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£obziuki z orkiestrami
(£OBEZ). Podczas d³ugiego
weekendu mieszkañcy £obza
nie mieli czasu na nudy.
Z jednej strony w parku
odbywa³y siê £obziuki,
a równoczeœnie trwa³ XVIII
Miêdzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dêtych po³¹czony
z Miêdzynarodow¹
Konferencj¹ Naukow¹
„Orkiestry Dête w Kulturze
Europejskiej” - pierwsz¹ tak¹
w Polsce od 69 lat.
Str. 6-7

Andersowcy wracaj¹ do £obza

Gu¿kowscy – ojciec zmar³ na Syberii,
trzech synów posz³o do Andersa
(£OBEZ) 70. rocznica bitwy o
Monte Cassino to dobra okazja, by
przypomnieæ ¿o³nierzy II Korpusu
armii gen. Andersa, którzy wyszli ze
Zwi¹zku Sowieckiego i po wojnie
osiedli w naszym powiecie. Str. 8-9

CMYK

Chcesz
zarobiæ!
PrzyjdŸ
do zbioru
na plantacjê
Czytaj str. 4.

Agata
Pieróg
- najszybsz¹
sprinterk¹
w Polsce

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz
Min¹³ tydzieñ i Donald Tusk znalaz³ rozwi¹zanie problemu, takie jakie opisa³em w poprzednim komentarzu. Przypomnê je.
Premier Tusk post¹pi³ wed³ug
s³ów Sienkiewicza, który zaobserwowa³, jak zarz¹dza³ „piêkn¹ katastrof¹” skorumpowany premier
Hiszpanii Rajoh, którego partia
przez 10 lat finansowa³a czo³owych
dygnitarzy gotówk¹ wp³acan¹ przez
ró¿nych biznesmenów. Z „czarnej
kasy” wyp³acono 7,5 mln euro. Rajoy jest w tarapatach.
Minister Bart³omiej Sienkiewicz
wspomina, to co zaobserwowa³: - Co
ten facet powie? Pierwsza sprawa:
nie spoci³ siê. Druga sprawa to
œwietny komunikat, który brzmia³:
„Królestwo Hiszpanii jest pañstwem
prawa i ¿adne pañstwo nie ulega
szanta¿owi. To jest wszystko, co
mam do powiedzenia”.
Dok³adnie to samo zrobi³ Tusk na
wczorajszej konferencji. Nie bêdzie
dymisji. G³ównym winowajc¹ jest
nagrywaj¹cy i jego bêd¹ œcigaæ.
Prof. Bugaj przytomnie zauwa¿y³, ¿e
przypomina to sytuacjê, gdy Niemcy odkryli mord w Katyniu. Sowieci
puœcili w eter komunikat, ¿e to Niem-

Z DRUGIEJ STRONY

„Polski syf i folklor” Za ma³o na
cy zamordowali polskich oficerów.
Winni okazali siê ci, co podali to do
publicznej wiadomoœci, a nie ci, co to
zrobili. A wiadomo, byli to hitlerowcy, wiêc im wierzyæ – wed³ug Sowietów – nie nale¿a³o. Czy z tego powodu, ¿e mówili to hitlerowcy, mordu w
Katyniu nie by³o? Podobnie zachowuje siê Tusk. Jego wczorajsze przemówienie przypomina najgorsze
czasy Gomu³ki, który stwierdzi³, ¿e
rêkê podniesion¹ na w³adzê trzeba
odci¹æ, ¿e nagrania to przestêpstwo,
to destabilizacja pañstwa i zamach
na w³adzê. Politycy, którzy wykorzystuj¹ nagrania i mówi¹ o poruszanych tam sprawach, dzia³aj¹ na niekorzyœæ pañstwa i sprzyjaj¹ destabilizacji. W domyœle – dzia³aj¹ razem ze
„zorganizowan¹ grup¹ przestêpcz¹”.
Mia³em zamiar pos³uchaæ kolejnych nagrañ, rozmowy Paw³a Grasia
z Jackiem Krawcem, prezesem Orlenu, ale po kilkunastu minutach „wymiêk³em”. Tak wulgarnego i prostackiego jêzyka nie da siê s³uchaæ.
Wulgaryzmy s³u¿¹ tym panom w
zdaniach za przecinki.
Jeden z internautów skomentowa³: „Oburzaj¹ próby rehabilitowania lub wrêcz kultu dla chamstwa.
Ró¿ni pseudo-dziennikarze próbuj¹
wmówiæ opinii publicznej, ¿e nieuczciwe deale, konstruowanie
oszustw i kolesiowe za³atwiactwo to
sprawa normalna, to codziennoœæ na
poletku ka¿dego z nas. I to jest w³aœnie dramatycznie niebezpieczne,
bo Platforma próbuje wmówiæ Pola-

W czwartek, o 16.00, w starostwie

Sesja absolutoryjna
w powiecie
(£OBEZ). W czwartek w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w £obzie rozpocznie siê sesja
Rady Powiatu.
Po informacji starosty o pracy
zarz¹du miêdzy sesjami radni powiatowi rozpatrz¹ sprawozdanie finansowe za ubieg³y rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu powiatu ³obeskiego. Po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego radni
podejm¹ decyzje w prawie udzielenia
b¹dŸ nie absolutorium zarz¹dowi
powiatu ³obeskiego.
Kolejnym punktem sesji jest informacja na temat sytuacji s³u¿by
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zdrowia na terenie powiatu ³obeskiego.
Radni podejm¹ uchwa³y w sprawie: przekazania skargi wed³ug w³aœciwoœci, zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu na finansowanie
planowanego deficytu bud¿etu powiatu ³obeskiego w roku 2014, kolejny projekt uchwa³y dotyczy zmian
bud¿etu powiatu ³obeskiego na 2014
rok.
Koniec sesji to czas na wnioski i
zapytania radnych oraz interpelacje
i zapytania równie¿ mieszkañców
powiatu. Sesja zakoñczy siê informacjami przewodnicz¹cego rady.
op

kom, ¿e wszyscy jesteœmy chamami
i stanowimy integraln¹ czêœæ pajêczyny chamstwa, któr¹ Platforma
uprzêd³a przez minione 7 lat swojego panowania”.
Tak¿e wczoraj Klub PO popar³
premiera i bêdzie staæ za nim murem.
Czy stanie tak¿e pod murem? To
samo zrobi PSL. Obie partie wystawiaj¹ swoich zwyk³ych cz³onków i
wyborców na ciê¿k¹ próbê, bo przecie¿ ci, tu, w terenie, musz¹ znosiæ
rzucane im w twarz obelgi.
Powtórzê to, czym zakoñczy³em
poprzedni felieton, bo jest to nadal
aktualne.
A co zrobi¹ wyborcy PO, ci kupieni lub zaœlepieni? Czy bêd¹ jak w
tym dowcipie?
Wraca pijany m¹¿ do domu po
dwóch dniach balangi. ¯ona, chc¹c
pokazaæ, jaka to ona jest dobra, rozbiera go i mówi:
- O, mój ty biedaku, znowu te
delegacje, ale¿ jesteœ zmêczony.
Widz¹c œlady szminki na torsie:
- Znowu ta œlepa sekretarka
ochlapa³a ciê winem...
Œci¹ga mu spodnie i widzi damskie figi. Nagle zaniemówi³a, a m¹¿:
- No, kombinuj, ma³a, kombinuj!
No w³aœnie, wyborcy PO - kombinujcie, kombinujcie... Czy czujecie
siê odpowiedzialni za pañstwo, które istnieje tylko teoretycznie i za tych
zwyk³ych chamów i oszustów, którzy dorwali siê do w³adzy, czy te¿
czas najwy¿szy przejrzeæ na oczy?

Wolny rynek rêcznie
sterowany

Chc¹ wyci¹æ
ma³ych
rolników
Radio Szczecin poinformowa³o
na pocz¹tku czerwca, ¿e resort rolnictwa zamierza uzale¿niaæ wysokoœæ dop³at od wielkoœci gospodarstwa. Urzêdnicy chc¹ zmniejszyæ
dop³aty dla gospodarstw mniejszych ni¿ 12 hektarów i wiêkszych
ni¿ 82 hektary. Na ciêciach maj¹ skorzystaæ w³aœciciele œrednich gospodarstw. Zdaniem rolników, wysokoœæ dop³at powinna zale¿eæ jedynie
od wielkoœci produkcji. Ministerstwo na razie nie poinformowa³o, jak
du¿e bêd¹ ró¿nice miedzy poszczególnymi kategoriami dop³at. Zmiany
maj¹ wejœæ w ¿ycie od pocz¹tku
przysz³ego roku.
(r)

œwietlicê

(DALNO, gm. £obez). 23 maja
2014 r. przeprowadzono postêpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowê œwietlicy wiejskiej w Dalnie.
Z³o¿ono 10 ofert na wykonanie
zadania. Kwoty ofert kszta³towa³y
siê od 588.276,04 z³ do 726.081,15 z³.
Postêpowanie zosta³o uniewa¿nione, bowiem cena najkorzystniejszej
oferty przewy¿sza³a kwotê, jak¹
gmina zamierza³a przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia.
27 maja 2014 r. ponownie og³oszono przetarg nieograniczony na to
samo zadanie.
op

Sprostowanie
Wkrad³ nam siê chochlik i opublikowaliœmy oœwiadczenia maj¹tkowe
pracowników Urzêdu Miejskiego w
Resku za rok 2012. Aktualne oœwiadczenia maj¹tkowe za rok 2013 zostan¹ opublikowane w kolejnych
wydaniach tygodnika. Za pomy³kê
przepraszamy.
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Sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie w gimnazjum

Sprawozdania
i absolutorium za 2013 rok
(WÊGORZYNO) Radni gminy
wêgorzyñskiej tym razem zbior¹
siê na obradach w gimnazjum, w
czwartek. Wœród spraw do rozpatrzenia skarga i absolutorium dla
burmistrz Moniki KuŸmiñskiej.
Obrady rozpoczn¹ radni pytaniami i interpelacjami. Nastêpnie
bêdzie blok informacyjny o dzia³alnoœci instytucji w 2013 roku: OPS
(plus ocena zasobów pomocy spo³ecznej w gminie w 2013 r.), Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Urzêdu Miejskiego oraz informacje o realizacji
uchwa³ w okresie od czerwca 2013 i
przygotowaniu Gminy do sezonu
letniego. Na zakoñczenie tego bloku
burmistrz przedstawi informacjê o
swojej pracy w ostatnim okresie.

W bloku uchwa³odawczym radni
rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach: skargi wniesionej przez p.
¯anetê KaŸmierczak; ustalenia czasu bezp³atnego nauczania i op³at za
œwiadczenia przekraczaj¹ce bezp³atne zajêcia w przedszkolu; zmiany
uchwa³y w sprawie ulg w sp³acie
nale¿noœci i pomocy publicznej;
zmiany dwóch uchwa³ „œmieciowych”; wyra¿enia zgody na zbycie
nieruchomoœci w Gardnie i lokalu w
BrzeŸniaku; po¿yczki na prefinansowanie projektu unijnego oraz udzielenia absolutorium burmistrz. Obrady zakoñcz¹ odpowiedzi na wnioski
i zapytania.
Sesja w czwartek, 26 czerwca
2014 r., o godz. 14.00, w auli gimnazjum w Wêgorzynie.
(r)

Bud¿et wykonany
zgodnie z planem

(RESKO). Planowane dochody
bud¿etowe ogó³em w kwocie 31,5
miliona z³, wykonano w kwocie 31,4
mln z³, co stanowi 99,75 proc.
Planowane dochody bie¿¹ce w
kwocie oko³o 28,4 wykonano w wysokoœci 28,2 miliona z³, co stanowi
99,30 proc. Planowane dochody
maj¹tkowe w kwocie 3 miliony z³
wykonano w kwocie 3,2 miliony z³ co
stanowi 103,88 proc. Planowane

NietrzeŸwy rowerzysta
19.06.2014 r. o godz. 10.30 w Przemys³awiu mieszkaniec gminy Resko
kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w
stanie po u¿yciu alkoholu wyra¿onym wynikiem 0.19 mg/l, alkoholu w
wydychanym powietrzu.
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wydatki bud¿etowe ogó³em w kwocie 33,5 miliona z³ wykonano w kwocie 32,3 miliona z³ co stanowi 96,5
proc. planu. Wydatki bie¿¹ce w kwocie 26,8 miliona z³ wykonano w 96,75
proc. Planowane wydatki maj¹tkowe w kwocie 6,7 miliona z³ wykonano
w kwocie 6,4 miliona z³. Planowany
deficyt bud¿etu na rok 2013 w kwocie 2 miliony z³ wykonano w kwocie
niewiele ponad 934 tys. z³.
MM

Wbrew zakazowi
19.06.2014r. o godz. 15.15 na drodze Winniki - Cieszyno mieszkaniec
gminy Wêgorzyno kierowa³ motorowerem wbrew zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym orzeczonemu przez s¹d.

Uderzy³ Landrower w drzewo na drodze
Zarañsko - ¯ó³te

£obzianin zgin¹³
w wypadku
(POWIATDRAWSKI) 16 czerwca w poniedzia³ek oko³o godziny
14.20. 26.letni mieszkaniec £obza,
jad¹c samochodem marki Landrower pomiêdzy miejscowoœciami Zarañsko i ¯ó³te w powiecie drawskim,
wyprzedzaj¹c na ³uku drogi, za mocno zjecha³ na lewy pas drogi. Chc¹c

unikn¹æ wjechania do rowu odbi³ w
prawo, straci³ panowanie nad kierownic¹ i uderzy³ w drzewo.
W stanie bardzo ciê¿kim zosta³
przewieziony do szczeciñskiego
szpitala, gdzie niestety po kilku godzinach zmar³.
(r)

12,3 tys. z³ na
lokale komunalne
(£OBEZ). W ramach nadzoru
nad utrzymaniem lokali komunalnych i poprawy stanu technicznego
w maju gmina wyda³a 12,3 tys. z³.
Prace remontowe w budynkach i
lokalach komunalnych, wykonanie
prac w zakresie w³asnym (konserwacja bie¿¹ca) zakup materia³ów,
narzêdzi: w £obzie przy ul.: Komuny
Paryskiej, Kraszewskiego, Niepodleg³oœci, Sawickiej oraz w Worowie,
Unimiu, Wysiedlu kosztowa³y
3.346,71 z³.
Ocieplenie œcian budynku w
£obzie przy ul. Niepodleg³oœci kosztowa³o 3.145,82 z³.
Za wymianê drzwi do lokalu ko-

munalnego przy ul. Kraszewskiego
gmina zap³aci³a 688,20 z³, natomiast
za wymianê dwóch sztuk okien 1000 z³.
Roboty elektryczne, awarie w
£obzie przy ul. Kraszewskiego (naprawa instalacji elektrycznej) kosztowa³y 980,83 z³, roboty hydrauliczne, awarie w £obzie, przy ul.: Budowlanej, Ogrodowej, Œwiêtoborzec, w Unimiu (usuniêcie awarii instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych w budynkach i lokalach
komunalnych) kosztowa³y 820,45 z³.
Dy¿ur hydrauliczny ca³odobowy to koszt 300 z³. Roboty zduñskie
w £obzie przy ul. Kraszewskiego –
2.032,09 z³.
op

15 tys. z³ dodatku
mieszkaniowego
(£OBEZ). W maju z M-GOPS w
£obzie mieszkañcy gminy otrzymali 97 decyzji przyznaj¹cych dodatek mieszkaniowy dla najemców
lokali komunalnych i socjalnych na
³¹czn¹ kwotê 15,4 tys. z³.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a weryfikacji 10 wniosków o przydzia³ mieszkania osób
ubiegaj¹cych siê o przydzia³ lokalu
mieszkalnego i przed³u¿enie umów o
najem mieszkania (7 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 1 wniosek
negatywnie, 2 wnioski zostan¹ rozpatrzone w póŸniejszym terminie po
uzupe³nieniu wymaganych dokumentów).

Wystawiono dowody wewnêtrzne dla wspólnot mieszkaniowych
dotycz¹ce zaliczek na koszty utrzymania nieruchomoœci wspólnych.
Wys³ano do najemców lokali
mieszkalnych 54 zawiadomienia o
spotkaniu z Burmistrzem £obza w
sprawie uzgodnienia zap³aty czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne. Wys³ano 51 wezwañ do najemców lokali mieszkalnych dotycz¹cych zap³aty czynszu.
op

WIZYTÓWKI
PROJEKTY - WYKONANIE
TANIO

£obez, S³owackiego 6
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

MIESZKANIA

ROLNICTWO

INNE

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej
dzia³ce 1572 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.

Sprzedam mieszkanie 38 mkw. w
Œwidwinie. Tel. 601 487 166.

Dzia³kê budowlan¹ o pow. 746
mkw. Gryfice – Zdrój sprzedam. Tel.
511 068 490.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 66 mkw. I piêtro, wewnêtrzne
w miejscowoœci Klêpczewo gm.
Œwidwin. W cenie mieszkania
gara¿. Cena do uzgodnienia. Tel.
503 430 152, 505 186 865.

Wynajmê kiosk na dzia³alnoœæ
handlow¹ w Pobierowie na ul.
Grunwaldzkiej. Tel. 695 150 719

Powiat ³obeski
Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowej, dzia³ka 950
mkw., wszystkie media, po³o¿ony
£obez Niegrzebia. Cena 350.000 z³
do negocjacji. Tel. 663 565 305.
Dzia³kê budowlan¹ o pow. 197
mkw. w £obzie, blisko Lidla, w ruchliwym ci¹gu komunikacyjnym
sprzedam. Wydane warunki zabudowy. Dzia³ka ogrodzona siatk¹.
Dochód miesiêczny z reklam. Cena
do uzgodnienia. Tel. 501 894 828

Po³czyn – Zdrój. Kurki odchowane 16-to tygodniowe, szczepione. Zamawiaæ.. Tel. 797 725
178.

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

Powiat drawski

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

Czaplinek. Kurki odchowane
16-to tygodniowe, szczepione.
Zamawiaæ.. Tel. 94 375 5036.

Region

Powiat ³obeski

Region

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Mieszkanie 2-pokojowe oraz kuchnia i ³azienka, ca³oœæ
o pow. 53 mkw., na II piêtrze. Mieszkanie Spó³dzielcze w³asnoœciowe.
CENA 95 tys. z³. Tel. 663 248 859.

Kury nioski Leghorna – najwy¿sza
intensywnoœæ nieœna. Tel. 501 057
385

Unimie k/£obza, do wynajêcia mieszanie 52 mkw., 2 pokoje, w³asne
c.o.. Tel. 518 417 838.

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

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

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

PRACA

Powiat œwidwiñski

Region

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

Zatrudniê kierowcê C+E, Polska Skandynawia. Tel. 607 585 561

US£UGI

Zatrudniê

Zatrudniê kierowcê C+E, transporty liniowe 3 tyg./1 tydz. Tel. 609 493
989

Powiat œwidwiñski

mechanika
samochodowego

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

Zatrudniê dysponenta - spedytora
w transporcie drogowym, tel. 607
585 561.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

DOMY NA SPRZEDA¯
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 400 mkw, stan surowy otwarty
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty
£obez - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 6 pokoi, pow. 150 mkw, dzia³ka 3023 mkw
£obez- 7 pokoi, pow. 200 mkw, dzia³ka 385 mkw
£obez - 8 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 586 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 155 mkw, dzia³ka 7700 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 7000 mkw
£obez (okolica) - bliŸniak o pow. 161,26 mkw, dzia³ka 1768 mkw

- CENA 179.000 z³
- CENA 160.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 265.000 z³
- CENA 288.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 306.000 z³
- CENA 329.000 z³
- CENA 450.000 z³
- CENA 465.000 z³
- CENA 480.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 257.500 z³
- 130.000 z³

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

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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Andersowcy wracaj¹ do £obza

Gu¿kowscy – ojciec zmar³ na Syberii,
trzech synów posz³o do Andersa
(£OBEZ) 70. rocznica bitwy o
Monte Cassino to dobra okazja, by
przypomnieæ ¿o³nierzy II Korpusu
armii genera³a W³adys³awaAndersa, tzw.Andersowców, którzy wyszli
ze Zwi¹zku Sowieckiego i wziêli
udzia³ w walkach z Niemcami we
W³oszech, m.in. bij¹c siê o wzgórze
Monte Cassino, a po wojnie osiedli
w £obzie i powiecie ³obeskim.
Wczeœniej przypomnia³em postaci Trabszo i D¹browskich. Po tej
publikacji okaza³o siê, ¿e takich ¿o³nierzy osiad³ych w £obzie, najczêœciej ³¹cz¹cych siê z przyby³ymi tu z
Syberii rodzinami, by³o sporo. Do
tego jest sporo rodzin ³obeskich,
które maj¹ w rodzinnej historii ¿o³nierzy armii gen. Andersa. Byli to
ojcowie, bracia, siostry, kuzyni, którzy udali siê do tworzonej armii polskiej, wyszli z ni¹ na Zachód, ale
zginêli w walkach lub nie zdecydowali siê na powrót do kraju opanowanego przez Sowietów. Takich rodzin naliczy³em ponad sto. To dzisiaj
oko³o tysi¹ca krewnych, dzieci,
wnuków, prawnuków zamieszkuj¹cych powiat ³obeski.
Liczni andersowcy spoczywaj¹
na ³obeskim cmentarzu, ale do tej
pory nie doczekali upamiêtnienia, a
przecie¿ ich los jest szczególny. Wielu z nich walczy³o w kampanii wrzeœniowej zarówno przeciwko Niemcom, jak i Rosjanom. PóŸniej trafili do
³agrów lub zostali deportowani z
rodzinami. Na wieœæ o tworzonej armii polskiej przemierzyli setki i tysi¹ce kilometrów, w ten sposób wyrywaj¹c siê z „nieludzkiej ziemi”, ale te¿
chcieli walczyæ o Polskê. Wielu z
nich odda³o ¿ycie na szlaku bojowym, bior¹c udzia³ w kampanii w³oskiej, bij¹c siê o Monte Cassino.
Czêœæ z nich wróci³o po wojnie do
kraju, ale dla wiêkszoœci ich domy
znajdowa³y siê ju¿, po przesuniêciu
granicy, po stronie ZSRR. Ci co wrócili do domów zostali ponownie
wywiezieni na Sybir w 1951 roku.
Wrócili do Polski w latach 1956-1959.
Matki z dzieæmi deportowane na
Sybir przyjecha³y na tzw. ziemie odzyskane, w tym do powiatu ³obeskiego. Tu wielu andersowców odnalaz³o swoje rodziny i do nich powrócili. Jednak nie znaleŸli tu nale¿nego im
uznania i szacunku.
Wróci³ jako wróg
Tak opisuje tamte chwile pani
Józefa Koryzma z domu Inglot:

„Tatuœ wróci³ w 1947 roku. Jak nas
znalaz³? Dziêki pani Wnuk. Mój
tatuœ z jej mê¿em poszli razem do
wojska. A my razem z jego ¿on¹ przyjechaliœmy tutaj. Razem z nami mieszka³a przy ul. Przechodniej. Dosta³a
list od mê¿a, w którym Inglot (mój
tato) pyta³, czy coœ wie o nas. Gdy
tylko nam o tym powiedzia³a, zaraz
napisaliœmy do tatusia. Tatuœ zaraz
zacz¹³ do nas pisaæ i paczki przysy³aæ, oczywiœcie wszystko by³o
sprawdzane. Tatuœ walczy³ pod
Monte Casino. W Polsce nikt go nie
uhonorowa³. Pracowa³ na kolei przy
torach, potem w m³ynie. On po tych
przejœciach w ³agrach i jak z nami by³
na Syberii, czêsto mia³ zapalenie
p³uc. Dosta³ astmy i rozedmy p³uc.
Mêczy³ siê potem. Nie dosta³ ¿adnych kombatanckich odznaczeñ.
Wróci³ jako wróg. Przecie¿ by³ w
wojsku u Andersa. (T£ 2008).
Zapomniani
To dziêki zbieranym relacjom
Sybiraków mo¿emy odtworzyæ wiele w¹tków naszej historii z tamtego
okresu. Poszliœmy tropem wspomnienia o pani Wnuk. Takie nazwisko nie figuruje w spisie Ko³a Sybiraków, gdy¿ zanim zosta³ reaktywowany Zwi¹zek Sybiraków, wielu z
nich zmar³o. Tak by³o ze wspomnian¹ rodzin¹ Wnuków, o której
notkê znalaz³em w ksi¹¿ce Teofila
Mikulskiego „Fotografia zbiorowa
Polaków deportowanych do okrêgu
paw³odarskiego”. Matka, Anna
Wnuk (1900-1972), zosta³a deportowana z synem Mieczys³awem do
Ramadanu (rej. beskaragajski, okrêg
semipa³atyñski). M¹¿ W³adys³aw
(1898-1968) po zwolnieniu z ³agru
przyjecha³ do rodziny, nastêpnie
wyjecha³ z armi¹ Andersa. Syn zosta³ powo³any do I Dywizji Piechoty
im. T. Koœciuszki. W ostatnim dniu
wojny zosta³ ciê¿ko ranny i zmar³ w
szpitalu wojskowym w Poznaniu i
tam go pochowano, w stopniu porucznika. Anna sama wróci³a do
£obza. M¹¿ W³adys³aw wróci³ z
Anglii po wojnie. Oboje spoczywaj¹
na cmentarzu w £obzie.
Rodzina Gu¿kowskich
£obeski ród Gu¿kowskich ma w
historii rodzinnej a¿ trzech andersowców, a licz¹c z ¿on¹ jednego z
nich, nawet piêciu.
Rodzinê deportowano 13.04.
1940 r. z Tarnopola, do Ziernosowchozu, ferma nr 4 w Pryirtyszsku, rej.

Gu¿kowscy w Tarnopolu, od lewej: W³adys³aw, matka Anna, Tadeusz,
Wanda, ojciec Adam, Kazimierz.

urilutiupski, okrêg paw³odarski. Na
zes³anie trafili: Adam Gu¿kowski (in¿ynier rolnik), jego ¿ona Anna (z d.
Œwirska), trzech synów: Kazimierz,
W³adys³aw, zaledwie dwuipó³miesiêczny Józef i córka Wanda. Ojciec,
który by³ administratorem maj¹tku w
Tarnopolu, nie prze¿y³ wywózki.
Zmar³ w ¯o³kuduku. Czwarty syn,
Tadeusz, trafi³ wczeœniej do ³agru,
po rozbiciu przez NKWD tajnej organizacji harcerskiej ZWZ w Tarnopolu, w której dzia³a³. On, Kazimierz i
W³adys³aw zaci¹gnêli siê na Syberii
do armii Andersa i z ni¹ wyszli na
Zachód. Tadeusz widnieje w ewidencji 3. Dywizji Strzelców Karpackich, jako kanonier 3. Pu³ku Artylerii
Lekkiej. Nie wróci³ do kraju. W³adys³aw s³u¿y³ w 2. kompanii sanitarnej
3. DSK pod dowództwem kpt. Józefa
Kalêby. Bra³ udzia³ w kampanii w³oskiej. Odznaczony Gwiazd¹ za Wojnê 1939-1945, Gwiazd¹ Italii, Od-

znak¹ 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Krzy¿em Pami¹tkowym Monte
Cassino.
Kazimierz walczy³ w Normandii.
Starsi mieszkañcy pamiêtaj¹ go jako
cz³owieka zdziwacza³ego. Z innych
relacji wynika, ¿e by³ spadochroniarzem, zosta³ postrzelony przez
Niemców. Po przyjeŸdzie do £obza
nie móg³ odnaleŸæ siê w nowej „socjalistycznej” rzeczywistoœci; po
prze¿yciach sybirackich, póŸniej
wojennych, okaleczony, nie o¿eni³
siê, zamkn¹³ siê w sobie, mo¿e
zgorzknia³, mo¿e zdziwacza³... Tragiczny los cz³owieka poharatanego
przez ¿ycie.
Ojciec nie lubi³ opowiadaæ
o wojnie
Tak wspomina ojca W³adys³awa
pan Tadeusz Gu¿kowski. - Ojciec
wróci³ z Anglii, jak tylko dowiedzia³
siê przez Czerwony Krzy¿, ¿e mama
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Oœwiadczenia maj¹tkowe
Kierownictwo starostwa
(dochody brutto)

W³adys³aw Gu¿kowski

jest w £obzie z dzieæmi (Wand¹ i
Józkiem). Spakowa³ siê i przyjecha³.
Kazimierz wróci³ póŸniej. Ojciec nie
lubi³ opowiadaæ o wojnie. Gdy wróci³, raz w miesi¹cu mia³ meldowaæ siê
w UB. To skoñczy³o siê, gdy zacz¹³
graæ w pi³kê w „Gwardii” £obez.
Pozna³ wielu kolegów, zaprzyjaŸni³
siê z wieloma osobami i wtedy mu
odpuœcili. Mia³ raczej duszê towarzysk¹. Ludzie lubili go – wspomina
pan Tadeusz.
Andersowcy ze strony matki
Jest jeszcze w¹tek andersowski
w drugiej linii rodzinnej pana Tadeusza, ze strony mamy, Haliny, z domu
Radyko. Te¿ rodzina sybiracka. Mieli maj¹tek w Wornianach pod Wilnem. Sowieci wywieŸli matkê Helenê
z córkami Eugeni¹ i Halin¹ oraz synem Czes³awem na Sybir 13 kwietnia
1940 r. M¹¿ Heleny, Zygmunt, by³
policjantem, komendantem posterunku w Wornianach. Ostrze¿ony
przed aresztowaniem, przez Rumuniê trafi³ do Anglii, gdzie mieszka³ i
zmar³. Syn Czes³aw wyszed³ z armi¹
Andersa i tak¿e zmar³ w Anglii, trzy
lata temu.
- Dziadek Zygmunt Radyko napisa³ kiedyœ list, w którym by³o takie
zdanie: „Dopóki ruski but bêdzie na
polskiej ziemi, to jego noga tu nie
stanie”. - wspomina pan Tadeusz. Nie stanê³a. Zmar³ w 1976 roku w
Manchesterze. Ale nie tak, ¿e zapomnia³ o rodzinie. Przysy³a³ ¿onie i
dzieciom paczki oraz czêœæ emerytury angielskiej. Mój wujek Czes³aw
przyjecha³ tylko raz. By³ przez miesi¹c i póŸniej pisa³ w listach, ¿e jemu
siê ta Polska nie spodoba³a - mówi.
Liczne œlady andersowców,
a jakby zapomniane
Dzisiaj wszyscy bohaterowie tej
opowieœci ze strony Gu¿kowskich
ju¿ nie ¿yj¹. Spoczywaj¹ na ³obeskim
cmentarzu. Inni na angielskich, jak
Tadeusz Gu¿kowski, Zygmunt i Czes³aw Radyko. Ze strony Radyko ¿yje
pani Eugenia Jureczko. Zosta³y
dzieci i wnuki. I te stare po¿ó³k³e
fotografie pokazuj¹ce losy Polaków,
osiad³ych w £obzie. Takie s¹ tu po
czêœci nasze korzenie.
Kazimierz Rynkiewicz

Starosta Ryszard Brodziñski w
ubieg³ym roku zgromadzi³ na koncie
20 tys. z³. posiada dom o powierzchni 120 m.kw. o wartoœci 400 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Osiada udzia³y w banku Spó³dzielczym w Wêgorzynie – 1 udzia³
cz³onkowski (600 z³).
Z tytu³u dochodów w Starostwie
Powiatowym w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
121.778,57 z³. Na modernizacjê kot³owni CO otrzyma³ dotacje NFOŒiGW i WFOŒiGW w wysokoœci
209,08 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Mercedes z 2004 roku.
Posiada kredyt w banku ochrony
Œrodowiska na modernizacjê kot³owni CO oraz instalacjê kolektorów
s³onecznych w wysokoœci 18.500 z³.
Jan Zdanowicz wicestarosta w
roku ubieg³ym zgromadzi³ 73.710,67
z³. Posiada mieszkanie o powierzchni 67,9 m.kw. o wartoœci 120 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w £obzie
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
109.325,04 z³ ze stosunku pracy, w
Centrum Inicjatyw Wiejskich – 172
z³, w Zarz¹dzie Okrêgu PZW 1096 z³
(zwrot kosztów dojazdu) 300 z³ diety.
Posiada samochód marki Renault Fluence z 2011 roku.
Micha³ Kar³owski etatowy cz³onek zarz¹du posiada maj¹tek
wspólny ma³¿eñski dom o powierzchni 180 m.kw. o wartoœci 420
tys. z³, na w³asnoœæ 28,43 ha oraz
11,26 ha gruntów rolnych w dzier¿awie o wartoœci 340 tys. z³.
Budynek mieszkalny o powierzchni 59,4 m.kw. plus budynek
gospodarczy 331 m.kw. (maj¹tek
wspólny ma³¿eñski). Z tego tytu³u w
roku ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód w
wysokoœci 15.236,90 z³ (maj¹tek
wspólny ma³¿eñski), 38.538,30 z³
dop³aty unijne.
Budynek us³ugowo-mieszkalny
139 m.kw., dzia³ka 22 m.kw., dzia³ka
312 m.kw. o wartoœci 190 tys. z³ (maj¹tek wspólny ma³¿eñski).
Z tytu³u zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w £obzie – etatowy cz³onek zarz¹du w roku ubieg³ym
otrzyma³ dochód w wysokoœci
89.201,18 z³ (maj¹tek wspólny ma³¿eñski).
Posiada samochód osobowy Citroen Berlingo XTR 2010 r (maj¹tek
wspólny ma³¿eñski), samochód marki Reno Captur 2013 (maj¹tek wspólny ma³¿eñski).

Zobowi¹zania pieniê¿ne:
Linia kredytowa na rachunku
bie¿¹cym BG¯ – 120 tys. z³, Citroen
Bank 6 tys. z³, Getin Noble Bank – 55
tys. z³, 2,5 tys. CHF w WBK, Bank
Spó³dzielczy £obez – 48 tys. z³.
Wszystkie zobowi¹zania wspólne ma³¿eñskie.
Radny powiatowyAndrzej Gradus pracuje jako robotnik leœny w
Nadleœnictwie Resko, w ubieg³ym
roku mia³ na koncie ROR 5.845,41 z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni
43,70 m.kw. o wartoœci 90 tys. z³ na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹.
W roku ubieg³ym wysokoœæ wynagrodzenia za prace w Nadleœnictwie Resko wynios³o 64.363,95 z³ (maj¹tek wspólny), z tytu³u diety radnego – cz³onka zarz¹du powiatu otrzyma³ 22.176 z³ (maj¹tek wspólny).
Grzegorz Wasilewicz sekretarz powiatu w roku ubieg³ym zgromadzi³ na swoim koncie 7.828 z³, papiery wartoœciowe: Fundusz Inwestycyjny PKO Parasolowy – fio subfundusz PKO Zrównowa¿ony Plus
na kwotê 5.100 z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni 64,10 m.kw. o wartoœci 190 tys. z³
na wspólnoœæ maj¹tkow¹ ma³¿eñska.
Jest cz³onkiem rady nadzorczej w
Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu
£obeskiego od 2005 roku. Z tego
tytu³u w roku ubieg³ym nie osi¹gn¹³
dochodu. Z tytu³u pracy w Starostwie Powiatowym w £obzie
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
94.694,26 z³.
posiada samochód osobowy
Opel Astra z 2003 roku.
Posiada kredyt hipoteczny na
zakup mieszkania zaci¹gniêty w
maju 2011 roku w PKO BP na kwotê
189467,75 z³ na okres 264 miesiêcy
do 2033 roku. Do sp³aty pozosta³o
178.550,30 z³.
Helena Szulc skarbnik powiatu
w ubieg³ym roku zgromadzi³a na
koncie 7.478,74 z³ (ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa).
Posiada na wspólnoœæ maj¹tkow¹ dom o powierzchni 92,89 m.kw
o wartoœci oko³o 300 tys. z³.
Posiada na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹ gara¿ o powierzchni 21,80 m.kw. o wartoœci 15 tys. z³.
Z tytu³u wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w £obzie osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 105.098
z³.
Posiada samochód osobowy
marki Mazda 3 z 2007 roku.
Kredyt hipoteczny na budowê
domu w Banku PKO BP S A, zaci¹gniêty w 2009 roku na 14 lat. Pozo-

sta³o do sp³aty 104.361,19 z³.
Ryszard Sarna, emerytowany
nauczyciel radny i cz³onek zarz¹du
powiatu ³obeskiego Posiada na
wspó³w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 85,9 m.kw. o wartoœci 200
tys. z³ na wspó³w³asnoœæ.
Posiada mieszkanie o powierzchni 69 m.kw. o wartoœci 320 tys. z³ na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹.
Z tytu³u emerytury w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
34.270,50 z³, z tytu³u diety radnego
powiatu – 22.510,32 z³.
Posiada kredyt hipoteczny zaci¹gniêty w 2006 roku w kwocie
53.109,77 CHF na zakup mieszkania
(zobowi¹zanie wspólne ma³¿eñskie), kredyt zosta³ udzielony przez
Getin Bank, do sp³acenia pozosta³o
35.778,06 CHF.

Kierownictwo Jednostek
Organizacyjnych i osoby
wydaj¹ce decyzje
Katarzyna B³aszczyk dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ubieg³ym roku zgromadzi³a
50 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska), papiery wartoœciowe: Fundusz
PKO Parasolowy – fio subfundusz
PKO papierów D³u¿nych Plus. Wartoœæ 5004,07 z³.
Posiada dom o powierzchni 120
m.kw. o wartoœci 400 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
W roku ubieg³ym z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 82.492,42, dochód z dzia³alnoœci
osobistej umowy zlecenia, umowy o
dzie³o 32.710,92 z³, z tytu³u prawa
autorskie i inne prawa – 0 z³.
Posiada samochód osobowy
marki VW Golf IV z 1999 roku, samochód osobowy marki Mazda 6 z 2002
roku -wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Bo¿ena Wielgus zastêpca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku ubieg³ym
zgromadzi³a 17 tys. z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni 60 m.kw. o wartoœci 70 tys. z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska); inne
nieruchomoœci: powierzchnia 18,20
m.kw. o wartoœci 15 tys. z³ (wspó³w³asnoœæ).
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 67.306,71 z³. Z tytu³u dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie:
2.132 z³, z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich –
4.584 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód osobowy marki Skoda
Octavia 2007. Cdn.
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Wiatraki bez spo³ecznego zainteresowania
zji z Brazylii ³upiny orzechów kokosowych, z Ukrainy przywo¿ono normalne drewno, które by³o siekane na kawa³ki i wrzucane do kot³a.

(£OBEZ). Jeszcze nieca³e dwa
tygodnie mieszkañcy Ro¿nowa, Zagórzyc oraz Zajezierza bêd¹ mogli
wnosiæ uwagi do Lokalnego Planu
zagospodarowania Przestrzennego,
w którym ujêto lokalizacje farm wiatrowych.
Pierwotnie mia³o w tej czêœci gminy
powstaæ wiêcej elektrowni wiatrowej,
okaza³o siê jednak ¿e w okolicach znajduje siê korytarz przelotów ptaków, s¹
tam równie¿ nietoperze. Na dzisiaj planowanych jest 11 elektrowni wiatrowych.
W miniona œrodê 18 czerwca w
magistracie odby³y siê konsultacje spo³eczne w tej sprawie, na spotkanie
wprawdzie nie przyby³ ani jeden
mieszkaniec miejscowoœci, których
dotyczy³ plan, by³a jednak mieszkanka
Przyborza, która wyrazi³a swoje zdanie na temat wiatraków oraz Antoni
Moroz jako przedstawiciel Ko³a Ekologów w £obzie. Planistka Iwona Klimek£ukaszewska oraz przedstawiciele firmy wiatrowej RP Global Krzysztof
Stadnik i Marcin WoŸnica odpowiadali
na szereg pytañ i w¹tpliwoœci uczestników.
Na pytanie czy nie lepiej pod k¹tem
ekologicznym i ekonomicznym zamiast
elektrowni wiatrowych ukierunkowaæ
siê na fotowoltaike, biogazowniê czy
elektrownie atomow¹ odpowiedzia³a
planistka Iwona Klimek-£ukaszewska.
- Je¿eli chodzi o fotowoltaikê, to
Regionalna Ochrona Œrodowiska o wiele ostrzej opiniuje tego rodzaju opracowania. Pod bateriami fotowoltaicznymi
ja³owieje gleba, do tego wszystkiego
rozbijaj¹ siê ptaki, bo one w szybkach
widz¹ niebo. Przy elektrowniach wiatrowych o wiele mniej jest kolizji ptaków. Biogazownie – w Polsce s¹ robione
na decyzjach, bez opracowañ planistycznych, bez powiadamiania ludzi.
PóŸniej zaczyna siê problem. Z du¿ego
obszaru trzeba woziæ materia³y biologiczne, to wszystko jest zgni³e, raz ¿e
samochody ciê¿arowe rozje¿d¿aj¹ drogi w miejscowoœciach, dwa – potwornie
œmierdzi. Przy elektrowniach wiatrowych mamy ustawê o maksymalnych
wspó³czynnikach ha³asu, odnoœnie natê¿enia smrodu - nie ma ¿adnej ustawy.
Mieszkañcy s¹ potwornie zirytowani
tym, ¿e stawia siê im biogazownie. Z
ka¿dym Ÿród³em odnawialnym jest
problem. Je¿eli zrezygnujemy z biogazowni, z baterii fotowoltaicznych, z
elektrowni wiatrowych, to zostaje nam
elektrownia atomowa. Proszê zobaczyæ, jakie s¹ protesty w G¹skach, a tam
chc¹ na si³ê zlokalizowaæ elektrowniê
atomow¹.
Uczestnicy spotkania zwrócili
uwagê na mo¿liwoœæ wykorzystania
wêgla brunatnego z zaznaczeniem, ¿e w
Niemczech odchodzi siê od elektrowni
wiatrowych. Z tym jednak nie zgodzili
siê przedstawiciele firmy, wskazuj¹c,
¿e wrêcz przeciwnie zwiêksza siê liczba, elektrownie wiatrowe stawiane s¹
obecnie w landach, w których wczeœniej
wiatraków nie by³o widaæ, podaj¹c

przyk³ad Bawarii. Zwrócono uwagê, ¿e
wiatraki, które s¹ rozbierane to te, które
stawiane by³y jeszcze w latach 80. i
dzisiaj s¹ zwyczajnie wyeksploatowane. Zaprzeczono równie¿ jakoby w
województwie zachodniopomorskim
by³y stawiane wiatraki z demobilu.
Owszem jest kilka sztuk – prywatnych
osób.
Tanio czy drogo?
- Wiêkszoœæ ludzi patrzy na energetykê wiatrow¹ z tego punktu widzenia,
¿e energetyka wiatrowa jest droga. To
nie jest prawda. Dzisiaj, produkuj¹c
energiê dostajemy 35 gr za kWh. Ta sama
energia wyprodukowana w elektrowni
konwencjonalnej na gie³dzie sprzedawana jest po 20 gr. Mo¿na powiedzieæ,
¿e nasza jest dwa razy dro¿sza. Ale to
nie jest prawd¹, bo je¿eli wybudujemy
farmê wiatrow¹ tutaj, to pr¹d bêdzie
odprowadzany niemal bezpoœrednio do
danego domu, bêd¹ krótkie odcinki linii.
Pr¹d produkowany na po³udniu Polski
musi byæ przetransportowany, s¹ straty itd. i operator systemu dystrybucyjnego pobiera jeszcze 20-30 gr. Gdy
spojrzy siê na rachunek za pr¹d, to pr¹d
nie kosztuje 20 gr, ale 20 + oko³o 30 gr,
czyli oko³o 50 gr. Nasz pr¹d wyprodukowany kosztuje 35 gr z uwzglêdnieniem wszystkich kosztów. Nikt nie
mówi, ile jest dotacji do kopalni, teraz
by³ problem na Œl¹sku. Postanowiono,
¿e na jakiœ czas bêdzie zawieszona sp³ata kopalni d³ugu do ZUS-u. Je¿eli mnie
spotka, ¿e zalegam z ZUS-em to nie
bêdzie zawieszenia, do ZUS-u dop³acamy, dop³acamy do kolei, które ten wêgiel dowo¿¹. W Niemczech dowiedzia³em siê ciekawej rzeczy, ¿e w zag³êbiu
Ruhry praktycznie zaprzestano wydobywania wêgla, ale straszne pieni¹dze
kosztuje wypompowanie wody z tej
kopalni. Gdyby zaprzestano wypompowywania wody w tym miejscu, powsta³oby wielkie osuwisko, ziemia zaczê³aby siê zapadaæ. O tym nikt nie
mówi, a to s¹ naprawdê ogromne pieni¹dze. I tak to mo¿na mno¿yæ, nie mówiê
ju¿ o tym ¿e jest efekt zdrowotny, zanieczyszczenie wêgla, wywo³uj¹ choroby u ludzi. Przy elektrowniach wiatrowych tego nie ma, dostajê 35 gr za
kWh, jestem op³acony i wszyscy pracownicy, którzy tê energiê wyprodukowali i odprowadzili. Z tego nikt nie
bêdzie dop³aca³ do mojej emerytury.
Obliczy³em, ile dop³aca siê do górnictwa
w Polsce i wysz³o, ¿e gdyby ca³y wêgiel, oczywiœcie tak nie jest, ale gdyby

wêgiel kamienny wszed³ na produkcjê
energii elektrycznej, to energia elektryczna musia³aby byæ dro¿sza o 10 gr,
czyli o po³owê tylko z powodu dotacji.
Mówienie o tym, ¿e energetyka wiatrowa jest droga, nie jest prawd¹, jest droga, bo uwzglêdnia wszystkie koszty.
W³adza nas niestety oszukuje. Bo je¿eli
ktoœ mówi, ¿e wybudujemy elektrowniê atomow¹ i z niej bêdzie tani pr¹d, to
jest nieprawda. W Wielkiej Brytanii
podjêto decyzje o budowie nowej elektrowni atomowej i do czego zobowi¹za³a siê w³adza? ¯e bêdzie kupowa³a energiê elektryczn¹ z tej elektrowni po cenie
pomiêdzy 40 a 50 gr za kWh. Jeœli ktoœ
opowiada, ¿e polski pr¹d z elektrowni
atomowej bêdzie tañszy to k³amie, bo
nie da siê, technologia jest ta sama, zaoszczêdzi siê troszkê na pracach, ale i
tak wiêkszoœæ bêd¹ budowa³y zagraniczne firmy. Ceny bêd¹ takie same jak
tam. Energetyka wiatrowa nie jest droga, jest droga w odczuciu spo³ecznym,
bo od razu rzuca siê w oczy, ¿e tyle
kosztuje, ale nie mówi siê o tym, ile
kosztuj¹ wszystkie inne rodzaje energii.
Jestem udzia³owcem firmy, która
prowadzi projekt generalnie z energetyki odnawialnej. Mamy projekt farmy
s³onecznej i biogazowni, ¿adnej z tych
inwestycji nie wybudowaliœmy, uda³o
nam siê wybudowaæ elektrowniê wiatrow¹, bo przy 35 gr op³aca nam siê tê
farmê eksploatowaæ. ¯eby wykonaæ
farmê s³oneczn¹ bez ¿adnej dotacji, bez
niczego, musielibyœmy dostaæ cenê
oko³o 50-60 gr. Energetyka s³oneczna
jest dro¿sza. To samo z biogazowni¹.
Mówi siê o panelach s³onecznych
na dachach. Zrobiono taki myk, ¿e
Kowalski kupuje pr¹d za 20 gr plus 30
gr za dystrybucjê, czyli za 50 gr, a
sprzedaje za 85 proc. z 20 gr, czyli za
16 gr. Oznacza to, ¿e sprzedaje wyprodukowany pr¹d po 16 gr, a kupuje po 50
gr. W³adza oszukuje. Jest takie lobby
wêglowe, które pokazuje, ¿e wiatraki s¹
z³e, bo im zale¿y na utrzymaniu miejsc
pracy i dotacji, które dostaj¹.
Zak³ady energetyczne, które wykorzysta³y ustawê o energii odnawialnej
sypia do kot³ów wêglowych masê zielon¹ i pisz¹, ¿e to jest energia odnawialna. Zak³ady energetyczne produkuj¹
pr¹d po 20 gr., a za te zielone musz¹
dostaæ 35 gr. Co za problem do bloku
wêglowego sypaæ trociny? I za ten proc.
energii dostaj¹ 35 gr. to jest wielkie
oszustwo, nikt nie patrzy³ na to co siê
tam sypa³o. Sprowadzano ju¿ z Indone-

Dlaczego nie ma fabryk w Polsce?
Uczestnicy spotkania nie czuli siê
przekonani. Mieszkanka Przyborza
zwróci³a uwagê, ¿e w Niemczech w
przemyœle elektrowni wiatrowych zatrudnionych jest 110 tys. ludzi.
- Nasza firma bra³a udzia³ w takim
przedsiêwziêciu – podpisa³a list intencyjny z bankiem, zaproponowaliœmy,
¿e przy okreœlonym zapotrzebowaniu
mo¿emy otworzyæ fabrykê w Polsce.
Poszliœmy z tym do marsza³ka województwa. Ten wzruszy³ ramionami jego to nie interesuje. Z tego powodu
wiatraki w Polsce rozwijaj¹ siê mimo
w³adzy, obok w³adzy. Dzisiaj mamy
ponad 3 tysi¹ce wiatraków. Gdyby w
2001 roku ktoœ powiedzia³, ¿e w takim
tempie bêdzie to ros³o, to duzi producenci otworzyliby fabryki w Polsce, bo
wiedzieliby, ¿e co roku bêd¹ sprzedawaæ po 500 szt. S¹ tu miejsca pracy, w
Szczecinie produkuj¹ rozdzielnie elektryczne, sterowniki itd., ze S³upska
je¿d¿¹ samochody z gondolami – odpar³
Krzysztof Stadnik.
Doda³, ¿e jego firma produkuje sama
pr¹d na w³asne potrzeby, sami buduj¹
sobie drogi i co roku p³ac¹ podatek do
gminy. Od jednego wiatraka to jest oko³o 80 tys. z³ rocznie. Kolejn¹ kwesti¹,
jak¹ poruszono to ha³as wytwarzany
przez elektrownie wiatrowe. Maksymalnie mo¿e on wynosiæ 45 decybeli od
zabudowañ mieszkalnych. Uczestnicy
spotkania dopytywali, w jaki sposób
jest to mierzone i co nale¿y zrobiæ, jeœli
oka¿e siê, ¿e w trakcie eksploatacji
wiatraki zaczn¹ pracowaæ g³oœniej. I na
te pytania odpowiedzia³ przedstawiciel
firmy. Pierwsze obliczenia wykonywane s¹ przed postawieniem wiatraka, po
postawieniu elektrowni wiatrowej wykonywane s¹ badania, jeœli wszystko
siê zgadza, elektrownia zostaje uruchomiona. Jeœli w trakcie pracy oka¿e siê,
¿e wiatraki pracuj¹ g³oœniej, s¹ dwa
wyjœcia: pierwsze zg³osiæ do firmy, drugie: zg³osiæ do Sanepidu. Wówczas pracownicy firmy albo wykonuj¹ prace
przy wiatraku, albo nasadzaj¹ krzewy,
drzewa przed danym domem.
W Polsce nie ma regulacji dotycz¹cej odleg³oœci, ale ha³asu tak – jeden
wiatrak œredni mo¿na postawiæ od zabudowy w odleg³oœci 350 m, a je¿eli dwa
– to ju¿ wzroœnie do 500, jeœli du¿a
farma wiatrowa to do 600 -700 metrów.
Tutaj planowanych jest 11 wiatraków.
Najbli¿szy ma stan¹æ od zabudowañ
oko³o 700 metrów.
Warto jednak dodaæ, ¿e na przyk³ad
radni w Z³ocieñcu przyjêli uchwa³ê, w
której zapisali, ¿e wiatraki mog¹ stan¹æ
2000 m od zabudowañ mieszkalnych.
Dobrze by³oby, gdyby równie¿ radni
³obescy uregulowali tê odleg³oœæ, gdy¿
ta mierzona tylko „ha³asem” nie
uwzglêdnia tzw. infradŸwiêków wp³ywaj¹cych na zdrowie ludzi.
MM
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£obziuki z orkiestrami
(£OBEZ). Podczas d³ugiego
weekendu mieszkañcy £obza nie
mieli czasu na nudy. Z jednej strony
w parku miejskim zosta³y zorganizowane £obziuki, a równoczeœnie
trwa³ XVIII Miêdzynarodowy Festiwal Orkiestr Dêtych po³¹czony z
Miêdzynarodow¹ Konferencj¹ Naukow¹ „Orkiestry Dête w Kulturze
Europejskiej” - pierwsz¹ tak¹ konferencj¹ w Polsce od 69 lat.
Namioty na £obziuki uczestnicy
CIS-u rozstawiali ju¿ w pi¹tek w strugach deszczu. Prognoza pogody nie
zapowiada³a siê najlepiej i wiele
wskazywa³o na to, ¿e parasole nie
bêd¹ jedynie symbolem £obziuków.
W trakcie dnia niewielkie przeloty
deszczu nikogo nie zra¿a³y, jednak
ju¿ solidna ulewa w póŸnych godzinach popo³udniowych sprawi³a, ¿e
£obziuki nie trwa³y tak d³ugo, jak w
roku ubieg³ym. Mimo kapryœnej
pogody odby³y siê, sprawiaj¹c najwiêksz¹ frajdê najm³odszym, ale nie
tylko.
£obziuki poprzedzi³y warsztaty
poœwiêcone m.in. wikliniarstwu, fotografii czy nauce wykonywania
witra¿y. W parku miejskim uczestnicy mogli nauczyæ siê wyplatania
koszyków z wikliny, z czego bardzo
chêtnie korzystali przede wszystkim
doroœli i to nie tylko mieszkañcy
£obza. Mieliœmy okazjê obejrzeæ
koszyki wykonane przez cz³onków
Orkiestry Filharmonii Miasta Bie³gorod z Rosji.
Sporym
zainteresowaniem
szczególnie wœród dzieci cieszy³a siê
z kolei ceramika, masa solna, plecionkarstwo, filcowanie, czerpanie
papieru, tworzenie anio³ów z drewna
oraz zdobienie pierników. Warsztaty
fotograficzne w tym roku odby³y siê
na terenie Nowamylu. Mi³oœnicy fotografowania uczyli siê, w jaki sposób wykorzystaæ œwiat³o do artystycznych fotografii, a to wszystko

pod kierunkiem Tomasza Mechliñskiego.
Rewelacj¹ sta³ siê napis „£obziuki” wyciêty w styropianie i ustawiony w parku. Dzieci i m³odzie¿ z wielk¹
chêci¹ i zaanga¿owaniem pomalowa³y go zgodnie z w³asnymi inwencjami.
Bardzo du¿ym zainteresowaniem uczestników £obziuków bez
wzglêdu na wiek i p³eæ cieszy³y siê
warsztaty tañca. Tylko nielicznym
uda³o siê nie zgubiæ kroku przy coraz
trudniejszych uk³adach prowadzonych przez instruktorów. Jednak bez
wzglêdu na to jak komu sz³a nauka,
najwa¿niejsza by³a przy tym zabawa.
Sporo wysi³ku wymaga³y warsztaty rzeŸbiarskie prowadzone pod
bacznym okiem rzeŸbiarza z Dobrej
Piotra Pazdana, tworz¹cego pod
pseudonimem artystycznym Pyja. O
tym, jak ciê¿ko pracuje siê d³utem,
przekona³o siê wielu chêtnych pragn¹cych wyrzeŸbiæ w drewnie swoje
imiê albo wzór wyrysowany przez
artystê. Do rzeŸbienia garnêli siê
przede wszystkim ch³opcy, którym
czasami pomagali ojcowie. Jak podkreœli³ Pyja - dla niewprawnego m³odego rzeŸbiarza pó³godzinna praca z
d³utem to wielkie wyzwanie. Kilku
ch³opców podjê³o je i zdo³a³o osi¹gn¹æ zamierzony cel.
Dla odpoczynku mo¿na by³o
skorzystaæ z malowania twarzy,
uk³adaæ klocki jenga, puzzle czy
æwiczyæ chodzenie na szczud³ach.
Przy tym ostatnim nie brakowa³o
upadków, ale nikt z tego powodu nie
p³aka³.
Oczywiœcie nie zabrak³o namiotu, w którym swoje prace mogli wystawiæ malarze, a tak¿e namiotu, w
którym mieœci³ siê salon literacki,
skupiaj¹cy mi³oœników poezji i literatury.
Nie mog³o zabrakn¹æ ognisk i
pieczenia kie³basek oraz podp³omyków.
Cd. na str. 10
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£obziuki z orkiestrami
Te ostatnie przygotowali ³obescy harcerze pod czujnym okiem
Ma³gorzaty Zieniuk.
Równoczeœnie trwa³o spotkanie
laureatów Powiatowych Przegl¹dów Amatorskiego Ruchu Artystycznego w £DK, na scenie pod
pomnikiem z kolei prezentowa³y siê
zespo³y, miêdzy innymi ³obeski Big
Bend oraz znani ju¿ w £obzie trêbacze z Guczy, a pod scen¹ zespó³ taneczny.
O godzinie 20.00 w hali sportowej odby³ siê wspania³y koncert w
wykonaniu Koncertowej Orkiestry
Filharmonii Miasta Bie³gorod z Rosji
pod batut¹ Jurija Merkulowa, Olega
Lebiedziñskiego oraz Aleksandra
Jagowdika. Z orkiestr¹ wyst¹pi³a
solistka Tatiana Griszyna (Moskwa), laureatka miêdzynarodowych konkursów. Brawa na stoj¹co
zdoby³ solista orkiestry Michai³ Piedrucznyj, który zaprezentowa³ mistrzowsk¹ grê na fletni pana. Publicznoœæ w hali nie pozwoli³a wykonawcom odejœæ bez bisu. Równie
wspania³y koncert dzieñ wczeœniej,
tak¿e w hali sportowej, da³a Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki
Wojennej w Gdyni pod batut¹ kmdr.
ppor. Macieja Budziñskiego.
Wœród orkiestr nie zabrak³o M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Babenhausen z Niemiec, Orkiestry Dêtej
„Wasiliki” ze Szko³y Artystycznej w
Sto³pcach, Orkiestry Dêtej Szko³y
Muzycznej w Grimmen z Niemiec
oraz oczekiwanej przez publicznoœæ

znanej ju¿ z przegl¹du ubieg³orocznego Orkiestry Dêtej „Fanfary Lwowa” z Ukrainy.
Obie imprezy wymaga³y sporo
pracy, przygotowania i wysi³ku ze
strony organizatorów i osób pracuj¹cych przy ich realizacji.
£obziuki zosta³y zrealizowane
przez £obesk¹ Organizacjê Turystyczn¹, a sfinansowane prze Powiat £obeski. Festiwal Orkiestr Dêtych z kolei tradycyjnie przez £obeski Oœrodek Kultury pod czujnym
okiem i za spraw¹ dyrektora Dariusza
Ledziona, ale i dziêki zaanga¿owaniu
i pracy pracowników £DK oraz Urzêdu Miejskiego.

Festiwal zosta³ sfinansowany
prze gminê oraz grono sponsorów,
dziêki którym mieszkañcy gminy
mogli wys³uchaæ koncertów w wy-

konaniu orkiestr z najwy¿szej pó³ki.
Za organizacjê i w³o¿on¹ pracê
wszystkim nale¿¹ siê gratulacje i podziêkowania.
MM
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Bal trzecich klas gimnazjum
(DOBRA) Dumni rodzice, przyjaciele, nauczyciele, wychowawcy
oraz honorowi goœcie w osobach
burmistrz Barbary Wilczek i dyrektor gimnazjum Urszuli Ko³odziejczyk obejrzeli 6 czerwca piêknie zaprezentowany polonez, który
trzecioklasiœci przez wiele tygodni
æwiczyli pod okiem nauczyciela
wychowania fizycznego Tomasza
D¿egana.
Dziesiêæ par z ró¿ami w d³oniach
dostojnie prezentowa³o skomplikowany uk³ad taneczny, wywo³uj¹c
wzruszenie nie jednego rodzica. Tak
ju¿ doroœle wygl¹daj¹cy, tak elegancko i dumnie prezentuj¹cy siê
uczniowie goœcili w sali lokalu pañstwa Adamiaków, którzy zadbali, by
atmosfera dobrej zabawy nie opu-

œci³a goœci a¿ do póŸnego wieczora.
Pani burmistrz oraz pani dyrektor jak
co roku uœwietni³y to wydarzenie
wspania³ym tortem, który zachwyci³
swoim smakiem wszystkich zgromadzonych.
Do nieustannej zabawy na parkiecie zachêcali dwaj DJ-e z ¯abowa,
którzy nie szczêdz¹c nóg naszej m³odzie¿y puszczali hit za hitem, daj¹c
uczniom mnóstwo frajdy. Przyjêcie
zakoñczy³o siê o pó³nocy, zmêczeni
ale za to bardzo szczêœliwi uczniowie
rozeszli siê do domów z dobrymi
wspomnieniami, które bêd¹ im na
pewno towarzyszy³y jeszcze przez
wiele lat i z nostalgi¹ bêd¹ wspominaæ czas spêdzony w naszym gimnazjum.
Andrzej Piotrowski

Zespó³ Szkó³ w Resku

I Szkolny Konkurs
Religijny

(RESKO) Z inicjatywy katechety, pana Henryka Saletry, w Zespole
Szkó³ w Resku odby³ siê 10 czerwca
br. I Szkolny Konkurs Religijny, w
którym udzia³ wziêli chêtni uczniowie klas III C (£ucja £achmanowicz, Monika Uldynowicz, Marek
W¹cha³a i III D (Karolina Biernat,
Krzysztof Jacewicz i Konrad Bieñkowski).
W jury zasiedli: dyrektor pan
Dariusz Siemasz, wicedyrektor pani
Agata Popielarz, pani Paulina Sarnecka i pan Henryk Saletra.
W I turze konkursu obie grupy
przedstawi³y przygotowane wczeœniej prezentacje o œw. Janie Pawle II.
Pierwsza przedstawia³a sylwetkê

Papie¿a jako cz³owieka kochaj¹cego
i mi³osiernego. Natomiast druga
podkreœla³a jego ogromne zainteresowanie losem m³odego pokolenia.
Publicznoœæ z ogromnym zainteresowaniem czeka³a na og³oszenie
wyniku tej czêœci rywalizacji, który
okaza³ siê remisowy. Nastêpny etap
konkursu sk³ada³ siê z odpowiedzi
na wybrane pytania, dotycz¹ce wielu aspektów wiary. Obie reprezentacje by³y dobrze przygotowane. W
pierwszej turze zwyciê¿y³a klasa III
C, a w drugiej III D. W zaistnia³ej
sytuacji zdecydowano o dogrywce.
Po zaciêtej rywalizacji wygra³a klasa
III C, która otrzyma³a s³odk¹ nagrodê. Gratulujemy!
Monika Babak III C
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ZSG w £obzie Szko³¹ Promuj¹c¹ Zdrowie

W trosce o zdrowie ³obeskich
gimnazjalistów
Dobre zdrowie jest lepsze ni¿
najwiêksze bogactwo”. Mijaj¹cy
rok szkolny 2013/2014 to drugi, a
zarazem przedostatni uczestnictwa naszej szko³y w projekcie
„Szko³a Promuj¹ca Zdrowie”.
Jako placówka podejmujemy
liczne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê stanu zdrowia psychicznego
i fizycznego naszych uczniów, pracowników szko³y oraz rodziców. W
ramach programów nauczania poszczególnych zajêæ lekcyjnych,
szczególnie na biologii, wychowaniu fizycznym oraz godzinach wychowawczych prowadzona jest
Edukacja Zdrowotna. Wszyscy pracuj¹ nad zdrowiem gimnazjalistów.
W codziennym ¿yciu szko³y dbamy
o dobre relacje miêdzy pracownikami szko³y, a uczniami. Dziêki szerokiej ofercie zajêæ pozalekcyjnych (
równie¿ sportowych) stwarzamy
uczniom mo¿liwoœæ wszechstronnego rozwoju. W szkole podejmujemy
i realizujemy wiele dzia³añ maj¹cych
na celu tworzenie klimatu Szko³y
Promuj¹cej Zdrowie. Mo¿emy do
nich zaliczyæ miêdzy innymi ( redakcja ograniczy³a nam miejsce, wiêc
wymieniamy tylko czêœæ tego co
zrobiliœmy w tym roku szkolnym):
„¯yj smacznie i zdrowo” - projekt
edukacyjny. Promocja wœród m³odzie¿y gimnazjalnej zasad zdrowego i œwiadomego komponowania
smacznych i zdrowych posi³ków.
Pokazanie m³odzie¿y ró¿norodnoœci
dostêpnych produktów oraz pokarmów, dziêki którym, mo¿liwy jest
kompromis pomiêdzy jedzeniem
zdrowym i smacznym. Utrwalanie
odpowiedzialnych postaw zwi¹zanych z niemarnowaniem jedzenia, z
prawid³owym oraz œwiadomym kupowaniem, przygotowywaniem i
przechowywaniem ¿ywnoœci. Ponadto, w ramach programu organizatorzy promuj¹ wœród gimnazjalistów
postawê proekologiczn¹, podkreœlaj¹c zwi¹zek pomiêdzy ekologi¹ a
od¿ywianiem i zdrowym stylem
¿ycia.
Liczny udzia³ naszej m³odzie¿y
(60 osób) w happeningu ulicznym
,,Rzuæ palenie razem z nami” oraz w
konkursie na karykaturê palacza.
Konkurs na najciekawsz¹ bajkê,
pt. „Historia pewnej bu³eczki- czyli
zasady zdrowego od¿ywiania siê”.
„Myœlê wiêc segregujê” - akcja
ukierunkowana na ochronê œrodowiska.
„S¹d nad papierosem” - scenka
profilaktyczna.
„ZnajdŸ pomys³ na siebie” - projekt profilaktyczny.

„Odpowiedzialnoœæ prawna nieletnich” - pogadanka profilaktyczna.
„M³odzie¿ w œwietle prawa” lekcje wychowawcze.
W sieci- „Bezpieczny internet” lekcje wychowawcze.
„Handel ludŸmi”- profilaktyka
oczami m³odzie¿y - lekcje wychowawcze.
Jak dbaæ o w³asne bezpieczeñstwo? - „Wszyscy na sprzeda¿” zajêcia profilaktyczne.
„Zagubieni” - warsztaty profilaktyczne zorganizowane w ramach
dzia³añ prewencyjnych. Tematyk¹
by³y uzale¿nienia, w szczególnoœci
od mass- mediów. Warsztaty by³y
prowadzone przez trenerów Centrum Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych „EDUKACJA” w Warszawie.
„Problemy i odpowiedzialnoœæ
prawna m³odzie¿y” - lekcje wychowawcze.
Teatr profilaktyczny: „W sieci...”, „¯ycie nie po to jest by...”.
„Smaki jesieni” - wystawa i poczêstunek owocami jesieni. (m³odzie¿ zjad³a 170 kg owoców)
,, Od poczêcia do narodzin” –
wystawa prac uczniów klas drugich.
„Mam Talent” - to konkurs, który
organizowany jest co roku z okazji
Dnia Wiosny. Do udzia³u zg³aszaj¹
siê osoby chêtne, które chc¹ pokazaæ swój talent. Uczniowie sami
przygotowuj¹ swój wystêp, mo¿e to
byæ taniec, œpiew, przedstawienie
itp. Komisja oceniaj¹ca wystêpy
uczniów sk³ada siê z 3 nauczycieli
lub 2 nauczycieli i jednego ucznia.
Zwyciêzcy otrzymuj¹ nagrody.
Otwarty list do rodziców dotycz¹cy dzia³añ w zakresie projektu
SzPZ oraz przedsiêwziêæ i sukcesów
naszej szko³y (listy w klasycznej formie papierowej dotar³y do domu
ka¿dego ucznia).
Rady szkoleniowe: „Zrozumieæ
dziecko z ADHD”, ,,Zasady udzielania pierwszej pomocy”;
Zasady prawid³owej komunikacji – warsztaty dla klas pierwszych;
Akcja „Bezpieczne Ferie 2014”;spotkanie uczniów z pracownikami
KPP oraz PSP w £obzie.
Projekt edukacyjny „Sadzimy
las” - 44 uczniów mog³o pochwaliæ siê
udan¹ akcj¹ proekologiczn¹, gdzie
przy wspó³pracy Gimnazjum i Nadleœnictwa posadzili las. Zastali tam 36
arów przygotowanego pola i 2500
sadzonek dêbu bezszypu³kowego.
„Trzymaj Formê” - projekt edukacyjny, który ma na celu kszta³towanie prozdrowotnych nawyków
wœród m³odzie¿y szkolnej poprzez
promocjê zasad aktywnego stylu

¿ycia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialnoœæ indywidualn¹ i wolny wybór jednostki.
Biegi o memoria³ redaktora Tomasza Hopfera - celem jest popularyzacja biegów, wspó³zawodnictwo
sportowe wœród chêtnych uczniów
wszystkich szkó³ ³obeskich, uczczenie pamiêci przyjaciela £obza oraz
inne liczne zawody sportowe.
Informacja na stronie internetowej szko³y, jak ZDROWO I BEZPIECZNIE SPÊDZIÆ WAKACJE.
Drobne prezenty dla wszystkich
uczniów naszej szko³y z okazji Dnia
Dziecka i Miko³aja ufundowane
przez Radê Rodziców - tworzenie
przyjaznego klimatu.
„K¹cik zdrowia” - w naszej szkole
powsta³o miejsce, w którym uczniowie naszej szko³y mog¹ pochwaliæ
siê wiedz¹ dotycz¹c¹ promocji zdrowia. Do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca
wyznaczona do tego klasa ma za
zadanie wykonaæ gazetkê, wystawê
na okreœlony temat. Do tej pory zrealizowano 10 ró¿nych tematów
prozdrowotnych.
Praca uczniów jest oceniana i
punktowana przez nauczycieli i

przedstawicieli RSU. Najlepsza klasa na koniec roku szkolnego otrzyma nagrodê.
Szko³a jest miejscem, gdzie spo³ecznoœæ nie tylko uczy siê i pracuje,
ale tak¿e ¿yje, nawi¹zuje kontakty z
innymi, prze¿ywa sukcesy i pora¿ki,
odpoczywa, bawi siê. To miejsce, w
którym spo³ecznoœæ nie tylko wywi¹zuje siê z obowi¹zków, ale tak¿e
powinna siê dobrze czuæ. Jest miejscem, które nie tylko przygotowuje
m³odych ludzi do nastêpnego etapu
edukacji, ale równie¿ do ¿ycia, w tym
do podejmowania „zdrowych” wyborów. Powinna tworzyæ warunki
(fizyczne i spo³eczne), sprzyjaj¹ce
ochronie i pomna¿aniu zdrowia oraz
umo¿liwiaæ aktywne uczestnictwo
spo³ecznoœci szkolnej w dzia³aniach
na rzecz zdrowia.
Wszystkim naszym gimnazjalistom ¿yczymy zdrowych i bezpiecznie spêdzonych wakacji.
El¿bieta Wójcicka i Wanda
Dawlud - Koordynatorzy programu ,,Szko³a promuj¹ca zdrowie”
w ZSG £obez

Klasowy rajd rowerowy

(WÊGORZYNO) W letni poranek 2 czerwca, z inicjatywy uczniów
klasy 3A Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie odby³ siê klasowy rajd rowerowy œcie¿kami Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Pod opiek¹ nauczycieli Bo¿eny
Kowalczyk-GwóŸdŸ i Krzysztofa
Suty³y, po dwugodzinnej trasie pe³nej niespodzianek i dobrej zabawy,
grupa dojecha³a do Iñska. Tam na
posesji rodziców jednego z uczniów
uczestnicy zatrzymali siê, aby zebraæ si³y i posiliæ siê podczas wspólnego grillowania. Dziêki sprzyjaj¹cej

pogodzie i wspania³ej atmosferze
grupa pe³na nowych si³ mog³a siê
udaæ w drogê powrotn¹.
Wycieczka mia³a tak¿e charakter
krajoznawczy, gdy¿ tereny IPK obfituj¹ w du¿¹ ró¿norodnoœæ flory i fauny. Rajd ten utwierdza w przekonaniu, i¿ wycieczkê mo¿na mi³o spêdziæ,
tak¿e w ma³ej grupie osób, ani¿eli w
ciasnym autokarze czy zat³oczonym
mieœcie. Te wspólne spêdzone
chwile z pewnoœci¹ na d³ugo zapadn¹ w pamiêci, poniewa¿ by³ to
ostatni wspólny wyjazd klasy 3a.
Uczniowie klasy 3a
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XX Fina³y Czwartków Lekkoatletycznych w £odzi

Agata Pieróg z Wêgorzyna
- najszybsz¹ sprinterk¹ w Polsce
W dniach 21-22 czerwca 2014 r.
na stadionie AZS w £odzi odby³y siê
XX jubileuszowe Fina³y Krajowe
Czwartków Lekkoatletycznych.
Organizatorzy poinformowali, ¿e w
tegorocznej imprezie wystartowa³
milionowy uczestnik Czwartków od
czasu inauguracji w 1995 roku,
przez by³ego rekordzistê Europy na
100 m Mariana Woronina.
W fina³owej rozgrywce spotkali
siê najlepsi m³odzi sportowcy z ca³ego kraju. S¹ to nieoficjalne mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w najm³odszych kategoriach wiekowych:
11, 12 i 13 lat. Wœród rywalizuj¹cych
w £odzi 80 oœrodków sportowych
nie zabrak³o reprezentacji Powiatu
£obeskiego. Start naszej 40-osobowej grupy utalentowanych dzieci
szkó³ podstawowych nale¿y uznaæ
za wyj¹tkowo udany. Najwa¿niejsze,
¿e wiêkszoœæ sportowców z gmin
Dobra, Resko, £obez i Wêgorzyno
plasowa³o siê w czo³owej stawce
zawodników i poprawi³o w³asne rekordy ¿yciowe.
Bohaterem ³obeskiej ekipy, pod
kierownictwem p. Janusza £ukomskiego, zosta³a uczennica klasy IV

Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie
AGATAPIERÓG. W biegu sprinterskim 11-latków Agatka zajê³a 1. miejsce z rezultatem 8,24 sekundy i zdoby³a z³oty medal. Uzyskany czas na
mecie okaza³ siê nowym rekordem
Polski dla czwartoklasistek.
Jej sportowym opiekunem jest p.
Dariusz Czajka, nauczyciel wychowania fizycznego.
Wysokie lokaty uzyskali tak¿e:
GABRIELAJAB£OÑSKA,klasa
IV, Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie -

4. miejsce w rzucie pi³eczk¹ palantow¹,
KACPER DUL, klasa IV, Szko³a
Podstawowa w Runowie Pomorskim
- 6. miejsce w biegu na 60 m,
PATRYK BUKA£A, klasa IV,
Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim - 8. miejsce w biegu na 300 m.
Organizatorzy akcji Czwartków
Lekkoatletycznych czyli Stowarzyszenie Sportu Dzieci i M³odzie¿y w
nagrodê dla najzdolniejszych
uczniów w kraju ufundowali tygo-

dniowy obóz sportowy w Oœrodku
Przygotowañ Olimpijskich w Spale.
Na zgrupowanie w miesi¹cu sierpniu zostali zaproszeni uczniowie
wraz z nauczycielami: Agata Pieróg
- opiekun Dariusz Czajka; Gabriela Jab³oñska - opiekun El¿bieta Romej i Kacper Dul - opiekun Aneta Jaremko-Zaczkowska.
Gratulujemy wszystkim m³odym
reprezentantom Powiatu £obeskiego udanego startu w £odzi.
Zdz. Bogdanowicz

7 medali dla karateków z Reska
W Zespole Szkó³ im. Ludzi Morza
w Mœcicach odby³ siê 14.06.2014
roku I Ogólnopolski Turniej Karate
Kyokushin o Puchar Wójta Gminy
Bêdzino. Organizatorem turnieju by³
Uczniowski Klub Sportowy Karate
Kyokushin Kanku Tymieñ, funkcjonuj¹cy przy Zespole Szkó³ im. Kardyna³a Ignacego Je¿a w Tymieniu,
prowadzony przez sensei Paw³a Tomaszewicza. Na turniej przyby³o
oko³o 200 zawodników w wieku 6-15
lat, z Koszalina, Ko³obrzegu, Szczecina, Z³ocieñca, Mielna, Szczecinka,
Bia³ogardu, Drawska Pomorskiego,
Reska i Tymienia.

bardzo udany. By³o du¿o atrakcji dla
zawodników w tym swojski chleb ze
smalcem, lody, ciasta. Jednym s³owem ugoszczono kluby bardzo serdecznie.
Reprezentantami klubu Karate
Kyokushin Centrum Kultury Resko,
bior¹cymi udzia³ w turnieju byli:
Kacper Gaw³owski, Wojciech Tomala, Julia Ka³a, Jêdrzej Pluciñski, Sergiusz Walentynowicz, Szymon Dusza, Malwina B³ach, Szymon Pluciñski, Fryderyk Lewandowski, Amelia
Ba³da, Martin Buczek. Wszyscy zawodnicy trenuj¹ pod czujnym okiem
senseia Cezarego Banasiaka 2 DAN.

Zawody otworzy³ Wójt gminy
Bêdzino Pan Henryk Broda. Turniej
by³ wspó³finansowany przez bud¿et
gminy Bêdzino. Puchary dla najlepszych ufundowa³ Wójt Gminy Pan
Henryk Broda, nagrody rzeczowe
dla najlepszych klubów Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Andrzej No¿ykowski.
By³ to pierwszy turniej organizowany przez klub i trzeba przyznaæ,

7 medal po bardzo emocjonuj¹cych walkach wywalczyli nasi zawodnicy w poszczególnych kategoriach.
Z£OTO: Szymon Dusza w kategorii kumite ch³opców 10 lat + 35 kg
Kacper Gaw³owski w kategorii
kumite bez kontaktu ch³opców 6 lat.
Julia Ka³a w kategorii kumite bez
kontaktu dziewczynek 6 lat.
SREBRO: Malwina B³ach w kate-

gorii kumite dziewczynek 10 lat - 35
kg.
BR¥Z : Amelia Ba³da w kategorii
kumite dziewczynek 11 lat - 40 kg.
Jêdrzej Pluciñski w kategorii kumite bez kontaktu ch³opców 7 lat.
Wojciech Tomala w kategorii
kumite bez kontaktu ch³opców 6 lat.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy odniesionych sukcesów i
¿yczymy nastêpnych.
By³ to ostatni turniej przed wakacjami, wszystkim naszym zawodnikom ¿yczymy s³onecznych, bezpiecznych i radosnych wakacji. Spotykamy siê we wrzeœniu.
Osu!!!
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Podsumowanie rundy wiosennej sezonu 2013/2014

Sparta szykuje siê do gry w klasie
wojewódzkiej
Ostatecznie dobra zaliczka
punktowa z jesieni oraz korzystny
uk³ad gier z sklasyfikowanym na
trzecim miejscu zespo³em B³êkitnych II Stargard Szczeciñski, pozwoli³a Klubowi Sportowemu z gminy Wêgorzyno zaj¹c drugie miejsce w tabeli i od sierpnia zagraæ na
wy¿szym szczeblu rozgrywek.
Warto wspomnieæ, ¿e zesz³oroczne 35 punktów wiosn¹ oraz 36
punktów jesieni¹ to efekt pracy
Pana Stanis³awa Przybylaka, odpowiedzialnego za przygotowanie
tych zawodników, których mia³ do
dyspozycji. Jego pracê kontynuowa³ Piotr Grochulski, jednak z
ró¿nych przyczyn nie by³o tak proste, w efekcie czego zawodnicy, którzy w po³owie stycznia zjawili siê na
zajêciach treningowych do pi³karskiej wiosny przygotowali siê œrednio.
Wœród zawodników przygotowuj¹cych siê zabrak³o £ukasza Turtonia (Fagus Ko³bacz), Tomasza
Kobielskiego (GKS Mierzyn), Mateusza Nawrolskiego (Chemik Police), Wojtka Chwieduka (KS £ochowo - Kujawsko-Pomorski ZPN). Pojawili siê za to Dominik Sobañski
(Bytovia Bytów), Bart³omiej Okoniewski (Drawa Drawsko Pomorskie), S³awomir Owedyk (Spójnia
Œwidwin), Patryk Maciejewski
(Œwiatowid £obez) i Jaros³aw Konieczny (Ina Iñsko).
Ju¿ 16 kolejka, czyli mecz lidera
(Sparta) z wiceliderem (Iskra) zweryfikowa³, i¿ oprócz zmiany na pozycji
bramkarza, pozosta³e raczej s¹ na
„minus”. Tamto spotkanie w marcowe ch³odne popo³udnie zas³u¿enie
wygrali goœcie 1:0 i to oni przez kilka
tygodni przewodzili w tabeli klasy
okrêgowej.
Tydzieñ póŸniej Sparta Wêgorzyno dozna³a kolejnej pora¿ki. Tym
razem pokona³ j¹ póŸniejszy zwyciêzca grupy Jeziorak Szczecin Za³om (najrówniej graj¹ca dru¿yna
wiosn¹) 2:0. Wobec takiego obrotu
sprawy zosta³a podjêta decyzja od
odsuniêciu od prowadzenia pierwszego zespo³u Piotra Grochulskiego. Ponadto „s³uch zagin¹³” po
S³awku Owedyku, dla którego zapewne potrzeba wiêcej czasu, by
graæ od pocz¹tku w szczeciñskiej
okregówce. Jego los podzieli³ Adam
Walicki, którego trapi³y kontuzje i
niechêæ wspó³pracy z nowym szkoleniowcem seniorów, którym zosta³
Pan Jacek Chy³a.

W kolejce numer 18 Sparta podejmowa³a zespó³ Promienia Mosty.
To spotkanie wygra³a po trafieniach
Andrzeja Wilczyñskiego i Jarka
Kiernickiego. Tego drugiego zabrak³o z kolejnym meczu ze Œwiatowidem £obez. Mimo jego braku
Sparta wygra³a, a bramkê na wagê
trzech punktów zdoby³ lider zespo³u
Micha³ Geszka. Ten mecz by³ ostatni w wykonaniu Patryka Maciejewskiego. Punkty straci³ zespó³ Iskry
Golczewo (2:2), zaœ coraz bli¿ej w
tabeli by³ zespó³ Jezioraka Szczecin.
Tydzieñ póŸniej ponownie Micha³ Geszka wraz z Jarkiem Kiernickim w meczu z Wichrem Brojce
zdobyli po jednej bramce, w efekcie
czego uda³o siê powróciæ na fotel
lidera.
Tydzieñ póŸniej swoje mecze
przegra³a ca³a „pierwsza trójka”.
Sparta po s³abym meczu przegra³a
2:0 w Tanowie. Goni¹cy rywale równie¿ doznali pora¿ek na w³asnych
stadionach. Okazjê wykorzysta³ zespó³ B³êkitnych II, który dziêki wygranej w Brojcach zbli¿y³ siê do
pierwszych trzech zespo³ów.
W 22 serii gier hat-trickiem (nieklasycznym) popisa³ siê Jaros³aw
Kiernicki. Sparta pewnie pokona³a
Kastê Szczecin. Swoje mecze wygra³a równie¿ „grupa poœcigowa”.
W 23 kolejce w doœæ dziwnych
okolicznoœciach Sparta tylko remisuje z Wybrze¿em Rewalskim Rewal
1:1. Bramkê w tym spotkaniu zdoby³
Jarek Kiernicki, jednak tego dnia
to by³o zdecydowanie za ma³o i wobec zwyciêstw Iskry (8-0) i Jezioraka
(7-2), ale przy pora¿ce B³êkitnych (21) Sparta znacznie skomplikowa³a
sobie sytuacjê ju¿ przed kolejnym
meczem. Meczem w którym zabrak³o
Piotra Grochulskiego i w którym
Sparta stoczy³a bój w Stargardzie z
rezerwami B³êkitnych. W pamiêci pozostan¹ zmarnowane okazje
Jarka Kiernickiego i bramka z rzutu karnego. Po tym spotkaniu zapad³a decyzja o zakoñczeniu wspó³pracy z Piotrem Grochulskim. Dla Klubu na pewno wysz³a ona „na dobre”,
bowiem z kolejnymi meczami by³o
znacznie lepiej, zarówno na boisku,
jak i poza. Coraz lepiej prezentowa³
siê Jarek Konieczny oraz Bartek
Okoniewski, który w meczu z rezerwami Chemika Police „prze³ama³ siê”
i zacz¹³ zdobywaæ swoje pierwsze
bramki. W tym spotkaniu pierwsz¹
bramkê zdoby³ równie¿ Artur Samal, którego gra równie¿ uleg³a poprawie. Dwa gole z siedmiu by³y

Radoœæ Spartan po zwyciêstwie ze Œwiatowidem w £obzie.

dzie³em Jarka Kiernickiego. Goœcie zdobyli jedn¹ bramkê - samobójcz¹.
W Szczecinie dosz³o do meczu
„na szczycie”, po którym fotel lidera
obj¹³ zespó³ Jezioraka, spychaj¹c
Iskrê na drugie miejsce.
W 26 serii gier Sparta uda³a siê do
Mierzyna. Szybko zdobyte dwie
bramki przez Kiernickiego oraz Samala da³y pewnien spokój i nadziejê
na utrzymanie dystansu do prowadz¹cej dwójki. Niestety, pi³karze z
Mierzyna tu¿ przed przerw¹ zdobyli
bramkê kontaktow¹. Kilka minut po
przerwie by³ ju¿ remis. Zrobi³o siê
nerwowo. W kolejnych minutach
bramki zdobywali jednak Spartanie
(Konieczny, Kiernicki) i mimo trzeciego trafienia GKS komplet punktów
pojecha³ do Wêgorzyna. Podobnie
jak Sparta swoje mecze wygra³y pozosta³e walcz¹ce trzy zespo³y.
27 kolejka rozgrywana by³a w
œrodku tygodnia. Sparta podejmowa³a zespó³ z Trzebiatowa. Bramki
zdobywali Bartek Okoniewski,
£ukasz Petera i Leszek Radziejewski. Uk³ad w tabeli nie zmieni³ siê.
W 28 kolejce Sparta gra³a w Resku. Tamtejsza Mewa nie postawi³a
zbyt wysoko poprzeczki przyjezdnym, co by³o widaæ na boisku. Sparcie „pomóg³” Jaros³aw Kiernicki,
zdobywca wszystkich trzech bramek. Rywale równie¿ wygrali swoje
spotkania.
W przedostatniej serii gier dosz³o do ostatecznych zmian w tabeli.
Graj¹ca wczeœniej od Sparty Iskra
Golczewo tylko zremisowa³a w Tanowie. Wykorzysta³a to Sparta, która po bramkach Artura Samala i
Jarka Kiernickeigo zajê³a drugie
miejsce w tabeli. Zespó³ z Golczewa

spad³ na czwarte, na którym pozosta³ do koñca sezonu, bowiem w
ostatniej kolejce ¿aden zespó³ z
„pierwszej trójki” nie móg³ przegraæ
i nie przegra³. Sparta, wysoko bo a¿
6:1 pokona³a zdegradowany Rolpol
Chlebowo. Mimo klasy zespo³u na
uwagê zas³uguje jakoœæ akcji zw³aszcza przy pierwszej bramce. Pozosta³e równie¿ s¹ przedniej urody.
£upem bramkowym podzieli siê Bartek Okoniewski, Jaros³aw Konieczny, Artur Samal, £ukasz Petera i Patryk ¯urawik, zdobywca
dwóch goli, a ponadto drugi obok
Jarka Koniecznego, który zdecydowanie zmieni³ swoj¹ postawê na
boisku. Zaowocowa³o to œwietn¹
rund¹. Brawo. Najskuteczniejszym
strzelcem w zespole Sparty zosta³
Jaros³aw Kiernicki, który z dorobkiem 35 goli zosta³ sklasyfikowany
na drugiej pozycji najlepszych
strzelców w grupie rozgrywkowej.
Letnia przerwa bêdzie tradycyjnie krótka. Przygotowania rozpoczn¹ siê ju¿ 7 lipca. Z zespo³em
seniorów pracê kontynuowaæ bêdzie trener Jacek Chy³a, któremu
jako prezes Zarz¹du sk³adam podziêkowania za podjêcie pracy w
trudnym okresie. Oprócz zawodników, trenerów, s³owa podziêkowania kierujê do cz³onków Zarz¹du
Klubu, kierownika dru¿yny seniorów Marcina ¯aworonka, a tak¿e
Paw³a Moroza oraz firmy Us³ugi
Medyczne Pana Zbigniewa Warni³y. To dziêki tym ludziom zakoñczony sezon mia³ tak przyzwoity poziom
zarówno sportowy jak i organizacyjny.
Marcin Szostakiewicz,
prezes klubu
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Œwiatowid podsumowa³ sezon

Sezon 2013/2014 niestety nie zaliczymy do tych udanych, niew¹tpliwie jednak by³ lepszy od poprzedniego. Pomimo wielu niejasnoœci i
zawirowañ wokó³ zarz¹du stowarzyszenia, a bardziej konkretnie dwóch
zarz¹dów, kilku walnych, które nie
by³y walnymi i konfliktu na linii
cz³onkowie zarz¹du oraz zawodnicy
kontra Pani Prezes, I zespó³ poprawi³
swoj¹ lokatê w stosunku do poprzedniego sezonu i uplasowa³ siê
na ósmej pozycji Klasy Okrêgowej gr. Szczecin P³n. Gorszy bilans bezpoœrednich spotkañ z zespo³em z
Trzebiatowa nie pozwoli³, przy takiej
samej iloœci punktów (44) zaj¹æ siódmej lokaty. Do s¹siada z za miedzy,
Mewy Resko, i szóstej lokaty zabrak³o jednego punktu.
Po zakoñczeniu rozgrywek, zawodnicy za swoje wystêpy oraz ligowe dokonania odebrali z r¹k Prezesa Pietrzyka Marcina oraz Wiceprezesa Artura Andrusieczko wyró¿nienia. I tak za najbardziej efektowne wejœcie na boisko - „Wejœcie
Smoka” - statuetkê otrzyma³ Karol
Adamów. Przypomnê, i¿ Karol pojawi³ siê w spotkaniu z rezerwami Chemika Police na boisku w 80 minucie
i zdo³a³ strzeliæ dwie bramki, które to
niew¹tpliwie przyczyni³y siê do wysokiego zwyciêstwa podopiecznych Dariusza Kêsego.
Kolejne statuetki otrzymali:
£ukasz Niko³ajczyk (za wystêpy na
najwiêkszej iloœci pozycji), Jacek
Bodys (za najpiêkniejsz¹ bramkê
samobójcz¹), Marcin Grzywacz (nagroda Fair Play), Krzysztof Suty³a

(interwencja bramkarska sezonu,
obronione dwa rzuty karne) Dariusz
Kêsy (debiutant sezonu), Stefaniak
Krzysztof (asysta sezonu).
Nagrodê za najpiêkniejsz¹
bramkê sezonu otrzyma³ Remigiusz Borejszo, bramka otwieraj¹ca wynik zwyciêskiego meczu z
Mew¹ Resko, najlepszym bramkarzem zosta³ Piotr Deuter, a najlepszym m³odzie¿owcem Oskar Szostak. Kolejne wyró¿nienia dotyczy³y ju¿ tylko osi¹gniêæ na boisku. Najlepiej podaj¹cym tego
sezonu z liczba czternastu asyst
zosta³ Remigiusz Borejszo, zawodnikiem który rozegra³ najwiêcej
minut w ligowych spotkaniach zosta³ z wynikiem 2595 minut Rafa³
Komar. Rafa³ otrzyma³ tak¿e statuetkê dla „Króla Strzelców” sezonu
2013/2014 z imponuj¹cym wynikiem
34 bramek na koncie. Jak wynika z
iloœci spêdzonych na boisku minut
Rafa³ Komar strzela³ rywalom bramkê co 76 i pó³ minuty, co daje bardzo
wysok¹ œredni¹ 1,17 bramki na
mecz. W ci¹gu 29 rozegranych w
barwach Œwiatowida spotkañ
ustrzeli³ dwa hattricki i osiem dubletów. Na koniec wybrano najbardziej
wartoœciowego zawodnika sezonu,
którym zosta³ £ukasz Brona.
Bramkarze:
Piotr Deuter, Krzysztof Suty³a,
Micha³ Tchurz, Daniel Pietrus.
Defensywa:
£ukasz Brona, Jacek Bodys,
Oskar Szostak, Marcin Mosi¹dz,
Patryk Pañka, Darek Kêsy, Rafa³ Zielonka, Micha³ Koba, Bart³omiej Sygnowski, Dawid Mosi¹dz.

Ofensywa:
Remek Borejszo, Rafa³ Komar,
Karol Adamów, Marcin Grzywacz,
Kamil Iwachniuk, Damian Mosi¹dz,
£ukasz Niko³ajczyk, Grzegorz Paw³owski, Tomasz Rokosz, Krzysztof
Stefaniak, Bartek Adamów, Patryk
Maciejewski, Mateusz Ostaszewski, Jacek Szabunia.
Bramki:
Komar Rafa³ – 34
Borejszo Remek – 9
Niko³ajczyk £ukasz – 5
Stefaniak Krzysztof, Paw³owski
Grzegorz – 3
Brona £ukasz, Koba Micha³,
Rokosz Tomek, Adamów Karol – 2
Szabunia Jacek, Iwachniuk Kamil,
Pañka Patryk, Mosi¹dz Damian – 1
Podopieczni Dariusza Kêsego
rozegrali w ca³ym sezonie 2013/2014
30 spotkañ ligowych, 13 razy schodzili z boiska jako zwyciêscy, 5 razy
podzielili siê punktami i 12 razy nie
dali rady swoim przeciwnikom oddaj¹c komplet punktów. W wszystkich
rozegranych spotkaniach strzelili 66
bramek (2,2 bramki na mecz), z czego
a¿ 51% zdoby³ Rafa³ Komar, doliczaj¹c do tego liczbê 13 asyst mia³ udzia³
przy 71% zdobytych przez Œwiatowid bramek. Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem by³ Remigiusz
Borejszo strzelaj¹c 13,5% wszystkich zdobytych bramek, a po dodaniu asyst bra³ udzia³ przy 35%
wszystkich zdobytych przez zawodników Œwiatowida bramek.
W minionym sezonie defensywa
Œwiatowida nie nale¿a³a do najszczelniejszych. Nasi rywale znajdowali

drogê do naszej siatki 64 razy (2,13
bramki na mecz), mimo tego Œwiatowid mo¿e siê pochwaliæ jako jedyny
zespó³ z dolnej po³owy tabeli dodatnim bilansem bramkowym. £¹cznie
kibice Œwiatowida w sezonie 2013/
2014 mogli zobaczyæ 130 bramek, co
dajê œredni¹ 4,33 bramki na mecz. Do
tej wysokiej œredniej w g³ównej mierze przyczyni³y siê spotkania na w³asnym boisku z Iskr¹ Golczewo (pora¿ka 3:7), gdy pad³a rekordowa liczba
bramek, z Promieniem Mosty (wygrana 5:4) i zwyciêstwa 5:1 z zespo³ami
GKS Mierzyn, Chemik II Police, Ehrle
Dobra Szczeciñska, a tak¿e spotkania
wyjazdowe z rezerwami B³êkitnych
Stargard (pora¿ka 7:2), z Jeziorakiem
Szczecin (pora¿ka 6:1) i remis z Rolpolem Chlebowo 3:3.
Smaku w tym sezonie rozgrywk¹
nadawa³y derby powiatu z Mew¹
Resko oraz Spart¹ Wêgorzyno. Zawodnicy £obeskiego MLKS-u dwukrotnie podczas derbowych spotkañ schodzili z boiska jako zwyciêscy (Sparta 0:1 Œwiatowid, Œwiatowid 3:2 Mewa) raz podzielili siê z
s¹siadami punktami (Mewa 2:2
Œwiatowid) i raz musieli uznaæ wy¿szoœæ rywala z za miedzy (Œwiatowid 0:1 Sparta).
Zawodnicy Œwiatowida udali siê
teraz za zas³u¿ona przerwê, do treningów powróc¹ w po³owie lipca i
ju¿ dzisiaj zapowiadaj¹, ¿e w nastêpnym sezonie w³¹cz¹ siê do walki o
najwy¿sze cele. Ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszamy do kibicowania ³obeskiej dru¿ynie w nadchodz¹cym sezonie 2014/2015 który rozpocznie siê
16 sierpnia.
Marcin Pietrzyk
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Agata Pieróg trzecia indywidualnie w skoku w dal i w biegu na 60 m

Dziewczêta z Wêgorzyna pi¹te w kraju
w czwórboju lekkoatletycznym
(WÊGORZYNO) Dziêki finansowemu wsparciu w³adz Powiatu
£obeskiego i Gminy Wêgorzyno
nasze dziewczêta mog³y wystartowaæ w fina³ach krajowych w czwórboju lekkoatletycznym i biegach
rozstawnych. Pierwsza czêœæ wyprawy okaza³a siê bardzo udana.
Dziewczêta w sk³adzie: Agata
Pieróg, Patrycja Perdek, Vanessa
Pieloch, Wiktoria Kudzia, Wiktoria Nowosad i Katarzyna Gunia rozpoczê³y 13.06.2014 r. w Olecku (województwo warmiñsko-mazurskie)
dwudniowe zmagania w Finale Krajowym w Czwórboju Lekkoatletycznym.
Nasze reprezentantki, pomimo
niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych, uzyska³y bardzo dobre
wyniki w biegu na 60 m, rzucie pi³eczk¹ palantow¹, skoku w dal, biegu na 600 m. Uzyskany wynik (1378
punktów) pozwoli³ na zdobycie w
gronie 16 zespo³ów bardzo dobrego
pi¹tego miejsca. Jest on najwiêkszym osi¹gniêciem w historii SP
Wêgorzyno w szkolnych zmaganiach sportowych. Jesteœmy na pi¹tym miejscu w kraju!

Sukcesy ³obeskiego
gimnazjum w sporcie
Gimnazjum w £obzie, a zw³aszcza sportowcy reprezentuj¹cy
szko³ê na zewn¹trz, mog¹ byæ z siebie dumni. W powiecie ³obeskim s¹
bezkonkurencyjni.
W województwie ch³opcy zajêli
2. miejsce w szkolnej lidze LA oraz 9.
miejsce w sztafetowych biegach
prze³ajowych. Dziewczêta wygra³y
powiat w pi³ce siatkowej i pi³ce no¿nej zajmuj¹c odpowiednio 5. i 4. miejsce w regionie. 3. miejsce ch³opców
w regionie w koszykówce i siatkówce. Dru¿yna reprezentuj¹ca szko³ê w
szachach zajê³a 8. miejsce w województwie. Ch³opcy biegaj¹cy w
sztafecie szwedzkiej (100, 200, 300,
400 m). Zajêli 2. miejsce w województwie. Indywidualne 4. miejsce K.
Ga³ana w biegach prze³ajowych. Pi³karze awansowali w piêknym stylu
do fina³u wojewódzkiego zajmuj¹c
po drodze 1. miejsce w regionie, 2.
miejsce w pó³finale województwa i
zostali 4. dru¿yn¹ województwa w
finale. Ostatnie zawody odby³y siê
w Bia³ogardzie, gdzie Mateusz Gu-

nera zdoby³ mistrzostwo województwo w rzucie oszczepem i 9.miejsce
w pchniêciu kul¹, a Kacper Ga³an 2.
miejsce w województwie w biegu na
1000 m. Bardzo dobrze spisa³a siê
równie¿ pozosta³a trójka - M. W¹troba 5. miejsce w województwie w biegu na 100 m. Dziewczêta mimo, ¿e s¹
to pierwszoklasistki zajê³y wysokie
miejsca: Jula Popiela zajê³a 9. miejsce w biegu na 600 m., a Klaudia
Urbañska 10. w biegu na 300 m.
Na gratulacje zas³uguje grupa
ok. 40 uczniów wytypowanych
przez nauczycieli wychowania fizycznego do nagrody na koniec
roku za osi¹gniêcia sportowe. Do
najbardziej zas³u¿onych nale¿¹ Mateusz Gunera, Kacper Ga³an, Mateusz W¹troba, Mateusz Knapek,
£ukasz Zieliñski i wielu innych.
Dziêki nim szko³a z pewnoœci¹ bêdzie
w œcis³ej czo³ówce w klasyfikacji
województwa. Opiekunami byli nauczyciele wychowania fizycznego
El¿bieta Wójcicka, Miros³aw
£owkiet, Grzegorz Pawlak i Mariusz Poniewiera.
(o)

Fantastycznie w zawodach zaprezentowa³a siê najm³odsza z naszych zawodniczek, Agata Pieróg
(klasa IV), rywalizuj¹ca w wiêkszoœci
z dziewczêtami z klas 6. Agata zdoby³a dwa br¹zowe medale: w biegu
na 60 m (8,44 sek.) i w skoku w dal
(4,78 m). Uzyskany wynik punktowy
da³ jej VI miejsce w klasyfikacji indywidualnej Mistrzostw Polski w
Czwórboju Lekkoatletycznym.
Na uwagê zas³uguje równie¿ odbywaj¹cy siê w deszczu i przy niskiej
temperaturze œwietny bieg na 600 m
Vanessy Pieloch – 1:49,86 min., który by³ czwartym rezultatem zawodów i jest nowym rekordem szko³y
na tym dystansie.
Klasyfikacja dru¿ynowa (pierwsza szóstka zawodów):
1. SP 3 Aleksandrów £ódzki 1580
pkt. (£ódzkie)
2. SP 10 Tczew 1513 pkt. (Pomorskie)
3. SP Wêgrów 1499 pkt. (Mazowieckie)
4. SP 91 Kraków 1385 pkt. (Ma³opolskie)
5. SP Wêgorzyno 1378 pkt. (Zachodniopomorskie)
6. SP 33 Kielce 1354 pkt. (Œwiêtokrzyskie)

Niemal prosto ze stadionu w
Olecku dziewczêta uda³y siê do
£odzi. Nastêpnego dnia na stadionie AZS rozpoczê³y siê zmagania w
biegach rozstawnych. Niestety,
udzia³ w Finale Krajowym w Biegach
Rozstawnych odby³ siê wed³ug najbardziej przykrego dla nas scenariusza. Nasza sztafeta szwedzka w sk³adzie: Wiktoria Nowosad, Agata Pieróg, Patrycja Perdek, Vanessa Pieloch bieg³a w II serii. Pierwsz¹ seriê
wygra³a SP 344 Warszawa w czasie
2:36.09 min.
Od pierwszych metrów biegu
nasze reprezentantki rywalizowa³y o
zwyciêstwo w serii z SP 5 Tarnowskie
Góry. Dziewczêta wygra³y bieg w
czasie poni¿ej 2:36 min. W tym momencie byliœmy Mistrzami Polski.
Niestety, jeden z sêdziów dopatrzy³
siê b³êdu naszych reprezentantek na
jednej ze zmian - przekazanie pa³eczki przed stref¹ zmian. B³¹d nie mia³
wp³ywu na uzyskany wynik, jednak
wed³ug przepisów oznacza³ dyskwalifikacjê.
Po drugim z fina³ów pozosta³ niedosyt, ale uczennice SP Wêgorzyno
swoimi wystêpami udowodni³y, ¿e
jako zespó³ mog¹ bez kompleksów
rywalizowaæ w swojej kategorii wiekowej z najlepszymi w kraju. (o)
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(320)
(205)
(180)

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

(142)
(141)
(47)
(39)
(30)
(29)
(20)
(16)
(16)
(16)
(10)
(8)
(7)
(6)
(5)
(2)
(2)

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

(205)
(104)
(48)
(45)
(44)
(31)
(27)
(15)
(15)
(13)
(10)
(11)
(8)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

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

(14)
(5)
(3)

Kupon
+

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

(320)
(180)
(59)
(52)
(28)
(21)
(10)
(8)
(6)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno

(18)
(6)
(3)
(3)
(2)

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

(14)

OCENY NEGATYWNE
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
(69)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(24)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (17)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(11)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(9)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(9)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (5)
Kamila Podfigurna - Starostwo
(4)
Beata D¹bro - PUP £obez
(4)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(3)
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
(2)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
(2)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez (2)
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez
(2)
Maria Sola - PUP £obez
(2)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(2)
Karolina ¯uczkowska - geodezja £obez
(2)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Kamila Deuter - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez

nr 22

pozytywnie oceniam

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

-

negatywnie oceniam

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

(238)
(63)
(70)
(62)
(55)
(39)
(31)
(26)
(21)
(20)

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

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

Magdalena Chmura - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Helena Szwemmer - radna RM
Irena Libiszewska - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Dariusz Ledzion - £DK
Wies³awa Romejko - UM £obez
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Ewa Ciechañska UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez

(18)
(18)
(18)
(14)
(13)
(12)
(11)
(10)
(10)
(10)
(7)
(7)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)

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

(8)
(8)
(6)

GMINA RESKO
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
(149)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (138)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(110)
Barbara Basowska - radna RM
(94)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko
(53)
Jolanta Furman - CK
(46)
Renata Kulik - RM Resko
(26)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
(19)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(16)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(14)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
(10)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(10)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku (9)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko
(7)
Kamila Jaworska - UM Resko
(6)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
(6)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(5)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(5)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(3)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(3)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko
(3)
Halina Puch - UM Resko
(3)
Jan Czaban - radny RM Resko
(3)
Mateusz Jaworski - UM Resko
(2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko
(2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko
(2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
(2)
Pawe³ Gradus - RM Resko
(2)
Adam Nowak - RM Resko
(2)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
(2)
GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e

(1)

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

(28)
(13)

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

I Kom. Œw. Bartosza

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

Zapiski z pamiêci
Wtorek
Mieliœmy z córk¹ dziadka pojechaæ po obiedzie po zakupy. Ale jest
zmiana planu. Jedziemy po œniadaniu o 9.30. Jedziemy w dwa samochody. Znam ju¿ drogê do Kauflandu i
Lidla. Znajduj¹ siê kilka kilometrów
od nas. Mam spor¹ listê. Szybko realizujê moje sprawunki. Córka robi
swoje i mi pomaga znale¿æ moje.
Kupi³em te¿ du¿¹ kapustê, zrobiê z
niej kiszon¹. Przyda siê na wigiliê i
nie tylko. Dziœ nie widzia³em ekspedientki mówi¹cej po polsku.
Wracamy o 11. Mam godzinê na
obiad. Zupa zajmuje mi ca³y ten czas.
Na drugie mam makaron z wczoraj,
przesma¿am go ze skwarkami Heniowej wêdzonki i dodajê na koniec
twaróg ze œmietan¹. Innego twarogu
nie uda³o mi siê kupiæ. Natomiast
mam twaróg po grecku, s³ony jak nie
wiem co, coœ w rodzaju Moccarelli i
serek puszysty bez smaku. Coœ z
tego bêdê musia³ upichciæ.
CMYK

(cz. 66 odc. 5)

Po obiedzie dzwoniê do przyjaciela, a dziadkowi proponujê spacer.
Jedziemy do chatki przy winnicy.
Tam mi³o spêdzamy ponad 3 godziny, i choæ zaraz listopad, jest s³onecznie i ciep³o. Mam z sob¹ aparat
fotograficzny. Pytam dziadka, czy
chce mieæ ze mn¹ wspólne zdjêcie.
Dziadek wyra¿a zgodê. Robiê kilka
wspólnych zdjêæ i idê wykonaæ zlecenie ¿ony. Tyle jej przez telefon naopowiada³em o krajobrazie, a dotychczas nie mam ani jednego zdjêcia. Uprawy winogron fotografujê w
ró¿nych ujêciach oraz same kiœcie
wisz¹cych na winnej winoroœli. Fotografujê te¿ trzy or³y mozolnie
wznosz¹ce siê do góry na powietrznych pr¹dach wznosz¹cych. Or³y po
osi¹gniêciu znacznej wysokoœci,
wygl¹daj¹ jak ziarnko maku, lotem
kosz¹cym lub nurkuj¹cym opadaj¹
gwa³townie wywijaj¹c po drodze
m³ynki. Gdy s¹ ju¿ na wysokoœci 200
metrów z pobliskiego lasu dolatuj¹

do nich kruki udaj¹c, ¿e je atakuj¹.
Or³y nic z tych ataków sobie nie
robi¹ znaj¹c swoj¹ moc. Po 16. jesteœmy w domu. Zjadamy resztê zupy z
obiadu. Obaj byliœmy trochê g³odni.
Tabletki, kolacja. Po kolacji idê trochê pochodziæ. Wspinam siê na sam
szczyt góry i zarazem plantacji winogron. Robiê zdjêcia ca³ej okolicy widzianej z tej góry. Coœ 250 m lub wiêcej wysokiej. W oddali w dolinie jest
Stuttgard. Robiê te¿ zdjêcia zameczku i samego miasteczka. Kolacja, pisanie, obs³uga dziadka, sprz¹tanie przetar³em na mokro pod³ogi oraz
nastawi³em pranie. Dziadek œpi jak
zaj¹c pod miedz¹, ju¿ mnie 3 razy
wzywa³, bo mu siê coœ przyœni³o.
Widaæ, ¿e nie bardzo orientuje siê,
która to godzina, a tu nie ma jeszcze
22. Pogada³em z ¿on¹ i synami.

Œroda 30.X.2013.
Do obiadu jak zawsze. Po obie-

dzie jedziemy na spacer. Wyje¿d¿amy jak zawsze, a tu niespodzianka.
Jedziemy kilka kilometrów asfaltem i
za nastêpn¹ gór¹ skrêcamy w lewo i
ca³y czas pod górê. Najpierw pola i
³¹ki, pastwiska, sady, a wy¿ej uprawy winoroœli, a nad nimi las. Wzi¹³em aparat. Gdy widzê ³adny lub inny
krajobraz, to cykam zdjêcie. Jad¹c i
cykaj¹c przejechaliœmy ponad 10
kilometrów, a my nada³ oddalamy siê
od domu. Niby dziadek dobrze orientuje siê w terenie, ale zawsze biorê
pod uwagê to, ¿e w pewnym momencie nie bêdzie wiedzia³ gdzie jesteœmy. Ale to tylko teoretyczne rozwa¿ania. Kr¹¿¹c po górkach i dolinach
doje¿d¿amy do asfaltowej drogi,
któr¹ jeszcze nie jecha³em. To ponad
15 km od nas. Dziadek kluczy ulicami. Dobrze, ¿e orientujê siê w kierunkach. Podje¿d¿amy pod dom jego rodziców i brata. Ca³y czas robiê zdjêcia, po prostu zatrzymujê siê i pstrykam. Cdn.
WP

