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Wyró¿nieni, nagrodzeni, najlepsi w nauce

Szko³y podsumowuj¹
miniony rok

Puchar
Mistrzów
Powiat 2012
Co z naszym
Œwiatowidem?

Biuro reklamy

Tygodnika £obeskiego
Tel. 504 042 532

Stypendia dla najlepszych
sportowców powiatu
(POWIAT) W minionym tygodniu w Zespole Szkó³ w £obzie
odby³o siê uroczyste
wrêczenie stypendiów dla najlepszych
sportowców powiatu.
CMYK

Str
Str.. 2

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 10.7.2012 r.

I STA£O SIÊ … odpust
w Kuropatnikach na Ukrainie
Po prawie 60. latach
wracamy na swoje
ziemie, ziemie naszych
ojców i dziadów.
Najpierw byliœmy w piêknym
Lwowie. PóŸniej w Zbara¿u, w Kamieñcu Podolskim - dawnym bastionie wiary chrzeœcijañskiej. Najbardziej jednak wstrz¹snê³o nami w
Kuropatnikach. Tam odczuliœmy
g³êboko i zobaczyliœmy na w³asne
oczy do czego jest zdolny cz³owiek
odrzucaj¹cy Boga.
No có¿, mo¿e przyjdzie czas
opamiêtania, czas dobry. Mo¿e koœció³ katolicki w piêknych Kuropatnikach znów o¿yje Bogiem i bêd¹ z
niego czerpaæ spragnieni ludzie.
Niech siê tak stanie. (to fragment
relacji z pierwszej wycieczki do
Kuropatnik; ca³oœæ na stronie
www.kresowianiezkuropatnik.republika.pl).
Dnia 24 czerwca 2012 r. na odpust ku czci œw. Jana Chrzciciela, do

Uczestnicy Mszy œwiêtej odpustowej przed dzwonnic¹ przy koœciele w
Kuropatnikach.
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Arcybiskup z wiernymi
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abp. Mieczys³aw Mokrzycki metropolita lwowski, wieloletni sekretarz
œp. Jana Paw³a II.

Pan Tadeusz Bas prosi abp. o pami¹tkowy wpis z tej uroczystoœci

Ma³y koœció³ek na wzgórzu czêœciowo tylko wyremontowany. W
œrodku niewielka grupka wiernych z
Kuropatnik i Brze¿an (Ukraina) ze
swoim ksiêdzem Andrzejem Remineæ oraz 18 osobowa grupa Polaków, potomków wysiedlonej ludnoœci polskiej z Kuropatnik, z ks. Karolem Wójciakiem, proboszczem
parafii w Wêgorzynie. Brakuje
s³ów, by opisaæ nasze emocje.
Barbara Górniak
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Absolutorium dla burmistrz Wêgorzyna
(WÊGORZYNO) 28 czerwca
2012 r. odby³a siê sesja Rady Miejskiej. Jednym z punktów obrad
by³a uchwa³a w sprawie udzielenia
absolutorium dla burmistrza Wêgorzyna.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej odczyta³ wniosek Komisji w
sprawie udzielenia pani burmistrz
Monice KuŸmiñskiej absolutorium z
tytu³u wykonania bud¿etu gminy za
rok 2011. Wniosek zosta³ zaopiniowany pozytywnie.
Nastêpnie radni i zgromadzeni
goœcie wys³uchali opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie
dotycz¹cej sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2011 r. RIO pozytywnie zaopiniowa³o wykonanie bud¿etu
gminy za 2011 rok.
Uchwalony przez Radê Miejsk¹
bud¿et, po uwzglêdnieniu zmian w
ci¹gu roku, przewidywa³ realizacjê
dochodów w kwocie 24.434.112,40
z³. Dochody wykonano w kwocie
23.659.777,38 z³ co stanowi³o 96,83
% planu, w tym planowane dochody
bie¿¹ce na kwotê 20.509.589,40 z³,
wykonanie w kwocie 19.878.899,19
z³, co stanowi 96,92 %. Plan wydatków bud¿etowych po zmianach dokonanych w ci¹gu roku przewidywa³
kwotê 28.537.138,54 z³. Wydatki zrealizowano w kwocie 24.933.037,64
z³ co stanowi 87,37 % ogó³u planu. Na

realizacje inwestycji zaplanowano w
bud¿ecie Gminy kwotê 8.431.010,00
z³ co stanowi 29,54 % ogó³u planu
wydatków. Wydatkowano kwotê
5.697.457,11 z³, co stanowi 67,58 %
planowanych wydatków na inwestycje a 22,85 % wykonanych wydatków
ogó³em i 24,08 % dochodów gminy
ogó³em. Wydatki bie¿¹ce bud¿etu zaplanowano na kwotê 20.106.128,54
z³, zrealizowano wydatki w kwocie
19.235.580,53 co stanowi 95,67 %
ogó³u planu. Na 2011 rok zaplanowano deficyt bud¿etowy w wysokoœci
4.103.026,14 z³, który zosta³ wykonany w wysokoœci 1.273.260,26 z³ tj. w
wysokoœci 31,03%. W rozliczeniu
rocznym dochodów, przychodów,
wydatków i rozchodów bud¿etowych
wypracowano œrodki w wysokoœci
2.234.549,52 z³ pozostaj¹ce do wykorzystania w przysz³ych latach bud¿etowych. Œrodki pieniê¿ne na rachunku bankowym 133.550,14 z³.
Œrodki pieniê¿ne na rachunku bankowym na koniec roku wynosi³y
2.540.276,90 z³., w tym: œrodki niewygasaj¹ce: 3000,00 z³.;subwencja
oœwiaty na 2012 rok: 421,094,00 z³.
Ze œrodków bud¿etu Gminy w roku
2011 sp³acono raty zaci¹gniêtych
kredytów w kwocie 4.571.484 z³. N a
plan 4.571.484 z³. Zad³u¿enie gminy
na koniec 2011 roku z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów
wynios³o
11.688.360,67 z³. tj. 49,40% wykonanych dochodów bud¿etowych gminy.
Gmina na 31 grudnia 2011 roku nie

DREWNO

kominkowe i opa³owe
Dowóz do klienta

tel. 608-55-81-60

posiada³a wymagalnych zobowi¹zañ
z tytu³u dostaw towarów i us³ug.
Przewodnicz¹cy rady Jan Mazuro przeprowadzi³ g³osowanie nad
uchwa³¹ w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Wêgorzyna z
tytu³u wykonania bud¿etu gminy za
rok 2011. 13 radnych zag³osowa³o za
udzieleniem absolutorium, 2 osoby
wstrzyma³y siê od glosowania, nie
by³o g³osów przeciw.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska podziêkowa³a radnym,
kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom
Urzêdu Miejskiego za zaanga¿owanie
w prace na rzecz rozwoju gminy. PJ

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu gazety w
art. „Sprzeda¿ szpitala czy tylko zabezpieczenie?” napisaliœmy: „Mimo prób
wyjaœnienia ani goœæ sesji Zofia Krupa,
ani radny Zbigniew Pa³ubiak nie widzieli ró¿nicy pomiêdzy jednostk¹ samorz¹dow¹ a podmiotem prywatnym.
Nie widzieli te¿ ró¿nicy w s³owach,
które w aneksie zosta³y zawarte i jednoznacznie okreœlaj¹ zamiar starostwa w
£obzie. S¹ nimi „w razie” oraz „w przypadku”. Zarówno Zofia Krupa, jak i
radnych Zbigniew Pa³ubiak zdawali siê
tych s³ów nie zauwa¿aæ, a stanowi¹ one
istotê problemu.”
Poni¿ej przytaczamy pe³n¹ wypowiedŸ radnego, któr¹ wypowiedzia³ po
wyst¹pieniu Zofii Krupy w punkcie
dotycz¹cym opieki nocnej i specjalistycznej.
- Chcia³bym w sprawie tego aneksu,
jestem niemile zaskoczony, podobnie
jak pani Zosia, poniewa¿ na komisji
wczeœniej, na spotkaniu, pad³a informacja, ¿e wp³yn¹³ wniosek SPZZOZ Gryfice w sprawie aneksu dotycz¹cego zamiany umowy dzier¿awy. Wtedy zapyta³em pana starostê, czego ten wniosek
dotyczy³ szczegó³owo i dosta³em odpowiedŸ, ¿e w przysz³oœci bêdzie to przed-

stawione radzie i bêdziemy o tym dyskutowaæ. Jestem bardzo niemile zaskoczony, poniewa¿ tutaj w sprawozdaniu
z prac zarz¹du wyraŸnie widaæ zatwierdzenie aneksu nr 2 do umowy dzier¿awy, czyli nie jest to jakaœ tam forma
wypracowana. Mam pytanie, dlaczego
to do tej pory nie trafi³o do rady, dlaczego rada nie zosta³a z tym zapoznana, aby
rada mog³a wyraziæ swoj¹ opiniê, tym
bardziej, ¿e aneks dotyczy trwa³ego
rozdysponowania, daje mo¿liwoœæ
trwa³ego rozdysponowania na korzyœæ
reskiego dzier¿awcy. Myœlê, ¿e to jest
sprawa bardzo istotna i powinna byæ
radzie wczeœniej przedstawiona.”
W odpowiedzi na te s³owa starosta
Ryszard Brodziñski wyjaœni³: „Panie
radny, zapewne pan wie, ¿e to wy³¹cznie w kompetencji zarz¹du nale¿y podejmowanie takich decyzji, jakie podjêliœmy. Nie uciekamy od odpowiedzialnoœci. (…) Usi¹dziemy na komisjach, by wœród goœci nie zajmowaæ siê
sporami i przeanalizujemy punkt po
punkcie, co jest dobre, co nie jest.”
Za umieszczenie wypowiedzi radnego Zbigniewa Pa³ubiaka w kontekœcie innym, ni¿ on sam j¹ przedstawi³ przepraszamy.
MM
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Wiêkszoœæ popar³a zmiany w statucie
Celowego Zwi¹zku Gmin R-XXI
(WÊGORZYNO) Podczas
ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Wêgorzynie
radni zaopiniowali projekt
uchwa³y Celowego
Zwi¹zku Gmin R-XXI w
sprawie zmiany statutu
tego zwi¹zku. W myœl
uchwa³y Zwi¹zek mia³by
przej¹æ od cz³onkowskich
gmin zadania dotycz¹ce
utrzymania czystoœci
w gminach i w zakresie
gospodarki odpadami
w szerszym ni¿ dotychczas
zakresie.
- Gminy zaleci³y Zwi¹zkowi,
byœmy przygotowali stosowny projekt uchwa³y zmieniaj¹cy statut w
celu przekazania czêœci obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy o
ochronie œrodowiska i ustawy o gospodarce odpadami. Intencj¹ wnioskodawców by³o to, aby zwi¹zek
oprócz prowadzenia dzia³alnoœci w
zakresie przyjmowania odpadów
równie¿ zaj¹³ siê czêœci¹ administracyjn¹. Przy ustalaniu statutu nie
znaliœmy jeszcze tak dobrze ustawy,
która nak³ada na gminy tak powa¿ne
obowi¹zki, w zwi¹zku z czym nie
mo¿na by³o uj¹æ tego wczeœniej w
statucie. A Zwi¹zek mo¿e tylko
dzia³aæ i realizowaæ zadania, te które ma okreœlone w statucie. Zarz¹d
wiêc przygotowa³ stosowny projekt
uchwa³y, który przedstawi³ na Walnym Zgromadzeniu, nastêpnie odby³a siê nad nim wstêpna dyskusja w
maju. Zaproponowano aby rozes³aæ
go do gmin cz³onkowskich w celu

poznania woli gmin, czy zwi¹zek ma
przej¹æ od nich te kompetencje, czy
te¿ nie. Mniejsze gminy bardzo
mocno naciskaj¹ na Zwi¹zek, aby
ten przej¹³ prowadzenie ca³ego systemu gospodarki odpadami. Ustawodawca tak to skomplikowa³, ¿e
np. w gminie Wêgorzyno trzeba
zatrudniæ co najmniej 2 osoby,
¿eby prowadzi³y ca³y system gospodarki odpadami. Nowa ustawa
nak³ada na gminy tak¿e szereg innych obowi¹zków. Wyszliœmy z
takiego za³o¿enia, ¿e jeœli Zwi¹zek
przej¹³by ca³oœæ zadañ, to zmniejszy³yby siê koszty zwi¹zane z wejœciem nowej ustawy w ¿ycie.
Wszystkie koszty wynikaj¹ce z obs³ugi tego systemu musz¹ ponieœæ
gminy. Zatrudnienie 2 osób i system administrowania musi byæ kalkulowany w cenie odpadów. W
zwi¹zku z tym, jeœli byœmy prowadzili to w naszym Zwi¹zku, to tych
osób zatrudnialibyœmy mniej. Jakie podstawowe zadania mielibyœmy realizowaæ? Oczywiœcie nie
wszystko, poniewa¿ w ustawie o
gospodarce odpadami i ochrony
œrodowiska jest czêœæ zadañ, których zwi¹zek nie przejmie. W zasadzie zarz¹d Zwi¹zku pe³ni³by rolê
burmistrza w stosunku do 260.000
mieszkañców i oko³o 20.000 podmiotów gospodarczych znajduj¹cych siê na terenie Zwi¹zku, gdzie
by wydawa³ stosowne decyzje i
zbiera³ oœwiadczenia, w stosunku
do ka¿dego mieszkañca pe³ni³by
rolê burmistrza. To znaczy, ¿e je¿eli
pani burmistrz ma uprawnienia, aby
wydawaæ decyzje w sprawach gospodarowania odpadami, to w tym
momencie decyzje w tym zakresie
okreœlone w statucie Zwi¹zku reali-

Kole¿ance

Romualdzie Piotrowicz
serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

Mamy
sk³adaj¹
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
pracownicy Szko³y Podstawowej w Dobrej

zowa³by zarz¹d Zwi¹zku. Wszystkie gminy musz¹ podj¹æ uchwa³ê o
jednolitym tekœcie, w innym wypadku statut nie zostanie zmieniony –
wyjaœnia³ Antoni Bielida, przewodnicz¹cy Zarz¹du (na zdjêciu).
Radni ³¹cznie z burmistrz Monik¹ KuŸmiñsk¹ mieli wiele w¹tpliwoœci zwi¹zanych ze zmian¹ statutu. Obawy niesie tak¿e sama „ustawa œmieciowa”. Statut mia³by byæ
zmieniony dopiero od lipca 2013
roku. Burmistrz zaznaczy³a, ¿e jest
to za póŸno: - Od lipca 2013 roku
musi byæ ju¿ pobierany podatek, a

do koñca obecnego roku maj¹ byæ
podjête uchwa³y w sprawie wysokoœci tego podatku.
Radni pytali tak¿e o sposób dostawy odpadów do S³ajsina oraz o
wysokoœæ podatku. Po burzliwej
dyskusji przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej zarz¹dzi³ przerwê, po której nast¹piæ mia³o g³osowanie nad
projektem uchwa³y.
10 radnych zag³osowa³o za
przyjêciem uchwa³y, 4 osoby by³y
przeciw, jeden radny wstrzyma³ siê
od g³osowania.
PJ

Pani

El¿biecie Grabowskiej
i jej rodzinie
wyrazy wspó³czucia

z powodu œmierci syna
sk³adaj¹
pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Wêgorzynie, Burmistrz
oraz Radni Rady Miejskiej.

Z ¯YCIA POWIATU
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Utworzyli placówkê
wsparcia dziennego

(GMINA RESKO) Podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej
radni podjêli uchwa³ê w sprawie
utworzenia placówki wsparcia
dziennego.
Dzia³aj¹c na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej gmina organizuje pomoc w opiece i wychowaniu
dziecka. Wspieranie rodziny prze¿ywaj¹cej trudnoœci w wype³nianiu
funkcji opiekuñczo – wychowawczych to zespó³ planowanych dzia³añ maj¹cych na celu przywrócenie
rodzinie zdolnoœci do wype³niania
tych funkcji. Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastêpczej s¹ miêdzy innymi jednostki organizacyjne jednostek samorz¹du terytorialnego
wykonuj¹ce zadania w zakresie
wspierania rodziny, placówki
wspierania dziennego, lub podmioty, którym zlecono realizacjê zadañ
z zakresu wspierania rodziny.
Przedmiotem
podstawowej
dzia³alnoœci placówki jest:
- stworzenie uczestnikom systemu wsparcia spo³ecznego poprzez
zaspokojenie ich potrzeb spo³ecznych, edukacyjnych i bytowych
ukierunkowanych na podtrzymywa-

nie i rozwijanie umiejêtnoœci do
samodzielnego ¿ycia;
- wspieranie rodziny w sprawowaniu jej funkcji opiekuñczo – wychowawczej;
- zapewnienie pomocy rodzinie
i dzieciom sprawiaj¹cym problemy
wychowawcze, zagro¿onym demoralizacj¹, przestêpczoœci¹ lub uzale¿nieniami;
- wspó³praca ze szko³ami,
oœrodkami pomocy spo³ecznej, poradniami specjalistycznymi, kuratorami i innymi instytucjami w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych;
- ocena zasadnoœci pobytu wychowanka w placówce;
- realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem;
- prowadzenie karty pobytu
dziecka w placówce;
- prowadzenie zajêæ socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz
logopedycznych;
Obs³ugê administracyjno – finansow¹ placówki wsparcia dziennego zapewniaæ bêdzie gmina za
poœrednictwem Urzêdu Miejskiego
w Resku. Dzia³alnoœæ œwietlicy
utrzymywana bêdzie miêdzy innymi
ze œrodków funduszu przeciwalkoholowego.
PJ

A myœmy szli, i szli - dziesi¹tkowani
Przez tajgê, stepy - pl¹taninê dróg!
A myœmy szli, i szli, i szli - niepokonani!
A¿ „Cud nad Wis³¹” - darowa³ nam Bóg!
Szczere wyrazy wspó³czucia
rodzinie zmar³ego

Kazimierza Œwiêcickiego
z Reska
sk³ada Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie
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Ustalili op³atê od wzrostu
wartoœci nieruchomoœci
(RADOWO MA£E) Podczas
ostatniej sesji Rady Gminy radni
podjêli uchwa³ê w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie dla
terenów po³o¿onych w obrêbach
Borkowo Ma³e, Borkowo Wielkie, Karnice, Orle, Radowo Ma³e
i Radowo Wielkie.
Miejscowi radni zastanawiali
siê nad wartoœci¹ dzia³ek, na których powstan¹ wiatraki oraz dzia³ek
s¹siaduj¹cych. Wed³ug nich niektóre dzia³ki strac¹ swoj¹ wartoœæ, jeœli
w ich okolicy powstan¹ wiatraki.
- Tam gdzie bêdzie postawiony
wiatrak to wiadomo, ¿e ta dzia³ka
bêdzie mia³a wiêksz¹ wartoœæ, ale
ju¿ s¹siednia dzia³ka rolna bêdzie
mia³a mniejsz¹ wartoœæ. Dla mnie ta
s¹siednia dzia³ka nie jest wartoœciowa nawet pod wzglêdem rolniczym.
Nikt nie bêdzie chcia³ kupiæ ziemi w
okolicy wiatraków, wiadome, ¿e s¹
tam jakieœ zawirowania powietrza,
czy inne niedogodnoœci. Nikt mi nie
powie, ¿e nie ma tam zachwiania
równowagi przyrodniczej. Co jeœli
ktoœ bêdzie chcia³ przekszta³ciæ
dzia³kê roln¹ na budowlan¹ i wybudowaæ tam dom? – zauwa¿y³ jeden
z radnych.
- Ta s¹siednia dzia³ka, gdzie tak¿e zosta³ zmieniony plan, te¿ ma
automatycznie zwiêkszona wartoœæ

– odpowiedzia³ wójt Józef Wypijewski.
- To nie s¹ dzia³ki inwestycyjne.
S¹ to tereny rolne a nie budowlane,
w zwi¹zku z czym nie s¹ terenami
inwestycyjnymi. Nie mo¿na siê budowaæ, tam gdzie nam siê tylko podoba, wszystko to jest okreœlone w
planach zagospodarowania przestrzennego – wyjaœnia³a pani projektant.
Projekt uchwa³y zosta³ przyjêty,
jeden g³os by³ wstrzymuj¹cy, pozostali radni g³osowali za podjêciem
uchwa³y.
Poprzez podjêcie uchwa³y zosta³a ustalona jednorazowa op³ata
od wzrostu wartoœci nieruchomoœci
w wysokoœci 30% dla terenów o
symbolu EW/R. Dla pozosta³ych
terenów przyjêto stawkê 0,1%. PJ

Robi¹ elewacjê
urzêdu
(DOBRA) W dniu 12
czerwca br. zosta³a podpisana umowa z najtañszym
oferentem - Nowogardzkim Centrum Budowlanym, który zaoferowa³ wykonanie remontu elewacji
za kwotê 60 420,36 z³ brutto.
Prace polegaj¹ na wyczyszczeniu istniej¹cej , osuniêciu
odparzonych tynków, wymianie
opierzeñ na elewacji oraz wykonanie opierzenia partii coko³owej,
wymianie parapetów okiennych zewnêtrznych, uzupe³nieniu ubytków
w tynku, wykoñczeniu p³ytkami
klinkierowymi partii coko³owej
oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej wykoñczeniowej na ca³ej elewacji. Ponadto, zostan¹ wykonane
prace towarzysz¹ce, polegaj¹ce na

wymianie krat w oknach piwnicznych, barierki balkonu na elewacji
frontowej, wymiana uchwytów do
mocowania flag, remont studzienek
przy oknach piwnicznych oraz
czyszczenie i renowacja ceglanego
wejœcia do budynku.
Termin zakoñczenia prac remontowych elewacji budynku
Urzêdu Miejskiego w Dobrej planowany jest do dnia 20 lipca br. PJ
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NAJTANIEJ. 602 131 760

Sprzeda¿ materia³ów
-budowlanych
-hydraulicznych
-kanalizacyjnych
Sprzeda¿ stali i wêgla
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Plantacja borówki amerykañskiej
w Siwkowicach

zatrudni zbieraczy
w miesi¹cach lipiec - sierpieñ.
Tel. 515-144-186.

P.H. WÊGLOBUD S.A
£obez ul. Podgórna 24

Tel. 91 397 44 47, 609 519 506

US£UGI
ELEKTRYCZNE
Marek Tymoszczuk
tel. 691 014 733
 remonty instalacji
 pomiary elektryczne
wymiany zabezpieczeñ
uziomy, odgromy

BIURO OG£OSZEÑ
Tygodnika £obeskiego
£obez ul. S³owackiego 6, Tel. 91 39 73 730; 504 042 532
mail: wppp1@wp.pl

Zlecaj¹c og³oszenie
drobne
do Tygodnika
£obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e
w innych gazetach:

Gazecie Gryfickiej
Tygodniku Pojezierza
Drawskiego i Wieœciach
Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
Gryfice, ul. Wa³owa 8/7
Tel. 91 39 73 730
e-mail: wppp1@wp.pl

CMYK
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych
Rady Miejskiej w £obzie
Kazimierz Chojnacki - nauczyciel w Zespole Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w £obzie.
Zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w
kwocie 2.300 z³ (lokata - w³asnoœæ
wspó³ma³¿eñska). Posiada dom o
powierzchni 137 mkw., o wartoœci
350.000 z³ (wspó³w³asnoœæ z ¿on¹
Halin¹ Chojnack¹). W ubieg³ym
roku osi¹gn¹³ dochód z tytu³u: wynagrodzenia w Zespole Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie 55.535,82 z³; wynagrodzenia w
Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie - 8.593,62 z³; wynagrodzenia w Szko³y Zaoczne „Progres” 880 z³; diety radnego - 14.400 z³;
wynagrodzenia w prywatnym LO
„UE £obez” - 1.640,69 z³. Posiada
samochód Fiat Seicento z 1998 r.
(wspó³w³asnoœæ z ma³¿onk¹ Halin¹ Chojnack¹). Zobowi¹zania
pieniê¿ne: kredyt hiptoeczny na
zakup domu zaci¹gniêty w Banku
PKO S.A. w £obzie na kwotê
122.000 z³, na dzieñ 31.12.2011 do
sp³aty zosta³o 5.705,75 z³ (wspó³w³asnoœæ z ma³¿onk¹ Halin¹ Chojnack¹).
Piotr Æwik³a - Zastêpca Dyrektora w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Drawsku Pom. Posiada
dom o zabudowie szeregowej o
wartoœci 45.000 z³ (? w³asnoœæ czêœciowa budynku - 30 mkw.). W
zesz³ym roku osi¹gn¹³ dochód z
tytu³u: umowy o pracê - 76.459,89
z³; umowy o dzie³o - 560 z³; pe³nienia funkcji radnego - 8.960 z³. Posiada samochód Ford Mondeo, rok
prod. 1999 o wartoœci 10.000 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt w
Banku PKO BP w kwocie 40.000
z³ (kredyt konsumpcyjny, do sp³aty pozosta³o ok. 34.000 z³); po¿yczka na kwotê 2.000 z³ (pozosta³o do sp³aty 1.400 z³).
Marek Rokosz - nauczyciel w
Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie. Posiada dom o powierzchni 75 mkw., o wartoœci ok. 110.000
z³; dzia³kê gruntu o powierzchni
263 mkw., po³o¿on¹ w Dalnie, o
wartoœci ok. 3.000 z³ i o powierzchni 0,1469 ha, po³o¿on¹ w
Dalnie, o wartoœci ok. 15.000 z³.
Dochód: 61.095,48 z³ - wynagrodzenie w ZSG w £obzie; dieta radnego Rady Miejskiej - 9.600 z³.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
hipoteczny w PKO BP S.A. w
wysokoœci 48.288 z³ na okres 25

lat, zaci¹gniêty na sp³atê innych
zobowi¹zañ (kredytu mieszkaniowego i konsumpcyjnego) oraz remont domu.
Tadeusz Sikora - by³y dyrektor
szko³y w £obzie. Zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 50.000
z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 56,23 mkw., o wartoœci
180.000 z³. W ubieg³ym roku
osi¹gn¹³ dochód z tytu³u: emerytury - 33.105,30 z³; inne Ÿród³a (umowy - zlecenia, umowy o dzie³o) 3.049,01 z³; diety radnego - 7.020
z³. Posiada samochód Skoda Roomster z 2009 r.
Wies³awa Romejko - pracownik Pracowni Optycznej M. D. Piszewscy £obez. Posiada dom o powierzchni 270 mkw., o wartoœci
600.000 z³. W zesz³ym roku uzyska³a dochód z tytu³u: wynagrodzenia za pracê - 12.747,50 z³; renty rodzinnej - 22.507,36 z³; œwiadczenia z Funduszu Pracy - 2.671,80
z³; diety radnego - 7.140 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny w Fiolet Powszechny Dom
Kredytowy w wysokoœci 450.000
z³; 2 kredyty w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie w kwocie
34.000 z³ i 12.000 z³.
Zbigniew Pude³ko - magazynier akwizytor w Dziale Zbytu i
Marketingu w ZNMR S.A. w
£obzie. Zaoszczêdzi³ 3.000 z³. Posiada mieszkanie o powierzchni
49,44 mkw., o wartoœci 125.000 z³.
W ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód
z tytu³u: zatrudnienia - 20.835,25
z³; diety radnego - 9.896,66 z³;
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w £obzie - 1.828,50 z³;
S¹du Rejonowego w £obzie 3.020 z³ - Kurator Spo³eczny z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich. Posiada
samochód Opel Astra, rok prod.
2007.
Marcin Æwik³a - nauczyciel w
Zespole Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w £obzie. Posiada dom o
powierzchni 110 mkw., o wartoœci
300.000 z³. W zesz³ym roku
osi¹gn¹³ dochód z tytu³u: wynagrodzenia nauczyciela - 53.130 z³;
instruktora pi³ki siatkowej - 2.100
z³; instruktora p.s. animatora sportu - 2.100 z³; kuratora spo³ecznego
- 3.735 z³; diety radnego 9.120 z³.
Posiada samochód Citroen Xara

Picasso, rok prod. 2001. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt mieszkaniowy w wysokoœci 250.000 z³ w
Banku Pekao S.A. w £obzie z roku
2009.
Lech Urbañski - rencista. Posiada mieszkanie o powierzchni
120,10 mkw., o wartoœci 100.000
z³; gara¿ wraz z zapleczem o
³¹cznej powierzchni 50,20 mkw., o
wartoœci 30.000 z³; budynek gospodarczy o powierzchni 23,10
mkw., o wartoœci 20.000 z³. W zesz³ym roku osi¹gn¹³ dochód z tytu³u: renty inwalidzkiej - 9.524 z³;
diety radnego i so³tysa - 9.840 z³;
podatku inkasa - 52,80 z³. Posiada
samochód osobowy Mitsubishi
Carizma z 1999 r. o wartoœci
11.000 z³; ci¹gnik Ursus C-360 rok
prod. 1970.
Krystyna Bogucka - emerytka, Przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etowej w Radzie Miejskiej w
£obzie. Zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 14.000 z³.
Posiada dom o powierzchni 168
mkw., o wartoœci 250.000 z³; dzia³kê o powierzchni 448 mkw., o wartoœci 13.340 z³, kupiona od Gminy
w 1984 r. na której wybudowano
dom w 1985 r. W ubieg³ym roku
osi¹gnê³a dochód z tytu³u: emerytury - 22.220,44 z³; ING umowy o
akwizycjê - 515,20 z³; diety z Rady
Miejskiej £obez - 9600 z³; darowizny = 1700 euro. Posiada samochód Fiat Punto 1,4 rok prod. 2010.
Bogdan Górecki - rencista radny. Zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 39.500 z³, 4.235
funtów, 150 euro, papiery wartoœciowe Pioneer na kwotê 3.879,31
z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 56,23 mkw., o wartoœci
145.000 z³. Dochody: renta 15.746,54 z³; rycza³t - 1.989 z³;
dieta radnego - 7.220 z³. Posiada
samochód Seat Ibiza, rok prod.
2001.
Maria Pokomeda - radna, zaoszczêdzi³a 14.690 z³ Posiada
mieszkanie o powierzchni 70
mkw., o wartoœci 180.000 z³. W
zesz³ym roku osi¹gnê³a dochód:
20.986 z³; dieta radnej - 7.200 z³.
Posiada samochód Renault Scenic,
rok prod. 2001 o wartoœci 11.000
z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: sp³ata
kredytu wspólnotowego, do sp³aty
27.377 z³.

W³adys³aw Tabaka- pierwszy
Zastêpca Kierownika z uprawnieniami medycznymi. W ubieg³ym
roku zgromadzi³ œrodki pieniê¿ne
w wysokoœci 25.000 z³. Posiada
dom jednorodzinny w zabudowie
bliŸniaczej o powierzchni 100
mkw., o wartoœci 260.000 z³ (akt
notarialny, wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada równie¿ dzia³kê o
powierzchni 501 mkw., o wartoœci
42.800 z³ (akt notarialny). W dniu
19.08.2009 r. naby³ dzia³kê w drodze przetargu od UMiG £obez.
Dochody osi¹gniête z tytu³u zatrudnienia 75.070.58 z³; umowy
cywilno- prawnej 11.428,31 z³
oraz z tytu³u radnego 6.600 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt na
kupno dzia³ki w Polbanku do 2030
r. (kwota sp³aty na 31.12.11 r.
58.702,74 z³) oraz kredyt konsolidacyjny w Banku Millenium do
2014 r. (kwota do sp³aty na
31.12.11 r. 69.996,62 z³).
Antoni Ku¿el - rolnik. W³aœciciel domu o powierzchni 50
mkw., o wartoœci 200.000 z³ oraz
gospodarstwa rolnego (obora, stodo³a, gara¿, szopy) o powierzchni
15 ha o wartoœci 200.000 z³ z tego
tytu³u osi¹gn¹³ przychód w dochód w wysokoœci 30.000 z³. Dochody osi¹gniête z diety so³tysa i
radnego 10.800 z³; inkaso podatku 3.580 z³. Posiada ci¹gnik Bielaus z 2010 r.
Henryk Stankiewicz - rencista. Wspó³w³aœciciel mieszkania o
powierzchni 72,28 mkw., o wartoœci 70.000 z³. Dochody osi¹gniête
z diety radnego 7.200 z³; renty
11.762,08 z³; umowy o dzie³o
1.640 z³; dochody ma³¿onki
9.909,40 z³ (wspó³w³asnoœæ).
Janusz Skrobiñski- Podinspektor w Wydziale Polityki Spo³ecznej. Posiada mieszkanie o
pow. 70 mkw., o wartoœci 175.000
z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Dochody osi¹gniête z tytu³u umowy zlecenia z MLKS Œwiatowid
£obez 10.100 z³; umowy zlecenia
z LKS „Mewa” Resko 4.869,20 z³;
umowy zlecenia w WSZS w Szczecinie 1.680 z³; umowy zlecenia z
CO-K w Iñsku 960 z³ oraz z diety
radnego 6.893,84 z³. Zobowi¹zania kredytowe: kredyt hipoteczny mieszkaniowy zaci¹gniêty w Banku PKO BP S.A. w wysokoœci
88.000 z³ na okres 25 lat.
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Wspomnienia Czes³awy Kobia³ki
Egzekucje
Mojego szwagra brat mieszka³
w Klêpcu blisko szosy, jego ¿ona
opowiada³a mi, ¿e w nocy wieŸli
wiêŸniów ¿ydowskich do lasu, aby
ich zabiæ. Jecha³o kilka samochodów. By³ jeden jêk, p³akali tak, ¿e a¿
serce bola³o. Przecie¿ to ludzie!
Jak¿e¿ tak mo¿na, ¿eby tak ludzi
zabijaæ? Za co? Zwyczajny cz³owiek, dlaczego go tak zabijaæ? ZawieŸli ich do tego lasu, pozabijali i
spalili jeszcze.
Rosyjskich jeñców te¿ przywieziono do klêpczyckiego lasu na zabicie.
W lesie by³y zrobione ruszta. Na
cementowych s³upach, pok³adzione
by³y szyny. Jak zabijali ludzi, to k³adli ich na szynach, podpalali i ci
ludzie spalali siê. To by³o 12 km od
naszej wioski. Jak by³ wiatr z zachodu, to u nas by³ smród.
Tyfus i œmieræ matki
Jeden z jeñców zdo³a³ uciec i
doszed³ do naszej wsi. Moich rodziców wówczas nie by³o w domu, byli
w Lublinie. Poprosi³, aby go przenocowaæ. Nie chcia³am. Powiedzia³am, ¿e jak przyjd¹ Niemcy, to nas
pozabijaj¹, jakby Niemiec zobaczy³, ¿e przenocowaliœmy takiego
cz³owieka, to by nas wszystkich
pozabijali. Inni te¿ siê bali. Gdy
przyjechali rodzice, ten jeniec sta³
przy œcianie i wyciera³ sobie oczy
czapk¹. Ja zrobi³am póŸny obiad ziemniaki z sosem. Jeniec poprosi³
tatê, aby go przenocowaæ. Mój ojciec by³ dobry i litowa³ siê nad
wszystkimi. Powiedzia³: mo¿e nic
siê nie stanie, zawiesimy okno,
przyjd¹ wujowie, którzy byli w niewoli u Rosjan, to porozmawiaj¹ z
nim. I tak siê sta³o. A on nam przyniós³ tyfus z tego Majdanka, bo tam
chorowali na tyfus.
Nie chcia³ ¿adnej poœcieli, tylko
worek i s³omê. Przynieœli mu tak, jak
chcia³. Nie chcia³ poœcieli, bo powiedzia³, ¿e jest nieczysty i nie chce
zabrudziæ nam wszystkiego. Mama
poœcieli³a mu na ³awce przy œcianie
w kuchni. Rano naszykowa³a mu
kawy w litrowej butelce, da³a pó³
bochenka chleba na drogê i poszed³.
Przyszed³ do nas m³ody ch³opak, ¯yd, mieli u nas sad. Siedzieliœmy, rozmawialiœmy i nagle coœ
mnie ugryz³o w nogê. To by³a wesz.
Obj¹³ mnie strach, posz³am do pokoju i wyrzuci³am j¹ przez okno.
Ten ch³opak spyta³, dlaczego tak siê
zerwa³am, nie powiedzia³am mu.
Gdybym, mo¿e wtedy spirytusem
posmarowa³a... Potem nas wszystkich oblaz³y te wszy, bo siê poroz³azi³y. Okaza³o siê, ¿e to z tego jeñca.

Spa³ na worku, brat w tym worku
póŸniej nosi³ sieczkê krowom. I tak
brat i ja jako pierwsi zachorowaliœmy na tyfus. Przez 21 dni ¿y³am
sam¹ wod¹, nic nie jad³am, ale prze¿y³am. Mia³am prawie 40 stopni
gor¹czki i godzinki œpiewa³am.
Przysz³a moja matka chrzestna i
powiedzia³a: ja myœla³am, ¿e ona
umar³a, bo lampa œwieci³a siê na
stole w nocy. Przysz³a w dzieñ, a ja
œpiewa³am godzinki...
Potem wszyscy zachorowali.
Mama jako ostatnia i nie prze¿y³a.
By³a wycieñczona, wymarnowana i
nie da³o rady j¹ uratowaæ. By³ lekarz
i lekarstwa. JeŸdziliœmy do doktora
i z mam¹ te¿. Od razu doktor powiedzia³, ¿e tyfus. Gdyby mnie od razu
zawieŸli do szpitala, to mo¿e prze¿y³aby.
Wojna z Rosj¹
Gdy Niemcy poszli na Rosjê, to
ja pracowa³am na Œwidniku. Jak
samoloty jedne pada³y, jedne podrywa³y siê, to myœleliœmy, ¿e to koniec
œwiata. Taki by³ straszny huk. To
by³o w nocy. Powstawaliœmy, nie
spaliœmy ju¿, by³a widno od samolotów. Potem dowiedzieliœmy siê, ¿e
wojna z Rosj¹ wybuch³a i poszli
Niemcy na Rosjê. Wtedy by³o nam
trochê l¿ej.
Jak Rosjanie gonili Niemców, to
te¿ by³o trochê przejœæ, ale mi nic
specjalnego Rosjanie nie zrobili.
Ukradli nam tylko szory dla konia.
Tato kupi³ now¹ uprz¹¿, stare szory
wisia³y w stajni, a te jedne tato powiesi³ w sieni, aby ich Rosjanie nie
zabrali, gdy przyjd¹ szukaæ koni.
Konie wyprowadzi³ na ugór i tam
przywi¹za³. Rano przyprowadzi³ z
powrotem. Przyjechali do nas na
dwóch koniach. Jeden by³ zaciêty
komunista, drugi nie. Tato spyta³,
czy to prawda, ¿e tam u nich pozamykali koœcio³y. Jeden powiedzia³,
¿e nieprawda, ¿e wszystko jest, z
kolei drugi odpar³, ¿e tak, to prawda, wszystko pozamykali. Komunista poszed³ zobaczyæ na konie i po
drodze zabra³ szory z sieni. Przybieg³ za chwilê i zawo³a³ drugiego,
bo im konie uciek³y. Naszych koni
nie zabrali.
Potem jak ju¿ polskie wojsko
sz³o i goni³o Niemców, to przechodzi³o obok nas.
Trzeba by³o jechaæ furmank¹ na
podwody. Ojciec ba³ siê, a mo¿e nie
chcia³, bo jeœli jego zabij¹ po drodze, to kto zaopiekuje siê wszystkimi? Matki ju¿ nie by³o. Pojechaliœmy z bratem, brat mia³ kilkanaœcie
lat. Wojsko pok³ad³o na wozy swoje
rzeczy, ¿eby nie nieœæ. Kilku ¿o³nierzy wsiad³o na wóz. Nie tylko my

jechaliœmy, inni te¿, du¿o nas by³o.
Jechaliœmy kawa³ek przez Lublin,
potem minêliœmy miasto i obje¿d¿aliœmy je polami. Ju¿ wtedy Lublin
by³ bombardowany.
Z wojskiem pojechaliœmy za
Lublin, chor¹¿y pomóg³ bratu, odwióz³ nas do szosy i pojechaliœmy
do miasta po siostrê. Gdy tam dotarliœmy, powiedzia³am bratu, aby nie
jecha³ przez centrum. Mia³ jechaæ
dalej sam i poczekaæ na nas przy
wyjeŸdzie z miasta. Ja pobieg³am do
Hilarii do klasztoru. Ba³am siê o ni¹,
bo miasto by³o ci¹gle bombardowane.
Gdy tam bieg³am, to pe³no by³o
wnêtrznoœci na krzakach. Przebiega³am przez ogródki. Le¿a³o tam
mnóstwo ¿o³nierzy, chyba niemieckich, cia³a przykryte by³y trochê
ziemi¹. Ju¿ spuch³y, bo ju¿ by³o ciep³o. Bieg³am szybko, bo ba³am siê
tych trupów. Dotar³am na Podwale
do siostry i od razu zabra³am j¹ ze
sob¹ do domu.
W tym czasie Trawniki te¿ ju¿
by³y bombardowane. W powietrzu
wisia³y „¿yrandole” - po cztery kule
œwiec¹ce kule i to dosyæ d³ugo. Od
nich by³o widno jak w dzieñ.
Gmina Radowo Ma³e
Jak to siê sta³o, ¿e trafi³am tutaj?
Mój stryjek by³ w niewoli niemieckiej. Po wojnie przyjecha³ po stryjenkê i po swojego syna. Akurat u
nas by³a ciocia, która mieszka³a w
Warszawie. Zosta³a wywieziona do

Prószkowa. Wszystko straci³a. Jak
sta³a tak przywieŸli j¹ do Lublina.
Nie wiem czym przyjecha³a, mo¿e
ktoœ j¹ podwióz³, wtedy nie trzeba
by³o p³aciæ. Po wojnie by³o inaczej,
jeden drugiemu pomaga³. Ciocia
przyjecha³a, ale nied³ugo potem
umar³a.
Po wojnie nic nie by³o. Trudno
by³o cokolwiek dostaæ, by³a straszna bieda. Jak coœ siê kupi³o, to by³o
papierowe, nic niewarte.
Przyjecha³am wiêc tutaj ze stryjkiem i jego rodzin¹. Gdy chcia³am
pojechaæ do domu, posz³am do wójta po przepustkê, a ten powiedzia³,
¿e nie da mi jej. Wyjaœni³, ¿e teraz s¹
¿niwa, a Rosjanie zabieraj¹ ludzi z
poci¹gu. Jak ktoœ jest z dzieckiem
albo stary to zostawiaj¹, a wszystkich m³odych bior¹ do roboty na
tych niemieckich terenach. Dostaæ
siê do Rosjan, to niech pan Bóg broni. Nie pojecha³am do domu. Mieszka³am u stryja w Borkowie. Rosjanie przychodzili i napastowali nas.
By³a tam Niemka, m³oda dziewczyna. Stryj wywióz³ j¹ do Pogorzelic.
Mnie zostawi³.
Mia³am le¿ankê w kuchni, stamt¹d wychodzi³y drzwi do pokoju, w
którym mieszka³ so³tys. W nastêpnym pokoju mieszka³a stryjenka, a
w nastêpnym - kuzyn z koleg¹.
Zawsze, gdy wchodzili Rosjanie, uciekaliœmy na strych. Mo¿na
by by³o dostaæ siê tam po pó³kach.
Pewnego dnia nie by³o stryja, gdzieœ
pojecha³. Weszli Rosjanie. Wtedy
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nie uciek³am na strych, tylko do
pokoju so³tysa. Pomyœla³am, ¿e jak
powiem, ¿e to mój m¹¿, to mnie nie
rusz¹. Jednak zdecydowa³am, ¿e
ucieknê z domu. Przy œcianie sta³a
fisharmonia i okr¹g³y sto³ek. Wybiegaj¹c przewróci³am sto³ek. So³tys tez siê ba³ i szed³ za mn¹, chyba
tez chcia³ uciec. Wychodziliœmy
innymi drzwiami. W tym momencie
do pokoju weszli Rosjanie i spytali
so³tysa kto ubie¿a³? Mnie ju¿ nie
widzieli. Odpowiedzia³, ¿e to on
przewróci³ sto³ek. W tym czasie
zd¹¿y³am uciec w pole i schowa³am
siê w snopkach. By³a ch³odna noc.
Dosta³am zapalenia p³uc i trafi³am
do Reska do szpitala. Nic tam mi nie
robili prócz kompresów, bo nic nie
miel. Mia³am straszne widzenia.
Widzia³am sznury a na nich koœci
trupów. Jak chorowa³am na tyfus, to
nie mia³am takich wizji, podczas
zapalenia p³uc mia³am chyba wy¿sz¹ gor¹czkê. By³y tam siostry zakonne – Niemki, ale dobre by³y.
Mia³y pod lasem swój maj¹teczek tam by³ ich dom i koœció³ek, a pod
spodem grobowiec. Zawsze przynosi³y mi albo ogóreczka kiszonego, korniszonka. Gdy ju¿ by³am
zdrowsza, siostra wziê³a mnie do
koœcio³a.
Po ca³kowitym wyzdrowieniu
wróci³am do domu, pozna³am mê¿a.
Ludwik
Podczas wojny Ludwik pracowa³ w Z³ocieñcu w ówczesnych
Niemczech. Gdy Niemcy uciekali
przed frontem, jego gospodarz za-
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pakowa³ co mia³ i robotników te¿
zabra³ ze sob¹. M¹¿ wzi¹³ ze sob¹
harmoszkê i rower. Gdy byli ju¿ niedaleko Gryfic, napadli ich Rosjanie.
Kazali Polakom zejœæ, Niemcom
zabrali konie i wszystko co wieŸli na
wozie, a potem - iœæ za Odrê. Polacy
wrócili siê. M¹¿ zosta³ w Radowie.
Tu by³a rosyjska komenda. Po przejœciu frontu by³o na polach bardzo
du¿o trupów. Kazali Ludwikowi, by
wraz z Niemcami zakopywa³ te trupy. Dali mu karabin. Niemcy bali siê
go. Mia³ czarne w³osy i by³ mocno
opalony. Ale on nie by³ dla nich z³y.
Pozakopywali wszystko.
3 stycznia 1946 roku wysz³am za
m¹¿. Ko³o nas w Radowie by³ domek, teraz pozosta³ po nim tylko
plac. Mieszka³ w nim Niemiec. U
nas w podwórku jest piec do pieczenia chleba i ten Niemiec piek³ sobie
w nim. Trochê zna³am niemiecki, bo
uczy³am siê w szkole. Kiedyœ ten
Niemiec powiedzia³ do mnie – taki
dobry cz³owiek z tego Ludwika, a my
tak siê go baliœmy.
Zaraz po wojnie by³o tu jeszcze
sporo Niemców, a potem ich wszystkich wywieŸli za Odrê. Wtedy urz¹d
gminy by³ budynku mieszcz¹cym
siê naprzeciwko oœrodka kultury.
Poszliœmy tam, gdy Niemcy odje¿d¿ali. Kto mia³ konie we wsi, to
musia³ ich odwoziæ. Odje¿d¿ali
wozami, bo nie by³o samochodów.
To by³o w 1946 roku.
Trochê za wczeœnie umar³ mój
m¹¿. Nie mia³am z³ego ¿ycia, tylko
napracowa³am siê du¿o. Du¿o siê
napracowa³am, ale i d³ugo ¿yjê. MM

Kilku mieszkañców Wo³kowa:
Pani And¿elina Kwiatkowska, Bo¿ena Kwiatkowska, Gra¿yna Ambroz, Pañstwo Flaszka, Pan S³omiñski Daniel, z pani¹ Bo¿enk¹ Bies na
czele postanowi³o udowodniæ, ¿e w
Wo³kowie ludzie potrafi¹ siê wspaniale bawiæ i to nie tylko wybrane
osoby, ale mieszkañcy z ca³ymi rodzinami.
Trzydziestego czerwca pogoda
dopisa³a a w organizacjê festynu
w³¹czy³ siê Gminny Oœrodek Kultury z Radowa Ma³ego, który zapewni³ oprawê akustyczn¹ i artystyczn¹
przygotowuj¹c liczne konkurencje i
zabawy a operatywna pani Bo¿enka
dziêki pozyskaniu licznych sponsorów zapewni³a wszystkim atrakcyjne nagrody zarówno dla dzieci jak i
dla doros³ych oraz smakowity poczêstunek. By³y tradycyjne, rumiane, wyj¹tkowo smaczne kie³baski z
grilla, frytki, lody, przepyszne kolorowe ciasta w³asnorêcznie upieczone przez gospodynie, ró¿ne s³odycze i wiele innych atrakcji ju¿ niekoniecznie kulinarnych. Ca³e popo³udnie wype³nione by³o mnóstwem
konkursów, które koñczy³y siê wygran¹, ale liczy³a siê chêæ uczestnictwa, odwaga, chêæ pokonania przeciwnika i dlatego wszystkie osoby,
które bra³y udzia³ zosta³y nagrodzone upominkami, nawet wójt, który
bra³ udzia³ w konkurencji dmuchania najwiêkszego balona otrzyma³
kolorowego lizaczka. W
miêdzyczasie milusiñscy
mogli skorzystaæ z przeja¿d¿ki konikiem. Towarzysz¹ca atmosfera przyjaŸni, radoœci i uœmiechu
trwa³a do godzin wieczornych. PóŸniej pa³eczkê
przej¹³ zespó³ muzyczny
Ciechanowscy gwarantuj¹c
wspania³¹ zabawê taneczn¹
do bia³ego rana.
Organizatorzy kieruj¹
ogromn¹ wdziêcznoœæ i po-

dziêkowania do sponsorów, dziêki
którym impreza mog³a odbyæ siê z
tak wielkim rozmachem. S¹ to:
- Rybo³ówstwo Iñsko
- P. Katarzyna Dec
- P. Benedykt Ba³am¹cek
- P. Zygmunt i Danuta B³awzdziewicz
- P. Jan Bugara
- Ferma Radzim
- Firma „Laspol” Maliniec
- P. Zofia Baumgardt
- P. Patryk Spurek
- P. Ryszard Lewandowski
- P. Marcin Kwiatkowski
- Firma „POLDANOR” S.A
- So³tys Stanis³aw Adamski
- P. Jacek Sobczak
Organizatorzy dziêkuj¹ ponadto
wszystkim, którzy zaanga¿owali siê
w zorganizowanie i sprawny przebieg powy¿szej imprezy.
Pozyskanie tak licznych sponsorów i zapewnienie œwietnej atmosfery oraz doskona³ej zabawy i tak
licznie zgromadzonych mieszkañców z terenu ca³ego so³ectwa œwiadczy, ¿e organizatorzy zadali sobie
wiele trudu i wykazali du¿e zdolnoœci organizacyjne. Mamy nadziejê,
¿e w œlady Wo³kowa pójd¹ kolejne
so³ectwa, w których jeszcze nie uda³o siê zmobilizowaæ spo³ecznoœci
do wspólnego dzia³ania i dobrej
zabawy, a warto bo to procentuje w
postaci lepszych s¹siedzkich relacji
i przyjemnoœci z dobrej zabawy.
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Po¿egnanie absolwentów gimnazjum
w Resku
Beztroscy jak dzieci, doœwiadczeni jak starcy opuszczacie nasz¹
szko³ê gotowi rozpocz¹æ nowy etap
w ¿yciu...
Dnia 28 czerwca br. w Gimnazjum im. K. Górskiego odby³o siê
uroczyste po¿egnanie absolwentów, którzy po trzyletniej nauce rozpoczn¹ nowy etap w swoim ¿yciu.
Zakoñczenie roku szkolnego
trzecioklasiœci tradycyjnie rozpoczêli pokazem poloneza w togach,
gimnazjalnych strojach galowych,
które niew¹tpliwie doda³y uroku i
powagi uczniom.
Po powitaniu wszystkich zgromadzonych goœci nast¹pi³o odœpiewanie Mazurka D¹browskiego. Kolejnym uroczystym momentem, pe³nym powagi by³o przekazanie
Sztandaru Szko³y m³odszym kolegom. Przez dwa lata zaszczytn¹
funkcjê chor¹¿ego pe³nili Hubert
Rola i Pawe³ Kasprowiak, teraz
pe³niæ j¹ bêd¹ Oskar Grocholski i
Arkadiusz Krupka. Chor¹¿ym
asystowa³y Adrianna Sie³acz, Sandra Kocik, Barbara Gromek, Karolina Leszczyñska, ich zadania
przejm¹ Sandra Leszczyñska,
Kornelia Zieliñska, Monika Bia³y
i Patrycja Wójtowicz.
Zakoñczenie roku szkolnego
by³o doskona³ym momentem na wyró¿nienie tych, których trzyletnia
nauka w murach Gimnazjum w Resku, przynios³a cenne owoce. Nagrod¹ Specjaln¹ Burmistrza Reska -

Arkadiusza Czerwiñskiego uhonorowani zostali Finaliœci Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych:
And¿elika Dziuba - finalistka
konkursu jêzyka angielskiego;
Piotr Krutowski - finalista konkursu historycznego z elementami
wiedzy o spo³eczeñstwie;
Hubert Rola - finalista konkursu chemicznego oraz konkursu geograficznego;
Adrianna Sie³acz - finalistka
konkursu matematycznego oraz historycznego „Losy ¿o³nierza i dzieje Orê¿a Polskiego w latach 17681864”.
Nie by³y to jedyne nagrody od
Burmistrza, poniewa¿ nagrodzeni
zostali tak¿e ci, którzy osi¹gnêli najwy¿sze wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012, a by³y to w tym roku
dziewczêta: Adrianna Sie³acz, And¿elika Dziuba i Karolina Leszczyñska.
Pan Arkadiusz Czerwiñski ufundowa³ równie¿ nagrody uczniom,
którzy osi¹gnêli bardzo wysokie
wyniki w ró¿nych dyscyplinach
sportowych.
Dyrektor szko³y - Dariusz Siemasz uhonorowa³ absolwentów,
którzy uzyskali bardzo wysokie
wyniki egzaminu gimnazjalnego, a
byli to: Pawe³ Kasprowiak, Hubert Rola, Piotr Krutowski, Barbara Gromek i Sandra Mañkowska.
To nie by³ jeszcze koniec pochwa³, nagród i zaszczytów. Dum¹

szko³y i rodziców s¹ gimnazjaliœci,
którzy koñcz¹ trzyletni¹ naukê z
wyró¿nieniem, tzn. uzyskali œredni¹
ocen co najmniej 4,75 i przynajmniej bardzo dobre zachowanie. W
tym roku szkolnym 23 trzecioklasistów otrzyma³o œwiadectwo z czerwonym paskiem. Tak wysokie wyniki w nauce uczniowie osi¹gnêli po-

têg¹ swojego umys³u, talentem oraz
ciê¿k¹ prac¹. Jednak nie by³a to tylko ich zas³uga, ale tak¿e ich rodziców, którzy do³o¿yli wszelkich starañ, aby pociechy mia³y mo¿liwoœci
rozwoju. Form¹ docenienia pracy
rodziców, by³o wrêczenie im listów
gratulacyjnych przez Dariusza Siemasza.
Dope³nieniem wszystkich nagród by³o wyczytanie nazwisk absolwentów, którzy otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce i
sporcie.
Nikt nie zapomnia³ tak¿e i o
tych, którzy osi¹gnêli wysokie w
nauce i w aktywny sposób w³¹czyli
siê w kreowanie codziennej rzeczywistoœci gimnazjalnej.
Po czêœci oficjalnej nadszed³
czas na przypomnienie wszystkich
mi³ych chwil, których przez trzy lata
nazbiera³o siê trochê. By³o to mo¿liwe dziêki prezentacji multimedialnej zdjêæ, na których z wielkim
zapa³em odszukiwali swoich sylwetek ci, którzy ju¿ siê ze szko³¹
¿egnaj¹. Nastêpnie krótki programem artystycznym drugoklasiœci
po¿egnali starszych kolegów i nadszed³ ten moment, kiedy absolwenci
zabrali g³os, ze œpiewem na ustach
po¿egnali siê ze spo³ecznoœci¹ Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego
w Resku: Ale to ju¿ by³o i nie wróci
wiêcej. I choæ tyle siê zdarzy³o, to do
przodu wci¹¿ wyrywa g³upie serce...
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Rok szkolny min¹³, jak z bicza strzeli³
Oficjalnie rok szkolny koñczy
siê 31 sierpnia, ale powszechnie
uznaje siê pocz¹tek wakacji za zakoñczenie kolejnego etapu nauki.
Jest wiêc to czas podsumowañ:
pochwa³, ale i refleksji.
Jakie efekty nauczania i wychowania przyniós³ w Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie? Spora grupa
dzieci mo¿e czuæ siê usatysfakcjonowana, poniewa¿ a¿ 29 % to
uczniowie wyró¿niaj¹cy siê w nauce. W tym 7 uczniów klas 4-6 wpisa³o siê do tzw. Z³otej Ksiêgi, co
znaczy, ¿e uzyskali œredni¹ ocen
powy¿ej 5,0 bez ocen dostatecznych i dobrych. Najlepsi uczniowie
otrzymali ponadto Nagrodê Burmistrza (Marceli Œniadecki z kl. VI b)
oraz Nagrodê Dyrektora Szko³y
(Maja Buksa, Barbara Lis i Ma³gorzata Pastwa z klasy V a oraz Hubert
¯urawek z klasy IV a). S¹ oni chlub¹
szko³y, a ich sukcesy mog¹ pedagogom z³agodziæ gorycz swojego rodzaju pora¿ki, jak¹ s¹ uczniowie,
którzy nie poradzili sobie z trudnoœciami w nauce i uzyskali ni¿sze
wyniki w nauczaniu, a jest ich niestety 22 %.
Kolejnym powodem do zadowolenia s¹ uczniowie, którzy uzyskali wzorow¹ ocenê zachowania32,12 %, co przy 2,92 % nieodpowiedniego zachowania jest wynikiem bardzo wysokim.
Do tych ca³kiem dobrych wyników przyczyni³y siê niew¹tpliwie
zajêcia pozalekcyjne, których realizowano w szkole 39 oraz projekty
unijne, spo³eczne i systemowe. Projekt „W drodze do wiedzy i sukcesu” przyniós³ „Jedynce” ponad miliom siedem tysiêcy z³otych, a co za
tym idzie dodatkowe zajêcia, wycieczki, pomoce dydaktyczne itp. W

klasach m³odszych (1-3) realizowano projekt systemowy indywidualizacji nauczania, a w sferze wychowawczej uczniowie szko³y byli objêci projektem spo³ecznym „Szko³a
bez przemocy”.
Dobre wyniki nauczania oraz
zadowolenie z ich uzyskania wynikaj¹ nie tylko z wewnêtrznej oceny
szko³y, ale i z oceny zewnêtrznej,
poniewa¿ w szkole odby³a siê Ewaluacja Zewnêtrzna w Obszarze
Efekty . Szko³a oceniana by³a przez
wizytatorów kuratoryjnych w czterech obszarach:
1.Analizuje siê wyniki sprawdzianu
2. Uczniowie nabywaj¹ wiadomoœci i umiejêtnoœci
3. Uczniowie s¹ aktywni
4. Respektowane s¹ normy spo³eczne
Szko³a oceniona zosta³a na poziomie wysokim i bardzo wysokim.
(szczegó³y Raportu z Ewaluacji Zewnêtrznej mo¿na poznaæ na stronie
internetowej szko³y).

Zmiana Studium pod elektrownie wiatrowe
(£OBEZ) 5 lipca w siedzibie
Urzêdu Gminy odby³a siê
dyskusja publiczna nad
rozwi¹zaniami przyjêtymi
w projekcie zmiany Studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
£obez.
Przedmiotem zmiany studium
jest uwzglêdnienie w studium terenów pod lokalizacje elektrowni wiatrowych wraz ze stref¹ oddzia³ywania i towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
techniczn¹ w obrêbach Zagórzyce,
Zajezierze, Ro¿nowo £obeskie,
Bonin i Wysiedle, oraz terenu lokalizacji zabudowy mieszkalnej jed-

norodzinnej w obrêbie nr 4 miasta
£obez.
Wczeœniej przewidywano, i¿
wie¿e wiatrowe bêd¹ mog³y powstaæ na wiêkszym obszarze. Jednak podczas prowadzonego monitoringu okaza³o siê, ¿e w rejonie
jeziora Zajezierze wystêpuj¹ intensywne przeloty ptaków i nietoperzy.
Dlatego granice mo¿liwoœci lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz
ze stref¹ oddzia³ywania zosta³y
ograniczone.
Na etapie studium nie wiadomo
jeszcze, gdzie konkretnie powstan¹
wie¿e wiatrowe oraz ile ich bêdzie.
Na tym etapie wskazywane jest tylko ewentualne miejsce lokalizacji
wie¿ wiatrowych wraz ze strefa oddzia³ywania (600-800 metrów). PJ
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PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO
im. Adama Mickiewicza w £obzie
Pani dyrektor Ewa Pop³awska:
Dobieg³ koñca rok szkolny 2011/2012.
Zmierzyliœmy siê w trakcie minionych
miesiêcy z wieloma problemami, k³opotami, ale odnieœliœmy te¿ wiele sukcesów. Dziœ podsumujemy 10 miesiêcy
intensywnej pracy. Niech ka¿dy z Was
siê zastanowi :
- Czy wykorzysta³em dobrze ten czas na
naukê?
- Czy jestem zadowolona z ocen czy
mog³yby byæ lepsze?
- Czy œrednia ocen nie mog³a byæ wy¿sza?
- A frekwencja? Czy wszystkie nieobecnoœci musia³ mieæ miejsce?
Nied³ugo wychowawcy wrêcz¹ Wam
œwiadectwa, które s¹ podsumowaniem
Waszej pracy. Podpisywa³am je i jestem
g³êboko przekonana, ¿e oceny tam wypisane mog³yby byæ wy¿sze.
Wyniki klasyfikacji koñcoworocznej:
Liczba uczniów w Gimnazjum Integracyjnym: 456
Ukoñczy³ szko³ê: 149 uczniów
Do nastêpnej klasy zda³o: 263 uczniów
Pozostawionych w tej samej klasie: 25
Nie ukoñczy³ szko³y 1 uczeñ
Egzamin poprawkowy zdawaæ bêdzie
16 uczniów.
Œrednia ocen szko³y: 3,3
Klasy III: 3,54
Klasy II: 3,2
Klasy I: 3,1
Klasy z najwy¿sz¹ œredni¹:
III a - 4,5
III d - 4,3
I a- 4,1
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie nagrodzeni na apelu
koñcoworocznym 2011/2012.
Nagrodê Burmistrza £obza za wybitne
osi¹gniêcia otrzyma³o 7 uczniów:
1) Gabriela Zielonka III a
- tytu³ finalisty w przedmiotowym konkursie z jêzyka niemieckiego
- tytu³ finalisty w przedmiotowym konkursie z biologii
- V miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego DEUTSCHFREUND 2011
- III miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego SPRACHDOKTOR 2012
Zachowanie - wzorowe
Œrednia ocen - 5.3
- najwy¿szy wynik w szkole - 91% egzamin gimnazjalny z historii.
2) Aleksandra Romej III d
- Zajêcie 1. Miejsca w Mistrzostwach
Województwa Juniorów i Juniorów
M³odszych w biegu na 400 m.
- Zajêcie 3. Miejsca w Mistrzostwach
Makroregionu w biegu na 400 m.
- Zajêcie 2. Miejsca w Wojewódzkiej
Indywidualnej Gimnazjadzie w biegu
na 300 m.
- Uzyskanie II klasy sportowej w biegu
na 300 m - 41,94 oraz III klasy na dy-

stansach 400 m - 59,64 i 200 m - 27,18.
- zachowanie wzorowe, œrednia ocen
5,38
- najwy¿szy wynik - 100% egzamin
gimnazjalny z matematyki.
3) Michalina Szymaniak III a
- finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z jêzyka polskiego
- zachowanie wzorowe, œrednia ocen 5,0
4) Dawid Iwaszko III d
- Finalista Konkursu Przedmiotowego
z Geografii
- IV miejsce w Miêdzyszkolnym Konkursie Geograficznym organizowanym
przez katolickie Liceum w Szczecinie
- zachowanie wzorowe, œrednia ocen 4,0
5)Karolina Stempieñ II e
- Finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego
- Uczestnictwo w Konkursie z Jêzyka
Polskiego- rejon
- II m zespo³owo w konkursie z jêzyka
angielskiego
- Wzorowe zachowanie
- Œrednia ocen 5,36 (tylko oceny bdb i
celuj¹ce)
- Uczestniczka konkursów szkolnychinternetowych z matematyki „Awantura o milion” (I m w szkole), „Tajemnice
Enigmy”.
6) Dawid Grzegorczyk II d
Œrednia ocen 5,2, zachowanie bardzo
dobre
-Finalista Konkursu Przedmiotowego z
Geografii
- IV miejsce w Miêdzyszkolnym Konkursie Geograficznym organizowanym
przez katolickie Liceum w Szczecinie
- Zwyciêzca szkolnego konkursu matematycznego „Mistrz dzia³añ na liczbach” w kategorii klas drugich
- Uczestnik konkursu przedmiotowego
z fizyki na etapie szkolnym
- Uczestnik konkursu przedmiotowego z
jêzyka angielskiego na etapie szkolnym
7) £ukasz Zieliñski - uczeñ klasy Ia,
uzyska³ w roku szkolnym 2011 / 2012
œredni¹ ocen 5,15 oraz wzorowe zachowanie
- I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego Sprachdoktor 2012,
- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Niemieckiego Deutschfreund 2011,
- I miejsce w szkolnym konkursie fotograficznym ,, Miasto moje, a w nim...",
- II miejsce w szkolnym konkursie wiedzy o £obzie,
- II miejsce w szkolnym konkursie
„Mistrz Pojêæ Biologicznych”.
Nagrodê Dyrektora Szko³y otrzyma³y:
Gabriela Zielonka i Aleksandra Romej
Specjaln¹ nagrodê Pana Antoniego
Gutkowskiego otrzyma³y: Gabriela
Zielonka i Aleksandra Romej.
Do „z³otej ksiêgi” wpisa³y siê 4 osoby
Klasy III: £apiñska Agnieszka, Romej
Aleksandra
Klasy II: Karolina Stempieñ

Klasy I: £ukasz Zieliñski
List pochwalny otrzyma³y 22 osoby:
1. £ukasz Zieliñski
Ia
2. Przemys³aw Karau
Ia
3. Pawe³ Ksi¹¿czyk
Ib
4. Przemys³aw Jung
Id
5. El¿bieta Olek
II a
6. Dawid Grzegorczyk
II d
7. Karolina Stempieñ
II e
8. Agnieszka Syrowatko
II e
9. Patrycja Jaremko
II e
10. Aleksandra Ch³opik
III a
11.Patrycja Nienierza
III a
12. Magdalena Rokosz
III a
13. Michalina Szymaniak
III a
14. Gabriela Zielonka
III a
15. Justyna Œwiercz
III b
16. £apiñska Agnieszka
III d
17. Romej Aleksandra
III d
18. Iliczyn Piotr
III d
19. Kosiñski Rados³aw
III d
20. Matys Ma³gorzata
III d
21. Rutkowski Micha³
III d
22. Dawid Iwaszko
III d
Nagrodê rzeczow¹ za wyniki w nauce
otrzymali:
1. £ukasz Zieliñski
2. Przemys³aw Karau
3. Krzysztof Afeltowicz
4. Kornelia Dynowska
5. Przemys³aw £okietek
6. Pawe³ Ksi¹¿czyk
7. Kornelia Ciemska
8. Przemys³aw Jung
9. Aleksandra Szynkaruk
10. Aleksandra W³odarz
11. Joanna Widomska
12. El¿bieta Olek
13. Aleksandra Puzyrewska
14. Aleksandra Gêsikiewicz
15. Dawid Grzegorczyk
16. Karolina Stempieñ
17. Agnieszka Syrowatko
18. Magdalena Cerkaska
19. Aleksandra Ch³opik
20. Patrycja Nienierza
21. Magdalena Rokosz
22. Michalina Szymaniak
23. Gabriela Zielonka
24. Katarzyna Wójtowicz
25. Justyna Œwiercz
26. Piotr Iliczyn
27. Rados³aw Kosiñski
28. Agnieszka £apiñska
29. Ma³gorzata Matys
30. Aleksandra Romej
31. Rutkowski Micha³
Promocjê z wyró¿nieniem otrzyma³o
37 uczniów:
1. £ukasz Zieliñski
2. Przemys³aw Karau
3. Krzysztof Afeltowicz
4. Kornelia Dynowska
5. Przemys³aw £okietek
6. Pawe³ Ksi¹¿czyk
7. Kornelia Ciemska
8. Przemys³aw Jung
9. Aleksandra Szynkaruk
10. Aleksandra W³odarz
11. Joanna Widomska
12. El¿bieta Olek
13. Aleksandra Puzyrewska

14. Aleksandra Gêsikiewicz
15. Dawid Grzegorczyk
16. Karolina Stempieñ
17. Agnieszka Syrowatko
18. Patrycja Jaremko
19. Magdalena Cerkaska
20. Aleksandra Ch³opik
21. Patrycja Nienierza
22. Magdalena Rokosz
23. Michalina Szymaniak
24. Gabriela Zielonka
25. Katarzyna Wójtowicz
26. Michalina Boguszewska
27. £ukasz Œwi¹tek
28. Gabriela Rabiejewska
29. Justyna Œwiercz
30. £apiñska Agnieszka
31. Romej Aleksandra
32. Iliczyn Piotr
33. Kosiñski Rados³aw
34. Matys Ma³gorzata
35. Rutkowski Micha³
36. Bober Martyna
37. Szwemmer Milena
Dwie uczennice otrzyma³y nagrodê za
100% frekwencjê:
1. Brzóska Marta
2. Ciemska Kornelia
EGZAMIN GIMNAZJALNY- wyniki
1) Czêœæ humanistyczna - Jêzyk polski
œrednia szko³y Najlepsze wyniki
(%)
Imiê i nazwisko ucznia
61,92% 97 Agnieszka £apiñska
94 Michalina Szymaniak
94 ³ukasz Œwi¹tek
91 Aleksandra Ch³opik
91 Rafa³ Korniluk
2) Czêœæ humanistyczna - historia i
wos
œrednia szko³y Najlepsze wyniki
(%)
Imiê i nazwisko ucznia
54,74% 91 Gabriela Zielonka
91 Rados³aw Kosiñski
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2011/2012 w Gimnazjum Integracyjnym
3) Matematyka
œrednia szko³y Najlepszy wynik
(%)
Imiê i nazwisko ucznia
38,62% 100 Aleksandra Romej
Kolejne wyniki wynosz¹ 87% i mniej
4) Czêœæ przyrodnicza (biologia, chemia, geografia, fizyka)
œrednia szko³y - 45,71%, tylko dwóch
uczniów uzyska³o wynik powy¿ej 80 %
5) Jêzyk niemiecki podstawowy:
œrednia szko³y Najlepsze wyniki
(%)
Imiê i nazwisko ucznia
58,33% 100 Magdalena Rokosz
Patrycja Nienierza
Michalina Boguszewska
6) Jêzyk niemiecki rozszerzony:
œrednia szko³y Najlepsze wyniki
(%)
Imiê i nazwisko ucznia
32,29% 95 Patrycja Nienierza
93 Gabriela Zielonka
90 Michalina Boguszewska
90 Katarzyna Wójtowicz
7) Jêzyk angielski podstawowy:
œrednia szko³y Najlepsze wyniki
(%)
Imiê i nazwisko ucznia
59,47% 98
Agnieszka £apiñska
Milena Szwemer
Martyna Bober
Wojciech Wierzbowski
8) Jêzyk angielski rozszerzony:
œrednia szko³y Najlepsze wyniki
(%)
Imiê i nazwisko ucznia
42,86% 93
90

Wojciech Wierzbowski
Martyna Bober

Osi¹gniêcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych:
Konkurs Jêzyka Polskiego z Elementami Wiedzy o Sztuce:
- finalistka Michalina Szymaniak (nauczyciel mgr Marek Rokosz)
Konkurs Geograficzny (nauczyciel
mgr Maria Misiun):
- finalista Dawid Iwaszko
- finalista Dawid Grzegorczyk
- finalistka Karolina Stempieñ
Konkurs Jêzyka Niemieckiego:
- finalistka Gabriela Zielonka (nauczyciel mgr Ma³gorzata Wysocka)
Konkurs Biologiczny:
- finalistka Gabriela Zielonka (nauczyciel mgr Wanda Dawlud )
Ogólnopolski Konkurs Jêzyka Niemieckiego Deutschfreund2011:
nauczyciel mgr Ma³gorzata Wysocka)
laureaci w województwie to:
£ukasz Zieliñski (2)
Piotr Rzepkowski (3)
Patrycja Nienierza (4)
Gabriela Zielonka (5)
Przemys³aw Karau (5) - nauczyciel
Beata Zwoliñska
Katarzyna Wojtowicz (6)

Magdalena Rokosz (7)
Aleksandra Gêsikiewicz (10)
Ogólnopolski Konkurs SPRACHDOKTOR 2012 (nauczyciel mgr Ma³gorzata Wysocka) laureaci w województwie - najlepsi to:
£ukasz Zieliñski (1)
Gabriela Zielonka (3)
Przemys³aw Karau (4) nauczyciel Beata
Zwoliñska
Aleksandra Gêsikiewicz (6)
Katarzyna Wójtowicz (8)
Aleksandra Puzyrewska (10)
Nasi uczniowie brali udzia³ w wielu
konkursach i festiwalach piosenki,
nauczycielem
przygotowuj¹cym
uczniów jest pan Grzegorz Stefanowski.
- II miejsce w finale wojewódzkim VIIgo Festiwalu Piosenki o Zdrowiu zespó³
BLUE TEIS
- II miejsce podczas V Wojewódzkiego
Przegl¹du Pieœni Wielkopostnych w
Lipianach zespó³ GENEZARET
- Konkurs Pieœni Bo¿onarodzeniowej
Gwiazdka w Dobrej
1,2 i 3 miejsce Paulina Karaœ, Patrycja
Jaremko i Kornelia Mierzwiak
- Rozœpiewana estrada - etap wojewódzki Magdalena Adamowicz
Patrycja Jaremko
- IV Wojewódzki Przegl¹d Pieœni Wielkopostnej w Lipianach - Chór szkolny
- 2 miejsce
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Jêzyka Angielskiego Oxford Plus
(mgr Mariusz Jarema)
- Aleksandra W³odarz laureatka III
stopnia
- Aleksandra Gêsikiewicz laureatka IV
stopnia

Wêzik Dagmara
W¹troba Mateusz
I
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w
Sztafecie szwedzkiej
Romej Aleksandra
II miejsce w Mistrzostwach Wojewódzkich - 300 m,
XI miejsce w Mistrzostwach Powiatu w
biegach prze³ajowych,
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w
biegu na 100, na 300 m i w sztafecie
szwedzkiej.
Molenda Pawe³ I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych,
XIV miejsce w Mistrzostwach Województwa w Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych,
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w
sztafecie szwedzkiej.
Deuter Laura I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w skoku w dal i w skoku
wzwy¿,
IV miejsce w Mistrzostwach Województwa w skoku w dal i w skoku w
wzwy¿,
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w
sztafecie szwedzkiej.
Niko³ajczyk Marcin I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 300m,
w sztafetowych Biegach Prze³ajowych
, w sztafecie szwedzkiej.
Rapacz Mi³osz I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w skoku w dal, w sztafecie szwedzkiej
Kurowski Patryk
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w pchniêciu kul¹
PI£KA NO¯NA CH£OPCÓW
(opiekun G. Pawlak)

LEKKA ATLETYKA (opiekun M.
Poniewiera i G. Pawlak)
Malczak Remigiusz
¯urawik Rafa³
Urbañski Piotr
Ga³an Kacper
Obarzanek Jan
Rajca £ukasz
Lisik Artur
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w
Sztafetowych Biegach Prze³ajowych

A) Turniej COCA-COLA
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
- I miejsce w Mistrzostwach Regionu
- V miejsce w Mistrzostwach Województwa
Dru¿yna: Molenda Pawe³
Marcin Niko³ajczyk
Bartosz Dobrowolski
Jan Obarzanek
Dawid Urbañski
Mateusz W¹troba
Marcel Smoliñski
Mateusz Knapek
Pawe³ Paw³owski
Pawe³ Ksi¹¿czyk
B)
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
- III miejsce w Mistrzostwach Regionu
Dru¿yna: Gunera Mateusz
Remigiusz Kubacki
Remigiusz Maczan
Piotr Urbañski
Dawid Kamiñski
Artur Lisik
Micha³ Rutkowski

XIV miejsce w Mistrzostwach Województwa w Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych
Poniewiera Julia

PI£KA SIATKOWA CH£OPCÓW
(opiekun M. Poniewiera)
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
- III miejsce w Mistrzostwach Regionu

Ogólnopolski Kangur Matematyczny
2012 (op. mgr Krystyna Sak)
- Mateusz Gunera - wyró¿nienie
Ogólnopolski Konkurs „Pomó¿ ocaliæ ¿ycie bezbronnemu” (op. E.Makarewicz) wyró¿nienie:
- Agnieszka £apiñska
- Ma³gorzata Matys
- Gabriela Zielonka
Najwa¿niejsze sukcesy sportowe medale otrzymali

Pawe³ Molenda
Ga³an Kacper
¯urawik Rafa³
Rapacz Mi³osz
Marcin Niko³ajczyk
Bartosz Dobrowolski
Jan Obarzanek
£ukasz Rajca
Artur Lisik
PI£KA KOSZYKOWA CH£OPCÓW (opiekun M. Poniewiera)
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
- IV miejsce w Mistrzostwach Regionu
PI£KA SIATKOWA DZIEWCZ¥T
(opiekun G. Pawlak)
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
- III miejsce w Mistrzostwach Regionu
Olek Ela
Poniewiera Julia
Œwiercz Justyna
Wiœniewska Anna
Nienierza Patrycja
Pietruszczyk Marcelina
Pawlak Katarzyna
Kamiñska Marcelina
Adamowicz Magdalena
Buller Paula
Romej Aleksandra
Mitura Ilona
Dyrektor Ewa Pop³awska: - Zapewne 3
lata wspólnie spêdzone w murach tej
placówki zostan¹ w pamiêci ka¿dego z
Was. Wasi nauczyciele i wychowawcy
odkrywali w was talenty, motywowali
do dzia³ania. Myœlê ze zostaliœcie dobrze przygotowani do wyzwañ jakie
niesie wspó³czesny œwiat.
„Jeœli nie wiesz do jakiego portu p³yniesz to ¿aden wiatr nie jest tobie przychylny” (Seneka).
- Dziêkujê Gronu Pedagogicznemu za
wk³ad w rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,
kompetencji i kszta³towania postaw
naszych uczniów
Dziêkujê ca³emu personelowi administracyjnemu i pomocniczemu za ich
zaanga¿owanie w prace na rzecz szko³y.
Dziêkujê za wsparcie w dzia³aniach
naszej szko³y w³adzom samorz¹dowym
Gminy £obez.
Dziêkujê za wsparcie w dzia³aniach
naszej szko³y Radzie Rodziców.
Dziêkujê Rodzicom za wsparcie swoich
dzieci w procesie wychowania i za dzia³ania na rzecz naszej szko³y.
- Czego ¿yczyæ w takim dniu? Gronu
pedagogicznemu
i
wszystkim
Uczniom, ¿yczê aby czas wakacji by³
czasem dobrego odpoczynku, czasem
nabierania si³ do dalszej nauki. Wakacje to zarazem beztroska, stan relaksu i
czasami tak¿e potrzebnego „nic nie robienia”, a tak¿e podró¿owania, poznawania nowych miejsc i ludzi.
¯yczê aby wakacje, ten d³ugo oczekiwany czas, da³y wszystkim tutaj obecnym
du¿o radoœci, aby bezpieczne z nich
powróciæ i aby w pe³ni si³ i m³odzieñczej
radoœci spotkaæ siê 1 wrzeœnia. (szk)
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam dzia³ki pod budowê w
miejscowoœci Zaleszczyce ( ok. 4
km od Gryfic ). Cena do uzgodnienia. Tel. 697 414 464

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

Mieszkanie w bloku, w £obzie, 36
mkw. sprzedam za 82 000 z³, nr tel.
691-515-758.

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

Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza (nad ksiêgarni¹), pokój,
kuchnia, ³azienka, ogrzewanie c.o.,
III piêtro. Cena 92.000 z³. Tel. 783
610 544.

Sprzedam skuter elektryczny inwalidzki rok produkcji 2011. tel. 787
554 950

Do wynajêcia kawalerka w £obzie.
Tel. 880 301 179.

£obez, oddam w dobre rêce ma³ego
kotka . Tel. 505 416 207

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.

Kupiê rower m³odzie¿owy w dobrym
stanie. Tel. 783 102 708

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

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudnimy do pracy w charakterze listonosza. Gryfice. 533
302 724, jlisaj@inpost.pl

Region
Zgubi³em legitymacjê studenck¹ o
numerze 73739. Kontakt tel. 662
642 522
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

PRACA
Powiat ³obeski
Zaopiekujê siê dzieckiem w £obzie.
Tel.663 376 701
Zatrudnimy do pracy w charakterze listonosza. £obez . 533
302 724, jlisaj@inpost.pl

Wydzier¿awiê wyposa¿on¹ chlewnie, chów w cyklu zamkniêtym, obok
do remontu dom na wyroby miêsne
i mieszkania, z opcj¹ kupna. Tel.
504 209 551

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

Powiat drawski
Sprzedam dzia³ki rekreacyjno budowlane nad jeziorem Siecino z dostêpem do jeziora: 1500,
3000 mkw. Cena z 1 mkw. 25 z³.
Tel. 606 588 872
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

BIZNES
Powiat gryficki
Docieplanie budynków, profesjonalne pryskanie œcian,
wylewki betonowe. Moja strona: www. zacieraniebetonu.yoyo.pl Tel. 791 074 833

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ - dzia³ka o pow. 902mkw
- CENA 55.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1285mkw
- CENA 75.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1174mkw
- CENA 60.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war.zabudowy o pow. 532mkw
- CENA 58.000 z³
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw, wydane warunki zabudowy
- CENA 20.000 z³
£OBEZ - dzia³ka o pow. 6042 mkw
- CENA 181.000 z³
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
- CENA 330.000 z³
£OBEZ(okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 2900mkw
- CENA 130.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow.4994mkw
- CENA 129.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 1183mkw
- CENA 60.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 508mkw z rozpoczêt¹ budowa domu - CENA 85.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka rolna, media do pod³¹czenia, pow. 2600mkw - CENA 50.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka budowlana o pow. 1400mkw
- CENA 70.000 z³
WÊGORZYNO - kompleks dzia³ek budowlanych, pow. od 700-5000mkw
- CENA 25 z³/mkw
WÊGORZYNO - dzia³ka pod zabudowê hotelow¹ o pow. 17349mkw
- CENA 1 200.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1ha, pod obs³ugê turystyczn¹
- CENA 257.500 z³
CHOCIWEL - dzia³ka o pow. 5000mkw
- CENA 85.000 z³
RESKO - dzia³ki o pow. 3001 - 4442mkw
- CENA 11z³/mkw
RESKO - dzia³ka budowlana, pow. 382mkw
- CENA 45.000 z³ NOWA CENA
£ABUÑ MA£Y - dzia³ka o pow. 6000mkw
- CENA 120.000 z³
£ABUÑ MA£Y - mo¿liwoœæ zabudowy pow. 3003mkw
- CENA 25.000 z³ NOWA CENA
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
- CENA 30.000 z³
CIESZYNO - dzia³ka rolna o pow. 46800mkw
- CENA 79.000 z³
RADOWO MA£E - 4 dzia³ki, pow. od 867 - 1143mkw, warunki zabudowy
- CENA 34.000 z³
RADOWO MA£E (okolica) - pow. 3484mkw
- CENA 48.000 z³
ŒWIDWIN (okolice) - dzia³ka budowlana 2900 mkw z projektem domu
- CENA 130.000 z³

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

ROLNICTWO

Region
Sprzedam;
- kombajn zbo¿owy, SAMPO 500
FERGUSON ze œcinaczem, stan
dobry;
- kombajn zbo¿owy "CLAAS DOMINATOR 38" ze œcinaczem, stan idealny;
- kombajn zbo¿owy VOLVO 800 ze
œcinaczem, stan dobry.
Tel. 660 010 540
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Wakacji czas - wspomnienia ¿yj¹ w nas
(RESKO) 29 czerwca br. zakoñczyliœmy kolejny rok szkolny
w Szkole Podstawowej w Resku.
Nie oby³o siê bez wzruszeñ, ciep³ych s³ów pod adresem uczniów,
ich rodziców , nauczycieli, innych
pracowników szko³y.
Tradycyjnie rozpoczêliœmy ten
dzieñ msz¹ œw. o godz. 8. 00 w Sanktuarium Maryjnym. Potem, na boisku szkolnym zgromadzili siê
uczniowie klas w I - V, wraz z rodzicami i wychowawcami. Dyrektor
szko³y, p. Violetta Dynarska - Adamowicz powita³a zebranych, gratulowa³a sukcesów tym, którzy odbierali zas³u¿one nagrody, ¿yczy³a
wszystkim udanych wakacji. Przedstawicielka Rady Rodziców, p. Wies³awa B¹k, do³¹czy³a siê do ¿yczeñ.
Wychowawcy rozdali œwiadectwa,
a uczniowie kl. II i III po¿egnali
wszystkich wierszami i piosenkami.
Przez kolejne trzy dni, tj. od 27
do 29 czerwca, odbywa³ siê w naszej
szkole: Kiermasz u¿ywanej ksi¹¿ki.
Uczniowie mieli mo¿liwoœæ oddaæ
podrêcznik, którego ju¿ nie bêd¹
potrzebowaæ, zarobiæ trochê pieniêdzy, a tak¿e zaopatrzyæ siê w kolejny - tañszy egzemplarz. Akcja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem,
tak¿e ze strony rodziców.
Po raz ostatni progi naszej szko³y przekroczyli szóstoklasiœci. Na
boisku zatañczyli poloneza, a o
godz. 11. 00 przeszli do sali gimnastycznej, na uroczyste po¿egnanie.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: burmistrz Reska p. Arkadiusz Czerwiñski, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej p. Barbara Basowska, ks. dr
Tadeusz Uszkiewicz, dyrekcja i grono pedagogiczne SP Resko, rodzice
uczniów klas szóstych. Wychowawcy, przy dŸwiêkach hymnu szko³y, w
towarzystwie sztandaru, wprowadzali kolejno klasy: p. Agnieszka
Kmieæ - kl. VI a, p. Bo¿ena Meger,
kl. VI b, p. Dariusz Kêsy - kl. VI c.
Specjalne podziêkowania kierowane by³y do wychowawców kl. I - III
obecnych klas szóstych, panie: Jolanta Grygiel, Violetta DynarskaAdamowicz, Monika Harasiuk,
otrzyma³y symboliczne wi¹zanki
kwiatów. Zgodnie z tradycj¹ szko³y,
podczas apelu dokonano zmiany
dotychczasowego sztandaru. Chor¹¿y Stanis³aw Mi³ek i Pawe³ Buszta, oraz asysta: Agnieszka Manowiec, Weronika Gr¹dek, Natalia
Leszczyñska i Natalia Najderek,
przekazali zaszczytn¹ s³u¿bê przedstawicielom kl. V (z najwy¿sz¹ œredni¹ ocen koñcoworocznych): Kamilowi Zawadzkiemu, Patrykowi Majewskiemu, Wiktorii Dziubie, Zu-

zannie Frej, Weronice Osiak i Laurze Wañcowicz. Podczas uroczystoœci wyró¿niono Nataliê Banaszak uczennica otrzyma³a nagrodê za stuprocentow¹ frekwencjê.
Do Z³otej Ksiêgi Absolwentów
wpisa³a siê Weronika Gr¹dek,
uczennica, która uzyska³a œredni¹
ocen na œwiadectwie 5. 45, wzorowe zachowanie, a z testu koñcowego po szóstej klasie otrzyma³a 32
pkt. Nagrodê wrêczy³ burmistrz
Reska, p. Arkadiusz Czerwiñski.
Zosta³y przyznane stypendia za
wyniki w nauce: I , II i III stopnia.
Stypendia naukowe I stopnia dia:
Agnieszki Manowiec i Weroniki
Gr¹dek, II stopnia dla: Natalii Najderek i Adrianny Grocholskiej, oraz
III stopnia dla: Anny Szawdenis,
Natalii Leszczyñskiej, Darii Jaszczyk, Roksany Wróbel, Stanis³awa
Mi³ka i Paw³a Buszty.
W trakcie apelu wrêczono równie¿ nagrodê g³ówn¹ finaliœcie
ogólnopolskiej akcji pod has³em:
Warto byæ dobrym. Robert Stêpieñ,
uczeñ klasy szóstej, wy³oniony w
toku losowania, którego dokona³
Samorz¹d Uczniowski, otrzyma³
rower górski. Akcja trwa³a przez
ca³y rok, nad prawid³owym przebiegiem czuwa³a p. Katarzyna Kujawa,
n - l matematyki. Zadaniem bior¹cych udzia³ by³o „zbieraæ” dobre
uczynki, tj. pomagaæ innym w
domu, rodzinie, szkole, a tak¿e wykazywaæ przyjazn¹ postawê wobec
œrodowiska naturalnego. Rówieœnicy z danej klasy wybierali jednego
przedstawiciela, który awansowa³
do dalszego etapu, czyli losowania

na forum szko³y. Cel by³ szczytny,
spodoba³ siê uczniom, na pewno w
kolejnej edycji znów bêd¹ chêtni do
czynienia dobra.
Uroczysty apel zakoñczono œpiewem i wierszami w wykonaniu klas

V, a tak¿e - ¿egnaj¹cych szko³ê - szóstoklasistów. ¯yczymy wszystkim
zas³u¿onego odpoczynku i kolejnych sukcesów w nowym roku szkolnym: „Ju¿ w innym gronie, w inny
czas, do zobaczenia znów”. (szk)
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Ujawnienie skradzionego
pojazdu
3 lipca w £obzie na ul. Waryñskiego w wyniku sprawdzenia pierwotnego
pola numerowego nadwozia ustalono,
¿e zabezpieczony wczeœniej przez policjê samochód marki Renault Scenic
mia³ przerobione numery nadwozia i
figurowa³ jako samochód utracony od
kwietnia br. na terenie Niemiec.
Z³apani posiadacze konopi
indyjskich
3 lipca o godzinie 11.20 policjanci
zatrzymali Karola W., który posiada³
przy sobie sadzonkê konopi indyjskiej.
Sprawa bêdzie wyjaœniania za posiadanie nielegalnych substancji.
3 lipca w Poradzu zatrzymano Daniela J., który posiada³ 4 sztuki sadzonek konopi indyjskiej.
Uderzy³ skrzyni¹ ³adunkow¹
w drzewo
3 lipca oko³o 9.30 na drodze wojewódzkiej W146 Mieszewo – Siedlice
Stanis³aw W., zamieszka³y gm. Wêgorzyno, kieruj¹c samochodem dostawczym marki Iveco na prostym odcinku
drogi chc¹c unikn¹æ zderzenia z sarn¹
zjecha³ na prawe pobocze drogi zahaczaj¹c skrzyni¹ ³adunkow¹ przydro¿ne
drzewo. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
Kradzie¿ z w³amaniem
Nieustalony sprawca w Tuczy po
uprzednim wypchniêciu okna dosta³
siê do wnêtrza domku letniskowego,
sk¹d zabra³ butlê gazow¹, latarkê firmy Makita, 6 wêdek, kapok dzieciêcy
oraz 3 skrzynki narzêdziowe, powoduj¹c straty w wysokoœci 490 z³ na szkodê Arkadiusza N., mieszkañca Szczecina.
Uderzy³ w sarnê
3 lipca, o godzinie 18.00, na drodze
Dobra – Dobropole, Arkadiusz C.,
mieszkaniec Szczecina, kieruj¹c samochodem osobowym KIA uderzy³ w nagle wybiegaj¹c¹ na jezdniê sarnê. W
wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³
pojazd.
W³amali siê do samochodu
5 lipca oko³o 1.30 policjanci w czasie s³u¿by patrolowej zauwa¿yli dwóch
mê¿czyzn Paw³a S. i Micha³a A.,
mieszkañców £obza, którzy posiadali
przy sobie przedmioty, które wydawa³y
siê podejrzane. W wyniku poœcigu zatrzymano Paw³a S., natomiast Micha³
A. zbieg³ z miejsca. Pawe³ S. posiada³
przy sobie dwie skrzynki narzêdziowe
z ró¿nymi narzêdziami, kszta³tkami hydraulicznymi, skrzynkê z wiertark¹
marki Bosch, szlifierkê k¹tow¹ marki
Bosch. Jak póŸniej wyjaœniono przedmioty te zosta³y skradzione w wyniku
kradzie¿y z w³amaniem do samochodu
Ford Mondeo, który by³ zaparkowany
w £obzie na ul. Bema. Wszystkie
przedmioty z tej kradzie¿y zosta³y odzyskane przez policjantów.

Z ¯YCIA POWIATU

Nieuwa¿na jazda na ³uku jezdni
6 lipca, oko³o 13.20, w Troszczynie, Dorota R. wyje¿d¿aj¹c z ³uku drogi
samochodem Opel uderzy³a w stoj¹cy
na tym samym pasie ruchu samochód
VW Passat. Uszkodzeniu uleg³y samochody.
Kierowanie samochodem
pod dzia³aniem œrodków
odurzaj¹cych
6 lipca oko³o godziny 21.30 na drodze D³usko – Winniki £ukasz Z.,
mieszkaniec Wêgorzyna, posiada³ foliê z zawartoœci¹ bia³ego proszku (najprawdopodobniej amfetamina) w iloœci
1grama, ponadto kierowa³ samochodem Mercedes znajduj¹c siê pod dzia³aniem œrodków odurzaj¹cych. Sprawca zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia
sprawy.
Kradzie¿ pieniêdzy z portfela
7 lipca w godzinach miêdzy 6.00 a
9.00 w Suliszewicach, na terenie firmy
„Agri Plus”, nieustalony sprawca z
pozostawionego portfela w torebce,
która le¿a³a w ogólno dostêpnej szafce,
ukrad³ pieni¹dze w kwocie 400 z³, na
szkodê Iwony L.
Uruchomi³ ci¹g nieszczêœliwych
zdarzeñ
7 lipca podczas Woœwin Rock Fest,
oko³o godziny 15.45, na drodze dojazdowej z Cieszyna do pla¿y, kieruj¹cy
samochodem VW Golf Mariusz M., zamieszka³y Chociwel, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci, mia³ 0,44 miligrama/litr alkoholu w wydychanym
powietrzu, nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci, wprowadzaj¹c pojazd w
niekontrolowany poœlizg, w wyniku
czego potr¹ci³ dwoje pieszych. Poszkodowani nie odnieœli wiêkszych obra¿eñ. Kieruj¹cy pojazdem nastêpnie
uderzy³ w zaparkowany pojazd marki
Skoda, uszkadzaj¹c ty³ tego samochodu, w wyniku czego pojazd Skoda si³¹
uderzenia przesun¹³ siê i uderzy³ w
fotel stoj¹cy przy pojeŸdzie, który
uszkodzi³ drzwi w zaparkowanym obok
samochodzie T4. Sprawca bêdzie odpowiada³ za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeŸwoœci jak
równie¿ za spowodowanie zagro¿enia
w ruchu drogowym poza drog¹ publiczn¹.
Omijaj¹c dziewczynkê wjecha³
w przystanek
8 lipca o 15.30, w Wiewiecku, na
wysokoœci budynku numer 30, ma³oletnia Ewa W., lat 6, bêd¹ca pod opiek¹
ojca Krzysztofa W., wyrwa³a siê mu z
rêki, po czym wbieg³a na jezdniê obok
przejœcia dla pieszych, w wyniku czego
Marian M., lat 63, mieszkaniec Poznania, kieruj¹cy pojazdem Opel, zosta³
zmuszony do nag³ego hamowania i
podczas manewru omijania dziewczynki zjecha³ z jezdni na pobocze i
uderzy³ w metalowa wiatê przystanku
autobusowego.

tygodnik ³obeski 10.7.2012 r.

Klub Maratoñczyka
w szkole
w Starogardzie

Kiedy w czasie lekcji historii w
klasie pi¹tej w Szkole Podstawowej
w Starogardzie, uczniowie poznawali dzieje staro¿ytnej Grecji,
omawiali miêdzy innymi wojny
Grecji z Persami, bitwê pod Maratonem z 490 roku p.n.e. Wówczas to
Filippides z wieœci¹ o zwyciêstwie
przebieg³ 42 kilometry 195 m, dziel¹ce Maraton od Aten i zmar³ z wyczerpania.
Uczniowie d³u¿szy czas zastanawiali siê, czy byliby w stanie przebiec
tak d³ug¹ trasê, trasê dzisiejszego
biegu maratoñskiego i nie zakoñczyæ
jej jak historyczny bohater. Oczywiœcie w tak m³odym wieku nie jest to
mo¿liwe. Jednak uczniowie bardzo
chcieli wypróbowaæ swoje si³y. Postanowiliœmy wiêc, ¿e za³o¿ymy
Klub Maratoñczyka i trasê 42 km 195
metrów pokonamy, ale nie od razu,
tylko „na raty”, w ci¹gu ca³ego roku
szkolnego. Ka¿dy uczeñ, któremu
uda siê przebiec wyznaczony dystans
otrzyma dyplom i zostanie wpisany
na specjaln¹ listê Klubu Maratoñczyka.
G³ównym celem tego przedsiêwziêcia by³o rozpowszechnianie masowego biegania wœród uczniów naszej szko³y. Co roku jesieni¹ uczniowie sami przygotowywali trasê w parku podworskim. Chêtni do biegania
otrzymywali dzienniczki Klubu Maratoñczyka, w których by³y zapisywane przebiegniête kilometry w czasie spotkania biegowego.
Kilka razy w tygodniu w wyznaczonym miejscu i w okreœlonym czasie (przez lata w parku) uczniowie,
którzy mieli czas i chêci, razem ze
mn¹, pokonywali wybran¹ trasê.
Przed bieganiem dawa³em m³odym
mi³oœnikom biegania wskazówki
techniczne, aby bieg by³ dla nich
przyjemnoœci¹, a nie udrêk¹. Mówi³em, ¿e systematyczne bieganie jest
naj³atwiejszym i najlepszym œrodkiem zachowania kondycji, któr¹ posiadaj¹ maratoñczycy. Bieganie
kszta³tuje nasz¹ wolê, uczy wytrwa³oœci. Przez lata biegaliœmy w XVIII

Patrycja Szeliga

wiecznym parku pa³acowym pomorskiego rodu von Borcke, obok szko³y.
W czêœci œrodkowej parku jest owalna aleja w kszta³cie bie¿ni, jej d³ugoœæ wynosi 300 metrów. Przygotowywa³em wraz z uczniami odpowiednio wymierzone trasy biegowe
dla poszczególnych grup wiekowych. Alejki zosta³y starannie wygrabione, oczyszczone z po³amanych ga³êzi i szkie³ po pot³uczonych butelkach. Najlepsz¹ okaza³a siê trasa
przygotowana przez uczniów klasy
czwartej. Bardzo dobra widocznoœæ
na ca³ej trasie biegowej wœród wysokich drzew (daglezja, stare buki, jesiony) pozwala³y mi kontrolowaæ
poprawnoœæ i tempo biegu.
W tym roku szkolnym zakoñczyliœmy kolejn¹ XX ju¿ edycjê Klubu
Maratoñczyka. Trasê 42 km 195 m
pokona³o 10 uczniów. Otrzymali oni
nagrody i Dyplomy Klubu Maratoñczyka. A byli to: Ania Chomycz, Wiktoria Deberna, Nikola Urban, Dominika Nab³onek, Andrzej Dziadura,
Pawe³ Chomycz, Kacper Dul, Wiktor
Broniewski, Marcin Majchrzak,
Krzysztof Winowski.
M³odym Maratoñczykom ¿yczê
udanych wakacji i oby nadal kontynuowali swoj¹ pasjê, któr¹ sta³o siê
bieganie.
Prezes Klubu Maratoñczyka
Czes³aw Szawiel

tygodnik ³obeski 10.7.2012 r.
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Stypendia dla najlepszych
sportowców powiatu
JUSTYNA ROMEJ,
rocznik 1994
- zawodniczka £obeskiego Klubu
Biegacza TRUCHT w £obzie;
- uczennica Zespo³u Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie;
- cz³onkini kadry województwa
juniorów;
- NAJLEPSZY SPORTOWIEC
POWIATU £OBESKIEGO w roku
2010 i 2011; - trener: pan Piotr Kiedrowicz, asystent trenera pani El¿bieta Romej.

(POWIAT) W minionym tygodniu w Zespole Szkó³ w £obzie odby³o siê uroczyste wrêczenie stypendiów dla najlepszych sportowców powiatu.
Zarz¹d Powiatu £obeskiego po
raz pierwszy w historii swojego istnienia przyzna³ wyró¿nienia dla sportowców w postaci stypendiów. Stypendia otrzymali: Milena Sadowska,
Ryszard Rzepecki, Justyna Romej,
Aleksandra Romej i Krzysztof Kraus.
Przyk³ad piêciu nagrodzonych sportowców pokazuje, ¿e nawet w tak ma³ym powiecie, w prowincjonalnych
miejscowoœciach mo¿na osi¹gn¹æ
wielkie sukcesy i znakomite wyniki.
Wyniki jednak przychodz¹ z czasem.
W naszym powiecie postawiono na
rozwój sportowy dzieci i m³odzie¿y,
co zaczyna przynosiæ oczekiwane
efekty. Ju¿ teraz jest kilku sportowców wywodz¹cych siê z powiatu
³obeskiego, którzy w uprawianych
dyscyplinach zajmuj¹ czo³owe miejsca w województwie, a nawet w Polsce.
Justyna Romej otrzyma³a stypendium w wysokoœci 500 z³/m-c, natomiast pozostali nagrodzeni otrzymali
po 200 z³/m-c. Nagrodzonym sportowcom ¿yczymy samych sukcesów i
wielu pobitych rekordów. Pozostaje
mieæ nadzieje, ¿e w nastêpnym roku
nagrodzonych zostanie jeszcze wiêcej sportowców, co bêdzie jednoznaczne z bardzo dobrymi wynikami
sportowymi sportowców naszego
powiatu.
MILENA SADOWSKA,
rocznik 1999
lekkoatletka,
cz³onkini
Uczniowskiego Klubu Sportowego
ARBOD Dobra;
- uczennica klasy VI Szko³y Podstawowej w Dobrej;
- trener: pan Janusz £ukomski.
Najwiêksze sukcesy w 2012 roku
- I miejsce i z³oty medal w Fina³ach Wojewódzkich w biegach prze³ajowych – Gryfino 18.04.2012 r.
- II miejsce i srebrny medal oraz
IV miejsce w biegu na 600 w XVII Fina³ach Ogólnopolskich Czwartków
Lekkoatletycznych – Warszawa
3.06.2011 r.
- IV miejsce w XVIII Ogólnopolskich Czwartków lekkoatletycznych,
£ódŸ, 23.06.2012 r.
- I miejsce i z³oty medal w biegu
na 600 m w Otwartych Mistrzostwach
MKS i UKS województwa zachodniopomorskiego w lekkiej atletyce –
Gryfino 28.04.2012 r.
- Zwyciêstwa indywidualne w

biegach ulicznych i prze³ajowych:
Radowo, Pyrzyce, Recz, Resko,
£obez.
- Najlepsze wyniki w tabelach województwa zachodniopomorskiego w
kategorii wiekowej szkó³ podstawowych do lat 13 w biegach œrednich.
Rekordy ¿yciowe:
300 m – 45,73 s. (Bia³ogard,
16.06.2012 r.)
400 m – 64,23 s. ( Koszalin,
09.06.2012 r.)
600 m – 1.45,06 min (Warszawa,
12.06.2011 r.)
800 m – 2.25,82 min (Bia³ogard,
05.05.2012 r.)
1000 m – 3.16,20 min (Koszalin,
19.06.2011 r.)
RYSZARD RZEPECKI,
rocznik 1997
- zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego ARBOD Dobra;
- uczeñ klasy II Gimnazjum w Dobrej;
- cz³onek kadry województwa zachodniopomorskiego m³odzików w
lekkiej atletyce;
- trener: pan Janusz £ukomski.
Najwiêksze sukcesy w 2012 r.
- I miejsce i z³oty medal w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego M³odzików w biegach prze³ajowych – Gryfino
18.03.2012 r.
- IV miejsce w Mistrzostwach
Polski L.Z.S. M³odzików w biegach
prze³ajowych – Bia³a Podlaska
16.18.03.2012 r.
- I miejsce i z³oty medal w biegu
na 1000 m w Otwartych Mistrzostwach UKS i MKS woj. zachodniopomorskiego – Gryfino 28.04.2012 r.
- III miejsce i br¹zowy medal w
Wojewódzkiej Gimnazjadzie w bie-

gach prze³ajowych – Gryfino
18.04.2012 r.
Rekordy ¿yciowe:
300 m – 45,46 s. (£obez,
12.05.2011 r.)
600 m – 1.35,23 min (Bia³ogard,
05.05.2012 r.)
1000 m – 2.54, 35 min (Szczecin
04.09.2011 r.).
KRZYSZTOF KRAUS,
rocznik 1994
- zawodnik sekcji lekkiej atletyki
Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego
OLIMP w £obzie (po dwóch latach
startów w LKS Pomorze Stargard
Szczeciñski wróci³ do macierzystego
klubu w £obzie i swojego pierwszego trenera);
- od 3 sezonów czo³owy œredniodystansowiec w Polsce w kategorii juniorów;
- cz³onek kadry województwa zachodniopomorskiego juniorów;
- II klasa sportowa na 1500 m i
3000 m;
- trener: pan Kazimierz Mikul.
Najwiêksze sukcesy w 2012 roku
- I miejsce i z³oty medal w Mistrzostwach Województwa w Biegach Prze³ajowych Juniorów – Gryfino,
- I miejsce i z³oty medal w Mistrzostwach Makroregionu Wielkopolskiego Juniorów w Biegach Prze³ajowych – Gryfino,
- VII miejsce w Prze³ajowych Mistrzostwach Polski Juniorów na dystansie 4 km – Szczecin,
- I miejsce i z³oty medal w Mistrzostwach Województwa Juniorów
w biegu na 1500 m – Bia³ogard,
- IV miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów w biegu na 3000 m –
Bia³ystok.

Najwiêksze sukcesy sportowe w
2012 roku:
- III miejsce i br¹zowy medal w
Mistrzostwach Polski Juniorek w
Biegach Prze³ajowych – Szczecin
- I miejsce i z³oty medal w mistrzostwach Województwa Juniorek
w biegu na 800 m –Bia³ogard;
- I miejsce i z³oty medal w Mistrzostwach Polski Juniorek M³odszych w Biegach Prze³ajowych, Bydgoszcz 2011,
- V miejsce w Fina³ach Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w
biegu na 800 m – P³ock 2011;
- II klasa sportowa na 400 m, 800
m i 1500 m.
Rekordy ¿yciowe:
400 m – 59,54 s. (Koszalin)
800 m – 2:16,0 min (Bia³ogard)
1000 m – 2:57,0 min (Szczecin)
1500 m – 4:35,0 min (Bia³ogard)
ALEKSANDRA ROMEJ,
rocznik 1996
- zawodniczka £obeskiego Klubu
Biegacza TRUCHT w £obzie;
- absolwentka Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie;
- trener: pan Piotr Kiedrowicz,
asystent trenera pani El¿bieta Romej.
Najwiêksze sukcesy sportowe w
2012 roku:
- I miejsce i z³oty medal w Wojewódzkich Mistrzostwach w Lekkiej
Atletyce Juniorek M³odszych w biegu na 400 m – Bia³ogard;
- dwukrotnie II miejsce i srebrny
medal w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w biegu na 300 m Koszalin 2011
i 2012;
- IV miejsce w Mistrzostwach Makroregionu Juniorów M³odszych w
biegu na 400 m Szczecin;
- uzyskanie III klasy sportowej w
lekkiej atletyce w biegu na 200m, 300
m i 400 m.
Rekordy ¿yciowe:
200 m – 26 s.
300 m – 41,97 s.
400 m – 59,98 s.
PJ
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UKS Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku

Wakacje z rakietk¹

DALP 2012 Lato
(09.06.2012r. - 15.07.2012r.)
Wyniki 4 kolejki z 30.06.2012 r.
Blokersi Dobropole - Desperados 5:1, FC Obojêtnie - Wandalia 0:3, Desperados - Dobermani 0:7, Flap Jack - Blokersi Dobropole 0:9, Dobermani
- Promil Tucze 5:0, SKS Bród - Farmer Dobropole 4:3, Farmer Dobropole
- No To W Plecy 3:5, Promil Tucze - SKS Bród 0:7, Flap Jack, Wandalia,
No To W Plecy, FC Obojêtnie - PAUZA.

W dniach 2-8 lipca
m³odzi tenisiœci sto³owi
z Reska przebywali
w Czaplinku na obozie
sportowo-rekreacyjnym
Z inicjatywy opiekuna sekcji tenisa sto³owego przy UKS Gimnazjum w Resku p. Jacka Sêkowskiego m³odzi adepci tenisa sto³owego z
UKS Gimnazjum im. K. Górskiego
w Resku, Miejsko-Szkolnego Klubu Sportowego ze Œwidwina, z
„Czarnych” Pieszcz i LUKS Gryfice rozwijali swoje umiejêtnoœci na
obozie sportowo- rekreacyjnym w
Oœrodku Sportów Wodnych w Czaplinku, po³o¿onym nad przepiêknym jeziorem Drawsko.
Program obejmowa³ przede
wszystkim zajêcia na hali przy tutejszej szkole podstawowej. Pod
okiem doœwiadczonego trenera p.
Andrzeja Ugorskiego m³odzi zawodnicy doskonalili umiejêtnoœci i
poszerzali swoja wiedzê na temat tej
nie³atwej technicznie dyscypliny
sportowej. Pan Andrzej chêtnie i z
wielk¹ pasj¹ odpowiada³ na najprostsze nawet pytania, demonstrowa³ odpowiedni¹ pozycjê za sto³em,
u³o¿enie cia³a i rakietki, zwraca³
uwagê na prawid³ow¹ pracê nóg.
Zawodnicy mieli tak¿e mo¿liwoœæ
podgl¹dania techniki najlepszych
zawodników, bowiem na obozie by³
Jakub Leœniewski - czo³owy zawodnik w kategorii juniorów województwa zachodniopomorskiego.
Oprócz zajêæ sportowych znalaz³ siê czas na rekreacjê, bowiem
Czaplinek okaza³ siê bardzo ciekawym miejscem. Obozowicze z
wielk¹ ochot¹ zwiedzali miasto,
p³ywali kajakami i trójmasztow¹
³odzi¹ o ekscytuj¹cej nazwie „Czarny Ksi¹¿ê”, k¹pali siê na miejskim
k¹pielisku, a wieczorami ³owili okazy miejscowych leszczy, p³oci, uklei
i krasnopiórek. Zw³aszcza ch³opcy:
Konrad Bieñkowski, Bartosz Soroka, Marek W¹cha³a i Wojtek Kuc
popisywali siê niez³ymi umiejêtnoœciami i wiadomoœciami wêdkarskimi. Dla najm³odszej grupy niezwyk³ym prze¿yciem okaza³a siê wizyta
w S³awogrodzie. Przewodnik ciekawie przedstawi³ tajniki walk rycerskich, uzbrojenie, sposób wybijania monet w dawnych czasach.
Chêtni, których nie brakowa³o, mogli przez chwilê powisieæ w klatce
dla z³odziei albo daæ siê zakuæ w
dyby. Jeœli dodamy do tego pyszne
jedzenie przygotowywane przez
„Drawtur” i mi³¹ atmosferê, to po-
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byt w Czaplinku musia³ nale¿eæ do
udanych.
Sobota by³a chyba najbardziej
wyczekiwanym dniem obozu. Od
rana rozpocz¹³ siê turniej. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Walka o czo³owe
miejsca by³a zaciêta i pe³na emocji.
A oto wyniki:
Grupa I (najm³odsza):
I m. Zosia Leœniewska - Pieszcz,
II m. Szymon Nowy - Gryfice,
III m. Antek Rachwa³ - Gryfice
Grupa II
I m. Krzysztof Jacewicz - Resko,
II m. Dominika Dankowska Pieszcz,
III m. Natalia Nowy - Gryfice
Grupa III (najstarsza)
I m. Jakub Leœniewski - Pieszcz,
II m. Bartosz Soroka - Resko,
III m. Anna Gardyjas - Resko.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody, a
wszyscy uczestnicy obozu pami¹tkowe koszulki z napisem „Czaplinek 2012”. Nie mog³o zabrakn¹æ
dyplomu dla najm³odszej zawodniczki - przesympatycznej 7-letniej
Monisi Kubackiej z Pieszcza. Zgodnie z sugestiami p. Andrzeja Ugorskiego tytu³em talentu tenisowego
uhonorowano m³odziutkiego Antosia Rachwa³a z Gryfic.
Gor¹ce po¿egnania i ³zy w
oczach by³y dowodem, ¿e obóz bardzo zbli¿y³ m³odzie¿. Zawarte znajomoœci na pewno zaowocuj¹ kontaktami, nie tylko przy stole tenisowym. Serdeczne podziêkowania
nale¿¹ siê równie¿ opiekunom : p.
Annie Gardyjas z Reska i p. Adamowi Kubackiemu z Pieszcza, którzy
bardzo starali siê o zagwarantowanie bezpieczeñstwa na terenie
oœrodka i nad wod¹.
Tak udanego obozu nie by³oby
bez sponsorów: Burmistrza Reska
p. Arkadiusza Czerwiñskiego,
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, p. Bernarda NiedŸwiedzkiego - w³aœciciela firmy „Ban” oraz
p. Marka Ta³asiewicza - Przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego, którym w
imieniu wszystkich uczestników
serdecznie dziêkujê.
Uczestnik obozu - El¿bieta Kuc

Wyniki 5 kolejki z 7.07.2012 r.
No To W Plecy - Promil Tucze 2:2, Flap Jack - SKS Bród 0:1, Blokersi
Dobropole - Dobermani 1:2, FC Obojêtnie - Farmer Dobropole 10:4, Dobermani - Flap Jack 3:2, Promil Tucze - FC Obojêtnie 0:6, SKS Bród Desperados 2:1, Farmer Dobropole - Wandalia 1:10, Desperados - No To
W Plecy 3:1; Blokersi Dobropole, Wandalia - PAUZA.
Tabela
Miejsce.
Dru¿yna.
1.
SKS Bród
2.
Dobermani
3.
Blokersi Dobropole
4.
Desperados
5.
FC Obojêtnie
6.
Wandalia Dream Team
7.
Flap Jack
8.
No To W Plecy
9.
Promil Tucze
10.
Farmer Dobropole

Mecze.
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8

Punkty.
24
24
21
15
12
10
7
4
4
0

Bramki +/47/9
45/11
68/7
26/18
23/37
22/34
14/23
15/46
7/39
18/63

Termin 6 - 15.07.2012r. (niedziela)
13.00 SKS Bród - Blokersi Dobropole
13.25 FC Obojêtnie - Desperados
13.50 Wandalia - Promil Tucze
14.15 No To W Plecy - Flap Jack
Dobermani, Farmer Dobropole - PAUZA.

LETNIE SPARINGI
SARMATY DOBRA
9 sierpnia SARMATA DOBRA rozpocznie okres przygotowawczy
do rundy jesiennej IV ligi sezonu 2012/13.
14.07.12r. - Lisowo, Sarmata - PIAST CHOCIWEL (W.O)
20.07.12r. - Nowogard, Sarmata - POMORZANIN NOWOGARD (W.O)
28.07.12r. - P³oty, Sarmata - POLONIA P£OTY (W.O)
01.08.12r. - Debice, Sarmata - PROMIEN MOSTY (R.O)
04.08.12r. - Pyrzyce, Sarmata - SOKÓ£ PYRZYCE (R.O)
11.08.12r. - Stargard,
Sarmata - B£EKITNI STARGARD (III)
18.08.12r. - Pierwszy mecz IV Ligi
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PUCHAR MISTRZÓW POWIAT 2012
(£OBEZ) 7 lipca 2012 r. w
£obzie odby³ siê turniej pi³ki no¿nej „7” pod nazw¹ Puchar Mistrzów Powiat 2012.
Na stadion przy ulicy Siewnej
przyjecha³o 5 dru¿yn: Sarmata Dobra, Œwiatowid £obez, Sparta Wêgorzyno, Radowia Radowo Ma³e i
Mewa Resko. Mecze odbywa³y siê
w systemie ka¿dy z ka¿dym w czasie
2 x 15 min.
Wyniki i tabela
1. Œwiatowid
10 pkt
2. Sparta
9 pkt
3. Sarmata
7 pkt
4. Radowia
1 pkt
5. Mewa
1 pkt
Radowia - Œwiatowid 1:3
Sarmata - Mewa 3: 1
Sparta - Radowia 4:3
Sarmata - Œwiatowid 0:0
Sparta - Mewa 2:1
Sarmata - Radowia 3:1
Œwiatowid - Sparta 3:1
Radowia - Mewa 2:2
Œwiatowid - Mewa 2:1
Sarmata - Sparta 2:4
Sk³ady: Sparta: Czerwiñski K.,
Œmierzchalski K., Kiernicki J., Bulik £., Samal A., Bidny D., Bidny K.,
Wójtowicz P., Zdziarski P., Trytek
M., Radziejewski L., ¯urawik P.

Sarmata: Kamiñœki M., Jaszczuk J., Dorsz W., Dzierbicki D.,
Dzierbicki M., Barden R., Szw¹der
Z., Szkup C.
Radowia: Stosio M., Wojnarowicz P., Brona £., Gêbka K., Rylling

M., Tomaszkiewicz M., Grzywacz
M., Iwachniuk K., Kulczyñski M.,
Borejszo R.
Mewa: Andrusieczko M., Ambroziak A., Gromek A., Szczêœniak
A., Ryba D., Dudek D., Fabisiak M.

Œwiatowid: Szabunia J., Pañka
P., Niko³ajczyk £., Ostaszewski M.,
Deuter P., Mosi¹dz M., NiedŸwiedzki M., Skibiñski T., Koba M., Górecki T.
KAR

Co z naszym Œwiatowidem?
To, ¿e Œwiatowid nadal istnieje
mo¿na by³o zobaczyæ w sobotê, 7
lipca, na stadionie miejskim w
£obzie, gdzie odby³ siê turniej pi³ki
no¿nej siódemek. W turnieju wziê³y
prawie wszystkie kluby sportowe z
powiatu, prawie, bo jeden siê nie
pojawi³. To, ¿e pod wzglêdem sportowym jest nie najgorzej, te¿ mo¿na
by³o zobaczyæ, bo Œwiatowid wygra³ cztery mecze, jeden zremisowa³
i jako jedyny niepokonany zespó³
wygra³ mistrzostwa powiatu. Ten
ma³y sukces nie daje nam odpowiedzi na s³ynne ju¿ pytanie „co z naszym Œwiatowidem?”. Czy Œwiatowid wystartuje w rozgrywkach sezonu 2012/2013? Jak dzisiaj jest w
Œwiatowidzie? To pytanie zada³em
pani Gra¿ynie Kar³owskiej i panu
Marcinowi Pietrzykowi.
Jak jest w Œwiatowidzie?
- Gra¿yna Kar³owska
- Mo¿na bardzo siê zdziwiæ, gdy
powiemy, ¿e coraz lepiej, ale tak
jest. Jest du¿o wiary i optymizmu,
wola walki nie tylko na boisku. Klub
zosta³ zg³oszony do rozgrywek na
sezon 2012/2013, przychodz¹

nowi, wracaj¹ starzy zawodnicy, a
najwa¿niejsze zmiany zachodz¹ w
samym stowarzyszeniu.
Po wielu dyskusjach, wymianach ró¿nych pogl¹dów, wyliczeniach i sumowaniach, doszliœmy do
wniosku, ¿e cz³onkowie stowarzyszenia do czasu otrzymania jakiejkolwiek dotacji z funduszy gminnych zmuszeni s¹ do p³acenia podwy¿szonych sk³adek cz³onkowskich, miesiêcznych, w wysokoœci
50 z³. Zdajemy sobie sprawê, ¿e dla
wielu jest to doœæ wysoka stawka,
ale niestety, ¿eby przetrwaæ i funkcjonowaæ musimy podj¹æ tak trudne decyzje. Stowarzyszenie otwarte
jest na nabór nowych cz³onków.
Rozwa¿aj¹c wst¹pienie do Stowarzyszenia prosimy wzi¹æ pod uwagê
to, ¿e w naszym klubie wiêkszoœæ
zawodników to m³odzie¿ i zwracamy uwagê te¿ na to, ¿e w seniorach
gra wiêkszoœæ naszych ³obeskich
rodaków, wiêc wspieramy naszych,
nasz¹ m³odzie¿ i mo¿emy to zrobiæ
wspólnie.
W dniu 23 lipca 2012 roku o
18.30 odbêdzie siê Walne Zebranie
Sprawozdawcze, na którym przedstawimy sprawozdanie z funkcjono-

wania stowarzyszenia w rundzie
wiosennej oraz plany i pomys³y na
rundê jesienn¹. Zostan¹ przeprowadzone wybory uzupe³niaj¹ce. Chcemy aby wszystko przebieg³o we
wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu powagi sytuacji, w jakiej na
dzieñ dzisiejszy znajduje siê klub.
Jak jest w Œwiatowidzie?
- Marcin Pietrzyk
Dla mnie dzisiaj ju¿ by³o, jutro
ju¿ jest, pojutrze dopiero bêdzie.
Jak jest? Na pewno nie jest Ÿle, ale
zawsze mog³oby byæ lepiej. Mnie
bardziej interesuje jak bêdzie. Przyszliœmy do tego klubu z chêci¹
zmian i ca³y czas powoli je wprowadzamy. Zaczêliœmy od tych typowo
sportowych i mo¿na powiedzieæ, ¿e
w du¿ym stopniu siê uda³o, póŸniej
przeszliœmy do tych strukturalnych
i personalnych. Niestety to by³ b³¹d,
nale¿a³o zmieniæ kolejnoœæ, teraz o
tym wiemy. Dwa lata pracy nie posz³o na marne, niestety musieliœmy
zrobiæ krok w ty³, ¿eby mo¿na by³o
w przysz³oœci zrobiæ dwa do przodu.
Okaza³o siê, ¿e albo jest walka o to,
aby nie spaœæ do A klasy i s¹ pieni¹-

dze, albo s¹ wyniki sportowe i nie
ma pieniêdzy. Mo¿e dlatego, ¿e a¿
siedmiu z by³ych cz³onków zarz¹du
klubu z ostatnich dwunastu lat zasiada w radzie gminy; radnym nie zosta³ tylko ten co nie wystartowa³, a
mo¿e dlatego, ¿e w Œwiatowidzie po
prostu musi byæ Ÿle, to wtedy jest
dobrze. Niestety dla tych wszystkich, którzy tak uwa¿aj¹, mam z³e
wiadomoœci, my, zarz¹d, zawodnicy
i ci prawdziwi kibice uwa¿amy inaczej. Wokó³ Œwiatowida pojawia siê
coraz wiêcej ludzi, ludzi nastawionych na dawanie, a nie jak jeszcze
do niedawna, na branie. Podnieœliœmy sk³adkê cz³onkowsk¹ do 50 z³
miesiêcznie, na 23 lipca zaplanowaliœmy Walne Zebranie Cz³onków,
aby poruszyæ wa¿ne dla dalszej
dzia³alnoœci klubu tematy. Œwiatowid by³, jest i bêdzie. To ¿e burmistrz nie widzi miejsca w naszej
gminie dla pi³ki no¿nej, oczywiœcie
tej w Œwiatowidzie, nie przeszkodzi
nam robiæ to, co lubimy. To ¿e burmistrz wyda³ 11 tysiêcy z³, ¿eby podaæ Œwiatowid do s¹du, nie przeszkodzi nam robiæ to, co lubimy.
Bêdziemy graæ, bêdziemy walczyæ
o te najwy¿sze cele.
Julian K.
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Galeria tygodnika

Tadeusz Tatys
WO£YÑ
Ludobójstwo skrywane

PSALM VII
Genocide
- niedoskona³y wierszu zaistnia³y w ludobójczym stuleciu
wiesz ¿e istnieje wiara w nieœmiertelny ci¹g ¿ycia
ale ty nie jesteœ z czystego Nieba wyobraŸni
ucieleœniony œmiertelnym oddechem
niedoskona³y wierszu jesteœ jak obola³y wygnaniec ziemi Marianna Bocian

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Myœmy prosili Boga
niech nie zabija naszych dzieci
niech nie ostrza siekier
niech nie œwiêc¹ wyostrzonych siekier
w swoich cerkwiach

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

VII rajd TURYSTYKI ROWEROWEJ

Bo¿e, Bo¿e
Oni Krzyczeli Rezaæ Lachów
Oni Œpiewali Rezaæ Lachów
Smert, smert Lachom

W POSZUKIWANIU LATA
- JEZIORO KONIE 2012

My wieszaliœmy obrazy œwiête
na najwy¿szych drzewach
Bo¿e, Bo¿e znik¹d nadziei
Spalone domy
patrzy³y oczodo³ami okien
wielkim smutkiem i beznadziej¹
Uciekaliœmy - na polach le¿a³y
zabite dzieci, starcy, ca³e rodziny
Szukaliœmy znaków na niebie
Uciekaliœmy
Dooko³a w niezrozumia³ej ciszy
sta³ w bezruchu las
Przez ³¹kê przez krwaw¹ rosê traw
id¹ watahy rezunów
a sroka p³aczka odrêtwia³a
na ga³êzi
patrzy³a przera¿ona i niema
na rêce które zabija³y
Czy ból trzeba nieœæ
w nieskoñczonoœci
Przecie¿ zapomnieæ siê nie da
Pamiêæ rozrywa duszê na kawa³ki
a ¿yæ trzeba
Koñca bólu nie widaæ
Ty przez niego nas prowadzisz
W oczach z fotografii
pozosta³o tylko nasze spojrzenie
Tylko pamiêæ zadeptana bólem
czeka na swoje zmartwychwstanie
Tadeusz Tatys

Po raz SIÓDMY zapraszamy na
doroczny rajd turystyki rowerowej
* niedziela, 15 lipca 2012r.
* zbiórka: godz. 10.00, £obez,
skwer przy fontannie
* trasa: £obez - Bonin - Rogówko - Lesiêcin - K¹kolewice - Dobieszewo - Jezioro Konie - Dobieszewo - Unimie - £obez
* dystans: 33 km - drogi gruntowe: polne, leœne, trochê drogi asfaltowe
* ognisko turystyczne nad jeziorem Konie (znane tak¿e jako jezioro
Kejno)
* zapewniamy: jad³o, napoje,
przygodê, lato …
* zrzuta na posi³ek: 5 z³ (cz³onkowie TKKF £obez z op³acon¹
sk³adk¹ br. - 50%)
* zakoñczenie: godz. 16:00,
£obez, skwer przy fontannie
* informacje: Adam Kogut, tel.
607881467, adamku@vp.pl

* organizator: Ognisko TKKF
B³yskawica £obez - Klub turystyki
Rowerowej
* rajd przygotowali i prowadz¹:
Adam Kogut, El¿bieta JankowskaKogut
* impreza rekreacyjna
* 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.
* TKKF B³yskawica prowadzi
dzia³alnoœæ w oparciu o dotacjê
Gminy £obez
* zapraszamy na: www.tkkf-lobez.pl
Do zobaczenia na szlaku!!
Adam Kogut, El¿bieta Jankowska-Kogut

