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Pani Malwina Mucha
ma 106 lat !!!
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Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 1.4.2014 r.

Opieka nocna i œwi¹teczna
w starej przychodni
(POWIAT £OBESKI) NFZ rozstrzygn¹³ konkurs ofert na œwiadczenia nocnej i œwi¹tecznej opieki
zdrowotnej od 1 kwietnia 2014
roku. W £obzie bêdzie j¹ sprawowaæ Samodzielny Publiczny Zespó³
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w
Gryficach. Opieka bêdzie œwiadczona w starej przychodni w £obzie,
przy ul. Sikorskiego 6. Tel. 91 573
25 12.
Nocna i œwi¹teczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie
18.00 do 8.00 rano w dni powszednie
oraz ca³odobowo w dni wolne od
pracy.
Jak informuje NFZ, w razie nag³ego zachorowania lub nag³ego pogorszenia stanu zdrowia pacjent
mo¿e siê udaæ po pomoc do dowolnego punktu udzielania œwiadczeñ,
(np. tam, gdzie ma najbli¿ej), niezale¿nie od tego, gdzie mieszka, i do
którego lekarza/ pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
z³o¿y³ swoj¹ deklaracjê.
Dy¿uruj¹cy w przychodni lekarz
udziela porad w warunkach ambula-

toryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych
- w domu pacjenta. W razie koniecznoœci, w uzasadnionych medycznie
przypadkach, lekarz lub pielêgniarka realizuj¹ œwiadczenia nocnej i
œwi¹tecznej opieki zdrowotnej w
domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotycz¹ce œwiadczeñ

udzielanych przez pielêgniarkê w
ramach ci¹g³oœci leczenia, s¹ realizowane - w celu sprawnego ich wykonania - przez w³aœciwy punkt nocnej i œwi¹tecznej pomocy POZ.
Jeœli zajdzie potrzeba, lekarz dy¿urny mo¿e skierowaæ pacjenta do
szpitala lub wezwaæ karetkê pogotowia ratunkowego. Ka¿dy œwiadcze-

niodawca podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) ma obowi¹zek umieœciæ wewn¹trz przychodni
(widoczne tak¿e z zewn¹trz), adresy
oraz numery telefonów podmiotów
udzielaj¹cych œwiadczeñ po godz.
18.00 oraz w dni ustawowo wolne od
pracy.
(r)

Refleksje po zebraniach ROD w £obzie
1. Pan Galczak jako przewodnicz¹cy spotkañ 17 i 18 marca nie poddaje pod g³osowanie wniosków
pana Szatkowskiego i pana Szklarskiego o wydanie kopii sprawozdania finansowego ROD w £obzie za
rok 2013.
2. Ksiêgowa ROD wykazuje w
dochodach tylko 36,6414 ha na 51 ha
w zasobach ogródków, co stanowi
71,8 proc., a 28,2 proc. gruntów nie
jest wykorzystana odpowiednio do
przeznaczenia. Pan burmistrz i niektórzy radni obecni w sali nie okazali
ochoty przyjrzenia siê sprawie i
wgl¹du w ten patologiczny stan. Zaniechanie jest równie¿ grzechem.
14,4 ha gruntów ROD nie jest
wykorzystana w sposób racjonalny.
Mniejszej wagi jest problem, na jak¹
iloœæ hektarów zosta³y z³o¿one zwolnienia podatkowe.
3. Pani ksiêgowa ROD wykaza³a dochód, mno¿¹c 36,6414 ha przez
19 groszy za 1 mkw., a ja p³acê 26 gr
za 1 mkw. O tej ró¿nicy (26-19=7 gr)
pani ksiêgowa powiedzia³a, cytujê:
„gospodarze obiektów dzia³kowych
wnioskuj¹ o zwolnienia op³aty 7 gr/
m.kw. niektórych dzia³kowców, bo

oni wykonuj¹ prace na rzecz ROD”.
Czyli niektórzy p³ac¹ 26 gr/mkw., a
niektórzy 19 gr/mkw. Ilu by³o zwolnionych z op³aty 7 gr/mkw.? Tego
nikt nie powiedzia³ – pewnie bardzo
du¿o, bo w dochodach ROD 7 gr/
mkw. w ogóle nie ujêto. Pewnie tylko
ja zap³aci³em 26 gr, ale ja to mniej ni¿
zero. Je¿eli jest jeszcze ktoœ z dzia³kowiczów, kto zap³aci³ 26 gr/mkw., to
te¿ jest mniej ni¿ zero. Ile to jest 7 gr
za mkw. w op³atach za dzia³kê?
Dzia³ka 416 mkw x 26 gr/mkw. =
108 z³,
dzia³ka416mkw.x19gr/mkw.=79z³
ró¿nica w op³atach wynosi 29 z³.
29 z³, to ju¿ niewiele trzeba dodaæ,
aby zaspokoiæ sk³adkê warszawsk¹
(29 + 8,80 z³ = 37 z³) - na „warszawkê”
idzie 35 proc.
Je¿eli pani ksiêgowa wykazuje
inn¹ kwotê na „warszawkê”, to te 7
gr/mkw. gdzieœ ginie – nie wiadomo
gdzie. Gdyby wszyscy dzia³kowicze
op³acili tak jak ja 26 gr/ mkw., to dochód ROD w £obzie wyniós³by
36,6414 x 26 gr/mkw. = 85.267,64 z³
rocznie, a nie jak s³ysza³o wielu na
spotkaniach - 69.618,66 z³.
To tak, jakby 145 dzia³kowiczów
wcale nie p³aci³o za dzia³ki, albo 851

czynnych dzia³ek by³o zad³u¿onych
po 18,39 z³. Coœ to znaczy? Liczby
nie k³ami¹ panie Zbigniewie Pude³ko!
Wymiana wodomierzy
Przeciwnych wymianie wodomierzy by³o nas kilku. Legalizacja
u¿ywanych liczników i owszem, ale
i wodoci¹gi niech poka¿¹ swoj¹ legalizacjê. Panie Pude³ko - szykuj pan
argumenty na swój zarzut o k³amstwie, bo samym czarowaniem pan
nie wygrasz. Pani prezes ROD Teresa Smolich powiedzia³a, ¿e nie da
kopii sprawozdañ rocznych, choæby to byli i delegaci.
Nie bêdê sili³ siê na jakieœ oryginalne podsumowanie spotkañ ROD
z 17, 18 i 28 marca 2014 r., by³o - minê³o. Ci, co s¹ zainteresowani tematem, co dalej z ogródkami, niech odszukaj¹ dwa artyku³y w Tygodniku
£obeskim. Jeden z 19.02.2013 r. pod
tytu³em „Ogródki warszawskie czy
³obeskie” www.wppp.vel.pl/artykul.php?id=1362218530&gaz=tl i
drugi pod tytu³em: „ObudŸ siê Polsko” Kujawowicza, Tygodnik £obeski z 10.09.2013 r.
Antoni Moroz
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Szko³a ponadgimnazjalna
powstanie w Dobrej
Kolizja
30.03.20014r. w £obzie na ul.
Szosa Œwidwiñska, mieszkaniec
Œwidwina, kieruj¹c samochodem
marki Suzuki, z niewyjaœnionych
przyczyn zjecha³ na lewe pobocze, a
nastêpnie uderzy³ w drzewo uszkadzaj¹c auto.

NietrzeŸwy rowerzysta
29.03.2014 r. oko³o godz. 11.20 na
drodze Wêgorzyno - Po³chowo,
mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (0,80 mg/l).

Wypadek na drodze
Wêgorzyno - Winniki
29.03.2014 r. o godzinie 17.50, na
drodze K-20 Wêgorzyno – Winniki,
60 letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego, znajduj¹c siê w stanie
nietrzeŸwoœci, kieruj¹c samochodem marki Fiat, najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do
warunków panuj¹cych na drodze, w
wyniku czego zjecha³ do rowu, gdzie
dachowa³ uszkadzaj¹c pojazd. Kierowca przetransportowany œmig³owcem do szpitala.

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póŸn. zmian.)
poda³ do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1 oraz
zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.wegorzyno.pl
wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
oznaczonej jako dz. nr 853/2 o pow. 0,1740 ha w obrêbie nr 1
m. Wêgorzyno.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
Wêgorzynie ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 91 39 71
267.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska

(DOBRA) Radni powiatowi jednog³oœnie przyjêli projekt uchwa³y
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia pomiêdzy Powiatem £obeskim a Gmin¹ Dobra, w
przedmiocie za³o¿enia i prowadzenia przez gminê szkó³ ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokszta³c¹cego oraz zasadniczej szko³y zawodowej.
Utworzenie i prowadzenie szkó³
ponadgimnazjalnych nale¿y do powiatu. Gminy mog¹ je prowadziæ po
zawarciu porozumienia z powiatem i
o to wyst¹pi³a burmistrz Dobrej do
starostwa w £obzie. Przypominamy,
¿e gmin¹, która obecnie prowadzi
szko³ê ponadgimnazjaln¹, jest gmina Resko.
Koncepcjê utworzenia szko³y
ponadgimnazjalnej i zawodowej w
Dobrej przedstawi³a burmistrz Do-

brej Barbara Wilczek podczas posiedzenia zarz¹du powiatu w £obzie.
Z uzasadnienia burmistrz wynika, ¿e sytuacja gminy Dobra w zakresie oœwiaty sta³a siê trudna. Zmniejsza siê liczba oddzia³ów w gimnazjum. Obecnie jest szeœæ oddzia³ów,
klasy s¹ nieliczne, a budynek gimnazjum jest du¿y. S¹ puste sale.
- Zosta³a zrobiona ankieta wœród
rodziców i by³o 90 proc. zainteresowanych szko³¹ zawodow¹ i 70 proc.
szko³¹ licealn¹. Takie dzia³ania, gdyby zosta³y podjête, nie spowoduj¹
strat dla Zespo³u Szkó³ w £obzie, bo
m³odzie¿ z Dobrej doje¿d¿a do szkó³
w Nowogardzie. Czêœæ m³odzie¿y w
Dobrej koñczy swoj¹ edukacjê na
gimnazjum, bo rodziców nie staæ na
wykupienie biletu miesiêcznego.
Jakie by³yby korzyœci dla gminy po
utworzenia szko³y? Po pierwsze,
sp³ywaj¹ca subwencja. Po drugie,
mo¿liwoœæ zatrudniania nauczycieli.
Gmina Dobra deklaruje prowadzenie
tej szko³y – powiedzia³a podczas
zarz¹du burmistrz Dobrej.
Szko³a ponadgimnazjalna w Dobrej, przy sprzyjaj¹cych wiatrach
mia³aby powstaæ ju¿ od wrzeœnia.
Jak na razie pozytywnie odniós³ siê
zarówno zarz¹d powiatu, jak i Rada
Powiatu, która jednog³oœnie przeg³osowa³a projekt uchwa³y. MM
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Pani Malwina Mucha ma 106 lat!

(RESKO). Niecodzienna uroczystoœæ odby³a siê 15 marca 2014
r. w gminie Resko. W tym dniu jubileusz 106 urodzin obchodzi³a
mieszkanka £osoœnicy pani Malwina Mucha.
106 lat to czas, który dla wiêkszoœci z nas, zw³aszcza na pocz¹tku
¿yciowej drogi, wydaje siê niemal
nie do osi¹gniêcia. Jest to przede

wszystkim czas, w którym zebraæ
mo¿na mnóstwo doœwiadczeñ i
¿yciowej m¹droœci.
Dostojna Jubilatka p. Malwina
Mucha osi¹gnê³a wiek, o którym
wszyscy marzymy i którego ¿yczymy sobie nawzajem w szczególnie
uroczystych chwilach, ale który
osi¹gaj¹ tylko nieliczni. Takich osób
w gminie Resko jest niewiele.
Pani Malwina prze¿y³a ca³y wiek

polskiej historii, by³a œwiadkiem wielu przemian ustrojowych i spo³ecznych. Jej ¿ycie to skarbnica wiedzy
i doœwiadczeñ, z której czerpaæ mog¹
m³odsze pokolenia.
Pani Malwina urodzi³a siê
10.03.1908 r. w miejscowoœci Cieciejki na Bia³orusi, a wiêc jeszcze w zaborze rosyjskim! W 1945 r. wraz z mê¿em Augustynem przybyli na Ziemie
Zachodnie i osiedlili siê w Lubieniu
Dolnym. Pani Malwina i Augustyn
Muchowie przez wiêkszoœæ ¿ycia
prowadzili gospodarstwo rolne.
Pañstwo Muchowie wychowali 5
dzieci. Pani Malwina doczeka³a siê
19 wnuków, 27 prawnuków i 4 praprawnuków. Obecnie mieszka w
£osoœnicy z najm³odsz¹ córk¹ Teres¹ Adamiak. Z pewnoœci¹ to w³a-

œnie troskliwa opieka rodziny, mi³oœæ
i szacunek, jakim p. Malwina jest otaczana, pomog³y Jubilatce osi¹gn¹æ
tak piêkny i sêdziwy wiek.
W tym uroczystym i wyj¹tkowym dniu 106-urodzin Dostojnej
Jubilatce wizytê z³o¿y³a p. B. Basowska, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
w Resku, która w imieniu w³asnym,
samorz¹dowców i Burmistrza Reska
z³o¿y³a Jubilatce najserdeczniejsze
¿yczenia zdrowia, cierpliwoœci w
zmaganiu siê z wszelkimi niedogodnoœciami dnia codziennego oraz nieustaj¹cej pogody ducha i uœmiechu.
Oprócz ¿yczeñ, gratulacji, kwiatów i upominków p. Malwina otrzyma³a wspania³y tort, na który zaprosi³a liczn¹ rodzinê, znajomych i zaproszonych goœci.
200 lat Pani Malwino!
(jf)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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MIESZKANIA

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

W centrum £obza do wynajêcia lokal u¿ytkowy 50 mkw. na biuro,
us³ugi, sklep. Tel. 691 305 860

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00

OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Powiat ³obeski
Poszukujê opiekunki do 2-letniego
ch³opca. Tel. 667329389.
Zatrudniê do pracy œlusarza – rencistê. Tel. 608 287 839

Zatrudniê

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.
Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.
Sprzedam pralkê automatyczn¹ w
bardzo dobrym stanie. Tel. 91 395
2212
Sprzedam pianina z gwarancj¹,
strojeniem i transportem. Tel. 604
569 342

mechanika
samochodowego

Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Region

Tel. 502 770 750

Powiat gryficki

Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

Zaopiekuje siê osob¹ starsz¹ lub
mieszkaniem które wymaga prac
porz¹dkowych. 501-055-122

MOTORYZACJA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

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

KOREPETYCJE

Region

Powiat ³obeski

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

Korepetycje z matematyki dla
uczniów szko³y podstawowej i
gimnazjum. Tel. 726 315 412

Powiat gryficki
Do wynajêcia punkt handlowy
w Niechorzu. Bardzo dobra lokalizacja przy zejœciach pla¿owych. Na dzia³alnoœæ typu: kiosk,
bi¿uteria, odzie¿, warzywa. Niewielka powierzchnia, atrakcyjna
cena. Kontakt: 601 05 99 34
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Gryficach. Tel. 797 166 734
Wydzier¿awiê sklep pod dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w
Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 500-828-341.

Powiat œwidwiñski
Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Lokal do wynajêcia
130 mkw.
na dzia³alnoœæ
biurow¹, 2 piêtro
Gryfice,
ul Niepodleg³oœci
centrum miasta.
Tel. 605 421 308

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
do remontu w Œwidwinie. Tel. 600
565 719

Powiat ³obeski
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie
w Dalnie, pow. 38,7 mkw., II piêtro,
gara¿. Tel. 507 361 139.
£obez centrum. Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, stare budownictwo, PILNE. Cena do negocjacji.
Tel. 501 343 040
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie; 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka, ca³oœæ o pow. 53 mkw..
Na II piêtrze. Spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 95 tys. z³. Tel. 663 248
859.
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 4 pokojowe o pow. 74 mkw.
w £osoœnicy, na parterze, w bloku 2
piêtrowym. Ogrzewanie w³asne,
piec w piwnicy. Dodatkowo budynek gospodarczy i dzia³ka 5 arów.
Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel.
600 037 906.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w Radowie Ma³ym + gara¿ + dzia³ka. Tel. 517 512 886.

ROLNICTWO

Region
Kurki nioski odchowane pow. 7
tygodni (szczepione) sprzeda¿
od 31.03.2014r. Gospodarstwo
Rolno - Drobiarskie ¯abowo 13.
Tel. 91 391 0666, 502 530 452
Kury nioski i kurczêta leghorna, tel.
501-057-385.

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37mkw
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 40,6 mkw, parter
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63 mkw, parter
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 56,1 mkw, I piêtro
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 54,5 mkw, I piêtro
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 42 mkw, parter
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow. 78,4 mkw, II piêtro
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46 mkw, II piêtro
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 116,12 mkw, parter
DOBRA - 2 pokoje, pow. 59,26 mkw, I piêtro
DOBRA - 3 pokoje, pow. 66,12 mkw, II piêtro
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5 mkw, I piêtro
DO BRA (okolica) - 2 pokoje, pow. 54,9 mkw, parter
DOBRA (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,8 mkw, I piêtro

- CENA 170.000 z³
- CENA 79.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 129.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 117.000 z³
- CENA 99.000 z³
- CENA 130.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 70.000 z³
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B³¹d czy œwiadome dzia³anie - dociekali radni

Radni nie zgadzaj¹ siê z wojewod¹
i zaskar¿¹ jego decyzjê do s¹du
(£OBEZ). Rada Miejska
w £obzie wniesie
skargê do
Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego
w Szczecinie na
rozstrzygniecie
nadzorcze wojewody.
Przypominamy, ¿e
nadzór prawny
wojewody podwa¿y³
procedurê wniesienia
uchwa³y obni¿aj¹cej
pensum burmistrza pod
obrady rady, tym
samym uniewa¿niaj¹c
ca³¹ uchwa³ê.
Gor¹ce dyskusje na temat dzia³añ, jakie podejmowano podczas
procedowania uchwa³y prowadzono podczas komisji po³¹czonych
oraz podczas sesji. Radni, inicjatorzy obni¿ki wynagrodzenia burmistrza, wskazywali na przewodnicz¹cego rady oraz pracowników urzêdu, którzy ich zdaniem œwiadomie
doprowadzili do takiej sytuacji.
Przypomnijmy, ¿e 5 lutego Rada
Miejska obni¿y³a pensjê burmistrzowi Ryszardowi Soli. Do r¹k radnych trafi³o rozstrzygniêcie nadzorcze wojewody z 7 marca. Wojewoda
stwierdzi³ niewa¿noœæ uchwa³y. Z
ustaleñ jakie poczyni³y organa wojewody wynika³o, ¿e uchwa³a zosta³a wprowadzona z naruszeniem statutu gminy, bowiem wynagrodzenie
Burmistrza ustala wprawdzie Rada
Miejska, ale na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cych sta³ych komisji. Natomiast z ustaleñ organów
wojewody wynika³o, czyli z odpowiedzi Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w £obzie, ¿e uchwa³a zosta³a wprowadzona na wniosek
cz³onków Komisji Rewizyjnej.
Z rozstrzygniêciem nadzorczym
nie zgodzili siê radni, którzy byli inicjatorami uchwa³y. Pod obrady rady
trafi³ projekt uchwa³y w sprawie
wniesienia skargi do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego na rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody
Zachodniopomorskiego. W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy

m.in.: Rozstrzygniêcie nadzorcze
Wojewody, które wp³ynê³o do Urzêdu Miejskiego w £obzie poczt¹ elektroniczn¹ w dniu 10 marca 2014 r.
oparte jest na piœmie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej z dnia 19 lutego
2014 r. Pismo to zawiera nieprawdziwe dane mówi¹ce o tym, ¿e „z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y (…) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
£obza wyst¹pili cz³onkowie Komisji
Rewizyjnej”. Cz³onkowie Komisji
Rewizyjnej nie wystêpowali z ¿adn¹
inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y. To
grupa radnych (…) z³o¿y³a w dniu 9
stycznia 2014 r. projekt uchwa³y w
sprawie wynagrodzenia Burmistrza.
Z projektem tym zapozna³ siê Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Œwiadczy o tym to, ¿e projekt tej uchwa³y
zosta³ wprowadzony do porz¹dku
obrad na sesjê 5 lutego 2014 r. (...)”.
Na temat przeprowadzenia procedury odby³a siê gor¹ca dyskusja
jeszcze podczas komisji po³¹czonych.
- Sk³adam wniosek o zaskar¿enie
rozstrzygniêcia nadzorczego do
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Szczecinie. Gdyby to, co
by³o tutaj procedowane i robione
pan przewodnicz¹cy napisa³ do nadzoru prawnego wojewody, podejrzewam, ¿e nadzór prawny wojewody
nie uchyli³by uchwa³y. Projekt
uchwa³y po pierwsze by³ z³o¿ony
przez grupê radnych, a nie przez
komisjê rewizyjn¹, po drugie projekt
uchwa³y nie zosta³ przed³o¿ony na
sesji - je¿eli zosta³by przed³o¿ony na
sesji, faktycznie nie by³oby mo¿liwoœci jego konsultowania i nikt nie
móg³by siê na ten temat wypowiedzieæ. Wniosek by³ z³o¿ony prawie
miesi¹c przed sesj¹, mo¿na by³o
cuda z tym wszystkim robiæ. Nikt
nikogo nie poinformowa³ np. mnie,
¿e mam cokolwiek z tym robiæ; nie
poinformowa³ równie¿ nikogo z innych wnioskodawców. Mnie nie
staæ na to, abym ja sobie utrzymywa³
prawnika. Tutaj jest radca prawny,
przepuœci³ to wszystko, wszystko
³adnie przesz³o i raptem, jak nigdy,
nadzór prawny wojewody przysy³a
pismo o tym, aby napisaæ jak to by³o
procedowane. Nigdy tego nie by³o.
Tu raptem przysy³aj¹ – i gdyby jeszcze by³o opisane, jak to faktycznie
by³o... 21 stycznia, po sesji nadzwyczajnej, siedzieliœmy tu w 13 osób i
pan przewodnicz¹cy rady pyta³ siê,
w jaki sposób bêdziemy to procedo-

wali – i tutaj po ma³ej dyskusji doszliœmy do wniosku, ¿e nie bêdziemy
tego rozpatrywali na komisjach, tylko od razu bêdziemy to procedowali
na sesji. Byli przewodnicz¹cy komisji, nikt siê nic nie wypowiada³. Dlatego wnoszê, aby to rozstrzygniêcie
zaskar¿yæ, opisaæ jak to by³o faktycznie. Mo¿e s¹d uzna, ¿e nie mamy
racji, ale ja chcê wyjœæ z tego wszystkiego z twarz¹. Przez prawie miesi¹c
nikt z urzêdników nie powiedzia³, ¿e
ten wniosek jest Ÿle z³o¿ony, ¿e trzeba tak i tak go z³o¿yæ, a przez tyle lat
wspaniale mi siê z nimi wspó³pracowa³o - powiedzia³ radny Henryk
Stankiewicz.
W rozmowê w³¹czy³a siê radna
Wies³awa Romejko.
- S³ysza³am tu lekki komentarz
pana burmistrza, ¿e Komisja Rewizyjna... Nie Komisja Rewizyjna - panie burmistrzu. Szkoda ¿e nie ma
pana przewodnicz¹cego rady, bo
chcia³am pogratulowaæ poprowadzenia tak sprawy, ¿eby jej nie za³atwiæ. Komisja Rewizyjna zebra³a siê
3 stycznia, na tej komisji panie burmistrzu zapad³a decyzja, o tym, ¿e nale¿a³oby z tym coœ zrobiæ. Niemniej
jednak grupa radnych, która mia³a
¿yczenie przyjœæ na nastêpne spotkanie, nie ma ¿adnego protoko³u, ¿e
to by³a jakaœ Komisja Rewizyjna.
Uwa¿am, ¿e pan przewodnicz¹cy
nagi¹³ sprawê i napisa³ nie tak, jak
trzeba. Spotkanie by³o w okresie
póŸniejszym, uczestniczyli w nim
dwaj panowie, by³a pani Bogucka.
Pozostali radni, z którymi zdo³a³am
rozmawiaæ, byli poinformowani, ¿e
jest takie spotkanie organizowane
po to, by wszyscy mogli siê wypowiedzieæ. Najpierw rozmawia³am z
panem przewodnicz¹cym na temat
tej uchwa³y i prosi³am, aby zaprosi³
wszystkich radnych, ¿eby ka¿dy
móg³ siê na ten temat wypowiedzieæ.
Pan przewodnicz¹cy na mój wniosek
nie zareagowa³, powiedzia³, ¿e tylko
zwo³a prezydium rady i to prezydium
mia³o spotkanie. Uchwa³a wtedy ju¿
by³a z³o¿ona. Teraz istotna rzecz, co
jest wa¿niejsze – wniosek przewodnicz¹cego rady zaopiniowany przez
przewodnicz¹cych komisji jest wa¿niejszy, ni¿ projekt uchwa³y z³o¿ony
w terminie na rêce przewodnicz¹cego, z zachowaniem wszystkich zasad, gdzie by³o zebranie prezydium
rady? Nie rozumiem - poniewa¿ nasz
statut okreœla jednoznacznie - wynagrodzenie ustala przewodnicz¹cy
po pozytywnej opinii przewodnicz¹-

cych komisji sta³ych. Nasz statut
równie¿ okreœla, ¿e grupa radnych,
któr¹ my byliœmy, ma prawo z³o¿yæ
tak¹ uchwa³ê. Uchwa³a zosta³a z³o¿ona i w terminie i z okreœlonymi zasadami, dlatego w moim odczuciu,
najwiêksze pretensje mam do pana
przewodnicz¹cego, ¿e ca³a procedura nie zosta³a przeprowadzona tak,
jak nale¿y. Uwa¿am, ¿e uchwa³a zosta³a z³o¿ona w terminie, z zachowaniem okreœlonych zasad, a podwa¿anie tego, ¿e to zrobi³a Komisja
Rewizyjna, albo ¿e nie by³o zapytania przewodnicz¹cych komisji sta³ych - to jest absurd. Na sesji g³osowaliœmy imiennie. Ka¿dy z nas móg³
siê wypowiedzieæ, ka¿dy z nas podpisywa³ siê, ka¿dy z nas podejmowa³
decyzjê. Nie rozumiem - instancja
rady, 15 radnych, jest mniej wa¿na
ni¿ instancja przewodnicz¹cego? Bo
zaczyna dochodziæ do jakichœ absurdów w tej radzie. Nie rozumiem, co
tutaj jest grane, bo dla mnie to próba
uciêcia ³ba tematowi - przepraszam
za u¿ycie takiego s³owa. Panie burmistrzu - jak pan dobrze wie, ca³e
dzia³ania, jakie s¹ zwi¹zane z kanalizacj¹, czy prowadzeniem inwestycji
- ja nigdy nie by³am przeciwna temu,
co pan robi. Wie pan dobrze, ¿e temat, który mnie bardzo dra¿ni, to temat wynagrodzenia. Do tej pory nie
zosta³am przekonana, czy jest to
s³uszne, czy nies³uszne, by³o jedno
z uzasadnieñ do tej uchwa³y. Dla
mnie jest to przykra sytuacja, ¿e takie coœ mog³o mieæ miejsce, bo my
przez pó³ roku powinniœmy dojœæ do
porozumienia i nawet, gdy ju¿ ukaza³
siê ten projekt uchwa³y w biurze
rady, to uwa¿am, ¿e pan przewodnicz¹cy powinien nas wszystkich zebraæ, poprosiæ pana burmistrza o
konkretne wyjaœnienie - powiedzia³a radna W. Romejko.
Radny Zbigniew Pude³ko potwierdzi³, ¿e wprawdzie by³o prezydium, ale nie by³o dyskusji na temat
uchwa³y w sprawie pensji burmistrza. Projekt nie by³ dyskutowany.
Radny Janusz Skrobiñski jednoznacznie stwierdzi³, ¿e radni zostali
œwiadomie „wprowadzeni w maliny”
przez przewodnicz¹cego rady.
- Nie wiem kto mu pomaga³ w tym
ca³ym procederze, ale to jest skandal, ¿eby nas wszystkich tak nabiæ w
butelkê. Oceniam to jako dzia³anie z
premedytacj¹. Najzwyczajniej kolega, który pracuje z nami tutaj w radzie, mia³ nas daleko w powa¿aniu i
po swojemu i w porozumieniu nie
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wiem z kim, temat za³atwi³. O czym my
tu rozmawiamy? - dopytywa³ siê radny.
Na sesji by³ ju¿ obecny przewodnicz¹cy rady Kazimierz Chojnacki,
który rozpocz¹³ dyskusjê na ten temat.
- Chcia³bym siê ustosunkowaæ
do projektu uchwa³y, dotyczy uzasadnienia, z którym ca³kowicie nie
zgadzam siê. Jak pañstwo pamiêtacie, taki projekt uchwa³y zosta³ zgodnie z trybem wniesiony pod obrady
rady. Wyst¹pi³em z wnioskiem o
jego wycofanie, gdy¿ mia³em w¹tpliwoœci natury formalno-prawnej.
Oczywiœcie zosta³o to zawetowane,
mam tu wypowiedŸ jednego z radnych, zapis z protoko³u: „w miesi¹cu styczniu zwracaliœmy siê jako
komisja rewizyjna i wnieœliœmy taki
projekt uchwa³y”. Wiêc jak mia³em
odpisaæ wojewodzie? Podaæ nieprawdê?
Chcia³bym równie¿ nadmieniæ,
¿e projekt uchwa³y zwi¹zany ze
zmian¹ uposa¿enia burmistrza radni wprowadzili zgodnie z paragrafem 38 ust. 1, czyli inicjatywa radnych, komisji sta³ych rady. Wojewoda uchyli³ uchwa³ê, powo³uj¹c
siê, ¿e nie zosta³y dotrzymane procedury przyznawania burmistrzowi
pensji zgodnie ze statutem naszej
gminy i uwa¿am, ¿e wojewoda zrobi³
to s³usznie. Dlatego bêdê g³osowa³
przeciw wniesieniu skargi na rozstrzygniêcie nadzorcze, bo jest to
naruszenie dobrego imienia rady.
My próbujemy walczyæ z czymœ, co
nie ma uzasadnienia prawnego.
Wojewoda podj¹³ tak¹, a nie inn¹
decyzjê i mia³ racjê – powiedzia³
przewodnicz¹cy K. Chojnacki.
Radna Wies³awa Romejko zwróci³a uwagê, ¿e przewodnicz¹cy rady
mia³ niemal 30 dni na prawid³owe
przeprowadzenie procedury i wniesienie uchwa³y pod obrady.
- Skoro taki projekt wp³yn¹³
du¿o wczeœniej, to pan przewodnicz¹cy mia³ pe³ne pole do popisu,
¿eby przeprowadziæ ca³¹ procedurê, która jest potrzebna. Mamy radcê prawnego w urzêdzie, który równie¿ ocenia i opiniuje uchwa³y. My
jesteœmy grup¹ radnych, którzy
z³o¿yli projekt uchwa³y i uwa¿am, ¿e
powinniœmy zaskar¿yæ rozstrzygniêcie z samego faktu, ¿e przewodnicz¹cy rady jest jednoczeœnie radnym. G³osowanie na sesji jest imienne, wiêc ka¿dy wypowiada siê imiennie - doda³a radna.
Przewodnicz¹cy rady K. Chojnacki wyjaœnia³, ¿e przewodnicz¹cy
rady ma obowi¹zek wprowadziæ pod
obrady rady ka¿dy projekt uchwa³y,
bez wzglêdu na to, czy by³by to burmistrz, grupa radnych czy sta³e komisje. Wa¿ne, by termin zosta³ zachowany. Doda³, ¿e zgodnie ze
statutem projekt uchwa³y po obrady
wniós³, aczkolwiek na pocz¹tku sesji
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mia³ w¹tpliwoœci natury formalnej, z
tego wzglêdu proponowa³ zdj¹æ
uchwa³ê z porz¹dku obrad i przesun¹æ w czasie. Radni zadecydowali
inaczej, nie chcieli czekaæ, tym bardziej, ¿e przewodnicz¹cy sugeruj¹c
zdjêcie z porz¹dku obrad nie wyjaœni³, jakiego typu ma w¹tpliwoœci.
Przewodnicz¹cy przyzna³, ¿e gdy
wniosek wp³yn¹³ do biura rady, na
posiedzeniu rozszerzonym prezydium komisji nie by³o ¿adnej dyskusji nad tym wnioskiem. Dyskusji nad
projektem nie by³o równie¿ w póŸniejszym terminie, choæ by³a taka
okazja - po sesji nadzwyczajnej. Ale
i wówczas nie zosta³ podjêty temat,
przewodnicz¹cy zapyta³ tylko o tryb
wprowadzenia pod obrady sesji. O
to, jak ma byæ wprowadzona uchwa³a, czy przez komisje, czy od razu na
sesjê, zapyta³ grupê inicjatywn¹.
Przy czym przewodnicz¹cy nie
ma sobie nic do zarzucenia, bowiem
uwa¿a, ¿e ca³¹ procedurê to nie on
powinien przeprowadziæ, a... radni,
którzy z³o¿yli projekt uchwa³y. Jest
to o tyle nierealne, ¿e tak naprawdê
ca³a rzecz rozbija siê m.in. o formu³kê, któr¹ powinien wypowiedzieæ
przewodnicz¹cy rady, wnosz¹c
uchwa³ê pod obrady.
- Ca³a istota polega na tym, ¿e
przewodnicz¹cy na sesji musi powiedzieæ, ¿e wprowadza projekt
uchwa³y po wczeœniejszym uzgodnieniu z przewodnicz¹cymi komisji
sta³ych. Czy by³a pozytywna, czy
negatywna opinia przewodnicz¹cych komisji, nie podda³ tego pod
g³osowanie prezydium i nie przedstawi³, ¿e taki wniosek wp³yn¹³.
Mamy jako rada uprawnianie do
ustalania wynagrodzenia. Je¿eli
grupa radnych wnosi projekt
uchwa³y dotycz¹cy wynagrodzenia, to moim zdaniem pan przewodnicz¹cy, który w okreœlonym czasie
ten projekt uchwa³y uzyska³, mia³
mo¿liwoœæ przedyskutowania z
przewodnicz¹cymi komisji sta³ych.
W takiej sytuacji powinien j¹ wprowadziæ, czy pan przewodnicz¹cy
jest za czy jest przeciw, bo to jest inicjatywa grupy radnych. Z tego
wynika, ¿e skoro pan przewodnicz¹cy jest przeciw, to grupa radnych nie mo¿e wnieœæ uchwa³y
dotycz¹cej wynagrodzenia – podsumowa³a radna W. Romejko.
Przewodnicz¹cy K. Chojnacki
uzna³ ten tok myœlenia za b³êdny,
bowiem, jak powiedzia³, to nie on
by³ inicjatorem uchwa³y. Skoro inicjatorem by³a grupa radnych, wiêc
oni powinni dopilnowaæ ca³ej procedury. Doda³, ¿e do niego nie
wp³yn¹³ wniosek, a projekt uchwa³y.
Za podjêciem uchwa³y o zaskar¿eniu decyzji wojewody do s¹du
by³o 8 radnych, przeciw - 5, wstrzyma³ siê 1. Przewodnicz¹cy rady
wniós³ votum separatum, które
obieca³ dostarczyæ na piœmie do biura rady.
MM

Ekologiczny zaj¹c
wielkanocny

28 marca 2014r. w Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
odby³y siê warsztaty plastyczne pn.
„Coœ z niczego” prowadzone przez
Elwirê Stawsk¹.
To kolejne takie spotkanie w
szkole. Inicjatorem i organizatorem
by³o Szkolne Ko³o Ligi Ochrony
Przyrody.
Celem 3-godzinnych zajêæ by³o
wykonanie efektownych, stylowych oraz zabawnych ozdób zwi¹zanych z Wielkanoc¹, przy maksymalnym wykorzystaniu materia³ów
podlegaj¹cych recyklingowi. Efektem zmagañ s¹ eleganckie pisanki,

kartki z motywami œwi¹tecznymi,
kolorowe podstawki na jajka w
kszta³cie zaj¹czka oraz koszyczki na
s³odkie upominki, których najm³odsi szukaj¹ podczas œniadania wielkanocnego. Prace zosta³y wystawione
na szkolnym korytarzu i tworz¹ atmosferê zbli¿aj¹cych siê œwi¹t.
Na podziêkowania zas³uguj¹
uczniowie, którzy wziêli udzia³ w
warsztatach. Mimo i¿ odby³y siê w
godzinach popo³udniowych, spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem.
Wspólnie spêdzony czas pozwoli³
na nawi¹zanie sympatycznych relacji oraz rozmowy, na które brakuje
czasu podczas lekcji.
SK LOP

Mega Matma uczy
w bibliotece!
W serwisie u¿ytkownicy znajd¹
pe³n¹ wiedzê z matematyki przydatn¹ na ka¿dym poziomie edukacji,
zgodn¹ z now¹ podstaw¹ programow¹ i recenzowan¹ przez rzeczoznawcê MEN.
MegaMatma.pl to pomoc dla
uczniów od szko³y podstawowejklasy 4-6, poprzez gimnazjum, po
szko³ê ponadgimnazjaln¹, studentów, nauczycieli, rodziców i opiekunów.
Mega Matma to ogromna baza
wiedzy teoretycznej, zadañ z rozwi¹-

zaniami, klasówek i testów on-line,
wzorów, definicji i twierdzeñ.
W ramach projektu dziêki Bibliotece w Wêgorzynie mo¿na korzystaæ
z portalu do 31.03.2015 r.
Bez ¿adnych op³at!
ZAPRASZAMY
DO BIBLIOTEKI
Strona projektu:
www.megamatma.pl
Kontakt: El¿bieta Kozio³,
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
w Wêgorzynie Tel. 913971455.

Szczere wyrazy wspó³czucia

z powodu œmierci
ojca Bronis³awa
(+ 99 lat)
sk³adaj¹
Ludwikowi Cwynarowi
kole¿anki i koledzy
z Ziemi £obeskiej
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Skazani za polskoœæ - wspomnienia
Haliny Kopeæ, z d. Opuchlik (cz. 11)
Przed transportem zebrano ich i
zbito kolbami na oczach wszystkich
Sybiraków, po czym rozkazano
wsi¹œæ z powrotem do swoich wagonów. Powia³o po wszystkich lodem z³a zapowiedŸ czegoœ nieznanego.
Dziœ nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e by³a
to prowokacja polityczna. Bez w¹tpienia mia³a przypomnieæ, do jakiej
maj¹ gminy ¯ydzi nale¿eæ i jak¹ rolê
maj¹ w najbli¿szej przysz³oœci spe³niæ. Sprawa ta jest wstydliwa i w ¿adnych historycznych materia³ach
w³aœciwie nie odnotowana. Oj by³o
póŸniej - by³o...
Wiele tysiêcy Sybiraków powróci³o do kraju, niejednemu krêci³a siê
³za w oku ze szczêœcia. Nikomu z nich
nie przysz³o do g³owy dziêkowaæ
komukolwiek za to szczêœcie. I dobrze, ¿e nie stawiali pomników - a
czuli siê podobnie jak ryba z³apana i
wypuszczona na wolnoœæ. Brat Hali
- Józio Opuchlik wwióz³ do Polski
niebywa³¹ cechê swojej to¿samoœci
- miejsce urodzenia - Olgówka - republika kazachstañska. Urodzony w
niewoli tam w³aœnie stawia³ swoje
pierwsze kroki, tam uczy³ siê z rówieœnikami jêzyka rosyjskiego, chodzi³
do przedszkola (jaœliki). Najtrudniejszym dla Hali by³ okres niemowlêcy
Józia. Matka musia³a iœæ do pracy i
obowi¹zek opieki spad³ na niespe³na 10. letni¹ Halê. Chc¹c coœ o tym
opowiedzieæ, to ka¿de nastêpne zdanie jest coraz trudniejsze. Matka sz³a
do pracy w polu, a dziecko krzycza³o
z g³odu. Hala, ¿eby go uciszyæ, nadstawia³a w³asn¹ wargê, dziecko czuj¹c ciep³o z odruchem ssania, oszukane, na chwilê siê uspokaja³o. Jak ja
mam napisaæ o czymœ, czego samemu siê nie dozna³o, takiego psychicznego bólu. Ucieczka Hali od
rzeczywistoœci by³a w czasie snu.
Uzdrawiaj¹ce, barwne sny, w których unosi³a siê bez skrzyde³ (lewitacja). W ten sposób ocala³a czêœæ
swojej ³agodnej psychiki.
Kiedy Józio móg³ byæ na spacerze - jakiœ dobry dziadek - emeryt
zrobi³ drewniany wózek, co pozwala³o Hali nad¹¿aæ za dzieæmi w jej
wieku. Ale drewniane oœki siê przeciera³y, a z napraw¹ nie dawa³a sobie
rady. I znowu zostawa³a za gromadk¹
dzieci w tyle.
Co jeszcze zas³ysza³em od Hali:
¿e latem widoczne by³y krête drogi w
stepie, a w ko³chozie s³ysza³o siê
najczêœciej muczenie owiec i zmêczone kobiety bez mê¿czyzn (które
przestaj¹ byæ czarownicami). Natomiast zim¹ wyr¹bywa³o siê lód na
jeziorze i w ten sposób wydobywa³o

siê zasolon¹ wodê - bo soli te¿ nie dowieŸli. Wspomina swój okres dojrzewania, który przypada na z³y czas
niedo¿ywienia. Dopada j¹ czyracznoœæ i z³a kondycja fizyczna. Najgorsze dla dziewczyny by³o to, ¿e ka¿da
szmatka by³a na wagê z³ota. Mo¿e z
kufra wspomnieñ coraz mniejsze
strzêpy wyci¹gam - ale zapach naftaliny wci¹¿ zostaje.
Tato Hali - Piotr Opuchlik
Fascynuj¹ mnie dokumenty rodowodu do czwartego pokolenia,
wystawione siostrze teœcia - Gertrudzie. Dosta³em ten dokument od
Lucka Legumiñskiego - jako spadkobiercy po swojej matce Gertrudzie. Dziwnie splecione losy w tej rodzinie, bo Lucka ojciec zgin¹³ na
froncie w³oskim jako ¿o³nierz Wehrmachtu (wynika z dokumentu).
Obok Opuchlika pradziadka, z pocz¹tku XIX wieku, s¹ nazwiska Jaworski, Kuraœ, Wandzik, Mnich,
Baron, Pietruszka, Jasionek. Miejscowoœci ich urodzenia od Czêstochowy do Œl¹ska. Jest to jedyny
najwa¿niejszy œlad po przodkach
mojego teœcia. Piotr urodzi³ siê w
1905 roku w Królewskiej Hucie. Za
czasów pruskich ta miejscowoœæ
nazywa³a siê Konigshutte. Jak siê
sta³o, ¿e los zawiód³ Go do S³onima?
Musia³ mieæ teœæ zadzierzysty
charakter, poniewa¿ da³ siê uwieœæ
urokowi III Powstania Œl¹skiego,
jako 15. letni m³odzieniec. Po takim
wa¿nym akcencie w ¿yciorysie, przy
wspó³udziale parafii ³atwo móg³
ukoñczyæ przeszkolenie dla policjantów. Zosta³ wys³any na wschód
jako pewny element polskoœci i antybolszewizmu. Nie wiem tylko, dlaczego musia³ pracowaæ jako robotnik w fabryce papieru w S³oninie do
1938 roku. Z m³odoœci wyniós³ zami³owanie do sportu - boks i pi³ka no¿na.
Ród Kuniców
Znaj¹c Wujka W³adka ze zdjêæ bardzo przypomina³ rysy twarzy i
sylwetkê swojej siostry Stefy - czyli
mamy Hali.
Dziêki wujkowi Micha³owi znam
pobie¿nie losy brata W³adka. Zawód kszta³tuje jego osobowoœæ i
decyduje o jego losie i powodzeniu.
Nie wiem, po jakiej szkole, ale zosta³
powo³any do wojska jako techniczna obs³uga wojsk lotniczych w Lidzie. Polubi³ technikê, która sta³a siê
jego pasj¹ ¿yciow¹. Po ods³u¿eniu
wojska, rozgl¹daj¹c siê za prac¹ znalaz³ siê w odpowiednim miejscu i

czasie - osuszano bagna dorzecza
Prypeci. Sprowadzono nowoczesn¹
maszynê z Anglii, któr¹ obs³ugiwa³
specjalista Anglik. Wujek W³adek
zosta³ zatrudniony jako pomocnik, a
póŸniej jako samodzielny pracownik
obs³ugi tej pog³êbiarki. Nie wiem, ile
to by³o lat przed wojn¹, ale sadzê, ¿e
kilka. W 1939 roku zosta³ powo³any
do tej samej lotniczej jednostki wojskowej w Lidzie. W okresie zajmowania terenów wschodnich przez
Armiê Czerwon¹, jego jednostka
ewakuowa³a siê do £otwy, gdzie
zosta³ internowany. Po krótkim okresie Rosjanie wkroczyli do £otwy i
jako niewolnik by³ w obozie w okolicy Nadwo³¿a. Tam, jako mechanik
naprawia³ w ko³chozach traktory. W
ten sposób polepszy³ sobie byt. Nie
g³odowa³ i mia³ mniejsze rygory jako
jeniec. W czasie organizowania
Wojska Polskiego wyjecha³ do Iranu, gdzie jak wspomnia³em, odnalaz³
swego brata Kazika. Tam te¿ dosta³
przydzia³ do lotnictwa - obs³ugi
technicznej. Poprzez Daleki
Wschód trafi³ do Anglii. Po wojnie
przypadkowo spotka³ na ulicy in¿yniera, który nauczy³ go obs³ugi po-

g³êbiarki podczas osuszania rozlewisk Prypeci. Anglik zaproponowa³
mu prace w Australii, gdzie mia³ byæ
in¿ynierem w fabryce czêœci samolotowych. W ten sposób nadal by³
zwi¹zany z lotnictwem. To elitarne
zajêcie by³o bowiem bardzo dobrze
p³atne. W Anglii po wojnie by³ kryzys, dlatego te¿ Wujek œci¹gn¹³ do
Australii swojego brata Kazika. I w
ten sposób ich exodus zakoñczy³ siê
osiedleniem siê na sta³e na kontynencie najbardziej oddalonym od
kraju. Wujek W³adek zmar³ w po³owie lat 70., a wujek Kazik z pocz¹tkiem lat 90.
Ich dorobek to dzia³ka, dom, samochód - to skusi³o wujka Bolka do
opuszczenia Gdyni i udania siê wraz
z rodzin¹ do Australii. By³ to chyba
rok 1970. Rena, córka Bolka, przerwa³a swoj¹ edukacjê pedagogiczn¹
w Lêborku. Teraz mieszka wAustralii
ponad 30 lat, chcia³bym, aby wzbogaci³a faktami, na ile ich los wzbogaci³ czy zubo¿y³.
Wujek Lucek wyruszaj¹c na wojnê w 1939 roku, ¿egnaj¹c siê, powiedzia³ do swojej Matki z determinacj¹
„...wrócê z tarcz¹ albo na tarczy...”

tygodnik ³obeski 1.4.2014 r.
Taki to duch by³ u m³odych ludzi,
szczególnie u m³odzie¿y po maturze,
którzy dostali gwiazdkê podchor¹¿ych. Bra³ udzia³ w kilku potyczkach
z Niemcami, ale decyduj¹ca o Jego
losie by³a ostatnia bitwa z gen. Kleebergiem. Zosta³ ciê¿ko ranny w g³owê. O jego pobycie w szpitalu polowym w Radomiu rodzina szybko siê
dowiedzia³a. W domu ustalono, ¿e
do Lucka pojedzie najbardziej doœwiadczony wujek Micha³. Przeszed³ z przewodnikiem przez „zielon¹
granicê” z przygodami. Ten¿e przewodnik oprócz zap³aty dyba³ dodatkowo na ciê¿kie walizki ludzi przez
niego przemycanych. Podprowadzaj¹c ludzi w pobli¿e granicy, wytwarza³ atmosferê zagro¿enia i pogoni, podczas której przemycani ludzie
porzucali ciê¿kie tobo³ki, uciekaj¹c w
pop³ochu na stronê niemieck¹. W 10
lat po tej historii, wujek przypadkowo w Warszawie spotka³ „walizkowego towarzysza niedoli” - pewnego znanego mecenasa, który w³aœnie w powy¿szy sposób pozby³ siê
swego baga¿u. Te¿ pochodzi³ ze S³onima, wiêc przy dobrym obiedzie
wspominali stare dzieje i wspóln¹
przeprawê przez granicê. Szpital polowy w Radomiu mieœci³ siê w by³ej
szkole, gdzie odwiedziny i wyjœcia
by³y œciœle kontrolowane. Przekupi³
wiêc wujek Micha³ wozaka opa³u i
wjecha³ z nim na teren szpitala, przebra³ rannego wujka Lutka w strój
wozaka i w ten sposób „wykrad³”
chorego brata. Na granicy niemiecko-sowieckiej w ramach wymiany
jeñców przepuszczono wujka Lutka,
ale nie przepuszczono wujka Micha³a. Musia³ wiêc ponownie przechodziæ przez „zielon¹ granicê” - tym razem przez Bug. Przep³yn¹³ noc¹ przez
wartki nurt wp³aw, choæ by³a póŸna,
zimna jesienna pora. Przemoczony i
zmarzniêty doszed³ do najbli¿szej
chaty - dom nale¿a³ do ¯yda. Znalaz³
siê w oborze. ¯ydówka przysz³a do
obory - uprosi³ j¹, aby pozwoli³a mu
wysuszyæ ubranie. Przygoda dopiero by³a w po³owie. Gospodarz zajmowa³ siê handlem, mia³ konia, ale o
pomocy nie chcia³ nawet s³yszeæ,
chcia³ jak najprêdzej pozbyæ siê intruza. Wujek jednak powiedzia³, ¿e
je¿eli go z³api¹, bêdzie musia³ powiedzieæ, gdzie siê ukrywa³, u kogo siê
zatrzyma³. Trudnoœæ polega³a na
tym, ¿e musia³ jeszcze przejœæ przez
most na rzece (dop³yw Bugu), na
którym stali wartownicy. Wujek
wymyœli³, ¿eby ¯yd przewióz³ go
ukrytego w wozie ze s³om¹. ¯yda
stra¿nicy znali i bez ¿adnych trudnoœci przepuœcili przez most na drug¹
stronê. W sumie wyprawa trwa³a
wiele dni, wobec czego matka wujków, przera¿ona brakiem jakichkolwiek... (tu historia siê urywa).
Koniec
Wspomienia Haliny Kopeæ z d.
Opuchlik opracowa³ Feliks Kopeæ.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”

Rekordowa liczba uczestników

(£OBEZ) Znamy ju¿ finalistów
konkursu wiedzy po¿arniczej na
szczeblu powiatowym. Wczeœniej
przeszli oni przez eliminacje gminne, które cieszy³y siê rekordowym
zainteresowaniem. Warto by³o, bo
nagrody by³y atrakcyjne. Finaliœci
szykuj¹ siê teraz do turnieju wojewódzkiego.
ELIMINACJEGMINNE
W £OBZIE
Eliminacje powiatowe poprzedzi³y gminne. Te, odbyte w £obzie, 14
marca, cieszy³y siê rekordowym zainteresowaniem, gdy¿ do turnieju
stanê³o 145 osób. Jury w sk³adzie:
kpt. Marek Trojanowski, m³. kpt. Ireneusz Gendek i m³. ogn. S³awomir
Samek oceni³o prace pisemne i zakwalifikowa³o do fina³u po piêæ osób
w trzech kategoriach. Po rozgrywkach fina³owych uczestnicy ci zajêli
nastêpuj¹ce miejsca:
Szko³y podstawowe: 1. Szymon
Bogucki (SP 2), 2. Damian Pater (SP
2), 3. Joanna Rokosz (SP 1), 4. Gabriela Zwierzchowska (SP 1), 5. Agnieszka Peczyñska (SP 1).
Gimnazja: 1. Przemek Karau, 2.
Karolina Dynowska, 3. Ma³gorzata
Kurp, 4. Wojciech Mi³ek, 5. Przemek
£okietek (wszyscy ZSG £obez).
Szko³y ponadgimnazjalne: 1.
Rafa³ Kuzon, 2. Aleksandra Kalwinek, 3. Jonatan Piotrowski, 4. Kamil
Latawiec, 5. Mi³osz Rapacz (wszyscy LO £obez).
Warto by³o uczyæ siê i startowaæ,
gdy¿ na zwyciêzców czeka³y cenne
nagrody. Szymon Bogucki otrzyma³
rower, pozostali aparaty cyfrowe i
trzy mp4. Nagrody otrzymali równie¿
opiekunowie szkolni. Konkurs, jak
co roku, zorganizowali panowie:
Bogdan Górecki, Teofil Kapla i Jan
Ceholnyk.
Pochwaliæ trzeba sponsorów,
dziêki pomocy których konkurs zosta³ przeprowadzony z licznymi na-

grodami, a byli to: Rada Miejska w
£obzie, Gmina £obez, Rada Osiedla
w £obzie, Nadleœnictwo £obez, Zachodniopomorska Izba Rolnicza,
Zak³ady Przemys³u Ziemniaczanego
„Nowamyl” w £obzie, Zarz¹dca Nieruchomoœci „Administrator”, SEC,
PUK, PWiK, £DK, TKKF „B³yskawica”, SM „Jutrzenka”, Ko³a £owieckie: Jeleñ w £obzie, Cyranka w
Szczecinie, Rogacz w Wêgorzynie,
£oœ w Goleniowie, Zarz¹d Zwi¹zku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
w Z³ocieñcu, WFOŒiGW w Szczecinie.
Ponadto odby³ siê konkurs plastyczny. Wp³ynê³o 50 prac, spoœród
których nagrodzono 10. Nagrody w
tym konkursie ufundowali organizatorzy oraz Waldemar Zakrzewski i
£DK.
ELIMINACJEPOWIATOWE
Gdy rozegrano eliminacje w gminach £obez i Resko, przyst¹piono
do eliminacji powiatowych. Odby³y
siê 19 marca w Komendzie Powiato-

wej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie. Tutaj jury pracowa³o w sk³adzie: kpt. Marek Trojanowski, kpt.
Pawe³ Ró¿añski i Teofil Kapla.
Wiedz¹ „popisywa³o siê” 12
uczniów (9 z £obza i 3 z Reska).
Najlepszymi okazali siê: w kat.
szko³y podstawowe: Szymon Bogucki (SP 2 w £obzie); w kat. gimnazja: Ma³gorzata Kurp (ZSG w
£obzie); w kat. szko³y ponadgimnazjalne: Rafa³ Kuzon (LO w £obzie).
Zwyciêzcy otrzymali puchary i
nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy równie¿ otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Wrêczyli je komendant powiatowy KP PSP m³. bryg.
Marek Bukato, wiceprezes Zarz¹du
Powiatowego OSP w £obzie Wies³aw Rymszewicz i cz³onek Zarz¹du
Powiatu Micha³ Kar³owski.
Zwyciêzcy bêd¹ reprezentowaæ
Powiat £obeski w turnieju wojewódzkim, który odbêdzie siê 26
kwietnia, o godz. 10., w gimnazjum w
Resku.
KAR (foto: KP PSP w £obzie)
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Œwiêto patrona w
Gimnazjum w Resku

Coroczne sadzenie lasu sta³o siê tradycj¹

Gimnazjaliœci posadzili las

(£OBEZ) Kolejny raz Gimnazjum i Nadleœnictwo £obez mog¹
pochwaliæ siê udan¹ akcj¹ proekologiczn¹.
(RESKO) W pierwszych dniach
marca uczniowie Gimnazjum imienia Kazimierza Górskiego obchodzili Œwiêto Patrona. Ta data nie
by³a przypdkowa - najwiêkszy polski trener XX wieku uodzi³ siê 2
marca 1921 roku. Z tego te¿ powodu
odby³o siê w reskim gimnazjum
szereg imprez upamiêtniaj¹cych
postaæ Górskiego.
Z inicjatywy nauczyciela historii
Józefa Andrzejewskiego zosta³ zorganizowany konkurs wiedzy o Patronie Szko³y. Jeszcze w lutym wszyscy chêtni uczniowie pisali test
wyboru, sk³adaj¹cy siê z 16 pytañ o
dokonaniach Patrona. Najlepsi
uczniowie z wszystkich 12 klas gimnazjum awansowali do fina³u szkolnego, który odby³ siê 13 marca. Finaliœci wykazali siê du¿¹ wiedz¹ na temat Patrona, a bezkonkurencyjny
by³ Stanis³aw Mi³ek z klasy II D,
który bezb³êdnie odpowiedzia³ na
wszystkie pytania. Pozosta³e miejsca na „pudle” zajêli: drugie - Jakub
Sikorski z klasy I D, trzecie - Jakub
Budak z I A. Wszyscy uczestnicy
œcis³ego fina³u otrzymali nagrody
rzeczowe, dyplomy i oceny z historii, które wrêczy³ dyrektor Dariusz
Siemasz podczas Œwiêta Patrona
Szko³y, obchodzonego w dniu 19
marca 2014 roku.
W tym dniu oficjalna czêœæ odby³a siê w obecnoœci pocztu sztandarowego. Zaœpiewano hymny:
pañstwowy i szkolny, uczniowie
klas pierwszych z³o¿yli przysiêgê.
Druga czêœæ szkolnej uroczystoœci poœwiêcona by³a Kazimierzowi
Górskiemu. M³odzie¿ w trakcie monta¿u s³owno-muzyczno-tanecznomultimedialnego przybli¿y³a drogê
¿yciow¹ i trenersk¹ selekcjonera
kadry narodowej.
Na zakoñczenie zebrani w hali
sportowej mogli siê przekonaæ, ¿e
„pi³ka jest okr¹g³a, a dopóki jest w

grze, wszystko jest mo¿liwe”. Rozegrany zosta³ mecz miêdzy reprezentacj¹ Polski prowadzon¹ przez Kazimierza Górskiego (w tej roli uczniowie), a dru¿yn¹ Brazylii (nauczyciele). Na boisku toczy³ siê zaciêty
mecz, a na trybunach panowa³a brazylijska fiesta. Kibice wyposa¿eni w
niezbêdne atrybuty do zagrzewania
do sportowej rywalizacji stworzyli
niebywa³e widowisko.
Wczeœniej, 14 marca, aby jeszcze
lepiej przybli¿yæ uczniom sylwetkê
trenera Górskiego, szko³ê odwiedzi³
jeden z najlepszych podopiecznych
Górskiego - Grzegorz Lato. Jedyny,
jak dotychczas, polski napastnik,
który zosta³ królem strzelców Mistrzostw Œwiata w RFN w 1974 roku,
z dorobkiem 7 bramek oraz dwukrotny medalista Mistrzostw Œwiata w
pi³ce no¿nej i dwukrotny medalista
olimpijski z Monachium i Montrealu.
Pan Grzegorz sam komentowa³
wszystkie bramki zdobyte przez siebie podczas mundialu w RFN, z
uwag¹ ogl¹dane przez uczniów gimnazjum na du¿ym ekranie. Nasz goœæ
odpowiada³ równie¿ na pytania
uczniów i m³odych adeptów Szkó³ki
Pi³karskiej z Reska. Szkoda tylko, ¿e
spotkanie trwa³o tak krótko, poniewa¿ pan Lato spieszy³ siê na VII Galê
Sportu Powiatu £obeskiego do Dobrej. Pan Grzegorz na pami¹tkê pobytu w naszym gimnazjum, z³o¿y³
swój autograf obok innych „Or³ów
Górskiego”, którzy dotychczas goœcili w murach szko³y.
(o)

tygodnik ³obeski 1.4.2014 r.

44 uczniów z Gimnazjum Integracyjnego im. Adama Mickiewicza w
£obzie, pod opiek¹ kierownika Huberta Karpiñskiego i leœniczego
Mariana Kopki, uda³o siê 26 marca
br. w okolice miejscowoœci Bonin,
¿eby posadziæ las.
Zastali tam 36 arów przygotowanego pola i ok. 2500 sadzonek dêbu
bezszypu³kowego. Po krótkiej po-

gadance instrukta¿owej wszyscy
zabrali siê do ciê¿kiej pracy pod czujnym okiem leœników Paw³a Puziarskiego i Barbary Wiak.
Po sadzeniu zorganizowane zosta³o ognisko. By³o ono wyrazem
podziêkowania dla m³odych i zapalonych przyrodników, a tak¿e sposobem na regeneracjê si³.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹
siê panu Paw³owi Puziarskiemu,
dziêki któremu akcja ta mog³a siê
odbyæ. Coroczne sadzenie lasu sta³o siê tradycj¹ i wizytówk¹ ekologiczn¹ £obza.
(o)

Rekolekcje Wielkopostne
w reskiej podstawówce

(RESKO) W Szkole Podstawowej w Resku odby³y siê w dniach 24
- 26 marca br. rekolekcje wielkopostne dla kl. I - VI. Goœciliœmy ojców Andrzeja i Czes³awa ze zgromadzenia Sercanie, którzy w wymowny sposób przemawiali do
uczniów.
Podawali przyk³ady z ¿ycia, œpiewali znane pieœni religijne z towarzyszeniem gitary. Nauki odbywa³y siê
na terenie szko³y (sala gimnastyczna) oraz w koœciele. Dotyczy³y, m.
in., ¿ycia i dzia³alnoœci Jana Paw³a II,
który wkrótce ma byæ kanonizowany. Scenka rodzajowa przygotowa-

na przez uczniów naszej szko³y, w
obrazowy sposób oddawa³a zamach
na papie¿a w 1981roku.
Rekolekcje zakoñczyliœmy msz¹
œwiêt¹, ka¿dy móg³ przyst¹piæ do
spowiedzi i sakramentu komunii.
Ksi¹dz proboszcz Miros³aw Socha
przygotowa³ s³odki poczêstunek dla
uczniów kl. I - III oraz ognisko z kie³baskami dla uczniów kl. IV - VI. Za
przygotowanie rekolekcji odpowiedzialne by³y katechetki - p. Alicja
Bilska (SP Resko) i p. Ma³gorzata
Konczewska (£osoœnica). Dyrekcja, nauczyciele sprawowali opiekê
nad dzieæmi, aktywnie uczestnicz¹c
w naukach.
J. Walczykiewicz
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W runowskiej szkole powitali wiosnê
Jak co roku wszyscy czekaliœmy na ten dzieñ. Od godziny 8.10
przygotowywaliœmy siê w swoich
klasach na przemarsz ulicami Runowa Pomorskiego. Chcieliœmy,
aby zima us³ysza³a, ¿e ju¿ mamy
doœæ zimna i ch³odu.
Z kolorowymi wiosennymi kwiatami, gwizdkami, bêbenkami i Marzannami przekazaliœmy zimie, ¿e
ju¿ czas, aby ust¹pi³a miejsca upragnionej wioœnie.
Nastêpnym punktem programu
by³ konkurs piosenki o tematyce
wiosennej. Ka¿da klasa zaprezentowa³a jedn¹ piosenkê. Jury d³ugo
debatowa³o, kto zajmie pierwsze trzy
miejsca. Jednog³oœnie wygra³a klasa druga. Zaprezentowana przez
dzieci piosenka oraz wiosenne rekwizyty wzbudzi³y podziw wszystkich s³uchaczy.
Nasza szko³a przyst¹pi³a do programu „Bezpieczna szko³a”. Koordynatorzy tego programu w³¹czyli
siê w organizacjê dnia powitania

wiosny. Uczniowie ze starszych klas
przygotowali przedstawienie pt.
„Zanim przyjedzie lekarz”. Grane
scenki udzielania pierwszej pomocy
na d³ugo zostan¹ w naszej pamiêci.
Wszyscy wiemy, jak wa¿na jest
umiejêtnoœæ udzielania pierwszej
pomocy ratuj¹cej ¿ycie. Przeprowadzony konkurs w klasach 0-VI pokaza³ nam, ¿e nasze dzieci wiedz¹, co
robiæ, gdy czyjeœ ¿ycie jest zagro¿one.
Najwiêksze emocje wywo³a³
praktyczny pokaz resuscytacji na
fantomach. Szkoda, ¿e nie widzieli
tego rodzice. Na pewno, niektórzy
doroœli chcieliby z tak¹ wpraw¹ wykonywaæ sztuczne oddychanie i
masa¿ serca, jak nasi podopieczni.
Dobrze siê z³o¿y³o, ¿e pierwszy
dzieñ wiosny powi¹zany zosta³ z
akcj¹ promuj¹c¹ bezpieczn¹ szko³ê.
Wraz z nadejœciem ciep³ych dni
wzrasta ruch drogowy, zaczyna siê
praca na polach, ogrodach, zape³niaj¹ siê boiska, wszyscy chcemy
byæ aktywni, nie zawsze pamiêtaj¹c
o przestrzeganiu zasad bezpieczeñ-

Przystroili szko³ê

(RUNOWO POM.) Kalendarzowa wiosna przyby³a do nas w pi¹tek,
21 marca. Lecz do naszej szko³y zapuka³a ju¿ kilka dni wczeœniej.
Zaczê³o siê od odœwie¿enia górnego holu. Na œcianach zagoœci³y
nowe barwy, a na szybach uczniowie umieœcili wiosenne kwiaty . Dolny holl zamieni³ siê w baœniowy,
kolorowy œwiat. Wisz¹ce pod sufitem wierzbowe ga³êzie, przystrojone motylami, ptakami, kwiatami zachwycaj¹ swoj¹ ró¿norodnoœci¹
wiosennych motywów. Wielkie
drzewo przyci¹ga wzrok bukietami
malutkich kwiatów. Na oknach kolo-

rowe witra¿e, bociany i ¿abki wywo³uj¹ uœmiech na naszych twarzach.
W salach lekcyjnych tak¿e podziwiaæ mo¿emy piêkne, wiosenne dekoracje. W k¹cikach przyrodniczych
pachnie hiacyntami, ¿onkilami i m³odym szczypiorkiem. Elementów dekoracyjnych nadal przybywa.
Uczniowie, rodzice, panie z obs³ugi naszej szko³y, nauczyciele, pan
konserwator z pasj¹ oddali siê pracy
nad upiêkszaniem szkolnych œcian i
okien. Wiosna to przecie¿ najpiêkniejsza pora roku. A nasza szko³a
taka kolorowa i weso³a, przenosi nas
w œwiat pe³en s³onecznych i przyjemnych dni.
(o)

stwa. Nasi uczniowie wiedz¹ jak nale¿y zachowaæ siê, gdy ktoœ potrzebuje pierwszej pomocy. Uczymy ich,
jak oni sami maj¹ bezpiecznie bawiæ
siê w szkole i poza ni¹. Obserwuj¹c
ich podczas pieczenia kie³basek nad
ogniskiem, mo¿emy z pewnoœci¹
stwierdziæ, ¿e dbaj¹ nie tylko o swoje
bezpieczeñstwo, ale te¿ o innych.
Pierwszy dzieñ wiosny przyniós³
nam nie tylko chwile beztroskiej zabawy ze œpiewem i tañcem. By³ to

tak¿e sprawdzian naszej wiedzy i
umiejêtnoœci. Nasi uczniowie
wiedz¹, ¿e mog¹ w szkolnych murach
nie tylko bawiæ siê, uczyæ, ale te¿
mog¹ prze¿ywaæ sytuacje, w których sami mog¹ siê kiedyœ znaleŸæ.
Organizatorzy „Dnia Wiosny”: p. G.
Kata, p. M. Chilakowska, p. M. U³asik i p. E. Tomicka dziêkuj¹ wszystkim, którzy wziêli udzia³ w przygotowaniach do tej imprezy.
Ewa Tomicka

Wiosna, wiosna, wiosna,
ach, to, ty…

(RESKO) W Zespole Szkó³ w
Resku odby³a siê 21 marca impreza
z okazji pierwszego dnia wiosny.
Uczniowie nie poszli na wagary, ale
przyszli do szko³y, ¿eby skorzystaæ
z atrakcji, które zosta³y dla nich
przygotowane.
Pierwszym punktem programu
by³a impreza dla uczniów klas pierwszych - „kocenie”, w trakcie której

gimnazjaliœci musieli zareklamowaæ
swoj¹ klasê, wykazaæ siê wiedz¹ na
temat szko³y, wymruczeæ melodiê
znanych piosenek i przeprowadziæ
koci¹ gimnastykê. Nastêpnie wszyscy zostali zaproszeni na skosztowanie smacznych pieczonych kie³basek. Na zakoñczenie odby³y siê
zawody sportowe na weso³o. Dzieñ
min¹³ w przyjemnej, zabawnej atmosferze. A teraz… byle do lata… (o)
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VII Memoria³ Jana Olszewskiego
w pi³ce siatkowej kobiet
(RESKO) W hali sportowej gimnazjum w Resku odby³ siê 22 marca
VII Memoria³ Jana Olszewskiego w
pi³ce siatkowej kobiet.
W imprezie wziê³o udzia³ 9 zespo³ów z: Chojny, Stargardu Szczeciñskiego, Rymania, Gryfic, Goœcina,
Szczecinka, Z³ocieñca i dwa zespo³y
z Reska.
Wœród goœci zaproszonych
obecni byli: burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, przewodnicz¹ca
Rady Barbara Basowska, przedstawiciel
Zachodniopomorskiego
Zrzeszenia LZS Tomasz Paciejewski.
Bardzo ucieszy³a nas obecnoœæ na
turnieju ca³ej rodziny Jana Olszewskiego; ¿ony W³adys³awy, syna
Wojtka z ¿on¹, córek Ma³gorzaty i
Karoliny z mê¿ami i dzieæmi.
Po bardzo pasjonuj¹cych meczach zwyciêstwo odniós³ zespó³ ze
Szczecinka, przed Reskiem I, Z³ocieñcem, Goœcinem, Chojn¹, Gryficami, Stargardem Szcz., Rymaniem i
Reskiem II. Grano do dwóch setów.
W finale Szczecinek wygra³ z Reskiem lepszym stosunkiem ma³ych
punktów 25:21 i 23:25.
Zespo³y zosta³y nagrodzone dyplomami, pucharami, indywidualnymi pami¹tkami, a najlepsze zawodniczki zespo³ów koszulkami z logo
Reska. Wyró¿nione zawodniczki:
Resko II - Roksana Wróbel, Stargard

Szcz. - Kamila Kaczmarek, Gryfice Ania ¯ó³taszek, Goœcino - Ania Januszewska, Chojna - Ania Chryñczuk, Resko I - Marta Jab³oñska, Z³ocieniec - Aleksandra Wiszniewska,
Szczecinek - Joanna Gurtatowska.
Najlepsz¹ atakuj¹c¹ zosta³a Karolina Wyszniewska ze Z³ocieñca,
rozgrywaj¹c¹ - Justyna Grankowska
z Reska, a najwszechstronniejsz¹
Karolina Bugiel ze Szczecinka.

Zespó³ Reska wyst¹pi³ w sk³adzie: Magdalena Kowal, Ania Bodys, Ania Wawrzyniak, Justyna
Grankowska, Renata Czerwiñska,
Marta Jab³oñska, Sylwia Witaszek.
Organizatorzy oraz siatkarki z
Reska serdecznie dziêkuj¹ za wielk¹
pomoc sponsorom: Gminie Resko,
Starostwu Powiatowemu w £obzie,
Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu LZS, Nadleœnictwu Resko, Ban-

kowi Spó³dzielczemu w Gryficach,
Ko³u £owieckiemu „¯ubr”, firmom:
BAN, Cestra, Magnum, Kajnet,
Kwiaciarnia J.Sobañski, Elektrowni
wodnej Henryk Junik, ZUBWiT Mêtlowie, ZUBiK, Klif s.c., Wodoci¹gi i
Kanalizacje w Resku, Bar Bartek,
Scrub Jump - Piotr Tomala, us³ugi
kominiarskie Marcin Mielcarek.
Organizatorzy: Jan Michalczyszyn i Roman Gojlik.
(o)

£obeska Liga Biegowa coraz popularniejsza
£obeska Liga Biegowa to cykl
imprez biegowych dla dzieci i m³odzie¿y rozgrywanych na terenie powiatu ³obeskiego. Podstawowe cele
i zadania ligi to popularyzacja biegania oraz umo¿liwienie sportowego
rozwoju najbardziej uzdolnionym
dzieciom. Liga Biegowa jest wœród
imprez objêtych szczególnym patronatem samorz¹du powiatowego. Ju¿
od pocz¹tku sportowy patronat nad
Lig¹ obj¹³ olimpijczyk i Mistrz Europy w biegu na 800 m Marcin Lewandowski. Dwa lata temu nasz mistrz
by³ w Dobrej, jesieni¹ uczestniczy³ w
I Jesieni Biegowej w Wêgorzynie, a
1 maja mo¿e pojawiæ siê w Resku.
W pierwsze edycji odby³y siê
trzy imprezy, w ubieg³ym roku szkolnym odby³y cztery. Gdy jesieni¹ zaczyna³a siê trzecia edycja by³o ju¿
piêæ, a obecnie jest ju¿ szeœæ, bo 1
maja odbêdzie siê w Resku nowa
impreza biegowa, organizowana dla

mi³oœników biegania, przez Burmistrza Arkadiusza Czerwiñskiego „Reska Dziesi¹tka”. Oczywiœcie
m³odzi biegacze nie musz¹ startowaæ
a¿ w tylu imprezach, bo do klasyfikacji koñcowej Ligi zaliczane s¹ nadal
cztery najlepiej punktowane starty.
Po trzech jesiennych imprezach XV Biegi Prze³ajowe „Szukamy talentów” w Dobrej, I Jesieñ Biegowa
w Wêgorzynie i III Biegi Or³ów
K.Górskiego w Resku liderami w
poszczególnych kategoriach s¹:
Szko³y podstawowe dziewczêta:
Klasy I-II: 1. Zuzanna Kondratiuk SP Dobra, 2. £ucja Drozda SP2
£obez, 3. Wiktoria Kaliñska ZSP
Radowo Ma³e,
Klasy III-IV: 1. Marika Probola
SP Siedlice, 2. Nikola Machalska SP
Siedlice, 3-4. Maja Wysocka SP Runowo Pomorskie i Maja W³odarz
SP2 £obez,

Klasy V-VI: 1-2. Ma³gorzata Matera i Joanna Jarz¹bek, obie SP Dobra, 3. Magda Rosiñska SP2 £obez,
Szko³y podstawowe ch³opcy:
Klasy I-II: 1. Jakub Lenkiewicz SP
Runowo Pomorskie, 2-3. Krzysztof
Stawinoga SP Starogard i Micha³
Myszczyszn Micha³ SP Runowo
Pomorskie,
Klasy III-IV: 1. Bartosz Lenkiewicz SP Runowo Pomorskie, 2. Kacper Dul SP Starogard, 3. Kacper Sobañski ZSP Radowo Ma³e,
Klasy V-VI: 1. Bartosz Solis SP
Runowo Pomorskie, 2. £ukasz Piesiak SP2 £obez, 3. Micha³ Lenkiewicz SP Runowo Pomorskie,
Gimnazja dziewczêta:
1. Kinga Borysiak Gimnazjum
Dobra, 2. Julia Popiela ZSG £obez, 3.
Karolina Ziêba Gimnazjum Wêgorzyno,
Gimnazja ch³opcy:
1. Marcin £achañski, 2. Marcin
Kron, obaj Gimnazjum Wêgorzyno,

3. Mateusz Mitura ZSP Radowo
Ma³e.
Do rozegrania zosta³y - kwietniowe Mistrzostwa Powiatu £obeskiego w Biegach Prze³ajowych w Radowie Ma³ym, wspomniana „Reska
Dziesi¹tka” 1 maja i zaplanowane na
30 maja XXVIII £obeskie Biegi o
memoria³ Red. T.Hopfera.
Podobnie jak w latach poprzednich, na najlepszych czekaj¹ liczne
nagrody, puchary, statuetki na poszczególnych imprezach i na podsumowaniu Ligi oraz przewidywane s¹
dop³aty do obozów sportowych dla
najlepszych biegaczy ca³ego cyklu.
Widz¹c rosn¹c¹ popularnoœci¹
biegania w naszym powiecie dzia³acze £obeskiego Klubu Biegacza
„Trucht” chc¹ zorganizowaæ, podczas zaplanowanej na 5 lipca „£obeskiej Dziesi¹tki”, oprócz biegu g³ównego na 10 km i biegów dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów,
biegi rodzinne.
(r)
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Wysokie miejsca na Wojewódzkiej Olimpiadzie
M³odzie¿y oraz Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa w badmintonie

Tradycje badmintonowe
w Be³cznej kontynuowane

(POLANÓW) W tej urokliwej
miejscowoœci odby³y siê 22 marca
br. najwa¿niejsze turnieje badmintonowe województwa zachodniopomorskiego sezonu 2013/2014.
Wziê³a w nich udzia³ siedmioosobowa reprezentacja Uczniowskiego
Klubu Sportowego Badmintona w
Be³cznej. Okaza³o siê, ¿e badmintoniœci z Be³cznej w dalszym ci¹gu
nale¿¹ do czo³ówki województwa w
najm³odszych kategoriach wiekowych.

2 m. - Renata Posak / Gabriela Siwierska w grze podwójnej (do 11 lat).
2 m. - Patryk Franaszek / Mariusz
Koœcielny w grze podwójnej (do 9 lat).
3 m. - Patryk Franaszek w grze
pojedynczej (do 9 lat)
4 m. - Jakub Leszczyñski w grze
pojedynczej (do 11 lat).
6 m. - Aleksander Tobo³kiewicz w
grze pojedynczej (do 11 lat).
9 m. - Alicja Staniszewska i Gabriela Siwierska w grze pojedynczej
(do 11 lat).

Wyniki naszych zawodników w
WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE
M£ODZIE¯Y (nieoficjalne mistrzostwa województwa):
1 miejsce - Renata Posak / Jakub
Leszczyñski w grze mieszanej (do 11
lat).
2 miejsce - Renata Posak w grze
pojedynczej (do 11 lat).
2 miejsce - Aleksander Tobo³kiewicz / Patryk Franaszek w grze podwójnej (do 11 lat).

Wyniki naszych zawodników w
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA:
3 m. - Kacper Wysocki / Jakub
Leszczyñski w grze podwójnej (do
13 lat).
4 m. - Kacper Wysocki / Renata
Posak w grze mieszanej (do 13 lat).
6 m. - Kacper Wysocki w grze
pojedynczej (do 13 lat).
Trenerem UKS Badmintona jest
Kazimierz Pawelec. Gratulujemy. (o)

Klasa A

Radowia wygrywa
na wyjeŸdzie
Fala Miêdzyzdroje - Radowia Radowo Ma³e 1:3 (0:1)
Bardzo dobrze rozpoczê³a ligê
Radowia, wygrywaj¹c z Fal¹ 3:1.
Radowia: M. Bojanowicz - K.
Gêbka, K. £apuæ, R. Machalski, T.
Side³, M. Maziarz (60' M. Smykowski), £. Kulczyñski (89' D. Sulmiñ-

ski), M. Ostaszewski, £. Borejszo
(65' £. Adamczewski), M. Rylling, P.
Wiœniowski (85' M. Kamiñski) oraz
G. Œwiêcicki, M. Dwojak.
Bramki strzelili: M. Ostaszewski,
£. Borejszo i M. Smykowski. (r)
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Mistrzostwa Pomorza Zachodniego Karate
Kyokushin Szczecin 2014

Reszczanie te¿ tam byli

W dniu 23 marca 2014 w Szczecinie odby³y siê Mistrzostwa Pomorza
Zachodniego Karate Kyokushin. W
turnieju wziê³o udzia³ 394 zawodników z 20 oœrodków z ca³ej Polski oraz
Niemiec. Zawody zorganizowa³
Szczeciñski Klub Sportowy Husaria. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³
prezes Zachodniopomorskiego
Okrêgowego Zwi¹zku Karate sensei
Andrzej K³ujszo. Wszyscy zawodnicy otrzymali pami¹tkowe koszulki,
przygotowane specjalnie na te rozgrywki, a najlepsi puchary, medale,
dyplomy i upominki.
Nasz klub Karate Kyokushin
Centrum Kultury Resko reprezentowa³o 11 zawodników: Jula Ka³a,
Wojtek Tomala, Kacper Gaw³owski,
Jêdrzej Pluciñski, Sergiusz Walentynowicz, Malwina B³ach, Szymon
Pluciñski, Szymon Dusza, Fryderyk
Lewandowski, Mateusz Romaszko,
Bartek Kulpa.
Najlepiej zaprezentowali siê bracia Szymon i Jêdrzej Pluciñscy. Szymon po 4 emocjonuj¹cych walkach
zdoby³ srebrny medal, a Jêdrzej po 3
wygranych, przegra³ walkê o wejœcie
do pó³fina³u. Swoj¹ pierwsz¹ walkê
wygra³ jeszcze Sergiusz Walentynowicz i to wszystko, na co staæ by³o w

tym dniu naszych sempai. Nasi zawodnicy najwidoczniej poczuli wiosenne przesilenie i ich moc odp³ynê³a razem z Marzann¹, ale pora¿ki ucz¹
i motywuj¹ do ciê¿szej pracy.
Pomimo tego gratulujemy
wszystkim zawodnikom, zw³aszcza
najm³odszym: Julii, Wojtkowi, Kacprowi, Jêdrzejowi oraz sensei Cezaremu Banasiakowi. Szczególny szacunek nale¿y siê te¿ Bartkowi Kulpie, który stoczy³ swoj¹ pierwsz¹
walkê seniorsk¹.
Pogratulowaæ nale¿y tak¿e organizatorom tego turnieju Szczeciñskiemu Klubowi Sportowemu Husaria, pod wodz¹ sensei Rados³awa
Ambroziaka 2 dan, za zorganizowanie tak wspania³ych i pe³nych emocji
zawodów.
Nasi medaliœci:
Kumite lekki kontakt 10 lat + 35
kg - Szymon Pluciñski
Kumite lekki kontakt 11 lat - 40 kg
- Fryderyk Lewandowski
Zawodnicy naszego klubu obiecali, ¿e z nastêpnych zawodów przywioz¹ worek medali oraz ¿e wyst¹pi¹
w organizowanym przez Centrum
Kultury i Gminê Resko I Biegu o
Strza³ê Widanta Resko 2014 r. Osu !

Klasa okrêgowa

Œwiatowid przywozi
ze Szczecina trzy punkty
Œwiatowid wygra³ z Kast¹ na boisku w Szczecinie 3:2, po dwóch trafieniach Komara i bramce Niko³ajczyka.
Œwiatowid: Deuter, Brona, Szostak, Mosi¹dz, Bodys, Zielonka, Koba,
Stefaniak, Iwachniuk, Mosi¹dz D., Niko³ajczyk, Komar, Grzywacz, Adamów.
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Sarmata remisuje
ze Œwitem Skolwin
W idealnych warunkach pogodowych i boiskowych, przy trybunie
wype³nionej publicznoœci¹ (wœród
kibiców tak¿e Jan Bednarek wiceprezes ds. pi³karstwa amatorskiego Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej) Sarmata Dobra rozegra³ na
w³asnym stadionie swój kolejny
mecz IV ligowy.
Tym razem przeciwnikiem Sarmaty by³a dru¿yna Œwitu Skolwin, plasuj¹ca siê dwa miejsca wy¿ej w ligowej tabeli. Dru¿yna Œwitu jak i pozosta³e dru¿yny pochodz¹ce ze Szczecina (Stal, Hutnik i Arkonia) w obecnym sezonie s¹ na tyle niewygodnymi dla Sarmaty, ¿e w rundzie jesiennej na ich boiskach trzy mecze zakoñczy³y siê jego pora¿kami. Œwit
dla odmiany jeszcze nigdy nie wygra³ w Dobrej i widaæ by³o, ¿e obie
dru¿yny „czu³y” przed sob¹ respect.
W sumie mecz zakoñczy³ siê chyba sprawiedliwym wynikiem remisowym 2:2. W ekipie Sarmaty by³o trochê pomeczowego roz¿alenia, ¿e
prowadz¹c 2:1 w koñcówce meczu
niektórym zawodnikom zabrak³o jakby „boiskowego cwaniactwa” i broni¹c siê na w³asnej po³owie boiska
(polu karnym), poniek¹d u³atwili rywalom strzelenie wyrównuj¹cej
bramki. Jednak osi¹gniêty remis i
zdobyty punkt to tak¿e czêœciowy
sukces dru¿yny, gdy¿ pozwoli³

awansowaæ o jedno miejsce w ligowej tabeli. W dobrze graj¹cej (chocia¿ zabrak³o zwyciêstwa) dru¿ynie
Sarmaty mo¿na wyró¿niæ liniê œrodkow¹, a szczególnie Piotra Klêczara
i Damiana Dzierbickiego, strzelców
obu bramek.
Sarmata Dobra – Œwit Skolwin
2:2 (1:1)
Bramki dla Sarmaty: Piotr Klêczar
(30' rz. k.) i Damian Dzierbicki (80') dla
Œwitu: Marcin Krystek (21') i Tomasz
Kozio³ (85').
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski, Andrzej Kierek, Wojciech
Dorsz, Arkadiusz Paw³owski, Emilian Kamiñski, £ukasz Uchwa³ (60”
Patryk Podbieg³o), Mateusz Kowalczyk, Damian Dzierbicki, Piotr Klêczar, Filip Plewiñski (78' Micha³ Jemilianowicz), Mateusz Kowalczyk (65'
Zdzis³aw Szw¹der), Damian Padziñski (81' Wojciech Bonifrowski),
Œwit Skolwin: Maksymilian Witkowski, £ukasz Koperski, Sebastian
Kolec, Tomasz Skweres, Adrian
Kronkowski, Krzysztof Barczyñski
(46' Konrad Prawucki), Patryk Jañczyk, Grzegorz Szczepanik, Mateusz
Gejdyk (75' Kamil Bia³ek), Marcin
Krystek, Marcin Garlej (65' Tomasz
Kozio³),
Sêdzia g³ówny: Tomasz Simlat,
sêdziowie asystenci: Tomasz Koz³owski i Pawe³ Wo³ejszo. estan

Jacek Chy³a nowym trenerem seniorów

Sparta wygra³a z Promieniem
Po dwóch pora¿kach Sparty zarz¹d klubu szybko wyci¹gn¹³ wnioski i zmieni³ trenera. Graj¹cego
trenera Piotra Grochulskiego zast¹pi³ Jacek Chy³a, ostatnio pracuj¹cego z zespo³em Œwitu Szczecin.
Trudno powiedzieæ, czy to on w
tak krótkim czasie sprawi³, ale Sparta
wygra³a i utrzyma³a fotel wicelidera.
Spotkanie w pierwszej po³owie
toczy³o siê w ospa³ym tempie, z nielicznymi akcjami podbramkowymi.
W drugiej czêœci spotkania trener Jacek Chy³a dokona³ zmian. W
miejsce zagro¿onego wykluczeniem
Walickiego wprowadzi³ Koniecznego. Gra w ofensywie uleg³a znacznej
poprawie. Gospodarze grali szybciej, sk³adniej i zaczêli stwarzaæ okazje bramkowe. Pierwszy na listê
strzelców móg³ wpisaæ siê Bartek
Okoniewski, po nim Wilczyñski, ale
trafi³ w poprzeczkê. Dobr¹ interwencj¹ bramkarz z Mostów popisa³

siê w 58 min. broni¹c strza³ Okoniewskiego. W 61 min. bramkê zdoby³
Wilczyñski, strzelaj¹c z niewielkiej
odleg³oœci w kierunku d³u¿szego
s³upka. W 82 min. podanie od Okoniewskiego otrzyma³ Kiernicki, który strza³em „na raty” pokona³ golkipera Promienia. Goœcie nie sk³adali
jednak broni. W 84 min. podanie
do napastnika goœci zaliczy³ Petera,
ale sytuacjê uratowa³ Sobañski. Minutê póŸniej stoj¹cy przy s³upku
Kamil Kacprzak wybi³ pi³kê zmierzaj¹c¹ do siatki. Ostatecznie prowadzenie uda³o siê utrzymaæ do koñca.
Sparta: Dominik Sobañski,
£ukasz Petera, Kamil Kacprzak, Patryk ¯urawik (80' Patryk Maciejewski), Daniel Romañczyk (55' Norbert
Halamus), Micha³ Geszka, Piotr Grochulski, (68' Artur Samal), Jaros³aw
Kiernicki, Adam Walicki (46' Jaros³aw Konieczny), Bart³omiej Okoniewski, Andrzej Wilczyñski.
Ÿród³o: spartawegorzyno.pl
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WYNIKI I TABELE
IV liga
Hutnik Szczecin - Odrzynka Radziszewo 2:0, Ina Goleniów - Rasel Dygowo
0:3, K³os Pe³czyce - D¹b Dêbno 1:2,
Gryf Kamieñ Pomorski - Wielim Szczecinek 3:1, Sarmata Dobra - Œwit Szczecin 2:2, Darzbór Szczecinek - Kluczevia
Stargard 3:0, Astra Ustronie Morskie Arkonia Szczecin 2:1, Stal Szczecin Vineta Wolin 0:2.
1. Astra Ustronie M.
40 38:14
2. Gryf Kamieñ Pom.
38 47:25
3. Rasel Dygowo
38 41:15
4. Vineta Wolin
34 42:17
5. Kluczevia Stargard
32 39:23
6. D¹b Dêbno
29 35:30
7. Stal Szczecin
27 31:26
8. Arkonia Szczecin
27 35:31
9. Œwit Szczecin
26 32:25
10. Hutnik Szczecin
26 31:35
11. Sarmata Dobra
23 26:40
12. Ina Goleniów
23 23:33
13. Wielim Szczecinek
16 22:37
14. Odrzynka Radziszewo 14 14:38
15. Darzbór Szczecinek 8 20:62
16. K³os Pe³czyce
8 8:33

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

IV liga

1. Iskra Golczewo
2. Sparta Wêgorzyno
3. Jeziorak Szczecin
4. B³êkitni II Stargard
5. Promieñ Mosty
6. Œwiatowid £obez
7. Mewa Resko
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. Tanowia Tanowo
10. Rega Trzebiatów
11. GKS Mierzyn
12. Wicher Brojce
13. Ehrle Dobra Szcz.
14. Kasta Szczecin
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

43 59:24
39 42:19
36 56:20
34 66:45
33 54:39
29 35:27
29 53:45
28 41:49
26 31:36
23 27:35
22 33:42
20 29:44
18 27:45
17 39:53
12 23:51
5 19:60

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

Granie w planie

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

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

Klasa A
05.04.14 (sobota)
14.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Fala Miêdzyzdroje
15.00 Pionier ¯arnowo - Jantar Dziwnów
16.00 Orze³ £o¿nica - Ba³tyk Gostyñ
16.00 Orze³ Prusinowo - Korona Stuchowo
16.00 Radowia Radowo Ma³e - B³êkitni Trzyg³ów
06.04.14 (niedziela)
15.00 Sowianka Sowno - Sparta Gryfice
Klasa B rozpocznie rundê 12 kwietnia.

33 51:13
26 33:14
24 38:16
22 24:18
20 46:29
18 19:26
16 19:18
15 17:24
14 22:20
8 16:39
8 11:36
3 11:54
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
PUNKTACJA OGÓLNA POZYTYWNYCH
OCEN
Anna Szymañska - RM Resko (216)
Magdalena Chmura - UM £obez (104)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez (80)

POZYTYWNE OCENY
POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez (80)
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy (49)
Beata Medunecka - PUP £obez (13)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez - (11)
Kamila Podfigurna - starostwo £obez (10)
Arkadiusz Skrilec - Komenda Policji w £obzie (7)
Ryszard Brodziñski - starosta (7)
Jan Zdanowicz - wicestarosta (7)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (7)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji (4)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu (3)
Jolanta Wielgus - PUP £obez (2)
Lidia Myszczyszyn US £obez (2)
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu (1)
Ewelina Poœpieszyñska - Nadzór Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez (1)
Maria Sola - PUP £obez (1)
Halina Szymañska - radna Rady Powiatu (1)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez (104)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (53)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (38)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (22)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez (15)
Agnieszka Kielar - UM £obez (13)
Krystyna Bogucka - radna RM £obez (12)
Grzegorz Urbañski UM £obez (10)
Helena Szwemmer - radna RM £obez (8)
Iwona ¯y³a - UM £obez (6)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (6)
Jan Ceholnyk - UM £obez (6)
Aneta Dajnowska UM £obez (5)
Olga Radziwanowska - UM £obez (4)
Bogdan Górecki - radny UM £obez (4)
Ewa Ciechañska - UM £obez (4)
Alicja Tulig³owicz UM £obez (3)
Irena Libiszewska - UM £obez (3)
Piotr Dynowski - UM £obez (2)
Ryszard Sola - burmistrz £obza (2)

Kupon
+

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (4)
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie (1)
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno (1)
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno (1)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza (159)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (45)
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez (33)
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez (25)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (22)
Monika Jarzêbska - sekretarz UM (20)
Krystyna Bogucka - radna RM (18)
Magdalena Chmura - UM £obez (13)
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez (10)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez (9)
Helena Szwemmer - radna RM (8)
Bogdan Górecki - radny RM (8)
Irena Libiszewska - UM £obez (8)
Dariusz Ledzion - £DK (7)
Kazimierz Chojnacki - radny RM (7)
Zbigniew Pude?ko - radny RM (6)
Marian Kozioryñski - UM £obez (4)
Henryk Stankiewicz - radny RM (3)
Katarzyna Danylczak - UM £obez (3)
Zbigniew Martyniak - UM £obez - (3)
Wies³awa Romejko - UM £obez (3)
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez (2)
Agnieszka Kielar - UM £obez (2)
Kamila Deuter - UM £obez (2)
Olga Radziwanowska - skarbnik UM (2)
Iwona ¯y³a - UM £obez - (2)
Agnieszka Michna - UM £obez (1)
Joanna Kardaœ - UM £obez (1)

GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (8)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (2)

NEGATYWNE OCENY

GMINA RESKO
Ryszarda Podsadna - UM Resko - (95)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (76)
Anna Szymañska - radna RM Resko (64)
Barbara Basowska - radna RM (56)
Jolanta Furman - CK (34)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (19)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko (12)
Renata Kulik - RM Resko (12)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. Szko³a Podstawowa w Resku (8)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
El¿bieta Korgul - RM Resko (4)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (4)
Mariola S³odkowska - UM Resko (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP
Resko (2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko (2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko (2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko (2)
Aniela Wypch³o - OPS Resko (2)
Kamila Jaworska - UM Resko (2)
Krzysztof Buszta - UM Resko (1)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko (1)
Patrycja Wypijewska - UM Resko (1)
Wioletta Dynarska-Adamowicz SP Resko (1)
Alicja Tichanow - CK Resko (1)
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko (1)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko (1)
Karolina Hagno - UM Resko (1)

Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki w £obzie (2)
Zbigniew Gromek - UM £obez (1)
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez (1)
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez (1)
Maria Pokomeda - radna RM £obez (1)
GMINA DOBRA
Sebastian Kuran - UM Dobra (2)
GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko (216)
Edyta Klepczyñska - RM Resko (64)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (32)
Barbara Basowska - przew. RM Resko (24)
Renata Kulik - radna RM Resko (19)
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko (18)
Karolina Hagno UM Resko (5)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS (4)
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko (3)
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
£ukasz Sobis - UM Resko (2)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (1)

POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (18)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (10)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez (8)
Beata Medunecka - PUP £obez (6)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski (5)
Kamila Podfigurna - Starostwo (4)
Grzegorz Tokarski PUP - £obez (2)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez (2)
Beata D¹bro - PUP £obez (2)
Maria Sola - PUP £obez (1)
Zbigniew Martyniak - UM £obez (1)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez (1)
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez (1)

nr 10

pozytywnie oceniam

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

-

negatywnie oceniam

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e (1)

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

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno (7)
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (2)

Imiê i nazwisko urzednika ................................................................
miejsce jego zatrudnienia................................................................
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INFORMACJE
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Zapiski z pamiêci

(cz. 66 odc. 1)

„Mój” dziadek
Galeria tygodnika

Siedmiu Wspania³ych

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

CMYK

Nie myœlcie, ¿e to o moim dziadku. Nic z tych rzeczy. Moi dziadkowie
dawno nie ¿yj¹ i o nich bêdzie innym
razem. Tym razem piszê o moim podopiecznym, którego dogl¹dam w
Niemczech, w ma³ym miasteczku,
które le¿y w po³udniowych Niemczech, w przepiêknej krainie winogron. Dziadek jest by³ym w³aœcicielem winnicy!? A tak naprawdê, to
ciê¿ko pracowa³ na roli jako hreczkosiej. O winogronach nie opowiada³,
tylko o swoim zaprzêgu dwukonnym, którym pozyskiwa³ drewno z
okolicznych lasów. W tej chwili tradycje rodzinne kultywuje jego syn.
Ma on winnice, place ziemi i w³asn¹
wytwórniê win, destylarniê oraz
sklep z w³asnymi wyrobami.
Dziadek jest na zas³u¿onej emeryturze. Mieszka sam, odk¹d w maju
zmar³a jego ¿ona. Po jej œmierci dwie
córki i syn umieœcili go w domu starców, jednak ostatnie tygodnie spêdzi³ w szpitalu, gdy¿ pogorszy³o mu
siê zdrowie. Gdy Dziadek doszed³
trochê do siebie, za¿yczy³ sobie powrotu do domu. Z Polski sprowadzono mu towarzysza, czyli mnie.
D³ugo trwa³y przymiarki, tak z
mojej jak i ze strony firmy zatrudniaj¹cej opiekunów do osób starszych.
Ja zbyt d³ugo wybrzydza³em, a firma
zbyt d³ugo mnie sprawdza³a. Po
moim akcesie do tej pracy dosta³em
kilka ankiet do wype³nienia. Dodatkowym utrudnieniem dla mnie jak i
innych mê¿czyzn zatrudnianych
przez tê firmê jest wymóg prawie
perfekcyjnej znajomoœci jêzyka niemieckiego. Jak siê dowiedzia³em od
samej pani koordynator, to tak ostre
wymogi nie dotycz¹ kobiet. One
maj¹ podobno wiele innych cennych zalet. Nie jestem kobiet¹, wiêc
bez perfekcyjnej znajomoœci jêzyka
niemieckiego tej pracy bym nie dosta³. Ale od czego g³owa i przyjaciele. G³owa mojej ¿ony podpowiedzia³a, jak pomóc szczêœciu, a kolega znaj¹cy perfekt jêzyk niemiecki zda³ telefonicznie egzamin. Zda³ go trochê
za dobrze, czym mi pomóg³ i dosta³em pracê, ale te¿ trochê skomplikowa³ moj¹ sytuacjê. Rodzina oczekiwa³a lepszej znajomoœci jêzyka, a
mój niemiecki jest pozbawiony zaimków, przyimków i przypomina mowê
obcokrajowców. Ja chcieæ, ja mieæ.
Przez ca³y okres rekrutacji mój telefon nosi³ przy sobie mój kolega i to
on w moim imieniu trzy razy zdawa³
telefonicznie egzamin z jêzyka.
Wreszcie firma zdecydowa³a siê
zatrudniæ mnie. Kilka dni przed wyjazdem do pracy w Niemczech dosta³em papiery do wype³nienia, w

tym umowê o pracê. Umowa niestety jest in blanko. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e mam mieszkaæ z Dziadkiem i
byæ do jego dyspozycji przez 24 godziny na dobê.
Do Niemiec wyjecha³em wieczorem w sobotê z pobliskiego miasteczka. Jecha³em autobusem z przesiadk¹ w Œwiecku. Przed Œwieckiem
mieliœmy kontrolê graniczno-paszportow¹. W trakcie tej kontroli nasi
wopiœci, czy jak ich tam nazwaæ,
wziêli pod szczególny nadzór œniadego faceta z niemieckim dowodem
to¿samoœci i narodowoœci nepalskiej. Facet z uœmiechem na ustach ,
na zapytanie jakiej jest narodowoœci
odpowiedzia³ ³aman¹ polszczyzn¹ ,
¿e jest obywatelem Europy. Na chwilê kazali mu wyjœæ z autokaru, ale
wszystko musia³o byæ w porz¹dku,
gdy¿ wróci³.Dalsza podró¿ przebieg³a bez problemów.
Na miejscu odebra³ mnie i zawióz³
do Dziadka m³ody mê¿czyzna mówi¹cy ³adn¹ polszczyzn¹. Jest on
osob¹ pomagaj¹c¹ opiekunom po
tej stronie granicy. O 10. rano by³em
na miejscu, czeka³y na mnie dwie
córki dziadka. Przedstawi³em siê,
pan koordynator z grubsza zapozna³
mnie z moimi obowi¹zkami. Do moich
obowi¹zków nale¿y ci¹g³a obecnoœæ
w pobli¿u podopiecznego. Mam mu
szykowaæ posi³ki, cztery razy dziennie podawaæ tabletki, woziæ go po
okolicy, robiæ zakupy, sprz¹taæ w
domu, praæ, konwersowaæ . Z tym nie
ma na razie problemu. Gotowaæ potrafiê i lubiê, jeŸdziæ podobno potrafiê, konwersowaæ jakoœ konwersujê,
ale na miejscu okaza³o siê, ¿e mam
jeŸdziæ nowiutkim Oplem Cors¹ z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów. Jest to
auto dla idioty. Prawie samo jeŸdzi.
Pierwsz¹ jazdê odby³em z córk¹
Dziadka. Pokaza³a mi jak w³¹czyæ silnik, jak wyjechaæ z gara¿u. Nie by³o
³atwo i nie posz³o najlepiej. No, nie
by³o najgorzej, jak na pierwszy raz.
Zrobiliœmy ma³¹ rundê wokó³ kwarta³u uliczek i z powrotem wjecha³em
do gara¿u. Dom z gara¿em stoi ponad metr wy¿ej ni¿ droga. Wjazd i
wyjazd wymaga ostro¿noœci i wprawy. Uda³o siê. Jedynie raz zbyt mocno zahamowa³em i moj¹ pasa¿erkê
ma³o co pasy bezpieczeñstwa nie
poæwiartowa³y na kawa³ki.
Po obiedzie wybraliœmy siê na
samochodowy spacer. Dziadek i
starsza córka oraz ja, jako kierowca,
wybraliœmy siê na wycieczkê. Dziadek za¿yczy³ sobie pojechaæ do
domku letniego, coœ w rodzaju altanki na terenie upraw winoroœli.
Cdn.
WP

