
pani Maja Sola, pracownik Powiatowego Urzêdu Pracy w
£obzie. Jak poinformowa³a, na
terenie powiatu by³o zarejestrowanych 3350 bezrobotnych. A¿
493 z nich jest mieszkañcami gminy Radowo Ma³e.
Pomys³ów i mo¿liwoœci na
zmniejszenie tego stanu jest wiele.
- Dziêki staraniom Urzêdu Pracy bezrobotni mog¹ staraæ siê o
œrodki na otwarcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. W zesz³ym
roku z tej formy pomocy na terenie
powiatu skorzysta³o 140 osób, w
tym 4 osoby z terenu Gminy Radowo Ma³e. Radowianie otrzymali
pomoc na ³¹czn¹ kwotê 72 200 z³ mówi Maja Sola.
Daj¹cy do zastanowienia jest
fakt, ¿e ¿aden z przedsiêbiorców na
terenie gminy nie skorzysta³ z mo¿liwoœci refundacji kosztów doposa¿enia i wyposa¿enia firmy w nowe

stanowisko pracy. Zatrudniaj¹c osobê z Urzêdu Pracy, pracodawca
otrzymuje oko³o 19 400 z³ na stworzenie nowego stanowiska pracy,
czyli na zakup mebli, komputera itd.
Ponadto PUP organizuje szkolenia indywidualne i grupowe. Jednak¿e ukoñczenie kursu nie gwarantuje znalezienia pracy. Je¿eli uczestnik szkolenia oka¿e siê zaœwiadczeniem od przysz³ego pracodawcy, ¿e
ten zatrudni go po zakoñczeniu kursu, PUP jest sk³onny zrefundowaæ
takie szkolenie nawet na kwotê 7 tys.
z³ na jednego bezrobotnego w ci¹gu
roku. Po takim szkoleniu bezrobotni zazwyczaj podejmuj¹ pracê.
- W zesz³ym roku ze szkolenia
grupowego skorzysta³y 353 osoby
na ³¹czn¹ kwotê 1 111 172 z³, z czego 20 by³o mieszkañcami Gminy
Radowo Ma³e. Koszt ich szkoleñ
wyniós³ 57 314 z³. - poinformowa³a
pani Sola.
Kolejn¹ form¹ wsparcia dla osób
bezrobotnych s¹ sta¿e i przygotowania zawodowe. W 2009 roku sta¿
odby³o 806 osób, natomiast z przygotowania zawodowego 65 osób.
Nieco zapomnian¹ form¹ pomo-

Stan¹ wiatraki w gminie
Radowo Ma³e?
(RADOWO MA£E) 26 maja
br. wójt Gminy Radowo Ma³e
wyda³ obwieszczenie o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Ma³e pod lokalizacjê elektrowni wiatrowych.
Publikujemy je w ca³oœci.
Stosownie do art. 11, pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z p??niejszymi zmianami),
zgodnie z art. 39 ust.1 i w zwi¹zku
z art. 46 Ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227) do Uchwa³y Nr
XXV/123/2009 Rady Gminy w Radowie Ma³ym z dnia 29 kwietnia
2009 r., zawiadamiam o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Radowo Ma³e uchwalonego
uchwa³¹ Nr IV/21/2002 Rady Gmi-

ny w Radowie Ma³ym z dnia 31
grudnia 2002 r., zakresie obejmuj¹cym tereny pod lokalizacjê zespo³u
elektrowni wiatrowych wraz ze
stref¹ oddzia³ywania w czêœci obrêbów Karnice, Radowo Ma³e, Radowo Wielkie, Borkowo Ma³e, Borkowo Wielkie, Czachowo, Strzmiele i
Pogorzelica.
Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ
wnioski dotycz¹ce zmiany studium.
Wnioski na piœmie nale¿y sk³adaæ w
Urzêdzie Gminy w Radowie Ma³ym, Radowo Ma³e 21, 72-314 Radowo Ma³e, w terminie 21 dni od
daty ukazania siê obwieszczenia.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomoœci, której
dotyczy.
(r)

cy s¹ prace interwencyjne. Dla porównania skorzysta³o z nich w ca³ym powiecie tylko 115 osób, z czego jedna by³a mieszkañcem gminy
Radowo Ma³e.
PUP zapewnia równie¿ doradztwo zawodowe. Z tej mo¿liwoœci
skorzysta³y w 2009 roku 53 osoby.
Ta us³uga œwiadczona przez wykwalifikowanych pracowników PUP-u
s³u¿y efektywniejszemu szukaniu
pracy przez bezrobotnego oraz

umiejêtnoœci odnalezienia siê na
rynku pracy.
Co roku uruchamiany jest program „Dary natury”. W gminie radowskiej funkcjonowa³y w zesz³ym
roku dwa punkty w Siedlicach i Radowie Ma³ym. W sumie zebrano
runo na kwotê 12 380 z³. Zbierano
m.in. œlimaki, kwiat bzu, porzeczkê
czarn¹ i czerwon¹, kasztany i ¿o³êdzie. Mo¿e i w tym roku dopisz¹
œlimaki.
GD

Wójt poinformowa³
o udzielonej pomocy
(RADOWO MA£E) Wójt
Gminy przedstawi³ wykaz osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej,
którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku.
1. Marek Jadczyszyn,
2. Dariusz Kipisz,
3. Jolanta Kamola,
4. S³awomir Lipski,
5. Iwona Lewoñ,
6. Wojciech Bachorski,
7. Gra¿yna Kar³owska,
8. Eugeniusz Kwiatkowski,
9. Marian Ulan,
10. Roman ¯wirko,
11. Adam Arkuszewski,
12. Zbigniew Idziaszek,
13. Anna Ulan,
14. Dorota £ykowska,
15. Krzysztof Horbacz,
16. Marek Koz³owski,
17. Stefan Wiœniewski,
18. Przemys³aw Borowicki,
19. Artur Ciemski,
20. Zofia Jezierska-Baumgardt,
21. Ryszard Konieczny,
22. Franciszek Marcinkowski,
23. Marcin Kasprzak,
24. Krzysztof Banaœ,
25. Stanis³awa Marcinkowska,
26. Katarzyna Dec,
27. Dariusz Stefañski,
28. Czes³aw Poliñski,
29. Stanis³aw Grabarczyk,
30. Pawe³ Zalewski,
31. Andrzej Kusyk,
32. Henryk Sobañski,
33. Miros³aw Lorent,
34. Józef Lorent,
35. Halina Witaszek,
36. Jan Chat³as,
37. Dariusz Lewandowski,
38. Arkadiusz Kamola,
39. S³awomir Hollup,
40. Krzysztof Borkowski,
41. Grzegorz Hlib,

42. Kazimierz Kaczmarek,
43. Jaros³aw Staruch,
44. Waldemar Sosnowski,
45. Maria Artym,
46. Stanis³aw Adamski,
47. Miros³aw Per³a,
48. Alicja Idziaszek,
49. Mariusz Olek,
50. Ma³gorzata Kot³ów,
51. Krzysztof Gibki,
52. Stanis³aw Warsz,
53. Ewa Matwijczak,
54. Józef Podgórski,
55. Andrzej Podgórski,
56. Robert Bolewicz,
57. Roman Soroczyñski,
58. Wies³aw Szurgot,
59. Sylwester Warsz,
60. Sebastian Ligêza,
61. Krystian Kmieæ,
62. W³adys³awa Warsz,
63. Roman Pawluk,
64. Waldemar £aniewski,
65. Leszek Berezowski,
66. Boles³aw £êcki,
67. Wojciech Drzewiecki,
68. Bogus³aw Sowiñski,
69. Barbara Tybulewicz,
70. Tadeusz Koz³owski,
71. Jacek Samek,
72. W³adys³awa Samek,
73. Rafa³ Koz³owski,
74. Ryszard Nosal,
75. Pawe³ Koz³owski,
76. W³adys³aw Kamola,
77. Marek Kamola,
78. Wiktor Gostyñski,
79. „AGROPOL 2” Sp. z o.o.
80. POLDANOR Sp. Akcyjna
81. „DANFARM 94” Sp. z o.o.
82. HOLTZE Spó³ka z o.o.,
83. Iñskie Centrum Rybactwa
84. Izabela Majewska,
85. Tadeusz Skar¿yñski,
86. Patrycjusz Stu³a,
87. Jolanta Tomczewska,
88. £ucja Podworska,
89. Marek Bielaszewski,
90. Robert Mieleñczuk

£OBEZ
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XV Majowe za nami Z ksi¹¿k¹ i tortem

(£OBEZ). Weekend w mieœcie
min¹³ pod has³em XV Miêdzynarodowych Majowych Spotkañ
Orkiestr Dêtych i Big-Bandów.
Do £obza przyjechali muzycy z:
Bia³orusi, Ukrainy, Litwy, Niemiec
i Serbii, a tak¿e z polskiego Myœliborza i Nowogardu. Konkursowe
prezentacje orkiestr mia³y miejsce
w sobotê. Wspania³a pogoda wspaniale wspó³gra³a z mo¿liwoœci¹ pos³uchania utworów na starym boisku. W niedzielê z kolei pogoda

by³a ju¿ mniej przyjazna, co jednak
nie przeszkodzi³o w kontynuowaniu
majowych Spotkañ. Ju¿ o godzinie
10. tradycyjnie odby³ siê przemarsz gwieŸdzisty orkiestr dêtych,
by pod Pomnikiem Wdziêcznoœci
zaprezentowaæ „Musztrê Paradn¹”. Kolejne prezentacje konkursowe mia³y miejsce na scenie
na starym boisku. Tam te¿ og³oszono wyniki, a ³obzianie i goœcie
mieli mo¿liwoœæ pos³uchania koncertu laureatów.
MM

Orkiestra doceniona
(SZWECJA-£OBEZ) Euroregion Pomerania na posiedzeniu w
Szwecji przyzna³ £obeskiej Orkiestrze Dêtej Domu Kultury w £obzie
1000 euro nagrody w kategorii stowarzyszenie.

Euroregion Pomerania w sumie przyzna³ trzy nagrody w
trzech kategoriach: cz³owiek,
gmina i stowarzyszenie. Za najlepsze uzna³ £obesk¹ Orkiestrê Dêt¹.
Gratulujemy
MM

£obescy stra¿acy
pojechali do powodzian
(£OBEZ) 28 maja br. 7 stra¿aków z Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie pojecha³o na pomoc
powodzianom. Delegacja uda³a
siê do Chojnic. Zabrali ze sob¹

najpotrzebniejsze sprzêty i odpowiedni ubiór. Czas ich przebywania poza jednostk¹ bêdzie uzale¿niony od wielkoœci prac na zalanych terenach.
GD

(£OBEZ). W poniedzia³ek 31
maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w £obzie, podczas coponiedzia³kowych spotkañ, zorganizowano dla najm³odszych
Dzieñ Dziecka.
Spotkanie z najm³odszymi prowadzi³a, jak w ka¿dy poniedzia³ek,
Wies³awa Lewandowska, która w
bardzo interesuj¹cy i ¿ywy sposób
czyta³a dzieciom bajki. Po spotkaniu na najm³odszych czeka³a s³odka
niespodzianka – tort. Darczyñca
poczêstunku zapragn¹³ jednak zachowaæ anonimowoœæ.
Jak siê okazuje, na darmowe
spotkania do dzia³u dla najm³odszych czytelników przychodz¹ nawet trzyletnie dzieci, które z zainteresowaniem s³uchaj¹ bajek i spêdzaj¹ czas w towarzystwie rówieœników. Spotkania czytelnicze odbywaj¹ siê w ka¿dy poniedzia³ek od

godziny 16.00, natomiast czytelnicze i plastyczne w ka¿dy pi¹tek równie¿ od godziny 16.00. Poniedzia³kowe spotkania prowadzi Wies³awa
Lewandowska, natomiast pi¹tkowe
– El¿bieta Pelczar.
Jednak nie tylko spotkania s¹
darmowe, dyrektor biblioteki ze
swojego doœæ skromnego bud¿etu
wygospodarowa³ równie¿ niewielk¹ kwotê na zakup materia³ów
do rysowania i malowania.
Poszerzanie oferty biblioteki do
innych dzia³añ, ni¿ wypo¿yczanie
ksi¹¿ek zosta³o zauwa¿one podczas
obrad sesji rady miejskiej, gdzie
radny Marek Rokosz pochwali³
dzia³ania dyrekcji biblioteki, w
szczególnoœci za organizowanie
wystaw, w tym jedn¹ z najciekawszych, jaka mia³a miejsce w tym
mieœcie – wystawy z okazji 70 rocznicy tzw. wyzwolenia £obza. MM

Sprawca wypadku
w K¹kolewicach aresztowany
(£OBEZ) Rzecznik
prasowy policji w
£obzie Anna Gêbala
poinformowa³a, ¿e
sprawca wypadku
motocyklowego w
K¹kolewicach zosta³
aresztowany.
Na wniosek prokuratury, która kierowa³a siê ciê¿kimi obra¿eniami pasa¿era,
zastosowano œrodek zapobiegawczy w postaci zatrzymania sprawcy na okres
trzech miesiêcy.
GD
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI

INNE

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam lub wynajmê dom,
£obez ul. Przechodnia 5. Tel.
609 366 010.

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

W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz
kominek tradycyjny. Na podwórzu
posesji zak³ad produkcyjny o pow.
80 mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ
udostêpniony wraz z technologi¹ i
zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
420 tys. z³. Tel. 695 985 673
Sprzedam dom wolno stoj¹cy, dzia³ka 342 mkw. i budynki gospodarcze
w £obzie, 180.000 z³ do negocjacji.
Tel. 91 39774530 lub 607 442 135.
Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. Tel. 661 374 570.
Resko, sprzedam parter domu piêtrowego, 85 kmw., dzia³ka 838
mkw., 3 pokoje, cena 160.000 z³.
Tel. 888 169 572.
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. dzia³ki 2700 mkw.
czêœæ mieszkalna 85mkw, 2 bud.
gosp.118mkw i 71mkw. Cena 210
000 z³. Tel. 663 036 912 lub 665 497
211
Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ w Gardzinie na dzia³ce 0,7h
zabudowan¹ bud. mieszkalnym i
gosp. praz s³upami drewnianymi.
Uzbrojenie woda i pr¹d. Cena 160
tys. z³ do negocjacji tel. 606 634 249

Wózek trzyczêœciowy firmy TAKO 450 z³ sprzedam. Tel. 508 591 529.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

ROLNICTWO

Sprzedam dzia³ki budowlane w
Œwidwinie 10- cio arowe. Tel. 794
376 821
Wydzier¿awiê gara¿ w Œwidwinie
przy ul. Podgórnej. Tel. 94 3652769

TANIO

tel. 504 042 532

SM Wêgorzynianka tanio sprzeda
lokale mieszkalne w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: Lesiêcin 20/4;
Gardno 12/3; Rogówko 7/1; Ginawa
26/1; Stare Wêgorzynko 10/3. Cena
do uzgodnienia. Tel. 91 3971515.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie przy. ul. Kopernika; pow. 64
mkw., 3 pok., I piêtro, umeblowane
(lodówka, kuchnia, dywany). Cena
do uzgodnienia: 913971742.
Pilne !!! Sprzedam mieszkanie w
Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80 mkw,
III piêtro. Cena do uzgodnienia. Tel.
669 516 287.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

Powiat œwidwiñski
Zamieniê mieszkanie w Klêpczewie
z dzia³k¹ i gara¿em, II piêtro na
mniejsze. Koniecznie na dole. Tel.
94 365 72 67.

PRACA

UWAGA - Przyjmê do pracy w
£obzie fryzjera na bardzo dobrych warunkach lub podejmê
wspó³pracê na zasadzie dzier¿awy stanowiska. Tel. 792 350
990.

Powiat œwidwiñski

- PROJEKTY - WYKONANIE -

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe w centrum £obza, 105 mkw.,
salon z kuchni¹, 3 sypialnie, 2
³azienki, balkon z widokiem na park,
ogrzewanie w³asne gazowe, niski
czynsz. Tel. 600 931 887.

Powiat ³obeski

Dzia³kê pod zabudowê oko³o 20
arów w Dobrej Nowogardzkiej kupiê. Tel. 721 813 343.

WIZYTÓWKI

Sprzedam mieszkanie na wsi 41
mkw. tel 661 374 570

Sprzedam gospodarstwo rolne
w Strzelewie k/Nowogardu (na kolonii przy lesie) o pow. 14,6 ha +
zabudowania budynek mieszkalny i
gospodarczy, tel. 609 928 126, cena
390 000 z³.

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

US£UGI
Powiat ³obeski
Us³ugi kamieniarskie Mielno gm.
Wêgorzyno. Tel. 666-233-678
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Region
Elektroinstalacje, systemy wideofonowe. Tel. 600 571 844
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Passat 19TDI 2004. Stan
Idealny, 6 biegowy. Tel. 505 857 612
Sprzedam Ford Mondeo 1,6 po
wypadku. Tel. 91 3951917.

Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

Powiat gryficki
Sprzedam quada 17,5. Tel. 91
3851625. Dzwoniæ wieczorem.

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
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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Laureatka z Rynowa
(KALISZ POM. - RYNOWO).
Dobrogniewa Stachowiak, mieszkanka Rynowa, zosta³a laureatk¹
wojewódzkiego konkursu dziennikarskiego pod nazw¹ „Bli¿ej ni¿
myœlisz”. Wrêczenie nagród laureatom odby³o siê 26 maja w Stargardzie.
Uczennica klasy pierwszej humanistyczno-dziennikarskiej Dobrogniewa Stachowiak z Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, absolwentka ³obeskiego gimnazjum, znalaz³a siê w
najœciœlejszym gronie laureatów,
zajmuj¹c drugie miejsce w konkursie dziennikarskim „Bli¿ej ni¿ myœlisz”. Rywalizacja by³a du¿a, albowiem do III edycji konkursu organizowanego przez Stargardzk¹ Szko³ê Wy¿sz¹ Stargardinum. 55.
uczniów nades³a³o 44 prace w kategoriach: reporta¿, fotoreporta¿ oraz
audycja radiowa ze szkó³ ponadgimnazjalnych z ca³ego województwa m. in. ze Œwidwina, Bia³ogardu,
Œwinoujœcia, Koszalina, Kalisza
Pomorskiego, S³awna, Szczecina i
Stargardu Szczeciñskiego. Dobrogniewa Stachowiak pisze w szkolnej gazecie „Kontrast”.

W nagrodê licealistka otrzyma³a
dyplom, PenDrivea 8 GB oraz
ksi¹¿ki o Stargardzie – po niemiecku. W Szczecinie natomiast – kartê
do Empiku, ale nie wie na jak¹ kwotê. Nie to jest jednak najwa¿niejsze,
jak mówi, a dyplom, albowiem bêdzie on w przysz³oœci jednym z jej
atutów przy staraniu siê na studia.
W Szczecinie, podczas rozdania
nagród, nie by³o nikogo z £obza, a
konkursów poza dziennikarskim
by³o wiele.
- W szkole mamy gazetkê
szkoln¹, w której poruszamy tematy
zwi¹zane nie tylko ze szko³¹, ale
piszemy równie¿ o tym, co dzieje siê
w Kaliszu, teksty turystyczne z terenu województwa. Podczas przygotowywania kolejnej gazetki nasza
opiekunka pani Radecka powiedzia³am, ¿e mam ciekawy temat.
Odpar³a, abym napisa³a, ale na konkurs; nasza gazetka bowiem zawsze
idzie na konkurs Angory, w którym
zdobywa wysokie miejsca. Okaza³o
siê jednak, ¿e by³o ju¿ za póŸno.
Szkoda, bo za jedno z pierwszych
miejsc wygrywa siê tygodniowy
wyjazd do Ko³obrzegu na warsztaty
dziennikarskie. Pani Radecka zna-

laz³a konkurs „Bli¿ej ni¿ myœlisz” i
dlatego tam wys³a³yœmy mój reporta¿. Napracowa³yœmy siê przy nim.
Napisa³am go na 5 stron i okaza³o
siê, ¿e jest za d³ugi. Muszê przyznaæ, ¿e praca i poœwiêcenie pani A.
Radeckiej, to dla mnie szok, poœwiêci³a mi bardzo du¿o swojego
wolnego czasu – po lekcjach, w czasie przerw, kontaktowa³yœmy siê
meilowo, wszystko po to, aby tekst
by³ jak najlepszy. Nagrody odbiera³am w Stargardzie Szczeciñskim,
ale by³a jeszcze druga czêœæ – w
Szczecinie na Akademii Morskiej.
Tam byli wszyscy uczestnicy konkursów: biologicznych, fizycznych,
matematycznych, jêzykowych i
dziennikarski. Dlaczego wybra³am
temat o bezdomnych? Oœrodek
znajduje siê w Rynowie, gdzie
mieszkam, a nikt praktycznie o nim
nie s³ysza³. Napisa³am o bezradnoœci, o znieczulicy spo³ecznej, a póŸniej przedstawi³am historiê tych
piêciu wybranych osób. Po³o¿y³am
nacisk na bezradnoœæ ludzi i na obojêtnoœæ, któr¹ mamy w spo³eczeñstwie. Rozmawia³am jeszcze z terapeutk¹ i kierowniczk¹ oœrodka –
powiedzia³a laureatka.

Jak wyjaœni³a, klasa dziennikarska w Kaliszu Pomorskim ma sta³y
kontakt z dziennikarzami. By³a ju¿ w
TVP w Warszawie, wraz z klas¹ mia³a warsztaty z dziennikarzami radiowymi, telewizyjnymi i prasowymi, a
tak¿e, co jest w tej pracy niezwykle
istotne – warsztaty teatralne. Na tym
jednak nie koniec – ju¿ niebawem
bowiem rozpoczn¹ siê kolejne szkolenia. Dzia³ania te, jak widaæ przynosz¹ oczekiwane efekty, skoro
I.klasistka siêgnê³a po tak wysok¹
nagrodê. Gratulujemy.
MM
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Nowe rekordy powiatu Lekkoatleci
awansowali do fina³ów
w £odzi

Wraz z powstaniem Powiatu
£obeskiego 1.01. 2002 r. prowadzona jest statystyka rekordów
powiatu w lekkiej atletyce.

Ju¿ w ci¹gu tego pó³rocza m³odzi lekkoatleci z Reska, Wêgorzyna
i £obza zdo³ali poprawiæ 3 rekordy
w swoich grupach wiekowych.
Autorami nowych rekordów
Powiatu £obeskiego s¹:
kategoria: m³odzicy, gimnazja
(do lat 15)
Sonia S³awiñska (Gimnazjum
Resko) – 147 cm w skoku wzwy¿

(poprzedni rekord 145 cm nale¿a³
do Oli Turzyñskiej z Radowa Ma³ego),
Aleksandra Romej (Zespó³
Szkó³ Gimnazjalnych £obez, MKS
„Olimp”) – 42,87 s w biegu na 300
m (poprzedni wynik 43,36 nale¿a³
do Magdy Koralewskiej z £obza)
kategoria: dzieci starsze,
szko³y podstawowe (do lat 13)
Micha³ Banaszak (Szko³a Podstawowa Wêgorzyno) – 4,90 m w
skoku w dal (poprzedni wynik 4,87
m nale¿a³ do Grzegorza Skorupskiego z Dobrej).
ZB

Dwie reprezentacje Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych z £obza
oraz reprezentacja Gimnazjum z
Reska uzyska³y awans do Fina³ów
Ogólnopolskich w biegach sztafetowych. Impreza centralna odbêdzie siê 10 czerwca 2010 r. w
£odzi.
Biegi rozstawne 4x100 m i biegi
sztafetowe „szwedzkie” 400
x300x200x100m – to pierwsza tego
rodzaju impreza o zasiêgu krajowym, rozgrywana dla m³odzie¿y
szkó³ podstawowych i szkó³ gimnazjalnych. G³ównym inicjatorem popularyzacji lekkiej atletyki poprzez
biegi sztafetowe jest Fundacja Kultury i Sportu „Vena”.
W eliminacjach wojewódzkich
na stadionie tartanowym w Policach
w œcis³ej czo³ówce znalaz³y siê zespo³y szkolne powiatu ³obeskiego.
£¹cznie nasza m³odzie¿ wywalczy³a 4 medale, w tym: 1 z³oty, 2 srebrne
i 1 br¹zowy. Zgodnie z regulaminem
zawodów
do
fina³ów
krajowych kwalifikuj¹ siê dwa najlepsze zespo³y szkolne z ka¿dego
województwa.

Rok za³o¿enia: 2002 (powstanie Powiatu £obeskiego).
Autor tabel - Zdzis³aw Bogdanowicz.

W sztafecie szwedzkiej 400 x
300 x 200 x 100 m – I miejsce i z³ote
medale zdoby³a 4-osobowa reprezentacja dziewcz¹t Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych z £obza w sk³adzie:
Justyna ROMEJ, Aleksandra ROMEJ, Karolina KAMIÑSKA, Marta LISIK (rezerwowa Ewelina
£owkiet).
Awans do Fina³ów Ogólnopolskich w £odzi.

W Turnieju Pi³ki Rêcznej o Puchar Wójta Gminy Osina

III miejsce szczypiornistów z Dobrej
27 maja br. w Osinie uczniowie naszego gimnazjum
wziêli udzia³ w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Osina w
pi³ce rêcznej ch³opców. Oficjalnego otwarcia dokona³ Wójt
Gminy Osina, p. Wies³aw Tomkowski.
W turnieju wziê³o udzia³ piêæ zespo³ów: dwa z Osiny, dwa
z Nowogardu oraz jeden z Dobrej. Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym”, w strugach obfitego deszczu. Nasi
uczniowie po zaciêtej rywalizacji wywalczyli III miejsce. Doberski gimnazjalista, Artur Sagan, zosta³ wybrany najlepszym
bramkarzem turnieju. Mimo niesprzyjaj¹cej aury turniej przebieg³ w mi³ej, sportowej atmosferze.
Sk³ad zespo³u: Sebastian Awgul, Bartek Florecki, Artur
Sagan, Mariusz Jaworski, Darek Komorowski, Krzysztof Drapikowski, Grzegorz Skorupski, Adam Podemski, Maciej Ku³ak,
Adam Lech, Micha³ Karpiñski. Trener: Tomasz Gajda.
(o)

Opiekunowie zespo³u – nauczyciele wychowania fizycznego Miros³aw £owkiet i Mariusz Poniewiera.
W biegu rozstawnym 4 x 100 m
– II miejsce i srebrne medale wywalczy³a reprezentacja dziewcz¹t Gimnazjum z Reska w sk³adzie: Natasza
CZURA, Sandra KOCIK, Sonia
S£AWIÑSKA, Kamila ŒLUZ (rezerwowa Weronika Janowska).
Awans do Fina³ów Ogólnopolskich w £odzi.
Opiekun zespo³u - nauczyciel
wychowania fizycznego Renata
Czerwiñska.
W sztafecie szwedzkiej 400 x
300 x 200 x 100 m – II miejsce i
srebrne medale przypad³y reprezentacji ch³opców Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych z £obza startuj¹cej
w sk³adzie:
Krzysztof KRAUS, Rafa³ BOGDANOWICZ, Bartosz JAZ£OWIEC, Pawe³ PYRCZAK.
Awans do Fina³ów Ogólnopolskich w £odzi.
Opiekun zespo³u - nauczyciel
wychowania fizycznego Grzegorz
Pawlak.
Pozosta³e dru¿yny reprezentuj¹ce swoje szko³y w fina³ach wojewódzkich w Policach równie¿ uzyska³y wysokie miejsca:
- Szko³a Podstawowa nr 2 w
£obzie, grupa ch³opców – III miejsce i br¹zowe medale w biegu 4x100
m (opiekun p. Waldemar Winiarski),
- Szko³a Podstawowa nr 2 w
£obzie, grupa ch³opców – V miejsce w sztafecie szwedzkiej
400x300x200x100 m (opiekun p.
Waldemar Winiarski),
- Szko³a Podstawowa w Dobre,
grupa dziewczynek – IV miejsce w
sztafecie
szwedzkiej
400x300x200x100m (opiekun p.
Janusz £ukomski),
- Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie, zespó³ ch³opców – IV miejsce w sztafecie 4x100 m (opiekun p.
Grzegorz Pawlak),
- Szko³a Podstawowa nr 2 w
£obzie, zespó³ dziewczynek – V
miejsce w sztafecie 4x100 m (opiekun p. El¿bieta Romej).
Oczekujemy na mi³e wieœci ze
startu m³odych lekkoatletów powiatu ³obeskiego na stadionie AZS w
£odzi.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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XXVIII £obeskie Biegi
o memoria³ Tomasza Hopfera
Ca³a Polska zna³a
redaktora Tomasza
Hopfera ze szklanego
ekranu. By³ przez wiele lat
popularnym prezenterem
telewizyjnym
i sprawozdawc¹
sportowym.
Wystêpowa³ w TVP w Studio 2
Mariusza Waltera oraz Teleranku.
Propagowa³ sportowy tryb ¿ycia
poprzez ruch i codzienne bieganie. Jego akcja „Biegaj razem z
nami” rozbudzi³a wœród spo³eczeñstwa ca³ego kraju modê na
rekreacjê biegow¹ na œwie¿ym
powietrzu. W roku 1979 na zaproszenie uczniów i nauczycieli Tomasz Hopper odwiedzi³ Szko³ê
Podstawow¹ nr 1 w £obzie. By³
goœciem sportowego apelu oraz
uczestniczy³ z m³odzie¿¹ szkoln¹
we wspólnym biegu.
W³adze miasta nada³y Mu zaszczytny tytu³ Honorowy Obywatel £obza.
Tomasz Hopfer odszed³ od nas
przedwczeœnie. Zmar³ 9.12.1982
r. W ho³dzie – nieprzerwanie od
1984 roku – miejscowi dzia³acze
kultury fizycznej organizuj¹ masow¹ imprezê pod nazw¹ „ £obeskie Biegi o memoria³ redaktora
Tomasza Hopfera”.
Na starcie XXVIII edycji Biegów imienia Tomasza Hoppera
(28.05.2010 r.)
stanê³o 415
uczniów od klasy pierwszej szko³y podstawowej do klas licealnych. Uczniowie reprezentowali

Wspólny bieg uczniów szkó³ ³obeskich z Tomaszem Hopferem (19.03.1979 r.)
nastêpuj¹ce szko³y: po: SP z
£abunia Wielkiego, SP z Starogardu, SP z Be³cznej, SP nr 1 i SP nr
2 z £obza oraz Gimnazjum z Reska, Zespó³ Szkó³ z Reska, Zespó³
Szkó³ Gimnazjalnych z £obza i
Zespó³ Szkó³ z £obza.
G³ównym organizatorem imprezy by³ Urz¹d Miejski w £obzie
przy wspó³pracy ze Starostwem
Powiatowym w £obzie, Wojewódzkim Szkolnym Zwi¹zkiem
Sportowym, TKKF „B³yskawica”
w £obzie, Rad¹ Powiatowa LZS w
£obzie.
Opr. Zdzis³aw Bogdanowicz

Dobra postawa
juniorów Sarmaty
Juniorzy Sarmaty Dobra - naturalne zaplecze dru¿yny seniorów bardzo dobrze spisuj¹ siê w obecnym sezonie w rozgrywkach o mistrzostwo I Klasy Juniorów. Podopieczni trenera Jaros³awa Jaszczuka po 25 meczach rozegranych w
tym sezonie zajmuj¹ wysokie 5
miejsce wœród 16 najlepszych zespo³ów okrêgu szczeciñskiego. W
ostatnim meczu rozegranym 30
maja odnieœli kolejny cenny sukces

wygrywaj¹c 2:1 ze Stal¹ Szczecin
na jej boisku. Bramki dla Sarmaty
zdobyli Seweryn Wrzesieñ i Zdzis³aw Szw¹der. Wyniki juniorów tym
bardziej godne s¹ podkreœlenia,
gdy¿ bardzo rzadko zespó³ wystêpuje w swoim optymalnym sk³adzie
ze wzglêdu na to, ¿e niektórzy zawodnicy wystêpuj¹ w zespole seniorów (m.in. Wojciech GuŸniczak,
Maciej Garliñski czy Jakub Durkowski).
estan
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WIELKI FINA£ WOJEWÓDZKIEJ
GIMNAZJADY W KOSZYKÓWCE DZIEWCZ¥T
RADOWO MA£E 2010
W pi¹tek 14 maja na hali
sportowej przy Zespole
Szkó³ w Radowie Ma³y
zosta³ rozegrany Fina³
o Mistrzostwo
Województwa
Zachodniopomorskiego
w Koszykówce
Dziewcz¹t Szkó³
Gimnazjalnych.
Zawody otworzyli gospodarz
gminy Radowo Ma³e wójt Gminy
Józef Wypijewski oraz dyrektor
Zespo³u Szkó³ Ewa Radanowicz.
Wœród goœci honorowych byli prezes Zachodniopomorskiego Okrêgowego Zwi¹zku Koszykówki Konrad M¹dry, dyrektor Zachodniopomorskiego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego Marcin Kuduk, mi³oœnicy koszykówki pañstwo Ma³gorzata i Krzysztof Trybuchowcy, radni powiatowi Jan Michalczyszyn i
Zdzis³aw Bogdanowicz oraz przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy Radowo Ma³e Zygmunt B³awzdziewicz i Ma³gorzata
Budzyñska - ma³¿onka trenera Miros³awa Budzyñskiego, bez cierpliwoœci której koszykówka w Radowie Ma³ym nie istnia³aby na tak
wysokim poziomie. Wspania³ymi
goœæmi turnieju byli nauczyciele,
m³odzie¿ szkolna, rodzice oraz mi³oœnicy sportu i koszykówki w
Radowie Ma³ym.
W zawodach wziê³y udzia³ cztery najlepsze dru¿yny naszego województwa, wy³onione w eliminacjach powiatowych, regionalnych w
dwóch pó³fina³ach wojewódzkich,
w trakcie których odpad³y potêgi
koszykówki naszego województwa
Koszalin, Ko³obrzeg, Stargard, Bia³ogard , Szczecin nr 3, by spotkaæ siê
w Radowie w finale.
Do rozgrywek fina³owych
awansowa³y dziewczêta z gimnazjów: Nr 3 z Nowogardu, nr 20 ze
Szczecina, Drawska Pomorskiego i
Radowa Ma³ego.
W pierwszym meczu dru¿yna 20
Szczecin pokona³a Drawsko 48 do
32. Kolejny mecz rozegra³y gospodynie z dziewczêtami z Nowogardu.
Dru¿yna z Nowogardu to trudny
przeciwnik, dru¿yna ograna w lidze
i w wielu turniejach ogólnopolskich. Dziewczêta z Radowa przyst¹pi³y do meczu z wielkim respektem i szacunkiem dla przeciwnika.

Pierwsze dwie kwarty przebiega³y
na doœæ wyrównanym poziomie i
dopiero w trzeciej i czwartej kwarcie dziewczêta z Radowa zaczê³y
wyraŸnie dominowaæ na boisku i
wygra³y 54 do 29. Pokonuj¹c dru¿ynê z Nowogardu, dziewczêta stanê³y przed historyczn¹ szans¹ gry o
pierwsze miejsce w wojewódzkim
finale w grach zespo³owych. By
wygraæ fina³, musia³yby pokonaæ finalistki mistrzostw Polski z poprzednich lat - pó³finalistki z tego

roku z szansami na kolejny fina³ mistrzostw Polski.
Zadanie to okaza³o siê zbyt trudne i po walce gospodynie uleg³y
wynikiem 27 do 40 dru¿ynie ze
Szczecina.
Dziewczêta z Radowa Ma³ego
wywalczy³y drugie miejsce i srebrny medal w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2010 w Koszykówce Dziewcz¹t.
Wyniki
I m. Gimnazjum nr 20 Szczecin

Sparta bez butów
(WÊGORZYNO). Podczas
sesji radni nie zgodzili siê na
to, aby dofinansowaæ LKS
Spartê-Wêgorzyno w
wysokoœci 5 tys. z³ na zakup:
obuwia, ochraniaczy i strojów
sportowych oraz pi³ek.
Przeciw dotacji g³osowa³o
dziewiêciu radnych, za
– trzech.
- Dosz³o do takiej sytuacji, ¿e zawodnicy nie maj¹ na meczach obuwia do grania, to jest najpilniejszy
wydatek. Klub do tej pory mia³ doœæ
wysok¹ dotacjê, bo 140 tys. z³, ta
dotacja zosta³a pomniejszona do 90
tys. z³. W zwi¹zku z tym, ¿e jest to
m³ody zespó³, pe³en zapa³u, apelujê, aby nie zniechêcaæ do grania w
Sparcie – powiedzia³a burmistrz

Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Innego zdania by³a radna Jadwiga Kamiñska. Uzna³a, ¿e jeœli 50
proc. dotacji, przeznaczane jest na
p³ace, to wystarczy siêgn¹æ po 5 tys.
z³ z p³ac dla trenerów. Radny Jan
Mazuro doda³, ¿e to naprawdê bolesne, i¿ ch³opcy nie maj¹ w czym
graæ, ale przewodnicz¹cy komisji
rewizyjnej, który by³ obecny na
posiedzeniu komisji przyzna³, ¿e w
preliminarzu w wydatkach na ten
rok nie by³o przewidzianego zakupu stroju dla zawodników.
- Na wszystkie wydatki by³o,
tylko nie na to. My jesteœmy z terenu
wiejskiego. Gdy rolnik bierze siê do
pracy, ma ci¹gnik, p³ug i jedzie w
pole oraæ, wie ¿e musi mieæ lemiesz,
bo jak nie ma lemiesza, to nie ma co
braæ siê za robotê. A zawodnicy nie

II m. Gimnazjum Radowo Ma³e
III m. Gimnazjum Drawsko Pom.
IV m. Gimnazjum nr 3 Nowogard
Radowo Ma³e gra³o w sk³adzie:
Agnieszka Sira, Agnieszka Lewandowska, Dorota Kusyk, And¿elika Lewicka, Patrycja Komosa,
Natalka ¯a³obowska, Dominika
Strzelczyk, Ola Brzeziñska, Ola
Przygocka, Iza Lorent, Anna Wawrzyniak. Trener i opiekun dru¿yny
Miros³aw Budzyñski.
(o)
maj¹ butów zaplanowanych do zakupu? Ja takiemu rolnikowi mogê
g³osowaæ za wszystkim, ale nie bêdê
kupowa³ lemieszy, tak samo tutaj –
powiedzia³ radny Jan Mazuro.
Po stronie burmistrz Wêgorzyna
stan¹³ radny Adam Hlib, który
wprawdzie przypomnia³, ¿e prezes
klubu zapowiada³a, ¿e postara siê
znaleŸæ sponsorów, ale nie jemu jest
oceniaæ dzia³alnoœæ prezesa. Uzna³
za to, ¿e radni robi¹ sobie ca³kiem
niepotrzebnie zarzewia konfliktów
miêdzyludzkich, niewartych tych 5
tys. z³, o które wnioskuje burmistrz.
Zaznaczy³ równie¿, ¿e ju¿ niebawem czeka bud¿et gminy kolejny
wydatek – tym razem ogrodzenie
stadionu, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e nie
zostanie przyznana licencja i Sparta
w ogóle nie bêdzie mia³a gdzie graæ.
Mimo tych argumentów radni wykreœlili dofinansowanie Sparty s
projektu uchwa³y w sprawie zmian
w bud¿ecie gminy Wêgorzyno na
rok 2010.
MM

IV liga
Piast Chociwel – Vineta Wolin 1:0;
Gwardia Koszalin – Victoria Przec³aw
1:0; Piast Drzonowo – Sarmata Dobra
0:9; Wybrze¿e Rewalskie – Drawa
Drawsko Pomorskie 0:2; Sokó³ Pyrzyce – Ina Goleniów 0:3; S³awa S³awno –
Pogoñ Barlinek 1:3; Stal Szczecin –
Leœnik Rossa Manowo 0:0; Hutnik
Szczecin – Gryf Kamieñ Pom. 2:4.
1. Pogoñ Barlinek
61 58:13
2. Gwardia Koszalin
55 54:15
3. Gryf Kamieñ Pom.
55 81:23
4. Hutnik Szczecin
51 54:28
5. Ina Goleniów
46 54:25
6. Sarmata Dobra
40 63:45
7. Vineta Wolin
39 48:35
8. Wybrze¿e Rewalskie
33 36:38
9. Leœnik/Rossa Manowo 32 29:28
10. Drawa Drawsko Pom. 31 35:42
11. Victoria Przec³aw
31 33:37
12. Piast Chociwel
27 38:47
13. Stal Szczecin
21 30:51
14. S³awa S³awno
18 27:75
15. Sokó³ Pyrzyce
16 28:72
16. Piast Drzonowo
7 16:110
V liga
Œwit Szczecin – Stal Lipiany 2:2; Kluczevia Stargard – Woda Piast II Rzecko
3:0; Sparta Wêgorzyno – Polonia P³oty
1:5; Pomorzanin Nowogard – Odra
Chojna 0:1; GKS Mierzyn – Sparta
Gryfice 4:2; K³os Pe³czyce – Orze³
Trzciñsko-Zdrój 1:1; Arkonia Szczecin
– Osadnik Myœlibórz 2:0; Iskierka
Szczecin – Zorza Dobrzany 0:1.
1. Kluczevia Stargard
62 72:15
2. Odra Chojna
53 54:22
3. Arkonia Szczecin
50 64:22
4. Polonia P³oty
40 56:36
5. Stal Lipiany
39 46:50
6. Sparta Gryfice
37 45:46
7. Osadnik Myœlibórz
36 50:45
8. Orze³ Trzciñsko-Zdr.
34 38:37
9. Pomorzanin Nowogard 33 27:32
10. Zorza Dobrzany
33 42:38
11. K³os Pe³czyce
33 30:38
12. Œwit Szczecin
30 33:34
13. Woda-Piast Rzecko
23 26:63
14. GKS Mierzyn
20 25:50
15. Iskierka Szczecin
16 17:51
16. Sparta Wêgorzyno
14 22:68
Klasa okrêgowa
26 kolejka: Œwiatowid £obez – Flota II
Œwinoujœcie 5:1; Korona Stuchowo –
Mewa Resko 2:1; Pogoñ II Szczecin –
Wicher Reptowo 4:0; Orze³ £o¿nica –
Ina Iñsko 0:0; Chemik II Police – Masovia Maszewo 3:0; Fagus Ko³bacz –
Wicher Brojce 1:1; D¹brovia Stara
D¹browa – Promieñ Mosty 3:2; Jeziorak Szczecin - Ehrle Dobra Szcz. 2:1.
27 kolejka: Ehrle Dobra Szcz. - D¹brovia Stara D¹browa 1:2; Mewa Resko Chemik II Police 3:1; Œwiatowid £obez
– Pogoñ II Szczecin 2:8; Ina Iñsko –
Wicher Reptowo 1:2; Wicher Brojce –
Korona Stuchowo 2:0; Masovia Maszewo – Orze³ £o¿nica 1:0; Flota II Œwinoujœcie – Jeziorak Szczecin 3:3; Promieñ
Mosty – Fagus Ko³bacz 3:2.
1. Masovia Maszewo
59 52:24
2. Pogoñ II Szczecin
56 118:24
3. Jeziorak Szczecin
51 65:24
4. Wicher Brojce
46 53:33
5. Ehrle Dobra Szcz.
44 54:47
6. Flota II Œwinoujœcie
41 64:61
7. Fagus Ko³bacz
41 51:40
8. Orze³ £o¿nica
38 39:41
9. Korona Stuchowo
37 40:53
10. Œwiatowid £obez
35 40:54
11. Ina Iñsko
31 32:44
12. D¹brovia St. D¹browa 27 44:56
13. Chemik II Police
25 46:65
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Dziewiêæ goli Sarmaty w Ko³obrzegu
Piast Drzonowo – Sarmata Dobra 0:9 (0:5)
Niedziela, 30 maja 2010 roku przejdzie niew¹tpliwie do historii Sarmaty.
W tym dniu na sztucznej murawie w
Ko³obrzegu Sarmata odniós³ rekordowo wysokie zwyciêstwo w tym sezonie,
w meczu wyjazdowym o mistrzostwo
IV ligi zachodniopomorskiej. W pojedynku dwóch beniaminków pokona³
pewnie 9:0 Piasta Drzonowo.
Mimo, i¿ w obecnym sezonie dru¿yna Piasta Drzonowo prezentuje siê
raczej s³abo, to mimo wszystko ten rekordowy wynik potwierdza, ¿e dru¿yna
Sarmaty bardzo dobrze prezentuje siê
na dobrych równych boiskach (a do takich nale¿y zaliczyæ boiska ze sztuczn¹
traw¹). Sarmata obj¹³ inicjatywê praktycznie ju¿ od pierwszego gwizdka sêdziego, chocia¿ pierwsza bramka dla
Sarmaty pad³a trochê przypadkowo, po
strzale z rzutu wolnego Krzysztofa
Szkupa, pi³ka odbi³a siê od zawodnika
Piasta bêd¹cego w murze i po rykoszecie wpad³a do bramki. Ten sam zawodnik piêæ minut póŸniej ponownie z rzutu wolnego strza³em tu¿ przy s³upku
podwy¿szy³ wynik na 2:0. Mimo ci¹g³ej
przewagi Sarmaty na kolejne bramki
trzeba by³o czekaæ do ostatnich piêciu
minut pierwszej po³owy. I wszystkie
trzy kolejne bramki, mimo, ¿e zosta³y
strzelone przez trzech ró¿nych zawodników Sarmaty, by³y wyj¹tkowo podobne do siebie. W 40’ Kamil Pacelt, w 42’
14. Promieñ Mosty
15. Wicher Reptowo
16. Mewa Resko

22 42:78
17 32:77
14 31:82

Klasa A
Iskra Golczewo – Fala Miêdzyzdroje 0:1;
Bizon Cerkwica – Orze³ Prusinowo 1:2;
Ba³tyk Miêdzywodzie – Ba³tyk Gostyñ
3:0; Olimpia Nowogard – Sowianka Sowno 0:0; Pionier ¯arnowo – Jantar Dziwnów 2:0; Radovia Radowo Ma³e – B³êkitni Trzyg³ów 0:1; Znicz Wysoka Kamieñska – Rega II Trzebiatów 2:5.
1. Rega II Trzebiatów
51 77:24
2. Radovia Radowo M.
45 56:27
3. Fala Miêdzyzdroje
44 48:17
4. Jantar Dziwnów
41 58:32
5. B³êkitni Trzyg³ów
41 49:33
6. Iskra Golczewo
38 54:30
7. Olimpia Nowogard
36 53:42
8. Pionier ¯arnowo
24 42:48
9. Bizon Cerkwica
21 34:56
10. Ba³tyk Miêdzywodzie 21 40:57
11. Ba³tyk Gostyñ
20 48:55
12. Sowianka Sowno
16 28:62
13. Orze³ Prusinowo
15 34:86
14. Znicz Wysoka Kam. 5 25:77
Klasa B
Znicz Sulibórz – Ogniwo Dzwonowo
0:1; Œwiatowid II £obez – Orkan II
Suchañ 1:0; Sokó³ Sokoliniec – Piast
Kolin 9:0; Saturn Szadzko – Derby
Ulikowo 2:1.
1. Sokó³ Sokoliniec
36 41:12
2. Œwiatowid II £obez
24 35:20
3. Orkan II Suchañ
24 33:16
4. Saturn Szadzko
22 24:19
5. Znicz Sulibórz
18 26:31
6. Piast Kolin
15 24:41
7. Derby Ulikowo
14 20:27
8. Ogniwo Dzwonowo
11 20:30
9. Sparta Lubieniów
6 16:43

Emilian Kamiñski i w 45’ Piotr Grochulski zdobyli kolejne bramki dla Sarmaty po strza³ach z lewego naro¿nika
pola karnego w „d³ugi róg” bramki Piasta. Pocz¹tek drugiej po³owy to dalsza
skuteczna gra Sarmaty, który po strza³ach Damiana Padziñskiego (w 46’),
Wojciecha GuŸniczaka (w 57’ i 62’) i
Rados³awa Cytowicza w 65’ podwy¿szy³ wynik na 9:0. Prowadz¹c tak wysoko Sarmata w dalszym ci¹gu nie zwalnia³ tempa, lecz ¿adnemu zawodnikowi
goœci nie uda³o siê ju¿ do koñca meczu
zmieniæ rezultatu. Bli¿si strzelenia
bramki byli za to gospodarze, gdy w 76’
pi³ka po strzale jednego z zawodników
Piasta otar³a siê o zewnêtrzn¹ czêœæ
s³upka i wysz³a na aut bramkowy. Trzeba podkreœliæ, ¿e mecz by³ czysty, przebiega³ w bardzo sportowej atmosferze i
by³ poprawnie prowadzony przez trójkê sêdziowsk¹. Chcia³bym podkreœliæ
te¿ bardzo dobr¹ pracê spikera zawodów.
Tym zwyciêstwem Sarmata przesun¹³ siê na szóste miejsce w ligowej
tabeli i na drugie miejsce wœród najbardziej bramkostrzelnych zespo³ów. A
kolejny mecz Sarmaty ju¿ w najbli¿sz¹
œrodê, 2 czerwca, o godz. 17.30, na stadionie w Dobrej. Przeciwnikiem pi³karzy z Dobrej bêdzie czo³owa dru¿yna IV

ligi Hutnik Szczecin. Dla Sarmaty bêdzie to okazja do rewan¿u za pechow¹
pora¿kê 1:2 w finale wojewódzkiego
Pucharu Polski.
Sk³ady
dru¿yn:
Piast Drzonowo: Sebastian Jadczyk,
Maciej Rutkowski, Dariusz Janasiak,
Mariusz Gierowski, Seweryn Zelmachowicz, Kamil Krusiewicz (od 73’
S³awomir Banasiak), Mateusz Marciniak (od 46’ £ukasz Rachalewski),
Krzysztof Kamiñski, £ukasz Galant,
Marcin Wysok, Marcin Kosut.
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski (od
63’ Sebastian Marciniak), Grzegorz
Mêdrek (od 65’ Damian Dzierbicki),
Jaros³aw Jaszczuk, Piotr Grochulski
(od 46’ Wojciech Bonifrowski), Wojciech Dorsz, Emilian Kamiñski (od 46’
Wojciech GuŸniczak), Rados³aw Cytowicz, £ukasz Olechnowicz, Krzysztof
Szkup, Damian Padziñski, Kamil Pacelt.
Bramki dla Sarmaty: Krzysztof
Szkup 2 (11' i 16'),Wojciech GuŸniczak
2 (57' i 62'), Kamil Pacelt 40', Emilian
Kamiñski 42', Piotr Grochulski 45',
Damian Padziñski 46' i Rados³aw Cytowicz 65'.
Sêdzia g³ówny: Sebastian Basiejko,
asystenci: Krzysztof Mich i Alicja Wiedro.
estan

Granie w planie
IV liga 2.06 (œroda) 17:30 S³awa S³awno – Gwardia Koszalin; Pogoñ Barlinek – Sokó³ Pyrzyce; Ina Goleniów – Wybrze¿e Rewalskie; Drawa Drawsko
Pom. - Piast Drzonowo; Sarmata Dobra - Hutnik Szczecin; Gryf Kamieñ Pom.
- Stal Szczecin; Leœnik Rossa Manowo – Piast Chociwel; Vineta Wolin – Victoria Przec³aw.
5.06 (sobota) Victoria Przec³aw – Leœnik Rossa Manowo; Piast Chociwel
– Gryf Kamieñ Pom.; Stal Szczecin – Sarmata Dobra; Piast Drzonowo – Ina
Goleniów; Wybrze¿e Rewalskie – Pogoñ Barlinek; Sokó³ Pyrzyce – S³awa
S³awno; Hutnik Szczecin – Drawa Drawsko Pom.; Gwardia Koszalin – Vineta
Wolin.
V liga 2.06 (œroda) 17:30 Odra Chojna – Sparta Wêgorzyno; Iskierka Szczecin – Kluczevia Stargard; Zorza Dobrzany – Œwit Szczecin; Stal Lipiany – GKS
Mierzyn; Sparta Gryfice – Arkonia Szczecin; Osadnik Myslibórz – K³os Pe³czyce; Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Pomorzanin Nowogard; Polonia P³oty – Woda
Piast II Rzecko.
5.06 (sobota) Sparta Wêgorzyno – Orze³ Trzciñsko-Zdrój; Kluczevia Stargard – Polonia P³oty; Woda Piast II Rzecko – Odra Chojna; Arkonia Szczecin
– Stal Lipiany; GKS Mierzyn – Zorza Dobrzany; Pomorzanin Nowogard –
Osadnik Myœlibórz; Œwit Szczecin – Iskierka Szczecin; K³os Pe³czyce – Sparta
Gryfice.
Klasa okrêgowa 5.06 (sobota) Chemik II Police – Wicher Brojce; 16.00
D¹brovia Stara D¹browa – Flota II Œwinoujœcie; 17.00 Wiecher Reptowo – Masovia Maszewo; 17.00 Orze³ £o¿nica – Mewa Resko; 17.00 Korona Stuchowo
– Promieñ Mosty; 17.30 Jeziorak Szczecin – Œwiatowid £obez; 6.06 (niedziela) Fagus Ko³bacz – Ehrle Dobra Szcz.; Pogoñ II Szczecin – Ina Iñsko.
Klasa A 17 kolejka 2.06 (œroda) mecze o 17:30 Znicz Wysoka Kamieñska
– Sowianka Sowno; Iskra Golczewo – Pionier ¯arnowo; Bizon Cerkwica –
Radovia Radowo Ma³e; Ba³tyk Miêdzywodzie – Olimpia Nowogard; Ba³tyk
Gostyñ – B³êkitni Trzyg³ów; Fala Miêdzyzdroje – Rega II Trzebiatów; Orze³
Prusinowo – Jantar Dziwnów.
24 kolejka 5.06 (sobota) Sowianka Sowno – Ba³tyk Miedzywodzie; Ba³tyk
Gostyñ – Bizon Cerkwica; Orze³ Prusinowo – Iskra Golczewo; Rega II Trzebiatów – Pionier ¯arnowo; Jantar Dziwnów – Radovia Radowo Ma³e; B³êkitni
Trzyg³ów – Olimpia Nowogard; Fala Miêdzyzdroje – Znicz Wysoka Kamieñska.
Klasa B 6.06 (niedziela) Ogniwo Dzwonowo – Saturn Szadzko; Piast Kolin
– Sparta Lubieniów; Orkan II Suchañ - Znicz Sulibórz; Derby Ulikowo – Sokó³
Sokoliniec. Œwiatowid II £obez pauzuje.
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Marcin na podium
w Dessau
£obeski ambasador
sportu – Marcin
GRYNKIEWICZ wzi¹³
udzia³ w pi¹tkowym
XII Miêdzynarodowym
Mityngu
Lekkoatletycznym
„Anhalt 2010” w Dessau
(Niemcy).
Z grona 12-osobowej ekipy reprezentantów Polski Marcin spisa³ siê najlepiej, zajmuj¹c w swojej koronnej konkurencji biegu na
400 m II miejsce wynikiem 47,79
s. Nasz sprinter przegra³ na finiszowych metrach z czarnoskórym
reprezentantem Republiki Po³udniowej Afryki - Jacquesa de
Swadt (47,45 s).

Z innych wyników uzyskanych
przez zawodników polskich na wyró¿nienie zas³uguj¹: III m. Mateusza
Demczyszaka w biegu na 1500 m –
3:38,87 min, IV m. Agnieszki Leszczyñskiej w biegu na 800 m – 2:04,78
min i VI m. Paw³a Czapiewskiego w
biegu na 800 m – 1:49,75 min.
Przypomnijmy, ¿e Marcin Grynkiewicz, mieszkaniec £obza, jest w
dalszym ci¹gu zawodnikiem klubowym LKS „Pomorze” Stargard
Szczeciñski i legitymuje siê rekordem ¿yciowym w biegu na 1 okr¹¿enie stadionu w czasie 46,94 s. Trzykrotny mistrz Polski juniorów (w
hali i na stadionie) nale¿y do m³odzie¿owej kadry Polski. Procesem
szkolenia naszego uzdolnionego
biegacza zajmuj¹ siê trenerzy Zbigniew Krzysiek (trener klubowy) i
Józef Lisowski (trener kadry).
Zdz. Bogdanowicz

Ola i Justyna bij¹
nowe rekordy
Od miesi¹ca trwa sezon
lekkoatletyczny 2010 na
stadionach tartanowych
województwa
zachodniopomorskiego.
£obescy liderzy, wierni
zawodnicy „królowej
sportu”, zadziwiaj¹
coraz to nowymi,
œwietnymi wynikami.
Rewelacyjnie startuj¹ nasze
czo³owe biegaczki z MKS „Olimp”,
siostry Justyna i Aleksandra Romejówne. Ka¿dy ich start na bie¿ni
przynosi nowe sukcesy i rekordowe
wyniki.
Wyniki sportowe:
Justyna Romej (rocznik 1994)
· I miejsce i z³oty medal w
Mistrzostwach Województwa Juniorów
(15.05. Szczecin) w biegu na
800 m – 2:21,64 min.
· II miejsce w Mitingu Otwarcia Sezonu (1.05. Bia³ogard) w biegu na 1000 m
– 3:03,31 min. (nowy rekord
¿yciowy poprawiony a¿ o 7 sekund),
· I miejsce w Mitingu Kwalifi-

kacyjnym do Ogólnopolskie Spartakiady M³odzie¿y (22.05. Bia³ogard) w biegu na 800 m – 2:16,06
min (nowy rekord ¿yciowy).
Aleksandra Romej (rocznik
1996)
I miejsce w Mitingu Otwarcia
Sezonu (1.05. Bia³ogard) w biegu
na 300 m – 42,87 s. (nowy rekord
¿yciowy).
Obie siostry wyst¹pi³y tak¿e w
reprezentacji swojej szko³y - Gimnazjum w £obzie - na Wojewódzkich Mistrzostwach w biegach sztafetowych w Policach. Wraz z kole¿ankami Karolin¹ Kamiñsk¹ i
Mart¹ Lisik zajê³y I miejsce i wywalczy³y awans do fina³ów krajowych w £odzi.
Opiekê trenersk¹ nad ³obeskimi
uzdolnionymi lekkoatletkami sprawuje El¿bieta Romej, mama, a zarazem nauczycielka wf i instruktorka
w klubie „Olimp” oraz Piotr Kiedrowicz, wujek, zas³u¿ony trener
krajowej lekkiej atletyki.
Gratulujemy m³odym biegaczkom (mieszkankom wsi Ro¿nowo
w gminie £obez) zwyciêstw oraz
systematycznej progresji wyników.
Zdz. Bogdanowicz

tygodnik ³obeski 1.6.2010 r.

TURNIEJ GWIAZDECZEK
OLIMPIJSKICH
Hala miejska w
Dobrej by³a aren¹
wspó³zawodnictwa
sportowego dla najm³odszych uczniów
szkó³ podstawowych
pod nazw¹ II Turniej
Gwiazdeczek Olimpijskich.
Do rywalizacji zespo³owej w formie wyœcigów z przeszkodami
przyst¹pi³y reprezentacje 5 gmin: Wêgorzyna,
Radowa Ma³ego, Reska, £obza i Dobrej.
£¹cznie w widowiskowych zawodach udzia³
wziê³o blisko 200
dziewczynek i ch³opców z klas I, II i III.
Uroczystoœæ otwarcia imprezy zosta³a
wzbogacona prezenGwiazdeczki olimpijskie z Dobrej dekorotacj¹ gwiazdy polskiewane z³otymi medalami .
go p³ywania, mistrza
œwiata, olimpijczyka – Mateusza rzy³a burmistrz Dobrej Barbara
Wilczek.
Sawrymowicza.
I miejsce i Puchar Starosty
Wielkie emocje wzbudzi³y wystêpy m³odziutkich gimnastyczek £obeskiego wywalczy³y usportoartystycznych z klubu sportowego wione maluszki ze Szko³y Podsta„Kusy” Szczecin, wœród których wowej w Dobrej.
Reprezentanci gmin z Dobrej,
zaprezentowa³y swoje uk³ady z
przyborem mistrzynie Polski w Reska i Wêgorzyna otrzymali medale z³ote, srebrne i br¹zowe. Wszyscy
swoich kategoriach wiekowych.
Wielk¹ atrakcj¹, zw³aszcza dla uczestnicy zostali nagrodzeni dyzwolenników tañca nowoczesnego, plomikami o treœci „zrobi³eœ swój
by³ wystêp taneczny w wykonaniu pierwszy krok olimpijski. Brawo!
Micha³a Paw³owskiego, finalisty ¯yczymy dalszych sukcesów sporprogramu telewizyjnego You can towych.
Funkcjê sêdziego g³ównego zadance.
Trybuny obiektu zape³ni³a liczna wodów pe³ni³ pan Janusz £ukomski
grupa uczniów doberskiego gimna- w asyœcie grupy wolontariuszy sporzjum oraz zaproszeni goœcie, grono towych – uczniów Gimnazjum w
Dobrej. G³ówni organizatorzy impedagogiczne i mieszkañcy gminy.
Powiatowy Turniej Gwiazde- prezy: Starostwo Powiatowe w
ZB
czek Olimpijskich oficjalnie otwo- £obzie i Gmina Dobra.
Wyniki wspó³zawodnictwa sportowego klas I, II i III:
Miejsce

£¹cznie
zdobyte punkty

klasa I

klasa II

klasa III

I. Gmina
DOBRA

101 pkt

32

46,5

22,5

II. Gmina
RESKO

96,5 pkt

39,5

28

29

III. Gmina
WÊGORZYNO 90 pkt

37

30

23

IV. Gmina
£OBEZ

21

30

12,5

20,5

17

18

63,5 pkt

V. Gmina RADOWO
MA£E
55,5 pkt

tygodnik ³obeski 1.6.2010 r.

SPORT - POLICJA

Str
Str.. 19

MISTRZOWIE „CZWARTKÓW
LEKKOATLETYCZNYCH”
Organizowane od szeœciu lat na
stadionie w £obzie „Czwartki Lekkoatletyczne” to skuteczna inicjatywa,
wyzwalaj¹ca w szko³ach podstawowych zainteresowanie sportem od
najm³odszych klas.
Dzia³aczom MKS „Olimp”, realizatorom tej imprezy, wychodz¹ naprzeciw samorz¹dy terytorialne: Starostwo
Powiatowe oraz w³adze gminne.
Wspieraj¹ ich organizacyjnie a przede
wszystkim finansowo. Wokó³ ³obeskich „Czwartków” gromadzi siê coraz
wiêcej pasjonatów. S¹ wœród nich nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice, osoby obs³uguj¹ce stadion, kierownik Wydzia³u Kultury Fizycznej,
Turystyki i Promocji w £obzie, m³odzie¿ z gimnazjum w £obzie sprawuj¹ca rolê sêdziów, inni dzia³acze sportu
szkolnego.
G³ównym koordynatorem akcji

„Czwartków” w Polsce od pocz¹tku,
czyli od 16 lat, jest Stowarzyszenia
„Sport Dzieci i M³odzie¿y” z jego prezesem Marianem Woroninem, zas³u¿onym mistrzem sportu, rekordzist¹ kraju
w biegu na 100 m (z czasem 10,00 s).
W ostatni czwartek maja – 27.05.br.
w £obzie odby³y siê VI Powiatowe Fina³y „Czwartków Lekkoatletycznych”.
Dzieciom klas IV, V i VI za ich ambitny
i udany start w biegach, skoku w dal i
rzucie pi³eczk¹ zosta³y uroczyœcie wrêczone medale i dyplomy.
Najbardziej aktywn¹ szko³¹, realizuj¹c¹ masowo program upowszechnienia lekkiej atletyki w powiecie okaza³a siê Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie. Podziêkowania i s³owa uznania
nale¿¹ siê nauczycielom wychowania
fizycznego tej placówki – pani Monice
Nadkiernicznej i panu Dariuszowi
Czajce.

Medaliœci „Czwartków Lekkoatletycznych” w kategorii klas IV, V i VI.
Dziewczêta
Ch³opcy
bieg na 60 m klasa IV
1. Œwi¹tek Wiktoria /£abuñ Wlk./
2. Kobylska Sandra /Be³czna/
3. Puch Karolina /£abuñ Wlk./
klasa V
1. Ko³odyñska Anna /Wêgorzyno/
2. Ciszewska Kinga /Wêgorzyno/
3. Litwin Stella /Resko/
klasa VI
1. Wêzik Dagmara /SP 1 £obez/
2. Deuter Laura
/SP 1 £obez/
3. Poniewiera Julia /SP 2 £obez/
bieg na 300 m klasa IV
1. Awgul And¿elika /Dobra/
2. Kamieñska Angelika /Resko/
3. Szawdenis Anna /Resko/
klasa V
1. Borysiak Kinga /Dobra/
2. Jarosz Marta
/Resko/
3. Mi³ek Emilia
/Wojtaszyce/
klasa VI
1. Florczak Patrycja /Dobra/
2. Fabisiak Katarzyna /£abuñ Wlk./
3. Kukliñska Klaudia /Resko/
bieg na 600 m dziewcz¹t
klasa IV
1. Sadowska Milena /Dobra/
2. Olas Paulina /Wêgorzyno/
3. Kubacka Paulina /Dobra/
klasa V
1. Smuga Karolina /Wojtaszyce/
2. Œmi³owska Oliwia /Dobra/
3. Leszczyñska Elwira /Dobra/
klasa VI
1. Stefañska Ma³gorzata /Dobra/
2. Bacza Daria /Dobra/
3. Zachcia³ Justyna /Dobra/
skok w dal klasa IV
1. Œwi¹tek Wiktoria /£abuñ W./
2. Kobylska Sandra /Be³czna/
3. D¹browska Wiktoria /£abuñ W./
klasa V
1. Ko³odyñska Anna /Wêgorzyno/
3. Litwin Stella /Resko/
klasa VI
1. Deuter Laura /SP 1 £obez/
2. Kukliñska Klaudia /Resko/
3. Wêzik Dagmara /SP 1 £obez/
rzut pi³eczk¹ palantow¹ klasa IV
1. Olas Paulina /Wêgorzyno/
2. Sadowska Milena /Dobra/
3. Stasiak Liwia /Wêgorzyno/
klasa V
1. Uldynowicz Monika /Resko/
2. Borysiak Kinga /Dobra/
klasa VI
1. Sobolewska Ewa /Resko/
2. Gaura Anna /Wêgorzyno/
3. Szymczak Natalia /Dobra/

1. Stasiak Aron /Wêgorzyno/
2. Michalik Adam /Dobra/
3. Mi³ek Stanis³aw /SP 2 £obez/
1. Moroz Piotr /Wêgorzyno/
2. ¯urawik Adam /£abuñ Wlk./
3. Gunera Mateusz /Be³czna/
1. Molenda Pawe³ /SP 2 £obez/
2. Lechowski Jakub /Dobra/
3. Krupka Arkadiusz /£abuñ Wlk./
1. Stasiak Dawid /Wêgorzyno/
2. Buka³a Sebastian /Runowo P./
3. Biedny Kacper /Wêgorzyno/
1. £achañski Marcin /Wêgorzyno/

1. Banaszak Micha³ /Wêgorzyno/
2. Szewczyk Arkadiusz /Runowo/
bieg na 1000 m ch³opców
1. Ga³ka Mateusz /Dobra/
2. Czura Mateusz /Resko/
3. Maduñ B³a¿ej/Wêgorzyno/
1. Wojnarowski Hubert /£abuñ/
2. Waszczyk Oskar /Wêgorzyno/
1. Gendera Patryk /Wêgorzyno/
2. Rzepecki Ryszard /Dobra/
3. Mi³ek Krystian /Wojtaszyce/
1. Stasiak Dawid /Wêgorzyno/
2. Maduñ B³a¿ej /Wêgorzyno/
3. Sa³dak Micha³ /Wêgorzyno/
1. ¯urawik Adam /£abuñ W./
3. Moroz Piotr /Wêgorzyno/
1. Banaszak Micha³ /Wêgorzyno/
2. Krupka Arkadiusz /£abuñ W./
3. Szewczyk Arkadiusz /Runowo /
1. Stasiak Aron /Wêgorzyno/
2. Franczak Marcel /Wêgorzyno/
1. Gunera Mateusz /Be³czna/
2. £achañski Marcin /Wêgorzyno/
3. Waszczyk Oskar /Wêgorzyno/
1. Lechowski Jakub /Dobra/
2. Kopacewicz Piotr /Wêgorzyno/
3. Gendera Patryk /Wêgorzyno/
Opr. Zdzis³aw Bogdanowicz

Kolizje w powiecie
W pi¹tek 21 maja br. dosz³o do
dwóch kolizji drogowych.
Pierwsza z nich mia³a miejsce
po godzinie 15.00 na drodze Dalno - £obez, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Renault nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków ruchu i uderzy³ w ty³ prawid³owo
skrêcaj¹cego pojazdu marki Toyota, którego kierowc¹ by³a mieszkanka £obza.
Druga kolizja mia³a miejsce
pó³ godziny póŸniej, na drodze K
-20, w rejonie skrzy¿owania do
Winnik, gdzie kieruj¹ca samochodem marki Fiat CC, nie dostosowa³a prêdkoœci do warunków ruchu i tak¿e uderzy³a w ty³ prawid³owo skrêcaj¹cego pojazdu marki VW Passat, nale¿¹cego do
mieszkanki Runowa.
W sobotê, 22 maja br., o godz.
17.30, w Wêgorzynie, na parkingu
nieustalona na chwile obecn¹ kieruj¹ca samochodem marki Ford
uderzy³a w samochód marki VW
Golf i odjecha³a z miejsca zdarzenia.

W³amanie do piwnicy
W okresie od 22 do 23 maja br.
w £obzie, przy ul. Okopowej, nieznany sprawca w³ama³ siê do piwnicy zrywaj¹c wczeœniej skobel.
Ze œrodka sprawca skrad³ rower
marki Bayer o wartoœci 400 z³.

Nieletni uciekinier
W dniu 23 maja br., o godz.
21.15, policjanci z Posterunku Policji w Dobrej zatrzymali 16-letniego Damiana K., który by³ poszukiwany na podstawie nakazu
doprowadzenia do Zak³adu Poprawczego w Poznaniu. Nakaz
taki wyda³ S¹d Rodzinny w
£obzie. Nieletni zosta³ umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka
w Szczecinie, na czas przerwy w
konwoju do Zak³adu.

Uszkodzone auta
W ostatnim tygodniu policjanci odnotowali dwukrotne zniszczenie samochodów. W Worowie
nieznany sprawca uszkodzi³
przedni¹ szybê w samochodzie
marki Opel Astra poprzez rzucenie przedmiotem powoduj¹cym
liczne pêkniêcia. Straty wynosz¹

230 z³. W tym samym czasie w
£obzie przy ul. Szkolnej tak¿e
dosz³o do uszkodzenia przedniej
szyby w samochodzie marki Opel
Kadet. Straty w tym przypadku
wynosz¹ 130 z³.

Ukrad³ drzewo
Policjanci z Reska otrzymali
zg³oszenie, ¿e w dniach 22- 23
maja br. w rejonie miejscowoœci
Komorowo nieznane osoby dokona³y wyrêbu lasu i kradzie¿y ok. 4
m drzewa na szkodê ANR Nowogard. W trakcie wywózki drewna
ci¹gnikiem zniszczyli pola rzepaku na kwotê 500 z³.
Policjanci w toku wykonywanych czynnoœci ustalili, ¿e trzech
mê¿czyzn faktycznie wywozi³o
drzewo z tego miejsca. Zostali oni
zatrzymani do wyjaœnienia. W
toku dalszych czynnoœci ustalono
podczas przes³uchañ œwiadków,
¿e dwóch z zatrzymanych mê¿czyzn pomaga³o w wywózce tego
drzewa. Nie wiedzieli jednak, ¿e
pochodzi ono z kradzie¿y, myœleli, ¿e ich kolega posiada asygnatê
na to drzewo.
Trzeci z zatrzymanych mê¿czyzn Grzegorz W., mieszkaniec
gminy Resko, przyzna³ siê do wyrêbu tego drzewa, które chcia³
sprzedaæ kolegom. Postêpowanie
w tej sprawie prowadz¹ policjanci
z Reska.

Sprawca kradzie¿y
telefonu zatrzymany
Policjanci z Reska otrzymali
wczoraj popo³udniu zg³oszenie od
mieszkanki tej miejscowoœci, ¿e
m³ody mê¿czyzna wykorzystuj¹c
jej chwilow¹ nieuwagê skrad³ jej
telefon komórkowy marki HTC
Diamond o wartoœci 1.000 z³.
Wsiad³ do samochodu i odjecha³.
Policjanci podczas patrolowania ulic miasta zauwa¿yli wskazany przez poszkodowan¹ samochód. Zatrzymali kierowcê, którym okaza³ siê byæ 26-letni mieszkaniec gminy Resko.
Ten m³ody mê¿czyzna nie
przyznawa³ siê do kradzie¿y telefonu. Policjanci znaleŸli go w
miejscu, w którym zatrzymali pojazd do kontroli. W toku dalszych
czynnoœci sprawca przyzna³ siê do
kradzie¿y telefonu. Wyjaœni³, ¿e
wyrzuci³ go przez okno, gdy zobaczy³ jad¹cych za nim policjantów.
Teraz odpowie za kradzie¿ z art.
278§ 1 KK.

Str
Str.. 20

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 1.6.2010 r.

Galeria tygodnika

Reklama
Tel./fax

I Komunia œw. Martynki

91 3973730
Krzy¿ówka nr 22

I Komunia œw. Jaœminki

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa êobes
êobeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 20 brzmia³o:

„PRAGNIENIE GASI STUDNIA NIE
MORZE”
Nagrodê wylosowa³a PanI Zofia Janicka z £obza.

Gratulujemy.

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

