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Przewodnicz¹cy broni³ siê do samego koñca, przy licznym wsparciu

K. Chojnacki odwo³any,
H. Stankiewicz nowym
przewodnicz¹cym rady
(£OBEZ).
Zaskakuj¹ce
przedstawienie podczas sesji
Rady Miejskiej w £obzie dali
radni podczas punktu obrad, w
którym mia³o dojœæ do g³osowania nad odwo³aniem przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w
£obzie Kazimierza Chojnackiego. Radna Maria Pokomeda, podpisana pod wnioskiem
za odwo³aniem nazwa³a je teatrem, w którym nie przydzielono jej roli.
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10 lat OREW w Radowie Wielkim

Czes³aw Frost zosta³ 970
kawalerem Orderu Uœmiechu
(RADOWO WIELKIE). Wspania³a uroczystoœæ mia³a miejsce 30
maja w tutejszym Oœrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym powsta³ym 10 lat temu na
rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹, ruchow¹ i autyzmem. 10.lecie, Dzieñ Dziecka a
przede wszystkim najwspanialsza
nagroda – Order Uœmiechu dla
Czes³awa Frosta.
Sala w OREW by³a pe³na. Na uroczystoœci przybyli samorz¹dowcy:
starosta Ryszard Brodziñski, burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, wójt
gminy Radowo Ma³e Józef Wypijewski, burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, rodzice, wychowawcy.
Wychowawcy wraz z wychowankami przygotowali wspania³y
program artystyczny, z kolei gospodarz obiektu Czes³aw Frost - upominki i podziêkowania dla wszystkich, którzy zaanga¿owali siê w po-

wstanie i dzia³anie oœrodka. Dla dzieci na dziedziñcu przygotowano piknik oraz mnóstwo atrakcji.
W tym czasie, gdy milusiñscy
bawili siê na podwórku, wewn¹trz
trwa³a uroczystoœæ. Na scenie ujawni³a siê sympatia, jak¹ darz¹ Czes³awa Frosta samorz¹dowcy oraz
wspó³pracownicy. Pad³o du¿o bardzo ciep³ych i serdecznych s³ów,
zarówno w stronê Cz. Frosta, jak i
ca³ej kadry. Z filmu ukazuj¹cego minione dziesiêæ lat uczestnicy uroczystoœci dowiedzieli siê o kolejnym
marzeniu – budowie basenu dla
wychowanków. Znaj¹c zapa³ i determinacjê tych, którzy prowadz¹ oœrodek mo¿na spodziewaæ siê, ¿e marzenia te ziszcz¹ siê.
Wystarczy spojrzeæ na minione
dziesiêæ lat, podczas których nie
tylko wyremontowano opuszczon¹
szko³ê, ale dobudowano piêtro, a
nastêpnie skrzyd³o. Obecnie w ramach oœrodka dzia³aj¹ niepubliczne

- Chcia³bym przytoczyæ swoje
problemy, które zosta³y odsuniête
na bok, na dzisiaj nikt siê nimi nie
zajmuje, nie przypomina. Prosty
przyk³ad - droga, tyle lat o tê drogê
walczymy. Czy to musia³o trafiæ do
Warszawy? Czy nie mo¿na by³o tej
sprawy tu za³atwiæ? Kolejna kwestia
to melioracja. Pan burmistrz mi wyt³umaczy³ - s¹ przepisy, s¹ ustawy,
nic nie mo¿na zrobiæ, ale jesteœmy w
tym gronie i powinniœmy rozmawiaæ,
¿eby coœ zrobiæ. Wywóz nieczystoœci p³ynnych - te¿ to porusza³em i nic
nie zosta³o zrobione. Chcê podkreœliæ, ¿e nas wybrali mieszkañcy, to co
mówimy, co chcemy zrobiæ, to dla
mieszkañców. Boli mnie, ¿e to jest

odsy³ane na bok. Zosta³ wprowadzony podatek œmieciowy, wiemy,
jakie jest biedne spo³eczeñstwo na
wsiach, jak ¿yje. PóŸniej podatek
zosta³ przekszta³cony z rolnego na
pozosta³e. Wczeœniej p³aci³o siê grosze, teraz p³acimy podatek inny, wiêcej, to wszystko wi¹¿e siê z pieniêdzmi. Tak jak wywóz nieczystoœci –
wioska bli¿ej le¿¹ca miasta p³aci
mniej, moja wioska p³aci wiêcej.
Dojazdy do pracy to te¿ koszty, nikt
siê tym nie zajmie. Wspomina³em ju¿
kiedyœ – dowóz dzieci ponadgimnazjalnych do szkó³, ¿eby dofinansowaæ. Ile dzisiaj kosztuje bilet? Powiedzmy, ¿e 10 z³ w obie strony. Jeœli
ktoœ ma jak¹œ robotê i zarobi tysi¹c
z³, to jak ma zap³aciæ za przejazdy?
Dzieciak chce siê uczyæ. A dla porównania jak jest w szko³ach specjalnych? Jest wy¿ywienie, wszystko –
dzieciak koñczy 18 lat, ma rentê socjaln¹. Jeœli jest zdrowy i nie jest z
rodziny patologicznej, a chce siê
uczyæ, jednak nie ma na to œrodków,
to nie chcemy mu pomóc, dofinansowaæ, ¿eby chocia¿ dojecha³ do
szko³y. I dalej: Baba Wielkanocna,
Do¿ynki, to wszystko robi¹ mieszkañcy ze wsi. Prosi³em, aby by³o
dofinansowanie 50 z³ na œwietlicê na
herbatkê, je¿eli dzieci id¹ z opiekunk¹, id¹ i doroœli i m³odzie¿, nazbieraj¹ k³osów, traw, pograj¹ w pi³-

Miros³aw
£owkiet
nowym
dyrektorem
Gimnazjum
w £obzie
(£OBEZ). Na nowego dyrektorium Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych im. A. Mickiewicza w £obzie
zosta³ wybrany w drodze konkursu
dotychczasowy wicedyrektor Miros³aw £owkiet.
Obecna jeszcze dyrektor Ewa
Pop³awska postanowi³a odejœæ na
emeryturê, tym samym og³oszenie
konkursu sta³o siê konieczne. MM

Zaproszenie
szko³y, klasa przedszkolna, gabinety
specjalistyczne dla 120 dzieci przebywaj¹cych tu z regionu. Wieloletnia dzia³alnoœæ na rzecz dzieci doceni³a Kapitu³a Orderu Uœmiechu, dekoracji dokona³a wicekanclerz kapitu³y Barbara Sroczyñska.
MM

Problemy odsuniête na bok
(£OBEZ). „Robi siê tak jak w
naszym sejmie, jeœli trzeba coœ zrobiæ to najlepiej znaleŸæ jak¹œ aferê
i wtedy nie ma tematu” - powiedzia³
so³tys Ro¿nowa Lisik, podsumowuj¹c dzia³ania ³obeskiej rady miejskiej.
Nim rozpoczê³a siê dyskusja na
temat odwo³ania przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, g³os zabra³ so³tys
Ro¿nowa Waldemar Lisik, który niejednokrotnie wystêpowa³ z wnioskami do Rady Miejskiej o rozwi¹zanie problemów, jakie dotykaj¹ mieszkañców, zarówno so³ectwa Ro¿nowo, jak i pozosta³ych so³ectw.
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kê, pójd¹ na spacer – ¿eby by³o na
herbatê czy wodê - znowu odzewu
nie ma. Najlepiej unikn¹æ problemów, prawda? Nie mieæ tego. Nas
so³tysów wybrali mieszkañcy, was
te¿ wybrali ludzie, którzy tu ¿yj¹ i
mieszkaj¹ i tak postawili na was,
¿eby problemy rozwi¹zywaæ, ale widzê, ¿e czasami od niektórych problemów uciekacie i nie chcecie s³yszeæ. To mnie boli – powiedzia³ so³tys.
Bezpoœrednio po wypowiedzi
so³tysa nikt nie odniós³ siê do tych
s³ów. Jednak póŸniej podczas dyskusji nawi¹zywano, szczególnie do jednej kwestii – pieniêdzy na herbatkê.
Problemy, o których mówi³ so³tys, nie nale¿¹ do nowych. S¹ poruszane dosyæ czêsto, najczêœciej
przez samych so³tysów. Niektórzy
radni maj¹ jednak wiêksze problemy,
które potrafi¹ poruszyæ ich do ¿ywego i dla których poœwiêcaj¹ wiele
czasu, jak choæby kwestia stowarzyszenia sportowego Œwiatowida,
przeszkadzaj¹ca ga³¹Ÿ, zbyt ostry
zakrêt na ul. Segala itp.
Z rozmów wynika³o jednak, ¿e
chêtni radni objad¹ miejscowoœci w
gminie £obez, by zapoznaæ siê z problemami. Czy to coœ zmieni, czas
poka¿e, wszak to ju¿ koñcówka kadencji, a bud¿et zamkniêty. MM

Dyrekcja Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie serdecznie
zaprasza na cykliczne spotkanie w
BrzeŸnicy w dniu 6.06.2014 r.
W programie: 10.30 - spotkanie
na trasie do BrzeŸnicy (droga za stawami hodowlanymi), - pielgrzymka
do koœcio³a. 11.00 - program artystyczny „Jestem z Wami…”.
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Nie chcieli Lokalnego
Funduszu Po¿yczkowego
(WÊGORZYNO). Radni nie dali
siê przekonaæ do powo³ania w gminie Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego. Wiêkszoœæ by³o przeciw.
Tym samym Lokalny Fundusz Po¿yczkowy, podobnie jak w gminie
£obez - nie powstanie.
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INFORMACJE - REKLAMA

Oœmiu radnych by³o przeciw,
czterech wstrzyma³o siê od g³osu taki by³ wynik g³osowania nad
uchwa³¹, która mia³a daæ mo¿liwoœæ
³atwego dostêpu do po¿yczek zarówno dla prosperuj¹cych firm, jak i
dla starterów przy jednoczeœnie bar-

dzo niskim ich oprocentowaniu 4,75 proc. i prowizji 0,25 proc. i mo¿liwoœci¹ karencji przy sp³acie po¿yczki.
Podczas sesji obecny by³ dyrektor regionalny Pawe³ Tarczyñski,
który odpowiada³ na szereg pytañ.
Mimo wszystko radni nie ukrywali,
¿e s¹ pe³ni w¹tpliwoœci, m.in. co do
mo¿liwoœci wyjœcia z funduszu, gdyby okaza³o siê, ¿e jednak ta forma
po¿yczek nie sprawdzi siê w gminie.
Byæ mo¿e przenios³y siê tu z³e doœwiadczenia gminy z akcjami Bioetanolu.
MM

27.05.2014 r. oko³o godz. 16.05 na
drodze Przemys³aw - Naæmierz nieletni, kieruj¹c rowerem, nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci, w wyniku czego uderzy³ czo³owo w nadje¿d¿aj¹cy
z naprzeciwka samochód marki VW
kierowany przez Paw³a K., lat 43.

27.05.2014 roku o godz. 13:35 na
drodze nr W – 148 £obez – Zajezierze
kieruj¹cy sam. VW Piotr Z. najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków na drodze, w
wyniku czego uderzy³ w ty³ autobusu, kierowanego przez mieszkañca
£obza, w wyniku czego dachowa³, a
uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Z³a sytuacja, wa¿ny interes podatnika

Burmistrz £obza
umorzy³
(£OBEZ) Znamy ju¿ nazwiska
osób, którym burmistrz Ryszard
Sola umorzy³ nale¿noœci podatkowe w 2013 roku. Tak¹ informacjê
burmistrz jest zobowi¹zany podaæ
do publicznej wiadomoœci, je¿eli
kwota umorzeñ przekracza 500 z³.
Burmistrz umorzy³ nale¿noœci:
Zak³ady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa – 17.703 z³ + 10 z³ odsetki (podatek od nieruchomoœci, wa¿ny interes podatnika).
Piotr Janik – 7.778,65 z³ + 918 z³
odsetki (podatek od nieruchomoœci,
wa¿ny interes podatnika)
Rafa³ Olszewski, Agnieszka Olszewska – 4.857 z³ + (podatek od nieruchomoœci, wa¿ny interes podatnika).
Tomasz Sola – 4447,96 z³ (z³a sytuacja wnioskodawcy).
PPHU Jolanta Bonkowska Mi-

siak – 2.194 z³ + 46 z³ odsetki (podatek od nieruchomoœci, wa¿ny interes
podatnika).
NZOZ „Monar” - 2.045 z³ + 18 z³
odsetki (podatek od nieruchomoœci,
wa¿ny interes podatnika).
Teresa Koz³owska – 1963,38 z³
(z³a sytuacja wnioskodawcy).
Ludwika Kosut – 1540,54 z³
(zgon).
Jerzy Zduñczyk – 1.113 z³ + 17 z³
odsetki (podatek od nieruchomoœci,
wa¿ny interes podatnika).
Ewa Piszcz – 922,42 z³ (po¿ar sklepu, w którym by³a prowadzona dzia³alnoœæ).
Ewelina Bryja – 516 z³ (podatek
od nieruchomoœci, wa¿ny interes
podatnika).
Katarzyna Stolarska – 505 z³ (podatek od nieruchomoœci, wa¿ny interes podatnika).
(r)

Burmistrz Wêgorzyna informuje

Praca

¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póŸn. zmian./ poda³
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczenie
na stronie internetowej www.bip.wegorzyno.pl wykaz nieruchomoœci
lokalowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na
rzecz najemców oznaczonych jako:
- lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Po³chowskiej 13 w Runowie Pomorskim wraz z udzia³em w wys. 12/100 czêœci w prawie wieczystego u¿ytkowania w dz. nr 90/1 o pow. 0,1454ha w obrêbie Po³chowo,
- lokal mieszkalny nr 4 na Osiedlu 40-lecia PRL 29 w Wêgorzynie
wraz z udzia³em w wys. 368/10000 czêœci w dz. nr 741/3 i 805/13 o ³¹cznej
pow. 0,1661 ha w obrêbie nr 1 m. Wêgorzyno,
- lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Szkolnej 2 w Wêgorzynie wraz z udzia³em w wys. 391/1000 czêœci w dz. nr 251/45 o pow. 0,0711 ha w obrêbie
nr 3 m. Wêgorzyno.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 91 39 71 267.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

DGP Security Partner, dla kwalifikowanych
pracowników ochrony oraz dla osób
nie posiadaj¹cych uprawnieñ, po odbyciu
finansowanego przez nas kursu.
Tel. 696-033-591

Daj¹c og³oszenie drobne
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach: Tygodniku Pojezierza
Drawskiego, Gazecie Gryfickiej i Wieœciach
Œwidwiñskich. To niedrogo - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6; tel. 91 39 73 730;
e-mail: wppp1@wp.pl
www.wppp.vel.pl
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Przewodnicz¹cy broni³ siê do samego koñca, przy licznym wsparciu

K. Chojnacki odwo³any, H. Stankiewicz
nowym przewodnicz¹cym rady
(£OBEZ). Zaskakuj¹ce przedstawienie podczas sesji Rady Miejskiej w £obzie dali radni podczas
punktu obrad, w którym mia³o dojœæ
do g³osowania nad odwo³aniem przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w
£obzie Kazimierza Chojnackiego.
Radna Maria Pokomeda, podpisana
pod wnioskiem za odwo³aniem nazwa³a je teatrem, w którym nie przydzielono jej roli.
Otó¿ bodaj¿e po raz pierwszy od
dziewiêciu lat na sesji pojawi³ siê Jan
Pi³at niegdysiejszy wiceprzewodnicz¹cy rady miejskiej, który sam
zrzek³ siê mandatu przed koñcem
kadencji. Nawo³ywa³, aby inicjatorzy poszli do koœcio³a, do Jezusa, by
inaczej podejmowaæ decyzje. Swoje
soczyste przemówienie zakoñczy³
s³owem „hañba!”, Równie¿ obecny
w tym dniu w sali prezes Zwi¹zku
Kombatantów Andrzej Kamiñski do
jednego z radnych u¿y³ s³ów „ty psi
synu”, radna Szwemmer odczyta³a
pismo, w którym stwierdzi³a m.in., ¿e
„zarzuty s¹ absurdalne, bezmyœlne
nieuzasadnione, niemerytoryczne
a na celu maj¹ jedynie bezkarne
niszczenie legalnych struktur samorz¹dowych w naszej gminie. Dzia³anie takie jest g³upie, nikczemne i niegodziwe. Jednym s³owem od d³u¿szego czasu obserwuje siê totalny
upadek obyczajów i postêpuj¹c¹
anarchiê rady miasta. (...)”. Stwierdzi³a, ¿e wniosek o odwo³anie jest
dalszym ci¹giem nagonki na aktualnie urzêduj¹cego burmistrza.
- Grupa radnych bezkrytycznie
zapatrzona w swoj¹ wielkoœæ przekroczy³a ju¿ wszelkie granice absurdu i bezwstydu w walce po pierwsze
z legaln¹ w³adz¹, a po wtóre o sto³ki na
nastêpn¹ kadencjê. Siêgaj¹c po te
sto³ki, zniszczono do imentu Œwiatowida i stra¿ miejsk¹. Zajad³e bezpodstawne ataki agresji dotyka³y wodoci¹gi, dom kultury, szko³y, kierowników ró¿nych wydzia³ów, a szczególnie kierownika wydzia³u rolnictwa i
gospodarki - grzmia³a radna, odczytuj¹c pismo, w którym odwo³uje siê
miêdzy innymi do swojego brata ciotecznego.
Przypomnia³a, ¿e Kazimierz
Chojnacki jest samorz¹dowcem od
24 lat. Zwróci³a uwagê na potencja³
intelektualny K. Chojnackiego, który nale¿y wykorzystywaæ, zauwa¿y³a, ¿e sam siê na radnego nie wybra³,
tylko zrobili to mieszkañcy, jakby
ktokolwiek zarzuca³ K. Chojnackie-

mu braku poparcia wœród
wyborców i jakby ktokolwiek chcia³ zabraæ mu mandat radnego.
O radnych, którzy podpisali siê pod projektem
uchwa³y napisa³a: „kilku
skandalistów, którzy konsekwentnie rozmontowuj¹
aparat w³adzy”. Przytoczy³a równie¿ kwotê za pismo
procesowe napisane na
wniosek grupy radnych, za
które zap³acono z kasy miejskiej 5160 z³, zapomnia³a jednak dodaæ, dlaczego i z jakiego powodu zap³acono za to pismo, skoro w urzêdzie jest radca prawny.
W sali pad³o wiele s³ów obraŸliwych i potêpiaj¹cych postawê wiêkszoœci radnych z ust zarówno radnych bêd¹cych za K. Chojnackim,
jak i goœci przyby³ych na sesjê, a
wszystko za spraw¹ lakonicznego
uzasadnienia uchwa³y i zdecydowanej postawy oœmiu radnych, którzy
nie chcieli na forum publicznym
szczegó³owo roztrz¹saæ przyczyn
swojej decyzji, jak poinformowali - z
szacunku do osoby K. Chojnackiego. Taka argumentacja nie trafia³a
jednak do przekonania ani samego
przewodnicz¹cego, który jako
pierwszy poprosi³ o szczegó³owe
„zarzuty” oraz obecnej w sali Zofi
Krupy, która grzmia³a, ¿e nic, co dzieje siê w Radzie Miejskiej, nie jest prywatn¹ spraw¹ radnych.
Radny Marek Rokosz stwierdzi³,
¿e tak ogólnego uzasadnienia nie da
siê odebraæ inaczej, jak atak personalny, uderzenie w osobê.
- Wiêkszoœæ osób nie bêdzie wiedzia³a o co chodzi, zosta³y rzucone
pewne uwagi, oskar¿enia. Dzia³amy
na zasadzie plotki, a plotka zawsze
krzywdzi, resztê sobie dopowiemy –
có¿ to nasz przewodnicz¹cy nie
wyprawia³ w ci¹gu 3,5 roku, a jeszcze
odwo³aæ 4 miesi¹ce przed koñcem
kadencji - powiedzia³ radny.
Ostrzej zareagowa³ radny Tadeusz Sikora, który stwierdzi³, ¿e „zawsze trzeba siê bardzo dok³adnie
zastanowiæ, czy komuœ nie marnujemy ¿ycia. Zastanówcie siê nad tym
wszyscy, ¿eby po was nikt nie p³aka³. To jest przestroga. Ja mam 60 lat
i mo¿ecie mnie pos³uchaæ, trochê
prze¿y³em w ¿yciu. Jak nie wiadomo, skoro
wiadomo?
Radna Maria Pokomeda zauwa-

¿y³a, ¿e odby³o siê nieformalne spotkania, na którym poszczególni radni przedstawili przewodnicz¹cemu
argumenty. Potwierdzi³a to radna
Wies³awa Romejko. Nieprawd¹ jest
wiêc to, ¿e przewodnicz¹cy nie zna³
argumentacji. Radna W. Romejko
doda³a, ¿e liczono na to, i¿ przewodnicz¹cy sam poda siê do dymisji, aby
nie dosz³o do takiej sytuacji, jaka
mia³a miejsce na sesji. K. Chojnacki
nie poda³ siê jednak do dymisji,
wrêcz odwrotnie – wystartowa³ w
wyborach na przewodnicz¹cego po
raz drugi i... przegra³.
Radny T. Sikora zwraca³ uwagê,
¿e takie zachowanie niszczy cz³owieka, ostrzega³, mówi³ o marnowaniu
¿ycia... Szkoda, ¿e ci radni, którzy
mówili o szanowaniu zdania innych,
o koniecznoœci zachowania delikatnoœci wobec innych osób sami niejednokrotnie nie przestrzegaj¹ tej zasady, choæby nazywaj¹c dwóch
wybranych legalnie cz³onków zarz¹du Œwiatowida osobami prywatnymi, sugeruj¹c zachowania niezgodne z prawem – decydowanie na zasadzie nie, bo nie, gdy rzeczywistoœæ
pokaza³a, ¿e m³odzi ludzie dzia³ali
zgodnie z prawem, natomiast doœwiadczeni dzia³acze niekoniecznie
wed³ug obowi¹zuj¹cego statutu.
Podobna rzecz zdarzy³a siê w radzie.
Prawo demokracji
Radni, na co zwróci³ uwagê radny Janusz Skrobiñski, wybieraj¹
spoœród siebie lidera, bez koniecznoœci argumentacji wyboru, lidera,
który ma organizowaæ sesje rady,
prowadziæ je, przewodniczyæ i radni
maj¹ prawo odwo³aæ lidera, gdy ten
traci poparcie, jak w ka¿dej grupie
ludzi. Robienie z tego przedstawienia jest nie na miejscu, tym bardziej,
¿e pod wnioskiem podpisa³a siê
wiêkszoœæ radnych. Nie na miejscu
jest te¿ wyzywanie radnych, straszenie czy te¿ granie na emocjach i uczu-

ciach, podobnie jak wymaganie jednomyœlnoœci w³adzy i niezauwa¿anie, ¿e czêœci¹ w³adzy jest sama rada,
która jest akurat w³adz¹ uchwa³odawcz¹. Absurdalne jest wiêc twierdzenie radnej Szwemmer, ¿e decyzja
wiêkszoœci rady jest „bezkarnym
niszczeniem legalnych struktur samorz¹dowych”, czy te¿ nazywanie
wiêkszoœci rady „kilkoma skandalistami, którzy rozmontowuj¹ aparat
w³adzy”. Czyli co? Samych siebie? A
mo¿e ci „skandaliœci” inaczej patrz¹
na gminê i kierunki jej rozwoju, zasad
dzia³ania, nie godz¹ siê na dotychczasowe praktyki i dzia³aj¹ korzystaj¹c ze swoich demokratycznych
praw. Funkcja przewodnicz¹cego
rady jest tylko funkcj¹ i nikt w radzie
nikogo nie przyspawa³ do sto³ka i
funkcji. Nikt nikomu nie odebra³
mandatu radnego. Kazimierz Chojnacki zapowiedzia³, ¿e byæ mo¿e
skieruje sprawê do odpowiednich
organów œci¹gania, uznaj¹c uchwa³ê wraz z uzasadnieniem jako kradzie¿
dóbr intelektualnych, plagiat, kradzie¿ praw autorskich, bowiem jest
to ponoæ kopia uchwa³y z innego
miasta, aczkolwiek - jak stwierdzi³ decyzjê radnych przyjmuje.
O plagiacie mowi³a równie¿ radna H. Szwemmer, twierdz¹c, ¿e tego
typu uchwa³y nie mo¿na braæ powa¿nie.
Pytanie o to, czy o plagiacie i kradzie¿y dóbr intelektualnych mo¿na
mówiæ w odniesieniu do uchwa³y,
zapytaliœmy przedstawicieli ZAiKS.
W odpowiedzi otrzymaliœmy wyjaœnienie: „Zgodnie z art.4 prawa autorskiego m.in. akty normatywne
i urzêdowe dokumenty nie stanowi¹
przedmiotu prawa autorskiego. W
zwi¹zku z czym skopiowanie treœci
uchwa³y rady miasta nie mo¿e stanowiæ plagiatu.(...)” Podpisa³a Anna
Biernacka. Radni odwo³ali przewodnicz¹cego w g³osowaniu tajnym stosunkiem g³osów 8:7.
MM
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RESKO

Zaproszenie przyjê³o sto pañ

Wystawa w Centrum Kultury

Gminny Dzieñ Matki
w Resku

Kolekcja elementarzy
Adama Szatkowskiego

„Jest jeden taki dzieñ w roku,
który porusza nasze serca - to Dzieñ
Matki...Tak wiele mnie nauczy³aœ,
tak wiele uœmiechu mi da³aœ, na
spacery ze mn¹ chodzi³aœ kiedy
by³am ma³a. Do snu piosenki nuci³aœ - chcê Ci podziêkowaæ Mamo...bo Ciê kocham” - tymi s³owami
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka” pani Barbara
Basowska powita³a wszystkie
mamy, które zosta³y zaproszone na
uroczystoœæ zorganizowan¹ z tej
okazji w Centrum Kultury w Resku
29 maja br.
Zaproszenie przyjê³o sto pañ,
które reprezentowa³y wszystkie
mamy z terenu gminy. Kwiatami uhonorowano matki rodzin wielodzietnych: panie Beatê Babak z Piasków,
Janinê Ostafij z Lubienia Dolnego i
Renatê Przyby³ek z Dorowa. Wrêczyli je burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski i Barbara Basowska oraz
wiceprezes „Arki” Ryszarda Podsadna, kieruj¹c do wszystkich obec-

nych serdeczne s³owa, doceniaj¹c
ich matczyn¹ dobroæ i trud wychowawczy. Natomiast pani Ludmi³a
Porêbska, przewodnicz¹ca Ko³a
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Resku przekaza³a symboliczny bukiet kwiatów z ¿yczeniami zdrowia i
wszelkiej pomyœlnoœci na rêce prezes Stowarzyszenia „Arki”. Na uroczystoœci nie zabrak³o równie¿
przedstawicielek z zaprzyjaŸnionych instytucji dzia³aj¹cych na terenie gminy Resko.
Imprezê uœwietni³ wystêp Kapeli
Ludowej „£obuziacy” z £obeskiego
Domu Kultury. Pieœni i melodie ludowe wprowadzi³y wszystkich w pogodny i œwi¹teczny nastrój, piêkne
³owickie stroje cz³onków zespo³u
nada³y koloru ca³ej imprezie. Cz³onkinie Stowarzyszenia „Arka” przygotowa³y dla zaproszonych goœci
poczêstunek, a zespó³ muzyczny
pana Marka Mañkowskiego „Danwes” zagra³ tak skocznie, ¿e zmobilizowa³ prawie wszystkie panie do
tañca.
(at)

(RESKO) Uczniowie ze szkó³
podstawowych w Starogardzie i
Resku obejrzeli na niezwyk³ej wystawie zorganizowanej w Centrum
Kultury w Resku oko³o 160 elementarzy z najró¿niejszych rejonów œwiata.
Wystawa odby³a siê z okazji „Tygodnia Bibliotek”. W³aœcicielem
tych najwa¿niejszych w ¿yciu ka¿dego cz³owieka ksi¹¿ek jest pan Adam
Szatkowski, wieloletni nauczyciel i
dyrektor Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Resku. Kolekcjê elementarzy, których zbieranie sta³o siê pasj¹
pana Adama, odziedziczy³ po swoim
ojcu, równie¿ nauczycielu.
Najstarszy polski elementarz w
zbiorach pochodzi z 1937 roku. S¹ tu
znane wielu pokoleniom elementarze Mariana Falskiego, a tak¿e elementarze dla dzieci g³uchoniemych
oraz dla doros³ych ucz¹cych siê czytaæ i pisaæ w powojennej Polsce.
Kolekcja pana Adama zawiera,

oprócz starszych i wspó³czesnych
elementarzy z prawie wszystkich
krajów europejskich, tak¿e podrêczniki z Japonii, Chin, Wietnamu, Turcji, Zimbabwe, Kostaryki, Botswany, Gwinei.
Dziêki tej fantastycznej ekspozycji istnieje wyj¹tkowa szansa poznania ró¿nic i podobieñstw w metodach
nauczania pierwszoklasistów, sposobów opisywania najbli¿szego otoczenia, jak równie¿ warunków ekonomicznych, spo³ecznych czy politycznych danego kraju. Dla osób starszych to wyj¹tkowa okazja do sentymentalnych podró¿y w czasy dzieciñstwa, a dla najm³odszych mo¿liwoœæ przeœledzenia, jak zmienia³y siê
pierwsze ksi¹¿ki do nauczania jêzyka.
Ka¿dy podrêcznik z kolekcji jest
inny, ale wszystkie maj¹ wspóln¹
cech¹ – z ka¿dego z nich jakieœ dziecko nauczy³o siê czytaæ i pisaæ.
Kolekcjê mo¿na obejrzeæ w Centrum Kultury, Oddzia³ dla Doros³ych
Biblioteki Publicznej w Resku. (jf)
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PRACA

MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Region

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Opiekunki osób starszych w Niemczech – legalna praca. Wymagane
doœwiadczenie i min. podstawy jêzyka niemieckiego. Tel. 729 546
140, 669 656 972
Zatrudniê kierowcê C+E, Polska Skandynawia. Tel. 607 585 561
OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

US£UGI
Powiat ³obeski
Mycie dachów, elewacji, kostki brukowej, przycinanie i wycinka drzew.
Tel. 510 672 264.

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

Unimie k/£obza, do wynajêcia mieszanie 52 mkw., 2 pokoje, w³asne
c.o.. Tel. 518 417 838.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie; mieszkanie 2 pokojowe oraz
kuchnia i ³azienka, ca³oœæ o pow. 53
mkw.. Na II piêtrze. Mieszkanie
spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena
95 tys. z³. Tel. 663 248 859.
Sprzedam mieszkanie na wsi, tel.
661-374-570.

Powiat drawski
Szukam do wynajêcia mieszkanie, do paŸdziernika, w Z³ocieñcu.
Tel. 604 409 996

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 66 mkw. I piêtro, wewnêtrzne
w miejscowoœci Klêpczewo gm.
Œwidwin. W cenie mieszkania
gara¿. Cena do uzgodnienia. Tel.
503 430 152, 505 186 865.
Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.

Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719

Powiat ³obeski
Odnajmê lokal w centrum £obza,
pow. 100 mkw. Tel. 608 335 881.

Powiat gryficki
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej
dzia³ce 1572 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Dzia³kê budowlan¹ o pow. 746
mkw. Gryfice – Zdrój sprzedam. Tel.
511 068 490.
Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150 719

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

Sprzedam lipê na rzeŸbê. Tel. 696
308 679
Sprzedam kozie mleko, £obez. Tel.
696 308 679.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600348643.

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ

-

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
3 pokoje, pow. 53,37 mkw, II piêtro
kawalerka, pow. 26,2 mkw, IV piêtro
2 pokoje, pow 59,76 mkw, parter + gara¿ i ogródek
2 pokoje, pow. 42,31 mkw, I piêtro
2 pokoje, pow. 25,2 mkw (po pod³odze 54 mkw), I piêtro
2 pokoje, pow. 49,7 mkw, III piêtro
2 pokoje, pow. 36,85 mkw, I piêtro
2 pokoje, pow. 45,56 mkw, IV piêtro
2 pokoje, pow. 55,59 mkw, I piêtro
2 pokoje, pow. 41,34 mkw, parter
2 pokoje, pow. 36 mkw, IV piêtro
2 pokoje, pow. 37,63 mkw, IV piêtro
3 pokoje, pow. 62,7 mkw, IV piêtro
3 pokoje, pow. 67,66 mkw, I piêtro
3 pokoje, pow. 62,48 mkw, I piêtro
5 pokoje, 100,9 mkw, IV piêtro

-

CENA 170.000 z³
CENA 86.000 z³
CENA165.000 z³
CENA 115.000 z³
CENA 90.000 z³
CENA 135.000 z³
CENA 40.000 z³
CENA 88.000 z³
CENA 105.000 z³
CENA 85.000 z³
CENA 120.000 z³
CENA 90.000 z³
CENA 155.000 z³
CENA 120.000 z³
CENA 123.000 z³
CENA 240.000 z³
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I Sympozjum Przyrodnicze w Zespole
Szkó³ w Resku
W Zespole Szkó³ w Resku odby³o siê 22 maja I Sympozjum Przyrodnicze, którego tematem przewodnim by³y s³owa Stanis³awa Tyma
„Ciekawe, jak to jest, ¿e œlimaki
chodz¹ tak wolno, a zd¹¿aj¹”.
Zaproszenie do udzia³u w spotkaniu przyjê³y Gimnazja: im. Or³a
Bia³ego z Wêgorzyna, Nr 2 z Nowogardu, im. Adama Mickiewicza z
£obza, im. Jana Paw³a II z Radowa
Ma³ego. Gospodarzem by³o Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku. Sympozjum oficjalnie otworzy³
dyrektor Zespo³u Szkó³ Dariusz Siemasz.
Spotkanie rozpocz¹³ Arek Werner, nasz kolega z III klasy Gimnazjum, który wykonaniem w³asnego
utworu wprowadzi³ wszystkich w
przyrodniczy nastrój. Po prezentacji
wszystkich uczestników odby³ siê
poczêstunek w czasie, którego goœcie mogli podziwiaæ niesamowit¹
wystawê fotografii i ptasich piór
ucznia klasy III Gimnazjum Konrada
Bieñkowskiego, wystawê zdjêæ
Henryka Janowskiego z Reska.
Nastêpnie nadszed³ czas na grê
dydaktyczn¹, któr¹ poprowadzi³y

uczennice liceum: Marta Babak i
Karina Skarbiñska. M³odzie¿, podzielona na trzyosobowe grupy,
bawi³a siê wyœmienicie, bowiem
podchwytliwe pytania sk³ania³y do
doœæ zaskakuj¹cych odpowiedzi.
Zmagania okaza³y siê zaciête do
tego stopnia, ¿e wy³onienie zwyciêzcy nie oby³o siê bez dogrywki.
Warto wspomnieæ, ¿e quiz zosta³
przygotowany przez nauczyciela
geografii pani¹ Martê Garczyñsk¹.
Nagrody za udzia³ we wspólnych
potyczkach wrêczy³ dyrektor Jaros³aw Kajma.
Podczas Sympozjum mieliœmy
przyjemnoœæ goœciæ równie¿ pana
Leszka Simonowicza pracownika
Nadleœnictwa Resko, który przedstawi³ funkcje i uroki lasu oraz pana
Huberta Nadolnego, pracownika
Nadleœnictwa £obez, który zaprezentowa³ umiejêtnoœci gry na rogu
oraz opowiedzia³ i przedstawi³ technikê wabienia jeleni.
Niezwykle ciekawe i niecodzienne prelekcje wprowadzi³y nas do
udzia³u w zajêciach dydaktycznych
przygotowanych w przyrodniczych
pracowniach naszej szko³y, gdzie

£obeskie gimnazjalistki
na konkursie YPEF
W Warszawie odby³ siê 27 maja
krajowy fina³ miêdzynarodowego
konkursu YPEF - M³odzie¿ w Lasach
Europy. Do stolicy zjecha³o 40 najlepszych zespo³ów z ca³ej Polski (na
921 grup pisz¹cych etap szkolny),
czyli prawie 200 osób! Wœród nich
znalaz³ siê zespó³ z Gimnazjum Integracyjnego im. Adama Mickiewicza
w £obzie, który przygotowywa³ nauczyciel biologii i fizyki Hubert Karpiñski. W sk³ad najlepszego zespo³u z Nadleœnictwa Szczecin (³¹cznie
pisa³y 54 zespo³y) wesz³y uczennice: Natalia Koœciukiewicz z klasy IIc,
Dagmara D¹browska z klasy IId i
Patrycja Gonga³a z klasy IId.
Dziewczyny pisa³y test w SGGW.
Konkurs odby³ siê w jêzyku angielskim, podobnie jak etap szkolny.
Ostatecznie zajê³y 22 miejsce, co jest
ogromnym sukcesem, gdy¿ musia³y
rywalizowaæ z liceami ogólnokszta³c¹cymi i szko³ami leœnymi.
ONZ og³osi³o rok 2011Miêdzynarodowym Rokiem Lasów. Cele,
jakie zosta³y za³o¿one to:
1. Rozbudzenie œwiadomoœci
ekologicznej spo³eczeñstwa na temat dobrego stanu lasów europejskich.

2. Uœwiadomienie spo³eczeñstwu, ¿e lasy zarz¹dzane zgodnie z
zasadami trwa³ej i zrównowa¿onej
gospodarki leœnej s¹ Ÿród³em tlenu,
drewna, energii, a tak¿e wielu innych towarów i us³ug, wzbogacaj¹
ró¿norodnoœæ biologiczn¹, maj¹ korzystny wp³yw na œrodowisko oraz
zapewniaj¹ miejsca pracy i piêkne
œrodowisko do ¿ycia i wypoczynku
cz³owieka.
3. Zwiêkszenie atrakcyjnoœci
drewna jako surowca i Ÿród³a energii
poprzez uœwiadomienie spo³eczeñstwu zdolnoœci odnawiania siê lasów europejskich.
(o)

goœcie mogli wykonaæ ró¿ne fascynuj¹ce doœwiadczenia i eksperymenty.
Podsumowanie spotkania nast¹pi³o przy wspólnym grillu przygotowanym na tarasie szko³y. Nagrody za najciekawsz¹ prezentacjê
dotycz¹c¹ ciekawostek œwiata przyrody odebrali: III miejsce - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
£obzie, II miejsce Gimnazjum im.
Jana Paw³a II z Radowa Ma³ego, I
miejsce Gimnazjum im. Or³a Bia³ego
z Wêgorzyna.
Mam nadziejê, ¿e Sympozjum
Przyrodnicze ju¿ na zawsze zagoœci

w kalendarzu imprez naszej szko³y,
poniewa¿ by³o to wyœmienity sposób na wspólne spêdzenie czasu,
integracjê uczniów ró¿nych szkó³,
przedstawienie swojej wiedzy - nie w
nudnych schematach i ogromie niezrozumia³ych s³owach, ale poprzez
zabawê i œwietnie przygotowane
prezentacje.
Szczególne
podziêkowania
nale¿¹ siê organizatorom - nauczycielom nauk przyrodniczych naszej
szko³y - paniom Bo¿enie Tomali,
Agacie Mielniczek, Marcie Garczyñskiej i Marcie Baran.
Monika Bia³y I LO

Jubileuszowe dyktando
(DOBRA) W Bibliotece Publicznej w Dobrej odby³ siê 15 maja
jubileuszowy X Gminny Konkurs
Ortograficzny.
Jak co roku zgromadzi³ wielu
uczestników, którzy w trzech grupach wiekowych napisali ortograficzne testy i dyktanda. Przez dziesiêæ lat we wszystkich edycjach
wziê³o udzia³ przesz³o 500 osób:
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, liceów; studentów, osób
pracuj¹cych, w ró¿nym wieku i ró¿nych profesji. Goœciliœmy równie¿
osoby spoza gminy.
Poza chêci¹ sprawdzenia w³asnych umiejêtnoœci, zawsze by³a to
zabawa, w której mo¿na by³o zdobyæ
przynajmniej dyplom uczestnictwa,
choæ nie brakowa³o nagród: pucharów, medali, sprzêtu elektronicznego, ksi¹¿ek.
Fundatorami tych nagród byli
corocznie Burmistrz i Rada Miejska,
którym dziêkujê za wiele lat owocnej
wspó³pracy. Dziesiêcioletnia tradycja konkursu by³a mo¿liwa dziêki
bardzo dobrej wspó³pracy biblioteki z gimnazjum w Dobrej.
Oto wyniki tegorocznych zmagañ:
Klasy I-III
I m. J. Komorowski - SP Dobra

II m. - K. Karpiñski - SP Dobra
III m. - O. Hnat - SP Dobra
IV m.- N. Krawczyk - SP Dobra
V m. - D. G¹dek - SP Dobra
Klasy IV-VI
I m. - A. ¯orawowicz - SP Wojtaszyce
II m. - K. Kawa - SP Dobra
III m. - L. Iwonicz - SP Wojtaszyce
IV m. - K. Szymczak - SP Dobra
V m. - K. Witkowska - SP Dobra
Grupa najstarsza
I m. - K. Dominiczak
II m. - E. Pietrzak
III m. - K. Hnat - Gim. Dobra
IV m. - R. Kamiñski - Gim. Dobra
V m. - ex equo O. Œmi³owska i W.
Sokulska - Gim. Dobra
Renata Siegieñ, Gimnazjum
im. Unii Europejskiej w Dobrej
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Dzieñ Ziemi w runowskiej szkole
Dzieñ Ziemi to najwiêksze ekologiczne œwiêto œwiata, obchodzone
od 1970 roku, obecnie w 192 krajach
œwiata. G³ównym celem œwiêta jest
przybli¿enie spo³eczeñstwu wszelkich problemów zwi¹zanych ze
wspó³czesn¹ ekologi¹, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojêta edukacja w zakresie ochrony œrodowiska i propagowanie idei
zrównowa¿onego rozwoju.
W Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim odby³a siê 5 maja impreza ekologiczna po³¹czona z sadzeniem kwiatów i krzewów. Zaproszony goœæ pan Hubert Nadolny z
Nadleœnictwa £obez rozmawia³ z
nami na temat pracy leœniczego.
Mieliœmy mo¿liwoœæ wys³uchania
gry na rogu i muszli. Poznaliœmy
odg³osy, jakie wydaj¹ jelenie i ³anie
na rykowisku. Zadawaliœmy wiele
pytañ na temat ¿ycia ró¿nych zwierz¹t. Nastêpnym punktem programu
by³o przedstawienie pt. „Nasza planeta”. Dzieci z klasy czwartej pod
kierunkiem p. Ma³gorzaty Chilakowskiej i p. Ewy Tomickiej poprzez swój
wystêp zachêci³y do refleksji nad
przyczynami i skutkami gromadzenia siê ogromnej iloœci odpadów
oraz pokazali, dlaczego musimy segregowaæ œmieci.

Po krótkiej przerwie uczniowie,
pracownicy szko³y i nauczyciele
przyst¹pili do sadzenia krzewów,
drzewek i kwiatów. Ka¿da klasa mia³a
przydzielony teren wokó³ szko³y,
wiêc praca sz³a nam w szybkim tempie. W ci¹gu nieca³ej godziny na
przyszkolnym terenie i na trawnikach za ogrodzeniem zagoœci³y ró¿norodne krzewy, drzewka i kwiaty.
Podczas Dnia Ziemi mieliœmy te¿
okazjê zapoznaæ siê z prac¹ stra¿aków. Na szkole boisko przyjecha³
wóz stra¿acki z pe³n¹ obsad¹ wykwalifikowanych pracowników, którzy odpowiadali na pytania uczniów
oraz demonstrowali zasady dzia³ania sprzêtu gaœniczego.
Tak¿e w tym dniu odby³ siê ostatni etap projektu „Bezpieczna szko³a”. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ
sprawdzenia swoich umiejêtnoœci i
wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas „Rajdu bezpieczeñstwa”. Na fantomach wykonywali praktyczne dzia³ania ratuj¹ce
¿ycie.
Wróciliœmy do szko³y zmêczeni i
spragnieni. Czeka³o na nas ogromne
ognisko, przy którym piekliœmy kie³baski i dzieliliœmy siê wra¿eniami z
wykonanych zadañ. Przeprowadzenie takiej imprezy by³oby niemo¿liwe
bez wsparcia ludzi, którzy zawsze

chêtnie wspó³pracuj¹ ze szko³¹. Organizatorki tego dnia p. Ma³gorzata
Chilakowska i p. Ewa Tomicka wraz
z uczniami szczególnie dziêkuj¹ p.
Halinie i Henrykowi Januszkiewiczom, p. Krystynie Karkowskiej i p.
Danucie i W³adys³awowi Macedoñskim za piêkne sadzonki kwiatów i
krzewów. Dziêkujemy tak¿e so³tysowi Runowa Pomorskiego, p. Marii
S³awskiej za pomoc przy sadzeniu
drzewek i krzewów. Goœciliœmy w
naszej szkole p. Monikê KuŸmiñsk¹

Burmistrza Wêgorzyna, p. Barbarê
Franczuk Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie, p. Józefa
Drozdowskiego oraz rodziców.
Zaproszeni goœcie i dyrektor
szko³y, p. Ilona Œmigielska, wrêczyli
nagrody uczniom, którzy wziêli
udzia³ w konkursie ekologicznym
oraz braciom Lenkiewiczom, którzy
zajêli medalowe miejsca w biegach
prze³ajowych „O strza³ê Widanta” w
Resku, w dniu 1 maja br.
E. Tomicka i M. Chilakowska
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Rodzinna wyprawa
do Przytoni

Tegoroczny Dzieñ Matki, Dzieñ
Ojca i Dzieñ Dziecka uczniowie
klasy 1a Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie obchodzili 27 maja jako
„Œwiêto w Rodzinie”. Ten dzieñ
spêdzili wyj¹tkowo!
Rano wspólnie z wychowawczyni¹ i rodzicami zgromadzili siê na podwórku szkolnym, aby udaæ siê na
rowerach do Przytoni.
Przed wypraw¹ policjanci z Komendy Powiatowej Policji w £obzie
przypomnieli uczestnikom zasady
bezpiecznego poruszania siê rowerami po drogach. Nastêpnie, po
utworzeniu kolumn, w asyœcie policji, wyruszyli na trasê. Dzieci dzielnie pokona³y wszystkie górki i
szczêœliwe dojecha³y do niezwykle
urokliwego oœrodka wczasowego
„Przytoñ”. Tu na wszystkich czeka³o ognisko. Po upieczeniu i zjedzeniu
pysznych kie³basek, przysz³a pora
na rodzinne zawody sportowe.
Wszyscy z wielkim zaanga¿owaniem
uczestniczyli w przygotowanych
konkurencjach, tj. „przenoszenie pi³eczki ping pongowej na ³y¿ce”,
„slalom spêtanych”, „bieg z balonem” oraz kalambury. Wykonanie
zadañ da³o dzieciom wiele radoœci i
satysfakcji. Rodzice mogli sprawdziæ siê w roli zawodników. Po weso-

³ych zabawach sportowych dzieci
korzysta³y z atrakcji oœrodka. Niestety, co dobre, szybko siê koñczy i
trzeba by³o wróciæ do swoich domów. Umêczeni, ale bardzo zadowoleni uczniowie wrócili do Wêgorzyna.
Rodzinna wyprawa do Przytoni
by³a niesamowit¹ przygod¹. Da³a
wszystkim du¿o radoœci i sta³a siê
okazj¹ do zapewnienia dzieciom poczucia wspólnoty, swobodnej atmosfery i oczywiœcie bliskoœci z rodzicami, co wydaje siê byæ najwa¿niejsze. Myœlê, ¿e uczniowie klasy
1a „zara¿¹” t¹ form¹ aktywnego spêdzenia czasu swoich rodziców, rodzeñstwo i kolegów.
Dziêkujemy wszystkim rodzicom, którzy pomogli przygotowaæ tê
wspania³¹ wycieczkê. Szczególne
podziêkowania sk³adamy policjantom z Komendy Powiatowej Policji w
£obzie. Pani sier¿. szt. Arlecie Szwaciñskiej i panu st. sier¿. Adamowi
Gruzie, którzy czuwali nad bezpieczeñstwem uczestników wycieczki.
Dziêkujemy pañstwu Ilonie i Dariuszowi Staroniom za bezinteresown¹ goœcinnoœæ i mi³e spêdzenie
czasu na terenie oœrodka wczasowego „Przytoñ”.
Uczniowie klasy 1a
z wychowawczyni¹

Uczennice z Runowa Pomorskiego na Festiwalu
Piosenki Patriotycznej

„PIÊKNA NASZA POLSKA ..”
Uczennice klasy drugiej Hanna
Dmochowska, Magdalena Krzaczek
i Anna Rubach reprezentowa³y
Szko³ê Podstawowa w Runowie Pomorskim w V Miêdzyszkolnym Konkursie Pieœni Patriotycznej „Piêkna
nasza Polska …”, jaki odby³ siê 15
maja w Chociwlu.
W konkursie brali udzia³ uczniowie z Chociwla, Iñska, Marianowa,
Dobrej, Choszczna, £obza, Suchania i Dobrzan. Uczniowie wystêpowali w czterech kategoriach wiekowych - klas 0 , klas I- III, klas IV- VI
oraz gimnazjum. Uczennice naszej
szko³y zaprezentowa³y przepiêkne

piosenki patriotyczne; H. Dmochowska zaœpiewa³a piosenkê pt.
„Ojczyzna”, M. Krzaczek piosenkê
„Polska”, A. Rubach „Dzieñ dobry
bia³y ptaku”.
Uczennice zachwyci³y nie tylko
piêknym œpiewem, ale równie¿ piêknymi i pomys³owymi elementami o
charakterze patriotycznym w swoim
stroju - bia³o-czerwone kokardy we
w³osach, bia³o-czerwone kwiaty.
Dziewczynki otrzyma³y dyplomy
oraz nagrody - pamiêtniki. Gratulujemy uczennicom udzia³u i ¿yczymy
dalszych sukcesów.
Opiekun Zofia Ungerman

tygodnik ³obeski 3.6.2014 r.

Dzieñ Rodziny
w klasie drugiej

Uczniowie klasy drugiej Szko³y
Podstawowej w Runowie Pomorskim
wraz z wychowawc¹ 26 maja serdecznie witali rodziców - mamusie i tatusiów, którzy przybyli na uroczystoœæ z okazji ich œwiêta.
Drugoklasiœci recytowali wiersze,
œpiewali piosenki przygotowane specjalnie na tê okazjê. Niejedna ³za zakrêci³a siê w oczach wzruszonych i dumnych ze swoich pociech rodziców.
Uczniowie przygotowali dla rodziców medaliony w kszta³cie serca, którymi po uroczystoœci obdarowali swoich ukochanych rodziców. Odby³ siê

równie¿ konkurs - rodzice rozpoznawali siebie na narysowanych przez
dzieci portretach. Kolejnym zadaniem
by³o po wys³uchaniu krótkiego opisu
mamusi lub tatusia rozpoznaæ siebie w
tym opisie, ale rodzice œwietnie poradzili sobie z przygotowan¹ niespodziank¹. Dyrektor szko³y Ilona Œmigielska z³o¿y³a rodzicom ¿yczenia z okazji
tak piêknego œwiêta. Uroczystoœæ
uœwietni³ s³odki poczêstunek przygotowany specjalnie z tej okazji.
Dziêkujemy rodzicom za przybycie
i ¿yczymy wszystkiego najlepszego.
Wychowawca Zofia Ungerman
z uczniami klasy drugiej

Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Resku

Spotkanie Mam i Tatusiów
Mama i Tata to zazwyczaj pierwsze
s³owa wypowiadane przez ka¿de
dziecko. Te s³owa to synonim mi³oœci,
dobra, poczucia bezpieczeñstwa i rodzinnego ciep³a. W³aœnie z z rodzicami
zwi¹zane s¹ najpiêkniejsze wspomnienia z dzieciñstwa, pierwsze radoœci,
troski i marzenia wiêkszoœci z nas.
Aby uczciæ ten wyj¹tkowy dzieñ w
roku, wyraziæ szacunek i wdziêcznoœæ
wszystkim rodzicom, Zarz¹d Ko³a
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Resku 21 maja zorganizowa³ uroczystoœci poœwiêcone tym najwa¿niejszym w naszym ¿yciu osobom.
Pani Ludmi³a Porêbska przewodnicz¹ca Ko³a serdecznie powita³a
wszystkich zaproszonych goœci cz³onków ko³a, a tak¿e goœci, którzy
swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili uroczystoœæ: p. Barbarê Basowsk¹ Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej w Resku, pana
Arkadiusza Czerwiñskiego Burmistrza
Reska, ksiêdza proboszcza Miros³awa
Sochê oraz ksiêdza dr. Tadeusza
Uszkiewicza.
Uroczystoœæ tradycyjnie rozpoczê³a siê spektaklem s³owno-muzycznym w wykonaniu m³odzie¿y z ko³a
teatralnego CK pod kierunkiem p. instruktor Sylwii Grabowskiej. Nastêpnie wyst¹pi³a m³odzie¿ z Zespo³u
Szkó³ przygotowana przez pani¹ Ane-

tê Kajmê. Wiersze i piosenki w wykonaniu m³odych artystów poœwiêcone
by³y rodzicom, wszystkie wyra¿a³y
wdziêcznoœæ i szacunek dla Nich.
Po wystêpach artystycznych piêkne ¿yczenia i upominki dla cz³onków
Ko³a z³o¿yli Przewodniczaca Rady
Miejskiej, Burmistrz Reska oraz ksiê¿a. Ksi¹dz dr Tadeusz Uszkiewicz tradycyjnie zaintonowa³ „Pieœñ o Matce”,
któr¹ wspólnie zaœpiewali wszyscy
zebrani.
Symboliczne wi¹zanki z r¹k Burmistrza i z-cy przewodnicz¹cego Stowarzyszenia „Arka” Ryszardy Podsadnej
otrzymali w tym roku p. Halina Gajdzis
i p. Jerzy Kujawa.
Po czêœci oficjalnej p. Ludmi³a Porêbska zaprosi³a wszystkich do poczêstunku przygotowanego przez cz³onkinie Ko³a oraz do zabawy tanecznej
przy muzyce w wykonaniu p. Mañkowskich.

SPORT
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MISTRZOSTWA POWIATU W BIEGACH
ROZSTAWNYCH
W £obzie odby³y siê 13.05.2014
r. Mistrzostwa Powiatu w Biegach
Rozstawnych. Sztafeta szwedzka
ch³opców (100 m,200 m,300 m,400
m) w sk³adzie: Jakub P³aszczyk,
Bartosz Lenkiewicz, Micha³ Lenkiewicz i Bartosz Solis zajêli I miejsce i zostali mistrzami powiatu.
Sztafeta 4x100m dziewcz¹t w
sk³adzie: Daria Parada, Klaudia Nicewicz, Zuzanna £achañska, Natalia
Nicewicz zajê³y II miejsce i otrzyma³y
srebrne medale.
Ch³opcybiegn¹cy w sztafecie
szwedzkiej reprezentowaæ bêd¹
nasz powiat w Finale Wojewódzkim
Biegów Rozstawnych Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, który odbêdzie siê
26 maja 2014 r. w Stargardzie Szczeciñskim.
(o)

MISTRZOSTWA POWIATU
W INDYWIDUALNYM
TRÓJBOJU
LEKKOATLETYCZNYM

19 maja 2014r. w £obzie odby³
siê Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnym Trójboju Lekkoatletycznym (bieg 60 m, skok w dal, rzut
pi³eczk¹ palantow¹).
Szko³ê Podstawow¹ w Runowie
Pom. reprezentowa³o 4 uczniów: S³awomir Szala, Bartosz Solis, Zuzanna

£achañska, Klaudia Nicewicz. Najlepszy wynik uzyska³ S³awomir Szala, który zaj¹³ III miejsce. S³awek zakwalifikowa³ siê do fina³u wojewódzkiego i 11 czerwca 2014r. bêdzie
reprezentowa³ powiat ³obeski w Finale Wojewódzkim Trójboju w Z³ocieñcu. To tak¿e sukces trenera p.
Anety Zaczkowskiej-Jaremko. (o)

„Zarz¹d” Gra¿yny Kar³owskiej bezprawny

Spór o Zarz¹d Œwiatowida
rozstrzygniêty
(£OBEZ) Starostwo wyda³o decyzjê w sprawie legalnoœci Zarz¹du
MLKS Œwiatowid £obez. Tak jak
przewidywaliœmy, zgodnie z prawem
dzia³a Zarz¹d, który obradowa³ na
walnym zwo³anym zgodnie z
uchwa³¹ tego Zarz¹du w klubie na
Siewnej, a nie wybrany na walnym
zwo³anym w urzêdzie miejskim
przez by³¹ ju¿ prezes Gra¿ynê Kar³owsk¹.
Przypomnijmy – Na posiedzeniu
Zarz¹du klubu, dzia³aj¹cego dotychczas w sk³adzie: Gra¿yna Kar³owska –
prezes oraz Marcin Pietrzyk i Artur
Andrusieczko, dosz³o do sporu o miejsce walnego. Prezes Kar³owska chcia³a,
by odby³o siê ono w urzêdzie miejskim
w £obzie, ale zosta³a przeg³osowana
przez pozosta³ych cz³onków Zarz¹du,
którzy wiêkszoœci¹ g³osów podjêli
uchwa³ê, ¿e walne odbêdzie siê w siedzibie klubu przy ul. Siewnej. Uchwa³a zosta³a podjêta zgodnie ze statutem klubu,
wiêc walne odby³o siê na Siewnej. Jednak wczeœniej prezes Gra¿yna Kar³owska, nie przyjmuj¹c do wiadomoœci treœci uchwa³y, zwo³a³a walne w tym samym dniu, ale w urzêdzie. Jak czytamy
w wydanej przez starostwo decyzji,
powo³ano na nim nowych cz³onków
klubu, a ci wybrali nowy Zarz¹d, w
sk³adzie: Gra¿yna Kar³owska, Wojciech
Krakus, Eugeniusz Krokera, Grzegorz
Pawlak, Arkadiusz Kogut, Bogdan
Osieczko i Henryk Rudzki oraz Komisjê Rewizyjn¹ w osobach: Zbigniew Pude³ko, Arkadiusz Druch i Mariusz Poniewiera. Zosta³o to jednak zrobione
niezgodnie ze statutem klubu, a tak¿e „z

naruszeniem w³aœciwoœci organów”,
gdy¿ przyjmowanie i skreœlanie cz³onków dokonywane jest uchwa³¹ Zarz¹du, a nie walnego. Je¿eli wiêc na spotkaniu w urzêdzie przyjêto nowych
cz³onków niezgodnie z prawem, to nie
mogli oni legalnie powo³aæ nowego
Zarz¹du klubu.
Niestety, w wydanej przez starostwo decyzji a¿ roi siê od b³êdów formalnych i a¿ dziw bierze, ¿e niby tak
doœwiadczeni dzia³acze pope³niaj¹
wrêcz dziecinne b³êdy, zupe³nie nie
zwa¿aj¹c, je¿eli ju¿ nie na statut, to
choæby na praktykê i analogiê do dzia³alnoœci wszelkich innych organizacji
lub choæby samorz¹du. Bo jak t³umaczyæ stwierdzenie: „o przydzieleniu
funkcji cz³onkom Zarz¹du nie mo¿e
stanowiæ komisja mandatowo-skrutacyjna, jak to przedstawiono w dostarczonej do organu ewidencyjnego
uchwale Komisji Rewizyjnej nr 3 z dnia
15.05.2014 r.”.
Wobec stwierdzenia bezprawnoœci
wyboru Zarz¹du na spotkaniu w urzêdzie starostwo odmówi³o wpisania go
do ewidencji, wpisuj¹c zmiany w sk³adzie Zarz¹du, jakie dokonano na legalnym walnym na Siewnej. Na tym¿e
walnym odwo³ano stary Zarz¹d i powo³ano nowy, w sk³adzie: Marcin Pietrzyk – prezes, Artur Andrusieczko –
wiceprezes ds. organizacyjnych, W³odzimierz Wróblewski – wiceprezes ds.
finansowych i £ukasz Niko³ajczyk –
cz³onek Zarz¹du. Starostwo odmówi³o
wpisania Kamila Iwachniuka, gdy¿ w
momencie wyboru nie by³ cz³onkiem
klubu. Decyzja nie jest prawomocna.
Strony mog¹ odwo³aæ siê.
KAR
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IV liga

SpóŸniony finisz Sarmaty
(DOBRA) Dwa mecze mistrzowskie rozegrali w minionym tygodniu
pi³karze Sarmaty w ramach rozgrywek IV ligi zachodniopomorskiej.
Najpierw w œrodê zremisowali 1:1 w
Pe³czycach z miejscowym K³osem, a
w sobotê po bardzo emocjonuj¹cym
meczu (szczególnie w II po³owie) na
w³asnym obiekcie w Dobrej wygrali
4:2 z Hutnikiem Szczecin.
W meczu z Hutnikiem, po pierwszej
bezbramkowej po³owie, w drugiej kibice byli œwiadkami bardzo emocjonuj¹cego widowiska. Gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a goœciom ze Szczecina dwukrotnie udawa³o siê doprowadzaæ do remisu. I gdy ju¿
do koñca pozostawa³o nieca³e 10 minut,
wydawa³o siê, ¿e i tego meczu dru¿yna
Sarmaty nie rozstrzygnie na swoj¹ korzyœæ. Jednak graj¹cy z ogromn¹ determinacj¹ gospodarze strzelili jeszcze
dwie bramki i potwierdzili swoj¹ wy¿szoœæ nad Hutnikiem.
Przed Sarmat¹ jeszcze dwa ostatnie
mecze; w najbli¿sz¹ sobotê u siebie ze
Stal¹ Szczecin i w nastêpn¹ sobotê w
Szczecinku z Darzborem. Sarmata w
chwili obecnej zajmuje 12 miejsce i nie
ma szans awansu w górê tabeli, lecz aby
pewnie utrzymaæ tê pozycjê, musi co
najmniej jeden z tych meczów wygraæ.
Utrzymanie 12 miejsca w tabeli byæ
mo¿e pozwoli zachowaæ w Dobrej IV
ligê (iloœæ spadaj¹cych zespo³ów do
ni¿szej klasy zale¿y od sytuacji jaka
u³o¿y siê w wy¿szych ligach). Ale o

IV liga
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tym dowiemy siê dopiero po weryfikacji bie¿¹cych rozgrywek.
Sarmata Dobra – Hutnik Szczecin 4:2 (0:0)
Strzelcy bramek dla Sarmaty: Filip Plewiñski (59'), Emilian Kamiñski
(75'), Patryk Podbieg³o 84') i Mateusz
Kowalczyk (88'), dla Hutnika: Marcin
Gniotek (65') i Kamil Pranczk (82')
Sk³ady dru¿yn.
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski , Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz, Jaros³aw Jaszczuk, Andrzej Kierek (46'
Mateusz Kowalczyk), Arkadiusz Paw³owski, Damian Dzierbicki, Zdzis³aw
Szw¹der, Filip Plewiñski (60' Damian
Koœciuk, 88' £ukasz Uchwa³), Patryk
Podbieg³o, Emilian Kamiñski oraz w
rezerwie: Sebastian Marciniak, Cezary
Szkup, Przemys³aw Sadowski.
Hutnik Szczecin: Arkadiusz Spychaj, Grzegorz Œwiech, Kamil Pranczk,
Damian Grzywacz, Kamil Kalitowski
(88' Micha³ Poœnik), Bartosz Kulinowszki (62' £ukasz W³odarczyk),
Adam £adziak, Vasily Tyrtyshnny,
Andrzej Drzewiecki, Marcin Gniotek,
Krzysztof Szumiato oraz w rezerwie:
Maciej Cichosz, Mateusz Tarkowski,
Adrian Gierczak, Mateusz Zukierski,
Dawid Gorzycki.
¯ó³te kartki: Patryk Podbieg³o (Sarmata), Kamil Pranczk i Damian Grzywacz (Hutnik).
Sêdzia g³ówny: £ukasz Wilk, sêdziowie asystenci: Kamil Kêdzierski i
Lucjan Szefer.
estan

Granie w planie

07.06.14 (sobota)
13.00 Arkonia Szczecin - Rasel Dygowo
16.00 Hutnik Szczecin - Darzbór Szczecinek
16.00 Ina Goleniów - Kluczevia Stargard
16.00 Astra Ustronie Morskie - Œwit Szczecin
16.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Odrzynka Radziszewo
17.00 Sarmata Dobra - Stal Szczecin
17.00 K³os Pe³czyce - Vineta Wolin
17.00 Wielim Szczecinek - D¹b Dêbno

Klasa okrêgowa
07.06.14 (sobota)
15.00 Tanowia Tanowo - Iskra Golczewo
16.00 Wicher Brojce - Jeziorak Szczecin
16.00 GKS Mierzyn - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
17.00 Œwiatowid £obez - Promieñ Mosty
17.00 Sparta Wêgorzyno - Ehrle Dobra Szczeciñska
17.30 B³êkitni II Stargard - Mewa Resko
18.00 Kasta Szczecin - Rolpol Chlebowo
08.06.14 (niedziela)
16.00 Chemik II Police - Intermarche Rega Trzebiatów

Klasa A
07.06.14 (sobota)
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Sparta Gryfice
16.00 Korona Stuchowo - Radowia Radowo Ma³e
16.00 Orze³ £o¿nica - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.00 Orze³ Prusinowo - Pionier ¯arnowo
16.30 Jantar Dziwnów - Sowianka Sowno
08.06.14 (niedziela)
16.00 B³êkitni Trzyg³ów - Ba³tyk Gostyñ

Gra³a liga
Klasa okrêgowa
Sparta wygra³a w Wêgorzynie z
Intermarche Rega Trzebiatów 3:1,
po bramkach Bart³omieja Okoniewskiego, £ukasza Petery i Leszka Radziejewskiego. W drugim meczu w
Resku pokona³a Mewê 3:0, po 3
golach Jaros³awa Kiernickiego.
Mewa w pierwszym meczu zremisowa³a w Szczecinie z Kast¹ 3:3.
Reszczanie prowadzili po karnym
strzelonym przez Szymona Deutera,
ale gospodarze wyci¹gnêli na 3:1.
Mewa goni³a i dogoni³a na remis, po
dwóch trafieniach Marcina Astra-

IV liga
Wyniki 27 kolejki: Hutnik Szczecin Stal Szczecin 2:1, K³os Pe³czyce Sarmata Dobra 1:1, Ina Goleniów Darzbór Szczecinek 2:1, Astra Ustronie Morskie - Vineta Wolin 5:1, Gryf
Kamieñ Pomorski - Kluczevia Stargard 1:1, Wielim Szczecinek - Œwit
Szczecin 1:3, Arkonia Szczecin - Odrzynka Radziszewo 5:0, Rasel Dygowo - D¹b Dêbno 3:1.
Wyniki 28 kolejki: Sarmata Dobra Hutnik Szczecin 4:2, Stal Szczecin Rasel Dygowo 0:2, Œwit Szczecin Gryf Kamieñ Pomorski 2:4, D¹b Dêbno - Arkonia Szczecin 3:2, Odrzynka
Radziszewo - Wielim Szczecinek 2:3,
Kluczevia Stargard - Astra Ustronie
Morskie 2:3, Vineta Wolin - Ina Goleniów 4:1, Darzbór Szczecinek K³os Pe³czyce 2:0.
1. Astra Ustronie M.
62 65:27
2. Rasel Dygowo
60 58:22
3. Vineta Wolin
56 58:28
4. Gryf Kamieñ Pom.
51 66:51
5. Ina Goleniów
44 44:46
6. Kluczevia Stargard
43 52:41
7. Œwit Szczecin
42 50:40
8. Stal Szczecin
40 42:37
9. D¹b Dêbno
40 56:54
10. Arkonia Szczecin
39 51:41
11. Hutnik Szczecin
37 45:53
12. Sarmata Dobra
30 37:61
13. Darzbór Szczecinek 27 41:75
14. Wielim Szczecinek 26 35:60
15. K³os Pe³czyce
20 18:41
16. Odrzynka Radziszewo 20 25:66

Klasa okrêgowa
Wyniki 27 kolejki: Promieñ Mosty –
Jeziorak Szczecin 0:1, Wicher Brojce
- Rolpol Chlebowo 5:1, Tanowia Tanowo - Ehrle Dobra Szczeciñska 2:2,
Œwiatowid £obez - Iskra Golczewo
3:7, Sparta Wêgorzyno - Intermarche Rega Trzebiatów 3:1, Chemik II
Police - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
3:2, B³êkitni II Stargard - GKS Mierzyn 4:1, Kasta Szczecin - Mewa
Resko 3:3.

mowicza. Drugi mecz – przegrana ze
Spart¹.
Œwiatowid nie mia³ szans w zderzeniu z wiceliderem Iskr¹ Golczewo
i da³ sobie wbiæ a¿ 7 goli, a odpowiedzia³ trzema – Rafa³a Komara. Równie wysoko Œwiatowid przegra³ z liderem Jeziorakiem w Szczecinie – 6:1.
Strzeli³ Komar.
Klasa A
Radowia wygra³a w Radowie
Ma³ym z Or³em £o¿nica 2:1, po bramkach Kulczyñskiego i Smykowskiego.
KAR

WYNIKI I TABELE
Wyniki 28 kolejki: Mewa Resko Sparta Wêgorzyno 0:3, Ehrle Dobra
Szczeciñska - Kasta Szczecin 2:4,
Jeziorak Szczecin - Œwiatowid £obez
6:1, GKS Mierzyn - Chemik II Police
5:0, Wybrze¿e Rewalskie Rewal Promieñ Mosty 4:1, Intermarche
Rega Trzebiatów - B³êkitni II Stargard 0:1, Rolpol Chlebowo - Tanowia Tanowo 0:4, Iskra Golczewo Wicher Brojce 5:1.
1. Jeziorak Szczecin
63 96:32
2. Iskra Golczewo
62 93:42
3. Sparta Wêgorzyno
61 66:27
4. B³êkitni II Stargard
61 101:52
5. Promieñ Mosty
45 74:56
6. Mewa Resko
42 73:63
7. Tanowia Tanowo
42 53:58
8. Rega Trzebiatów
41 45:44
9. Œwiatowid £obez
38 58:58
10. Wybrze¿e Rewalskie 38 64:81
11. GKS Mierzyn
37 62:65
12. Kasta Szczecin
28 56:83
13. Wicher Brojce
26 47:74
14. Ehrle Dobra Szcz.
25 46:77
15. Rolpol Chlebowo
15 31:91
16. Chemik II Police
14 38:100

Klasa A
Wyniki 20 kolejki: Ba³tyk Gostyñ Pionier ¯arnowo 2:1, Radowia Radowo Ma³e - Orze³ £o¿nica 2:1, Sparta
Gryfice - Jantar Dziwnów 1:2, B³êkitni Trzyg³ów - Fala Miêdzyzdroje 0:3,
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Orze³
Prusinowo 1:1, Sowianka Sowno Korona Stuchowo 2:3.
1. Sparta Gryfice
2. Korona Stuchowo
3. Jantar Dziwnów
4. Fala Miêdzyzdroje
5. Sowianka Sowno
6. B³êkitni Trzyg³ów
7. Radowia Radowo M.
8. Orze³ £o¿nica
9. Pionier ¯arnowo
10. Prawobrze¿e Œwin.
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Orze³ Prusinowo

54 80:23
47 59:23
43 71:33
38 41:26
29 34:29
25 54:47
25 38:39
21 27:47
20 26:55
18 27:41
17 28:61
8 19:80
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DZIEWCZÊTA Z SP WÊGORZYNO PONOWNIE NAJLEPSZE W WOJEWÓDZTWIE

PIERWSZE MIEJSCE W FINALE WOJEWÓDZKIM
W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM
Na nowo oddanym stadionie lekkoatletycznym w Z³ocieñcu odby³
siê 28.05.2014 r. Fina³ Wojewódzki
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w
Czwórboju
Lekkoatletycznym
Dziewcz¹t. Zawodniczki z SP Wêgorzyno w sk³adzie: Vanessa Pieloch,
Patrycja Perdek, Agata Pieróg, Wiktoria Kudzia, Katarzyna Gunia, Wiktoria Nowosad w piêknym stylu zdoby³y I miejsce i tytu³ Mistrzyñ Woje-

wództwa w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych. Jako Mistrzynie Województwa wywalczy³y prawo startu w Finale Krajowym, który odbêdzie siê w
Olecku (warmiñsko-mazurskie) w
dniach 12-14 czerwca br.
Oprócz pucharu i medali w klasyfikacji dru¿ynowej wrêczone zosta³y
medale w poszczególnych konkurencjach (bieg na 60 m, skok w dal,

Pe³na tabela zawodów:

rzut pi³eczk¹ palantow¹, bieg na
600m). Indywidualne nagrody
otrzyma³y dwie nasze reprezentantki:
- II m. Agata Pieróg w biegu na 60
m - 8,59 sek. Agata tym wynikiem
poprawi³a rekord szko³y, a jest dopiero uczennic¹ klasy czwartej.
- III m. Vanessa Pieloch w skoku
w dal - 4,48 m.
Dziewczêta potwierdzi³y, ¿e w
tym roku szkolnym jako dru¿yna s¹
najlepsze w województwie w zawodach lekkoatletycznych. Oprócz z³otych medali w czwórboju i sztafecie
szwedzkiej, jesieni¹ zdoby³y srebrne

medale mistrzostw województwa w
sztafetowych biegach prze³ajowych.
Niestety, Zarz¹d Krajowy Szkolnego Zwi¹zku Sportowego nie przewidzia³ mo¿liwoœci wygrania przez t¹
sam¹ szko³ê podstawow¹ Mistrzostw Województwa w Biegach
Rozstawnych (sztafeta szwedzka) i
Czwórboju Lekkoatletycznym, ustalaj¹c Fina³y Krajowe w koliduj¹cych
ze sob¹ terminach i miejscach oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów. Fakt ten przekreœla szanse naszych reprezentantek na start w obu
imprezach.
(szk)

DZIEWCZÊTA ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W WÊGORZYNIE MISTRZYNIAMI WOJEWÓDZTWA
W SZTAFECIE SZWEDZKIEJ!
W Stargardzie Szczeciñskim odby³y siê 26.05.2014 r.
Fina³y Wojewódzkie w Biegach
Rozstawnych. Uczennice SP
Wêgorzyno, reprezentuj¹ce powiat ³obeski w sztafecie szwedzkiej, bezapelacyjnie zwyciê¿y³y,
zdobywaj¹c tytu³ Mistrza Województwa.
Uzyska³y najlepszy czas fina³ów w historii rozgrywania
biegów rozstawnych w naszym
województwie w kategorii
dziewcz¹t szkó³ podstawowych.
Oprócz z³otych medali wywalczy³y awans do Fina³u Mistrzostw Polski w Biegach Roz-

stawnych, który odbêdzie siê w
£odzi w dniach 14-15 czerwca.
Sk³ad sztafety (kolejnoœæ na
zmianach-100/200/300/400m):
Wiktoria Nowosad, Agata Pieróg, Patrycja Perdek, Vanessa
Pieloch, Wiktoria Kudzia (rezerwowa).
Pierwsza pi¹tka zawodów w
sztafecie szwedzkiej dziewcz¹t
szkó³ podstawowych:
1. SP WÊGORZYNO - 2:36.42
min.
2. SP 2 P£OTY - 2:40.69 min.
3. SP 4 BARLINEK - 2:45.04 min.
4. SP KLINISKA - 2:45:37 min.
5. SP 1 KOSZALIN- 2:45:79 min.

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez

(320)
(180)
(175)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
Beata Medunecka - PUP £obez
Ryszard Brodziñski - starosta
Bo¿ena Zarecka CIW £obez Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
Janina Szulc SR £obez
Janusz Zarecki £DK
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
Maria Sola - PUP £obez
Jolanta Wielgus - PUP £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP

(134)
(131)
(34)
(34)
(22)
(17)
(16)
(13)
(11)
(10)
(8)
(7)
(6)
(5)
(3)
(2)
(2)

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Piotr Dynowski - UM £obez
Anna Post - UM £obez
Zbigniew Gromek - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez

(175)
(102)
(43)
(41)
(37)
(27)
(24)
(15)
(15)
(13)
(10)
(7)
(6)
(7)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz Dobrej
Sebastian Kuran - UM Dobra

(8)
(5)

Kupon

Agnieszka Witkowska - UM Dobra

(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Barbara Basowska - przew. RM Resko
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko
Karolina Hagno UM Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Mateusz Jaworski - UM Resko
£ukasz Sobis - UM Resko

(320)
(180)
(52)
(44)
(28)
(21)
(9)
(8)
(5)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno

(18)
(5)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)

GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M.

(13)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
Jaros³aw Namaczyñski - dyr. PUP £obez
Teresa £añ - Starostwo £obez
Beata Medunecka - PUP £obez
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu
Kamila Podfigurna - Starostwo
Beata D¹bro - PUP £obez
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Wies³aw Bernacki - ZDP
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez
Maria Sola - PUP £obez

(61)
(21)
(17)
(9)
(6)
(6)
(6)
(5)
(4)
(4)
(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Kamila Deuter - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez

(211)
(63)
(61)
(59)
(51)
(33)
(24)
(20)

nr 18

pozytywnie oceniam
Imiê i nazwisko urzednika .............................................
miejsce jego zatrudnienia..............................................

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika .............................................
miejsce jego zatrudnienia..............................................

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6 lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p.
Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS)

Krystyna Bogucka - radna RM
Magdalena Chmura - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Helena Szwemmer - radna RM
Irena Libiszewska - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Bogdan Górecki - radny RM
Dariusz Ledzion - £DK
Wies³awa Romejko - UM £obez
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Ewa Ciechañska UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez

(19)
(18)
(18)
(18)
(14)
(13)
(10)
(10)
(10)
(10)
(11)
(10)
(7)
(7)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra
Piotr Hebda- radny gm. Dobra
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra

(8)
(4)
(4)

GMINA RESKO
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
(149)
Ryszarda Podsadna - UM Resko
(138)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(103)
Barbara Basowska - radna RM
(94)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko
(53)
Jolanta Furman - CK
(46)
Renata Kulik - RM Resko
(26)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
(19)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(13)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(11)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
(10)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku (9)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(6)
Kamila Jaworska - UM Resko
(6)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(5)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko
(6)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(3)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(3)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko
(3)
Halina Puch - UM Resko
(3)
Mateusz Jaworski - UM Resko
(2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko
(2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko
(2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
(2)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(2)
GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e

(1)

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Wanda Opala - UM Wêgorzyno

(19)
(10)

5 tys. z³
dla zwyciêzcy!
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w plebiscycie. W
kupon nale¿y wpisaæ imiê i nazwisko osoby, na któr¹ g³osujemy. Plus przy nazwisku oznacza aprobatê dla jego
pracy i zadowolenie z niej, minus - niezadowolenie z poziomu obs³ugi.
Osoba, która zdobêdzie najwiêcej plusów przy
nazwisku, otrzyma nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³
ufundowan¹ przez nasz tygodnik oraz sponsora pana
Marcina Pietrzyka.
Po zsumowaniu punktów zostanie równie¿ wybrany „samorz¹d z klas¹”.
Wype³nione kupony mo¿na przynosiæ do redakcji
przy ul. S³owackiego 6 w £obzie, nades³aæ poczt¹ b¹dŸ
pozostawiæ w punktach sprzeda¿y naszego tygodnika.
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I Komunia œwiêta w £obzie, 18.05.2014
I Kom. Œw.
Patryka

Wielobran¿owa Spó³dzielnia Socjalna w £obzie

zaprasza do sk³adania zamówieñ
na galanteriê ogrodow¹

Prosimy dzwoniæ pod numer: 503 559 503
CMYK

