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Mapa wybudowanej sieci jest upstrzona kolorem - do poprawki

Kiedy wyprowadzicie siê
z Wêgorzyna?
(WÊGORZYNO). Goœæmi
sesji Rady Miejskiej byli
przedstawiciele firmy
buduj¹cej sieæ
kanalizacyjn¹ i
wodoci¹gowa oraz
in¿ynier kontraktu.
Uczestnicy sesji nie
pozostawili na goœciach
suchej nitki. Okazuje siê,
¿e wykopy pod jednym z
budynków wykonywano
nawet po 10 razy, sieæ
jest niesprawna, a rury
popêka³y, nim
zakoñczono prace.

Ju¿ nie bardzo wiadomo, kto buduje to przedszkole

Na budowie przedszkola
w £obzie tylko krzaki wiêksze

CMYK

Sprzedam
Fiata Ducato
Maxi 3.0, 160 KM, 3,5 t,
L4H6, rok prod. 2008,
bogato wyposa¿ony.

Tel. 602-507-454

Seria
w³amañ
w £obzie
Podpalacze
z³apani
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Tusk ju¿ otwarcie pluje
Polakom w twarz

Kazimierz Rynkiewicz

W

Z drugiej strony

poprzednim numerze
pisa³em o tym, jak pod
rz¹dami PO-PSL wyprzedawane s¹ Niemcom polskie
firmy, na przyk³adzie SEC lub zamykane, z korzyœci¹ dla Niemiec,
jak stocznia, co jest zabójstwem dla
Pomorza Zachodniego.
Nie ma dnia, byœmy nie dowiadywali siê o kolejnych przyk³adach.
Oto minister gospodarki landu Meklemburgia-Pomorze Przednie poinformowa³, ¿e dwie stocznie po³o¿one na jego terenie w Stralsund i w
Wolgast, otrzymaj¹ z bud¿etu regionalnego 100 mln euro pomocy finansowej.
Co wiêcej, stwierdzi³, ¿e w³adze
tego landu bêd¹ pomaga³y stoczniom tak d³ugo, jak to tylko bêdzie
potrzebne. Obydwie stocznie, które
zatrudniaj¹ zaledwie 2 tys. pracow-

ników ju¿ 2 lata wczeœniej otrzyma³y ponad 300 mln euro kredytu z
pañstwowych banków, gwarantowanego przez rz¹d federalny i rz¹d
landu. Niemiecki rz¹d, przy pomocy setek milionów euro, ratowa³ te¿
stocznie w Rostoku i Wismarze,
gwarantuj¹c tak¿e ich kredyty w
pañstwowych bankach w wysokoœci
a¿ 90 procent ich wartoœci.
Co na to polski premier, który
wystraszy³ siê UE, czyli Niemców, i
nie chcia³ dotowaæ i gwarantowaæ
kredytów polskim stoczniom. Ano
Donaldowi Tuskowi co jakiœ czas
Niemcy przypinaj¹ order, by siedzia³ cicho. W³aœnie odebra³ ju¿
trzeci¹ niemieck¹ nagrodê, im. Waltera Rathenau, za zas³ugi na rzecz
pog³êbienia integracji europejskiej
podczas polskiego przewodnictwa
w Radzie UE. Rok wczeœniej zosta³
wyró¿niony „Z³ot¹ Wiktori¹ dla
Europejczyka Roku”, a dwa lata
temu nagrod¹ im. Karola Wielkiego.
Odebranie nagrody im. Waltera
Rathenau to ju¿ naprawdê kpiny z

polskiego spo³eczeñstwa. Otó¿
Walter Rathenau, niemiecki ¿yd,
zas³yn¹³ z tego, ¿e jako niemiecki
minister podpisa³ uk³ad w Rapallo w
1922 r., na podstawie którego w³¹czono Rosjê Sowieck¹ w obieg
œwiatowej gospodarki. Dosz³o wtedy do nawi¹zania stosunków dyplomatycznych i przerwania izolacji
Rosji na arenie œwiatowej.
Po jego podpisaniu rozpoczê³y
siê tajne rozmowy przedstawicieli
Reichswehry z przedstawicielami
Armii Czerwonej, które doprowadzi³y do podpisania 11 sierpnia
1922 r. porozumienia o wspó³pracy
wojskowej. Jej przedmiotem by³o
zaopatrzenie Armii Czerwonej
przez Reichswehrê w broñ i amunicjê oraz pomoc niemieckich wojskowych w rozbudowie przemys³u
zbrojeniowego ZSRR. Niemcy zobowi¹za³y siê do zaopatrzenia Rosjan w broñ, amunicjê, rozbudowanie radzieckiego przemys³u zbrojeniowego przez specjalistów niemieckich oraz udzielenie wysokich
kredytów na zbrojenia, w zamian za

Œwiêcenie pól nie takie
zapomniane
Magdalena Mucha

Z

uroczystoœciami œwiêcenia pól spotka³am siê w
powiecie krapkowickim
na OpolszczyŸnie. Zwyczaj ten jest
¿ywy do dziœ i mieszkañcy poszczególnych wsi „karnie” uczestnicz¹ w
œwieceniu. Mieszkañcy wsi Komorniki wyruszaj¹ z procesj¹ 25 maja w
dniu œw. Urbana, patrona pól, rolników i urodzajów. Jest to dzieñ
szczególny dla wszystkich mieszkañców opolskiej wsi. Procesja jest
porównywalna do tej podczas Bo¿ego Cia³a. Uczestnicz¹ w niej zarówno starsi, jak i dzieci, którzy uroczyœcie kontynuuj¹ zwyczaj obchodzenia pól i zabudowañ. Procesja zmierza do kapliczki œw. Urbana postawionej w polach. Ciekawostk¹ jest,
¿e obiekt ten wybudowano pod koniec XVIII wieku, a do niedawna
jeszcze znajdowa³a siê tam kropiel-

nica. Rolnicy przed rozpoczêciem
prac polowych wstêpowali do kaplicy, aby prze¿egnaæ siê œwiêcon¹
wod¹.
W niedalekich £owkowicach
jednak pola œwiêci siê ju¿ 15 czerwca, w dniu œw. Wita. Zwyczaj ten obchodzi siê od dwustu lat, gdy w tym
dniu o godz. 13.00 potê¿ne gradobicie zniszczy³o pola uprawne tutejszych rolników. Pierwsza procesja,
która odby³a siê dwa wieki wczeœniej, w dniu poœwiêcenia kapliczki,
odby³a siê na kolanach. Dziœ ju¿ nikt
na kolanach w procesji nie uczestniczy, ale za to frekwencja jest obowi¹zkowa. Oczywiœcie to nie ksi¹dz
sprawdza obecnoœæ, a wiara ludzi w
to, ¿e nieobecnoœæ w niej przyczyni
siê do zniszczenia pól przez gradobicie. Dlatego te¿ w tym dniu wiele
osób bierze wolne z pracy.
Gdy rozmawia³am z mieszkañcami na ten temat, potwierdzali z
pe³nym przekonaniem, ¿e jedynie
œwiêcenie pól chroni ich przed
¿ywio³em. Podawali wiele przyk³adów na to, ¿e ich uprawy pozostawa-

³y nietkniête, gdy s¹siednie by³y
niszczone. Niektórzy przekonywali, ¿e ¿ywio³y przechodzi³y „po granicy”. Potwierdza³ to równie¿
ksi¹dz pe³ni¹cy tam swoj¹ s³u¿bê,
choæ nie chcia³ rozwodziæ siê nad
przyczynami takiego stanu rzeczy.
„Po prostu tak jest” - powiedzia³
wówczas do mnie z uœmiechem.
Wierzyæ, nie wierzyæ, to ju¿
rzecz marginalna, albowiem sam
zwyczaj obchodzenia i œwiêcenia
pól ma w sobie swoiste piêkno, gdy
ca³a wieœ wyrusza ze sztandarami,
modlitw¹ i pieœni¹ na ustach, pocz¹wszy od najm³odszych do najstarszych mieszkañców, od autochtonów, czyli Œl¹zaków, poprzez
Niemców, którzy zostali po wojnie
i przyjêli polskie obywatelstwa i nazwiska od Polaków, którzy osiedlili
siê tu po wojnie, a niektórzy ca³kiem
niedawno. W tym dniu nie ma ró¿nic
ani pokoleñ, ani pochodzenia,
wszyscy modl¹ siê o obfite plony i
ochronê przed ¿ywio³ami, rozumiej¹c, ¿e jeœli uprawy zostan¹ zniszczone, to czeka ich niedostatek.

udostêpnienie Niemcom radzieckich poligonów.
Dzia³o siê to w dwa lata po napaœci Sowietów na Polskê, która obroni³a wtedy Niemcy przed komunistyczn¹ nawa³nic¹.
Pañstwa zachodnie by³y oburzone postaw¹ Niemiec i poczytywa³y
uk³ad za zdradê. W Polsce zasadnie
obawiano siê, ¿e nastêpstwem tego
uk³adu mo¿e byæ wspólna polityka
radziecko-niemiecka wobec Polski.
Zwieñczeniem tej wspó³pracy by³
pakt Ribbentrop-Mo³otow i kolejny
rozbiór Polski.
Rozumiem, ¿e Niemcy mog¹
mieæ takiego idola, ale polski premier? Tusk, jako historyk z wykszta³cenia, powinien znaæ historiê.
Jako polityk, powinien wiedzieæ, ¿e
dzisiaj nie walczy siê na frontach
militarnych, tylko gospodarczych i
politycznych. Tylko dlaczego od
razu wywiesza bia³¹ flagê? W imieniu ca³ej Polski! W zamian za poklepanie po plecach na salonach? A co
na to my, Polacy?

Gazeta Powiatowa
Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 0504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)
Piotr Jachym
Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.tygodniklobeski.xwp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik „gazeta gryficka”, „wieœci
œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

tygodnik ³obeski 5.6.2012 r.

Psy pogryz³y troje dzieci
(GMINA WÊGORZYNO).
W ubieg³ym miesi¹cu w
gminie dosz³o do trzech
wypadków pogryzienia
ma³ych dzieci przez psy.
Dwa zdarzenia mia³y
miejsce w osiedlu XXX
lecia, trzecie - na terenie
gminy.
Pierwsze zdarzenie mia³o miejsce 2 maja, gdy czteroletnie dziecko
wraca³o z placu zabaw. Zosta³o pogryzione w pobli¿u klatki schodowej. Pies ugryz³ dziecko w twarz w
okolice oka. Zosta³o odwiezione do
Szczecina na szycie. W tym wypadku wêgorzyñscy policjanci prowadz¹ postêpowanie z art. 160 par.
3 Kodeksu karnego. Pies by³ puszczony luzem, w³aœciciel jest znany.
Paragraf 3 mówi o dzia³aniu nieumyœlnym. Sprawa jest w toku, na tê
chwilê nie ma wiêc jeszcze rozstrzygniêcia.
Do drugiego zdarzenia dosz³o
16 maja. Tym razem zosta³o poszkodowane szeœcioletnie dziecko, które bawi³o siê niedaleko budynku.
Pies chwyci³ dziecko za nogê. Sprawa jest o tyle bardziej skompliko-
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wana, ¿e o ile w pierwszym wypadku w³aœciciel psa by³ znany, tak tym
razem okaza³o siê, ¿e do psa nikt
przyznaæ siê nie chcia³. Opiekuj¹ siê
nim ludzie mieszkaj¹cy w okolicy.
Teoretycznie wiêc pies by³ dozorowany, dogl¹dany, ale de facto bez
w³aœciciela. Mimo wszystko wobec
opiekunów prowadzone jest postêpowanie z art. 77 kodeksu wykroczeñ, czyli za niezachowanie œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu
psa.
Trzeci wypadek zdarzy³ siê ju¿
na terenie gminy Wêgorzyno, na terenie prywatnym, gdzie bawi³y siê
dzieci. Pies uwi¹zany by³ przy budzie. W pewnym momencie trzyletnia dziewczynka podesz³a do psa i
zosta³a zaatakowana przez czworonoga. W tym wypadku zosta³y zachowane wszystkie œrodki ostro¿noœci przez w³aœciciela.
Wszystkie trzy zdarzenia nie s¹
ze sob¹ w ¿aden sposób powi¹zane.
Kwestiê pogryzieñ dzieci poruszy³ zastêpca komendanta powiatowego w £obzie podczas sesji Rady
Miejskiej w Wêgorzynie. Zwróci³
uwagê, ¿e trzy przypadki takich zdarzeñ to zdecydowanie za du¿o i nale¿y podj¹æ dzia³ania.

- To jest bol¹czka. Jest stra¿,
myœlê, ¿e jakieœ przedsiêwziêcia
pod w tym zakresie na terenie gminy
bêd¹ potrzebne. Je¿eli chodzi o ca³y
powiat ³obeski, to jest mniej zdarzeñ, natomiast tutaj trójka dzieci
zosta³a pogryziona przez psy. Poleci³em przygotowaæ postêpowanie
przygotowawcze jako przestêpstwo. Wœród tych dzieci czteroletnia
dziewczynka zosta³a pogryziona
przez psa luŸno biegaj¹cego. Tak
nie mo¿e byæ - powiedzia³ zastêpca
komendanta powiatowego w
£obzie m³. insp. Jacek Dobrek.
Z koeli stra¿nik miejski zapowiedzia³, ¿e ju¿ zosta³y wszczête
dzia³ania odnoœnie nieprzestrzegania przepisów trzymania zwierz¹t.
Bêd¹ kontrole szczepieñ na terenie
gminy i Wêgorzyna.
MM

Dachowanie
przed
Reskiem
(RESKO) 2 czerwca,
o godz. 21.30, na drodze
Resko - Starogard,
dosz³o do wypadku.
Robert F., zamieszka³y w Z., gm.
Drawsko, kieruj¹c samochodem
VW Transporter na prostym odcinku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wpad³ do
przydro¿nego rowu i dachowa³.
Uszkodzeniu uleg³ pojazd, a
trójka pasa¿erów zosta³a przewieziona do szpitala, gdzie po wstêpnych badaniach na obserwacji pozosta³ Roman W., lat 57. Wstêpnie lekarz okreœli³ obra¿enia do dni siedmiu.
(kp)

Og³oszenie o zatrudnieniu
Sklep Biedronka - miasto Wêgorzyno
Charakterystyka pracy: Kierownik Zastêpca kierownika:
- Zapewnienie funkcjonowania sklepu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
standardami firmowymi.
- Organizowanie i nadzorowanie pracy podleg³ego personelu.
- Reprezentowanie firmy wobec klientów i dostawców.
Wymagania:
- Doœwiadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomoœæ
specyfiki handlu detalicznego.
- Doœwiadczenie w kierowaniu zespo³em.
- Wykszta³cenie minimum œredni (preferowany profil handlowy).
- Przynajmniej podstawowa znajomoœæ obs³ugi komputera.
- Rzetelnoœæ i uczciwoœæ.
- Dyspozycyjnoœæ oraz gotowoœæ do odbycia kilkutygodniowego
szkolenia poza miejscem zamieszkania.
Zatrudnionym osobom oferujemy:
Pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê organizacji.
Stabilnoœæ zatrudnienia.
Aplikcje prosimy nadsy³aæ na podany poni¿ej kontakt:
- dorotazgliczynska@gmail.com lub tel. 665 126 936.
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P£YTY OSB
NAJTANIEJ. 602 131 760

Ukrad³ z³oto i pieni¹dze
w £obzie
28 maja, w godz. od 11.00 do 13.30
w £obzie, przy ul. Budowlanej, nieustalony sprawca przy u¿yciu dopasowanego klucza dokona³ w³amania do mieszkania, sk¹d zabra³ z³ot¹ bi¿uteriê w
postaci trzech pierœcionków, obr¹czki,
krzy¿yka, dwóch ³añcuszków, dwóch
monet poz³acanych okolicznoœciowych
z wizerunkiem Jana Paw³a II oraz pieni¹dze w kwocie 170 z³ i 70 euro. W
sumie straty wynosz¹ 2.900 z³.

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

Okrad³ sklep
Z 29 na 30 maja w Wo³kowie nieustalony sprawca po uprzednim wy³amaniu kraty zabezpieczaj¹cej drzwi
oraz wy³amaniu zamka w drzwiach
sklepu dokona³ kradzie¿y artyku³ów
spo¿ywczych, napojów, alkoholu, wyrobów tytoniowych, chemicznych oraz
pieniêdzy z kasy sklepowej. Straty w
kwocie 4 tys. z³ na szkodê Urszuli S.

W³ama³ siê po kosmetyki
Z 29 na 30 maja przy ul. Niepodleg³oœci w £obzie nieustalony sprawca,
przy wybiciu szyby wystawowej sklepu
zielarskiego, dokona³ kradzie¿y kosmetyków ró¿nych marek, w sumie na
2,5 tys. z³ na szkodê El¿biety H., mieszkanki £obza.

W³amanie do gara¿u
Z 29 na 30 maja w £osoœnicy nieustalony sprawca po uprzednim zerwaniu skobla z gara¿u dokona³ kradzie¿y
dwóch pojemników plastikowych z zawartoœci¹ 15 litrów benzyny, dwóch
wêdek nieustalonej marki, trzech ko³owrotków, dwóch szpul ¿y³ki wêdkarskiej, zestawy ciê¿arków o³owianych,
haczyków, siatki do przechowywania
ryb. Straty oszacowano na kwotê oko³o
350 z³ na szkodê Mariana K.

Obrobi³ kiosk
Z 30 na 31 maja w £obzie przy ul.
Obroñców Stalingradu nieustalony
sprawca przy uprzednim wywa¿eniu
rolety i wybiciu szyby okienka podawczego dosta³ siê do wnêtrza kiosku,
sk¹d zabra³ w celu przyw³aszczenia artyku³y tytoniowe, zapalniczki oraz pieni¹dze w kwocie 100 z³, na szkodê Teresy K.

Okrad³ gara¿
Z 31maja na 1 czerwca w £osoœnicy
nieustalony sprawca poprzez ukrêcenie
k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi wejœciowe do gara¿u dosta³ siê do œrodka, sk¹d
zabra³ w celu przyw³aszczenia spawarkê elektryczn¹, kanister zawartoœci¹ 5
litrów benzyny, a nastêpnie dokona³
kradzie¿y z niezamkniêtego samochodu marki Rover radioodtwarzacza CD,
czym spowodowa³ straty w kwocie 750
z³ na szkodê Barbary L.

Zderzyli siê lusterkami
1 czerwca o godz. 12.50, na drodze
Rogówko - £obez, kieruj¹cy samochodem marki Mercedes Józef S., zamieszka³y w P. gm. Wêgorzyno, nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci manewru wymijania, w wyniku czego doprowadzi³ do
zderzenia lusterkami z innym prawid³owo jad¹cym samochodem Daewoo, kierowanym przez Stanis³awa O., mieszkañca £obza.

NietrzeŸwy za kó³kiem
2 czerwca godz. 15.55 £obez ul.
Wojska Polskiego Piotr £., mieszkaniec
£obza, kierowa³ samochodem marki
Citroen, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwym, mia³ 0,45 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wymusi³ pierwszeñstwo
2 czerwca godz. 10.25 na skrzy¿owaniu drogi Starogard Resko z drog¹ do
Sosnówka Miros³aw S. zamieszka³y S.
gmina Resko, kieruj¹c samochodem
Opel Kadett wymusi³ pierwszeñstwo
przejazdu dla samochodu marki Skoda,
kierowanego przez Andrzeja B., zamieszka³ego w D¹browie Górniczej w
wyniku czego doprowadzi³ do zderzenia pojazdów.

NietrzeŸwi rowerzyœci
3 czerwca na drodze Wêgorzyno Wêgorzynko Adam W., zamieszka³y w
Wêgorzynie, kierowa³ rowerem, bêd¹c
w stanie nietrzeŸwoœci. Posiada³ 0,89
mg alkoholu na litr w wydychanym powietrzu.
3 czerwca 20.25 w Dobrej na ul.
Bema Stanis³aw £., lat 58, zamieszka³y
D. gmina Dobra kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwoœci, mia³ 1,04 mg alkoholu na litr w wydychanym powietrzu.
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Kiedy wyprowadzicie siê z Wêgorzyna?
(WÊGORZYNO). Goœæmi sesji
Rady Miejskiej byli przedstawiciele firmy buduj¹cej sieæ kanalizacyjn¹ i wodoci¹gowa oraz in¿ynier
kontraktu. Uczestnicy sesji nie pozostawili na goœciach suchej nitki.
Okazuje siê, ¿e wykopy pod jednym
z budynków wykonywano nawet po
10 razy, sieæ jest niesprawna, a rury
popêka³y, nim zakoñczono prace.
Budowa i przebudowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej
to temat, który coraz bardziej bulwersuje mieszkañców miasta.
Podczas d³ugiej dyskusji zarówno radni, jak i mieszkañcy mieli
wiele zastrze¿eñ nie tylko odnoœnie
wykonania sieci, ale i nadzorowania
jej budowy. W pierwszym rzêdzie
zastrze¿enia zosta³y skierowane do
przedstawicielki in¿yniera kontraktu Wandy Ja³oszyñskiej-Bitenc.
Zwrócono uwagê, ¿e projekt nie
obejmuje starej przepompowni na
ul. £¹kowej, a ta ma zapewniæ przep³yw œcieków na oczyszczalniê.
Dopytywano o to, kto posiada oryginalne dokumenty po przetargu:
kosztorysy inwestorskie i dokumenty projektowe oraz czy dofinansowanie z Unii wyniesie tyle, ile zak³adano, czyli 3.200 tys. z³. Dopytywano równie¿, dlaczego zwiêkszono
zakres robót ziemnych i czym by³y
one spowodowane, dlaczego jest
tak ogromna iloœæ wadliwie wykonanej sieci.
Wanda Ja³oszyñska-Bitenc - z
wykszta³cenia mgr in¿. in¿ynierii
chemicznej, by³a wójt gminy Przelewice obecnie zatrudniona w Komplet Inwest wyt³umaczy³a, ¿e przekazanie placu budowy i rozpoczêcie
formalne robót nast¹pi³o w lutym
2011 roku. G³ówna trudnoœæ polega³a na tym, ¿e nale¿a³o dokonaæ
zmian w przebiegu sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Podgórnej po to,
¿eby zgraæ koñcowy odcinek, czyli
studzienkê koñcow¹ z poziomem
studzienki z projektowan¹ czêœci¹
kanalizacji sanitarnej w maj¹cym
byæ budowanym rondzie obwodnicy Wêgorzyna. W tamtej dokumentacji projektowej sieæ kanalizacyjna
zaprojektowana na rzecz gminy
Wêgorzyno okaza³a siê niespójna z
projektem, który mia³ realizowaæ
Eko-War.
By³a to jedna z przyczyn opóŸnieñ, wzrostu kosztów i problemów
technicznych.
Drug¹ przyczyn¹ powoduj¹c¹
opóŸnienie prac by³a budowa przepompowni na ul. Zielonej.
Gmina Wêgorzyno sk³adaj¹c
wniosek o dofinansowanie do instytucji PROW uzyska³a poziom dofi-

nansowania kwotowo obliczony
jako 75 proc. wartoœci kwalifikowanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Przy czym w umowie
podpisanej z PROW-em jest zapisane, ¿e bêdzie ona obni¿ona do proporcji 75 proc. wartoœci rzeczywistej po przetargu ale... samej sieci
bez przy³¹czy.
Okazuje siê, ¿e przepompowniê
na ul. £¹kowej przeoczono... podczas aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Tym samym przepompownia tak wa¿na dla dzia³ania sieci
nie znalaz³a siê w drugim przetargu
i firma, wygrywaj¹c zadanie, nie
musi przepompowni modernizowaæ.
- Zrobiliœmy sobie inwestycjê, która jest jeszcze niezrobiona,
bo prawie jedna trzecia to pomarañczowe do poprawki. Kiedy to bêdzie
zrobione, bo w przetargu jest data
oddania - 31 wrzesieñ 2011 r. - dopytywa³a radna Jadwiga Kamiñska.
Z kolei radny Janusz Sadurek
dopytywa³ o to, kto zawini³, ¿e jest
tak Ÿle?
- Kto zawini³, ¿e na etapie przygotowania inwestycji nie uwzglêdniono podstawowych rzeczy, nie
uwzglêdniono
doprowadzenia
³¹czy elektrycznych. Ja siê na tym
nie znam. Ktoœ tu musia³ ponieœæ
winê i na koniec - kiedy wyprowadzicie siê z Wêgorzyna? O jakoœci
wykonanych prac œwiadczy jedna
rzecz. Naprzeciw mojego domu jest
studzienka od kanalizacji, nie wiem
sk¹d wziê³a siê tam woda podskórna. Aby z tej studzienki pozbyæ siê
wody, wpuszczono tam pracownika,
zszed³ po drabinie, nabiera³ wodê i
wylewa³ na ulicê. Powiem tak - za
bardami krakowskimi, którzy mówili: "Nie przenoœcie nam stolicy do
Krakowa" ja powiem - nie pod³¹czajcie nam tej kanalizacji, bo ja nie
bêdê wyci¹ga³ wiadrami œcieków powiedzia³ radny Janusz Sadurek.
G³os w dyskusji zabra³ przedstawiciel wykonawcy firmy Eko War,
który przyzna³, ¿e s³usznie spad³o na
firmê sporo gromów. Jak wyjaœni³,
przetarg by³ og³oszony na budowê
sieci o d³ugoœci 10,5 km w bardzo
krótkim okresie. Roboty rozpoczê³y siê 15 lutego i do 15 wrzeœnia
mia³y siê skoñczyæ.
- Pod ziemi¹ wystêpowa³y ró¿ne
rzeczy, które nas zaskoczy³y i projektanta równie¿. Czêœæ by³a niezinwentaryzowana. Przyk³ad ul. Strzelecka. Sieæ przebiega³a tam, gdzie
s¹ s³upy energetyczne, gdzie jest
sieæ teletechniczna. By³o bardzo
du¿o zmian. Jeœli brygady na kanalizacji dzia³a³y w ró¿nych miej-

scach, to póŸniej okaza³o siê, ¿e
efekt by³, jaki by³. Dokonaliœmy
komisyjnego przegl¹du wszystkich
wykonanych sieci w okresie od 14
marca do 22 marca. Wtedy komisyjnie stwierdziliœmy, ¿e rzeczywiœcie
s¹ miejsca, gdzie nap³ywa woda.
Zrobiliœmy inspekcjê monitorowania, niestety miejsc wadliwych okaza³o siê bardzo du¿o. Dzisiaj (miniony czwartek - przyp. red.) jest ich
jeszcze na poziomie oko³o 1,5 km.
Pragniemy przeprosiæ. Mamy plan,
¿e do koñca lipca to wszystko usuniemy. S¹ miejsca, gdzie jest
uszczelka wywiniêta, w kilku miejscach zdarzy³o siê, ¿e by³a pêkniêta
rura, s¹ te¿ syfony, czyli miejsca, w
których ca³y czas sta³by œciek w rurze, jest to efekt ró¿nych przyczyn,
b³êdów wykonawcy oczywiœcie, ale
efekt trudnego terenu i mnóstwa
kolizji, które wystêpowa³y. Na samym pocz¹tku, gdy weszliœmy
wiosn¹ w ulicê Drawsk¹, okaza³o
siê, ¿e na trasie, gdzie zosta³a wytyczona sieæ, stoi szopka z drewnem,
potem coœ innego, wszystkiego nie
wolno rozbieraæ, trzeba by³o to
jakoœ omijaæ. Ulica Strzelecka kolejna kolizja. Poszliœmy metr g³êbiej, nie wiem czy to by³ dobry ruch,
bo zrobiliœmy tak, a dzisiaj okazuje
siê, ¿e tam mamy najwiêcej usterek.
Sieci by³y projektowane na posesjach prywatnych. Zosta³y wyrzucone z dróg - nawet pod schodami
budowaliœmy sieæ kanalizacyjn¹.
Przecie¿ nie bêdziemy rozbieraæ
schodów. Staraliœmy siê z tego
wszystkiego wyjœæ. Chcemy przekazaæ sprawn¹, prawid³owo wybudowan¹ kanalizacjê. Sieæ wodoci¹gowa funkcjonuje od lutego,
wszystko zosta³o przy³¹czone. Na
sieci wodoci¹gowej zosta³o coœ zaprojektowane, po drodze okaza³o

siê, ¿e kilkanaœcie domostw nie by³o
przewidziane pod³¹czenie. Nie
wiem dlaczego. Pod³¹czyliœmy. Ludzie maj¹ wodê. Z Zielon¹ nie wiadomo by³o, w³aœciwie mieliœmy bardzo du¿e w¹tpliwoœci. Najpierw
robiæ polbruki, czy czekaæ na
ENEA. Podjêliœmy decyzje - czekamy na ENEA. Nie wiedzia³em, ¿e
ENEA ma tak du¿y zakres robót.
Tam by³a budowana ca³kiem nowa
sieæ. Dobrze, ¿e nie budowaliœmy
drogi wczeœniej - powiedzia³ przedstawiciel g³ównego wykonawcy.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro zwróci³ uwagê, ¿e
je¿eli inspektor nadzoru podpisuje
dokument, ¿e wszystko jest sprawne, a kamerowanie wykaza³o mnóstwo usterek, to inspektor nadzoru
powinien siê wstydziæ.
Ryszard Brodziñski wypowiadaj¹c siê jako mieszkaniec zwróci³
uwagê, ¿e na nowym osiedlu wybudowanym na by³ych polach, równie¿ usterek nie zabrak³o. Zaznaczy³, ¿e sytuacja jest win¹ nadzoru
inwestorskiego, bowiem podpisa³
siê pod czymœ, co jest nieprawdziwe.
Pozostaje jeszcze pytanie, jaki
wp³yw na jeden z budynków ma
fakt, i¿ oko³o 10 razy wykonywano
pod nim wykop, ods³aniaj¹c fundamenty.
Pod znakiem zapytania pozostaje równie¿ fakt, w jaki sposób nie
zgra³y siê dwie sieci, gdy jeszcze w
2006 roku mia³a byæ to jedna sieæ.
Dopiero poprzednia burmistrz podzieli³a zadanie na dwa. Projektant
musia³ wiêc wiedzieæ, o dalszej czêœci projektowanej przez Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich.
Pocieszeniem dla mieszkañców
jest fakt, i¿ sieæ ma trzy lata gwarancji od podpisania protoko³u koñcowego.
MM
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Izba tradycji
w bibliotece?
Koniecznoœæ powo³ania izby tradycji
powraca co jakiœ
czas. Niegdyœ czêœæ
mieszkañców £obza
wskazywa³o na najstarszy budynek w
mieœcie - dom przy
ul. Bema 13. Te koncepcjê jednak odrzucono, powo³uj¹c siê
na zbyt wysokie
koszty. W konsekwencji gmina postanowi³a obiekt sprzedaæ pod rozbiórkê.
Tymczasem nowy
w³aœciciel budynek
remontuje.
Oko³o dwóch lat temu, aby zadoœæuczyniæ kolekcjonerom i mi³oœnikom historii burmistrz wskaza³
salê po by³ej Bibliotece Pedagogicznej. Od tamtego czasu temat
powstania Izby tradycji ucich³. Pojawi³ siê niedawno, ale tym razem
wyszed³ ze strony Starostwa Powiatowego, przy okazji planów budowy
auli. Nie minê³o kilka miesiêcy, a
ponownie temat zosta³ poruszony tym razem na sali posiedzeñ w Urzêdzie Miejskim w £obzie. Czêœæ
mieszkañców znu¿ona mówieniem
o izbie ju¿ przynajmniej od siedmiu
lat, odda³a swoje zbiory poza powiat.
- Temat wykorzystania tej sali
pojawi³ siê bodaj¿e dwa lata temu.
By³ pomys³, aby powsta³a tam izba
tradycji, abyœmy mogli zgromadziæ
tam ró¿nego rodzaju pami¹tki, które s¹ w gestii dyrektora, ale te¿ posiadaj¹ mieszkañcy naszej gminy.
Odst¹piliœmy od konkretnego zaj-
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mowania siê tym problemem, budynek zostanie poddany termomodernizacji. Wiedzieliœmy, ¿e zgodnie z
harmonogramem w tym roku prace
musz¹ zostaæ wykonane, wiêc nie
by³o sensu inwestowania w tê salê,
by po roku czy dwóch ponownie
wchodziæ w remont. Jeszcze na pocz¹tku roku zastanawialiœmy siê z
dyrektorem, w jakim kierunku
pójœæ, bo jeœli izba tradycji, to jak
mia³aby ona wygl¹daæ? Co chcielibyœmy uzyskaæ, maj¹c tak¹ izbê tradycji? Jeœli mielibyœmy wykorzystaæ tê salê na ten cel, to ju¿ musielibyœmy myœleæ o tym, aby w przysz³orocznym bud¿ecie zabezpieczyæ œrodki na to, aby zrobiæ tam solidny remont. Remont jest konieczny tak czy inaczej, trzeba tam wymieniæ instalacjê, zrobiæ porz¹dn¹
pod³ogê, podwieszany sufit, przy
okazji podwieszanego sufitu nale¿a³oby zrobiæ odpowiednie oœwietlenie, które da³oby siê regulowaæ
odpowiednio do potrzeb. Na pewno
potrzebne by³oby odpowiednie nag³oœnienie i miejsce gdzie mo¿na
by³oby robiæ ró¿nego rodzaju prezentacje multimedialne, bo wtedy
sala mia³aby szerokie spectrum wykorzystania.
Izba tradycji by³aby spójna z
funkcjonowaniem biblioteki. Mo¿na by³oby pokazaæ wiele rzeczy dotycz¹cych historii naszej gminy i
naszego regionu. Mo¿na by³oby to
wspaniale wpleœæ, jest du¿e, wolne
pomieszczenie i mo¿na je lepiej wykorzystaæ - powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
Za powstaniem izby argumentowa³ równie¿ dyrektor ³obeskiego
Domu Kultury Dariusz Ledzion,
który przyzna³, ¿e nie ma takiego
pomieszczenia, a sam chêtnie odda³by kilka rzeczy. Zwróci³ te¿ uwagê na to, ¿e to co dzisiaj nie ma
wartoœci, za 15 lat, mo¿e ju¿ byæ
histori¹. Wskaza³ równie¿ na to, ¿e
wielu mieszkañców miasta, chêtnie
odda³oby wiele eksponatów.
- Oprócz natury co my mo¿emy
pokazaæ? Coraz wiêcej osób do nas
przyje¿d¿a, coraz wiêcej osób nas
odwiedza - dopytywa³ dyrektor.
Na razie temat powstania izby
zosta³ jedynie „rzucony” wœród radnych. Czy znajda siê na ni¹ pieni¹dze oka¿e siê we wrzeœniu przy planowaniu bud¿etu na rok przysz³y.
MM
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Na budowie
przedszkola tylko
krzaki wiêksze

(£OBEZ). Termin
zakoñczenia budowy
przedszkola miejskiego zosta³ przesuniêty do koñca wakacji. Mieszkañcy
£obza maj¹ wobec
tej daty spore w¹tpliwoœci. W¹tpliwoœci
odnosz¹ siê równie¿
co do ceny i wykonawcy.
Prace nad budow¹ przedszkola
rozpoczê³y siê ju¿ w 2010 roku,
gdy to z bud¿etu gminy wydano na
ten cel 112.722,68 z³ na prace projektowe, które wykona³o szczeciñskie biuro oraz prace rozbiórkowe,
które wykona³a firma równie¿ ze
Szczecina.
Jednokondygnacyjny budynek
przedszkola rozebra³a firma „SPEC
- MIN” Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Szczecinie, za kwotê 54.772,68 z³,
opracowano dokumentacjê projektow¹ na rozbudowê oraz przebudowê istniej¹cego budynku przedszkola. W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy parterowy
budynek przedszkola po³¹czony z
ju¿ istniej¹cym budynkiem ³¹cznikiem. Nowy obiekt bêdzie przeznaczony dla piêciu oddzia³ów przedszkolnych, ka¿dy po 25 dzieci, wraz
z sal¹ sportowo widowiskow¹ zapleczem dydaktycznym i czêœci¹
gospodarcz¹. Projekt zosta³ opracowany przez firmê „AR” Projekt z
siedzib¹ w Szczecinie za ³¹czn¹
kwotê 57.950 z³.

Na pocz¹tku ubieg³ego roku wy³oniono firmê Przedsiêbiorstwo Remontowo-Budowlane „Profil” Tadeusz KuŸnik Rusinowo, która spe³ni³a wszystkie warunki i zaproponowa³a najni¿sza cenê za wybudowanie przedszkola. Jednak ju¿ podczas
sesji mowa jest o konsorcjum dwóch
firm, które budowê realizuj¹. Czy
gmina podpisa³a umowê z konsorcjum, czy z firm¹, która przetarg
wygra³a? Niby nic, ale jednak.
Zgodnie z t³umaczeniami wiceburmistrza, firma, która przetarg wygra³a, by³a g³ównym wykonawc¹.
Na opóŸnienia mia³y mieæ wp³yw
silne mrozy (trzy tygodnie tej zimy)
oraz k³opoty finansowe (zgodnie z
dokumentami do koñca ubieg³ego
roku gmina mog³a wyp³aciæ milion
z³). Aby jednak nie og³aszaæ nowego przetargu i nie traciæ przez to
czasu, postanowiono, ¿e g³ównym
wykonawc¹ bêdzie drugi konsorcjant. I tu rodzi siê pytanie czy bra³
on udzia³ w postêpowaniu przetargowym? Nie ma te¿ mowy o tym
kiedy owo konsorcjum zosta³o zawi¹zane. Póki co, bez wzglêdu na
to, kto jest g³ównym wykonawc¹, na
placu budowy nie ma zmian. Publikujemy zdjêcie sprzed miesi¹ca,
które w zupe³noœci odpowiada stanowi obecnemu, z jedn¹ widoczn¹
ró¿nic¹ - krzewy rosn¹ce przed
przedszkolem s¹ wy¿sze.
Przy okazji warto dodaæ, ¿e najczêœciej konsorcjum zawi¹zuje siê
wówczas, gdy mo¿liwoœci finansowe jednej firmy przekraczaj¹ mo¿liwoœci zrealizowania zamierzenia.
Teoretycznie przedszkole mia³o
kosztowaæ ponad trzy miliony z³, w
praktyce - to siê jeszcze oka¿e.
MM
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Pod skrzyd³ami Or³a
(WÊGORZYNO). W ostatnim dniu maja
wêgorzyñskie gimnazjum obchodzi³o swoje œwiêto dziesiêciolecie otrzymania sztandaru i nadania
imienia Or³a Bia³ego.
Podczas jubileuszu nie zabrak³o
wznios³ych s³ów z nawi¹zaniem do
patrona oraz ¿yczeñ, aby szko³a pod
jego skrzyd³ami utrzymywa³a wysoki poziom.
Goœæmi uroczystoœci byli m.in.:
ks. abp metropolita szczeciñsko-kamieñski Andrzej Dziêga, wicestarosta ³obeski Jan Zdanowicz oraz burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska. Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli zaprzyjaŸnionych szkó³
m.in. z Gimnazjum z £obza, Zespo³u Szkó³ w £obzie, ZSR CKP w
Œwidwinie.

Po wznios³ych i patetycznych
przemówieniach oraz wystêpie
m³odych artystów przyszed³ czas na
zwiedzanie szko³y a tym samym zapoznanie siê z najlepszymi uczniami i sportowcami w historii szko³y.
M³odzi dziennikarze oraz laureaci konkursu plastycznego i literackiego mieli swoje piêæ minut.
Prace uzdolnionych artystów mo¿na by³o podziwiaæ w holu szko³y. W
jednej z sal zaprezentowano god³o
narodowe, jako symbol wielu s³u¿b
w ró¿nych okresach dziejów Polski. W centrum pyszni³ siê sztandar
szko³y.

Po czêœci oficjalnej uczestnicy
uroczystoœci zostali przewiezieni
do BrzeŸnicy, gdzie odby³a siê msza
polowa przed nieczynnym koœcio-

³em pw. Matki Bo¿ej Królowej Polski. Oczywiœcie po mszy nie mog³o
zabrakn¹æ pikniku, na którym wszyscy pysznie bawili siê.
MM

Nic nie daje proszenie i b³aganie
(£OBEZ). Podczas
komisji po³¹czonych Ÿle
oceniono wspó³pracê
œwietlic z so³tysami oraz
dzia³ania dyrektora
odnoœnie pracowników.
Nagrodê roczn¹ dla
dyrektora przyznano
jednog³oœnie.
Podczas komisji so³tysi mieli
bardzo du¿o pytañ odnoœnie mo¿liwoœci organizowania imprez dla
dzieci na wsiach w obliczu nowych
uwarunkowañ. Do roku ubieg³ego
so³tysi otrzymywali na ten cel pieni¹dze, w tym roku organizacjami
maj¹ zaj¹æ siê œwietlice w porozumieniu z so³tysami i po napisaniu

wniosków. Po dyskusji radna Maria
Pokomeda dopytywa³a kto w Domu
Kultury za wspó³pracê ze œwietlicami, skoro radni musz¹ na sesji wys³uchiwaæ problemów. Uzna³a, ¿e
cz³owiek ten albo nie pracuje, albo
pracuje Ÿle. Ale zastrze¿eñ do pracy
£DK by³o wiêcej.
- Nie podoba mi siê organizacja
pracy w domu kultury. Jak wchodzi
radna Pokomeda, to wszyscy udaj¹,
¿e pracuj¹, a nie raz zasta³am sytuacjê, ¿e pan informatyk siedzi z
nogami na biurku i zabija czas, udaj¹c, ¿e pracuje. Chcia³am zapytaæ,
co robi pan konserwator, który zawsze jest w marynarce, albo w koszuli, zawsze elegancko ubrany.
Nigdy go nie widzia³am w ubraniu
roboczym. Pó³ dnia spêdza na papierosie przed domem kultury. Ja to
widzê i inni równie¿ to widz¹. Jest to
niedopuszczalne.

Odbywa siê spotkanie radnych
w domu kultury, a co pan konserwator robi? Zwozi wymontowane ramy
okienne, pracowicie manewruje
przyczepk¹ samochodem w godzinach pracy. My mu za to p³acimy. To
jest bezczelnoœæ i robi to na oczach
radnych. Chocia¿by siê schowa³.
Przy okazji - co siê dzieje z drewnem
z okien, bo podejrzewam, ¿e id¹ do
spalenia, a farby zawieraj¹ niesamowit¹ iloœæ metali ciê¿kich, które
póŸniej my wdychamy. Rozumiem,
¿e czêœæ ju¿ pobra³ pan konserwator
- powiedzia³a radna Maria Pokomeda.
Dyrektor £obeskiego Domu Kultury w odpowiedzi wyt³umaczy³, ¿e
wielokrotnie zwracano uwagê konserwatorowi w kwestii ubrania, natomiast jako dyrektor nie ma wp³ywu
na to, ¿e cz³owiek pali papierosy.
Doda³, ¿e to starszy pan i „nie od-

uczymy go” i nic nie daje proszenie
i b³aganie.
- To nie jest wcale taki starszy
pan, bo jest raptem starszy ode mnie
o cztery lata, a ja nie czujê siê starsz¹
pani¹ i ten pan robi sobie, co chce.
S³uchaj¹c pana Ÿle myœlê o panu jako
o szefie. Jeœli nie potrafi pan wyegzekwowaæ, aby pracownik za³o¿y³
ubranie robocze i nie pali³ w godzinach pracy, to Ÿle œwiadczy o panu.
To nale¿y go zwolniæ. Ja pana zapraszam do Bode, ¿eby pan zobaczy³.
Tam jest 250 kobiet, wszystkie s¹ w
fartuchach, wszystkie wiedz¹ kiedy
im wolno paliæ, a kiedy nie i tam
potrafi¹ sobie zorganizowaæ, a tutaj
z jednym pracownikiem problem,
bez przesady! Jak siê jest szefem, ma
siê instrumenty, trzeba z nich korzystaæ. Ca³e miasto, nie tylko ja widzê
tego pana. Ca³e miasto to widzi i czas
spanie dyrektorze po mêsku rozwi¹zaæ tê sprawê - doda³a radna. MM
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Œwiêto Radoœci przytuli³o siê do Œwiêtoborca
(£OBEZ) Dzieci
bawi¹ siê w s¹siedztwie koni? Czemu
nie, to bardzo dobre
po³¹czenie. Œwiêto
Radoœci przytuli³o
siê do Stada Ogierów w Œwiêtoborcu
i obu podmiotom
wysz³o to na dobre.
Fundacja Pomocy Dzieciom
Œwiêto Radoœci w £obzie ma swoj¹
tradycjê organizowania imprez dla
dzieci. Co prawda przez dwa lata
by³a przerwa, ale po objêciu prezesowania przez Katarzynê Kuzon,
Fundacja w 2011 r. znowu przyst¹pi³a do dzia³ania. Œwietnym pomys³em okaza³a siê wspó³praca z odradzaj¹cym siê Stadem Ogierów w
£obzie Œwiêtoborcu. Organizowanie imprez dla dzieci w po³¹czeniu
z zawodami skoków koni, to najlepszy magnes i korzyœæ obopólna. Stado zyskuje widzów, a Fundacja dodatkow¹ atrakcjê.
A ¿e tak jest, pokazuje wizyta 35.
dzieci z Mielenka Drawskiego, dla
których to po³¹czenie okaza³o siê na
tyle atrakcyjne, ¿e przyjechali, z
powiatu drawskiego. Wziêli udzia³
w zabawach i przy okazji zobaczyli
konie, a tak¿e skorzystali z oferty
przeja¿d¿ki na kucykach i bryczce.
Gdy jecha³em do Œwiêtoborca,
mija³em spacerowiczów, którzy z
dzieæmi pod¹¿ali na tê imprezê.
Spacer, s³oñce, przestrzeñ, zieleñ to ju¿ atrakcja sama w sobie, a do
tego sporo ró¿norodnych zabaw dla
dzieci, podgl¹danie skoków koni i
spotkania towarzyskie. Mogê
stwierdziæ, ¿e to miejsce ma przed
sob¹ wielk¹ przysz³oœæ. Oby tylko
Fundacja wytrwa³a i rozwija³a to
œwiêto rodzinne.
KAR
Wyniki konkursów
z okazji Œwiêta Radoœci
Plastyczny: I miejsce - Marlena
Kosecka, II - Julia Lewandowska,
III - Oliwia Iwanicka. Wyró¿nienia:
Tomczak, D¿esika Lewczycka,
Klaudia Tyrañska.
Dojenie sztucznej krowy: I Kamil Szulkowski, II - Kamila
Osieczko, III - Natalia ¯a³obowska.
Wyró¿nienia: Kuba Jasek, Micha³
Ulemberk, Marcel Cha³upka.
Bieg z pi³k¹ pomiêdzy nogami: I
- Igor Maszczyk, II - Karol Stêpieñ,
III - Mateusz Sowiñski. Nagrody
pocieszenia: Jan Ziêba, Kacper
Podsiad³owicz, Damian Samal.

Potrójne spodnie: I - Krystian
Marciniak, II - Monika Perzyñska,
III - Mateusz Sowiñski. Nagrody
pocieszenia: Szymon Szczepañski,
Patryk Sowiñski, £ukasz ¯muda.
Bieg z pi³eczk¹ do ping ponga: I
- Karol Stêpieñ, II - Adrian Apanowicz, III - Paulina Krawczyk. Nagrody pocieszenia: Kamil Szulkowski, Patrycja Trojanek.
Bieg w workach: I - Igor Maszczyk, II - Mateusz Sowiñski, III Karol Stêpieñ. Nagrody pocieszenia: Damian Samal, Maja Osieczko,
Patryk Sulkowski.
Bieg w workach: I - Igor Maszczyk, II - Mateusz Sowiñski, III Karol Stêpieñ. Nagrody pocieszenia: Damian Samal, Maja Osieczko,
Patryk Szulkowski.
Rzut pi³eczki do sto¿ka: I - Karolina Suwa³a, II - Kacper Polichoñski, III - Filip Stecyk. Nagrody pocieszenia: Kamil Szulkowski, Dominika Trojanek, Konrad Stêpieñ.
Wiedza o EURO 2012: Adam
Kowalewski, Natalia ¯a³obowska,
Konrad Michalik, Mateusz Sowiñski, Emilia Maciejec, Krystian Marciniak, Monika Perzyñska.
Wiedza o bezpieczeñstwie:
Kacper Kiciñski, Jakub ¯muda,
£ukasz ¯muda, Kacper Borys, Martyna Bartosiewicz, Maria Bartosiewicz, Bart³omiej Œliwczyñski, Szymon Szczepañski, Patryk Sowiñski,
Kacper Polichoñski, Daria S³adkiewicz, Martyna Sowiñska.
£obeska Fundacja Pomocy
Dzieciom Œwiêto Radoœci sk³ada
serdeczne sodziêkowania dla sponsorów i osób bior¹cych udzia³ przy
organizacji XVII Edycji Œwiêta Radoœci- na Sportowo A s¹ to: Staro-

stwo Powiatowe w £obzie, Pani Sylwia Banaœ - SBS Stado Ogierów w
£obzie, Dom Dziecka w £obzie,
Firma „Nowamyl” £obez, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, £obeska Energetyka Cieplna,
Centrum Integracji Spo³ecznej, Pan
Marcin Tlock, Tygodnik £obeski Kazimierz Rynkiewicz, Grzegorz i
Anna Ignatowicz, Pani Alicja Diak,
Henryk Musia³, Dorota Kotwicka,
Wolontariusze z Zespo³u Szkó³ w

Gabriela Grodziska, dyrektor biura Fundacji Pomocy
Dzieciom Œwiêto Radoœci w
£obzie.
- W tamtym roku by³o wiêcej
wystêpów na scenie. W tym roku
zmieniliœmy konwencjê na sportow¹, ¿eby dzieci czynnie
uczestniczy w konkurencjach.
Jest bryczka do przeja¿d¿ek, z
których dzieci mog³y skorzystaæ.
S¹ tu tak¿e dzieci z naszego,
³obeskiego Domu Dziecka.
Wspó³pracujemy z wieloma instytucjami i osobami, którym
dziêkujê za w³¹czenie siê w organizacjê Œwiêta Radoœci.
£obzie, Hurtownia Spo¿ywcza Image, Przedsiêbiorstwo Handlowe
Maxima II, Iglotex - Koszalin Sp. z
o.o., Piekarnia-Cukiernia GS, Pani
Ilona Nowacka.
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Œwiêcenie pól
w Sielsku
W ramach realizowanego
projektu „Zbieranie
wspomnieñ by³ych i
obecnych mieszkañców
Kuropatnik oraz organizacja
zjazdu „Powrót do korzeni”
Stowarzyszenie Kresowian
„Kuropatniki” zaprasza
wszystkich Mieszkañców
powiatu ³obeskiego do
wziêcia udzia³u we Mszy
œwiêtej i wznowieniu tradycji
œwiêcenia pól, które odbêdzie
siê w niedzielê, 10 czerwca
2012 r., w miejscowoœci
Sielsko, po Mszy œwiêtej
o godzinie 13.00.
Œwiêcenie pól w miejscowoœci
Sielsko praktykowane by³o przez
œp. ks. Franciszka Jastrzêbskiego,
który wraz z 50 rodzinami z Kuropatnik (dawne tereny Polski na
Ukrainie) przyby³ tutaj w 1945 r. W
swoich wspomnieniach œp. ks. Jastrzêbski pisze: „Œwiêcenie pól,
praktykowane powszechnie na
Wschodzie te¿ trzeba by³o zg³aszaæ
do w³adzy pañstwowej. Z pocz¹tku
przez jakiœ czas udawa³o siê to,
wreszcie, kiedy wybra³em siê na
œwiêcenie pól, proszony o to przez
parafian, znalaz³em siê na kolegium
orzekaj¹cym w £obezie, które mi
wymierzy³o 2500 z³ grzywny, zni¿onej wskutek rekursu do 300 z³”.
(Wspomnienia z ¿ycia ks. Franciszka Jastrzêbskiego 1890-1962).
Œp. ks. Franciszek Jastrzêbski
zmar³ 2 maja 1962 r. Po 50 latach od
jego œmierci chcielibyœmy wznowiæ
tê piêkn¹ tradycjê, w której niegdyœ
licznie uczestniczy³a ca³a wspólnota parafialna.

Œwiêcenie pól, wed³ug wspomnieñ mieszkañców Kuropatnik,
odbywa³o siê w czasie k³oszenia siê
zbo¿a, czyli na prze³omie maja i
czerwca. By³a to swego rodzaju
polisa ubezpieczeniowa, która mia³a zabezpieczyæ obsiane pola. Procesja ta mia³a charakter b³agalny, by
Bóg darowa³ kary, odwróci³ choroby, nieurodzaj i ró¿ne klêski oraz
zes³a³ swe b³ogos³awieñstwo, by nie
zabrak³o chleba i wszystkiego co do
¿ycia jest konieczne.
Po Mszy œwiêtej procesja „na
chwa³ê Boga i ku po¿ytkowi ludzi”
rusza³a pod przewodnictwem ksiêdza z krzy¿em, obrazami i chor¹gwiami, ze œpiewem religijnych pieœni i litanii do Wszystkich Œwiêtych.
Obchodzono w ten sposób wszystkie okoliczne pola, które ksi¹dz
œwiêci³. Kropi¹c œwiêcon¹ wod¹
obsiane pola, kap³an poleca³ je na
chwa³ê Bo¿¹ obracaæ i w³asny po¿ytek, u¿ywaj¹c ich uczciwie. Podczas
procesji dziewczêta plot³y wianuszki z k³osów zbó¿ i zawiesza³y na
sztandarach. Ka¿dy wchodz¹c potem do koœcio³a po wianuszkach na
sztandarach wiedzia³, ¿e w tej miejscowoœci pola ju¿ poœwiêcono.
Przed œwiêceniem pól wyznaczano,
kto bêdzie niós³ sztandar podczas
procesji, niesienie sztandaru poczytywano za wielki zaszczyt i wyznaczano najlepszych gospodarzy.
Serdecznie zapraszamy
Zarz¹d Stowarzyszenia
„Kuropatniki”
Partnerzy projektu: Urz¹d Miejski Wêgorzyno, Starostwo, Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, Stra¿ Po¿arna w Sielsku. Patronat medialny: Tygodnik £obeski.
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Podpalacze z³apani
(WÊGORZYNO) W tej
gminie nast¹pi³ drastyczny wzrost po¿arów. Gmina przodowa³a pod tym wzglêdem w powiecie
³obeskim. Do czasu,
gdy nie z³apano podpalaczy.

Jak zapewni³ zastêpca komendanta policji w £obzie, w kwietniu
uda³o siê ustaliæ dwóch sprawców
podpalenia. Sprawa jest na etapie
postêpowania prokuratorskiego i
jeszcze nie trafi³a do s¹du. Sprawcy
zostali ustaleni, przyznali siê do
przestêpstwa. Po tym fakcie od
kwietnia nast¹pi³ radykalny spadek
tego typu przestêpstw i z pewnoœci¹
na jakiœ okres zapewne uspokoi siê.
W ubieg³ym roku podobna sytuacja by³a w gminie Resko. MM

Kolej ju¿ bezpieczna
(WÊGORZYNO). W
ubieg³ym roku w tej
gminie policjanci
borykali siê z problemem kradzie¿y
elementów metalowych na kolei.

W roku ubieg³ym, w listopadzie,
policjantom uda³o siê zatrzymaæ
sprawców. Pochodzili z Nowogardu, natomiast zostali zatrzymani we
wspólnych dzia³aniach naszych policjantów z funkcjonariuszami z
powiatu kamieñskiego. Od tamtej
pory do koñca maja tego roku na
terenie gminy Wêgorzyno nie zanotowano kradzie¿y na kolei. MM

Internet we wsiach
(£OBEZ-gmina). Jak
poinformowa³ wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat, realizowany jest projekt,
maj¹cy na celu pokrycie sieci¹ internetow¹ gminy £obez.
Nadajniki bêd¹ umieszczone

m.in. na nieruchomoœciach gminnych. W Zagórzycach ma byæ wykorzystany do tego maszt, znajduj¹cy
siê na OSP. Pokrywa³by swoim zasiêgiem miejscowoœci: Zagórzyce,
Zajezierze i Ro¿nowo. Projekt ma
byæ zrealizowany do koñca roku.
- Myœlê, ¿e od nowego roku nie
bêdzie problemu z internetem i poprawi siê komunikacja. Wchodzi w
grê Bonin, w mieœcie przy SP2 i
szko³a w Be³cznej - powiedzia³ wiceburmistrz £obza podczas komisji.
MM
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Burmistrz Wêgorzyna

Burmistrz Wêgorzyna

dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z
póŸn. zm.) oraz § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108)

og³asza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
po³o¿onej w obrêbie Cieszyno gm. Wêgorzyno
stanowi¹cej:

og³asza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿:
niezabudowanej dzia³ka gruntu o nr ewidencyjnym 1241/6 o pow.
0,0269 ha po³o¿onej w obrêbie ewidencyjnym nr 1 m. Wêgorzyno
przy ul. Jagielloñskiej, posiadaj¹cej urz¹dzon¹ KW
nr SZ1L/00016838/7. Dzia³ka gruntu w kszta³cie wielok¹ta. S¹siedztwo dzia³ki stanowi teren zabudowy produkcyjnej i mieszkaniowej. Dostêp do dzia³ki bezpoœrednio z ulicy Jagielloñskiej przez
doœæ strom¹ skarpê lub przez grunt dzia³ki Ne 1281 zabudowanej
budynkiem mieszkalnym.
Cena wywo³awcza wynosi 36 625,00 z³ (podatek VAT zostanie
doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 325,00 z³.
Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej:
tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym us³ugowej),
System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów œrodowiska przyrodniczego:
Natura 2000, granica Otuliny Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Kierunki ochrony elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:
Strefa B ochrony konserwatorskiej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 06.07.2012 r. w sali konferencyjnej (I piêtro) Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie ul. Rynek 1
o godz. 11.00.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem
w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. O wysokoœci post¹pienia
decyduj¹ uczestnicy przetargu.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na
konto depozytowe Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie nr 24 9375
1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie
Oddzia³ Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 03 lipca 2012 r. Dowód
wp³acenia wadium nale¿y okazaæ komisji przetargowej przed
przyst¹pieniem do przetargu.
Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na
poczet ceny nabycia.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wp³aty
w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego
terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie
podlega³o zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy
sobie okazania granic jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie
7 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu na konto Urzêdu Miejskiego
kwoty wskazanej przez tut. Urz¹d.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci
oraz w okreœlonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazaæ
komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu
w przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie podaj¹c informacjê o odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacjê w sprawie przetargu i nieruchomoœci udzielane s¹ na II
piêtrze w pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 28 lub
telefonicznie /091/ 39 71 483.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

niezabudowan¹ dzia³kê gruntu o nr ewidencyjnym 169/36 o pow. 1
339 m2 po³o¿onej we wsi Cieszyno, gm. Wêgorzyno, posiadaj¹cej
urz¹dzon¹ KW nr SZ1L/00015303/8.
W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwa³¹
Rady Miejskiej nr XVI/169/99 z dnia 29.12.1999 r. (dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 107) zapis dla w/w dzia³ki brzmi:
UTLu - tereny zabudowy letniskowej z us³ugami.
Cena wywo³awcza wynosi 38 875,00 z³ netto (podatek VAT
zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu).
Wadium wynosi 7 775,00 z³.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 06 lipca 2012 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej (I piêtro) Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na
konto depozytowe Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie nr 24 9375
1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie
Oddzia³ Wêgorzyno, najpóŸniej w dniu 03.07.2012 r. Dat¹ uiszczenia wp³aty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie
data dokonania wp³aty. Dowód wp³acenia wadium nale¿y okazaæ
komisji przetargowej przed przyst¹pieniem do przetargu. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny
nabycia.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy
sobie okazania granic jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie
7 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu na konto Urzêdu Miejskiego
kwoty wskazanej przez tut. Urz¹d.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wp³aty w
okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego
terminie i miejscu do zawarcia umowy, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie bêdzie podlega³o zwrotowi.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców je¿eli wp³ac¹ wadium w podanej wysokoœci
oraz w okreœlonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazaæ
komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Burmistrz Wêgorzyna ma prawo odwo³ania og³oszonego przetargu w
przypadku uzasadnionej przyczyny, niezw³ocznie podaj¹c informacjê
o odwo³aniu przetargu do publicznej wiadomoœci.
Informacjê w sprawie przetargu i nieruchomoœci udzielane s¹ na II
piêtrze w pok. nr 26 lub telefonicznie /091/ 39 71 267, a w sprawach
zabudowy i zagospodarowania terenu w pokoju nr 27 lub telefonicznie /091/ 39 71 251.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

Dziennikarze
z Reska
w Pobierowie

W dniach 1-3 czerwca redakcja "G³osu Budy", gazety szkolnej Gimnazjum w Resku, przebywa³a na warsztatach dziennikarskich w Pobierowie.
Pierwszy czerwcowy weekend
redakcja gazety szkolnej „G³os
Budy” w sk³adzie: Monika Babak,
£ucja £achmanowicz, Anita Lipska, Anita Puch, Karolina Bartnicka, Dagmara Zaryczañska, Adam
¯urawik, Dominik Domañski i
Oskar Grocholski spêdzi³a w Pobierowie, w Schronisku M³odzie¿owym „Fala”, pod opiek¹ p. El¿biety
Kuc (opiekuna gazety) i p. Doroty
£achmanowicz.
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Gminny Dzieñ
Matki w Resku

Mama - to jedno s³owo, a ile¿ w
sobie kryje treœci. Z nim zwi¹zane
s¹ nasze najpiêkniejsze wspomnienia z dzieciñstwa, nasze
pierwsze troski, radoœci, marzenia. Ka¿dy z nas nosi w sercu
wdziêcznoœæ za najwiêkszy skarb,
jaki otrzymaliœmy od naszych
Mam - ¿ycie. Wdziêcznoœæ tê wyra¿amy w ró¿ny sposób: poprzez
mi³oœæ, szacunek i pamiêæ.
W czasie wyjazdu m³odzie¿ odpoczywa³a aktywnie: pozna³a miejscowoœæ i okolicê (spacer do Pustkowa), spacerowa³a brzegiem morza, choæ pogoda, zw³aszcza w pi¹tek, by³a lekko sztormowa! Na popo³udniowych zajêciach m³odzi
dziennikarze zajmowali siê: problemem etyki dziennikarza, formami
publicystycznymi, æwiczyli krótkie
i d³u¿sze formy pisarskie. Mam nadziejê, ¿e ta praca ju¿ wkrótce przyniesie dobre efekty.
Wyjazd by³ bardzo udany. Pomóg³ w integracji zespo³u, który w
przysz³ym roku bêdzie jeszcze aktywniej tworzy³ kolejne numery
„G³osu Budy”.
EK

I z tej, jak¿e piêknej okazji, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka”, Ko³o Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz Centrum Kultury w Resku przygotowali
25 maja uroczysty „Gminny Dzieñ
Matki”.
W sali widowiskowej Centrum
spotka³y siê zaproszone Mamy i
przy smacznym poczêstunku obejrza³y program artystyczny, przygotowany przez instruktorów CK.
Zatañczy³ najm³odszy dzieciêcy

zespó³ taneczny pod kierunkiem
pani Ewy Kwiatanowskiej, piêknie
zaœpiewali cz³onkowie grupy wokalnej pod opiek¹ pani Katarzyny
Metzy oraz z bogatym repertuarem
wyst¹pi³ chór pod batut¹ pani Cecylii Degler.
Najpiêkniejsze, z g³êbi serca
p³yn¹ce, ¿yczenia, z³o¿yli wszystkim obecnym na uroczystoœci Mamom: przewodnicz¹ca Rady Miejskiej pani Barbara Basowska, burmistrz Reska pan Arkadiusz Czerwiñski, radny Rady Powiatu pan
Andrzej Gradus, prezes Ko³a Emerytów Rencistów i Inwalidów pani
Ludmi³a Porêbska oraz ksi¹dz doktor Tadeusz Uszkiewicz, który dodatkowo zaintonowa³ pieœni o Matce.
Zaproszone Panie otrzyma³y
tak¿e laurki wykonane w³asnorêcznie przez dzieci z ko³a plastycznego
i œwietlic wiejskich.
CK
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Gimnazjum z Reska w Goœcinie
na obchodach Dnia Patrona

W zaprzyjaŸnionej szkole w
Goœcinie obchodzony by³ Dzieñ
Patrona, którym, tak jak w naszym Gimnazjum, jest wybitny
trener Kazimierz Górski. Na tê
uroczystoœæ, w dniu 23 maja, zaproszeni zostaliœmy my oraz delegacja z Widuchowej. Gospodarze
przyjêli nas bardzo ciep³o.
Po uroczystym rozpoczêciu
obejrzeliœmy prezentacje multimedialne, zawieraj¹ce informacje na
temat historii ka¿dej ze szkó³ oraz
wyjaœnienie, w jakich okolicznoœciach narodzi³ siê pomys³ nadania
im imienia wybitnego polskiego selekcjonera. Nastêpnymi punktami
programu artystycznego by³y: wykonanie piosenki Maryli Rodowicz
Football oraz recytacja piêknych
wierszy przez uczennice goœciñskiego gimnazjum. PóŸniej podzi-

wialiœmy umiejêtnoœci taneczne naszych rówieœników. Gdy wszyscy
myœleli, ¿e to ju¿ koniec wra¿eñ,
pojawi³ siê Janusz Chomontek mistrz w ¿onglerce pi³k¹, który ju¿
dziewiêtnastokrotnie zosta³ wpisany do Ksiêgi Rekordów Guinnessa.
Po czêœci artystycznej imprezy
nadszed³ czas na rozgrywki pi³ki
no¿nej. Mecze by³y rozgrywane na
Orliku.
Pierwsze na murawê wybieg³y
dziewczêta z Reska i Widuchowej.
Ich gra by³a wyrównana, o czym
œwiadczy wynik 1:1, który skutkowa³ przeprowadzeniem rzutów karnych. Okaza³o siê, ¿e reszczanki s¹
lepsze, bo wygra³y 2:1. W drugiej
po³owie meczu zagra³y mêskie reprezentacje tych szkó³. Zwyciêstwo
wywalczyli ch³opcy z naszego Gimnazjum, zdobywaj¹c jedyn¹ bramkê
w spotkaniu.

Nastêpnie zagra³y gimnazjalistki z Goœcina i Widuchowej. Przebieg meczu nie wskazywa³ jednoznacznie na zwyciêzcê, bo gra³y
przeciwko sobie godne rywalki. Gospodynie jednak wygra³y 1:0. Po
przerwie mecz dokoñczyli ch³opcy.
Gospodarze nie dali wyrwaæ sobie
zwyciêstwa, prowadz¹c przez ca³e
spotkanie 1:0.
Ostatni mecz rozegra³y rówieœniczki z Reska i Goœcina. Od pierwszego gwizdka goœcinianki dominowa³y na boisku, ale nasze dziewczyny walczy³y do koñca, chocia¿ nie
uda³o im siê nadrobiæ strat i przegra³y 3:1. W drugiej po³owie naprzeciw
siebie stanêli ch³opcy, ale ¿adnemu
z nich nie uda³o siê strzeliæ gola.
Powinno dojœæ do przeprowadzenia
rzutów karnych, jednak nie strzelano jedenastek, poniewa¿, by³o ju¿
wiadomo, kto wygra³ turniej i nie

mia³yby one wp³ywu na jakiekolwiek zmiany w ostatecznej klasyfikacji.
W trakcie uroczystego zakoñczenia Dnia Patrona og³oszono wyniki: 3. miejsce zajê³a reprezentacja
z Widuchowej, 2. miejsce gimnazjaliœci z Reska, a 1. miejsce - gospodarze.
Mi³e przyjêcie i przebieg spotkania w Goœcinie by³y kolejn¹
okazj¹ do zacieœniania przyjaŸni
miedzy szko³ami, których patronem
jest Kazimierz Górski.
Mamy nadziejê, ¿e ponownie
bêdziemy mieli okazjê zmierzyæ siê
na boisku, ale wtedy to my, gimnazjaliœci z Reska, wywalczymy laur
zwyciêstwa.
Wojciech Szyd³owski, uczeñ kl. II
Gimnazjum im. K. Górskiego
w Resku.
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Reskie wspomnienia - IV Festyn
Rodzinny w Szkole Podstawowej

Dwudziestego
szóstego maja br.,
na boisku Szko³y
Podstawowej
w Resku, odby³ siê
IV Festyn Rodzinny,
którego obchody
po³¹czone by³y
z Dniem Dziecka.
Dyrektor szko³y, p. Violetta
Dynarska-Adamowicz przywita³a zebranych, podziêkowa³a goœciom za obecnoœæ, ¿yczy³a
wszystkim mi³ego pobytu. Atrakcji by³o sporo, szczególnie dla
dzieci, za darmo mog³y nacieszyæ
siê do woli: jazd¹ na gokartach,
dmuchan¹ zje¿d¿alni¹, udzia³em
w zabawie "przeci¹gany byk".
Mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w ró¿nych konkursach: plastycznym,
matematycznym
(warcaby,
scrabble), loterii fantowej, konkursie wiedzy o krajach Unii Europejskiej (Wielka Brytania,
Niemcy), sprawdziæ swoj¹ wiedzê, pobawiæ siê, a tak¿e otrzymaæ drobny upominek. Ka¿de

dziecko opiekuj¹ce siê w domu
zwierz¹tkiem, mia³o okazjê pochwaliæ siê swoim pupilem na
wystawie zwierz¹t, opowiedzieæ
o nim wszystkim zainteresowanym. Nie zabrak³o równie¿ zawodów si³owych - potyczki rycerskiej i wspinaczki po linie. Dla
g³odnych i spragnionych zaoferowano szeroki wachlarz gastronomiczny, a w kawiarence czeka³o
80 rodzajów ciast, jakie rodzice
upiekli specjalnie na tê okazjê.
Ka¿de dziecko otrzyma³o kie³baskê i sok, ufundowane przez Radê
Rodziców.

wicz, Beaty Madej, Jolanty Grygiel i Marzanny Muszyñskiej.
Goœcinnie wyst¹pi³ p. Leszek
Wiszniewski z grup¹ podopiecznych graj¹cych na bêbnach afrykañskich. Przyszli pierwszoklasiœci, wraz z rodzicami, mogli
zwiedziæ szko³ê, obejrzeæ prezentacjê na forum, przygotowan¹
przez p. Beatê Madej, dotycz¹c¹
pracy szko³y, a tak¿e wzi¹æ udzia³
w zajêciach otwartych, prowadzonych przez panie Jolantê Grygiel, Klaudiê Bartel-Litwin i Justynê Walczykiewicz.

Wœród innych atrakcji wspomnieæ nale¿y o zdjêciach rodzinnych, robionych przez p. Bednarza, sprzeda¿y drzewek z Nadleœnictwa Resko, prezentacji twórczoœci podopiecznych z DPS.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³a
wystawa kronik; ka¿dy, kto ogl¹da³, z rozrzewnieniem wspomina³ czasy ze szkolnej ³awy.

Na boisku szkolnym trwa³y
zawody sportowe z udzia³em
dzieci i ich rodziców. Przez ca³y
czas odbywa³a siê licytacja cennych przedmiotów, któr¹ prowadzi³a przedstawicielka Rady Rodziców p. Wies³awa B¹k. Pieni¹dze z licytacji przekazane zosta³y
na rzecz szko³y. Ca³kowity dochód z tegorocznego festynu to
ok. 3000 z³.

Na scenie prezentowali swoje
talenty uczniowie z naszej szko³y, pod opiek¹ pañ Ewy Kwiatanowskiej, Alicji Górskiej-Powchowicz, Justyny Walczukie-

Dziêkujemy wszystkim darczyñcom: Nadleœnictwu Resko,
Ko³u £owieckiemu Knieja
(Szczecin), Ko³u £owieckiemu
¯ubr (Szczecin), Ko³u £owiec-

kiemu Knieja (Resko) za pomoc
finansow¹; firmie Krewetki z Reska, która zaakcentowa³a swój
udzia³ ubieraj¹c dzieci w kamizelki odblaskowe, Domowi Pomocy Spo³ecznej w Resku oraz
Gminie Resko.
Podziêkowania kierujemy
tak¿e w stronê osób prywatnych,
s¹ to: p. Zygmunt Œwiêcicki, p.
Andrzej Nowak, p. Czes³aw Kot³ów, p. Anna Bogdañska, p.
Adam Seredyñski, p. Dariusz
Mo¿ejko, p. Józef Sobañski, p.
Genowefa Sier¿ant, p. Jan Michalczyszyn, p. Zbigniew Pa³ubiak, p. Wanda Szefel, p. Edyta
Klepczyñska, p. Aneta i Oktawiusz Je¿, p. Wies³awa i Jan Bujnowscy, p. Jacek Œledzik. Dziêkujemy Stra¿y Po¿arnej i Policji
z Reska za pomoc w organizacji i
czuwanie nad bezpieczeñstwem
(policja znakowa³a równie¿ rowery).
Nale¿y podkreœliæ szczególny
wk³ad nauczycielki p. Bo¿eny
Brzozowskiej, która czuwa³a nad
organizacj¹. Doceniamy wk³ad
wszystkich pracowników szko³y,
zaanga¿owanie i poœwiêcony
czas.
(SP Resko)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

ROLNICTWO

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Monta¿ ogrodzeñ betonowych, farmerskich i innych. Tel. 695 085 470

£obez. Sprzedam ci¹gnik „DZIK” z
przyczep¹. Tel.91 397 3995

Sprzedam pawilon handlowy w
£obzie. Konstrukcja przenoœna 30
mkw. Tel. 784 628 787.

Do wynajêcia kawalerka w £obzie.
Tel. 788 175 595.

Odnajmê lub sprzedam lokal handlowo - us³ugowy w £obzie o powierzchni 100 mkw. Tel.882 283
333

Wynajmê mieszkanie w £obzie 880
085 176

Us³ugi tokarskie. Tel. 607 442 058

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.

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

Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

NAUKA
Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. Tel. 516166301.

Powiat gryficki
Niemiecki, lekcje indywidualne,
konwersacje. 694 084 240
Angielski nauka, korepetycje. 696
075 099

Powiat gryficki

PRACA
Przyjmê do pracy na sezon letni; tel.
667-433-709.
Opiekunki Niemcy. Tel. 666 096 761
Firma MAKROPOL Sp. z o.o. zatrudni emerytów do wykonywania zadañ portierskich na trenie
Gryfic. Wymagania: niekaralnoœæ, dyspozycyjnoœæ. Kontakt
61 846 07 09, 61 846 07 14
Przyjmê pracownika na sezon
letni w Niechorzu na stanowisku
sprzedawca. Tel. kontaktowy:
506-069-320 i 797-580-377

0,69 ha ziemi w Zaleszczycach
sprzedam. Tel. 784-255-065.

Do wynajêcia umeblowana kawalerka w centrum £obza. Tel. 880 301
179.
Do wynajêcia umeblowana kawalerka w £obzie. Tel. 788 175 852
Mam do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe z kuchni¹ i ³azienk¹ w
domku z podwórkiem w £obzie. Tel.
604 403 764
Sprzedam mieszkanie w £obzie, 2
pokoje, 54 mkw. Tel. 666 854 133

Wynajmê lokal pow. 140 mkw.,
Gryfice centrum,na dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹ lub
biurow¹, ulica Niepodleg³oœci
63. Tel. 605 421 308

Resko. Sprzedam mieszkanie w
bloku na II piêtrze, 58 mkw. +
gara¿. W³asnoœæ - ksiêga wieczysta. Trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, indywidualne ogrzewanie
gazowe. Cena wraz z gara¿em
145 tys. z³. Tel. 606 705 547 lub
609 537 410.

Powiat drawski

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
na parterze w £obzie. Tel. 91 397
50 88.

Boks handlowy oraz lokal biurowy w centrum Drawska Pom.
wynajmê. Tel. 602 460 233.
Sprzedam dzia³ki rekreacyjno –
budowlane nad jeziorem Siecino z
dostêpem do jeziora: 1500, 3000
mkw. Cena z 1 mkw. 25 z³. Tel. 606
588 872

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Kupiê rower m³odzie¿owy w dobrym
stanie. Tel. 783 102 708

Powiat gryficki
Sprzedam tanio now¹ pi³ê sto³ow¹
Einhell, tarcza 250 mm, 230V laser
. Tel. 696 075 099

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

Powiat gryficki
Kawalerka do
913843158.

wynajêcia,

tel.

Gryfice wynajmê mieszkanie. Tel.
601 578 262
Sprzedam mieszkanie 42 mkw. w
P³otach ulica Kopernika 18/3. Tel.
694 271 834.
Sprzedam kawalerkê po remoncie
w Trzyg³owie, pow.18,20 mkw. Cena
30 tys. z³. Tel. 501 660 557.

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
cena 85 tys. z³. Tel. 663 768 423.

INNE
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO.
U nas najtaniej.

Z ¯YCIA POWIATU
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Zapiski z pamiêci (cz. 5)
Wicewunio
Nie wiecie z czym siê to je?
Wicewo ko³o Bia³ogardu, zwane
przez moj¹ córkê Zosiê pieszczotliwie Wicewuniem, to miejsce, gdzie
mnie zanios³o za prac¹. Po skoñczonej kampanii gorzelniczej mia³em
trochê czasu na to, by zaj¹æ siê moj¹
córk¹. W któr¹œ majow¹ niedzielê
¿ona wygoni³a mnie z domu . Mówi
- idŸcie gdzieœ na spacer, dobrze
wam to zrobi i nie wracajcie wczeœniej, jak na obiad. Gdzie w pochmurny, lekko deszczowy dzieñ
pójœæ na spacer? W lesie mokra trawa, nad Parsêt¹ te¿ mokro.
Idziemy porzucaæ spinningiem
na PGR-owskim stawie. Ubrani w
przeciwdeszczowe p³aszcze w gumowcach idziemy nad staw. Jest to
spore wyrobisko - glinianka, gdzieœ
tak od 80 lat. Ko³o wêdkarskie dzia³aj¹ce przy kombinacie Tychowo
nieŸle je zarybi³o. Jest tam szczupak, ma³o okonia, ma³o p³oci, du¿o
leszczy, linów i karpi. S¹ tam nawet
te poniemieckie. Raz widzia³em, jak
za jakimœ owadem taki kolos wyskoczy³ na prawie metr w górê i
plasn¹³ o wodê wybijaj¹c fontannê
wody.
Id¹c z k³adki na k³adkê systematycznie biczowa³em wodê. Zosia
krêci³a siê po brzegu zbieraj¹c ró¿ne patyki i kamyki. Wchodz¹c na
kolejn¹ drabiniast¹ k³adkê poprosi³em Zosiê, aby tu za mn¹ nie wchodzi³a. - Tak tatusiu. Rzucam spinningiem i naraz s³yszê za plecami ciche
chlup. Odwracam siê b³yskawicznie
i widzê Zosiê w wodzie. Przeskakuj¹c po szczeblach k³adki wpad³a do
wody. Rzuci³em na brzeg spinning,
doskoczy³em do córki, wyci¹gn¹³em j¹ z wody. Na brzegu zawin¹³em
j¹ w mój p³aszcz i pobieg³em do
domu. W progu us³yszeliœmy - to ju¿
po spacerze? Spinning czeka³ na
mnie tam, gdzie go rzuci³em.

Pierwszy szczupak Zosi
Urlop. Mo¿na po 9 miesi¹cach
nieprzerwanej pracy poœwiêciæ trochê czasu na przyjemnoœci. Wybieramy siê z Zosi¹ nad staw. Jest to
ca³a wyprawa. Mamy z sob¹ nawet
namiot. Po drodze na mniejszym
stawku przy gorzelni ³apiemy na
podrywkê kilkanaœcie kilkucentymetrowych karasków. Po przyjœciu
nad wodê rozk³adam wêdki, a potem
zabieram siê za namiot. Co jakiœ
czas spogl¹dam na sp³awiki. Za
kolejnym razem nie zauwa¿am sp³awika szczupakówki. Biegiem na
pomost, a tam moja wêdka ju¿ sunie
w kierunku wody. £apiê za wêdkê,
zacinam. Coœ jest. Nie za du¿e, s¹-

dz¹c po oporze. Zaczynam zwijaæ
¿y³kê. Przychodzi mi do g³owy, aby
pozwoliæ Zosi wyci¹gn¹æ tê rybê.
Zosia, z jêzykiem na brodzie, z mozo³em krêci korbk¹ ko³owrotka holuj¹c rybê w kierunku pomostu. Pomog³em jej podbierakiem wyci¹gn¹æ prawie kilowego szczupaka z
wody.

Liny z Wicewa
By³o ich w stawie co niemiara.
Bra³y na bia³ego, czerwonego, pszenicê, rosówkê, ciasto, marchewkê
gotowan¹, kartofla. Wielkoœæ przynêty nie odgrywa³a roli. Liny bra³y
lub nie bra³y. Gdy bra³y, to raz za
razem, nawet po 20 sztuk w ci¹gu
kilku godzin. Gdy nie bra³y, to nie
bra³y i ju¿. Jedyne co by³o sta³e, to
ich waga - wszystkie po oko³o kilo.
Po kilku takich wyprawach dosta³em zakaz przynoszenia ryb do
domu. I wtedy zacz¹³em ³apaæ ryby
nie bior¹c ich do domu.

Cwany karp
Jesteœmy z Zosi¹ nad stawem.
Piêkny s³oneczny dzieñ. Zosia robi
babki w przybrze¿nym piasku, a ja,
po zarzuceniu wêdek do wody, siedzê na ³aweczce mojego pomostu i
czekam na branie. Pierwszy raz testujê czyjœ wynalazek. Z arkusza
grubej 3 mm blachy zrobi³em stó³
biesiadny dla karpi. Spawacz z
warsztatów dospawa³ cztery pó³metrowej d³ugoœci nogi zakoñczone
sporymi stopami i taki wynalazek
zatopi³em z s¹siadem kilka dni
przedtem, 4 metry naprzeciw mojego pomostu. Na tak przygotowany
stó³ rzuci³em spor¹ garœæ gotowanych ziemniaków i zestaw uzbrojony sporym ziemniaczkiem. Czekam. Obserwujê, jak ³awica sporych
karpi przecina swoimi p³etwami
spokojn¹ toñ wody w znacznej odleg³oœci ode mnie. Nudno. Zosia ca³y
czas nadaje jak radio, ni to do mnie,
ni to do siebie. K³adê siê na rozgrzanym pomoœcie i ucinam sobie
drzemkê. Po jakimœ czasie podnoszê g³owê i nie widzê sp³awika.
Podrywam wêdkê i mocno zacinam.
Pud³o! I wtedy przypominam sobie,
¿e zostawi³em bardzo du¿y zapas
wolnej ¿y³ki w wodzie. Zaczynam
zwijaæ ¿y³kê i ponownie gwa³townie
zacinam, znów pud³o, ale po ¿y³ce
widzê, ¿e biegnie ona w stronê mojego pomostu, tylko nieznacznie w
lewo od niego. I wtedy to zauwa¿am
sporego karpia, jak przep³ywa pod
pomostem. Œci¹gam szybko resztê
¿y³ki, aby uzyskaæ kontakt z ryb¹ i
nic. Karp wyplu³ ziemniaczka i powoli odp³yn¹³.
WP
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Sesja Rady
Miejskiej w Resku
6 czerwca (œroda)
o godzinie 16.00 w
budynku Gimnazjum
odbêdzie siê sesja rady
Miejskiej w Resku.
Na pocz¹tku sesji pan Józef Tomala zostanie mianowany ze stopnia podporucznika na stopieñ porucznika. Nastêpnie zostanie przedstawiona ocena zasobów pomocy
spo³ecznej za rok 2011 dla Gminy
Resko (z ocena mo¿na ju¿ teraz zapoznaæ siê na stronie internetowej
biuletynu informacji publicznej
gminy).
Kolejnym punktem obrad bêd¹
pytania, wnioski i interpelacje radnych oraz odpowiedzi na nie.
Nastêpnie radni podejm¹
uchwa³y w sprawie:
1.zmiany w bud¿ecie gminy na
2012 rok; 2.zmiany wieloletniej

prognozy finansowej Gminy Resko
na lata 2004-2007; 3.zmiany w programie gospodarczym pn. „Plan
Rozwoju Lokalnego Gminy Resko
na lata 2004-2007”; 4.podzia³u gminy na okrêgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu; 5.zaliczenia dróg do kategorii
dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu; 6.ustalenia
stawki op³aty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
w³aœcicielem lub zarz¹dzaj¹cym
jest Gmina Resko; 7.umorzenia nale¿noœci pieniê¿nych maj¹cych charakter cywilnoprawny; 8. wyra¿enia
zgody na dzia³alnoœæ Gminy Resko
polegaj¹cej na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
dostarczeniu sieci telekomunikacyjnej i zapewnieniu dostêpu do
infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz œwiadczeniu us³ug.
(op)

Og³osili konkurs
na dyrektora
ZS w Resku
31 maja 2012 roku
zosta³ og³oszony
konkurs
na stanowisko
dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Resku.
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 ze zmianami).
Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 15 czerwca 2012r., o
godzinie 15:00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa
powo³ana przez burmistrza Reska.
Ze szczegó³ami konkursu
mo¿na zapoznaæ siê na internetowej stronie biuletynu informacji
publicznej Gminy Resko (http://
bip.resko.pl/).
(op)

Daj¹c og³oszenie drobne do Tygodnika
£obeskiego uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych naszych gazetach: Tygodniku
Pojezierza Drawskiego, Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ. £obez, ul. S³owackiego 6.
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Oœwiadczenia maj¹tkowe - pracownicy UM w Resku
Daria Ma³gorzata Romañczuk - zatrudniona w Urzêdzie
Miejskim na stanowisku inspektora
ds. sekretarsko - kancelaryjnych i
przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
W roku ubieg³ym zgromadzi³a
12.000 z³ oszczêdnoœci na swoim
koncie.
Posiada dom o powierzchni
80,11 mkw. o wartoœci 200.000 z³ i
mieszkanie o powierzchni 59 mkw.
i wartoœci 150.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 7.637 z³ brutto.
Posiada samochód osobowy
Audi A4, 2003 rok produkcji.
Dorota El¿bieta Piórkowska zatrudniona w Urzêdzie Miejskim
na stanowisku podinspektora ds.
wymiaru podatku. W poprzednim
roku zgromadzi³a 10.000 z³
oszczêdnoœci.
Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 150 mkw. i wartoœci
350.000 z³. Dodatkowo posiada
budynek gospodarczy o powierzchni 48 mkw. i wartoœci 20.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 1.547 z³.
Jaros³aw Strózikowski - inspektor ds. zarz¹dzania kryzysowego w Urzêdzie Miejskim w £obzie.
Zgromadzi³ w roku ubieg³ym
oszczêdnoœci w wysokoœci 16.000
z³. Posiada mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe o powierzchni 57,80
mkw. i wartoœci 120.000 z³. Posiada
tak¿e dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 0,0990 ha i wartoœci oko³o 30.000 z³ oraz dzia³kê zabudowan¹ gara¿em o powierzchni 28
mkw. i wartoœci 3.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 1.884 z³. Diety

za posiedzenia zarz¹du w Stowarzyszeniu „Centrum Inicjatyw Wiejskich” - 258 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Ford Focus, 2007 rok produkcji.
Krzysztof Buszta - zatrudniona w Urzêdzie Miejskim na stanowisku inspektora ds. gospodarki przestrzennej. W minionym roku zgromadzi³ 18.000 z³ oszczêdnoœci.
Posiada mieszkanie o powierzchni 79,50 mkw. i wartoœci
160.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 4.928 z³.
Posiada tak¿e samochód osobowy Skoda Octavia, 2003 rok produkcji o wartoœci 14.200 z³.
Karolina Hagno - inspektor ds.
obywatelskich. Nie zgromadzi³a w
ubieg³ym roku oszczêdnoœci pieniê¿nych.
Posiada dzia³kê roln¹ o powierzchni 0,4009 ha oraz udzia³ do
1/18 czêœci w prawie w³asnoœci niezabudowanej dzia³ki o powierzchni
3,381 mkw. o wartoœci oko³o
150.000 z³ w tym 500 z³ za udzia³ w
dzia³ce.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 8.174 z³ brutto, w tym trzynastka - 4.324 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
mieszkaniowy z dop³atami do oprocentowania na budowê domu jednorodzinnego zaci¹gniêty w banku
PKO s¹, oddzia³ Nowogard w kwocie 220.000 z³, okres kredytowania
do 12.09.2037 r. Zobowi¹zanie objête jest ma³¿eñsk¹ wspólnot¹ maj¹tkow¹.
Kamila Jaworska - inspektor
ds. gospodarki mieszkaniowej w

Urzêdzie Miejskim w Resku. Nie
zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada dom o powierzchni 120
mkw. i wartoœci 340.000 z³ (w³asnoœæ - ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa). Posiada tak¿e dzia³kê o powierzchni 0,2892 ha i wartoœci
60.000 z³ na której usytuowany jest
w/w dom.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 7.251 z³ brutto.
Posiada samochód osobowy
Volkswagen Touran, rok produkcji
2004.
Zobowi¹zania pieniê¿ne - Bank
PKO S.A z siedzib¹ w Warszawie,
odzia³ w Gryficach, kredyt hipoteczny na budowê domu w wysokoœci 180.000 z³, zaci¹gniêty na 15 lat.
Katarzyna Karolina Potomska - podinspektor w Urzêdzie
Miejskim w Resku. Nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w 2011 roku.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 3.019 z³.
Mariusz Miszczyszyn - inspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa w Urzêdzie Miejskim.
Zgromadzi³ w 2011 roku 30.000 z³
oszczêdnoœci.
Posiada mieszkanie o powierzchni 57 mkw. i wartoœci
140.000 z³ (w³asnoœæ - ma³¿eñska
wspólnota maj¹tkowa). Posiada
tak¿e dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 1312 mkw. i wartoœci
oko³o 40.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 1.876 z³.
Posiada samochód osobowy
Skoda Octavia, 2008 rok produkcji.
Mariola S³odkowska Junik -

Dzieñ Dziecka w Dalnie
(DALNO, gm. £obez) Jak
wynika z oficjalnych
danych statystycznych,
w Dalnie jest 109 dzieci,
czyli osób do lat 18.
To nie tylko najwiêksza
wieœ w gminie, ale te¿
mo¿e pochwaliæ siê
dzietnoœci¹. A jak s¹
dzieci, to musi byæ
Dzieñ Dziecka.
So³tys Dalna Gra¿yna M¹draszek wraz z Rad¹ So³eck¹ zorganizowali Dzieñ Dziecka w sobotê, 2

czerwca. Wczeœniej przy boisku stanê³a zgrabna drewniana altana, co
razem z budynkiem murowanym i
grillem na zapleczu oraz miejscem
na ognisko i wybetonowanym placem do tañca stworzy³o centrum
zabaw mieszkañców.
Kilka dalnianek zebra³o wczeœniej od mieszkañców trochê grosza
i zabawê mo¿na by³o przygotowaæ.
By³y zabawy dla dzieci z nagrodami, pieczone ciasta, policjanci wozili dzieciaki autem, póŸniej ognisko z kie³baskami i oczywiœcie zabawa taneczna, gdzie ju¿ nie by³o
podzia³u na wiek.
KAR

inspektor ds. oœwiaty i ochrony
zdrowia w UM w Resku. Nie zgromadzi³a oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 7.126 z³.
S³awomir Bus - inspektor ds.
gospodarki nieruchomoœciami i
geodezji. Zgromadzi³ 25.000 z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie
o powierzchni 124,20 mkw. i wartoœci 200.000 z³. Ponadto posiada nieruchomoœæ gruntow¹ o powierzchni
686 mkw. i wartoœci 10.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 2.718 z³ brutto. Dieta so³tysa - 278 z³.
Wies³awa Roszyk - kierownik
USCiK. Nie zgromadzi³ oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 53.117 z³ brutto, w tym trzynastka.
£ukasz Sobis - podinspektor ds.
zamówieñ publicznych. Zgromadzi³ w poprzednim roku oszczêdnoœci w wysokoœci 13.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 1.433 z³.
Mateusz Jaworski - podinspektor w Urzêdzie Miejskim w
Resku. Zgromadzi³ 1.000 z³
oszczêdnoœci w poprzednim roku.
Jest wspó³w³aœcicielem mieszkania o powierzchni 136 mkw. i
wartoœci 500.000 z³.
Z tytu³u zatrudnienia osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 1.068 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: PKO
BP oddzia³ w Szczecinie, kredyt
mieszkaniowy „W³asny K¹t” hipoteczny w wysokoœci 232.312 z³.
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Majowy piknik dobroczynny w Dobrej
12 maja 2012 r na
stadionie miejskim
w Dobrej odby³a siê
impreza pod has³em:
„Zdrowo na sportowo
- charytatywnie
i bezalkoholowo”.
Rozbudowany program wymierzony by³ w œci¹gniêcie jak najwiêkszej iloœci osób chc¹cych pomóc
ciê¿ko chorym mieszkankom Dobropola - Weronice i Sylwii. Zimny
wiatr i przelotny deszcz z pewnoœci¹
nie wp³ynê³y na poprawê frekwencji. Na szczêœcie nie zawsze iloœæ
równa siê jakoœæ. Podsumowuj¹c
akcjê zbiórki pieniêdzy podczas
Majowego Pikniku Dobroczynnego
zebrano kwotê w wysokoœci
5540,82 z³ i 104,50 euro wymienione po kursie 4.1479, co da³o wartoœæ
w PLN 433,46. Razem dokonano
przelewu na konto Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ z Pomoc¹ jako darowiznê na pomoc i leczenie kwotê
5974,28 z³. Nie uda³oby siê to gdyby nie liczni sponsorzy, którzy przekazali bardzo du¿¹ iloœæ gad¿etów
na akcjê dobroczynn¹.

IV ligi pomiêdzy Sarmat¹ a Energetykiem Gryfino, jednak najwiêksz¹
atrakcj¹ tego dnia dla dzieci by³
zjazd motocyklistów. Wypolerowane jednoœlady mo¿na by³o nie tylko
zobaczyæ i poczuæ, bowiem dziêki
uprzejmoœci policji z ruchu zosta³a
wy³¹czona ul. Sportowa, na której
powsta³ zamkniêty tor dla maszyn.
Ka¿dy chêtny móg³ po op³acie „co
³aska” na rzecz chorych dziewczynek poczuæ przyspieszenie na w³asnej skórze.

Tego dnia na scenie wyst¹pi³y za
darmo zespo³y: Jantar Happy Singers, Big Joe, Allside (wszystkie ze
Szczecina) oraz niesamowity stargardzki zespó³ pn. „The Band Stargard”, który pomimo wystêpu dla
garstki osób naprawdê „da³ ognia”.
Podczas imprezy odby³ siê mecz

W sportowej czêœci imprezy odby³y siê konkurencje:
Mini-Euro 2012 - opiekunowie: Jaros³aw Jaszczuk, Damian
Dzierbicki, Wojciech GuŸniczak.
Zwyciêzcy: Czechy (reprezentowane przez dru¿ynê Orlików z Nowogardu).

Turniej tenisa ziemnego - opiekun: Andrzej Osuchowski. Zwyciêzca: Jan Auguœcik.
Biegowy wielobój sprinterski opiekun: Janusz £ukomski. Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych: Joanna Jarz¹bek,
Kinga Borysiak, Milena Sadowska,
Oliwer Ku³ak i Ryszard Rzepecki.
Turniej tenisa sto³owego - opiekun: Emil Kaczemba. Zwyciêzca:
Jaros³aw Kaczemba.
Turniej siatkówki - opiekun: Tomasz D¿egan. Zwyciê¿y³a dru¿yna:
Dobra.
Turniej si³owania na rêkê - opiekun: „Krakus”. Zwyciêzca: Arkadiusz Bagiñski.
Turniej sprawnoœciowy - opiekun: Krzysztof Szkup. Zwyciêzca:
£ukasz Andrychiewicz.
Rodzinna konkurencja - opieku-

Dzieñ dziecka w Winnikach
W dniu 2 czerwca
2012 r. na boisku
wiejskim Rada
So³ecka w Winnikach
zorganizowa³a
Dzieñ Dziecka.
Dla wszystkich, którzy brali
udzia³ w imprezie przygotowane
by³y napoje, lody, kie³baska z grilla oraz s³odycze. Uczestnicy konkursów otrzymywali atrakcyjne
nagrody.
Ten uroczysty dzieñ uœwietnili
dzieciom druhowie z OSP w Wêgorzynie. Zainteresowanie ze
strony uczestników by³o ogromne. Mo¿na by³o ogl¹daæ, dotykaæ,

posiedzieæ za kierownic¹ wozu
stra¿ackiego. Odby³ siê równie¿
pokaz gaszenia po¿aru.
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom, dziêki , którym m.in. odby³a siê impreza a w szczególnoœci s³owa podziêkowania kierujemy do p. Burmistrz Gminy Wêgorzyno Moniki KuŸmiñskiej, firmie „Micha³ów Marek Michalczyszyn”, piekarni „Dro¿d¿yk” z
£obza, p. Krystyna Wróbel Sklep
Spo¿ywczo Przemys³owy Wêgorzyno, Pawe³ Bot sklep „Bocik”
Wêgorzyno, Piekarnia Wac³aw
Wasilewski Sp. z o.o. Wêgorzyno.
Serdeczne
podziêkowania
równie¿ kierujemy dla mieszkañców So³ectwa Winniki za pomoc
w zorganizowaniu imprezy. (pb)

nowie: Marzena Howsa i Lidia Garliñska. Zwyciêzcy: Igor Grzywacz z
Mam¹.
Indywidualne konkurencje rodzinne: opiekunowie: Marzena
Howsa i Lidia Garliñska. Zwyciêzcy: kategoria dzieci starsze - Micha³
P³osaj, kategoria dzieci m³odsze:
Natalia Stefañska.
Turniej koszykówki - opiekun:
Andrzej Osuchowski. Zwyciêska
dru¿yna: X-meni wyst¹pi³a w sk³adzie: K. Rogala, T. Krzyzanowski, J.
Krzyzanowski i A. Osuchowski.
Turniej w dwa ognie - opiekun:
Marzena Howsa. Zwyciêska dru¿yna: Energetyki, która wyst¹pi³a w
sk³adzie: M. Witkowska, I. Górecka, I. Janik, D. Sad³owska, N. Stefañska, M. Stefañska, N. Mularczyk
i K. Sosnowski.
Ÿród³o: piknikdobroczynny.pl
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SPORT
Wyniki i tabele

Liga Okrêgowa Szczeciñska
Sokó³ Pyrzyce - Masovia Maszewo
4:1, Morzycko Moryñ - Arkonia
Szczecin 2:3, K³os Pe³czyce - Odra
Chojna 2:2, Unia Dolice - Polonia
P³oty 1:2, Œwit Skolwin - Sêp Brzesko 6:0, Odrzanka Radziszewo Zorza Dobrzany 2:1, Ehrle Dobra
Szczeciñska - Piast Chociwel 0:1,
Œwiatowid £obez - Stal Lipiany 2:4.
1. Arkonia Szczecin
2. K³os Pe³czyce
3. Œwit Skolwin
4. Unia Dolice
5. Odra Chojna
6. Morzycko Moryñ
7. Zorza Dobrzany
8. Stal Lipiany
9. Piast Chociwel
10. Polonia P³oty
11. Odrzanka Radz.
12. Ehrle Dobra Szcz.
13. Masovia Maszewo
14. Œwiatowid £obez
15. Sokó³ Pyrzyce
16. Sêp Brzesko

62 65:24
58 54:34
57 65:38
53 61:35
51 67:49
46 54:51
44 55:41
44 56:48
40 32:36
39 49:61
37 50:59
37 46:57
31 44:62
30 37:60
27 36:74
24 36:78

Regionalna Klasa Okrêgowa
- gr. Szczecin P³n.
Chemik II Police - Wybrze¿e Rewalskie Rewal 1:5, Iskra Golczewo
- Orze³ £o¿nica 5:1, Wicher Brojce
- GKS Mierzyn 5:0, Pomorzanin
Nowogard - Ina Iñsko 1:1, Kasta
Szczecin-Majowe - Flota II Œwinoujœcie 0:1, Sparta Wêgorzyno Sparta Gryfice 3:1, B³êkitni II Stargard - Jeziorak Szczecin 3:1, Vielgovia Szczecin - Promieñ Mosty
2:6.
1. Ina Iñsko
2. Pomorzanin
3. GKS Mierzyn
4. Wybrze¿e Rew.
5. Jeziorak Szczecin
6. Iskra Golczewo
7. B³êkitni II Stargard
8. Promieñ Mosty
9. Flota II Œwinoujœcie
10. Chemik II Police
11. Sparta Wêgorzyno
12. Wicher Brojce
13. Kasta Szczecin
14. Sparta Gryfice
15. Orze³ £o¿nica
16. Vielgovia Szczecin

63 56:31
62 65:30
61 93:46
57 88:51
56 79:53
48 73:55
44 80:58
44 81:68
42 87:72
41 70:66
40 57:52
37 51:70
29 32:57
22 40:99
22 31:74
17 34:135

A klasa Szczecin gr. 1
Jantar Dziwnów - Ba³tyk Miêdzywodzie 8:0, Bizon Cerkwica - Ba³tyk Gostyñ 3:1, Mewa Resko - Pomorzanin Przybiernów 3:2, B³êkitni Trzyg³ów - Orze³ Prusinowo 8:1,
Sowianka Sowno - Fala Miêdzyzdroje 2:5, OKS Euroinsbud Goleniów - Korona Stuchowo 2:2.

1. Pomorzanin Przyb.
58 113:13
2.Fala Miêdzyzdroje
50 56:26
3.Korona Stuchowo
46 65:37
4.Jantar Dziwnów
43 50:33
5.B³êkitni Trzyg³ów
37 51:39
6.Mewa Resko
34 62:39
7.Bizon Cerkwica
33 47:47
8.Sowianka Sowno
30 47:50
9.OKS Goleniów
16 27:60
10.Ba³tyk Gostyñ
14 30:65
11.Orze³ Prusinowo
11 28:82
12.Ba³tyk Miêdzywodzie 10 26:111
A klasa Szczecin gr. 2
D¹brovia Stara D¹browa - Orkan
Dalewo 1:0, Orze³ Grzêdzice - Radowia Radowo Ma³e 3:3, Pomorzanin Kr¹piel - WODR Barzkowice
0:0, Zenit Koszewo - Olimpia Nowogard 6:2, Zorza Tychowo - Unia
Stargard 3:1, D¹b Dêbice - Rolpol
Chlebowo
1:1.
1.Radowia Radowo Ma³e
55 85:26
2.Olimpia Nowogard
38 58:43
3.D¹brovia Stara D¹b.
38 38:33
4.Unia Stargard
35 60:49
5.D¹b Dêbice
35 53:40
6.Rolpol Chlebowo
32 42:36
7.Orze³ Grzêdzice
31 47:42
8.Zorza Tychowo
29 46:41
9.Orkan Dalewo
29 47:50
10.WODR Barzkowice 22 40:39
11.Pomorzanin Kr¹piel 2130:45
12.Zenit Koszewo
5 2:134
B klasa Szczecin gr. 1
Znicz Wysoka Kamieñska - Pionier
¯arnowo 1:5, Gardominka/Polonia
II Mechowo - Pomorzanin II Nowogard 1:4, Zieloni Wyszobór - Jastrz¹b £osoœnica 0:3, Prawobrze¿e
Œwinoujœcie - Huragan Wierzchos³aw 6:1.
1.Pionier ¯arnowo
42 59:25
2.Jastrz¹b £osoœnica
36 50:20
3.Pomorzanin II
35 44:22
4.Znicz Wysoka Kam. 29 53:32
5.Prawobrze¿e Œwin.
19 34:42
6.Zalew Stepnica
17 42:41
7.Huragan Wierzchos³aw 13 35:57
8.Gardominka/Polonia II 11 43:60
9.Zieloni Wyszobór
5 17:78
B klasa Szczecin gr. 2
Orkan II Suchañ - Œwiatowid II
£obez 3:0, Znicz Sulibórz - Vitkowia Witkowo 0:3, Saturn Szadzko Ogniwo Dzwonowo 2:1, Iskra Pomieñ - Derby Ulikowo 2:0, Kluczevia II Stargard - Piast Kolin 3:2.
1.Vitkowia Witkowo
2.Orkan II Suchañ
3.Œwiatowid II £obez
4.Derby Ulikowo
5.Piast Kolin
6.Iskra Pomieñ

48 62:15
35 3:24
31 48:36
27 37:34
25 39:47
23 38:44
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Œwiatowid spada, Radowia awansuje, czyli gramy
w powiecie

Derby bêdziemy
ogl¹daæ czêœciej
(POWIAT £OBESKI)
Zakoñczy³ siê sezon
pi³karski 2011/2012. Ju¿
wiadomo, ¿e z Ligi
Okrêgowej do Klasy
Okrêgowej spad³
Œwiatowid £obez. Z kolei
z A klasy do okrêgówki
awansowa³a Radowia z
Radowa Ma³ego. Sparta
Wêgorzyno gra w
okrêgówce nadal,
bêdziemy wiêc mieæ trzy
zespo³y z naszego
powiatu w jednej klasie.
Wspomina³em ju¿, ¿e sezon
2010/2011 by³ wyj¹tkowy w historii
powiatowej pi³ki no¿nej, gdy¿ ka¿da z piêciu naszych dru¿yn gra³a w
innej lidze. Sarmata Dobra w IV lidze, Œwiatowid £obez w Lidze
Okrêgowej, Sparta Wêgorzyno w
Klasie Okrêgowej, Mewa Resko w
grupie 1 A klasy, a Radowia Radowo
Ma³e grupie 2 A klasy.
Teraz nast¹pi¹ zmiany. Po spadku Œwiatowida do Klasy Okrêgowej
i awansie Radowii do tej klasy, bêd¹
w niej graæ trzy zespo³y z naszego
powiatu. Czekaj¹ nas wiêc czêstsze
derby.
Z IV do III ligi awansuj¹ Energetyk Gryfino i Pogoñ II Szczecin.
Spadaj¹ do Ligi Okrêgowej: S³awa
S³awno, Lech Czaplinek, Victoria
Przec³aw i Rega Trzebiatów.
Z Ligi Okrêgowej Szczeciñskiej
do IV ligi awansuj¹ Arkonia Szczecin i K³os Pe³czyce, a Ligi Okrêgowej Koszaliñskiej Wiekowianka
Wiekowo i Rasel Dygowo. Spadaj¹
do Klasy Okrêgowej: Masovia Ma7.Kluczevia II Stargard
8.Saturn Szadzko
9.Ogniwo Dzwonowo
10.Znicz Sulibórz

22 35:50
21 36:44
15 31:47
10 14:42

I klasa juniorów - gr. 1 Szczecin
Rega Trzebiatów - Polonia P³oty
3:3, Sarmata Dobra - Gryf Kamieñ
Pomorski 4:4, Sparta Gryfice - Vineta Wolin 5:2, Œwiatowid £obez -

szewo, Œwiatowid £obez, Sokó³ Pyrzyce i Sêp Brzesko.
Z Klasy Okrêgowej grupy pó³nocnej do Ligi Okrêgowej awansowali Ina Iñsko i Pomorzanin Nowogard, a z po³udniowej Iskierka
Szczecin i Klon Krzêcin. Po równo
zast¹pi¹ spadkowiczów.
Z Klasy Okrêgowej grupy p³n.
spadaj¹ do Klasy A: Sparta Gryfice
(!!!), Orze³ £o¿nica i Vielgovia
Szczecin. Awansuj¹ Radowia Radowo Ma³e i Pomorzanin Przybiernów
oraz jedna z dru¿yn z pozosta³ych 4
grup Klasy A. Mimo wszystko bêdzie co ogl¹daæ.
KAR
Fala Miêdzyzdroje 2:0.
1.Ina Goleniów
43 78:15
2.Fala Miêdzyzdroje
36 47:17
3.Polonia P³oty
27 46:33
4.Sparta Gryfice
24 44:40
5.Œwiatowid £obez
21 36:41
6.Gryf Kamieñ Pomorski 20 36:58
7.Sarmata Dobra
17 33:50
8.Rega Trzebiatów
12 29:64
9.Vineta Wolin
9 28:59
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Œwiatowid ¿egna siê z Lig¹ Okrêgow¹
(£OBEZ) Œwiatowid
meczem w £obzie ze
Stal¹ Lipiany po¿egna³
siê z Lig¹ Okrêgow¹.
O tym, ¿e spadnie do Klasy
Okrêgowej, by³o ju¿ wiadomo po
przegranej z Piastem Chociwel.
Po¿egnanie wypad³o doœæ dobrze,
pomimo tego, ¿e ³obzianie przegrali
2:4. Kibice mogli obejrzeli a¿ szeœæ
bramek i mecz grany z zaciêciem
przez obie dru¿yny. Œwiatowid
przespa³ trochê pierwsz¹ po³owê i
dopiero po reprymendzie £ukasza
Petery otrz¹sn¹³ siê z letargu i druga
po³owa by³a ju¿ wyrównana, na 2:2.
Nawet trener Stali rzuci³ po meczu,
¿e szkoda, ¿e ³obzianie spadaj¹, bo
to solidny zespó³. W sytuacji, gdy
klub gra bez pieniêdzy, i tak mo¿na
mówiæ o wielkiej determinacji zawodników i dzia³aczy, którzy dograli ligê do koñca, i - z tego co wiem
- chc¹ graæ dalej. Mo¿na im tylko
¿yczyæ powodzenia.
KAR

Micha³ Pniewski, uczeñ klasy
III b Gimnazjum im. Kazimierza
Górskiego w Resku, w dniach 1112 maja 2012 r. broni³ tytu³u mistrza na Mistrzostwach Europy w
Saragossie (Hiszpania). W zawodach wziê³o udzia³ 406 zawodników z 22 krajów.
Wywiad z Micha³em przeprowadzi³a kole¿anka z klasy Barbara
Gromek.
Basia: - Jesteœ piêtnastolatkiem,
a masz ju¿ na swoim koncie tytu³ Mistrza Europy 2011 w Kumite (walka
w karate, najtrudniejszy rodzaj treningu - przyp. aut.), zosta³eœ równie¿ zwyciêzc¹ Pucharu Polski, a
tak¿e mistrzem Makroregionu w tej
dyscyplinie. Uda³eœ siê do Saragossy, aby broniæ tytu³u Mistrza Europy, ale niestety nie uda³o siê. Dlaczego?
Micha³: - Na zawody pojecha³em z niewyleczon¹ kontuzj¹, zerwa³em œciêgna w obu kostkach.
Uniemo¿liwi³a mi ona w³aœciwe
przygotowanie kondycyjne, a w
dyscyplinie, któr¹ trenujê, jest ono
bardzo istotne.
- Co móg³byœ powiedzieæ na temat swoich przeciwników z Saragossy?

- Uwa¿am, ¿e to bardzo dobrzy
sportowcy. Jeœli mia³bym porównaæ oba starty w mistrzostwach,
bior¹c pod uwagê liczbê zawodników jak i ich umiejêtnoœci, tegoroczne by³y na wiele wy¿szym poziomie.
- Powiedz kilka s³ów na temat
swojego uczestnictwa na mistrzostwach.
- W mojej kategorii by³o trzydziestu zawodników. W pierwszym
starciu walczy³em z Hiszpanem,
niestety pokona³ mnie. Jednak ta
przegrana nie zmartwi³a mnie, poniewa¿ kierujê siê mottem: Zwyciêstwo cieszy, ale przegrana uczy.
- Nie samym sportem ¿yje cz³owiek. Jak ci siê podoba³o w Saragossie?
- Wspomnienia z tego miejsca
na d³ugo zostan¹ w mojej pamiêci.
Pogoda by³a s³oneczna, ale by³o
bardzo duszno, do czego nie jestem
przyzwyczajony. Mia³em tak¿e
okazjê zwiedziæ Barcelonê, która
zrobi³a na mnie piorunuj¹ce wra¿enie swoj¹ urod¹ i majestatem.
- Warto trenowaæ sport, a dziêki
niemu doskonaliæ siebie i poznawaæ œwiat. Dziêkujê Michale za
rozmowê i ¿yczê ci kolejnych sukcesów.

NBA - ORLIKI - POLEMIKA
List do redakcji

Gimnazjalista z Reska
na Mistrzostwach Europy
w Karate Kyokushin

Mielcarek Tomasz
Szanowny Panie
redaktorze!

Chcia³bym odnieœæ siê
do czêœci artyku³u, jaki ukaza³ siê w pañskiej gazecie
nr16 (529) z dnia 17 kwietnia 2012r
pt. „Bezrobocie nadal roœnie a o
turystyce tylko siê mówi”.
Je¿eli chodzi o przystañ kajakow¹ lub inne „zajêcia” rekreacyjne, których brakuje w ca³ej Polsce,
a tym bardziej w naszym powiecie,
to Pani red. MM ma ca³kowit¹ racjê.
Zajêcia rekreacyjne powinny byæ
dostêpne dla wszystkich bez wzglêdu na wiek, jedni lubi¹ pi³kê no¿n¹
inni p³ywanie np. kajakami itp. itd.,
natomiast nie mogê siê z pani¹ MM
zgodziæ, ¿e za du¿o jest budowanych Orlików w naszym województwie.
Ja powiem tak, ¿e moim skromnym zdaniem tych Orlików budowanych jest za ma³o. Wed³ug mnie
na ka¿dym osiedlu powinien byæ Orliki, a w ka¿dym mieœcie co najmniej
kilka. Uwa¿am tak dlatego, i¿ widzê
dzieci, m³odzie¿ i starsze „Or³y”,
czy nawet ca³e rodziny, w³aœnie na
Orlikach, jak spêdzaj¹ ka¿d¹ woln¹
chwilê, a co za tym idzie, mniej jest
wandali na ulicach, pijañstwa, bo
w³aœnie dajemy im mo¿liwoœæ spêdzania wolnego czasu np. poprzez

basket. Odrywamy nasze pociechy
od komputera, id¹c z nimi na Orliki
na œwie¿e powietrze. Poprzez grê i
zabawê bardziej poznajemy nasze
dzieci i wytwarzamy wiêŸ, której
nigdy nie bêdzie, siedz¹c w domu,
bo nie ka¿dego staæ bêdzie, ¿eby
wyjechaæ gdzieœ z dzieæmi; na to
trzeba mieæ pieni¹dze, chocia¿by
wyjazd na basen.
Muszê podkreœliæ, i¿ podstawowym celem funkcjonowania Orlików jest propagowanie zajêæ sportowych i korzystanie z nich za darmo i w ka¿dej wolnej chwili.
Pani MM przedstawi³a budowê
Orlików z punktu widzenia ekonomicznego, ¿e koszty budowy i utrzymania s¹ drogie itd. - ja natomiast,
mimo i¿ jestem ekonomist¹ z wykszta³cenia, staram siê przedstawiæ
zasadnoœæ budowy Orlików z punktu widzenia spo³ecznego i zawsze
bêdê za tym, aby budowaæ tych Orlików jak najwiêcej, bo przynajmniej pieni¹dze z naszych podatków s¹ dobrze spo¿ytkowane i coœ
po nich pozostanie.
Mielcarek Tomasz
Wêgorzyno
Ps. Pamiêtam, jak w latach 90tych Chicago Bulls zdobywa³o swoje pierwsze mistrzostwa i MY, koledzy z „Zatorza”, graliœmy do póŸnej
nocy w koszykówkê na klepisku i
bez oœwietlenia pod tzw „ksiê¿yc”.
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Tydzieñ w obiektywie
Zawody jeŸdzieckie w Œwiêtoborcu: Aleksandra
Lusina czasami zsiada z konia i ³apie „byka” za rogi
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Wêgorzyñskie gimnazjum obchodzi³o
dziesiêciolecie otrzymania sztandaru
i nadania imienia Or³a Bia³ego

