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V zjazd abolwentów ³obeskiego „ogólniaka”

Na zjeŸdzie prawie 400 osób

Czy burmistrz mo¿e zmieniaæ
zapisy aktu notarialnego?
Walny
harmider
w Jutrzence
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Statuetka Angorki Wyjazd do Kuropatnik
za reporta¿
Stowarzyszenie Kresowian
"Kuropatniki" organizuje wyjazd
studyjny do Kuropatnik na Ukrainê
w dniach od 19 sierpnia do 26 sierpnia br.
Celem wyjazdu jest odwiedzenie
stron rodzinnych, zbieranie wspomnieñ, integracja z miejscow¹ ludnoœci¹, udokumentowanie miejsc, z
których wywodz¹ siê nasze "korzenie". Wszystkie zainteresowane
osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 69 75 88 566. Szczegó³y dotycz¹ce wyjazdu omawiane bêd¹ na spo-

(RYNOWO-KALISZ
POMORSKI).
Dobrogniewa
Stachowiak mieszkanka
Rynowa zdoby³a I
miejsce w
organizowanym przez
tygodnik Angorka
konkursie „Potêga
Prasy”za pracê „¯yleta”.
W nagrodê otrzyma³a bezp³atny
wyjazd na obóz w Rewalu oraz statuetkê. Dla siebie zostawi³a statuetkê i
dyplom, natomiast wyjazd odst¹pi³a
m³odszej kole¿ance. Dobrogniewa
Stachowiak jest uczennic¹ Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, gdzie jest redaktorem naczelnym gazetki o nazwie
„Kontrast”. Mieszkanka Rynowa od
pocz¹tku edukacji w tej szkole jest
pod skrzyd³ami Aleksandry Radeckiej – opiekunki „Kontrastu”.
– Jest to po czêœci „wcieleniówka”, po czêœci historia o m³odych ludziach, które pod sklepami
samoobs³ugowymi zarabiaj¹ na tzw.
„koszyk”. By³a sobota, posz³am pod
„Biedronkê”. Sta³am tam i podchodzi³am do ludzi pytaj¹c czy mogê
wzi¹æ koszyk i odstawiæ go. Z³otówka czy 2 z³, które znajduj¹ siê w koszyku, jest Ÿród³em zarobku dla osoby, która ten koszyk odstawia. Ludzie potrafi¹ byæ naprawdê chamscy. Tego, co siê nas³ucha³am, nie da
siê opisaæ. To jest szok! W pewnym
momencie rozp³aka³am siê.
– Podesz³a do mnie dziewczyna i doœæ agresywnie spyta³a siê, co
ja tam robiê. Okaza³o siê, ¿e ona w ten
sposób zarabia. Dziewczyna mia³a
niesamowit¹ historiê, niesamowit¹

Sprostowanie

jak dla mnie – reporta¿ystki, bo dla
niej - nie. Ma czwórkê rodzeñstwa,
ojciec z matk¹ pij¹, nikt nie pracuje.
Sama z tych wózków utrzymywa³a
ca³¹ rodzinê. Pra³a, sprz¹ta³a, zajmowa³a siê wszystkim. Ten reporta¿ poszed³ do Wroc³awia na konkurs
ogólnopolski – nie by³o ¿adnego
miejsca. Myœla³am, ¿e jest beznadziejny, ¿e nikt nie czuje tej historii.
Tekst le¿a³ dosyæ d³ugo. PóŸniej
zosta³ wys³any na konkurs „Potêga
prasy. Angorka”. Tam zdoby³ I miejsce – powiedzia³a Dobrogniewa Stachowiak.
Ten sam reporta¿ zdoby³ III miejsce podczas IV Edycji konkursu
dziennikarskiego organizowanego
przez Stargardzk¹ Szko³ê Wy¿sz¹
„Bli¿ej ni¿ myœlisz”. Przy okazji informujemy, i¿ w tym konkursie wziê³a
równie¿ udzia³ Marta Chuchro
uczennica ³obeskiego LO, która
otrzyma³a wyró¿nienie za swoj¹ pracê.
MM

Sesja w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). 30 czerwca o
godz. 16.30 w tutejszym magistracie odbêdzie siê sesja Rady miejskiej w Wêgorzynie.
Zostan¹ przedstawione projekty
uchwa³ w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrz gminy Wêgorzyna Moniki KuŸmiñskiej, zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu
na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, wspó³dzia³ania z Gmin¹
£obez w realizacji zadañ w zakresie
wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, funkcjonuj¹cych na terenie Gminy

£obez, wynagrodzenia Burmistrza
Wêgorzyna, zasad przyznawania
dotacji celowej ze œrodków bud¿etu
Gminy Wêgorzyno na zadania zwi¹zane z usuwaniem wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu gminy
Wêgorzyno.
Dodatkowo radnym zostanie
przedstawiony protokó³ z kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wêgorzynie z kontroli przeprowadzonej z realizacji postanowieñ aktu
notarialnego zawartego pomiêdzy
Gmin¹ Wêgorzyno a firm¹ PBO Grinbud.
op

W poprzednim tygodniu podaliœmy, ¿e do Warszawy z Reska wyjecha³o mniej uczniów, ni¿ z £osoœnicy i £abunia Wielkiego. Za podanie
nieprawdziwej informacji przepraszamy, poni¿ej przedstawiamy rzeczywisty sk³ad reprezentacji gminy
Resko.
Do stolicy na Czwartki Lekkoatletyczne wyruszy³o w sumie 15.
reprezentantów gminy Resko.
Ze szko³y Podstawowej w £abuniu Wielkim 8 uczniów: Œwi¹tek Wiktoria, Puch Anita, Puch Karolina,
Korgul Maja, Wojnarowska Bogumi³a, Wojnarowski Hubert, Janczyszyn Tomasz, ¯urawik Adam.
Ze Szko³y Podstawowej w Resku
– 5 uczniów: Celiñska Marta, Mucha
Paulina, Zuzanna Frej, Kamieñska
And¿elika, Maliñski Tomasz.
Ze szko³y Podstawowej w £osoœnicy 1 uczeñ: Bodys Jakub.
Ze Szko³y Podstawowej w Starogardzie 1. uczennica: Kusiewicz
Anna.
MM

Sesja w Resku
(RESKO). 30 czerwca o godz.
16.00 w Centrum Kultury odbêdzie
siê sesja Rady Miejskiej w Resku,
podczas której radnym zostanie
przedstawiony projekt uchwa³y w
sprawie udzielenia absolutorium
dla burmistrza Reska Arkadiusza
Czerwiñskiego.
Dodatkowo radnym zostan¹
przedstawione pod g³osowanie projekty uchwa³ w sprawach: zmiany
bud¿etu gminy na 2011 rok, ustalenia wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego wyp³acanego cz³onkom
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, w
sprawie utworzenia nowego so³ectwa, wyra¿enia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomoœci.
Posiedzenie wspólnej Komisji
Rady odbêdzie siê dzisiaj,w e wtorek
o godz. 16.00 w Urzêdzie Miejskim w
Resku.
op

tkaniach organizowanych przez Zarz¹d Stowarzyszenia. Liczba miejsc
ograniczona, prosimy o szybk¹ rezerwacje miejsc.

Kradzie¿e
w Gardzinie
Policjanci z Reska odnotowali
kilka kradzie¿y w miejscowoœci
Gardzin.
Wszystkie pomieszczenia, z których sprawcy skradli ró¿ne przedmioty by³y otwarte, tak wiec sprawcy nie musieli pokonywaæ ¿adnych
przeszkód.
Z jednego z pomieszczeñ gospodarczych sprawcy skradli m.in. spawarkê transformatorow¹, skrzynkê z
narzêdziami. Straty to 1.400 z³. Z nastêpnego pomieszczenia sprawcy
zabrali kable miedziane, spawarki,
œrutownik, dmuchawy. Straty te¿
du¿e, wynosz¹ 1500 z³. W tym samym czasie z gara¿u sprawcy skradli
70 m kabla cztero¿y³owego. Z ostatniego pomieszczenia, które okradli,
zabrali szlifierkê k¹tow¹ marki Bosch
i wiertarkê. Straty to 500 z³.
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Drugie w tym miesi¹cu w³amanie do stacji paliw
RIO o œci¹galnoœci
w Wêgorzynie
podatków w ³obeskim Skradli sejf z 15.
urzêdzie - jest fatalnie

tysi¹cami z³otych

(£OBEZ). W ubieg³ym
tygodniu pisaliœmy
o œci¹galnoœci op³aty
za wodê, teraz
przedstawiamy
œci¹galnoœæ z tytu³u
podatków. RIO wystawia
œwiadectwo pracy
magistratowi.
Od 28 marca do 5 kwietnia 2011
roku Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadzi³a kontrolê gospodarki finansowej Gminy £obez, w
zakresie windykacji nale¿noœci podatkowych na przyk³adzie podatku
od nieruchomoœci za lata 2008-2010.
Protokó³ podpisano 13 maja br.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w
podanym okresie gmina nie przestrzega³a obowi¹zku systematycznej kontroli terminowoœci zap³aty
zobowi¹zañ pieniê¿nych, w wyniku
czego naruszy³a zasady obowi¹zuj¹ce przy podejmowaniu czynnoœci
zmierzaj¹cych do zastosowania
œrodków egzekucyjnych.
W toku kontroli stwierdzono, ¿e
dla d³u¿ników posiadaj¹cych na
dzieñ 31 grudnia 2010 r. zaleg³oœci
obejmuj¹ce ³¹cznie 177 rat z tytu³u
podatku od nieruchomoœci: 1. osoba
fizyczna (79 rat), 15 rat na zaleg³oœæ
w ³¹cznej kwocie 30.381 z³ upomnienia wystawiano od 4 do 45 dni po
up³ywie terminu p³atnoœci kolejnej
raty, nie wystawiono i nie wys³ano
upomnieñ dla 6 rat na zaleg³oœæ w
kwocie 23.158 (wp³at dokonano od
18 do 63 dni po terminie p³atnoœci),
dla 58 rat na zaleg³oœæ w ³¹cznej
kwocie 144.327 z³ tytu³y wykonawcze wystawiano od 8 do 246 dni po

up³ywie terminu okreœlonego w
upomnieniu. Nie wystawiono tytu³ów wykonawczych dla 15 rat na
zaleg³oœæ w ³¹cznej kwocie 90.892 z³
(wp³aty dokonano od 18 do 83 dni po
terminie p³atnoœci poszczególnej
raty),
2. osoby prawne (98 rat). Dla 73
rat na zaleg³oœæ w ³¹cznej kwocie
179.303 z³ upomnienia wystawiano
od 6 do 498 dni po up³ywie terminu
p³atnoœci kolejnej raty. Nie wystawiono i nie wys³ano upomnieñ dla 5
rat na zaleg³oœæ w ³¹cznej kwocie
34.427 z³ (wp³at dokonano od 18 do
63 dni po terminie p³atnoœci).
Dla 63 rat na zaleg³oœæ w ³¹cznej
kwocie 126.774 z³ tytu³y wykonawcze wystawiano od 9 do 602 dni po
up³ywie terminu okreœlonego w
upomnieniu.
Nie wystawiono tytu³ów wykonawczych dla 28 rat na zaleg³oœæ w
³¹cznej kwocie 126.843,80 z³ (8 rat
zosta³o sp³aconych w terminie od 79
do 111 dni po terminie p³atnoœci
poszczególnej raty, 12 rat umorzono,
a pozosta³e do dnia 31 grudnia 2010
r. nie zosta³y sp³acone) co by³o niezgodne z rozporz¹dzeniem Ministra
Finansów z dnia 22 .11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, za co odpowiedzialnoœæ ponosi Inspektor w
Wydziale Finansowo-Bud¿etowym,
z tytu³u nadzoru Skarbnik i Burmistrz
Gminy.
Pod protoko³em podpisa³ siê Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie mgr Józef Chodarcewicz.
op

CENNIK
P£YTY OSB 3
ROGOZINA 7A.
TEL 602-131-760
TEL/FAX 91-38-74-806
Gruboœæ p³yty cena z vat za szt
6 mm
33 z³
8 mm
35,5 z³
10 mm
44,7 z³
12 mm
51,6 z³
15 mm
62,4 z³
18 mm
75,7 z³
22 mm
91,3 z³
25 mm
103,5 z³
Podbitka
30.30 z³/mkw

(WÊGORZYNO) To ju¿
drugi „skok” w tym
miesi¹cu na stacje
benzynowe w
Wêgorzynie, a kolejny w
ci¹gu ostatnich kilku lat.
Na pocz¹tku czerwca jakiœ bandyta okrad³ stacjê benzynow¹ w
Wêgorzynie na ul. Po³udniowej.
Wszed³ do stacji ju¿ po pó³nocy i
sterroryzowa³ ekspedientów. Gro¿¹c im zabra³ tysi¹c z³otych. Wychodz¹c rozpyli³ gaz ³zawi¹cy.
W minionym tygodniu, 21 czerw-

Podziêkowanie
Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja Szko³y, Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim serdeczne dziêkuje
wszystkim sponsorom, którzy w
roku szkolnym 2010/2011, w ró¿nych
formach, wspierali nasze dzia³ania
kulturalne, edukacyjne i sportowe.
Wœród „ludzi dobrej woli”, którzy bezinteresownie nam pomagali
s¹: p. A. Zachacz, Firma POWER
WIND, Firma LUDWIG CZEKOLADA - p. K. Stasiñska, Ko³o £owieckie
„Diana” ze Szczecina, Bank Spó³dzielczy w Goleniowie Oddzia³ w
Wêgorzynie, Spó³ka ROOSENS BETONS w Po³chowie, Firma „EJ” - p. E.
Zieliñski, p. J. Paraszczak, Rada
Miejska w Wêgorzynie, p. G. Sobañ-

ca, w godzinach nocnych dokonano
kolejnego rabunku. Tym razem na
stacji benzynowej „Bliska”.
Nieustaleni na chwilê obecn¹
sprawcy w³amali siê do stacji paliw
wywa¿aj¹c drzwi. Po dostaniu siê do
œrodka zabrali sejf z pieniêdzmi w
kwocie 15. tysiêcy z³otych. Dodatkowo skradli ró¿nego rodzaju alkohole, papierosy. £¹czn¹ sumê strat
w³aœciciel oszacowa³ na kwotê 15.300
z³. Na miejscu tego zdarzenia pracowali policjanci z wydzia³u kryminalnego, technik kryminalistyki, u¿yto tak¿e psa tropi¹cego. Jak zapewnia Policja - trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do
ustalenia sprawców.
(r)
ska oraz p. St. Sobañski - Piekarnia
„W. Wasilewski” z Wêgorzyna, p. A.
Poznañski - GS SCh w Wêgorzynie,
p. J. Drozdowski, p. K. Karkowska, p.
D. Macedoñska i p. W³. Macedoñski, p. A. Rozmiarek, p. E. Siudziñska
oraz p. W³. Siudziñski. Mamy nadziejê, i¿ w nowym roku szkolnym wszyscy ww. wymienieni nie zapomn¹ o
naszej szkole i bêd¹ dalej nas wspieraæ, daj¹c tym samym dobry przyk³ad naszym uczniom.

Wydzier¿awiê
pomieszczenia sklepowe
w Wêgorzynie
przy ulicy Runowskiej
(przy ruchliwej trasie
Wêgorzyno - Nowogard).

Dogodny parking. Warunki
dzier¿awy do uzgodnienia.
tel. 91 3971072 lub 602-210-238
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WYBORY MISS ZIEMI £OBESKIEJ
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Wybieramy Miss Tygodnika £obeskiego 2011
W ramach Dni £obza, które odbêd¹ siê w
dniach 1- 3 lipca 2011r. zostanie wybrana Miss
Ziemi £obeskiej. Konkurs cieszy siê du¿ym zainteresowaniem, w tym roku o miano najpiêkniejszej
mieszkanki powiatu walczy 14 dziecz¹t.
Dodatkowo nasza redakcja og³asza konkurs
na Miss Tygodnika £obeskiego 2011. Laureatkê
wybiar¹ nasi Czytelnicy g³osuj¹c na kuponach zamieszczonych w gazecie. Nale¿y podaæ imiê i nazwisko kandydatki na miss. G³osowaæ mo¿e ka¿dy.
Redakcja ufunduje atrakcyjn¹ nagrodê dla zwyciê¿czyni oraz trzech g³osuj¹cych. G³osy nale¿y
dostarczyæ do naszej redakcji do 1 lipca do godz.
15.00; kupon mo¿na przesy³aæ poczt¹ na adres naszej redakcji w £obzie lub dostarczyæ osobiœcie;
£obez, ul. S³owackiego 6.

Kasia Bojanowska

Sylwia Drzewiecka.

Magda Wiœniewska

Kamila Banaszczyk.

Joanna Wiœniewska

Beata Jurczenko

Weronika Malczak

Dorota Wasilewska

Ewelina Choiñska

El¿bieta Sowiñska
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Czy burmistrz mo¿e zmieniaæ
zapisy aktu notarialnego?

Kinga Kreller.

Paulina Choiñska

Paulina Zykubek.

Kamila Brugger.

(WÊGORZYNO). 30 czerwca podczas sesji
Rady Miejskiej zostanie przedstawiony m.in. protokó³ Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji postanowieñ aktu notarialnego zawartego pomiêdzy gmin¹ Wêgorzyno a firm¹ „PBO Grinbud” z
siedzib¹ w Nowogardzie, przeprowadzonej w
dniach 30 marca, 8 kwietnia, 20 maja 2011. Kontrola dotyczy dzia³añ by³ej burmistrz Wêgorzyna.
Kontrolê przeprowadzono w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie, a dokona³a jej Komisja Rewizyjna w sk³adzie: Marcin Szostakiewicz - przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, cz³onkowie: Jadwiga
Kamiñska i £ukasz Nowacki.
Protokó³ jest bardzo obszerny i szczegó³owy,
tote¿ zamieœcimy jedynie czêœæ wniosków Komisji Rewizyjnej. W protokole pokontrolnym czytamy m.in.
Komisja Rewizyjna stwierdza, i¿ burmistrz
Gra¿yna Karpowicz ewidentnie naruszy³a uchwa³ê Rady Miejskiej oraz rozporz¹dzenie reguluj¹ce
tryb przeprowadzania przetargów. W celu wykluczenia osób zainteresowanych nabyciem nieruchomoœci pod zabudowê wielofunkcyjn¹, dopuœci³a siê poœwiadczenia nieprawdy w og³oszeniu
o przetargu, polegaj¹cego na sfa³szowaniu zapisu
o przeznaczeniu terenu okreœlonego w Studium.
Dzia³ania burmistrz Wêgorzyna zmierzaj¹ce
do sprzeda¿y nieruchomoœci wytypowanemu
wed³ug w³asnego uznania nabywcy, uczyni³y z
og³oszonego przetargu fikcjê.
Ostatecznym nabywc¹ tej nieruchomoœci zosta³a firma „PBO - Grinbud”.
Burmistrz Gra¿yna Karpowicz dokonuj¹c dwukrotnej zmiany aktu notarialnego, w którym wyrazi³a zgodê na zmianê terminu rozpoczêcia i zakoñczenia budowy oraz podpisuj¹c porozumienie w
sprawie zmiany terminu zakoñczenia budowy,
pozbawi³a gminê prawa dochodzenia kar umownych w kwocie 114.000z³ w przypadku nie wywi¹zania siê spó³ki z dochowania terminu zakoñczenia budowy i uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie.
W akcie notarialnym z 22.07.2010 r. zostaje
zmieniony zapis dotycz¹cy iloœci kondygnacji
budowanego budynku: w pierwszym akcie mowa

jest o czterech kondygnacjach, a w trzecim mowa
jest o trzech kondygnacjach - ponadto og³oszenie
o przetargu precyzowa³o, i¿ wybudowany ma
zostaæ budynek mieszkalny wielorodzinny 4-klatkowy o czterech kondygnacjach nadziemnych - w
zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie, czy Burmistrz mo¿e
zmieniaæ zapisy aktu notarialnego, które s¹ niezgodne z zapisami zawartymi w og³oszeniu o przetargu nieograniczonego, bowiem ostatecznie
budynek ma zawieraæ trzy kondygnacje oraz zmieniaæ terminy pierwotne, które zosta³y okreœlone
nastêpuj¹co:
w pierwszym akcie notarialnym - termin na rozpoczêcie budowy min¹³ 27.12.2008 a na zakoñczenie min¹³ 27.12.2010; w drugim akcie notarialnym
z dnia 27.02.2009 - na rozpoczêcie budowy min¹³
30.04.2009 a na zakoñczenie min¹³ 27.12.2010; w
trzecim akcie notarialnym z dnia 22.07.2010 - mowa
jest tylko o terminie zakoñczenia budowy, który
up³ynie 31.07. 2011 - nie ma mowy o terminie rozpoczêcia - w zwi¹zku z tym dziwi oœwiadczenie
Burmistrza z 23.09.2010 roku, ¿e roboty na budowie zosta³y rozpoczête, nie okreœlaj¹c kiedy,
[wiêc] mo¿na przyj¹æ, ¿e rozpoczê³y siê z dniem
z³o¿enia oœwiadczenia.
W porozumieniu zawartym w dniu 10.09. 2010
(nie w formie aktu notarialnego) - okreœlony zosta³
termin zakoñczenia na dzieñ 30.09.2011 roku.
Burmistrz sk³adaj¹c oœwiadczenie w dniu
23.09.2010 roku o treœci: „¿e roboty budowlane
Budynku mieszkalnego 24 rodzinnego w Wêgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 22 zosta³y rozpoczête” i Gmina nie wyst¹pi o wykup gruntu w ramach
pierwokupu dzia³ki 1251/8 oraz zmieniaj¹c dwa
razy terminy rozpoczêcia inwestycji - zrezygnowa³a z prawa odkupu nieruchomoœci, a tym samym
pozbawia³a gminê prawa odzyskania nieruchomoœci po³o¿onej w atrakcyjnym miejscu Wêgorzyna.
Komisja wnioskuje o skierowanie do w³aœciwych organów kwestii nieprawid³owoœci zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ nieruchomoœci przy ul. Grunwaldzkiej 22 (przeprowadzone przetargi jak równie¿ zawarte akty notarialne) w celu zbadania
zgodnoœci z prawem.
MM
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REKLAMA

US£UGI
TRANSPORTOWE
do 6 ton
tel. 888-812-888
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PPHU INTER ARIMAR
posiadamy w sprzeda¿y

wiêŸby dachowe
³aty, listwy, kontr³aty
Arkadiusz Œwirski
£obez, ul. Podgórna 23
tel. 91 397 08 12, 608 287 839

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Obelisk
Niezabezpieczone i zaroœniête Witosa
szambo w Radowie Wielkim
przy
rondzie
Tu w pobli¿u ma byæ kompleks boisk

Podczas ostatniej wizyty
w Radowie Wielkim
gdy fotografowaliœmy
miejsce, gdzie maj¹
powstaæ boiska do
siatkówki, koszykówki
i pi³ki no¿nej oraz plac
zabaw najpierw
poczuliœmy, a potem
zauwa¿yliœmy obok
tego miejsca
niezabezpieczone
i zaraoœniête szambo.

Sprawa jest niepokoj¹ca. W miejscu tym nied³ugo bêd¹ siê spotykali
dzieci i m³odzie¿. Co jeœli ma³e dziecko kopnie mocniej pi³ke i ta poleci mu
w miejsce, gdzie jest zaroœniête
szambo? Nawet jeœli dziecko je zauwa¿y, to mo¿e próbowaæ wyjmowaæ pi³kê itd. Tak nie mo¿e byæ. To
jest niebezpieczne. Problemem jest
te¿ smród wydobywaj¹cy siê z tego
miejsca. Spêdzaj¹c tam czas zamiast

(£OBEZ). Rondo na
skrzy¿owaniu ulic
Kraszewskiego i
Obroñców Stalingradu
zosta³o wybudowane
przez Dyrekcjê
Okrêgow¹ Dróg
Publicznych w
Szczecinie w po³owie lat
90. ubieg³ego wieku.
œwie¿ego powietrza, do dzieci czy
innych osób tam przebywaj¹cych
bêd¹ dociera³y nieprzyjemne zapachy z szamba. Œmierdz¹ce, zaroœniête i wylewaj¹ce siê szambo w takim
miejscu jest nieetyczne!
Jak siê dowiedzieliœmy od jednego z mieszkañców wsi, do szamba
tego odp³ywaj¹ œcieki z wielu do-

mów – ponad 20. Nikt tego nie wywozi, co zauwa¿yliœmy.
Problem trzeba rozwi¹zaæ i tu jest
apel do so³tysa i wójta Gminy, aby go
jak najszybciej rozwi¹zali. Tym bardziej, ¿e ju¿ nied³ugo ma nast¹piæ
otwarcie kompleksu boisk i placu
zabaw dla dzieci w Radowie Wielkim.
Piotr Jachym

Z cyklu: so³tysi naszego powiatu mówi¹...

So³tys Poradza: chcielibyœmy doposa¿yæ plac
zabaw i zrobiæ nowe boisko do pi³ki no¿nej
Kontynuujemy seriê
wywiadów z so³tysami
wsi w naszym powiecie.
Tym razem czas na wieœ
z gminy £obez.
Rozmawiamy z so³tys
Poradza Helen¹ Olejnik.
- Jakie prace s¹ prowadzone
obecnie na wsi? Co zosta³o ju¿ zrobione?
- Pieniêdzy so³eckich mamy oko³o 9000 z³, szybko zaplanowaliœmy
ich wykorzystanie. Ca³y czas wykonujemy we wsi koszenia traw, ponasadzaliœmy tak¿e wiele kwiatów i
krzewów ozdowbnych, dziêki czemu
jest u nas naprawdê kolorowo. Niedawno organizowaliœmy dzieñ
dziecka po³¹czony z dniem matki.
Kupiliœmy dzieciom wiele prezentów
i upominków. By³o du¿o s³odyczy
ciast i kie³basek z grilla. Jeszcze
wczeœniej organizowaliœmy w naszej
wsi Zapusty. Ta impreza jest organi-

zowana co roku w innej wsi. Wysz³o
bardzo fajnie. W tym roku w naszej
wsi nast¹pi³o otwarcie odremontowanej œwietlicy wiejskiej. Teraz dzieci maj¹ dwa nowe komputery, du¿y
telewizor i dvd. Œwietlica jest bardzo
przestronna i nasze dzieciaki mi³o
spêdzaj¹ w niej czas.
Ostatnio zakupiliœmy trzy kosze
na œmieci oraz kosê spalinow¹. Uda³o siê nam tak¿e zakupiæ namiot
ogrodowy o rozmiarach 5x8 m, jest
on rozstawiany podczas imprez, jest
du¿y i naprawdê dobrze wykonany
i na pewno pos³u¿y nam we wsi jeszcze przez wiele lat. Kosztowa³ nas
1500 z³.
- Jakie plany ma wioska na przysz³oœæ, jakieœ inwestycje, mo¿e imprezy?
- Planów wioska ma wiele. Co do
imprez to zostanie zorganizowany
festyn w sierpniu „¯egnaj lato witaj
szko³o”, potem w grudniu jase³ka i
wiêcej imprez nie przewidujemy.
Chcielibyœmy jeszcze doposa¿yæ
plac zabaw dla dzieci, co byæ mo¿e

siê uda jeszcze w tym roku. Na pewno zostanie z³o¿ony wniosek o nowe
boisko pi³karskie, ale to ju¿ inwestycja na kolejny rok. W wiosce du¿o
dzieci i m³odzie¿y gra w pi³kê no¿n¹,
a to boisko, które maj¹, jest w fatalnym stanie, wystaje tam nawet du¿o
kamieni z ziemi, dobrze, ¿e sobie jeszcze nikt krzywdy nie zrobi³. Jeœli
gmina przeje³aby park od Agencji
Rolnej, to tak¿e chcielibyœmy zrobiæ
tam alejki, ³awki, stworzyæ fajne miejsce do spotkañ.
- Z jakimi problemami boryka
siê obecnie wioska?
- Wiêkszych problemów nasza
wioska nie ma. Mieszkañcy siê dobrze znaja i dogaduj¹ w miarê mo¿liwoœci. Do pomocy przy festynach
te¿ zawsze kogoœ znajdê. Pewien
problemem stanowi m³odzie¿ z innych wiosek czy miasta. Przyje¿d¿aj¹ tu i czêsto szukaj¹ zaczepki.
U nas we wsi jest tak¿e du¿o placów
nale¿¹cych do Agencji Rolnej i s¹
one mocno zaroœniête.
PJ

Jednak dopiero uchwa³¹ z 26
marca 2010 roku Rada Miejska w
£obzie, na wniosek zarz¹du PSL
Ko³a w £obzie, nada³a nazwê „Rondo Wincentego Witosa” dla ronda
zlokalizowanego u zbiegu ulic Kraszewskiego, Rapackiego i Obroñców Stalingradu. W tym samym czasie zosta³a podjêta uchwa³a o zmianie nazwy skweru na Plac Sybiraków. Na skwerze obelisk stoi ju¿ od
dawna, a przy rondzie niewiele siê
dotychczas dzia³o.
Obecnie jednak postawiony jest
ju¿ piêkny obelisk, na którym zostanie przymocowana tablica oraz
uchwyty do flagi pañstwowej. Przed
kamieniem powstanie chodniczek
wykonany z kostki granitowej. Na
uroczystym otwarciu maj¹ byæ same
polityczne znakomitoœci, bo wiadomo - zbli¿aj¹ siê wybory.
MM
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INFORMACJE - OG£OSZENIA

OG£OSZENIE O KONKURSACH
Burmistrz Reska
og³asza konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola Miejskiego w Resku
im. Kubusia Puchatka
oraz
Burmistrz Reska
og³asza konkurs na stanowisko dyrektora
Gimnazjum w Resku
im. Kazimierza Górskiego
1. Do konkursów mog¹ przyst¹piæ osoby, które spe³niaj¹ 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 konkursów 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 im. Kubusia Puchatka" lub z dopiskiem
"Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Resku im. Kazimierza
Górskiego", na adres: Urz¹d Miejski w Resku (pokój nr 13 - sekretariat),
ul. Rynek 1, 72 - 315 Resko. Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 13 lipca
2011r.
4. Konkursy przeprowadz¹ komisje konkursowe powo³ane przez
Burmistrza Reska.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
6. Pe³na treœæ og³oszeñ o konkursach 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 konkursów mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 2,
w Urzêdzie Miejskim w Resku lub pod numerem telefonu: (0 - 91) 39-51503 wew. 22 w godzinach od 800 do 1400. w dni robocze.

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny prawomocnym wyrokiem
z dnia 27 maja 2011r. w sprawie II K 172/11, skaza³

Kazimierz Janik

urodzonego 02.02.1952r. w Dobrej, s. Eugeniusza i Heleny z d. Szproch
i Arkadiusz Janik urodzonego 02.10.1979r. w Wêgorzynie, s. Kazimierza
i Marianny z d. Adamczyk na karê po 6 (szeœæ) miesiêcy ograniczenia
wolnoœci zobowi¹zuj¹c ich do wykonywania nieodp³atnej kontrolowanej
pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku
miesiêcznym za czyn z art. 13 par. 1 k.k. w zw. z art. 27 c ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie œródl¹dowym ( tekst jednolity Dz.U.
Nr 189 poz. 1471 z 2010r. z póŸniejszymi zmianami) polegaj¹cy na tym,
¿e skazani w dniu 26 lutego 2011r. na jeziorze Mielno gm. Wêgorzyno
dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu, wbrew przepisom ustawy, za pomoc¹
narzêdzi rybackich w postaci 7 sznurów hakowych, usi³owali dokonaæ
po³owu ryb gatunek szczupak, nie bêd¹c uprawnionymi do rybactwa, jednak zamierzonego celu nie osi¹gnêli z uwagi na zatrzymanie przez patrol
Policji oraz Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej, czym dzia³ali na szkodê Gospodarstwa Rybackiego w Iñsku .
Nadto s¹d orzek³ wobec skazanych œrodki karne: podanie wyroku do
publicznej wiadomoœci na koszt skazanych poprzez og³oszenie w " Tygodniku £obeskim", przepadek narzêdzi s³u¿¹cych do pope³nienia przestêpstwa w postaci siekiery, drewnianego trzonka obsadzonego z metalow¹
koñcówk¹, siedmiu sztuk patyków z deseczkami, na które nawiniête s¹
sznurki z kotwiczkami.
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Co z lokalem
po „Biedronce”?

(£OBEZ). Nowa Rada Nadzorcza
Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie bêdzie musia³a podj¹æ
decyzjê odnoœnie lokalu po by³ej
Biedronce. Lokal ten ju¿ od pewnego czasu stoi pusty i jak na razie nie
ma chêtnych do wydzier¿awienia
go. Pustostan generuje straty, albowiem na cz³onkach spó³dzielni spoczywa ciê¿ar chocia¿by ogrzewania
pomieszczeñ w okresie grzewczym.
W zwi¹zku z tym na Walnym podjêto
uchwa³ê dotycz¹ca zmiany u¿ytkowania lokalu. Oznacza to, ¿e w przy-

sz³oœci albo powstan¹ tam mieszkania pod wynajem, albo mieszkania i
lokale pod us³ugi. S¹ równie¿ pomys³y, aby podzieliæ lokal na mniejsze z
przeznaczeniem tylko na lokale u¿ytkowe. Któr¹ z opcji wybierze Rada
Nadzorcza, czas poka¿e. Jakkolwiek
by nie by³o, ka¿dy z pomys³ów wi¹¿e
siê z nak³adami finansowymi, które
bêd¹ musieli ponieœæ spó³dzielcy.
Rada Nadzorcza bêdzie wiêc musia³a
wybraæ optymalne rozwi¹zanie, które w miarê szybko spowoduje zwrot
poniesionych kosztów.
MM

Wyrok
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny prawomocnym wyrokiem
z dnia 27 maja 2011r. w sprawie II K 149/11, skaza³

Roberta Czurmas³o

urodzonego 28.04.1975r. w Nowogardzie, s. Stanis³awa i Barbary z
d. Bieñkiewicz na karê grzywny w wysokoœci 50 (piêædziesiêciu) stawek
dziennych ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu)
z³otych za czyn z art.27 c ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.
o rybactwie œródl¹dowym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z 2010r.
z póŸniejszymi zmianami) polegaj¹cy na tym, ¿e skazany w dniu 27 marca
na zbiorniku wodnym w rejonie miejscowoœci Zwierzynek gm. Wêgorzyno, wbrew przepisom ustawy o rybactwie œródl¹dowym, za pomoc¹
narzêdzi rybackich w postaci sieci typu "wonton" dokona³ po³owu ryb
z gatunku p³oæ w iloœci 11 kg o wartoœci 22 z³, nie bêd¹c uprawnionymi
do rybactwa, czym dzia³a³ na szkodê Nadleœnictwa £obez.
Nadto s¹d orzek³ wobec skazanego œrodki karne: podanie wyroku
do publicznej wiadomoœci na koszt skazanego poprzez og³oszenie w "
Tygodniku £obeskim"; przepadek dowodów rzeczowych w postaci
rybackich narzêdzi po³owowych w postaci piêciu sieci wonton; obowi¹zek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego Nadleœnictwa £obez
poprzez zap³atê na jego rzecz kwoty 22 ( dwadzieœcia dwa) z³ote; trwa³e
odebranie karty wêdkarskiej.
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SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

Kandydaci bez szans na odpowiedzi na pytania

Walny harmider w Jutrzence
(£OBEZ). W miniony
wtorek odby³o siê Walne
Zgromadzenie
Cz³onków maj¹ce
wy³oniæ now¹ Radê
Nadzorcz¹.
W sk³ad Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” wchodz¹ 42 budynki mieszkalne i 39 lokali u¿ytkowych:
w £obzie – 27 budynków o 1018
mieszkaniach i 33 lokalach u¿ytkowych. W Wêgorzynie – 5 budynków
o 96 mieszkaniach i 1 lokalu u¿ytkowym. W mieœcie Resko – 10 budynków o 214 mieszkaniach i 5 lokalach
u¿ytkowych.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” zrzesza 1300 cz³onków, w
tym 49 cz³onków oczekuj¹cych oraz
129 kandydatów na cz³onków, którzy maj¹ zarejestrowane ksi¹¿eczki
mieszkaniowe i oczekuj¹ na przyjêcie w poczet cz³onków.
Zabrak³o kart do g³osowania
Walne Zgromadzenie cz³onków
w £obzie to jedno z trzech, które odbywaj¹ siê w ramach wyborów do
Rady Nadzorczej. Przypominamy, ¿e
takowe mia³y ju¿ miejsce w Wêgorzynie i w £obzie, jeszcze jedno odbêdzie siê w Resku.
Wtorkowe Walne umiejscowiono w £obeskim Domu Kultury. Sala
na parterze okaza³a siê jednak zbyt
ma³a, aby mog³a pomieœciæ wszystkich cz³onków. Zabrak³o te¿ kart do
g³osowania. Z informacji, jaka zosta³a podana na sali, wynika, ¿e w walnym uczestniczy³o 167 cz³onków
spó³dzielni, z czego 164 uczestniczy³o w g³osowaniu. Brak miejsca na
sali, to nie jedyny dyskomfort, z jakim musieli zmierzyæ siê zebrani.
Okaza³o siê, ¿e sprzêt nag³aœniaj¹cy
nie dzia³a³, jak nale¿y i mówcy musieli poradziæ sobie bez sprzêtu wzmacniaj¹cego g³os. Ci, którzy z natury
maj¹ cichy – byli czasami ca³kowicie
nies³yszalni.
Jak dowiedzieliœmy siê od przyby³ych na g³osowanie mieszkañców, niespodziewana frekwencja
by³a wynikiem m.in. pomys³u, by
wprowadziæ pomierniki ciep³a w
mieszkaniach spó³dzielczych. W tej
kwestii mia³a byæ podjêta uchwa³a.
Jednak spora grupa osób wysz³a z
zebrania po g³osowaniu na Radê
Nadzorcz¹ a przed podjêciem projektów uchwa³. Jak wynika³o z póŸniejszych rozmów z uczestnikami spotkania okaza³o siê, ¿e nie wszyscy wiedzieli, ¿e takie uchwa³y zostan¹ podjête. Tote¿ zwyczajnie po wyborze do
Rady Nadzorczej – opuœcili zebranie,
myœl¹c, ¿e to ju¿ koniec. Na pocz¹tku
zebrania by³o 167 cz³onków spó³-
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pocz¹tku wypowiedzi, osoba zbieraj¹ca g³osy zdo³a³a ju¿ dojœæ do po³owy sali.
Czêœæ osób maj¹cych g³osowaæ
zna³o kandydatów jedynie z widzenia, kojarz¹c osoby, ale nie ich zapatrywania na niektóre kwestie. Jedna
z pañ, nie mog¹c us³yszeæ, co kandydaci maj¹ do powiedzenia, skreœli³a wszystkich kandydatów, nie
oddaj¹c na nikogo g³osu. Uargumentowa³a to tym, ¿e na tych, co byli
- g³osowaæ nie bêdzie, a o nowych
nic nie wie.
Dotychczasowe wyniki wyborów

Do kulturalnych obrad w Jutrzence wci¹¿ daleko; jedni stoj¹, bo zabrak³o
miejsc, ktoœ przemiawia, a tu ju¿ zbieraj¹ g³osy do skrzynki...

dzielni, wydano 164 karty do g³osowania, przy uchwa³ach obecnych
by³o 98 osób.
Dlatego te¿ grupa spó³dzielców
ma zastrze¿enia co do samego sposobu prowadzenia obrad przez przewodnicz¹c¹ zebrania Teresê Smolich oraz samych obrad i tego, co siê
na Walnym dzia³o. Zarzucaj¹ m.in.
to, ¿e nie zosta³ odczytany porz¹dek
obrad, zamiast tego pad³o pytanie,
czy spó³dzielcy zgadzaj¹ siê z nim.
Przeg³osowano, ¿e tak. Czy w zwi¹zku z tym zostan¹ podwa¿one wybory – czas poka¿e.
Mo¿e czy nie mo¿e?
Radczyni prawna Jadwiga Hajdukiewicz, w³aœciwie tu¿ przed wyborem nowego sk³adu Rady Nadzorczej odnios³a siê do kandydatury
Ireneusza Kabata, który obecnie
pe³ni funkcjê wiceburmistrza £obza.
Wyrazi³a swoje w¹tpliwoœci odnoœnie tego, czy pe³nienie funkcji wiceburmistrza i jednoczeœnie radnego w Radzie Nadzorczej nie bêdzie
kolidowa³o ze sob¹. Wprawdzie
wyjaœni³a, ¿e nie ma jednoznacznych
przepisów w tej kwestii, ale w jej odczuciu pe³nienie obu funkcji równoczeœnie mo¿e nie byæ zgodne z prawem. W odpowiedzi Ireneusz Kabat
przypomnia³ pani radczyni prawnej,
¿e swoj¹ kandydaturê z³o¿y³ ju¿ dwa
tygodnie wczeœniej, mia³a wiêc czas
na sprawdzenie tej kwestii i poinformowanie go wczeœniej o swoich
w¹tpliwoœciach. Doda³ równie¿, ¿e i
on konsultowa³ siê z radc¹ prawnym, który nie widzia³ ¿adnych przeciwwskazañ.
Radczyni prawna zauwa¿y³a, ¿e
jeœli jej pogl¹d jest s³uszny, to Rada
Nadzorcza pana Kabata odwo³a o ile
ten dostanie siê do Rady. To samo
powtórzy³a jeszcze przewodnicz¹ca
Walnego zadaj¹c retoryczne pytanie- i co wtedy? Te s³owa wprawi³y

czêœæ wyborców w konsternacjê.
Dyskusjê na ten temat zakoñczy³
jeden z cz³onków zebrania, który
powiedzia³, ¿e nie ma co dyskutowaæ
nad czymœ, czego nie ma w prawie.
Tym samym g³os w tej materii pozostawiono samym wyborcom. Nie
pozostawiono im jednak czasu na
przemyœlenie ani prawne skonsultowanie siê. Wszak wybory mia³y
odbyæ siê za chwilê.
Pytania bez szans odpowiedzi
Nim jednak przyst¹piono do g³osowania, Antoni Moroz zada³ pytania wybranym kandydatom. Przewodnicz¹ca zebrania Teresa Smolich stwierdzi³a, ¿e ci, co chc¹, to
mog¹ na pytania odpowiedzieæ, a ci
co nie maj¹ na to ochoty – nie musz¹.
Z takim zdaniem nie zgodzi³ siê jeden
z kandydatów Jerzy Mechliñski,
który przypomnia³, ¿e zgodnie ze
statutem na pytania nale¿y odpowiedzieæ i nie zale¿y to od dobrej woli
pytanego.
Na nic jednak zda³y siê te s³owa,
albowiem w trakcie wypowiedzi
Wincentego Nowika, przewodnicz¹ca zebrania, przerywaj¹c w pó³
zdania wypowiadaj¹cemu siê, zada³a pytanie, czy wszyscy maj¹ karty
do g³osowania. Gdy Wincenty Nowik zakoñczy³ swoj¹ odpowiedŸ i
spyta³ Antoniego Moroza, czy ten
ma jeszcze jakieœ pytania, przewodnicz¹ca zebrania ponownie spyta³a
czy wszyscy posiadaj¹ karty do g³osowania. Wyjaœni³a, ¿e teraz komisja
przejdzie z urn¹, do której spó³dzielcy wrzuc¹ swoje g³osy. Gdy ju¿
czêœæ osób wrzuci³o g³osy i zaczê³o
wychodziæ z sali, kolejny kandydat
Jerzy Mechliñski stara³ siê odpowiedzieæ na pytanie, które zosta³o
skierowane do niego. W szumie, jaki
powsta³, trudno by³o us³yszeæ s³owa, zreszt¹ chyba nikt nie s³ucha³,
albowiem, gdy J. Mechliñski by³ na

Imiê i nazwisko Wêgorzyno £obez
£¹cznie Resko
Czura Eugeniusz
5 59 64
Grocholski Grzegorz 6 55 61
Jaskólski Robert
2 55 57
Kuligowska Anna 6 71 77
Wêgorzyno
Karpowicz Tadeusz 4 49 53
Paszkowski Marek 7 82 89
£obez Rejon I
Jasiñska Joanna
2 20 22
Koleœnikow Barbara 0 30 30
S³aby Krystyna
2 40 42
Smulski Edmund
0 68 68
Siwiecki Stanis³aw 3 18 21
Szklarski Zdzis³aw 8 35 43
Szwemmer Helena 2 47 49
Urbañski Zdzis³aw 4 34 38
Wojtowicz Danuta 5 45 50
Zaorska Stanis³awa 2 30 32
£obez Rejon II
Demko Jan
5 51 56
Kabat Ireneusz
1 65 66
Kardaœ Joanna
1 28 29
Laszuk Piotr
0 38 38
Nowik Wincenty
8 69 77
Szadziewska El¿bieta 2 37 39
W³odarz Leokadia 4 63 67
£obez Rejon III
Ceholnyk Jan
3 46 49
Górecki Bogdan
9 71 80
Ilewicz Krzysztof
2 43 45
Mechliñski Jerzy
1 32 33
Pude³ko Bogdan
3 54 57
Zdzieszyñski Andrzej 1 64 65
¯uk Helena
8 34 4
Poprzedni sk³ad Rady
Nadzorczej
W sk³ad Rady Nadzorczej, która
obradowa³a w poprzedniej kadencji
wchodzili: przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Pude³ko, zastêpca przewodnicz¹cego Andrzej Zdzieszyñski, sekretarz Rady Witold Szczybelski, cz³onek Komisji Statutowej –
Zdzis³aw Szklarski, cz³onek Komisji
do Spraw GSM Leokadia W³odarz,
zastêpca przewodnicz¹cej Komisji
Statutowej Bogdan Górecki, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej,
cz³onek Komisji Statutowej Wincenty Nowik, cz³onek Komisji Rewizyjnej Stanis³awa Zaorska, przewodnicz¹cy Komisji do spraw GZM
Stanis³aw Siwiecki, Cz³onek Komisji
Statutowej Jolanta Babyszko, cz³onek Komisji Rewizyjnej Alicja NiedŸwiedŸ, cz³onek Komisji do spraw
GZM Marek Paszkowski, Robert Jaskólski cz³onek Rady.
MM
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V ZJAZD ABSOLWENTÓW LO W £OBZIE
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V zjazd abolwentów ³obeskiego „ogólniaka”
Tak jak na poprzednie zjazdy, tak
i na ten (25-26.06.11) przyby³o bardzo wielu absolwentów. Widaæ, ¿e
polubili spotykaæ siê i przyje¿d¿aj¹ z
ca³ego kraju i œwiata, by poodychaæ
powietrzem swojego dzieciñstwa,
napawaæ siê znajomymi widokami
podwórek, ulic, rzeki, odœwie¿yæ
wspomnienia. A przede wszystkim
zobaczyæ kolegów i kole¿anki.
Na zjazd przyby³o prawie 400
osób. Rozpoczêto go msz¹ w koœciele, a po jej zakoñczeniu wszyscy

przeszli przez miasto na plac przy
szkole, gdzie odby³o siê oficjalne
otwarcie zjazdu. By³y wspominki z
historii szko³y i wystêpy artystyczne. PóŸniej obiad i przerwa na odwiedziny rodziców, przyjació³, znajomych, spacery po mieœcie. A wieczorem w hali widowiskowo-sportowej
bal do samego rana. W drugim dniu
odby³o siê jeszcze spotkanie towarzyskie przy ognisku w Œwiêtoborcu
i... wyjazd do domów. Nastêpne spotkanie za 5 lat.
KAR

tygodnik ³obeski 28.6.2011 r.

V ZJAZD ABSOLWENTÓW LO W £OBZIE
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GMINA RESKO

tygodnik ³obeski 28.6.2011 r.

Zakoñczenie roku szkolnego
w Gimnazjum w Resku

22.06.2011 r. uczniowie z Gimnazjum w Resku uroczyœcie zakoñczyli
rok szkolny tradycyjnym apelem i
tym samym rozpoczêli wakacje. O
9.15 uczniowie zgromadzili siê przed
szko³¹ a uroczystoœæ rozpoczêto
przemówieniem dyrektora szko³y.
Po przywitaniu, odœpiewano hymn
pañstwowy a flagi opuszczono do
po³owy masztu.
Nastêpnie uczniowie klas pierwszych i drugich udali siê do hali
sportowej w szkole, gdzie mia³ byæ
kontynuowany apel a trzecioklasiœci ustawiali siê kolejno klasami do
pami¹tkowych zdjêæ przed szko³¹.
Uczniowie klas trzecich w Gimnazjum w Resku, nie byli ubrani tak
jak to w Polsce nas przyzwyczajono,
a mianowicie ubrani byli w stylu
amerykañskim, w togi a na g³owie
mieli birety. Ale to nie koniec nowinek z tamtejszego gimnazjum. Jeszcze w roku szkolnym nauczyciele
wyst¹pili z apelem do uczniów, aby
na zakoñczenie roku szkolnego zamiast kwiatów na po¿egnianie przynieœli pieni¹dze, które wspomog¹
Polsk¹ Szko³ê na Litwie w Poburzu.
I tak by³o, przed wejœciem na halê
zbierano pieni¹dze do przygotowa-

nych puszek. Gdy wszyscy zgromadzili siê ju¿ w hali, trzecioklasiœci rozpoczeli taniec poloneza, naszego
narodowego tañca. Trzeba przyznaæ, ¿e wysz³o to im bardzo fajnie i
efektownie.
W Gimnazjum w Resku podczas
apelu koñcz¹cego rok szkolny 2010/
2011 nagrodzono uczniów za frekwencjê, za wyniki w nauce, sporcie
i za inne szczególne osi¹gniêcia.
Uczniowie dostawali upominki, statuetki, dyplomy, pi³ki, stypendia czy
nagrody pieniê¿ne.
Nagrodê za 100% frekwencjê
otrzymali: Klaudia Jaworska i Bartosz Szymankowski.
Nagrod¹ specjaln¹ Burmistrza
Reska zostali uhonorowani finaliœci
konkursów przedmiotowych: Grzegorz Strojny i Aleksandra Kondrat.
Nagrodê Burmistrza za najwy¿szy
wynik osi¹gniêty z egzaminu gimnazjalnego otrzymali: Grzegorz Strojny
-128 pkt, Aleksandra Kondrat -121
pkt, Jêdrzej Manowiec -111 pkt.
Nagrodê Dyrektora Szko³y za
najwy¿sze wyniki uzyskane na eg-

zaminie gimnazjalnym otrzymali:
Mateusz Cha³upka -108 pkt, Filip
Borowski -107 pkt, £ucja Marsza³ek
-107 pkt, Mateusz Wiêckowski -107
pkt, Bartosz Kulpa -106 pkt, Pawe³
Brzozowski -105 pkt, Patryk Babak 105 pkt, Karolina Majchrzak -101
pkt, Katrin Popielarz -101 pkt.
Stypendia za wyniki w nauce i
osi¹gniêcia sportowe otrzymali: Patryk Babak, Aleksandra Bieñkowska, Filip Borowski, Sandra Budzik,
Pawe³ Brzozowski, Pawe³ Ciszewski,
Mateusz Cha³upka, Mateusz Grzelak, Aleksandra Kondrat, Bartosz
Kulpa, Karolina Kulczewska, Weronika KuŸmiñska, Micha³ Kreczko,
Gra¿yna Latawiec, Karolina Majchrzak, Jêdrzej Manowiec, Adrian
Mucha, Anna Nowicka, Grzegorz
Strojny, Mateusz Wiêckowski i
£ukasz Wójcik.
Burmistrz ufundowa³ równie¿
nagrody uczniom, którzy osi¹gnêli
bardzo wysokie wyniki w ró¿nych
dyscyplinach sportowych w roku
szkolnym 2010/2011. Nagród za
osi¹gniêcia sportowe by³o co niemiara. Nie sposób ich wszystkich
wymieniæ. Pami¹tkowe statuetki za
osi¹gniêcia sportowe otrzymali:
Kamila Œluz, Paulina Œluz, Natasza Czura, Klaudia Podhorodecka,
Sandra Kocik, Weronika Janowska,
Anna Nowicka, Maria Kusiewicz,
Katarzyna Fabisiak, Katarzyna
Mañka, Gra¿yna Latawiec, Monika
Strojna, Klaudia Kukliñska, Justyna
JóŸwiak, Pawe³ Ciszewski, £ukasz
Wójcik, Micha³ Kreczko, Micha³
Pniewski, Tomasz Grzelak, Mateusz
Grzelak, Arkadiusz Krupka, Alan
Kubalak, Jêdrzej Manowiec, Mateusz Wiêckowski.
Dwudziestu jeden absolwentów
ukoñczy³o szko³ê z wyró¿nieniem tj.
uzyskali œredni¹ ocen 4,74 z przed-

miotów obowi¹zkowych i wy¿ej,
oraz co najmniej dobre zachowanie.
S¹ to: Aleksandra Kondrat, Bartosz
Kulpa, Filip Borowski, Aleksandra
Bieñkowska, Micha³ Kreczko, Grzegorz Strojny, Mateusz Cha³upka,
Karolina Majchrzak, Marta Serdyñska, Karolina Kulczewska, Pawe³
Brzozowski, Mateusz Wiêckowski,
Anna Nowicka, £ukasz Wójcik, Jagoda Szostak, Patryk Babak, Weronika KuŸmiñska, Julita Ogórek, Jêdrzej Manowiec, £ucja Marsza³ek,
Katrin Popielarz.
Natomiast czternastu absolwentów zosta³o wpisanych do Z³otej
Ksiêgi tzn. uzyskali œwiadectwo z
wyró¿nieniem, œredni¹ ocen ze
wszystkich przedmiotów 4,8 i wy¿sz¹ oraz wzorowe zachowanie, a s¹
to: Aleksandra Kondrat -5,5; Bartosz Kulpa -5,38; Filip Borowski 5,25; Aleksandra Bieñkowska -5,25;
Micha³ Kreczko -5,19; Grzegorz
Strojny -5,19; Karolina Majchrzak 5,12; Marta Serdyñska -5,07; Karolina Kulczewska -5,06; Mateusz Wiêckowski -5,06; Anna Nowicka -5,0;
£ukasz Wójcik -4,94; Weronika KuŸmiñska -4,81; Julita Ogórek -4,81.
Wraz ze œwiadectwem i zaœwiadczeniem uczniowie koñcz¹cy gimnazjum otzymali pami¹tkowy akt pasowania na absolwenta gimnazjum a
rodzice listy gratulacyjne i podziêkowania.
Na zakoñczenie uroczystoœci
uczniowie klas trzecich rzucili swoimi
biretami w górê. Œwiadectwa i nagrody uczniowie klas I i II otrzymali od
wychowawców w swoich klasach.
Absolwenci po oddaniu tóg tak¿e
udali siê na spotkania ze swoimi
wychowawcami do klas. Wszyscy
bardzo szybko opuœcili halê sportow¹ i na wszystkich twarzach malowa³ siê uœmiech, pewnie dlatego, ¿e
w³aœnie rozpoczêli wakacje.
PJ
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Zakoñczenie roku w Gimnazjum
(£OBEZ) 22 czerwca w Zespole
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie odby³o siê zakoñczenie roku szkolnego. Uroczystoœæ rozpoczê³a podsumowuj¹cym rok szkolny przemówieniem pani dyrektor Ewa Pop³awska.
Wspomniane by³y tegoroczne
sukcesy uczniów szko³y. Wyró¿nionym osobom wrêczono nagrody
burmistrza, dyrektora szko³y oraz
nagrody za wyniki w nauce i wybitne
osi¹gniêcia. Najlepsi uczniowie z³o¿yli pami¹tkowy wpis do Z³otej
Ksiêgi. Nastêpnie klasy trzecie, koñcz¹ce swoj¹ naukê w gimnazjum,
sk³ada³y œlubowanie absolwenta
oraz ¿egna³y siê z nauczycielami,
m³odszymi kolegami i szko³¹.
Uczniowie klas pierwszych i drugich
tak¿e po¿egnali starszych kolegów
wierszem i piosenk¹.
Nagrody Burmistrza £obza
otrzymali: Malatyñski Kacper kl. III
a - Laureat (I miejsce) Miêdzyszkolnego Konkursu geograficznoastronomicznego organizowanego
przez Zespó³ Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie przy wspó³udziale Uniwersytetu Szczeciñskiego, Starostwa
Powiatowego i Ksiêgarni Wspó³czesnej w £obzie w roku szkolnym
2010/2011, trzykrotny Laureat Konkursu geograficznego organizowanego przez Liceum Katolickie w
Szczecinie, finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w latach 2008/2009, 2009/2010,2010/
2011, finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w roku 2010/
2011.
Romej Aleksandra kl. II d - 8
miejsce w Mistrzostwach Polski w
sztafecie szwedzkiej, 1 miejsce w
Mistrzostwach Województwa w
sztafecie szwedzkiej, 13 miejsce w
Mistrzostwach Województwa w biegach prze³ajowych, 2
miejsce w Mistrzostwach Województwa w
biegu na 300 m, 1 miejsce
w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 300 m i w
biegach prze³ajowych.
£owkiet Ewelina kl.
III a - 8 miejsce w Mistrzostwach Polski w
sztafecie szwedzkiej, 1
miejsce w Mistrzostwach Województwa w
sztafecie szwedzkiej, 1
miejsce w Mistrzostwach Powiatu u sztafecie 4 x 100.
Lisik Marta kl. III c, 8
miejsce w Mistrzostwach Polski w sztafecie szwedzkiej, 1 miejsce

w Mistrzostwach Województwa w
sztafecie szwedzkiej, 15 miejsce w
Mistrzostwach Województwa w biegu na 100 m, 1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 100 m, 1
miejsce w Mistrzostwach Powiatu u
sztafecie 4 x 100.
Wêzik Dagmara kl. I a - 8 miejsce
w Mistrzostwach Polski w sztafecie
szwedzkiej, 1 miejsce w Mistrzostwach Województwa w sztafecie
szwedzkiej, 2 miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 300 m, 1
miejsce w Mistrzostwach Powiatu u
sztafecie 4 x 100.
S³adkiewicz Kacper kl. III e Finalista Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego w roku 2010/2011,
Finalista Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego w roku 2010/2011,

Laureat Konkursu geograficznego
organizowanego przez Liceum Katolickie w Szczecinie.
Olchowik Patrycja III a - Ogólnopolski Konkurs Jêzyka Niemieckiego "Sprachdokror", 2010/2011 VII miejsce w województwie,2009/
2010 - VI miejsce w województwie,
2008/2009 - V miejsce w województwie. Ogólnopolski Konkurs Jêzyka
Niemieckiego "Deutschfreund",
2010/2011 - IX miejsce w województwie, 2009/2010 - VII miejsce w województwie, 2008/2009 - III miejsce w
województwie,Ogólnopolski Konkurs Jêzyka Angielskiego English
ACE 2011 - IX miejsce w województwie.
Jadaszewska Klaudia III a - Ogólnopolski Konkurs Jêzyka Niemiec-

kiego "Sprachdokror•h 2010/2011 XI miejsce w województwie, 2009/
2010 - VIII miejsce w województwie,
2008/2009 - III miejsce w województwie., Ogólnopolski Konkurs Jêzyka
Niemieckiego "Deutschfreund•h,
2009/2010- V miejsce w województwie,2008/2009
- IV miejsce w
województwie.
Wasy³yk Aleksandra Kl. III e Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w roku 2010/2011.
Pers Tomasz kl IIIa - Najlepszy
wynik w szkole z egzaminu gimnazjalnego w czêœci humanistycznej 44
pkt, w czêœci matematyczno-przyrodniczej 44 pkt, jêzyk niemiecki 45
pkt.
NAGRODÊ DYREKTORA
SZKO£Y OTRZYMALI: KACPER
MALATYÑSKI, ALEKSANDRA ROMEJ.
Nagroda pana Antoniego Gutkowskiego (by³ego
dyrektora SP 3 i Gimnazjum
Integracyjnego w £obzie):
Kacper Malatyñski.
Do Z³otej Ksiêgi wpisali siê: klasa III - Agnieszka Maciejewska
Katarzyna Wilk; Klasy
II - Zielonka Gabriela; klasy I - Aleksandra Puzyrewska, Dawid Grzegorczyk,
Stempieñ Karolina.
100 proc. frekwencji:
Jolanta Bibik, Karolina
Bere¿añska, Dominika
Magdalan, Marta Skonieczka, Patrycja Pieœlak.
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„Piosenka ¿o³nierska - z nami ³obeziakami”, czyli
VIII Przegl¹d Piosenki niepe³nosprawnych artystów
21 czerwca bierz¹cego roku
odby³ siê Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej przy Œrodwowiskowym
Domu Samopomocy w £obzie. Przegl¹d piosenki organizowany jest
przez Miejsko Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej - Œrodowiskowy
Dom Samopomocy w £obzie, cyklicznie od 8 lat.
Ka¿dego roku repertuar prezentowanych utworów, strojów, dekoracji, klimat zabawy, tañce i swawole
nawi¹zywa³y do ró¿nych stylów i
epok. Bawiono siê ju¿ przy piosenkach biesiadnych, przy muzyce disco polo i piosenkach turystycznych oraz stadnionowych.
Scena jak¹ urz¹dzono przy ŒDS
w £obzie na osiedlu Hanki Sawickiej zamieni³a siê w prawdziwy poligon. By³a tam: kantyna – sto³ówka wojskowa, ancel – areszt wojskowy, latryny – wojskowe toalety
i ¿ó³wiki – wartownicy stoj¹cy przy
bramach.
Ka¿da z dru¿yn uroczyœcie
wchodzi³a na teren zabawy, jak
prawdziwe wojsko prowadzone
przez dowódców, ka¿dy oddzia³
musia³ tak¿e zameldowaæ swoje
przybycie. Postawiono namioty,
ogrodzono teren, którego pilnowali wartownicy. Do £obza przyby³y ekipy z: Goleniowa, Wa³cza,
Œwidwina, Drawska Pomorskiego,
Choszczna, Nowogardu, Reska,
Dzwonowa oraz debiutanci, którzy

pierwszy raz zawitali do £obza, a
mianowicie 3 nowe dru¿yny:
Warsztat Terapii Zajêciowej z Trzebiatowa, ŒDS z Sianowa oraz ŒDS z
Krzêcina.
Na imprezie by³o wielu goœci,
m.in. burmistrz Ryszard Sola, zastêpca burmistrza Ireneusz Kabat, sekretarz urzêdu Monika Jarzêbska i wielu
innych. Obecni tak¿e byli przedstawiciele Pierwszego Skrzyd³a Taktycznego Jednostki Wojskowej
2115 w Œwidwinie.
Przegl¹d piosenki nie mia³ charakteru konkursu, lecz dobrej zabawy i prezentacji twórczoœci, a w
zwi¹zku z tym ka¿da dru¿yna otrzyma³a cenn¹ statuetkê i podarunki od
gospodarzy.
Wa¿n¹ rolê odegrali „gaciowi” szefowie kompanii, którzy opiekowali siê dan¹ grup¹. Byli to uczniowie ³obeskich szkó³ œrednich, którzy
zapisali siê chêtnie do pomocy jako
wolontariusze.
Jako pierwszy na scenie wyst¹pi³ zespó³ „Optymiœci” z ŒDS z
£obza. Zaprezentowa³ nastêpuj¹ce
utwory: „Róza czerwono, bia³o kwitnie bez” z filmu „Jak rozpêta³em II
wojnê œwiatow¹” oraz „Deszcze niespokojne” z filmu „Czterej pancerni
i pies”. W wykonaniu reszty ekip
przyby³ych do £obza mo¿na by³o
us³yszeæ hity piosenki ¿o³nierskiej
takie jak np.: „U³ani, u³ani”, „Wojen-

ko, wojenko”, „Rezerwa”, „Nie ¿a³ujcie serca dziewczyny”, „Myœmy s¹
wojsko”, „Witaj Zosieñko”, „Szumi
dooko³a las”, „Pierwsza brygada”,
„PrzyjedŸ mamo na przysiêgê” czy
„Serce w plecaku”.
Przy muzyce bardzo d³ugo siê
bawiono. By³a kie³baska z grilla i
inne przek¹ski. W Przegl¹dzie Piosenki ¯o³nierskiej w £obzie wziê³o
udzia³ ponad 280 osób niepe³nosprawnych z ca³ego województwa.
Dodatkowo obecnych by³o mnóstwo goœci. Tegoroczna impreza zakoñczy³a siê z pewnoœci¹ sukcesem.
Ciekawe jaki bêdzie motyw przewodni nastepnej imprezy, a ta ju¿ za rok.
Kierownik ŒDS w £obzie Monika
Smulska pragnie podziêkowaæ
wszystkim, którzy pomagali przy

organizacji imprezy oraz wszystkim
darczyñcom. Specjalne podziêkowania kierowane s¹ do: Urzêdu
Miejskiego w £obzie, Pierwszego
Skrzyd³a Taktycznego Jednostki
Wojskowej 2115 w Œwidwinie,
Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych w £obzie za pomoc w transporcie, Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w £obzie za pomoc wolontariuszy, £obeskiego Domu Kultury w
£obzie – nag³oœnienie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Tadeusza Rabiejewskiego za przygotowanie strzelnicy, Wies³awa Pokomedy - przygotowanie wystawy militariów, Danucie Bas oraz „NETTO” za
podarowanie pomidorów, Zbigniewowi Tymoszczuk za udostêpnienie
pojazdów militarnych oraz Gra¿ynie
Trabszo za wyposa¿enie strzelnicy
w s³omê.
Piotr Jachym

Odbudowa czêœci budynku wielorodzinnego
przy ul. Armii Krajowej 43 w Dobrej
W dniu 08 stycznia 2011
r. mia³a miejsce
katastrofa budowlana
w Dobrej. W jej wyniku
zawaleniu uleg³a œciana
szczytowa budynku
mieszkalnego wraz
z klatk¹ schodow¹,
zlokalizowanego
w Dobrej przy
ul. Armii Krajowej 43.
Gmina Dobra wraz ze wspó³w³aœcicielami, wykona³a, zgodnie z Decyzj¹ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w £obzie, niezbêdne roboty w celu uporz¹dkowania terenu katastrofy i zabezpiecze-

nia pozosta³ej czêœci budynku
mieszkalnego.
Opracowano dokumentacjê projektu, która zosta³a uzgodniona z
Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
Szczecinie oraz Komend¹ Wojewódzk¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Szczecinie.
04 marca br. uzyskano pozwolenie na budowê, obejmuj¹ce odbudowê czêœci zniszczonego budynku
wraz z wymian¹ istniej¹cego pokrycia dachowego. Gmina Dobra wraz
ze wspó³w³aœcicielami podpisa³a
umowê z Nowogardzkim Centrum
Budowlanym na realizacjê tego
przedsiêwziêcia. Odbudowa budynku przy ul.Armi Krajowej zosta³a
zakoñczona jednak prac jeszcze nie
odebrano.
PJ
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017
Sprzedam lub zamieniê w £obzie
mieszkanie 2 pokojowe 54 mkw. na
kawalerkê. Tel. 796 389 600
Sprzedam mieszkanie w Karwowie
2 pokoje, kuchnia, gara¿. Tel. 914
220 607
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Du¿y balkon, przestronna piwnica,
bezkonfliktowe s¹siedztwo. Tel. 91
397 5637, 692 070 387
Resko - sprzedam mieszkanie 3
pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831
mkw., cena 134.000 z³. Tel. 888 169
572

US£UGI
Powiat ³obeski
Studnie wiercone (do 20 m). Koszt
z rurami i filtrami 250,- z³ brutto / za
1 mb. Do koñca czerwca bie¿¹cego
roku. Tel. 501 546 814.

Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele,
regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

NIERUCHOMOŒCI

INNE
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PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wynajmê piekarniê po³¹czon¹
wraz ze sklepem spo¿ywczym, w
miejscowoœci Dobra (k. Nowogardu). Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem, bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do „przejêcia" dobrzy pracownicy oraz kontrahenci. tel. kom.
887467309,
stacjonarny:
913920334.

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

Poszukujê pracy jakiejkolwiek . Tel.
695 685 403

Powiat gryficki

Region

Podnajmê lokal u¿ytkowy w £obzie
okolice centrum. Tel 505 184 497
Dorowo gm. Resko. Dom w zabudowie bliŸniaczej, ogród, sad, cena
150 tys. z³. Tel. 600 265 547
Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547
Pilnie sprzedam w Dobrej k. Nowogardu 1/2 domu o pow. 100 mkw. i
gara¿ 42 mkw., powierzchnia dzia³ki 750 mkw. Tel. 668 431 301
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265
547

Powiat œwidwiñski
Œwidwin. Dom wolno stoj¹cy 240
mkw. do zamieszkania od zaraz.
Cena 480 tys. z³..Tel. 502 532 025
Po³czyn-Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw. mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821
461
Dzia³ka Po³czyn-Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719.

Powiat drawski

Powiat œwidwiñski

Dom sprzedam w Drawsku
Pom. Tel. 94 363 2176

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

Daj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:

Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i
Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez,
ul. S³owackiego 6.
tel. 91 39 73 730

Sprzedam rower elektryczny nowy.
Tel. 798 654 602, 91 384 2775

Powiat drawski
Sprzedam: 1) kocio³ grzewczy
(piec) UKS-N ROK wraz z regulatorem temperatury kot³a. Pow. grzewcza do 80 mkw. Cena 1500 z³; 2)
zbiornik na olej opa³owy 1000 l +
piec olejowy do naprawy. Cena 500
z³. Tel. 667 919 719.

Powiat ³obeski

Plantacja borówki amerykañskiej
w Siwkowicach zatrudni zbieraczy
w lipcu - sierpniu. Tel. 515 144 186.

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, PL UE, kontakt Rafa³ 607 790 680

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Fiata 126p. Tel 724 915 868
Kupiê zarejestrowan¹ przyczepkê
samochodow¹. Tel. 603 720 382

Region

ROLNICTWO

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

M³ode kury nioski 20-tygodniowe, pocz¹tek noœnoœci. Gosp.
drobiarskie, ¯abowo 13, tel. 9139-10-666.

NAUKA
Powiat gryficki
Niemiecki - pe³na informacja,
wszystkie dziedziny: t³umaczenia
na miejscu i w terenie. Nauka w
wakacje. Tel. 694 084 240
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Ruszy³a Doberska Amatorska
Liga Pi³ki DALP 2011 Lato
(25.06.2011r. - 24.07.2011r.)
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Trener Tomasz Surma
rozsta³ siê z Sarmat¹

Wyniki pierwszej kolejki rozegranej 25.06.
Flap Jack - Rysiu Team
6:0
Promil Tucze - Rysiu Team
10:1
Blokersi Dobropole - ¯ywczyk Bienice
4:1
Promil Tucze - Farmer Dobropole
3:1
Flap Jack - Fenix Krzemienna
2:4
Dobermani - Bród
3:1
¯ywczyk Bienice - Desperados
1:5
Bród - Blokersi Dobropole
1:3
Desperados - Farmer Dobropole
4:0
Fenix Krzemienna - Dobermani
1:3
Tabela
1. Promil Tucze
2. Desperados
3. Blokersi Dobropole
4. Dobermani
5. Flap Jack
6. Fenix Krzemienna
7. Bród
8. ¯ywczyk Bienice
9. Farmer Dobropole
10. Rysiu Team

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
3
3
0
0
0
0

13:2
9:1
7:2
6:2
8:4
5:5
2:6
2:9
1:7
1:16

Lider strzelców: 9 bramek - Sebastian Œwiderski (Promil Tucze).
Termin 2 - 02.07.2011 r. (sobota)
16.10 Blokersi Dobropole - Fenix Krzemienna
16.35 Dobermani - Rysiu Team
17.00 Desperados - Bród
17.25 Blokersi Dobropole - Rysiu Team
17.50 Flap Jack - Dobermani
18.15 Bród - Farmer Dobropole
18.40 ¯ywczyk Bienice - Promil Tucze
19.05 Fenix Krzemienna - Desperados
19.30 Promil Tucze - Flap Jack
19.55 Farmer Dobropole - ¯ywczyk Bienice

Zapraszamy na Szósty
RAJD TURYSTYKI ROWEROWEJ
z cyklu „POWITANIE LATA”
NAD JEZIORO KARWOWO
" trasa: £OBEZ - ZACHE£MIE - MESZNE - STRZMIELE - JEZIORO
KARWOWO - PRZYBORZE - DALNO - £OBEZ
" Niedziela, 3 lipca 2011 r.
" zbiórka - godz. 10:00, £obez, przy fontannie
" dystans: 27 km, drogi gruntowe, leœne dwupasmówki
" bêdzie przygoda, s³uszna pogoda, lato wszêdzie, zero komarów,
dywany na drodze, s³owem to wszystko o czym mówimy niezapomniana
impreza
" zapewniamy: posi³ek turystyczny, napoje, mi³¹ atmosferê …
" zrzuta na posi³ek: 4 z³
" zakoñczenie - 15:30
" informacje: Adam Kogut, tel. 607881467 - adamku@vp.pl
" organizator: Ognisko TKKF B³yskawica £obez
" Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe.
Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.

Coœ siê zaczyna, coœ siê koñczy... Trener Tomasz Surma (na
zdjêciu) po prawie 10 latach pracy
w Sarmacie z koñcem czerwca 2011
roku przestaje byæ jej trenerem.
Decyzja ta podjêta przez trenera
Surmê osobiœcie, zosta³a przyjêta
przez Zarz¹d Sarmaty.
Jako powód swojej rezygnacji
ten zas³u¿ony dla Sarmaty trener
poda³ fakt, ¿e prawie 10 lat spêdzonych w jednym klubie, jest a¿ tak
d³ugim okresem, ¿e pora ju¿, by zrobiæ miejsce swoim nastêpcom, a tak
ju¿ ca³kiem po ludzku, mimo spokojnych warunków pracy, z jakimi mia³
do czynienia w Sarmacie, czuje siê
zmêczony pracuj¹c tak d³ugo w jednym miejscu. Jednoczeœnie chcia³by
podziêkowaæ zawodnikom, dzia³aczom i kibicom Sarmaty z którymi
spêdzi³ wiele mi³ych chwil pracuj¹c
w Dobrej.
Trener nie podj¹³ jeszcze decyzji
co do dalszych swoich losów trenerskich. Z tego co wiem, mimo propozycji z innych klubów chcia³by chocia¿ jeden sezon odpocz¹æ od czynnego trenowania ale na dzieñ dzisiejszy nie podj¹³ jeszcze decyzji.
Tomasz Surma absolwent szczeciñskiego IKF, trener II klasy pi³ki
no¿nej do Sarmaty przyszed³ w 2000
roku i z pó³toraroczn¹ przerw¹ w latach 2003/2004 pracowa³ do chwili
obecnej.
W pierwszych latach swej pracy
w Dobrej z dru¿yn¹ Sarmaty osi¹ga³

czo³owe lokaty w ówczesnej klasie
okrêgowej. Prze³om w Jego pracy
nast¹pi³ w sezonie 2007/2008 gdy
Sarmata awansowa³ do V ligi. W
nastêpnym sezonie zespó³ z marszu
wygra³ rozgrywki V ligowe i awansowa³ do IV ligi. Sezon 2009/2010 by³
chyba najlepszym w historii Sarmaty, zespó³ zaj¹³ wysokie VI miejsce w
IV lidze zachodniopomorskiej i dotar³ do fina³u Pucharu Polski okrêgu
szczeciñskiego. Równie udany by³
ostatni sezon, gdy dru¿yna Sarmaty
mimo, i¿ z powodu modernizacji boiska w Dobrej zagra³a tylko cztery
mecze na w³asnym stadionie, zajê³a
wysokie VIII miejsce.
Szanuj¹c decyzjê trenera i przyjmuj¹c Jego rezygnacjê Zarz¹d Sarmaty chcia³by podkreœliæ, ¿e by³
przez ca³y czas bardzo zadowolony
z pracy i wyników osi¹ganych przez
dru¿ynê trenowan¹ przez Tomasza
Surmê. Jednoczeœnie chcia³by
¿yczyæ, aby pracuj¹c w jakimœ nowym klubie ten zas³u¿ony dla Sarmaty trener osi¹ga³ wyniki nie gorsze,
ni¿ te, jakie osi¹gn¹³ w Sarmacie. I
chocia¿ na oficjalne podziêkowanie
dla trenera przyjdzie jeszcze czas, to
Zarz¹d Sarmaty ju¿ dziœ chcia³by na
³amach Tygodnika £obeskiego serdecznie mu podziêkowaæ: Dziêkujemy ci Trenerze!
Nazwisko nowego trenera Sarmaty Zarz¹d poda w terminie póŸniejszym.
estan
galeria na: www.sarmatadobra.com
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NAJM£ODSI SPORTOWCY W WARSZAWIE
CZWARTKI
LEKKOATLETYCZNE
to jedna z najbardziej
udanych form
wspó³zawodnictwa
sportowego dzieci szkó³
podstawowych.
Od 17 lat impreza sta³a siê trwa³ym elementem sportowego krajobrazu Polski. Idea Czwartków, poza
walorami wychowawczymi, wpisa³a
siê w promocjê zdrowego stylu ¿ycia
oraz wdra¿anie nawyków systematycznej pracy treningowej i smakowania sukcesów. Dla m³odych sportowców w wieku 10 - 13 lat udzia³ w
zawodach sta³ siê wyj¹tkowym wydarzeniem i prze¿yciem, stworzy³
mo¿liwoœæ zmierzenia siê z najlepszymi rówieœnikami, wpierw w powiecie, potem w kraju.
Dzieci z 10 szkó³ podstawowych
z terenu gmin powiatu ³obeskiego w
dniach 10 - 12 czerwca br. zaprezentowali siê w Fina³ach XVII Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie. Na stadionie sto³ecznego Klubu Sportowego
„Orze³”, w obecnoœci ponad 3 000
dzieci, przez 2 dni na bie¿ni, skoczni
i rzutni trwa³o wielkie œwiêto m³odych lekkoatletów.
Sk³ad reprezentacji Powiatu
£obeskiego.
Gmina Resko (15 uczniów):
Szko³a Podstawowa Resko: Celiñska Marta, Mucha Paulina, Zuzanna Frej, Kamieñska And¿elika,
Maliñski Tomasz.
Szko³a Podstawowa £osoœnica Bodys Jakub.
Szko³a Podstawowa £abuñ Wielki - Œwi¹tek Wiktoria, Puch Anita,
Puch Karolina, Korgul Maja,Wojnarowska Bogumi³a, Wojnarowski

M³odzi sportowcy na Placu Zamkowym w Warszawie

Hubert, Janczyszyn, Tomasz, ¯urawikAdam.
Szko³a Podstawowa Starogard Kusiewicz Anna.
Gimna Wêgorzyno (17 uczniów):
Szko³a Podstawowa Wêgorzyno
- Ko³odyñska Anna, Ciszewska Kinga, Witkowska Aleksandra, Ziêba
Julia, WoŸnicki Damian, £achañski
Marcin, Maduñ B³a¿ej, Stasiak Liwia, Stasiak Dawid, Stasiak Aron,
Franczak Marceli, Paraszczak Micha³, Sa³dak Micha³.
Szko³a Podstawowa Runowo
Pom. - Moroz Maciej, Ernst Dominik,
Buka³a Sebastian, S³omiñski Dawid.
Gmina Dobra (8 uczniów):
Szko³a Podstawowa Wojtaszyce
- Smuga Karolina, Smuga Patryk,
Kasicki Rafa³.
UKS „Arbod” Dobra - Borysiak
Kinga, Sadowska Milena, Bakalarczyk Wiktoria, Babirecka Weronika,
Awgul And¿elika.

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „ARBOD” Dobra sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Pani
IWONIE FATZ oraz Firmie LKL „PARAMIX” B£¥DKOWO za uszycie dresów sportowych .
Prezes Klubu Janusz £ukomski

Reprezentacja Powiatu £obeskiego na otwarciu XVII Ogólnopolskich Fina³ów "Czwartków Lekkoatletycznych" w Warszawie.
Chor¹¿y - Mateusz Gunera, uczeñ SP z Be³cznej

Gmina £obez (2 uczniów)
Szko³a Podstawowa Be³czna Mateusz Gunera.
Szko³a Podstawowa nr 2 £obez Sandra £azarek.
£¹cznie ekipa Powiatu £obeskiego liczy³a 42 dziewczynki i ch³opców
z klas IV, V i VI. Kadrê wychowawczo-opiekuñcz¹ sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego
szkó³ podstawowych: p. Jan Michalczyszyn (Resko), p. Janusz £ukomski (Dobra), p. Aneta Jaremko (Runowo Pom.), p. Monika Nadkierniczna (Wêgorzyno), p. Dariusz Czajka
(Wêgorzyno), p. Kazimierz Mikul
(£obez). Funkcjê kierownika ekipy
pe³ni³ p. Kazimierz Mikul.
W „Tygodniku £obeskim” zostan¹ podane wyniki uzyskane przez
„gwiazdki” ³obeskiego sportu.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Milenka Sadowska z Dobrej na
podium z pucharem i srebrnym
medalem za zajêcie II miejsca w
biegu na 600 m
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5 lat istnienia przedszkola w Karwowie

Urodzinowa uroczystoœæ zakoñczenia
roku przedszkolnego w Karwowie
Z okazji podsumowania dzia³alnoœci Ma³ego Przedszkola w Karwowie, gm. £obez dn. 21. czerwca br.
zorganizowano URODZINOW¥
UROCZYSTOŒÆ ZAKOÑCZENIA
ROKU PRZEDSZKOLNEGO. W
spotkaniu wziê³y udzia³ wszystkie
przedszkolaki (10 dzieci) oraz ich
rodzice, a tak¿e nauczyciele: Zofia
Jurzysta, Krystyna Maciochowska i
Bo¿ena Zarecka - kieruj¹ca placówk¹. Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Ryszard Sola - burmistrz £obza i Jadwiga Malinkiewicz
- so³tys wsi. Obecni te¿ byli absolwenci przedszkola.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ program
muzyczno - ruchowy w wykonaniu
dzieci. Swój wystêp Mali Artyœci
zakoñczyli zespo³owym zdmuchniêciem symbolicznej 5 -tej œwieczki na
urodzinowym torcie. Ich wysi³ek
zosta³ nagrodzony upominkami. Po
czêœci artystycznej krótko przedstawiono historiê za³o¿enia Ma³ego
Przedszkola. By³a te¿ okazja do podziêkowañ za pracê obecnym Nauczycielkom oraz osobom wspieraj¹cym codzienne funkcjonowanie
placówki. Placówka objê³a opiek¹ 10
dzieci z 3 okolicznych miejscowoœci.
Dzieci, które nie mieszkaj¹ w Karwowie na zajêcia doje¿d¿aj¹ szkolnym
autobusem. Pobyt dziecka w Przedszkolu od pocz¹tku by³ i jest nieodp³atny dziêki temu, ¿e funkcjonowanie placówki finansowano z unijnych funduszy i dotacji gminnej.
Ma³e Przedszkole w Karwowie
jest zarejestrowane w ewidencji
gminnej jako Niepubliczny Punkt
Przedszkolny, którego organem prowadz¹cym jest Stowarzyszenie
Przyjació³ Karwowa.
Placówka zosta³a za³o¿ona z inicjatywy mieszkañców wsi Karwowo
w 2006 r. i finansowana do koñca
2007 r. w ramach projektu " Ma³e
Przedszkole w Ka¿dej Wsi" SPO
RZL, realizowanego przez Federacjê
Inicjatyw Oœwiatowych (FIO) z
Warszawy. Dziêki temu wyposa¿ono przedszkole w meble, pomoce
dydaktyczne, zabawki i op³acano
pracê nauczycielki ( pierwsz¹ nauczycielk¹ w przedszkolu by³a pani
Stanis³awa Szyd³owska z £obza).
W latach 2008/2009 realizowano
projekt POKL WUP "Ma³e wiejskie
przedszkole w Karwowie", dziêki
czemu mo¿liwe by³o finansowanie
codziennych zajêæ wychowania

przedszkolnego, zakup zabawek,
pomocy dydaktycznych, poczêstunku oraz funkcjonowanie zespo³u wczesnego wspomagania dziecka, w ramach którego prowadzono
indywidualne i grupowe zajêcia z
logoped¹ i psychologiem.
Od 2010 r. Przedszkole utrzymuje
siê wy³¹cznie z dotacji gminnej i
œrodków w³asnych Stowarzyszenia.
Takie rozwi¹zanie pozwala na op³acenie pracy nauczycielek ( 2 osoby,
³¹cznie 1 etat) oraz pokrywanie kosztów bie¿¹cych. Przedszkole jest kierowane nieodp³atnie przez prezesa
stowarzyszenia. Brak œrodków nie
pozwala na zatrudnienie odpowiedniej osoby na to stanowisko. Du¿ym
wsparciem jest te¿ praca sta¿ysty w
charakterze pomocy nauczyciela,
wspó³praca z £DK (nieodp³atnie
u¿yczony lokal), a tak¿e wielka pomoc rodziców dzieci.
£¹cznie od pocz¹tku funkcjonowania Ma³e Przedszkole w Karwowie opiek¹ objê³o 29 wiejskich dzieci
(19 z nich rozpoczê³o naukê szkoln¹,
a 10-ro obecnie uczêszcza do Placówki). Od wrzeœnia br. w przedszkolu w Karwowie po raz pierwszy 6-ro

dzieci rozpocznie naukê w klasie O,
a 4-ro utworzy grupê dzieci m³odszych.
Na zakoñczenie uroczystoœci
burmistrz Ryszard Sola podsumowa³
pracê przedszkola, by³ bardzo zadowolony z pracy tej placówki i ¿yczy³
wszystkim podwodzenia w dalszej

pracy.
Po czêœci oficjalnej przyszed³
czas na kawê dla goœci, wspomnienia i rozmowy. Dzieci usiad³y razem
w kó³eczku i jad³y wspólnie tort, zajada³y truskawki i inne pysznoœci,
które przygotowano specjalnie na t¹
uroczystoœæ.
PJ

KOLEJNY SUKCES M£ODYCH SIATKARZY
MKS OLIMP £OBEZ
Nasi m³odzi siatkarze,
którzy w maju zostali
wicemistrzami
województwa, potwierdzili
wysok¹ klasê sportow¹ i
przynale¿noœæ do czo³ówki
województwa w kategorii
wiekowej do 13 lat.
W eliminacjach wojewódzkich
Turnieju KINDER + SPORT (czwórki), które odby³y siê 14 czerwca w
hali Szczeciñskiego Domu Sportu,
stanêli na podium zajmuj¹c III miejsce.
Siatkarscy mistrzowie MKS
Olimp £obez zagrali w sk³adzie:
Maciej Dombrowski, Oskar Waszczyk, Gracjan Bogucki, Dawid i Aron
Stasiak - wszyscy SP Wêgorzyno
oraz Mateusz Gunera - SP Be³czna.
Gratulacje za postawê i za osi¹gniête wyniki w bie¿¹cym sezonie.
Kazimierz Pawelec

Rezultaty turnieju:
SP 12 Szczecin
Delfin Dar³owo
MDK Œwinoujœcie
UKS Orliki Szczecin
Delfin Dar³owo
Olimp £obez
UKS Orliki Szczecin
SP 12 Szczecin
Olimp £obez
MDK Œwinoujœcie

-

MDK Œwinoujœcie
Olimp £obez
Delfin Dar³owo
SP 12 Szczecin25:9
UKS Orliki Szczecin
MDK Œwinoujœcie
Olimp £obez
Delfin Dar³owo
SP 12 Szczecin25:23
UKS Orliki Szczecin

25:17
16:25
25:16
11:25
23:25
25:10
26:16
9:25

Wyniki turnieju:
1 miejsce UKS Orliki Szczecin, 2 miejsce SP 12 Szczecin, 3 miejsce MKS Olimp
£obez, 4 miejsce MDK Œwinoujœcie, 5 miejsce Delfin Dar³owo
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Wstrz¹saj¹cy epilog tajemniczego zaginiêcia majora lotnictwa ze Œwidwina

Po prawie piêciu latach znaleziono
cia³o majora Wojciecha R.
(ŒWIDWIN) Wiadomoœæ
o okolicznoœciach
odnalezienia zw³ok
majora lotnictwa
Wojciecha R. ze
Œwidwina jest
wstrz¹saj¹ca. Na nowo
od¿y³y pytania, co sta³o
siê feralnego dnia 29
maja 2006 r., gdy
Wojciech R. wyszed³ do
pracy i do niej nie dotar³.
Wojciech R. by³ kadrowcem w
stopniu majora w œwidwiñskim gar-

NietrzeŸwi kieruj¹cy
W czasie d³ugiego weekendu policjanci zatrzymali 5 nietrzeŸwych kierowców.
W Poradzu policjanci zatrzymali
Tomasz W., lat 31, który kierowa³ samochodem marki BMW z wynikiem
1,02 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
22 czerwca policjanci zatrzymali
dwóch nietrzeŸwych rowerzystów; w
Cieszynie i £obzie. W Bo¿e Cia³o policjanci zatrzymali na ul. Budowlanej
kieruj¹cego samochodem Renault, który jecha³ z wynikiem 0,52 mg/l, i w
Runowie Pomorskim Paw³a D., jad¹cego na rowerze w stanie nietrzeŸwym.
Kolizja i wypadek
21 czerwca oko³o godz. 19.50, na
drodze £obez - Strzmiele, kieruj¹ca
Citroenem mieszkanka Nowogardu
uderzy³a w sarnê, która nagle wybieg³a
na jezdniê. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
22 czerwca o godz. 19.35 na skrzy¿owaniu ulic Koœciuszki i Przyrzecznej
dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹ca samochodem VW Passat mieszkanka £obza prawdopodobnie zajecha³a
drogê jad¹cej rowerem 68-letniej mieszance £obza. Rowerzystka upad³a na
ziemiê i dozna³a ogólnych obra¿eñ cia³a
oraz z³amanie rêki. Prowadzone w tej
sprawie postêpowanie wyjaœni wszystkie okolicznoœci tego zdarzenia.
W³amania w £obzie
W nocy z 21 na 22 czerwca na terenie
£obza policjanci odnotowali dwa w³amania. Na ulicy Niepodleg³oœci nieznany
sprawca w³ama³ siê do piwnicy, zrywaj¹c wczeœniej k³ódkê. Z piwnicy spraw-

nizonie lotniczym. W dniu zaginiêcia, jak zwykle wyszed³ rano do pracy. Ubrany by³ w odzie¿ cywiln¹, w
mundur przebiera³ siê dopiero w pracy. Mia³ dojœæ piechot¹ do przystanku wojskowych autobusów. Nikt ze
znajomych z jednostki o tej godzinie
zaginionego nie widzia³. Kilka minut
po siódmej, ¿ona zadzwoni³a do
mê¿a do jednostki. Kolega poinformowa³ j¹, ¿e nie ma go jeszcze w pracy. Oko³o dwunastej, gdy nie mia³a
mo¿liwoœci skontaktowania siê z
mê¿em, poinformowa³a policjê w
Œwidwinie, ¿e z mê¿em musia³o siê
coœ staæ. Rozpoczêto poszukiwania,
które prowadzi³a ¯andarmeria Wojskowa i Policja, a przede wszystkim
rodzina. O Wojciechu R. informowa-

ca skrad³ dwie wiertarki, przed³u¿acz,
szlifierkê k¹tow¹. Suma strat wynosi
1.350 z³.
Natomiast na ulicy Kraszewskiego
nieznany sprawca w³ama³ siê do samochodu marki VW Golf i z baga¿nika
skrad³ tubê basow¹ i lewe tylne œwiat³o.
Straty to 200 z³.
Awanturuj¹ siê po wypiciu
W czasie ostatniego czerwcowego
weekendu policjanci z ca³ego powiatu
odnotowali zwiêkszon¹ liczbê interwencji zwi¹zanych z awanturami domowymi, spowodowanymi przez nietrzeŸwych wspó³mieszkañców. Takich
interwencji by³o kilkanaœcie, z czego
piêæ osób trafi³o do Policyjnej Izby
Zatrzymañ w celu wytrzeŸwienia. Ich
pozostawienie w domu by³o bowiem
niebezpieczne dla nich samych jak i domowników. W niedzielê zatrzymano do
wytrzeŸwienia 4 mê¿czyzn i kobietê.
NietrzeŸwi na drogach
Ponownie na drogach powiatu policjanci zatrzymali trzech nietrzeŸwych
kieruj¹cych, w tym dwóch rowerzystów - w Wysiedlu i Dobrej. W Lesiêcinie zatrzymano Roberta Ch., który jecha³ samochodem marki Daewoo z
wynikiem 0,52 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Trzy kolizje
W czasie weekendu zdarzy³y siê na
drogach powiatu trzy kolizje drogowe.
W pi¹tek, 24 czerwca, oko³o godz.
14.20 na drodze Drawsko - £obez, w
miejscowoœci Zajezierze, kieruj¹cy samochodem marki Isuzu mieszkaniec
Drawska Pomorskiego na ³uku drogi nie

³o wiele organizacji zajmuj¹cych siê
zaginionymi. Przez piêæ lat bez skutku.
Niespodziewanie w kwietniu br.
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej we Wroc³awiu poinformowa³, ¿e
we wroc³awskim Zak³adzie Patomorfologii znaleziono zw³oki i mo¿e to
byæ cia³o zaginionego Wojciecha R.
Jak ustalili œledczy, major zmar³ w
Szpitalu Kolejowym we Wroc³awiu
pod koniec grudnia 2006 roku, czyli
pó³ roku po zaginiêciu. Trafi³ do szpitala z krwotokiem wewnêtrznym i
lekarzom nie uda³o siê go uratowaæ.
Przed œmierci¹ mia³ powiedzieæ jak
siê nazywa, ale jednoczeœnie stwierdzi³, ¿e jest bezdomny i nie ma rodziny. Co robi³ w okresie miêdzy zaginiêciem a trafieniem do szpitala – nie

wiadomo. Nie wiadomo te¿, czy uda
siê to kiedykolwiek wyjaœniæ.
Ktoœ we Wroc³awiu musia³ pope³niæ jakiœ b³¹d, ¿e nie wszczêto
procedury poszukiwania rodziny
zmar³ego po tym, jak poda³ swoje
nazwisko. Zw³oki majora, jako osoby bezdomnej, trafi³y do kostnicy i
tam przele¿a³y 4,5 roku. Po ich ujawnieniu wykonano badania genetyczne, które potwierdzi³y, ¿e to cia³o
Wojciecha R.
W minionym tygodniu odby³ siê
jego pogrzeb.
Konkluzja jest smutna - jak ³atwo w
naszym kraju mo¿na siê „zgubiæ” i jak
trudno pañstwu – jego instytucjom i
organom odpowiedzialnym za bezpieczeñstwo obywateli – odnaleŸæ swojego mieszkañca.
KAR

dostosowa³ prêdkoœci do warunków
panuj¹cych na drodze i w wyniku gwa³townego hamowania na mokrej nawierzchni straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na przeciwny pas ruchu i
uderzy³ w jad¹cy z naprzeciwka samochód marki Renault, kierowany przez
mieszkañca powiatu czarnkowskotrzcianeckiego. Uszkodzeniu uleg³y
oba pojazdy.
W £obzie na ul. H. Sawickiej niezna-

ny sprawca wykonuj¹c manewr cofania
uderzy³ w prawid³owo zaparkowany
pojazd marki Opel Vectra, powoduj¹c
jego uszkodzenie.
W sobotê 25 czerwca oko³o godz.
20.30 w Resku, na ul. W. Polskiego,
kieruj¹ca samochodem marki Ford
Eskort wymusi³a pierwszeñstwo przejazdu prawid³owo jad¹cemu samochodem marki BMW. Uszkodzeniu uleg³y
oba pojazdy.
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I Komunia
œwiêta
Kamila

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

