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65 lat temu zakoñczy³a siê II wojna
(£OBEZ). W sobotê pod pomnikiem Wdziêcznoœci zebrali siê
³obzianie, aby upamiêtniæ wydarzenie, które mia³o miejsce 8 maja
65 lat temu, gdy to dowództwo
niemieckie podpisa³o bezwarunkow¹ kapitulacjê wobec aliantów
zachodnich i ZSRR.

ECHA PUBLIKACJI

Obchody Dnia Zwyciêstwa tradycyjnie ju¿ mia³y miejsce pod pomnikiem Wdziêcznoœci z udzia³em
kompanii honorowej ze Œwidwina.
Ku najwiêkszej uciesze najm³odszych kompania honorowa 21
Batalionu Lotniczego odda³a
salwê honorow¹. Milusiñscy
nie omieszkali pozbieraæ
³usek, czym rozbawili zebran¹
publicznoœæ.
Z okazji rocznicy uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2
przygotowali krótki program
artystyczny upamiêtniaj¹cy to
wydarzenie. Z kolei M³odzie-

w tej wojnie zginêli: ¿o³nierzy, cywilów, dzieci. Spotkaliœmy siê te¿
po to, aby uczciæ pamiêæ tych, którzy walczyli i prze¿yli i s¹ tutaj razem z nami. Ale te¿ po to siê tutaj
spotkaliœmy, aby przypomnieæ i
powtarzaæ m³odym pokoleniom o

Wspomnienie o Annie Borowskiej
Po opublikowaniu artyku³u „Zginê³a pod Smoleñskiem razem z wnuczkiem.
Mieszkali kiedyœ w Rynowie” odezwa³ siê znany
³obzianom Edward Daszkiewicz, który w kilku zdaniach
napisa³ o swojej znajomoœci
ze œp. Ann¹ Borowsk¹.

Ania Borowska z domu Pop³awska jest moj¹ blisk¹ kuzynk¹. Ania
Borowska i Jej rodzina by³a na Syberii.Mieszkali w Burasie (Bolszaja W³adimirowka) w okolicy Paw³o-

List do redakcji

¿owa Orkiestra Dêta ³obeskie go
Domu Kultury zaprezentowa³a wi¹zankê melodii wojskowych i piosenek ¿o³nierskich.
Krótkie przemówienie przygotowa³ równie¿ w³odarz gminy.
- Szanowni zebrani spotkaliœmy
siê pod Pomnikiem Wdziêcznoœci
po to, aby uczciæ 65. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej. Wojny, która przynios³a i pozostawi³a po
sobie mnóstwo ³ez, bólu i cierpienia,
a tak¿e mnóstwo zniszczeñ. Ale i te¿
gromadzimy siê tutaj, aby uczciæ i
upamiêtniæ wszystkich tych, którzy

daru. Do Polski powrócili w czerwcu 1946 roku. Tym poci¹giem, którego kierownikiem by³ mój Ojciec,
wróci³o wielu obecnych mieszkañców miasta £obez. By³em na pogrzebie w Gorzowie, gdzie od 1960
roku mieszka³a Ania. Z rodziny
Pop³awskich - Renia, Janek nie ¿yj¹.
Nie ¿yje te¿ ich Matka Wiktoria Pop³awska. ¯yje Teresa, z któr¹ w koœciele w £abêdzi byliœmy rodzicami
chrzestnymi syna Reni Jana Dyszkiewicza - jest stra¿akiem w
Choszcznie. Pozdrawiam.
Edward Daszkiewicz

To wo³a o pomstê

To, co wyrabia prywatna
spó³ka PWiK z lokatorami
budynku przy ul. H. Sawickiej 29 wo³a o pomstê. Jak
mo¿na odbiorcom p³ac¹cym
regularnie za wodê i maj¹cym podpisane umowy odcinaæ dostawê wody i to na
œwiêta majowe? W £obzie mo¿na!
£obzem rz¹dzi towarzystwo wzajemnej adoracji skupione wokó³
osoby, której trzeba siê odwdziêczaæ za ró¿nego rodzaju us³ugi.
£obzem rz¹dz¹ pseudo doradcy,
którzy kpi¹ sobie z obowi¹zuj¹cego
prawa.
Pytam siê po co Rada Miejska
uchwala uchwa³y, skoro nie s¹ one
realizowane? Pytam siê dlaczego
Burmistrz nie realizuje uchwa³
sprawdzonych i zatwierdzonych

przez Nadzór Prawny Wojewody.
Uchwa³y te s¹ aktami prawa miejscowego i musz¹ byæ przestrzegane
przez wszystkich, czy siê komuœ
podoba, czy nie. Czy jest siê wielkim prezesikiem, czy zwyk³ym, szarym obywatelem.
Pseudo doradcy Burmistrza i
ludzie PWiK mówi¹, ¿e uchwa³a
Rady Miejskiej jest niezgodna z
ustaw¹. Pytam siê jakim prawem
osoby te tak mówi¹?
By³ czas aby uchwa³ê tê zaskar¿yæ i to S¹d stwierdzi³by o wa¿noœci
tej uchwa³y, a nie udaj¹cy prawników ludzie. Nie zrobiono tego – to
teraz odwalcie siê od mieszkañców
budynku 29, a Burmistrz niech
wreszcie doprowadzi do tego, ¿eby
w tym mieœcie by³o przestrzegane
prawo.
Czytelnik

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu Tygodnika
£obeskiego Nr 18 (427) w art. „Odchody bryzgaj¹ po nogach” napisaliœmy, ¿e
przewodnicz¹cy Rady Osiedla Zdzis³aw Szklarski wyst¹pi³ z wnioskiem o
nak³adanie wysokich kar dla w³aœcicieli czworonogów.
Przewodnicz¹cy RO powiedzia³:
proponowany regulamin utrzymania
porz¹dku i czystoœci w gminie przewiduje m.in. wysokie kary za niesprz¹tanie po czworonogach i wiele innych
obowi¹zków nak³ada na w³aœcicieli
psów, a w zamian nie wskazuje rozwi¹zañ i nie s¹ podejmowane dzia³ania, aby
ten problem rozwi¹zaæ kompleksowo.
A o nak³adanie wy¿szych kar apelowa³ so³tys Bonina Waldemar Zakrzewski – za pomy³kê przepraszamy. MM

Wspó³praca
z Guèa
(£OBEZ). Podczas kwietniowej
sesji radni upowa¿nili burmistrza do
podpisania umowy partnerskiej o
wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹
£obez a Gmin¹ Guèa w Serbii.
W wyniku wspó³pracy pomiêdzy
gminami planowana jest organizacja
wymiany m³odzie¿y, doros³ych oraz
dzieci z terenu Gminy £obez oraz Gminy Guèa (Serbia) w celu poszerzenia
wiedzy dotycz¹cej dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz obyczajowego obydwu gmin.
Planowana jest szeroko pojêta
wspó³praca pomiêdzy gminami w zakresie: turystyki zarówno indywidualnej jak i zorganizowanej, wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej. MM

tragedii, która dzia³a siê w czasie II
wojny œwiatowej. Bo jeœli ta pamiêæ
bêdzie tkwi³a w m³odych pokoleniach, to bêdzie przekazywana
przez nich kolejnym pokoleniom.
Za wasz¹ obecnoœæ i przybycie tutaj
serdecznie dziêkujê – powiedzia³
burmistrz Ryszard Sola.
Niektórzy zastanawiaj¹ siê czy
Dzieñ Zwyciêstwa by³ takim dniem
równie¿ dla Polaków. Byæ mo¿e
w³aœnie dlatego w sobotê pod pomnikiem by³o tak ma³o mieszkañców grodu.
MM
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Wybrali siê po z³om
do s¹siadów
Policjanci Wydzia³u Prewencji KPP w Œwidwinie zatrzymali
dwóch mieszkañców powiatu
³obeskiego, którzy przewozili
skradziony z³om. Mê¿czyznom
grozi kara pozbawienia wolnoœci
do lat 5.

List do redakcji

26 kwietnia, oko³o godz. 10.00,
policjanci ze Œwidwina otrzymali
informacjê o stoj¹cym w okolicy
miejscowoœci S³onowice, na trasie
Œwidwin – £obez, przy bocznej drodze, samochodzie dostawczym
Ford Transit. Po dojechaniu we
wskazane miejsce stwierdzili, ¿e
ca³y ty³ pojazdu za³adowany jest
elementami metalowymi, które najprawdopodobniej zosta³y zdemontowane z jakiegoœ urz¹dzenia. Ju¿
po kilku minutach zauwa¿yli zbli¿aj¹cych siê w ich kierunku dwóch
mê¿czyzn. Jak siê okaza³o, byli to

dwaj 19-letni mieszkañcy powiatu
³obeskiego. Mê¿czyŸni stwierdzili,
¿e byli na rybach, na pobliskim jeziorze i w zaroœlach zauwa¿yli porzucone elementy metalowe, wiêc
postanowili je zabraæ i sprzedaæ na
z³omie. W drodze powrotnej jednak
zabrak³o im paliwa, w zwi¹zku z
czym zmuszeni byli udaæ siê do
pobliskiej miejscowoœci i spróbowaæ odkupiæ kilka litrów.
W wyniku podjêtych czynnoœci
jednoznacznie stwierdzono, ¿e elementy metalowe pochodz¹ z terenu
pobliskiej ¿wirowni, sk¹d zosta³y
skradzione minionej nocy. By³y to
miêdzy innymi podpory taœmoci¹gu. Wartoœæ skradzionych przedmiotów to co najmniej 3 tys. z³.
Mê¿czyŸni odpowiedz¹ za czyn z
art. 278§1 kk (kradzie¿), za co grozi
im nawet do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Oœwiadczenie

Ja ni¿ej podpisany
oœwiadczam, ¿e zobowi¹zanie z³o¿one na piœmie dnia
30.04.2010 r. o sp³acie rzekomego d³ugu zosta³o z³o¿one
wbrew mojej woli i pod przymusem. Zrobi³em to dlatego,
¿e w sposób skandaliczny
mnie i innych w³aœcicieli pozbawiono dostaw wody, nie zabezpieczaj¹c alternatywnego ujêcia.
By³em dwa razy na stacji pomp i nikogo tam nie zasta³em. Zrobiono z
nas z³odziei!
Oœwiadczam równie¿, ¿e umo-

wê z Zarz¹dem na tzw. „wodomierz
g³ówny”podpisa³em pod presj¹. Ja
nie jestem w³aœcicielem budynku
29. Bez zgody w³aœcicieli nie mam
prawa do podpisywania ¿adnych
umów, tym bardziej nie mam prawa
do rozporz¹dzania pieniêdzmi
zgromadzonymi na koncie wspólnoty. Ka¿dy z w³aœcicieli lokali dobrowolnie jak co miesi¹c zap³aci
nale¿n¹ kwotê za pobran¹ wodê i
odprowadzone œcieki.
¯eby z kogoœ robiæ z³odzieja
trzeba samemu byæ w porz¹dku wobec prawa!
Henryk Stankiewicz
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Gdzie do
wyborów
(GMINA £OBEZ). W gminie
£obez jest 11 obwodów do g³osowania. Burmistrz je przypomnia³.
W obwieszczeniu wydanym
przez burmistrza siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych bêd¹
mieœciæ siê w: SP nr 1, SP nr 2, Zespole Szkó³ Gimnazjalnych w
£obzie, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Domu Dziecka w £obzie,
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w £obzie Biuro Powiatu £obeskiego przy placu
Spó³dzielców 2, Œrodowiskowym
Domu Samopomocy w £obzie,
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadzieja”, SP w Be³cznej, œwietlicy
wiejskiej w Zajezierzu, œwietlica
wiejskiej w Suliszewicach.
op

Wyremontuje
przy
Kopernika
(WÊGORZYNO). Zosta³ ju¿
rozstrzygniêty przetarg na remont
drugiej czêœci budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 11.
W zakres remontu obiektu
wchodzi usuniêcie stwierdzonych
nieprawid³owoœci wyszczególnionych w ekspertyzie technicznej oraz
wykonanie ocieplenia stropodachu.
Do przetargu na to zadanie stanê³y dwie firmy: jedna ze Œwidwina,
druga z £obza. Wybrano firmê Andrzeja Œliwy z £obza.
MM

Kole¿ance Janinie Leszczyñskiej,
wiceprezes Zwi¹zku Sybiraków w £obzie,
wyrazy g³êbokiego ¿alu
z powodu œmierci
brata

Celestyna Furka³owskiego
sk³adaj¹
Zarz¹d Ko³a Sybiraków w £obzie
oraz przyjaciele Sybiracy

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str
Str.. 4

REKLAMA

tygodnik ³obeski 11.5.2010 r.

£awki w gminie Dobra
dla ka¿dego
(DOBRA) We wczeœniejszym
wydaniu tygodnika informowaliœmy, i¿ gminie uda³o siê pozyskaæ
od Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
kilkadziesi¹t metrów szeœciennych drewna. Dziœ konkretnie
wiadomo, na jakie cele materia³
zostanie spo¿ytkowany.
Burmistrz Dobrej Barbara
Wilczek poinformowa³a na ostatniej sesji Rady Miejskiej o planach wzglêdem pozyskanego
drzewa. Na propozycjê so³tysa

Wrzeœna Jana Florczaka, na
wszystkich placach zabaw w gminie zostan¹ zamontowane dodatkowo dwie ³awki i kosz na œmieci.
Ponadto zbudowana zostanie piaskownica, jeœli dany plac zabaw
jej nie posiada. Taka sytuacja ma
miejsce w Wojtaszycach.
- Skorzystamy z tej propozycji,
tym bardziej, ¿e mamy pozyskane
drewno. Uzupe³nimy gminne place
zabaw w te elementy drewniane,
które nam pañstwo zasugerujecie. powiedzia³a burmistrz.
GD

Reklama w gazecie

512 138 349
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Bêdzie market, ale...
(WÊGORZYNO). O markecie w tym mieœcie mówi siê
od dawna. Podczas sesji przed radnymi zosta³
przed³o¿ony projekt uchwa³y dotycz¹cy sprzeda¿y
na wieczyste u¿ytkowanie placu pod parking dla
przysz³ego marketu. Radni mieli wiele w¹tpliwoœci
odnoœnie formy sprzeda¿y.
Sporo miejsca podczas sesji zajê³a dyskusja dotycz¹ca sprzeda¿y
dzia³ek w centrum miasta. Radni nie
byli zachwyceni rozró¿nianiem
form sprzeda¿y w zale¿noœci od
nabywcy. Zauwa¿yli, ¿e jedne dzia³ki sprzedawane s¹ na wieczyste
u¿ytkowanie inne z kolei – na w³asnoœæ. Postanowili ten stan rzeczy
uregulowaæ i wszystkich traktowaæ
na równi.
Pierwsza uchwa³a, która wzbudzi³a sporo kontrowersji, dotyczy³a
sprzeda¿y dzia³ki po³o¿onej w pobli¿u mleczarni. W projekcie
uchwa³y znalaz³ siê zapis, ¿e dzia³ka ta mia³aby zostaæ sprzedana w
formie wieczystego u¿ytkowania.
- Nabywca prosi o sprzeda¿ w
drodze wieczystego u¿ytkowania.
Poniewa¿ ma ona s³u¿yæ pod parking na market– wyt³umaczy³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
W³aœciwie by³o to jedyne zdanie
mówi¹ce o tym, ¿e plac ma zostaæ
sprzedany na parking pod market.
W dalszej dyskusji by³a mowa o
budowie marketu, choc ten mia³by
powstaæ na miejscu obiektu po mleczarni.
Ze stwierdzeniem, ¿e w ogóle
powstanie tam sklep wielkopowierzchniowy nie zgodzi³ siê radny
Tomasz Mielcarek.
- Zaznaczam, ¿e nie jestem przeciw marketom – ale jaki market? Kto
przyszed³ do pani i kto chcia³ budowaæ market, niech pani mówi konkretnie – powiedzia³.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz stwierdzi³a, ¿e zainteresowanym budow¹ marketu jest w³aœciciel by³ej mleczarni Andrzej JóŸwiakowski wraz z grup¹ przedsiêbiorców z Wêgorzyna. Którzy to
przedsiêbiorcy – nie potrafi³a powiedzieæ. Stwierdzi³a, ¿e jej to nie
interesuje i nie zna nazwisk. Poinformowa³a natomiast, ¿e obecny
plac zabaw, po sprzedaniu dzia³ki
zostanie przeniesiony na nowe miejsce.
- Inwestor z Poznania wycofa³
siê, a pan JóŸwiakowski wyst¹pi³ o
przypisanie decyzji o warunkach zabudowy na niego, poniewa¿ on
przejmuje wszystkie dane na budowê marketu – powiedzia³a burmistrz
Wêgorzyna.
Po tych s³owach radny Tomasz
Mielcarek wyjaœni³, ¿e s³ysza³ wer-

sjê o czterech inwestorach w konsorcjum.
- Dwóch zg³osi³o siê do mnie,
jako do radnego, bo s¹ to nasi lokalni przedsiêbiorcy i powiedzieli mi,
¿e jest to jeden wielki blef. Nie ma
¿adnego konsorcjum, nie wiedz¹ o
co chodzi, nawet nie myœleli o tym
nigdy w ¿yciu. Nie jestem przeciw,
¿eby pan JóŸwiakowski nie kupi³ tej
dzia³ki, chce kupiæ – ok. Dlaczego w
poprzedniej uchwale wyra¿aliœmy
zgodê na zbycie nieruchomoœci, a
tutaj wieczyste u¿ytkowanie? Dlaczego nie sprzedajemy tego za gotówkê? Jaka jest ró¿nica kwotowa?
- dopytywa³.
Radni zostali poinformowani, ¿e
przy wieczystym u¿ytkowaniu nabywca p³aci jedn¹ czwart¹ wartoœci
nieruchomoœci. Mecenas obs³uguj¹ca gminê wyjaœni³a, ¿e w takim
przypadku gmina ma mo¿liwoœæ
kontroli nad terminem wykonania
inwestycji oraz przeznaczenia
dzia³ki w zgodzie z jej kupnem. W
wyjaœnieniach jednak by³a ju¿
mowa o sprzeda¿y dzia³ki pod market, a nie pod parking dla marketu.
Podczas dyskusji burmistrz poinformowa³a, ¿e w tej kadencji gmina
sprzeda³a trzy dzia³ki w formie wieczystego u¿ytkowania, w tym jedna
pod plac na budowê bloku mieszkalnego.
Radny Tomasz Mielcarek postawi³ wniosek o zdjêcie uchwa³y z
obrad, do ponownego rozpatrzenia
i wystawienia jej na sprzeda¿ na
normalnych zasadach.
- Nie mo¿na ¿erowaæ na czyiœ
ideach i pomys³ach i mówiæ, ¿e bêdzie market w tym miejscu, bo to
nieprawda. ¯adne konsorcjum nie
powstawa³o i nigdy nie powstanie –
podkreœli³.
Mecenas powiedzia³a, ¿e przy
sprzeda¿y na w³asnoœæ, nie ma ¿adnej mo¿liwoœci ingerowania w to,
czy powstanie tam sklep i w jakim
terminie. Je¿eli jednak sprzeda¿
jest na u¿ytkowanie wieczyste, to
mo¿na okreœliæ w umowie, ¿e nabywca ma obowi¹zek w ci¹gu
dwóch czy trzech lat w odpowiedni
sposób zabudowaæ, mo¿na zastrzec
karê umown¹. Doda³a, ¿e miasta w
centrum sprzedaj¹ dzia³ki pod budowê marketów w³aœnie w tej formie.
Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna
Karpowicz doda³a, ¿e sama wysz³a
z propozycj¹ do A. JóŸwiakowskie-

go, aby zakupi³ teren w³aœnie w tej
formie.
- Sprzedaj¹c tak¹ dzia³kê, musimy mieæ pewnoœæ, ¿e bêdzie to na
wybudowanie tego marketu. Jeœli
jest to na wieczyste, to okreœlimy co,
jak i kiedy. Bo mamy przyk³ad z
dwudziestolecia samorz¹du, ¿e
sprzedaliœmy na w³asnoœæ pla¿ê z
budynkiem i teraz praktycznie nic
nie mo¿emy zrobiæ, a gdybyœmy
sprzedali na wieczyste u¿ytkowanie
i nie by³oby dostêpu do jeziora,
moglibyœmy u¿ytkownikowi podziêkowaæ za u¿ytkowanie – wyt³umaczy³a burmistrz.
Radni uznali, ¿e bezpieczniejsza
dla gminy jest sprzeda¿ w formie
wieczystego u¿ytkowania i wniosek
radnego T. Mielcarka nie przeszed³.
Kolejna uchwa³a mówi³a ju¿ o
sprzeda¿y na w³asnoœæ terenu równie¿ znajduj¹cego siê w centrum
miasta. Radny Adam Hlib wyszed³
wiêc z propozycj¹, aby i tê dzia³kê
sprzedaæ w formie wieczystego
u¿ytkowania, a nie na w³asnoœæ.
- Niech te¿ bêdzie na wieczyste
u¿ytkowanie. Osoba chc¹ca kupiæ tê
dzia³kê te¿ ma sporo do zainwestowania – powiedzia³.
Tak te¿ siê sta³o, burmistrz autopoprawk¹ wnios³a sprzeda¿ na wieczyste u¿ytkowanie i w takim kszta³cie radni przeg³osowali uchwa³ê.
A jednak bêdzie
O informacjê odnoœnie pomys³u
budowy marketu w Wêgorzynie
poprosiliœmy samego zainteresowanego.
- Kwestia konsorcjum nie jest
zamkniêta. By³y wstêpne rozmowy
z niektórymi przedsiêbiorcami w
Wêgorzynie. W tej chwili mogê
mówiæ o wspó³pracy ze Stanis³awem Turkiem. Pozosta³e osoby nie
wypowiedzia³y siê jeszcze. W tej
chwili przepisujemy decyzjê o wa-

runkach zabudowy i jesteœmy w
trakcie projektu. Market, bêdzie
mia³ powierzchniê 800 m. kw. To,
kiedy zostanie otwarty zale¿y od
tego ile czasu bêd¹ trwa³y sprawy w
urzêdzie. Myœlê jednak, ¿e w ci¹gu
roku bêdziemy mieli sklep. Market
w Wêgorzynie jest potrzebny, jednak du¿e firmy nie chc¹ budowaæ w
takich ma³ych miasteczkach, jak
Wêgorzyno. Mówi¹, ¿e buduj¹ tylko w miastach, gdzie jest populacja
10 tys. mieszkañców – powiedzia³
Andrzej JóŸwiakowski.
Sprawdziliœmy równie¿, czy
dzia³ka pod blok mieszkalny zosta³a sprzedana na takich samych warunkach, jak ta na parking. Okazuje
siê, ¿e nie by³o mowy o wieczystym.
Inwestor kupi³ j¹ na w³asnoœæ z
okreœleniem terminów. A to, jak
podkreœla³a pani mecenas obecna
podczas sesji, do niczego gminy nie
upowa¿nia. W sprawie sprzeda¿y
dzia³ki swoje stanowisko okreœli³
równie¿ radny Marian Wolter.
- Po tym, gdy pan JóŸwiakowski
przyszed³ do urzêdu w sprawie przepisania dzia³ki, burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz zadzwoni³a do
mnie i poinformowa³a o zamiarze
budowy marketu przez lokalnych
przedsiêbiorców. Poda³a cztery nazwiska przy czym jednego nie by³a
pewna. Zaraz zadzwoni³em do Tomasza Mielcarka i przekaza³em mu
tê informacjê. Mnie jednak bulwersuje, ¿e dzia³ka sprzedawana jest za
25 proc. wartoœci, z wyt³umaczeniem, aby przedsiêbiorca nie ponosi³
kosztów. Przyk³adowo w 2006 roku
zap³aci³em za dzia³kê o wielkoœci 22
m. kw za oko³o 8 tys. z³. Kupowa³em
j¹ na poprawienie warunków na dzia³alnoœæ. Czy inni przedsiêbiorcy nie
musz¹ ponosiæ kosztów? Jak ma siê
ta cena do kilkunastu tysiêcy z³ za
dzia³kê pod parking? – spyta³ radny
Marian Wolter.
MM
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Wiarê s¹d da³ Wojciechowi B., kryminaliœcie, który siedzia³ ju¿ kilka razy w wiêzieniu

Podejrzani o pobicie Przemka Kmetyka
uniewinnieni
(£OBEZ). 4 maja, po
4,5 roku toczenia siê
rozpraw s¹dowych
zapad³ wyrok w sprawie
Przemka Kmetyka z
£obza. Mê¿czyŸni
oskar¿eni o pobicie
³obzianina zostali
uniewinnieni. Sprawa
toczy³a siê w ³obeskim
s¹dzie, a prowadzona
by³a przez sêdziego
ze Stargardu
Szczeciñskiego.
W 2005 r pisaliœmy, ¿e Przemek
wraz z Wojciechem B. zostali pobici 11 wrzeœnia podczas do¿ynek w
Dalnie. Dwa miesi¹ce po zdarzeniu
na miejsce zostali przywiezieni
œwiadkowie, dzieñ po nich – podejrzani – opisywali, w jaki sposób
dosz³o do tragedii. Wobec dwóch
podejrzanych prowadzone by³o dodatkowe œledztwo w sprawie pobicia Wojciecha B. Dzisiaj s¹ uniewinnieni, przyznaj¹ siê jedynie do
pobicia Wojciecha B., który nie roœci do nich pretensji. A Przemek...
Przemek, to mo¿e przewróci³ siê i
uderzy³ niefortunnie w g³owê...
Przypominamy, ¿e Przemek
stan¹³ w obronie sprzedawczyni, której ubli¿a³ jeden z mieszkañców.
Zgodnie z oskar¿eniem na Przemka
i Wojciecha B. napad³o trzech mê¿czyzn: wówczas 26-letni Krzysztof
Œ., 23-letni Daniel B. i 30-letni Jan J.
Nim Przemek Kmetyk zosta³ odwieziony przez pogotowie do szpitala w Drawsku Pomorskim, sk¹d po
kilku godzinach przetransportowano go helikopterem do kliniki w
Szczecinie, d³u¿szy czas le¿a³ nieprzytomny. Pó³ godziny póŸniej
Przemek nie mia³by ¿adnych szans
na prze¿ycie. Gdyby jednak ktokolwiek poinformowa³ policjê, ¿e
Przemek straci³ przytomnoœæ w
wyniku pobicia, dziœ jego stan zapewne by³by inny. Ale czy przy
obecnym wyroku s¹du w ogóle mo¿na mówiæ o pobiciu?
Pijany czy nie
Wszyscy podejrzani o pobicie
zostali uniewinnieni. Nie ma dok³adnych dowodów, ¿e w ogóle do
pobicia dosz³o.
- Œwiadkowie zeznawali, ¿e
podstawiano mu nogê, ale niektórzy

dzia³. Przecie¿ on tu do nas przychodzi³. Powiedzia³, ¿e go skopa³ ten i
ten. A w s¹dzie nie pamiêta, nie widzia³. Za pobicie Wojciecha B. dostali po 5 miesiêcy w zawieszeniu,
do jego pobicia przyznali siê, bo jest
zdrowy, chodzi i ma siê bardzo dobrze, a za Przemka nic. S¹ œwiadkowie, którzy mówili, ¿e syn nie chcia³
piæ wódki, bo szed³ do pracy na drugi dzieñ. On w ogóle ma³o pi³ wódki,
nie lubi³ za bardzo alkoholu. A tu
teraz wysz³o, ¿e byli pijani - powiedzia³a mama Przemka
mówi¹, mo¿e to by³ korzeñ, mo¿e
noga – nie wiadomo. Biegli z medycyny s¹dowej orzekli, ¿e uraz móg³
nast¹piæ poprzez uderzenie o twarde pod³o¿e.
W pierwszej fazie procesu
œwiadkowie zeznawali, ¿e Przemka
skopano. W miejscu tego zdarzenia
by³ pobity Wojciech B. Razem uciekali. Przemek wróci³ siê, aby obroniæ Wojciecha B. i wtedy to siê sta³o.
Teraz Wojciech B. nie wie kto kopa³,
nic nie wie, nie pamiêta, nie chce
zeznawaæ. On nie straci³ ani przytomnoœci, ani nic. Zeznaje natomiast, ¿e Przemek pi³ wódkê i by³
pijany. Osoba sprzedaj¹ca piwo zezna³a, ¿e by³ z ni¹ do koñca w namiocie i ¿e Przemek nie by³ pijany. Inni
œwiadkowie zeznawali, ¿e wypi³
mo¿e dwa piwa, nie wiêcej, ale tych
zeznañ s¹d nie wzi¹³ pod uwagê.
Wiarê s¹d da³ Wojciechowi B., kryminaliœcie, który siedzia³ ju¿ kilka
razy w wiêzieniu, a nie da³ œwiadkom tym, którzy powiedzieli, ¿e to
nieprawda. Nie wiem czy w szpitalu
robili Przemkowi badanie krwi, bo
walczyli przede wszystkim o ¿ycie.
Jeœli tak, to by³by dowód.
Krzysztof Œ. Pocz¹tkowo przyzna³ siê, ¿e kopa³ Przemka, póŸniej
siê wycofa³. Sêdzia zada³ na ostatniej rozprawie dziwne pytanie, w
koñcu odpowiedzia³, ¿e nie wie czy
kopa³, kto kopa³, nic nie pamiêta
teraz. W ci¹gu sprawy œwiadkowie
zmieniali zeznania, raz widzieli jak
kopali, a na drugiej rozprawie ju¿
nie, nie pamiêtaj¹ czy ciemno by³o,
czy widno.
Podobnie pani K., w której obronie stan¹³ Przemek. Zdarzenie mia³o miejsce w niedzielê. By³a tu w
poniedzia³ek i p³aka³a, powiedzia³a
wszystko, kto go skopa³, ¿e wszystko widzia³a, a w s¹dzie – nie pamiêta, nie wie – piwem siê zajmowa³a.
W poniedzia³ek, gdy byliœmy na
policji, jej syn te¿ wszystko powie-

Tajemniczy SMS
- Rzeczy, w których Przemek
wtedy by³, s¹ porwane w strzêpy.
Dlaczego to nie by³o jako dowód
rzeczowy, nikt tego nie pokaza³? Ja
raz wnios³am, drugi i nic. Osobiste
rzeczy: plecak, koszulki – wskazuj¹. Jak móg³ siê przewróciæ i dostaæ tego urazu, skoro koszulki s¹
porwane w strzêpy?
S¹d nie wzi¹³ pod uwagê SMS-a,
który przyszed³ na komórkê.
Twierdz¹, ¿e nie mog¹ wykryæ
nadawcy, a wyraŸnie jest napisane,
¿e syn zosta³ pobity – powiedzia³a
Bo¿ena Kmetyk.
Treœæ SMS-a pani Bo¿ena K.
zachowa³a. Publikujemy w oryginalnej formie:
„Bo to jest niesprawiedliwe, a
dlatego T. i K. byli ponoæ tylko
œwiadkami a bili Przemka na tej drodze. Widzia³am ich wtedy pamiêtam
dobrze. K. zdj¹³ nawet wtedy bluzê.
Nie wiem dlaczego kryje ich jakaœ
dziwna zmowa milczenia wtedy
panowa³a. Nikt nic nie mówi³, jednak dowiedzia³am siê ostatnio, ¿e
tak siê ostatnio dogadali w zamian
za pomoc ich rodzinom i pieni¹dze
na adwokata nic nie powiedzieli o T.
i K. w s¹dzie. Bo jak to s³ysza³am
zaraz po tym jak tych trzech aresztowali. Cytujê – co to zmieni, czy
bêdzie siedzia³o trzech czy piêciu,
przynajmniej nam siê upiek³o. A ja
myœlê, ¿e ka¿dy powinien ponieœæ
karê za pope³nione przestêpstwo.
Wiem, ¿e to nic nie zmieni, wyroki
zapad³y, ale chcia³abym aby pani
znalaz³a prawdê, ¿e nie wszyscy,
którzy powinni odpowiadaæ za pobicie syna”.
Ci, którzy wstêpnie byli zatrzymani, póŸniej byli œwiadkami. Zeznali, ¿e byli daleko i nic nie widzieli.
- Lekarz, który go operowa³ od
razu powiedzia³, ¿e uraz, który nast¹pi³, to nie przez przewrócenie siê,
tylko przez skopanie. Ale doktor nie

mo¿e byæ œwiadkiem w tej sprawie.
Tylko bieg³y s¹dowy. Gdyby Przemek by³ pijany, to by³by jakiœ œlad w
protokole w karetce, która wioz³a go
do szpitala. To, ¿e oni sobie tam
mówi¹, to mówi¹, ale to mo¿na udowodniæ, ale to musi byæ dobry adwokat – powiedzia³a Bo¿ena Kmetyk.
Epidemia amnezji
– Bardzo du¿o œwiadków mia³o amnezjê, gdy mieli teraz zeznawaæ. Jestem oskar¿ycielem posi³kowym, to by³am na ka¿dej rozprawie.
Przyszed³ jeden z drugim – on nie
pamiêta. Przeczytano mu zeznania,
rozumiem, ¿e ktoœ mo¿e do koñca
siê nie zgadzaæ, bo ka¿dy z nas jest
tylko cz³owiekiem i mo¿e zapomnieæ, ale niektórzy tak mnie denerwowali, bo widaæ by³o, ¿e k³ami¹,
k³ami¹ w ¿ywe oczy. S¹d powinien
wzi¹æ pod uwagê wszystkie zeznania z pierwszych przes³uchañ, bo
tam jest wszystko zapisane. Daniel
B. najpierw przyzna³ siê, a do telewizji, na pytanie dlaczego zmieni³
zeznania, powiedzia³: „bo mnie do
spodenek rozebrali. Przyszed³ policjant i powiedzia³ k... jak siê nie
przyznasz, to bêdziesz po klacie
lata³.” Jaki policjant? W jakiej komendzie? Gdzie jest ten policjant,
który niby tak zrobi³?
Po wypadku by³ wywiad w telewizji. K. tu siedzia³a przed kamer¹ i
powiedzia³a, ¿e pobili, stratowali
ch³opaka i tu p³aka³a, s¹d nie wzi¹³
tego pod uwagê. To nagranie jest w
telewizji TVN24. Mówi³a, ¿e ¿a³uje,
¿e ten kiosk wziê³a, bo na ca³e ¿ycie
ch³opak zosta³ skrzywdzony. Mo¿na
to odtworzyæ. Mówi³a, ¿e gdyby wiedzia³a, ¿e tak ch³opaka skopi¹, to nie
bra³aby tego piwa, bo na co jej te
pieni¹dze itd. A do s¹du idzie i ma
amnezjê. Dla nas to jest szok.
Dlaczego s¹d nie wzi¹³ pod uwagê zeznañ K., kobiety, w której Przemek stan¹ w obronie, gdy mówi³a, ¿e
Jan J. bi³ Przemka ju¿ przy pijalni
piwa? Dlaczego? Ca³a awantura
rozpoczê³a siê przy piwie. Ju¿ za to
powinien byæ ukarany, skoro zosta³
ukarany za to, ¿e kopn¹³ Wojciecha
B.? Oni wszyscy przyznali siê, ¿e
kopali B. On mia³ wiêcej œladów
pobicia, bo rusza³ siê, chcia³ siê
obroniæ, a Przemek le¿a³ jak k³oda.
Ubrania s¹ w piachu. Bieg³ chodnikiem, pod³o¿yli mu nogê i upad³ na
pobocze. Na wizji lokalnej pokazali
wszystko, jak by³o a teraz nikt nikogo nie kopa³, tylko B., bo co tam
dostan¹ za niego, w zawiasach tyl-
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ko. A tu to niestety... To jest kaleka
na ca³e ¿ycie. Oni doskonale zdaj¹
sobie sprawê, co tu grozi. To s¹ konsekwencje na ca³e ¿ycie. Tamten
zdrowy chodzi i nic mu nie jest, jeszcze powiedzia³, ¿e nie wznosi ¿adnych oskar¿eñ, ¿e nic nie chce. On
nie ma do nich ¿adnych pretensji.
On te¿ i wojnê rozpocz¹³, bo zacz¹³
³awki kopaæ, zacz¹³ siê z nimi wyzywaæ, a Przemek, gdyby nie wróci³
siê, broniæ go, to mo¿e dzisiaj by³by
najzdrowszym ch³opakiem pod
s³oñcem. Dziœ chodzi³by i pracowa³,
tak jak pracowa³ przedtem. Nie mielibyœmy tego problemu i ¿ylibyœmy
jak wszyscy ludzie. Wróci³ siê, ¿eby
go obroniæ, a ten siê na niego wypi¹³
– doda³a p. Bo¿ena.
Niewygodni œwiadkowie
Pani Bo¿ena wskazuje na jeszcze jedn¹ rzecz, która nie daje jej
spokoju. Krzysztof Œ. powo³a³
œwiadków z zak³adu karnego w
Nowogardzie, w którym przebywali
po pierwszym wyroku s¹du.
- Ci œwiadkowie s³yszeli, jak oni
siê namawiali, jak maj¹ zeznawaæ,
mówili o grypsach i to zosta³o obalone. Ja czegoœ tu nie rozumiem. Ci,
co w Dalnie widzieli, to Ÿle widzieli,
bo mo¿e k³amali, ci wiêŸniowie te¿,
to wiarygodnoœæ jest dla tych trzech
oprawców, którzy skatowali ch³opaka, który jest na ³ó¿ku – powiedzia³a mama Przemka.
Rozpraw by³o kilka, sprawê rozpatrywa³y trzy sk³ady sêdziowskie.
Pierwszy uzna³ podejrzanych winnych. Odwo³ali siê do s¹du wy¿szej
instancji. S¹d Okrêgowy przes³a³
sprawê do ponownego rozpatrzenia
do S¹du Rejonowego w £obzie. Do
S¹du Rejonowego przysz³a asesor
s¹dowy, która prowadzi³a sprawê.
Jednak z powodów zdrowotnych
sprawa przeci¹ga³a siê. B. Kmetyk
napisa³a skargê o opiesza³oœæ s¹du i
wówczas sprawa zosta³a przejêta
przez sêdziego z s¹du stargardzkiego. By³ to trzeci sk³ad sêdziowski.
- Jak s¹d s¹dzi? S¹ te same dowody, nic siê nie zmienia, jeden
skazuje, inny uniewinnia.
Mieliœmy adwokata z urzêdu, bo
nie staæ nas na op³atê adwokata. Na
poprzedniej rozprawie wydaliœmy
mnóstwo pieniêdzy, nie bêdziemy
podawaæ kwot. Doprowadzi³ do zakoñczenia tamtej sprawy i przeszed³
na emeryturê. Doszliœmy do wniosku, ¿e skoro ju¿ jest wyrok, s¹
sprawcy, to nie ma sensu mieæ jakiegoœ pe³nomocnika, skoro wyrok
zapad³. Dostaliœmy adwokata z
urzêdu. Czekamy na uzasadnienie
wyroku, potem bêdziemy odwo³ywaæ siê od wyroku – doda³a B.
Kmetyk.
Walczymy tylko
o sprawiedliwoœæ
- Nigdy nie walczyliœmy o nic
innego, jak o sprawiedliwoœæ. My-
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œleliœmy, ¿e to bêdzie ewidentna
sprawa, cz³owiek pobity, ch³opak
stan¹³ w obronie kobiety, zosta³ pobity, wydaje siê, ¿e czarno na bia³ym. Wydaje siê. ¯eby siê bi³, awanturowa³, zgadzam siê, ale oni przyznali siê. A póŸniej ju¿ nie. To jest
coœ strasznego, dla nas jest to koszmar. Ludzie myœl¹, ¿e to chodzi o
pieni¹dze. Nie, to chodzi o sprawiedliwoœæ. Có¿ z tych pieniêdzy?
Ten wyrok daje mo¿liwoœæ
wszystkim oprawcom do swobody –
powiedzia³a Bo¿ena Kmetyk.
Rodzina Przemka mówi równie¿
o braku pomocy prawnej zarówno
ze strony fundacji, jak i tych, którzy
ow¹ pomoc obiecywali. W walce o
sprawiedliwoœæ czuj¹ siê opuszczeni. Inn¹ rzecz¹s¹ opinie niektórych
mieszkañców £obza, którzy uwa¿aj¹, ¿e rodzina bogaci siê na Przemku.
- My nie chcemy, aby przychodzi³y tu fundacje i ³adowa³y pieni¹dze i tak ludzie gadaj¹, ¿e auto kupiliœmy za Przemka, bo siê bogacimy - a po¿yczka w banku. Specjalnie musieliœmy busa kupiæ, ¿eby
móc Przemka woziæ na rehabilitacjê, bo osobowym nie da³o rady.
Teraz dodatkowo zaostrzyli przepisy w PFRN-e, kiedyœ za wózek i
³ó¿ko p³aci³o siê tylko 20 proc. Takie ³ó¿ko kosztuje 4 tys. z³. Wziêliœmy podnoœnik i ³ó¿ko – z w³asnej
kieszeni trzeba zap³aciæ 2.400 z³.
Nikt nie pyta siê czy ja mam. Bez
tego nie mogê go podnosiæ, nie mam
si³y. Stare ³ó¿ko zepsu³o siê, trzeba
by³o kupiæ nowe. Musimy wzi¹æ
kredyt i zap³aciæ. Nikt nie pyta sk¹d
to wezmê, ju¿ nie mówiê o kosmetykach. Musimy kupowaæ kremy, aby
nie mia³ odle¿yn. Jeden kosztuje 60
z³. Do ¿adnego oœrodka rehabilitacyjnego nie przyjm¹ z odle¿ynami.
Przez to wszystko straci³am zdrowie, by³am w szpitalu i z tego tytu³u
jestem na rencie. Tego te¿ nikt nie
widzi. Ludzi tylko widz¹, ¿e dobrze
wygl¹dam, a moje ¿ycie skoñczy³o
siê 11 wrzeœnia – powiedzia³a
³obzianka.
Lekarze nie wierzyli
Przemek ca³y czas jest rehabilitowany, dziêki czemu mo¿e funkcjonowaæ. £obzianin ma za³o¿one
konto przy fundacji, na które wci¹¿
wp³ywaj¹ pieni¹dze. Jednak jeden
turnus w Koszalinie kosztuje 11 tys.
z³, czyli tyle i wp³ynê³o na konto za
2008 rok. Obecnie potrafi trochê
zjeœæ jedn¹ rêk¹. W domu ma rehabilitacjê pomocnicz¹, jeŸdzi te¿ na
rehabilitacjê z NFZ.
Lekarze ze Szczecina, gdzie
Przemek by³ operowany, dziwi¹ siê,
¿e doszed³ do tej sprawnoœci. Bior¹
go za wzór, jest jak maskotka. Przypominamy, ¿e lekarze prosili, aby
rodzina przygotowa³a siê na œmieræ.
Nie wierzyli, ¿e Przemek mo¿e
dojœæ do takiej sprawnoœci. MM
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BURMISTRZ RESKA
OG£ASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZÊDNICZE
DO SPRAW BUDOWNICTWA
1.Wymagania dla kandydatów na w/w stanowisko urzêdnicze:
1) wymagania niezbêdne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie
z pe³ni praw publicznych,
c) niekaralnoœæ za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia
publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykszta³cenie wy¿sze - budownictwo,
f) co najmniej uprawnienia budowlane w specjalnoœci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
lub konstrukcyjno – budowlanych,
f) prawo jazdy oraz samochód do dyspozycji,
g) minimum 3-letni sta¿ pracy w zakresie budownictwa (za sta¿ pracy
uwa¿a siê pracê podjêt¹ w oparciu o umowê o pracê, w pe³nym
wymiarze, z wy³¹czeniem pracy wykonywanej na etacie - sta¿ysta);
2) wymagania dodatkowe:
a) znajomoœæ obs³ugi komputera i programów biurowych,
b) znajomoœæ zagadnieñ samorz¹du terytorialnego.
2. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:
1) przygotowywanie oraz udzia³ w przedsiêwziêciach inwestycyjnych
Gminy,
2) nadzór nad inwestycjami w trakcie procesu inwestycyjnego pod
wzglêdem zgodnoœci z dokumentacj¹ i wydanymi pozwoleniami
na budowê,
3) bie¿¹ca kontrola wykonywanych robót – inwestycji,
4) dokonywanie odbioru zadañ inwestycyjnych i przekazywanie ich
u¿ytkownikowi,
5) udzia³ w komisjach przetargowych
6) obs³uga interesantów w zakresie powierzonych obowi¹zków.
3. Wymagane dokumenty:
1) ¿yciorys (CV),
2) kwestionariusz osobowy,
3) dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie (dyplom lub
zaœwiadczenie o stanie odbytych studiów),
4) dokumenty poœwiadczaj¹ce sta¿ pracy,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach,
kwalifikacjach i umiejêtnoœciach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie w budynku
Urzêdu Miejskiego w Resku, pokój nr 13, poczt¹ elektroniczn¹ na adres
resko@resko.pl w przypadku posiadanych uprawnieñ do podpisu elektronicznego lub poczt¹ na adres Urz¹d Miejski w Resku, ul. Rynek 1, 72-315
Resko z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko - do spraw budownictwa w terminie do dnia 17 maja 2010r.
Aplikacje, które wp³yn¹ po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.resko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzêdu Miejskiego w Resku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegó³owe CV (z uwzglêdnieniem
dok³adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byæ opatrzone klauzul¹: wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji (Dz.U. z 2002r.
Nr 101, poz.926 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458).
BURMISTRZ RESKA - ARKADIUSZ CZERWIÑSKI
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My ju¿ tym radnym dziêkujemy, bo nie potrafi¹ oceniæ przestêpstwa!

Bulwersuj¹ce g³osowanie
radnych

Mieczys³aw Fojna

El¿bieta Pilecka

Pawe³ Bot

(POWIAT) Piêcioro radnych rady powiatu
wstrzyma³o siê od g³osu, gdy mieli wygasiæ
mandat radnemu, który jecha³ po pijaku i
zosta³ za to skazany. Czy tacy radni mog¹
dbaæ o nasze bezpieczeñstwo, je¿eli uchylaj¹ siê od oceny tak haniebnego czynu?
Teraz powinni oceniæ ich wyborcy.
Na sesji rady powiatu w dniu 28
kwietnia radni mieli podj¹æ uchwa³ê o wygaœniêciu mandatu radnego
Andrzeja Bola³ka z Dobrej, który
zosta³ na tê kadencjê wybrany z listy
Samoobrony. Radny w listopadzie
2008 r. zosta³ zatrzymany na ulicy w
Dobrej, gdy jecha³ samochodem,
bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. Okaza³o siê, ¿e mia³ 1,05 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, czyli
ponad dwa promile!
S¹d Rejonowy w £obzie, rozpatruj¹c sprawê formalnie, bez udzia³u stron (w tzw. trybie 24-godzinnym), skaza³ radnego 18 grudnia
2008 r. Ten z³o¿y³ sprzeciw od wyroku, domagaj¹c siê rozprawy, argumentuj¹c, ¿e oskar¿enie zawiera
nieprawdziwe informacje, z którymi siê nie zgadza. Jednak gdy dosz³o
do rozprawy, radny Bola³ek nie zakwestionowa³ niczego, przyzna³ siê
do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie podda³ siê wyrokowi. Wyrok
zapad³ 3 marca br. (termin przeci¹gn¹³ siê z powodu nieobecnoœci
sêdzi) i brzmia³ tak samo, jak poprzedni. Tak wynika z akt tej sprawy.
Po uprawomocnieniu S¹d przes³a³ go do Rady Powiatu 23 marca,
informuj¹c Radê o skazaniu radnego. Ustawa stanowi, ¿e Rada
uchwa³¹ stwierdza wygaœniêcie

mandatu radnego. Projekt uchwa³y
o wygaœniêciu zosta³ przygotowany
na sesjê w dniu 28 kwietnia. Tutaj
radny Mieczys³aw Fojna dywagowa³ nad tym projektem, pouczaj¹c
przewodnicz¹cego Rady, ¿e nag³ówek uchwa³y nie powinien zawieraæ
okreœlnia stwierdzaj¹cego o wygaœniêciu mandatu, ale powinno pozostaæ puste pole, które radni wype³ni¹ swoj¹ decyzj¹ na sesji, np. o
„wstrzymaniu siê”.
- Jako radni nie powinniœmy
podejmowaæ uchwa³y, która ju¿
stwierdza. Powinno byæ wykropkowane i my podejmiemy uchwa³ê czy
stwierdzamy, czy nie stwierdzamy,
czy wstrzymujemy siê. Dla mnie to
nie jest projektem uchwa³y. Mo¿emy podj¹æ decyzjê – wygasiæ, mo¿emy siê wstrzymaæ, mo¿emy broniæ, a nie tutaj jest od razu, ¿e wygaszamy. - kwestionowa³ zapis projektu o wygaszeniu radny Fojna. Trudno powiedzieæ, czemu radny akurat
przy tym projekcie zakwestionowa³
jego treœæ, ale gdy przysz³o do g³osowania, dziewiêciu radnych popar³o wygaszenie mandatu, a piêcioro
wstrzyma³o siê; byli to radni Mieczys³aw Fojna, El¿bieta Pilecka,
Andrzej Gradus, Waldemar Konefa³
i Pawe³ Bot.
Przewodnicz¹cy Rady przypo-

Waldemar Konefa³
mnia³, ¿e radnemu Bola³kowi umo¿liwiono z³o¿enie wyjaœnieñ przed
sesj¹, na komisji.
Siêgnêliœmy do protoko³u z tego
posiedzenia. Jak t³umaczy³ siê radny Bola³ek? „Andrzej Bola³ek powiedzia³, ¿e podda³ siê karze dobrowolnie. Doda³, ¿e zosta³ zatrzymany przez policjê. Sprawdzono stan
trzeŸwoœci alkomatem. By³o ciemno, nie dosta³ wydruku z alkomatu.
(...) Stwierdzi³, ¿e to zajœcie nie
wygl¹da³o tak, jak jest opisywane.
Po pracy wypi³ 3 piwa, a zosta³ zatrzymany ok. godziny 22. Alkomat
pokaza³ znacznie wy¿szy wynik, ni¿
powinien byæ. Policjanci powinni
zawieŸæ go na badanie krwi, a tego
nie zrobiono. (...) Powiedzia³, ¿e
policjanci podobno od dawna chcieli go zatrzymaæ.
Radny Fojna powiedzia³, ¿e
Rada nie powinna zajmowaæ siê tym
tematem.
Ryszard Sola zapyta³, czy Rada
mo¿e nie podj¹æ tej uchwa³y.
Waldemar Konefa³ powiedzia³, ¿e
jeœli mandat wygas³ z mocy prawa, to
po co Rada ma podejmowaæ uchwa³ê.
Doda³, ¿e zamierza wstrzymaæ siê od
g³osu, poniewa¿ to nie on wybiera³
Andrzeja Bola³ka na radnego.
Jak widaæ, radnych nie zbulwersowa³ sam fakt, ¿e radny Bola³ek –
co zreszt¹ sam przyzna³ – jeŸdzi³
pod wp³ywem alkoholu. Móg³ przecie¿ broniæ siê w S¹dzie, ale tego nie
zrobi³, zgadzaj¹c siê z zarzutem. Za
to odegra³ rolê pokrzywdzonego
przez policjê przed kolegami w radzie. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w £obzie wczeœniej
dwóch radnych straci³o mandaty za
jazdê pod wp³ywem alkoholu, w tym
jeden nie czeka³ na wyrok, tylko sam

Andrzej Gradus

zrzek³ siê mandatu i przeprosi³ swoich wyborców. Myœlê, ¿e pomimo
tej wpadki zachowa³ siê z honorem.
Radny Bola³ek nie mia³ sobie nic do
zarzucenia, a nawet przychodzi³ na
sesje i bra³ diety. Rozumiem, ¿e
wstrzyma³a siê od g³osu radna Pilecka, która równie¿ startowa³a z Samoobrony i trudno jej by³o przed³o¿yæ etykê nad lojalnoœæ partyjn¹.
Kilka minut wczeœniej radni wypowiadali siê o nieskutecznoœci œcigania pijanych nieletnich oraz wys³uchali sprawozdania komedanta powiatowego Policji o dzia³aniach w
zakresie zwiêkszania bezpieczeñstwa mieszkañców. Wstrzymanie
siê od g³osu w tym przypadku by³o
ostentacyjnym poparciem radnego
Bola³ka. Tylko dlaczego zrobili to
radni, którzy powinni w zdecydowany sposób zareagowaæ na takie
zachowanie? Nie potrafili oceniæ
wagi pope³nionego czynu? Wielokrotnie opisywaliœmy wypadki z
udzia³em pijanych kierowców, w
których ginêli niewinni ludzie. Radni wstrzymuj¹cy siê od g³osu szukali formalnych uzasadnieñ, by tak
zag³osowaæ. Ale czy gdyby pijany
kierowca zabi³ im dziecko, te¿ by
udawali, ¿e problem tkwi w zapisach projektu uchwa³y, a nie w samym piciu i siadaniu za kierownicê?
Wyborcy wybrali ich te¿ po to, by
zwiêkszali bezpieczeñstwo mieszkañców. Tak¹ postaw¹ pokazali, ¿e
nie rozumiej¹, po co ich wybrano.
Nastêpnym razem wyborcy powinni
zastanowiæ siê, zanim oddadz¹ g³os
na te osoby. My im ju¿ dziêkujemy.
Jak nie potrafi¹ decydowaæ w sprawach tak oczywistych, to jak powierzyæ im sprawy wiêkszej wagi.
Kazimierz Rynkiewicz

GMINA DOBRA

tygodnik ³obeski 11.5.2010 r.

Nareszcie chodnik
na ul. D¹browskiego
(DOBRA) Ju¿ pod koniec
kwietnia ruszy³y prace nad budow¹ chodnika na zapomnianej
ulicy D¹browskiego w Dobrej.
Materia³ na inwestycjê przekaza³
Zarz¹d Dróg Powiatowych, op³ata robocizny spadnie na Gminê
Dobra.
- Jest to droga powiatowa i mog³oby siê wydawaæ, ¿e to Zarz¹d
Dróg Powiatowych i Starostwo finansuje tê inwestycjê, ale tak nie
jest. Bez udzia³u gminy ¿adna inwestycja na drogach powiatowych u
nas, przypuszczam, nie mia³aby racji bytu. My, jako Gmina, nie uciekamy od wspó³finansowania inwestycji. Raczej jesteœmy inicjatorem,
aby takie przedsiêwziêcia na terenie
gminy mia³y miejsce. Dziœ na bazie
porozumienia, które podpisaliœmy

ze Starostwem, Zarz¹d Dróg Powiatowych, przeka¿e nam materia³ wart
oko³o 50 tys. z³ - powiedzia³a burmistrz Barbara Wilczek.
Ca³kowite koszty, jakie poniesie
gmina, równie¿ oscyluj¹ wokó³
kwoty 50 tys. z³, w tym m. in. 32 tys.
z³ za robociznê, 8 tys. z³ za cement
do wykonania ³aw betonowych oraz
podsypki pod chodnik.
Plan przewiduje przebudowê
nawierzchni chodnika i istniej¹cych
zjazdów indywidualnych. Do tej
pory zosta³y zakoñczone prace pomiarowe oraz te zwi¹zane z zamówieniem i dostarczeniem niezbêdnego materia³u drogowego w postaci krawê¿ników betonowych, kostki
betonowej i obrze¿y trawnikowych.
Zgodnie z treœci¹ umowy z wykonawc¹, prace maj¹ potrwaæ najpóŸniej do 15 lipca br.
GD

Ledwo po³o¿yli, a ju¿ siê zepsu³

Pechowy krawê¿nik
(DOBRA) Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Dobrej Jolanta
Siekiera zg³osi³a problem uszkodzonego krawê¿nika na rynku
przed Urzêdem Miejskim. Nie
by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e inwestycja warta
oko³o 410 tys. z³ formalnie zosta³a
oddana do u¿ytku nieca³e cztery
miesi¹ce temu.
Przewodnicz¹ca zg³osi³a problem i zapyta³a o mo¿liwoœæ reklamacji tego wykonania. Feralny odcinek jest co prawda niepoprawnie
u¿ytkowany, gdy¿ samochody notorycznie na niego naje¿d¿aj¹, ale
mimo wszystko powinien pe³niæ
swoj¹ funkcjê bez problemów.
W ramach odpowiedzi sekretarz
urzêdu Dorota Kisiel powiedzia³a,
¿e na wykonanie jest rêkojmia i
usterka na pewno zostanie naprawiona.
GD
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Bogaty rok 2010

Inwestycje
w gminie Dobra
(DOBRA) Podczas sesji absolutoryjnej 28 kwietnia br. burmistrz Barbara Wilczek przybli¿y³a zebranym, jakie inwestycje
gmina zaplanowa³a na rok bie¿¹cy.
- Chcia³am poinformowaæ pañstwa, jakie wnioski z³o¿yliœmy ju¿ w
tym roku, jeœli chodzi o uzyskanie
œrodków pozabud¿etowych.- powiedzia³a burmistrz.
Jako pierwszy zosta³ wymieniony projekt zg³oszony do Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki EFS
9.12 na zajêcia pozalekcyjne o nazwie „Siedem ¿yczeñ”. Jego wartoœæ
wynosi 1,6 mln z³. Projekt przeszed³
ju¿ wstêpn¹ ocenê formaln¹ pozytywnie i zosta³ zakwalifikowany do
drugiego etapu.
Kolejny projekt zosta³ przygotowany przez burmistrz z pomoc¹ pracownika instytucji Eurodotacje.
Wniosek dotyczy³ stworzenia œwietlic wiejskich w Tucze i Krzemiennej. Tytu³ projektu to „Œwietlica
miejscem spotkañ w Krzeminnej”,
„Moja œwietlica moje miejsce ”.
Ka¿dy z projektów opiewa na kwotê
oko³o 50 tys. z³ tj. maksymaln¹ wartoœæ projektu. Oba projekty przesz³y
pozytywn¹ opiniê formaln¹ i zosta³y
zakwalifikowane do drugiego etapu.

Gmina z³o¿y³a równie¿ wnioski
do Euroregionu Pomerania, którego
jest cz³onkiem. Delegatem Dobrej w
Euroregionie jest dyrektor miejscowego gimnazjum Urszula Ko³odziejczyk. Wszystkie wnioski do
Eurorogionu s¹ jej autorstwa, np.
„Siedem ¿yczeñ”.
Dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Tuczy na jubileusz 65-lecia z³o¿ono projekt „Wspólne cele, wspólne
dzia³anie” o wartoœci 11 260 z³.
Nastêpnie dotacja na gminne
do¿ynki „Rolnictwo po obu stronach
granic”. Wartoœæ projektu 9 460 z³.
Projekty na wymianê m³odzie¿y
w gimnazjum pod nazw¹ „Histori¹
pisane” o wartoœci 6 104 z³. Drugi
projekt „Przyroda walorem naszych
terenów” o wartoœci 12 540 z³.
Wszystkie projekty przesz³y pozytywnie wstêpn¹ ocenê formaln¹.
- W tym roku realizujemy du¿e
projekty inwestycyjne. Bardzo siê
ich boimy. Jest to dla nas ogromne
wyzwanie. Ale podejmujemy je,
poniewa¿ jest to dla nas nies³ychanie
wa¿ne. - mówi³a burmistrz.
Pierwszy z nich to termomodernizacja. Wartoœæ projektu dla Gminy
Dobra wynosi 1.960 tys. z³. Na prze³omie czerwca rozpocznie siê realizacja pierwszego etapu, do którego
zosta³y zg³oszone dwie szko³y. S¹ to
SP w Dobrej, wartoœæ projektu 1 146
850 z³ oraz budynek gimnazjum w
Dobrej - 330 289 z³. Dofinansowanie ze œrodków zewnêtrznych siêga
50 procent wartoœci inwestycji.
Kolejny projekt to wymiana nawierzchni na g³ównej pycie boiska w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przymiarki do niego
rozpoczê³y siê ju¿ w roku ubieg³ym.
Jego wartoœæ to 430 tys. Dofinansowanie wynosi 75 procent.
- Umowê ju¿ podpisaliœmy, zatem realizacja przebiegnie w tym
roku. Z³e warunki pogodowe spowodowa³y przesuniêcie terminu zakoñczenia prac z maja na paŸdziernik. poinformowa³a burmistrz.
Kolejna inwestycja to nak³adka
na ulicy S³onecznej. Przetarg zosta³
ju¿ og³oszony. Burmistrz ma nadziejê, ¿e inwestycja zostanie wykonana
do koñca maja.
A na koniec jedna z g³oœniejszych inwestycji w regionie, mianowicie budowa boiska Orlik. Finansowana jest trójstronnie przez Ministerstwo Sportu, bud¿et gminy i
Urz¹d Marsza³kowski. Wstêpny
kosztorys mówi o 1.160 tys. z³. Ostateczna cena bêdzie znana po zakoñczeniu przetargu.
GD
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GMINA RADOWO MA£E

Dzieñ Stra¿aka
w Gostominie

tygodnik ³obeski 11.5.2010 r.

Rozmowa z so³tys Borkowa Wielkiego

Uœmiechem i rozmow¹
mo¿na wszystko za³atwiæ
(RADOWO M£. - BOKOWO
WLK.) Jesieni¹ koñczy siê pierwsza
kadencja so³tys Borkowa Wielkiego
Bo¿eny Kipisz. Póki co, jedno z 18 so³ectw gminy Radowo Ma³e jest we
w³adaniu energicznej i rezolutnej
osoby na odpowiednim stanowisku.

1 maja w Gostominie, gm. Radowo Ma³e, odby³ siê powiatowy Dzieñ
Stra¿aka. O godzinie 14. so³tys Gostomina pani Zofia Jezierska-Baumgardt oraz przewodnicz¹cy Rady Gminy Zygmunt B³awzdziewicz
otworzyli tê uroczystoœæ.
Podczas imprezy odby³y siê miêdzy innymi zawody stra¿ackie, turniej
wiedzy po¿arniczej dla m³odzie¿y, turniej pi³ki siatkowej dru¿yny 3-osobowych, loteria fantowa, gdzie nagrod¹ g³ówn¹ by³ rower. Zebranym czas
umila³ zespó³ œpiewaczy „Weso³a Ferajna” z Nowogardu. By³y gry i konkursy dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Podczas Festynu w Gostominie nast¹pi³o równie¿ oficjalne wrêczenie
medali dla stra¿aków Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Odznaki te przyznawano za wys³ugê lat w Stra¿y Po¿arnej, Br¹zowe i Srebrne Medale za zas³ugi dla Po¿arnictwa oraz odznaki Wzorowego Stra¿aka. Odznaki oraz
medale stra¿akom ochotnikom wrêczali wójt Gminy Radowo Ma³e Józef
Wypijewski i komendant Krzysztof Paluch.
Oto wyró¿nieni stra¿acy
Srebrny medal za zas³ugi dla Po¿arnictwa
1. Marian Ulan OSP Czachowo
Odznaka Wzorowy Stra¿ak
1. Janusz K³osowiak OSP Radowo Ma³e
2. Dariusz Stefañski OSP Radowo Ma³e
3. S³awomir Stempkowski OSP Siedlice
Odznaka za wys³uge lat - OSP Radowo Ma³e
1. Mieczys³aw KuŸmiñski
35 Lat w Stra¿y
2. Aleksy Charowski
30 Lat w Stra¿y
3. Janusz K³osowiak
20 Lat w Stra¿y
4. Andrzej Mielczarek
15 Lat w Stra¿y
5. Przemys³aw Du¿ynski
10 Lat w Stra¿y
6. Kamil Matusik
10 Lat w Stra¿y
7. Dariusz Stefañski
5 Lat w Stra¿y
Odznaczenie za wys³ugê lat - OSP Siedlice
1. Jan Smolik
35 Lat w Stra¿y
2. Zbigniew Obarzanek
30 Lat w Stra¿y
3. Roman Soroczynski
12 Lat w Stra¿y
4. S³awomir Stempkowski
10 Lat w Stra¿y
5. Arkadiusz Soroczyñski
5 Lat w Stra¿y
6. Jaros³aw Ko³aczkowski
5 Lat w Stra¿y
Odznaczenie za wys³ugê lat - OSP Gostomin
1. Witold Banaœ
35 Lat w Stra¿y
2. Edward Marcinkowski
35 Lat w Stra¿y
3. W³adys³aw Kasprzak
35 Lat w Stra¿y
4. Adam Gargu³a
35 Lat w Stra¿y
5. Andrzej Przymecki
32 Lat w Stra¿y
6. Grzegorz Skowronek
10 Lat w Stra¿y
Odznaczenie za wys³ugê lat - OSP Czachowo
1. Eugeniusz Kwiatkowski
30 Lat w Stra¿y
2. Marian Ulam
25 Lat w Stra¿y
3. Grzegorz Wuj
5 Lat w Stra¿y
Po dniu pe³nym atrakcji rozpoczê³a siê zabawa stra¿acka.

– Jak wspomina pani pocz¹tki so³tysowania?
– So³tysow¹ zosta³am 14 lutego, w
dzieñ walentynek. Dopiero wtedy mia³am okazjê poznaæ wszystkich mieszkañców, bo nie jestem st¹d. Zawsze
znajdzie siê ktoœ, kto pomo¿e. Wa¿ne
jest te¿ to, ¿e ktoœ przyjdzie i doradzi.
Patrzy³am na nasz¹ m³odzie¿. Nawet
oni nie mieli siê gdzie podziaæ. Zanim
jeszcze zaczê³am mieszkaæ w tym
domu, rozk³ada³am dzieciom w pokoju
stó³ do ping- ponga, muzyka lecia³a,
palili sobie w piecu i grali. Szkoda mi
ich by³o, bo ferie trwa³y dwa tygodnie a
one nie mia³y co robiæ. M³odzie¿ to jest
m³odzie¿. Uwa¿am, ¿e je¿eli dobrze siê
z nimi rozmawia i dobr¹ drog¹ kieruje,
to zawsze coœ z tego bêdzie. Zawsze
mogê na nich liczyæ.
– Od tego roku ruszy³y fundusze
so³eckie. Na co zostan¹ przeznaczone
pieni¹dze z funduszu w pani so³ectwie?
– Wysokoœæ przyznanego na ten rok
funduszu wynosi 8822,63 z³. Spotka³am siê z mieszkañcami i zapyta³am, co
chcieliby zrobiæ. Ustaliliœmy, ¿e bêdzie
to plac zabaw. Poza tym po zimie mamy
bardzo du¿o prac remontowych. Plac
rekreacyjny bêdzie na dzia³ce gminnej
przy zbiorniku przeciwpo¿arowym.
Postawimy tam altanê z miejscami siedz¹cymi, miejscem na ognisko i grilla.
Borkowo jest wiosk¹ dosyæ przejazdow¹ wiêc dobrze, ¿e plac bêdzie w
centrum wsi.
– Nied³ugo koñczy siê pani kadencja. Czy by³y to owocne lata pracy
spo³ecznej?
– Jak by³am wybierana na so³tysa,
to powiedzia³am, ¿e bardzo mi zale¿y na
tym, ¿eby zrobiæ dzieciom boisko. I
dopiê³am swego. Fakt, nie jest to nie
wiadomo, jak wielki obiekt, ale jest to
nasz, ma³y Orlik. Bardzo siê z niego
cieszymy. To nawet nie chodzi o moj¹
radoœæ. Tu chodzi o dzieciaki. Jak one
zbiera³y kamienie i czyœci³y teren...
Warto by³o to dla nich robiæ. Same malowa³y bramki. W pocie czo³a, w s³oñcu
z koszulkami na g³owach pracowa³y.
Boisko jest zrobione na nieu¿ytku agencyjnym, ale nie patrzy³am na to. Znalaz³am sponsora, który podarowa³ mi trawê. Dostaliœmy równie¿ kwiatki i
drzewka, które mam nadziejê, ¿e nam
siê przyjê³y. Dosta³am te¿ ko³ki na siatkê. Po¿yczone s¹ jedynie bramki. By³o
mi przyjemnie, kiedy starsi ludzie chodzili na spacery i przysiadali na ³aweczkach, patrz¹c na nasz¹ pracê. Chcia³abym poci¹gn¹æ kolejn¹ kadencjê. Ale
jeœli tak siê nie stanie to chcia³abym,
¿eby przej¹³ to ktoœ, kto nie zmarnuje
dotychczasowej pracy mieszkañców.

Jest jeszcze sporo spraw do zrobienia.
Wielk¹ bol¹czk¹ jest kanalizacja.
– Jakie s¹ plany na ten rok?
– Na wakacje bêdê chcia³a rozruszaæ dzieciaki. Planujemy zrobiæ dla
nich ma³pi gaik. Ju¿ jak robiliœmy boisko, to dzieci siê zaanga¿owa³y i nie
mog³y siê koñca doczekaæ. Czeka³y,
kiedy trawa wzejdzie, ¿eby ju¿ mog³y
graæ. To by³o najwspanialsze i z tego siê
najbardziej cieszê.
– A jak wygl¹da wspó³praca z
mieszkañcami?
– Ja lubiê pracowaæ z ludŸmi, lubiê
coœ robiæ. W drugim roku kadencji organizowa³am Miko³aja. Nie by³o nigdzie œwietlicy, a Miko³aja trzeba by³o
przebraæ i zarzuciæ mu worek na plecy.
Potem trzeba by³o przejœæ siê na wioskê
i dzieci poszukaæ. Znalaz³a siê m³odzie¿, która mi w tym pomog³a. Rada
so³ecka znalaz³a sponsorów na prezenty dla najm³odszych dzieci. Strój Miko³aja wypo¿yczyliœmy ze szko³y od pani
dyrektor. By³ te¿ elf i krasnale. Dziecko
w rodzinie dostawa³o prezent, a mamy,
tatusiowie, babcie i dziadkowie po cukierku. Jak so³tysuje, to jest to dla mnie
œwie¿e doznanie. Jestem w stowarzyszeniu, przewodnicz¹c¹ w Radzie Rodziców. Lubiê siê udzielaæ i poznawaæ
nowych ludzi. Zdobywam nowe doœwiadczenie.
– Tyle zrealizowanych pomys³ów
za pani¹, wiele czeka na swoj¹ kolej.
Sk¹d bierze pani si³y i fundusze na to
wszystko?
– Sponsorów szukam wszêdzie. W
zesz³ym roku ustaliliœmy z rad¹ so³eck¹,
¿e zrobimy jedn¹ wspólna imprezê z
okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy czy
powitania lata. Bo by³oby to nieuprzejme tyle razy chodziæ do sponsorów. A
tak idê raz i jasno mówiê czego i na jaki
cel potrzebujê. Pomagaj¹ równie¿ osoby prywatne. Nigdzie sama nie je¿d¿ê,
po to mam fajn¹ radê so³eck¹. Na
wszystko bierzemy rachunki.
– Czego jeszcze brakuje mieszkañcom so³ectwa Borkowo Wielkie?
– Na chwilê obecn¹ brakuje nam
œwietlicy, jakiegokolwiek miejsca na
zrobienie spotkania wiejskiego. Ale nie
ma nawet budynku gminnego, który
mo¿na by na ten cel zaadoptowaæ. Dlatego zawsze spotykamy siê przy skrzynkach informacyjnych.
Dziêkujê za rozmowê.
Gabriela Doroszko
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Zakoñczenie projektu So³tysie Siwkowic!
w Gimnazjum w Resku ¯yczymy powodzenia!

29 kwietnia zakoñczy³y siê zajêcia dla 102 uczniów klas III w ramach projektu UE „Zainwestuj czas
zwróci siê z zyskiem”. W tym dniu
na apelu szkolnym najaktywniejsi
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody: Kamiñska Anita z klasy IIIa,
Glazer Jolanta IIIc, Bas Martin IIIb,
Gutowski Marek IIIa, Brzeziñski
Pawe³ IIIa, Wawrynowicz Krzysz-

tof IIIc, Siatecki Mateusz IIIc, Janik
Martyna IIIc, Panasz Agata IIIc,
Kuc Izabela IIId, Barbara Wiza IIId,
Dziuba Maria IIIc, Nowak Gabriela
IIId, Wojskiewicz Dominik IIIc.
Efektem dodatkowej pracy trzecioklasistów bêd¹ wyniki uzyskane na
egzaminie gimnazjalnym.
Alicja Paw³owska,
koordynator projektu UE

Licealiœci w S¹dzie
Rejonowym w £obzie
27 kwietnia br. grupa uczniów
z I oraz II klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. K. K. Baczyñskiego w Resku uczestniczy³a
wraz z pani¹ Malwin¹ Wiêckowsk¹ oraz pani¹ Alicj¹ Mielniczek w wyjeŸdzie do S¹du Rejonowego w £obzie.
Dziêki uprzejmoœci prezesa
S¹du Rejonowego,pana Grzegorza
Szaconia, a tak¿e wszystkich pracowników S¹du Rejonowego w
£obzie, uczniowie mieli okazjê
wzi¹æ udzia³ w niezwykle interesuj¹cej rozprawie s¹dowej oraz mogli
zapoznaæ siê ze specyfik¹ pracy tej¿e placówki. W ramach tych zajêæ
poszerzali wiedzê z zakresu prawa i
s¹downictwa.

Praktyczna forma edukacji stanowi wartoœciowe pouczenie, a tak¿e jest dla m³odych ludzi fascynuj¹cym doœwiadczeniem. Wizyta w
S¹dzie by³a bardzo pouczaj¹ca dla
licealistów, szczególnie przewód
s¹dowy, który wywar³ na nich niebagatelne wra¿enie.
Liceum w Resku jest placówk¹,
która stara siê realizowaæ kreatywne
pomys³y maj¹ce wymiar dydaktyczno – wychowawczy. •ród³em m¹droœci ¿yciowej dla m³odych ludzi jest
nie tylko „siedzenie w ³awkach
szkolnych” i czerpanie wiedzy z
ksi¹¿ek, lecz przede wszystkim aktywne uczestnictwo w dzia³aniach.
Malwina Wiêckowska
Pedagog szkolny Zespó³ Szkó³ w
Resku

(RESKO) Na minionej sesji
absolutoryjnej w Resku so³tys
Siwkowic Franciszek ¯ukowski
poinformowa³ zebranych o planowanym odejœciu. Po uprzejmym przywitaniu siê z w³adzami,
radnymi oraz goœæmi gor¹co podziêkowa³ za trzy lata owocnej
wspó³pracy. Wspó³pracy, dziêki
której so³ectwo doczeka³o siê
œwietlicy wiejskiej oraz kanalizacji.
- W zwi¹zku z tym, ¿e zmieniam miejsce zamieszkania,
chcia³bym za te trzy lata podziêkowaæ wszystkim. Za okazan¹ pomoc, za wspó³pracê, za ciep³o,
którym darzyliœcie mnie i moje
so³ectwo. Dziêki naszej wspó³pra-

cy trochê jednak zyskaliœmy. A
wszystkim pañstwu w ¿yciu prywatnym i zawodowym ¿yczê spe³nienia marzeñ. - powiedzia³ so³tys.
W imieniu rady g³os zabra³a
przewodnicz¹ca Barbara Basowska.
- Panie so³tysie, niech mi bêdzie
wolno w imieniu rady, pana burmistrza i braci so³eckiej podziêkowaæ
za pana naprawdê mocn¹ kadencjê
so³eck¹. Jest nam bardzo przykro,
¿e tracimy takiego so³tysa. Mo¿e
pan siê jeszcze rozmyœli, jak pan
domu nie sprzeda. - za¿artowa³a
przewodnicz¹ca.
W ramach uznania i podziêkowania, przewodnicz¹ca wrêczy³a
so³tysowi bukiet barwnych kwiatów.
GD

„Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci i sercach ¿ywych"
Cyprian Kamil Norwid

Z ogromnym smutkiem przyjêliœmy
wiadomoœæ o œmierci

Celestyna Furka³owskiego
lat 79
Wyrazy szczerego ¿alu i wspó³czucia dla
Rodziny i Bliskich
Sk³ada Ko³o Sybiraków w £obzie
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Czy zostanie
wprowadzony
podatek
œmieciowy?
(£OBEZ). Radny Leszek Gajda podczas obrad sesji wyszed³ z
propozycj¹ na³o¿enia podatku
œmieciowego, zapytuj¹c od razu
jakiej wysokoœci by³oby to obci¹¿enie dla mieszkañca gminy.
Do tematu podatku œmieciowego, rajcy maj¹ powróciæ ju¿ niebawem. Zdaniem radnego dziêki temu
skoñcz¹ siê praktyki wywo¿enia odpadów na dzikie wysypiska œmieci,
albowiem ka¿dy wówczas bêdzie zobowi¹zany do p³acenia za nie. MM

Trzeci stra¿nik
w gminie?
(£OBEZ). Czy w gminie
£obez zostanie zatrudniony trzeci stra¿nik miejski?
Podczas kwietniowej sesji radny
Piotr Æwik³a wyszed³ z propozycj¹
zatrudnienia jeszcze jednego stra¿nika miejskiego. Swoj¹ propozycjê
z³o¿y³ przy okazji omawiania problemu zachowania czystoœci na terenie miasta i gminy £obez.
- W Drawsku zatrudniaj¹ teraz
dwóch czy trzech. Jest to bardzo
wa¿ny temat, kto pojedzie na teren
gminy, na teren wiosek? Nie ma
komu – powiedzia³.
MM

Zapraszamy
na wernisa¿
(£OBEZ) Ju¿ dziœ, 11 maja, o
godzinie 17.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w £obzie odbêdzie
siê wernisa¿ pani Anny Marii Wronowskiej-Bonieckiej, mieszkanki
Be³cznej. Do sali wystawowej
mieszcz¹cej siê na II piêtrze, na mi³e
spêdzenie popo³udnia zaprasza autorka prac.
GD

Drukarnia
WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO
tel. 512 138 349

INFORMACJE - OG£OSZENIA
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BURMISTRZ DOBREJ

Og³asza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W WOJTASZYCACH
Wojtaszyce 39, 72-210 Dobra
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
· Ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce
· Ukoñczy³a studia wy¿sze lub podyplomowe z zakresu zarz¹dzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania
oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
· Posiada, co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
· uzyska³:
- co najmniej dobr¹ ocenê pracy w okresie ostatnich piêciu lat pracy lub
- pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole
wy¿szej przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust.
4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, je¿eli nie przeprowadzono konkursu - przed
powierzeniem stanowiska dyrektora;
· Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym
· spe³nia warunki zdrowotne niezbêdne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
· nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.3)), a w przypadku nauczyciela akademickiego - kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póŸn. zm.4)), oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
· nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe;
· nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne lub o ubezw³asnowolnienie;
· nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z póŸn. zm.5)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póŸn. zm.6)).
2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
· Uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y lub placówki,
· Poœwiadczonej przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzaj¹cego to¿samoœæ oraz poœwiadczaj¹cego obywatelstwo kandydata,
· ¯yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej
– w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, w przypadku osoby
niebêd¹cej nauczycielem – sta¿u pracy na stanowisku kierowniczym,
· Orygina³ów lub poœwiadczonych przez kandydata za zgodnoœæ z orygina³em kopii dokumentów potwierdzaj¹cych
posiadanie wymaganego sta¿u pracy,
· Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie
wymaganego wykszta³cenia- w przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem,
· Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia
i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem,
· Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zaœwiadczenie
o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego zakresu zarz¹dzania oœwiat¹
· Kartê oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego, w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
· Aktualne zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹ oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie
dyscyplinarne lub postêpowanie o ubezw³asnowolnienie,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu
postêpowanie karne,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem
œrodkami publicznymi,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe,
· Oœwiadczenie, ¿e kandydat ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i korzysta z pe³ni praw publicznych – w przypadku
osoby niebêd¹cej nauczycielem,
· Oœwiadczenia, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z póŸn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póŸn. zm.4)),
· Oœwiadczenia o dope³nieniu obowi¹zku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póŸn. zm.5)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szko³y,
· oœwiadczenia, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.7)) - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
· Oœwiadczenia, ¿e kandydat ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i korzysta z pe³ni praw publicznych - w przypadku
osoby niebêd¹cej nauczycielem,
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
Dyrektora Szko³y Podstawowej w Wojtaszycach ”, do dnia 28.05.2010 roku, na adres: URZ¥D MIEJSKI W DOBREJ
UL. RYNEK 1, 72- 210 DOBRA
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Dobrej ( Urz¹d Miejski ul. Rynek 1, 72 – 210 Dobra).
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek Dobra, dnia 05.05.2010
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OG£OSZENIA - MATURA

Dobra, dn. 29.04.2010r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrej og³asza drugi ustny
przetarg nieograniczony na sprzeda¿
nieruchomoœci niezabudowanych
po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

Przedmiotem sprzeda¿y s¹ niezabudowane dzia³ki w obrêbie miasta
Dobra, powiat ³obeski, uzbrojenie w media w zasiêgu, kszta³t dzia³ki nr
61- w kszta³cie litery ,,L” pozosta³e dzia³ki kszta³t prostok¹tny, konfiguracja terenu p³aska, dojazd do dzia³ki zapewnia droga asfaltowa, s¹siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie w
SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej z us³ugami,
dzia³ki posiadaj¹ urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KW-SZ1L/00022972/
0 w S¹dzie Rejonowym w £obzie. W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one
¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie – nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do
pe³nych dziesi¹tek w górê.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Przetarg jest
wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w wysokoœci 22%.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu
nr 36937510415502447120000010 najpóŸniej do dnia 26.05.2010
roku do godziny 1400.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ulica
Rynek 1, w dniu 31 maja 2010r. rozpoczêcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego
wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca
siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty
notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej,
ul. Rynek 1, tel. (91) 39 14 535.

Odrêbne obwody g³osowania
na obszarze gminy Resko
(RESKO) Specjalnie na dzieñ
wyborów prezydenckich, które
odbêd¹ siê 20 czerwca br. na terenie Gminy Resko powstan¹ dwa
odrêbne obwody g³osowania.
Podczas wyborów zawsze s¹
tzw. obwody sta³e, natomiast niektóre dotycz¹ce szpitali, jednostek wojskowych czy Domów Po-

mocy Spo³ecznej s¹ tworzone za
ka¿dym razem, kiedy dochodzi do
wyborów. W tym celu wa¿ne jest,
aby radni podjêli uchwa³ê o ich
utworzeniu. Na terenie gminy odrêbny obwód nr 6 bêdzie obejmowa³ mieszkañców Domu Pomocy
Spo³ecznej, natomiast obwód nr 7
Szpital w Resku.
GD
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Egzamin maturalny
(POWIAT) W zesz³ym tygodniu zaczê³a siê sesja egzaminów
dojrza³oœci. Do tej pory wszyscy
uczniowie pisali test z jêzyka polskiego, matematyki i jêzyka obcego. Egzaminy ustne s¹ rozci¹gniête w czasie, dlatego dla niektórych
matura potrwa nawet do koñca
maja.
Arkusz egzaminacyjny z jêzyka
polskiego sk³ada³ siê z dwóch czêœci. Pierwsza dotyczy³a rozumienia
tekstu pisanego „Internet- œmietnik
czy sezam kultury”. Do 9 akapitów
artyku³u Edwina Benedyka by³o
u³o¿onych 14 pytañ, w tym tylko 1
zamkniête. Drugi etap polega³ na
napisaniu w³asnego tekstu w zwi¹zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Uczniowie mieli do
wyboru przedstawiæ przemyœlenia
Marka Edelmana o mo¿liwoœciach
godnego ¿ycia w czasach Zag³ady i
ró¿nych pogl¹dach na temat godnej
œmierci na podstawie podanego
fragmentu utworu Hanny Krall
„Zd¹¿yæ przed Panem Bogiem” lub
scharakteryzowaæ g³ównego bohatera „Œwiêtoszka” Moliera oraz
omówiæ postawy Orgona, Kleanta i
Elmiry na podstawie podanych fragmentów komedii.
Najwiêcej obaw budzi³ egzamin
z matematyki. Po kilkudziesiêciu
latach do ³ask wróci³a królowa nauk.
Mimo wielu spekulacji na temat
trudnoœci testu, po maturze wielu
uczniów by³o zadowolonych.
- Ogólnie podejrzewa³yœmy, ¿e
bêdzie gorzej. Z jêzyka polskiego
lektury nam podpasowa³y. Test z
internetu nie by³ a¿ tak bardzo trudny, ale jakby by³ ³atwiejszy, te¿ byœmy siê nie obrazi³y. Dwa ostatnie
pytania o obiektywizmie i subiektywizmie by³y dziwnie sformu³owane
i ciê¿ko by³o siê po³apaæ, o co w nich
chodzi. Z matematyki czujemy siê

dobrze przygotowane i nie martwimy.- tak komentowa³y egzamin
uczennice klasy III C Magda, Ala,
Ola i Kinga.
A o wra¿eniach po m. in. pisemnej matematyce opowiedzia³ Kamil
z klasy III D.
- Najtrudniejsze zadania z matematyki to by³y te otwarte. W zadaniach zamkniêtych wszystkie odpowiedzi wychodzi³y mi z wyliczeñ. Z
otwartymi by³o du¿o, du¿o trudniej.
Zw³aszcza to z wyznaczeniem powierzchni basenu. Ogólnie wydaje
mi siê, ¿e dobrze mi posz³o.
Jêzyk polski to nie jest moja
najlepsza strona. Po przeczytaniu
odpowiedzi w internecie jestem
spokojny. Wybra³em Hannê Krall
„Zd¹¿yæ przed Panem Bogiem”.
Tekst o internecie mi podpasowa³,
bo akurat lubiê takie tematy. Mia³em
problem ze zrozumieniem przedostatniego pytania o subiektywizmie i obiektywizmie. Maturzystom ¿yczymy powodzenia podczas egzaminów ustnych.
GD
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Wydzier¿awiê halê 200mkw pr¹d
woda plac utwardzony ca³oœæ ogrodzona ca³odobowy dozór Wysiedle
Gmina £obez te. 604 105 423 warunki do uzgodnienia
Sprzedam dom wolnostoj¹cy dzia³ka 342 mkw £obez ul. Przechodnia4
180 tys. z³. Do negocjacji tel. 91 39
745 30.
Sprzedam w Sosnowie dom do remontu. Tel. 91 395 00 75
Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie pow. dzia³ki 2700 mkw.
czêœæ mieszkalna 85mkw, 2 bud.
gosp.118mkw i 71mkw. Cena 210
000 z³. Tel. 663 036 912 lub 665 497
211
Sprzedam nieruchomoœæ zabudowan¹ w Gardzinie na dzia³ce 0,7h
zabudowan¹ bud. mieszkalnym i
gosp. praz s³upami drewnianymi.
Uzbrojenie woda i pr¹d. Cena 160
tys. z³ do negocjacji tel. 606 634 249
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki tel. 514 571 157

Sprzedam dom jednorodzinny w
Dorowie, pow. dzia³ki 2700 mkw.
czêœæ mieszk. 85 mkw., 2 bud. gosp.
118 mkw. i 71 mkw. Cena 210000z³.
663 036 912 lub 665 497 211.
Tanio do wynajêcia w centrum
£obza przy ul. Koœcielnej 6f, w dostêpnej cenie, ³adny lokal o pow. 60
mkw. na dzia³alnoœæ handlowous³ugow¹. Tel. 791 185 332.
Dzia³kê pod zabudowê oko³o 20
arów w Dobrej Nowogardzkiej kupiê. Tel. 721 813 343.
Sprzedam lub wynajmê dom, £obez
ul. Przechodnia 5. Tel. 609 366 010.
Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 160.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.

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

INNE

Sprzedam 2 dzia³ki pod budownictwo us³ugowo- handlowe w Dobrej.
Tel. 509 355 076

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie przy ul. Kopernika pow. 64 mkw.
3 pok. I piêtro, umeblowane (lodówka, kuchnia, dywany) cena do
uzgodnienia tel. 91 397 17 42

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

Sprzedam w Sosnowie dom do remontu. Tel. 91 395 00 75.

Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130.

Sprzedam dzia³kê pod budownictwo us³ugowo-handlowe w Dobrej.
Tel. 509-355-076.

Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453

W £obzie sprzedam dom jednorodzinny typu bliŸniaczego w idealnym stanie. Parter z salonem, aneksem kuchennym, jadalni¹ i wc. Piêtro obejmuje trzy pokoje plus ³azienka. Ponadto strych, piwnica oraz
gara¿. Ogrzewanie gazowe oraz
kominek tradycyjny. Na podwórzu
posesji zak³ad produkcyjny o pow.
80 mkw. Czynny, produkuj¹cy produkt spo¿ywczy, który mo¿e zostaæ
udostêpniony wraz z technologi¹ i
zbytem ( marketing). Powierzchnia
dzia³ki 360 mkw. plus ogród i sad.
Dom i zak³ad s¹ ocieplone, na podwórku wy³o¿ony jest polbruk. Cena
420 tys. z³. Tel. 695 985 673.
Sprzedam nieruchomoœæ w Gardzinie na dzia³ce 0,7 ha, zabudowan¹
bud. mieszkalnym i gosp. oraz s³upami drewnianymi, uzbrojenie
woda i pr¹d. Cena 160 tys. z³ do
negocjacji. T. 606634249.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl
Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.
Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Zamieniê mieszkanie w Klêpczewie
na IIp. na mniejsze, koniecznie na
dole. Telefon 94 36 57 267 z gara¿em u dzia³k¹.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie przy. ul. Kopernika; pow. 64
mkw., 3 pok., I piêtro, umeblowane
(lodówka, kuchnia, dywany). Cena
do uzgodnienia: 913971742.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
wraz z gara¿em; £obez, ul. Koœciuszki, tel. 514-571-157.
Pilne !!! Sprzedam mieszkanie w
Radowie Ma³ym, 4 pokoje, 80 mkw,
III piêtro. Cena do uzgodnienia. Tel.
669 516 287.
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

PRACA

Region
Firma budowlana zatrudni tynkarza oraz pracownika do robót
wykoñczeniowych. Wiadomoœæ:
666 218 021.
Murarza zatrudniê.
Tel. 668 415 077.
Do³¹cz do klubu ORIFLAME i skorzystaj z bezp³atnych szkoleñ kosmetycznych i marketingowych. tel.
501 031 675
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI
Powiat ³obeski
Skup makulatury, cena 0,06 z³/kg;
£obez, ul. Podgórna 4D.
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

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

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

ROLNICTWO

Powiat gryficki
Zatrudniê traktorzystê- kombajnistê. Wymagane prawojazdy kat.
B+BE lub B+T. Doœwiadczenie z
maszynami rolnymi w tym kombajn. Miejsce pracy Smolêcin gm
Gryfice te. 91 384 91 64 lub 667
612 010

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
£obez, ul. S³owackiego 6
91 39 73 730 wppp1@wp.pl
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Zas³u¿eni i nagrodzeni absolwenci LO £obez
(£OBEZ) 30 kwietnia
uroczyœcie po¿egnaliœmy
klasy III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
w Zespole Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie.

zawodach, brali aktywny udzia³ w
¿yciu szko³y i œrodowiska (ich sukcesy
odnotowano na œwiadectwie ukoñczenia szko³y i we wk³adce do nagrody).
Uczniowie ze œredni¹ 5,0 i wy¿sz¹
wpisali siê do Z³otej Ksiêgi Absolwentów i otrzymali szkolne stypendium za naukê.

Lista nagrodzonych i wyró¿nionych uczniów
Nagroda Starosty
1. Emilia Wo³oszyn – nagroda prywatna A. Gutkowskiego
2. Maciej Buryj
3. Igor Rosiñski

Za dobre wyniki w nauce i aktywn¹ pracê w zespole redakcyjnym szkolnej gazety „Eko – Œwiat”,
która zdoby³a nagrodê „Kuriera
Szczeciñskiego” pn. „Szkolny Pulitzer” (dla najlepszej gazety szkolnej w
województwie)
1. Górska Agata
2. Kowalczyk Anna
3. Grezel Kamila
4. Turkowska Dominika

Za bardzo dobre wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie – œwiadectwo z wyró¿nieniem (œrednia ocen:
4,75 i wy¿sza)
1. Buryj Maciej III b - 5,1
2. Chojnacka Anna IIIa - 5,1
3. Górecka Karolina IIIc - 5,1
4. Lew Ewelina IIIa - 5,1
5. Pacha³ko Karolina IIIc - 5,1
6. Rosiñski Igor IIIa - 5,1
7. Wo³oszyn Emilia IIIa - 5,1
8. Kamiñska Roksana IIIa - 5,0
9. Fr¹czak Paulina IIIa - 4,9
10. Górska Agata IIIb - 4,8
11. Szymanek Justyna IIIc - 4,8
12. Wichtowska Kinga IIIc - 4,8
Ww. uczniowie reprezentowali
szko³ê w konkursach, olimpiadach i

Za dobre wyniki w nauce i wzorowe pe³nienie funkcji Przewodnicz¹cego RSU:
1. Czaprowski Grzegorz
Za dobre wyniki w nauce i reprezentowanie szko³y w licznych konkursach wokalnych oraz uœwietnianie uroczystoœci szkolnych i œrodowiskowych
1. Rutkowska Magdalena
2. B³awzdziewicz Agnieszka
3. Karmowska Aleksandra
Za dobre wyniki w nauce i godne

reprezentowanie szko³y w licznych
konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim
1. Moœcicki Damian – m. in. 2. i 10
m. w województwie w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i
M³odzie¿y „Kwadratura Ko³a”, laureat III st. Konkursu Matematycznego
Oxford Educational, 23 m. w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik 2009”
2. Zieniuk Martyna – wyró¿nienie w
etapie powiatowym Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego
3. Sabatowicz Sandra – finalistka
etapu wojewódzkiego 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
4. Pi¹tek Natalia – dwukrotna finalistka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
5. Okrasa Paulina – I miejsce w
wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Mój Las”
6. Gawryluk Damian – laureat
Ogólnopolskiego Konkursu Jêzyka
Angielskiego Oxford Test
7. Jarz¹bek Alicja – I miejsce w
Miêdzyszkolnym Konkursie Anglojêzycznym Wiedzy o Australii, I i II
miejsce w Miêdzypowiatowym Konkursie Poezji i Piosenki Angielskiej
(kat. poezja)
8. Jesionek Alicja – I miejsce w
Powiatowym Przegl¹dzie Ma³ych
Form Teatralnych, oprawa artystycz-

Wra¿enia po testach gimnazjalnych

na uroczystoœci szkolnych
Osoby nagrodzone za osi¹gniêcia sportowe, które zaowocowa³y 11.
miejscem szko³y w województwie w
„Licealiadzie” (na kilkaset szkó³
uczestnicz¹cych w rywalizacji)
Pi³ka siatkowa ch³opców:
Jakub Belina kl. III C
Micha³ Serweta kl. III A
£ukasz Mazur kl. III A
Igor Drapikowski kl. III D
III miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Pi³ce Siatkowej Ch³opców
Pi³ka siatkowa dziewcz¹t:
Paulina Michaluk kl. III C
Paulina Bych kl. III B
Paulina Dziemitko kl. III B
Karolina Pacha³ko kl. III C
Malwina Ku¿el kl. III B
Klaudia Mi³ek kl. III B
Martyna Zieniuk kl. III A
IV miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t
Pi³ka no¿na dziewcz¹t:
Barbara Maciñska kl. III A
Agnieszka Nowakowska kl. III D
Agata Górska kl. III B
Klaudia Mi³ek kl. III B
Marcelina Szabunia kl. III B
Alicja Jesionek kl. III C
II miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t
Pika no¿na ch³opców:
Igor Drapikowski kl. III D
Pawe³ Wojnarowski kl. III D
Micha³ Serweta kl. III A
Piotr Wawrzkiewicz kl. III A
III miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Pi³ce No¿nej Ch³opców
Pi³ka koszykowa dziewcz¹t:
Katarzyna Jurek kl. III C
Natalia Pi¹tek kl. III C
Klaudia Mi³ek kl. III B
Katarzyna Adamów kl. III B
Magdalena Rutkowska kl. III C
V miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Pi³ce Koszykowej Dziewcz¹t
Tenis sto³owy:
Alicja Jesionek kl. III C
V miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkiej Licealiady w Tenisie Sto³owym Dziewcz¹t

(POWIAT) W ostatnim tygodniu
kwietnia 488 gimnazjalistów naszego
powiatu wykazywa³o siê wiedz¹ z
przedmiotów humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych oraz jêzyków nowo¿ytnych. Podejœcie do egzaminów jest jednym z warunków ukoñczenia tego etapu edukacji. Z rozmów
przeprowadzonych z gimnazjalistami

wynika³o, ¿e najwiêcej trudnoœci sprawi³ im test z czêœci matematycznoprzyrodniczej. Wœród 36 pytañ dominowa³y te dotycz¹ce chemii, fizyki i
biologii. Ma³o by³o czystych zadañ z
matematyki, na które uczniowie liczyli.
Zdecydowanie mniej trudnoœci
sprawi³ m³odzie¿y test z czêœci humanistycznej. Czêœæ pytañ dotyczy³a tekstu

Ÿród³owego o Królu Salomonie i ksi¹¿ki „Dwie wie¿e” I.R.R. Tolkiena. Ponadto kilka pytañ dotyczy³o obrazu
„S¹d Salomona” Gustave Dore oraz
wierszy zebranych Leopolda Staffa
„Ciê¿ar”. Ostatnia czêœæ testu wymaga³a napisania rozprawki nt. „Czy wybór
przysz³ej szko³y jest dla gimnazjalisty
trudna decyzj¹”.
GD

Szachy:
Martyna Zieniuk kl. III A
Patryk Soroczyñski kl. III A
Robert Olejnik kl. III A
V miejsce w Finale Wojewódzkiej
Licealiady w Szachach Dru¿ynowych
Badminton:
Ilona D¹bro kl. III C
II miejsce w Zawodach Kolejarzy
w Mistrzostwach Polski
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SPORT

Radowo gór¹

30 kwietnia w Radowie Ma³ym
odby³y siê pó³fina³y zawodów wojewódzkich w kosza. W rozgrywkach bra³y udzia³ dru¿yny z
Mieszkowic, Drawska Pomorskiego, Szczecina oraz gospodarze
spotkania UKS Radowo Ma³e.
W poprzednich zawodach rejonowych dziewczêta zaje³y II miejsce, a tym razem posz³o im lepiej.
Pierwszy mecz zagra³y z UKS
Mieszkowice, gra by³a dobra, ca³a
dru¿yna dawa³a z siebie wszystko i
wygra³a. Drugi mecz „Budziczki”
rozegra³y z Drawskiem Pomorskim.
Wczeœniej gra³y z nim w Zachodniopomorskiej Lidze Koszykówki Kadetek. Bywa³o ró¿nie. Na pó³fina³ach jednak wygra³y doœæ znacz¹c¹
iloœci¹ punktów. UKS Radowo

Ma³e pierwszy raz w historii szko³y
zajê³o I miejsce, kwalifikuj¹c siê do
kolejnych zawodów wojewódzich.
Serdecznie zapraszamy na FINA£Y WOJEWÓDZKIE, które
odbêd¹ siê 14 maja o godz. 9.00 w
szkole w Radowie Ma³ym.
UKS RADOWO MA£E
Sk³ad dru¿yny:
Agnieszka Sira
Dorota Kusyk
Natalia ¯a³obowska
Agnieszka Lewandowska
Dominika Strzelczyk
And¿elika Lewicka
Patrycja Komosa
Anna Wawrzyniak
Izabela Lorent
Aleksandra Przygocka
Aleksandra Brzeziñska
Trener Miros³aw Budzyñski
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Lekkoatleci ze Szko³y
Podstawowej w Dobrej
wrócili z pucharem z Recza

30 kwietnia odby³y siê w Reczu XXIX Biegi Uliczne z okazji
Konstytucji 3 Maja. W zawodach
tych wziê³a udzia³ liczna (30
osób) grupa m³odych lekkoatletów ze szko³y podstawowej w
Dobrej, trenuj¹cych w klubie U
K S „ARBOD’’.
Dla wielu naszych zawodników
start zakoñczy³ siê du¿ym sukcesem. Z wygranej w zawodach cieszyli siê : Szymon Sad³owski (kl. II),
Angelika Awgul (kl. III), Milena

Sadowska (kl. IV), Mateusz Ga³ka
(kl. IV). Ze zdobycia srebrnych medali cieszyli siê: Filip £akomy (kl.
II), Paulina Kubacka (kl. IV), Ryszard Rzepecki (kl. VI). Medale
br¹zowe zdobyli: Joanna Jarz¹bek
(kl. I), Elwira Leszczyñska (kl. V).
W klasyfikacji dru¿ynowej szkó³
zajêliœmy II miejsce za zespo³em
gospodarzy i w nagrodê otrzymaliœmy puchar ufundowany przez Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego.
UKS „ARBOD”

UKS „ARBOD’’ dominowa³
w Dobrzanach

Nagrody dla Czytelników
Zgodnie z zasadami regulaminowymi III Gali Sportu Powiatu
£obeskiego wybór Najpopularniejszego sportowca Ziemi
£obeskiej dokonywali Czytelnicy mediów lokalnych
„Tygodnika £obeskiego” i „Nowego Tygodnika £obeskiego”.
Sympatycy sportu sami wytypowali laureatów w
tej kategorii poprzez sk³adane kupony konkursowe.
Do obu redakcji wp³ynê³o a¿ 1126 wa¿nych kuponów, co wskazuje na du¿e zainteresowanie mieszkañców powiatu osi¹gniêciami lokalnej kultury fizycznej.
W wyniku komisyjnego losowania nagrody rzeczowe otrzymali: Halina Piotrowicz z £ob¿an, gmina
£obez; Anna Kwak z Sielska, gmina Wêgorzyno; Danuta Halecka z £obza, ul. Budowlana.
Dziêkujemy wszystkim Czytelnikom naszej prasy za udzia³ w mi³ym konkursie. Nagrody zostan¹ wys³ane poczt¹.
Z. Bogdanowicz

Dobrzany goœci³y w ostatni
pi¹tek (07.05.) zawodników 5
szkó³ podstawowych oraz 4 gimnazjów, którzy startowali w tradycyjnych biegach prze³ajowych.
Zawodnicy ze szko³y podstawowej w Dobrej zdominowali biegi
szkó³ podstawowych, zdobywaj¹c
13 medali na ogóln¹ liczbê wrêczonych 18 medali w rozegranych 6
biegach klas IV - VI. Szczególnie
nale¿y podkreœliæ sukces dziewcz¹t, które zdoby³y wszystkie mo¿-

liwe do zdobycia medale w iloœci 9
sztuk. Nasi medaliœci w tych zawodach: Milena Sadowska, Kinga Borysiak, Patrycja Florczak, Mateusz
Ga³ka - zwyciêzcy biegów; Angelika Awgul, Elwira Leszczyñska,
Ma³gorzata Stefañska, Ryszard
Rzepecki - zajêli miejsca II: Paulina
Kubacka, Oliwia Œmi³owska, Agata
Madajczyk, Konrad Jadwi¿yc - stanêli na najni¿szym stopniu podium.
Wszystkim nale¿¹ siê wielkie brawa
za znakomity wystêp.
Janusz £ukomski

SPORT
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Sarmata i S³awa…
Sarmata Dobra – S³awa S³awno 3:1 (3:1)
Sarmata Dobra i S³awa S³awno
w sobotê, 8 maja, na stadionie w
Dobrej zmierzy³y siê w kolejnym
meczu o mistrzostwo IV ligi zachodniopomorskiej.
Chocia¿ jeszcze w ubieg³ym sezonie dru¿yna S³awy S³awno w miarê dzielnie walczy³a na stadionach
III ligi i mimo zdobycia w ca³ym
sezonie 31 punktów, to nie uda³o jej
siê uchroniæ przed spadkiem do IV
ligi. W tym roku dru¿ynie wiedzie
siê jeszcze gorzej, gdy¿ po zdobyciu w dotychczasowych meczach
tylko 12 pkt. zajmuje aktualnie w
tabeli 14 miejsce i jest powa¿nie zagro¿ona kolejn¹ degradacj¹.
Sarmata rozpocz¹³ mecz w bardzo mocnym stylu i ju¿ w 3’ pi³kê po
strzale Piotra Grochulskiego z ok.
25 m zas³oniêty bramkarz S³awy
Oskar Wysocki przepuœci³ do bramki. Radoœæ ze zdobytego prowadzenia trwa³a bardzo krótko, gdy¿ tu¿
po wznowieniu gry pi³kê, po doœrodkowaniu na pole karne Sarmaty, przej¹³ Zbigniew Zawada i precyzyjn¹ g³ówk¹ umieœci³ j¹ w okienku bramki Marcina Kamiñskiego.
Na ripostê zawodników Sarmaty
publicznoœæ, licznie zgromadzona
tego dnia na trybunach stadionu w

Dobrej, nie musia³a d³ugo czekaæ,
gdy¿ ju¿ w 8’ najm³odszy Sarmata,
17-letni Wojciech GuŸniczak silnym strza³em z kilku metrów w
samo okienko bramki S³awy wykoñczy³ zespo³ow¹ akcjê kolegów z
dru¿yny. Mimo prowadzenia 2:1
zespó³ z Dobrej w dalszym ci¹gu
próbowa³ podwy¿szyæ wynik i ju¿ w
22’, tym razem Damian Padziñski,
p³askim strza³em strzeli³ trzeci¹
bramkê dla Sarmaty. Chocia¿ by³a
to ostatnia bramka tego meczu, kibice do samego koñca byli œwiadkami
¿ywego i interesuj¹cego spotkania.
Wielki pok³on nale¿y w tym
miejscu wykonaæ równie¿ przed pi³karzami S³awy, którzy graj¹c bardzo ofensywnie, mimo pora¿ki, pozostawili wœród kibiców Sarmaty
bardzo dobre wra¿enie. Dobra postawa S³awy nie uchroni³a jej jednak
przed pora¿k¹ z zespo³em z Dobrej,
który równie¿ przez ca³y mecz gra³
równie ofensywnie i wypracowa³
sobie wiêcej dogodnych sytuacji
strzeleckich. Podkreœliæ nale¿y te¿
bardzo dobr¹ dyspozycjê bramkarzy obu dru¿yn: Marcina Kamiñskiego z Sarmaty i Oskara Wysockiego ze S³awy, którzy kilkakrotnie
obronili swoje zespo³y przed utrat¹

Granie w planie
IV liga 12.05 (œroda; wszystkie mecze o godz. 17.30) Sarmata Dobra –
Gwardia Koszalin; Gryf Kamieñ Pom. - Drawa Drawsko Pom.; Leœnik Rossa
Manowo – Ina Goleniów; Vineta Wolin – Pogoñ Barlinek; Victoria Przec³aw
– S³awa S³awno; Piast Chociwel – Sokó³ Pyrzyce; Stal Szczecin – Wybrze¿e
Rewalskie; Hutnik Szczecin – Piast Drzonowo.
15.05 (sobota) Gwardia Koszalin – Piast Chociwel; Stal Szczecin – Victoria Przec³aw; Piast Drzonowo – Leœnik Rossa Manowo; Wybrze¿e Rewalskie – Gryf Kamieñ Pom.; Sokó³ Pyrzyce – Sarmata Dobra; S³awa S³awno
– Drawa Drawsko Pom.; Pogoñ Barlinek – Ina Goleniów. 16.05 (niedziela)
Hutnik Szczecin – Vineta Wolin.
V liga 12.05 (œroda; mecze o 17.30) Osadnik Myœlibórz – Kluczevia Stargard; Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Sparta Gryfice; Odra Chojna – Stal Lipiany;
Polonia P³oty – Zorza Dobrzany; Woda-Piast II Rzecko – Iskierka Szczecin;
Sparta Wêgorzyno – Œwit Szczecin; Pomorzanin Nowogard – GKS Mierzyn;
K³os Pe³czyce – Arkonia Szczecin.
15.05 (sobota) Kluczevia Stargard – Sparta Wêgorzyno; Pomorzanin
Nowogard – Woda-Piast II Rzecko; Arkonia Szczecin – Odra Chojna; GKS
Mierzyn – Orze³ Trzciñsko-Zdrój; Zorza Dobrzany - Stal Lipiany; Œwit Szczecin – Osadnik Myœlibórz; K³os Pe³czyce – Polonia P³oty; (16.05 niedziela)
Iskierka Szczecin – Sparta Gryfice.
Klasa okrêgowa 12.05 (œroda; mecze o 17.30) Pogoñ II Szczecin –
Korona Stuchowo; Fagus Ko³bacz – Chemik II Police; D¹brovia St. D¹browa
– Orze³ £o¿nica; Jeziorak Szczecin – Wicher Reptowo; Œwiatowid £obez –
Ina Iñsko; Flota II Œwinoujœcie – Masovia Maszewo; Ehrle Dobra Szcz. Mewa Resko; Promieñ Mosty – Wicher Brojce.
15.05 (sobota) Pogoñ II Szczecin – Orze³ £o¿nica; Flota II Œwinoujœcie
- Ehrle Dobra Szcz.; 13.30 Korona Stuchowo – Ina Iñsko; 13.30 Jeziorak
Szczecin – Wicher Brojce; 16.00 Œwiatowid £obez – Promieñ Mosty; 16.05
(niedziela) 15.00 D¹brovia St. D¹browa – Mewa Resko; 17.00 Fagus Ko³bacz – Masovia Maszewo; 18.00 Chemik II Police – Wicher Reptowo.
Klasa A 15.05 (sobota) Iskra Golczewo – Jantar Dziwnów; Bizon Cerkwica – Rega II Trzebiatów; Ba³tyk Miêdzywodzie – Fala Miêdzyzdroje; Ba³tyk
Gostyñ – Orze³ Prusinowo; 15.30 Pionier ¯arnowo – Olimpia Nowogard;
16.00 Radovia Radowo Ma³e – Sowianka Sowno. 16.05 (niedziela) 16.00
Znicz Wysoka Kam. - B³êkitni Trzyg³ów.
Klasa B 15.05 (sobota) Znicz Sulibórz – Piast Kolin; 16.05 (niedziela)
16.00 Œwiatowid II £obez – Derby Ulikowo; 17.00 Orkan II Suchañ – Ogniwo Dzwonowo.

kolejnych bramek. A ju¿ w najbli¿sz¹ œrodê jeden z hitów sezonu
w Dobrej. Do Sarmaty przyje¿d¿a
Gwardia Koszalin.
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Piotr Grochulski (3’), Wojciech GuŸniczak (8’), Damian Padziñski (22’)
dla S³awy: Zbigniew Zawada (5’),
Sk³ady dru¿yn
Sarmata Dobra: Marcin Kamiñski, Wojciech Dorsz, Jaros³aw
Jaszczuk (kpt), Emilian Kamiñski,
Kamil Pacelt, Krzysztof Szkup (od
84’ Damian Dzierbicki), Wojciech
GuŸniczak (od 76’ Wojciech Kliœ),
Damian Padziñski (od 80’ Wojciech
Bonifrowski), Piotr Grochulski,
Rados³aw Cytowicz (od 72’ £ukasz
Olechnowicz), Grzegorz Mêdrek.
S³awa S³awno: Oskar Wysocki,
Rafa³ Podhorodecki, Daniel Ryfa
(od 28’ Mateusz Ulatowski), Marcin
Wojtaœ, Piotr Œcis³o (kpt), Piotr
Kozdra (od 28’ Piotr Sto³owski),
Daniel Zimoch, Wiktor Sawicki (od
46’ Mateusz Wróbel), Wojciech
Drejski, Przemys³aw Maksymiuk,
Zbigniew Zawada.
Sêdzia g³ówny: Piotr Kotulski,
sêdziowie asystenci: Karol Lewkowicz, Maciej Zawó³.
estan
Klasa A
Sowianka Sowno – Orze³ Prusinowo
1:2; Fala Miêdzyzdroje – Ba³tyk Gostyñ
2:1; Rega II Trzebiatów – Ba³tyk Miêdzywodzie 4:0; Jantar Dziwnów – Bizon Cerkwica 4:0; B³êkitni Trzyg³ów –
Iskra Golczewo 4:2; Olimpia Nowogard – Znicz Wysoka Kamieñska 3:1;
Radovia Radowo Ma³e – Pionier ¯arnowo 3:2.
1. Rega II Trzebiatów
42 63:17
2. Jantar Dziwnów
39 56:28
3. Fala Miêdzyzdroje
38 36:16
4. Iskra Golczewo
37 50:24
5. Radowia Radowo M. 36 45:25
6. B³êkitni Trzyg³ów
34 40:31
7. Olimpia Nowogard
32 46:32
8. Bizon Cerkwica
21 33:37
9. Pionier ¯arnowo
17 31:43
10. Ba³tyk Gostyñ
16 44:49
11. Sowianka Sowno
15 28:56
12. Ba³tyk Miêdzywodzie 15 33:49
13. Orze³ Prusinowo
8 21:76
14. Znicz Wysoka Kam. 4 23:66
Klasa B
Piast Kolin – Œwiatowid II £obez 4:4;
Derby Ulikowo – Orkan II Suchañ 2:0;
Sokó³ Sokoliniec – Saturn Szadzko 2:1.
(Sparta Lubieniów wycofa³a siê z rozgrywek).
1. Sokó³ Sokoliniec
30 29:12
2. Orkan II Suchañ
21 30:14
3. Œwiatowid II £obez
18 27:17
4. Piast Kolin
15 23:27
5. Znicz Sulibórz
15 21:25
6. Saturn Szadzko
13 17:18
7. Derby Ulikowo
11 13:17
8. Ogniwo Dzwonowo
8 17:26
9. Sparta Lubieniów
6 16:37
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IV liga
Drawa Drawsko Pom. - Pogoñ Barlinek
2:7; Gryf Kamieñ Pom. - Sokó³ Pyrzyce
7:0; Leœnik Rossa Manowo – Wybrze¿e
Rewalskie 6:0; Vineta Wolin – Piast
Drzonowo 4:0; Victoria Przec³aw –
Hutnik Szczecin 1:2; Piast Chociwel –
Stal Szczecin 1:0; Ina Goleniów –
Gwardia Koszalin 0:0; Sarmata Dobra
– S³awa S³awno 3:1.
1. Pogoñ Barlinek
2. Hutnik Szczecin
3. Gwardia Koszalin
4. Gryf Kamieñ Pom.
5. Vineta Wolin
6. Ina Goleniów
7. Sarmata Dobra
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. Victoria Przec³aw
10. Drawa Drawsko Pom.
11. Leœnik/Rossa Manowo
12. Piast Chociwel
13. Sokó³ Pyrzyce
14. S³awa S³awno
15. Stal Szczecin
16. Piast Drzonowo

52 52:11
47 47:20
46 44:15
45 69:21
39 45:27
37 43:22
34 51:40
32 35:32
30 32:30
25 26:36
25 25:24
20 35:40
13 25:63
12 17:65
11 26:50
6 15:91

V liga
Stal Lipiany – Kluczevia Stargard 1:4;
Sparta Gryfice – Zorza Dobrzany 4:2;
Odra Chojna – GKS Mierzyn 4:0; Polonia P³oty – Arkonia Szczecin 0:5; Woda
Piast II Rzecko - K³os Pe³czyce 1:1;
Sparta Wegorzyno – Pomorzanin Nowogard 1:0; Osadnik Myœlibórz –
Iskierka Szczecin 2:2; Orze³ TrzciñskoZdrój – Œwit Szczecin 2:1.
1. Kluczevia Stargard
50 56:13
2. Arkonia Szczecin
43 58:19
3. Odra Chojna
41 46:21
4. Stal Lipiany
38 44:40
5. Polonia P³oty
37 48:27
6. Osadnik Myœlibórz
33 44:35
7. Sparta Gryfice
31 35:36
8. K³os Pe³czyce
28 27:34
9. Orze³ Trzciñsko-Zdr.
27 30:33
10. Zorza Dobrzany
24 32:35
11. Pomorzanin Nowogard 24 16:28
12. Œwit Szczecin
23 25:30
13. GKS Mierzyn
17 19:38
14. Woda-Piast Rzecko
17 19:52
15. Iskierka Szczecin
16 15:42
16. Sparta Wêgorzyno
14 19:50
Klasa okrêgowa
Promieñ Mosty – Flota II Œwinoujœcie
1:1; Wicher Brojce – Œwiatowid £obez
1:0; Ehrle Dobra Szcz. - Pogoñ II Szczecin 0:12; Mewa Resko – Jeziorak
Szczecin 1:5; Orze³ £o¿nica – Chemik
II Police 3:0; Masovia Maszewo – D¹brovia Stara D¹browa 2:1; Ina Iñsko –
Fagus Ko³bacz 0:1; Wicher Reptowo –
Korona Stuchowo 1:3.
1. Masovia Maszewo
2. Pogoñ II Szczecin
3. Ehrle Dobra Szcz.
4. Wicher Brojce
5. Jeziorak Szczecin
6. Flota II Œwinoujœcie
7. Korona Stuchowo
8. Fagus Ko³bacz
9. Orze³ £o¿nica
10. Ina Iñsko
11. Œwiatowid £obez
12. Chemik II Police
13. D¹brovia St. D¹browa
14. Promieñ Mosty
15. Wicher Reptowo
16. Mewa Resko

47 44:20
41 86:18
40 44:36
38 39:25
38 51:18
37 51:40
34 35:36
34 41:33
33 36:34
26 28:37
25 23:43
18 36:54
18 35:42
18 33:63
13 25:62
11 23:69
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SPORT

tygodnik ³obeski 11.5.2010 r.

Wêgorzyno – kuŸni¹ talentów
Krajowy koordynator sportowego programu „Czwartki Lekkoatletyczne” 2009/2010 - Stowarzyszenie Sport Dzieci i M³odzie¿y w Warszawie, opublikowa³ tabele z wynikami zawodów rundy
jesiennej. Tabele i statystyki potwierdzaj¹ udzia³ oko³o 350 tysiêcy dziewcz¹t i ch³opców szkó³
podstawowych z 85 miast Polski.
Do tego grona aktywnych œrodowisk sportu szkolnego nale¿y Powiat £obeski.
Z satysfakcj¹ nale¿y zauwa¿yæ,
¿e wœród czo³ówki krajowej m³odych lekkoatletów znajduj¹ siê reprezentanci gmin powiatu ³obeskiego. W tej statystyce wyró¿nia siê
liczna utalentowana grupa uczniów
Szko³y Podstawowej z Wêgorzyna, którzy zostali sklasyfikowani na
bardzo wysokich pozycjach w swoich konkurencjach:
Anna KO£ODYÑSKA2 miejsce w konkurencji skoku w dal wynikiem 4,38 m (sklasyfikowano w
tabelach 1390 uczennic klas V)
Dawid STASIAK 2 m. w biegu
na 300 metrów wynikiem 51,00 s
(sklasyfikowano w tabelach 855
uczniów klas IV)

Fina³
Pucharu
Polski
w Dobrej
ZZPN poinformowa³, ¿e
fina³owy mecz Pucharu
Polski Regionu
Szczeciñskiego pomiêdzy
Sarmat¹ Dobra,
a Hutnikiem Szczecin
odbêdzie siê 19 maja
(œroda), o godz. 17.00,
na stadionie w Dobrej.
Zwyciêzca tego spotkania zmierzy siê w Finale Wojewódzkim ze
zwyciêzc¹ Fina³u Pucharu Polski
Regionu Koszaliñskiego, czyli
Draw¹ Drawsko Pomorskie lub
Gwardi¹ Koszalin. Zespó³, który
oka¿e siê najlepszy, bêdzie reprezentowa³ województwo zachodniopomorskie w Pucharze Polski na
szczeblu centralnym.
(r)

Aron STASIAK 3 m. w biegu
na 60 m wynikiem 8,90 s (sklasyfikowano w tabelach1403 uczniów
klas IV)
Anna KO£ODYÑSKA 7 m. w
konkurencji biegu na 60 m wynikiem 8,90 s (sklasyfikowano w tabelach 1502 uczennic klas V),
Kinga CISZEWSKA 12 m. w
konkurencji biegu na 60 m wynikiem 9,00 s (sklasyfikowano 1502
uczennice klas V)
Aron STASIAK 14 m. w konkurencji rzutu pi³k¹ palantow¹ wynikiem 45 m (sklasyfikowano 944
uczniów klas IV)
Micha³ BANASZAK 26 m. w
konkurencji biegu na 300 m wynikiem 48,01 s (sklasyfikowano 775
uczniów klas VI).
Uczniom z Wêgorzyna nale¿¹
siê obfite brawa za widoczny dorobek sportowy i osi¹gniête wyniki na
skalê krajow¹. S³owa uznania kiero-

wane s¹ ku twórcom przysz³ych
mistrzów, nauczycielom wychowania fizycznego - p. Monice Nadkiernicznej i p. Dariuszowi Czajce. Fani lekkiej atletyki licz¹ na
dalsz¹ efektywn¹ pracê szkoleniow¹ i progresjê wyników ³¹cznie
z miejscami medalowymi w fina³ach tej imprezy w Warszawie.

kiem 57 m (sklasyfikowano 1260
uczniów klas VI).

Systematyczny udzia³ w Powiatowych „Czwartkach Lekkoatletycznych” i podobnie wysoki poziom sportowy zaznaczyli równie¿
uczniowie z s¹siednich szkó³ naszego powiatu.
Szko³a Podstawowa w Dobrej
(instruktor lekkiej atletyki i nauczyciel wf Janusz £ukomski):
Milena SADOWSKA 3 m. w
biegu na 600 m wynikiem 2:03,08
min. (sklasyfikowano w tabelach
1403 uczniów klas IV)
Jakub LECHOWSKI 13 m. w
rzucie pi³eczk¹ palantow¹ wyni-

Szko³a Podstawowa nr 2 w
£obzie (nauczyciel wf Waldemar
Winiarski i El¿bieta Romej)
Kacper GA£AN 6 m. w biegu
na 1000 m w czasie 3:26,0 min. (sklasyfikowano 343 uczniów klas V).

Szko³a Podstawowa w Be³cznej
(nauczyciel wf Kazimierz Pawelec)
Mateusz GUNERA 3 m. w konkurencji rzutu pi³eczk¹ palantow¹
wynikiem 52 m (sklasyfikowano
1220 uczniów klas V).

Fina³ Ogólnopolski „Czwartków Lekkoatletycznych” z udzia³em 40-osobowej reprezentacji Powiatu £obeskiego odbêdzie siê w
dniach 11-13.06.2010 r. na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Zdzis³aw Bogdanowicz

M³odzi biegacze nie zwodz¹
Laureaci III Gali
Sportu £obeskiego –
Krzysztof Kraus
i Justyna Romej
z ³obeskiego gimnazjum nie zawodz¹.
Do £obza przywieŸli
znów dwa medale
z Wojewódzkich Biegów Prze³ajowych
rozgrywanych w
Policach. Rosn¹
tak¿e ich nastêpcy.
Milenka Sadowska uczennica
klasy IV (!) z Dobrej zdoby³a br¹zowy medal w kategorii szkó³ podstawowych.
Na leœnych trasach w Policach
odby³y siê Mistrzostwa Województwa w Biegach Prze³ajowych dla
szkó³ podstawowych i szkó³ gimnazjalnych.
Reprezentanci szkó³ z powiatu
³obeskiego wypadli znakomicie,
zdobywaj¹c trzy miejsca medalowe
– jeden srebrny i dwa br¹zowe medale. Dziêki udanemu startowi naszej m³odzie¿y w klasyfikacji generalnej wszystkich powiatów £obez
zosta³ sklasyfikowany na wysokiej
6. pozycji z dorobkiem 37 punktów.

Na wyró¿nienie zas³uguj¹ m³odzi biegacze, zdobywaj¹cy punkty
do wspó³zawodnictwa sportowego
powiatów.
Wojewódzkie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej – szko³y podstawowe
3 miejsce, br¹zowy medal
Milena Sadowska - Szko³a Podstawowa w Dobrej (8 pkt.) opiekun
- nauczyciel wychowania fizycznego Janusz £ukomski,
9 m. Kacper Ga³an - Szko³a
Podstawowa nr 2 w £obzie (3 pkt.)
16 m. Ryszard Rzepecki - Szko³a Podstawowa Dobra (3 pkt.)
19 m. Pawe³ Molenda - Szko³a
Podstawowa nr 2 £obez (3 pkt.)
30 m. Patryk Gendera - Szko³a
Podstawowa Wêgorzyno (2 pkt.).
Wojewódzka Gimnazjada –
szko³y gimnazjalne
2 m. srebrny medal Justyna
Romej - Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie (10 pkt.), opiekun -

nauczyciel wychowania fizycznego
w SP nr 2 El¿bieta Romej,
3 m. br¹zowy medal Krzysztof
Kraus - Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie (8 pkt.) opiekun nauczyciel wychowania fizycznego
Kazimierz Mikul.
Rewelacj¹ ca³ych zawodów
okrzykniêto Milenkê Sadowsk¹ z
Dobrej. Jako najm³odsza uczestniczka fina³ów wojewódzkich - uczennica klasy IV, rywalizowa³a w jednej
grupie z dziewczynkami z klas VI. W
gronie 80 zawodniczek starszych o
dwa lata wywalczy³a miejsce na podium. Podopieczna Pana Janusza
£ukomskiego, nauczyciela i instruktora lekkiej atletyki w Dobrej, do
licznej ju¿ kolekcji medali i dyplomów zdobytych w biegach ulicznych
i prze³ajowych do³o¿y³a nastêpny,
najcenniejszy – medal Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.
Zdzis³aw Bogdanowicz

Kradli drzewo z lasu
(GMINA £OBEZ). 1 maja 2010 r. policjanci z £obza wspólnie ze
Stra¿nikiem Leœnym zatrzymali dwóch sprawców kradzie¿y drzewa z
lasu. Józef B. i Mariusz D. mieszkañcy gminy £obez wyciêli siedem olch
w okolicy miejscowoœci Polakowo.
Nie zd¹¿yli jednak zabraæ drewna, albowiem zostali zatrzymani na gor¹cym uczynku. Sprawcy zostali przes³uchani w tej sprawie. Za usi³owanie
kradzie¿y drewna grozi kara pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat.
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Bezpieczne
przedszkolaki z £obza
Kolizje drogowe
5 maja br. na terenie powiatu
dosz³o do dwóch kolizji drogowych.
Pierwsza z nich mia³a miejsce przed
godzin¹ 8 rano w Wêgorzynie,
gdzie kieruj¹cy samochodem marki VW Passat mieszkaniec Szczecina, przy wyje¿d¿aniu ze stacji paliw,
zderzy³ siê z samochodem marki
Mercedes, kierowanym przez
mieszkañca Wêgorzyna.
Druga kolizja zdarzy³a siê po
godzinie 15. w £obzie, na ulicy Koœcielnej, gdzie kieruj¹cy samochodem marki Fiat 125 Józef K. na
przejœciu dla pieszych nie udzieli³
pierwszeñstwa przechodz¹cej przez
jezdniê pieszej z £obza. Kierowca
potr¹ci³ kobietê i odjecha³ z miejsca zdarzenia.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
w majowy weekend
Podczas majowego weekendu
policjanci zatrzymali znów nietrzeŸwych kieruj¹cych.
Tym razem ujawnili dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych samochodami: Adama J. z £obza kieruj¹cego
samochodem marki Fiat Doblo z
wynikiem 0,48 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu i Paw³a

Rz., kieruj¹cego w Runowie Pomorskim samochodem marki Fiat 126 p
z wynikiem 0,78 mg/l.
Kolejni to trzej nietrzeŸwi rowerzyœci ³ami¹cy s¹dowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów.
Tomasza O. zatrzymano na trasie Wêgorzyno - Przytoñ, Wies³awa
C. na drodze Resko – £abuñ Wielki,
który dodatkowo naruszy³ s¹dowy
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, Jerzego A., który w Runowie Pomorskim jecha³ rowerem na
„podwójnym gazie” i tak¿e z³ama³
s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz S³awomira Z., który na
drodze Resko - S³owikowo jecha³
rowerem z wynikiem 0,83 mg/l.

Zniszczone auta
W dniu 3 maja br., w godzinach
nocnych, w £obzie, na ulicy G³owackiego, nieznany na chwilê
obecn¹ sprawca zniszczy³ dwa samochody. W samochodzie Toyota
Starlet wygi¹³ tyln¹ wycieraczkê i
wgniót³ pokrywê baga¿nika.
Straty oceniono na ponad 250 z³.
Natomiast w samochodzie Honda
Jazz sprawca tak¿e wygi¹³ tyln¹ wycieraczkê i dodatkowo po³ama³ obudowê pokrywy zamka baga¿nika.
Straty wynosz¹ ponad 250 z³.

Kilka dni temu do przedszkola
im Krasnala Ha³aba³y w £obzie
zawitali policjanci z £obza. Kilka
miesiêcy wczeœniej mundurowi
przeprowadzili z dzieæmi pogadankê na temat bezpiecznego zachowania siê na drodze, w domu i
na podwórku.
Tym razem 4 latki w asyœcie
policjantki æwiczy³y praktycznie
zdobyte wczeœniej wiadomoœci.
Ka¿dy przedszkolak otrzyma³ kamizelkê odblaskow¹. Dzieci parami

same przechodzi³y przez oznakowane przejœcie dla pieszych Oczywiœcie przed wejœciem na jezdniê
ka¿dy maluch rozgl¹da³ siê trzy
razy.
Ten egzamin przedszkolaki zda³y celuj¹co. W nagrodê dzieci mog³y
wejœæ do policyjnego radiowozu i
poczuæ siê jak „prawdziwy policjant”. Na koniec tego mi³ego spotkania przedszkolaki otrzyma³y
„odblaskowe medale”, które zawiesz¹ na kurtkach i plecakach.
Asp. Anna Gembala

Kultury: Natalii Ho³owczak i
Agnieszki Wackoni.
Wieczorem sympatycy tañca i
dobrej muzyki mogli bawiæ siê na
koncercie laureatów „Szansy na
Sukces”: Bartka Michalczyka z zespo³em „Harmony” oraz w³oskiego
piosenkarza Thomasa Grotto.
PóŸniej rozpoczê³a siê zabawa
taneczna pod chmurk¹ i nawet godzinny majowy deszcz nie przeszkodzi³ mieszkañcom Reska i gminy w dobrej zabawie.
Oprócz wystêpów artystycz-

nych mieszkañcy Reska mieli zapewnione liczne atrakcje, miêdzy
innymi loteriê fantow¹ oraz pyszny
¿urek z wk³adk¹ przygotowany
przez Stowarzyszenie „Arka”, stra¿acki tor przeszkód na weso³o , pokaz sztuki garncarskiej,malowanie
twarzy, dmuchane zje¿d¿alnie, akumulatorowe samochodziki, stoiska z
zabawkami, a tak¿e smaczn¹ gastronomiê. Mo¿na by³o obejrzeæ i zakupiæ piêkne obrazy i kartki na ró¿ne
okazje, haftowane przez pani¹ Mariê
Marcinkowsk¹-Berestek.
(o)

Majówka w Resku
Tradycyjnie ju¿ w d³ugi
majowy weekend
pracownicy Centrum
Kultury w Resku
przygotowali dla
mieszkañców Reska
wiele atrakcji.
1 maja odby³a siê w Parku Miejskim Majówka. Impreza rozpoczê³a
siê w Parku Miejskim, gdzie swoje
umiejêtnoœci zaprezentowali karatecy z zespo³u dzia³aj¹cego przy
Centrum Kultury. Po nich wyst¹pi³
zespó³ taneczny z Centrum Kultury
„Gold Dance”, który zaprezentowa³
pe³en ekspresji uk³ad taneczny.
Zaraz po wystêpie tancerzy
odby³ siê Konkurs na Miss i Mistera
Piosenki Dzieciêcej. Dzieci wykaza³y siê du¿¹ odwag¹ prezentuj¹c
swoje zdolnoœci wokalne przed tak
du¿¹ publicznoœci¹. Jury wybra³o
laureatów konkursu:
I miejsce wyœpiewa³a Marita
Romañczuk w piosence pt. „D¿aga”

II miejsce zajê³a Julia Szczepañska z piosenk¹ „Czarne oczy”
III miejsce zdoby³a najm³odsza
uczestniczka konkursu 5 letnia Daria Muszler z piosenk¹ „Czy ten pan
i pani”.
Zwyciêzcy zostali udekorowani
szarfami i koronami oraz obdarowani nagrodami. Pozosta³ych wyró¿niono drobnymi upominkami.
W czasie trwania festynu zosta³
og³oszony jeszcze jeden konkurs
dla najm³odszych - plastyczny. Cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem, a na zwyciêzców czeka³y
atrakcyjne nagrody. Jury mia³o nie
lada problem, by spoœród wielu
piêknych prac wy³oniæ zwyciêzców.
Oto najbardziej uzdolnieni artyœci:
I miejsce - Kamil Winnicki
II miejsce - Darek Witaszek
III miejsce - Wiktoria Operacz.
Mieszkañcy Reska mogli obejrzeæ tak¿e wystêpy muzyczne i wokalne dzieci i m³odzie¿y z Centrum
Kultury w Resku oraz wys³uchaæ
wieloletnich uczestniczek zajêæ
muzyczno-wokalnych Centrum
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Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242.
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 17 brzmia³o:

„Nie zjada pluskwa komputera”
Nagrodê wylosowa³a Pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

