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¯¹daj¹ podwy¿ki
o 500 z³otych
80 osób bawi³o siê w „Retro”

Pierwszy zjazd
rodzinny Haleckich

UWAGA PLANTATORZY!
PPZ Nowamyl S.A. w £obzie og³asza,
¿e dnia 25.08.2014 r. rozpoczyna
skup ziemniaków skrobiowych.
Skup czynny codziennie oprócz niedziel w godzinach 6:00 - 20:00.

Przed przywozem ziemniaków prosimy plantatorów o kontakt
z w³aœciwym inspektorem celem ustalenia terminów dostaw.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych warunków skupu
udziela Dzia³ Kontraktacji tel. 91 881 86 41.

CMYK
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Z KART HISTORII
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¯yj¹ jeszcze ludzie, którzy to pamiêtaj¹

75 lat temu, 23 sierpnia, podpisano pakt
Ribbentrop – Mo³otow, który doprowadzi³
do II wojny œwiatowej i rozbioru Polski
C

zy wybuch³a by 1 wrzeœnia
1939 roku II wojna œwiatowa,
gdyby Hitler nie mia³ pewnoœci, ¿e
od wschodu nie zaatakuje Polski
Zwi¹zek Sowiecki? To ciekawe pytanie mo¿na postawiæ w 75 rocznicê
podpisania tajnego porozumienia
miêdzy Niemcami i Zwi¹zkiem Sowieckim, dotycz¹cym rozbioru II
Rzeczpospolitej oraz podzia³u Europy Œrodkowej na strefy wp³ywów.
To tajne porozumienie podpisali 23
sierpnia 1939 roku ministrowie
spraw zagranicznych: Ribbentrop z
Niemiec i Mo³otow z ZSRR. Mówi³o
ono o podziale Polski przez Niemcy
i pañstwo sowieckie z granic¹ na tzw.
linii Curzona, czyli rzece Bug. Zachodni¹ i œrodkow¹ czêœæ naszego
kraju mieli zaj¹æ Niemcy, a wschodni¹ Sowieci. Porozumienie w tej
sprawie zapisano w tajnym aneksie,
o którym Polacy dowiedzieli siê dopiero po wybuchu wojny. Warto
przybli¿yæ kilka faktów z dokumentów z tamtego okresu, opublikowanych w 1990 roku, w ksi¹¿ce „Bia³e
plamy. ZSRR-Niemcy 1939-1941”.
Co ciekawe, ksi¹¿kê wyda³o wydawnictwo litewskie w porozumieniu z
prywatnym wydawnictwem polskim, a dokumenty zosta³y wybrane
z ksi¹¿ki, jaka ukaza³a siê w USA ju¿
w 1948 roku.
S¹ w niej zawarte noty dyplomatyczne i pisma ambasad wymieniane
miêdzy oboma krajami, Niemcami i
ZSRR. Publikacjê otwieraj¹ fragmenty przemówienia Józefa Stalina
wyg³oszone na zjeŸdzie WKP(b) 10
marca 1939 r. Ciekawy fragment nawi¹zuje do planów dotycz¹cych
Ukrainy.
„Charakterystyczna jest wrzawa,
jak¹ wszczê³a prasa anglo-francuska
i pó³nocnoamerykañska w sprawie
Ukrainy Radzieckiej. Dzia³acze tej
prasy a¿ do schrypniêcia krzyczeli,
¿e Niemcy id¹ na Ukrainê Radzieck¹,
¿e maj¹ teraz w rêkach tak zwan¹
Ukrainê Karpack¹, licz¹c¹ blisko 700
tysiêcy mieszkañców, ¿e Niemcy nie
póŸniej ni¿ wiosn¹ tego roku przy³¹cz¹ Ukrainê Radzieck¹, maj¹c¹
ponad 30 milionów ludnoœci, do tak
zwanej Ukrainy Karpackiej. Wygl¹da na to, ¿e ta podejrzana wrzawa
mia³a na celu wzniecenie gniewu
Zwi¹zku Radzieckiego przeciwko
Niemcom, zatrucie atmosfery i sprowokowanie konfliktu z Niemcami
bez widocznych do tego podstaw.”

Fragment Memorandum ministra spraw zagranicznych Niemiec.
Berlin, 27 lipca 1939 r. Tajne.
„Podczas rozmowy Astachow
ponownie wróci³ do kwestii pañstw
ba³tyckich i zapyta³, czy, prócz planów infiltracji gospodarczej, mamy
dalekosiê¿ne zamiary polityczne.
(…) Co dotyczy Polski, to oœwiadczy³, ¿e tak czy inaczej Gdañsk zostanie zwrócony Pañstwu Niemieckiemu, a sprawa Korytarza musi byæ
jakimœ sposobem za³atwiona na korzyœæ Pañstwa Niemieckiego. (…)
Po opisaniu naszych stosunków
handlowych z pañstwami ba³tyckimi poprzesta³em na oœwiadczeniu,
¿e interesy Niemiec i Rosji w tych
sprawach nie bêd¹ przeciwstawne.
Co wiêcej, uregulowanie kwestii
ukraiñskiej wykaza³o, ¿e nie stawiamy sobie za cel czegoœ, co mo¿e zagra¿aæ interesom radzieckim”.
Fragment Telegramu ministra
spraw zagranicznych Rzeszy Ribbentropa do ambasadora niemieckiego w Moskwie. Nadany z Berlina
3 sierpnia 1939 – 15 godz. 47 min.
Otrzymany w Moskwie 4 sierpnia
1939 – 4 godz. 30 min. Pilne. (minister relacjonuje odbyt¹ rozmowê z
rosyjskim ambasadorem).
„Mówi³em dalej, ¿e nasza polityka jest prostolinijna i d³ugoterminowa; nie spieszymy siê. Jesteœmy
¿yczliwie ustosunkowani do Mo-

skwy. Dlatego sprawa polega na tym, jaki kierunek zechc¹ obraæ [radzieccy] liderzy. Je¿eli Moskwa zajmie stanowisko negatywne, to bêdziemy wiedzieli, co siê dzieje
i jak mamy dzia³aæ. Je¿eli zdarzy siê odwrotnie, to od Morza Ba³tyckiego do Czarnego
nie bêdzie problemów, których wspólnie nie zdo³alibyœmy rozstrzygn¹æ miêdzy
sob¹. Powiedzia³em, ¿e nad
Ba³tykiem wystarczy miejsca
dla nas dwóch, ¿e interesy rosyjskie w ¿adnym wypadku
nie bêd¹ kolidowa³y z naszymi. Co dotyczy Polski, to œledzimy uwa¿nie i z zimn¹ krwi¹
rozwijaj¹ce siê wydarzenia.
W razie prowokacji ze strony
Polski uregulujemy sprawê z
Polsk¹ w ci¹gu tygodnia. Na
wypadek tego zrobi³em delikatn¹ aluzjê co do ewentualnoœci zawarcia z Rosj¹ porozumienia w sprawie losów Polski”.
23 sierpnia o godz. 3.30 rozpoczê³y siê w Moskwie rozmowy Mo³otowa i Stalina z Ribbentropem i ambasadorem Schulenbergiem w sprawie
zawarcia paktu o nieagresji. Trwa³y
3 godziny. Po przerwie, o 10. wieczorem pakt zosta³ podpisany. Tajny
dodatkowy protokó³ (za³¹cznik) stanowi³:
1. W razie przeobra¿eñ terytorialnych i politycznych w okrêgach,
nale¿¹cych do pañstw ba³tyckich
(Finlandii, Estonii, £otwy, Litwy),
pó³nocna granica Litwy bêdzie lini¹
dziel¹c¹ sfery wp³ywów Niemiec i
ZSRR. W zwi¹zku z tym obydwie
Strony uzna³y zainteresowanie Litwy rejonem Wilna.
2. W razie przeobra¿eñ terytorialnych i politycznych w okrêgach,
nale¿¹cych do Pañstwa Polskiego,
sfery wp³ywów Niemiec i ZSRR zostan¹ rozgraniczone w przybli¿eniu
wzd³u¿ linii rzek Narew, Wis³a i San.
Kwestia tego, czy po¿¹dane jest
w interesie obu Stron zachowanie
niepodleg³oœci Pañstwa Polskiego,
oraz kwestia granic takiego pañstwa
zostanie ostatecznie rozwi¹zana jedynie przez bieg przysz³ych wydarzeñ politycznych.
W ka¿dym wypadku obydwa
Rz¹dy rozwi¹¿¹ sprawê w drodze
przyjacielskiej zgody.
3. Co dotyczy Europy Po³udnio-

wo-Wschodniej Strona Radziecka
wskaza³a na swe zainteresowanie
Besarabi¹. Strona Niemiecka
oœwiadczy³a jasno, ¿e ca³kowicie nie
jest zainteresowana pod wzglêdem
politycznym tymi terytoriami.
4. Dany protokó³ obydwie Strony uznaj¹ za œciœle tajny.
Niemcy bardzo naciskali na jak
najszybsze podpisanie tego za³¹cznika, gdy¿ Hitler ju¿ planowa³ napad
na Polskê. W dokumentach przewijaj¹ siê jego nieustanne skargi na
polskie prowokacje graniczne i brak
pe³nego dostêpu do Gdañska. Doprowadzenie do podpisania uk³adu
o nieagresji by³o te¿ odci¹gniêciem
ZSRR od rozmów z Angli¹. Maj¹c
zabezpieczon¹ politykê wschodni¹,
Hitler móg³ uderzyæ na Polskê i nastêpnie skierowaæ swoj¹ armiê na
zachód. Cdn.
KAR
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Szczury
Za rozbój trafili
opanowa³y miasto do aresztu
(RESKO). Powróci³ problem
szczurów w Resku przy ulicach:
Chopina, Górnej, Dzier¿ona, Sucharskiego i Dworcowej.
Wylêgarni¹ szczurów jest miejsce, w którym jeden z mieszkañców
Reska trzyma swoje psy; gryzonie
maj¹ ³atwy dostêp do karmy przeznaczonej dla tych zwierz¹t. Na posesji
gryzonie mno¿¹ siê bez ¿adnej kontroli, po czym „id¹ w miasto”. O problemie mieszkañców tej czêœci Reska pisaliœmy ju¿ na ³amach naszej
gazety dwa lata temu. Wówczas pracownikom urzêdu uda³o siê sk³oniæ
w³aœciciela posesji do zlikwidowania problemu. Oczywiœcie musia³o
iœæ to w parze z deratyzacj¹ czêœci
miasta. Dzisiaj problem powróci³.
Posesja, na której mieszkaniec
Reska trzyma psy, jest doœæ spora i
zabudowana obiektami w nienajlepszym stanie technicznym. Na terenie
nieruchomoœci znajduj¹ siê tak¿e
wraki samochodów. Teoretycznie
teren ogrodzony jest wysokim, betonowym p³otem, jednak gryzonie
przedostaj¹ siê na zewn¹trz, robi¹c
podkopy pod nim. St¹d wêdruj¹ po
okolicy w poszukiwaniu resztek jedzenia, mo¿na wiêc je spotkaæ w
okolicach œmietników, na prywatnych posesjach, wchodz¹ do piwnic, podchodz¹ do mieszkañ.
W zwi¹zku z tym burmistrz Reska
wyda³ zarz¹dzenie o deratyzacji.
Jako obowi¹zkowy obszar deratyzacji zosta³y wyznaczone ulice: Chopina, Górna, Dzier¿ona, Sucharskiego
oraz Dworcowa. Obowi¹zkowa deratyzacja ma zostaæ przeprowadzona od 18 sierpnia do 1 wrzeœnia.
Obowi¹zek deratyzacji spoczywa na mieszkañcach i przedsiêbiorcach. Wszyscy w tym samym czasie

musz¹ wy³o¿yæ preparat do zwalczania gryzoni szczególnie w naro¿nikach pomieszczeñ, wzd³u¿ œcian, na
œcie¿kach przemieszczania siê gryzoni i miejscach ich ¿erowania. Równoczeœnie to na mieszkañcach i
przedsiêbiorcach spoczywa obowi¹zek umieszczenia napisów
ostrzegawczych informuj¹cych o
preparacie do zwalczania gryzoni z
podaniem nazwy. Z zarz¹dzenia wynika równie¿, ¿e mo¿na zastosowaæ
tylko te preparaty, które s¹ zarejestrowane w Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
posiadaj¹cych pozwolenie na obrót,
wydane przez Ministra Zdrowia.
Jednak nim zostanie wy³o¿ony
preparat mieszkañcy musz¹ wykonaæ naprawy wszystkich uszkodzeñ, które mog¹ s³u¿yæ gryzoniom
jako drogi dostêpu do budynków i
pomieszczeñ np. w drzwiach, pod³ogach. Konieczne jest te¿ usuniêcie z
terenu nieruchomoœci wszystkich
odpadów mog¹cych stanowiæ po¿ywienie dla zwalczanych gryzoni.
W³aœciciele nieruchomoœci deratyzacje przeprowadzaj¹ we w³asnym
zakresie.
Po raz drugi mieszkañcy tej czêœci Reska nara¿eni s¹ nie tylko na
kontakt ze szczurami i uci¹¿liwoœæ
obcowania z nimi, ale i ponoszenie
kosztów deratyzacji.
MM

ZARZ¥D POWIATU
W £OBZIE
informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w £obzie, w siedzibie Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, zosta³ wywieszony wykaz
nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda¿y obejmuj¹cy zabudowan¹
dzia³kê nr 6/1 o pow. 0,3491 ha po³o¿ona w Resku przy ul. Stodólnej - KW
nr SZ1L00002561/0.
Informacjê o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono równie¿ na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w £obzie i w BIP
WICESTAROSTA - JAN ZDANOWICZ

(£OBEZ) Trzech
m³odych mê¿czyzn,
mieszkañców £obza,
trafi³o do aresztu za
dokonanie rozboju na
59-letnim mê¿czyŸnie.
Po koniec ubieg³ego tygodnia
dosz³o do rozboju na 59-letnim mê¿czyŸnie, który przebywa³ w jednej z
opuszczonych hal magazynowych
w £obzie. Do zdarzenia dosz³o w godzinach nocnych, kiedy do hali
przysz³o trzech m³odych mê¿czyzn.
U¿ywaj¹c przemocy, doprowadzili
oni pokrzywdzonego do stanu bezbronnoœci, po czym zabrali mu pieni¹dze w kwocie 20 z³ oraz latarkê, a

nastêpnie zamknêli w piwnicy budynku. Na szczêœcie uda³o mu siê
wydostaæ i o fakcie tym powiadomiæ
Policjê.
£obescy funkcjonariusze natychmiast zajêli siê t¹ spraw¹. Szybkie dzia³ania mundurowych sprawi³y, i¿ w krótkim czasie po zdarzeniu
ustalili i zatrzymali wszystkich
trzech sprawców. Trafili oni do
aresztu i us³yszeli zarzuty dokonania
rozboju.
Prokurator wyst¹pi³ do s¹du o
zastosowanie œrodka zapobiegawczego w postaci aresztu wobec tych
sprawców. M³odzi mê¿czyŸni - 25
latek oraz dwóch 21-latków trafi³o
ju¿ na trzy miesi¹ce do aresztu. Za
czyn ten mê¿czyznom grozi kara od
2 do 12 lat pozbawienia wolnoœci.

ZDP w dzia³aniu
(POWIAT). Zarz¹d Dróg Powiatowych zakoñczy³ ju¿ prace w Dobrej, obecnie koñczy prace na ulicy
Rolnej w £obzie.
- Chcemy zacz¹æ nowe zadanie,
czyli budowê chodnika w miejscowoœci Pogorzelica i w miejscowoœci
Cieszyno. Mam nadziejê, ¿e w tym
roku uda nam siê to, ale te¿ chcia³bym powiedzieæ, ¿e przy okazji robót, jakie robimy na drodze Resko –

Wêgorzyno, w³aœciwie chcemy
upiec dwie pieczenie, bo wywo¿¹c
materia³, który by³ pod budow¹ drogi, utwardzamy drogê ze Starej Dobrzycy do Gardzina i równie¿ bêdziemy w tym roku kontynuowaæ remont
drogi Gardzin-Iglice z kruszywa.
Kruszywo pozyskujemy z gruzu,
który przyjmujemy nieodp³atnie –
powiedzia³ dyrektor ZDP w £obzie
Wies³aw Bernacki.
MM

Umundurowani
w szkole
(£OBEZ). Od wrzeœnia ruszy
klasa mundurowa, w której bêd¹
dwa kierunki kszta³cenia: policyjny i stra¿acki.
Zarz¹d Powiatu pozytywnie

przyj¹³ wniosek na przyznanie œrodków finansowych na zakup 32 szt.
mundurów dla klasy mundurowej w
Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie w wysokoœci 16 tys. z³ (po
500 z³ sztuka).
op
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REKLAMA

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
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>>
>>
>>
>>

KIEROWCÊ KAT. C + E
KIEROWCÊ CI¥GNIKA ROLNICZEGO
PILARZY
BETONIARZY
ŒLUSARZY
SPAWACZY
ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

Tel. 91/3971951, 509-288-386, 509-288-387

Gabinet Podologiczny
„ZDROWE STOPY”
Joanna Kubacka
Gabinet Podologiczny „ZDROWE STOPY” powsta³ z myœl¹
o osobach poszukuj¹cych fachowej i profesjonalnej
pomocy w pielêgnacji stóp oraz pragn¹cych zlikwidowaæ
lub z³agodziæ nieprawid³owoœci w ich obrêbie.
Us³ugi obejmuj¹ równie¿ specjalistyczn¹ pielêgnacjê stóp
diabetyków. Wszystkie zabiegi wykonywane s¹ przez kosmetologa
ze specjalizacj¹ oraz doœwiadczeniem podologicznym.
W moim gabinecie oferujê Pañstwu:
- Bezp³atn¹ konsultacjê
- Pedicure specjalistyczny / leczniczy
- Pedicure kosmetyczny
- Pedicure stopy cukrzycowej
- Bezbolesne i fachowe korygowanie wrastaj¹cych
oraz wkrêcaj¹cych paznokci
- Usuwanie modzeli, odcisków
- Zabiegi na pêkaj¹ce piêty i rozpadliny
- Leczenie nadpotliwoœci stóp za pomoc¹ jonoforezy
- Rekonstrukcje p³ytki paznokciowej
- Pobieranie materia³u do badañ w kierunku grzybicy paznokci
- Usuwanie brodawek wirusowych
- Ortezy indywidualne, wykonywane pod wymiar, zalecane
w przypadku haluxów, palców m³oteczkowatych, otaræ
- Dobór ortez silikonowych.
ZAPRASZAM

£obez, ul. Ogrodowa 5a
Konsultacje odbywaj¹ siê w godzinach 9.15-10.30 i 16.30-17.30.
Wszelkie informacje udzielane s¹ pod nr tel. 692 098 231.
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PRYWATNA SZKO£A GRY
D & G STEFANOWSCY, 20 LAT DOŒWIADCZENIA

OG£ASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2014/2015
W KLASIE INSTRUMENTÓW:
PIANINO - od pianina ka¿dy muzyk zaczyna!
KEYBOARD - muzyka taneczna a w przysz³oœci mo¿esz tworzyæ
sample, bity i ró¿ne hity!
GITARA - akustyczna, elektryczna (gra solowa), basowa
PERKUSJA
ŒPIEW SOLOWY- wyjœæ na scenê b¹dŸ gotowy!
Profesjonalne rozœpiewanie przy akompaniamencie pianina oraz podk³adów muzycznych, g³ównie dla dzieci w wieku od 6-13 lat oraz m³odzie¿y,
indywidualnie lub po 2 osoby.
OFERTA DOTYCZY DZIECI, M£ODZIE¯Y I DOROS£YCH!
ZADZWOÑ: tel. 509-230-039
ADRES: £OBEZ, ul. WARYÑSKIEGO 5
SERDECZNIE ZAPRASZAMY W EKSCYTUJ¥C¥ PODRÓ¯
DO ŒWIATA MUZYKI!

Firma KRUKOWIAK

oferuje mieszkania
w nowo wybudowanym
bloku oraz atrakcyjne

nieruchomoœci
w uroczych terenach ca³ego kraju

Tel. 603 791 332, 506 948 995,
www.uroczedzialki.pl
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Z ¯YCIA POWIATU

Firmy bez dobrej drogi
(£OBEZ). Na Zatorzu
trwaj¹ prace zwi¹zane
z budow¹ kanalizacji
oraz po³o¿eniem nowej
nak³adki bitumicznej
na drogach.
W ramach prac maj¹cych obj¹æ
ca³oœæ tzw. zatorza nie uwzglêdniono miejsc, w którym swoje siedziby
maj¹ firmy, czyli najwiêksi podatnicy.
Tym samym dojazd do firm pozostawiono w najgorszym stanie.
Na ten problem wielokrotnie
zwraca³ uwagê radny Bogdan Górecki, apeluj¹c aby przedsiêbiorcy
zatrudniaj¹cy kilkadziesi¹t osób nie
zostali bez drogi dojazdowej, prosi³
o rozs¹dek i ca³oœciowe spojrzenie
na tamt¹ czêœæ £obza. Wnioski radnego nie znalaz³y uznania. Byæ mo¿e
w nastêpnej kadencji znajd¹ siê pieni¹dze i dobra wola, aby wykonaæ
dojazd do firm.
MM

Czy gminy przejm¹
drogi powiatowe?
(POWIAT). Powiat przekaza³
gminom propozycje przekazania
tych dróg i ulic powiatowych do
gmin, które w ocenie powiatu nie
spe³niaj¹ kryteriów ustawowych. W
zamian gminy maj¹ przedstawiæ propozycjê przekazania pod zarz¹d powiatu dróg i ulic bêd¹cych w porównywalnym stanie technicznym.
Powiat zaproponowa³ gminie
£obez przejêcie ulic: Koœciuszki,
Podgórnej, Przyrzecznej, S³owackiego, Wojcelskiej, Rolnej, Przedmiejskiej, Budowlanej, Szkolnej i Siewnej. Dodatkowo zaproponowano
przejêcie dróg: 4321 Z – do Przyborza, 4320 – do Worowa, 4322 Z – do
£ob¿an, 4316Z – do Klepnicy, 4317Z
– do Karwowa, 4326 Z – Bonin-Budziszcze, 4329Z – do Zagórzyc,
4328Z – Ro¿nowo £obeskie.
W gminie Radowo Ma³e powiat
zaproponowa³ przekazanie dróg:
4319Z do Czachowa oraz 4318Z do
Karnic.

Z kolei w gminie Wêgorzyno:
drogê 4340Z do D³uska oraz drogê
4341Z do Podlipiec.
W gminie Dobra powiat chcia³by
odst¹piæ ulice: Ogrodow¹, D¹browskiego, 11 Listopada, Wojsk Polskiego, Mieszczañsk¹, 3-go Maja,
Krótk¹, Kiliñskiego, Traugutta oraz
dróg: 4301Z Krzemienna-AnielinoWojtaszyce, 4332Z Tucze-Dobra.
W gminie Resko powiat wybra³
do przekazania ulice: D¹browszczaków, Gdañsk¹, Monte Casino, Mickiewicza, 1-go Maja, Konopnickiej
oraz drogi: 4310Z – Piaski, 4308Z –
¯erzyno, 4333Z £abuñ Ma³y, 3151
Komorowo - granica powiatu, 4307Z
– Makronos-Dobies³aw, 4331Z do
Krosina, 4309Z do Orzeszkowa,
4313Z Stara Dobrzyca – Iglice,
43334Z – do Policka.
Teraz gminy musz¹ podj¹æ decyzje czy zaproponowane drogi przej¹æ i które zaproponowaæ w zamian.
MM

Z³otówka za godzinê
(£OBEZ). Bezp³atne nauczanie,
wychowanie i opiekê w Przedszkolu
Miejskim Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y
w £obzie zapewnione jest w wymiarze 5 godzin dziennie.
Op³ata za korzystanie z wycho-

wania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie w czasie przekraczaj¹cym wymiar zajêæ wynosi, zgodnie z
czerwcow¹ uchwa³¹, 1 z³ za ka¿d¹
rozpoczêt¹ godzinê zajêæ.
op

Wspomagaj¹ sportowe talenty

Stypendia
dla najlepszych
(POWIAT). Zarz¹d Powiatu
podj¹³ uchwa³ê w sprawie przyznania stypendium sportowego za wysokie wyniki we wspó³zawodnictwie
sportowym rangi krajowej, makroregionalnej i wojewódzkiej.
Stypendium sportowe zosta³o
przyznane od 1 lipca do 31 grudnia
bie¿¹cego roku dla: Justyny Romej
w wysokoœci 300 z³ miesiêcznie,
Mateusza Gunery w wysokoœci 250

z³ miesiêcznie oraz dla: Mileny Sadowskiej, Ryszarda Rzepeckiego,
Anny Turzyñskiej i Kingi Borysiak
w wysokoœci po 200 z³ miesiêcznie.
Stypendia sportowe na II pó³rocze 2014 roku zosta³y przyznane za
osi¹gniête wyniki sportowe w roku
2013/2014. Ze stypendium mog¹
skorzystaæ zawodnicy z klubów
maj¹cych swoj¹ siedzibê na terenie
powiatu ³obeskiego.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

tygodnik ³obeski 19.8.2014 r.
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MIESZKANIA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie 38 mkw. w
Œwidwinie. Tel. 601 487 166.
Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.

ROLNICTWO

Region

Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami.
Tel.
600840600
lub
600465417.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

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

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

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

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Skodê Fabiê 1.4 benz.,
rok. prod. 2000, przebieg 120tys.
km. Tel. 512 321 781

Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowej, dzia³ka 950
mkw., wszystkie media, po³o¿ony w
£obez, Niegrzebia 12. Cena
350.000 z³ do negocjacji. Tel. 663
565 305
Sprzedam po³ówkê domu, 100
mkw., c.o., gaz, kominek, bud.
gosp., gara¿, dzia³ka 2100 mkw.,
Be³czna 6. Tel. 512 321 781
Wynajmê lokal u¿ytkowy 50 mkw. w
centrum £obza na biuro, us³ugi
sklep. Tel. 691 305 860.

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

Powiat gryficki
Lokal do wynajêcia, bardzo dobra
lokalizacja, centrum Gryfic, od
wrzeœnia. Tel. 500-828-341.
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Dzia³kê budowlan¹ 746 mkw. Gryfice Zdroje sprzedam. Tel. 511 068
490

Zatrudniê pilarza - drwala. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 500-155661.

Region
Anglia. Pewna praca. Pomoc w
agencji pracy, transporcie, zakwaterowaniu, banku itp. Tel. 728 542
366.
Zatrudniê kierowcê kat. C+E. Atrakcyjne warunki. Tel. 609 49 39 89.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

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

Region
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej
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¯¹daj¹ podwy¿ki o 500 z³
(RESKO-£OBEZ). W po³owie
lipca odby³o siê posiedzenie zarz¹du, podczas którego rozpatrywano
pismo pracowników DPS w Resku,
którzy domagaj¹ siê podwy¿ki p³ac
o... 500 z³.
Pod pismem podpisa³ siê Zwi¹zek Zawodowy Pracowników „Konfederacja Pracy” przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku, a zosta³o
ono zaadresowane do starosty
³obeskiego - i tu uwaga - Ryszarda
Soli. Z naszej strony informujemy, ¿e
Ryszard Sola jest burmistrzem
£obza, natomiast starost¹ jest Ryszard Brodziñski.
W piœmie Zarz¹d Zwi¹zku Zawodowego „Konfederacja Pracy” domaga siê w imieniu pracowników
poprawienia sytuacji finansowej.
W piœmie czytamy m.in.: „Starania w tym kierunku podejmowaliœmy
ju¿ wczeœniej, zawsze jednak byliœmy zbywani rzekomym brakiem
œrodków finansowych w bud¿ecie.
Wykazaliœmy wystarczaj¹co du¿o
zrozumienia i cierpliwoœci. Obiecano
nam, ¿e gdy osi¹gniemy standard,
nasze finanse znacznie siê poprawi¹.
Niestety, sytuacja jest odwrotna. Z
dnia na dzieñ coraz trudniej jest nam
zmierzyæ siê z rzeczywistoœci¹. Jesteœmy zmêczeni t³umaczeniami
„kryzys”, „niski bud¿et”, „remonty”, „skoro macie minimaln¹ zasadnicz¹, to czego jeszcze chcecie?” itd.
Z informacji, które uzyskaliœmy,
wiemy, ¿e pracownicy innych Domów, gdzie p³ace s¹ znacznie wy¿sze
od naszych, równie¿ „walcz¹” o podwy¿ki.
Analizowaliœmy argumenty
przytoczone przez pracowników
Domu Pomocy Spo³ecznej w Szczecinie przy ul. Broniewskiego (artyku³
– za³. Nr 1). W pe³ni popieramy Ich
argumenty. Niestety, nasza sytuacja
jest znacznie gorsza.
Dla porównania podajemy:
1. Œrednia p³aca zasadnicza w
naszym Domu wynosi 1809 z³, wy¿ej
wymienionym DPS w Szczecinie –
1990 z³. To daje ró¿nicê 181z³.
2. Œrednia p³aca brutto (z
uwzglêdnieniem dodatków funkcyjnych, specjalnych, sta¿owych) w
naszym Domu wynosi 2238 z³ – w
DPS w Szczecinie – 2378,93 z³. To
daje ró¿nicê 140 z³.
Ostatnia podwy¿ka w naszym
Domu by³a w lipcu 2012r. W wysokoœci 3 proc. (œrednio).
Uwa¿amy, ¿e zas³u¿yliœmy na
godziwe wynagrodzenie, które pozwoli nam prze¿yæ „od pierwszego
do pierwszego”. Pracujemy ciê¿ko i
uczciwie, w pe³ni anga¿uj¹c siê w
opiekê nad niepe³nosprawnymi.
Dowodem dobrze wykonanej pracy

s¹ wyniki pokontrolne (ostatnia
kontrola z Urzêdu Wojewódzkiego w
dniach 03-10 marca 2014). Nie narzekamy na rodzaj wykonywanej pracy,
ale wysokoœæ naszej pensji nie pozwala nam siê czuæ bezpiecznie, zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i zawodowym. Oczekujemy adekwatnego wynagrodzenia podwy¿szonego
o sumê 500 z³.
Czujemy siê dyskryminowani
faktem, ¿e mimo solidnego wykonywania obowi¹zków, jesteœmy ni¿ej
wynagradzani, ni¿ pracownicy innych Domów w województwie zachodniopomorskim.”
Z naszej strony informujemy, ¿e
pracownicy DPS w Szczecinie domagaj¹ siê podwy¿ek w wysokoœci
400 z³ brutto miesiêcznie dla ka¿dego pracownika z wyrównaniem od
stycznia br.
W DPS w Resku zatrudnionych
jest ³¹cznie 87 pracowników (86 etatów). 37 osób pobiera wynagrodzenie brutto w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 2 tys. z³. 28 osób pobiera
wynagrodzenie w przedziale 2-3 tys.
z³, 12 osób w przedziale 2300-3000 z³,
10 osób pobiera wynagrodzenie
brutto w wysokoœci powy¿ej 3000 z³.
Ostatnia 3 proc. podwy¿ka p³ac
w DPS mia³a miejsce w lipcu 2012
roku. Œrednio p³ace brutto wzros³y o
60 z³. Od stycznia 2014 r. podniesio-

no wynagrodzenie do minimalnej
p³acy 8 pracowników – wzrost o 100
z³ (1600-1500)”.
Drugie pismo zosta³o skierowane do Rady Powiatu w £obzie.
W piœmie tym czytamy m.in.: „Sytuacja finansowa pracowników DPS
w Resku jest tragiczna. Nasze wynagrodzenie miesiêczne jest niewiarygodnie niskie. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje siê personel
Zespo³ów Terapeutyczno-Opiekuñczych oraz pracowników obs³ugi. Opiekunka z wy¿szym wykszta³ceniem i piêcioletnim sta¿em pracy
musi prze¿yæ za 1085 z³ netto (w tym
zawieraj¹ siê dy¿ury nocne). Opiekunka z policealnym wykszta³ceniem kierunkowym i trzydziestoletnim sta¿em pracy zarabia 1300 z³
netto. Terapeuta z wy¿szym wykszta³ceniem dostaje „na rêkê” 1275
z³. Pracownik socjalny z wy¿szym
wykszta³ceniem otrzymuje podobne
wynagrodzenie.
Pracujemy w trybie trzyzmianowym, gdzie dy¿ury nocne „wynagradzane” s¹ od 10 do 16 z³! (…)
Jesteœmy zmêczeni zbywaniem i
t³umaczeniami: „kryzys”, „niski bud¿et”, „remonty”. Skoro s¹ œrodki na
inwestycje, dlaczego nie ma ich dla
pracowników? Czy inwestycje w
DPS w Resku s¹ w tej chwili rzeczy-

wiœcie potrzebne? Do tej pory ¿adna
inwestycja nie poprawi³a sytuacji
finansowej Domu. Ka¿de przedsiêwziêcie wymaga³o wk³adu w³asnego, co wpêdzi³o Dom w biedê. Tote¿
pracowników interesuje, sk¹d wziê³y siê pieni¹dze na utworzenie
Warsztatów Terapii Dziennej w
£abuniu Wielkim? Oraz œrodki finansowe na czêste zmiany samochodów?
Odrzuciliœmy propozycjê „podwy¿ki” 4 proc. brutto. Wysuniêtej
przez Dyrektora DPS w Resku w dniu
24.06.2014r, uznaj¹c j¹ za uw³aczaj¹c¹ naszej godnoœci oraz nieadekwatn¹ do ogromu wykonywanej
przez nas pracy.
Czêsto pe³nimy jednoosobowe
dy¿ury, maj¹c pod opiek¹ ponad 20
osób przewlekle psychicznie chorych lub niepe³nosprawnych intelektualnie, wype³niaj¹c przy tym szereg zadañ wykraczaj¹cych czêsto
poza nasze mo¿liwoœci oraz zakres
obowi¹zków.(...) Jesteœmy zdesperowani i gotowi do podjêcia dalszych dzia³añ, jeœli nasza sytuacja w
najbli¿szym czasie nie ulegnie poprawie.
MY NIE MAMY ZA CO ¯YÆ!!!”
Jaka bêdzie decyzja starostwa,
czas poka¿e. Jakby nie by³o rocznie
starostwo musia³oby na ten cel znaleŸæ ponad pó³ miliona z³.
MM
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Znalaz³a siê taka osoba, której chce siê z nami wêdrowaæ, zarazi³ nas bakcylem i teraz czekamy na kolejne
wyprawy

Odkrywanie ludzi, odkrywanie œwiata
(£OBEZ) Ma pasjê i dzieli siê
ni¹ z innymi, zaszczepiaj¹c bakcyla
poznawania, wêdrówek, uwra¿liwiaj¹c na bogactwo i piêkno tej ziemi. Dwa lata temu stworzy³ grupê
ludzi, którzy ka¿d¹ woln¹ chwilê
poœwiêcaj¹ na poznawanie okolic.
Bogdan Przyby³a, bo o nim mowa, to
nie tylko pasjonat i istna kopalnia
wiedzy o regionie, ale i niezwykle
ciep³y, sympatyczny i otwarty cz³owiek, z którym czas spêdzany na
wêdrówkach to wspania³a inwestycja, nie tylko w odpoczynek, ale osobisty rozwój.
Nie tylko dzieli siê swoj¹ wiedz¹,
ale i zaprasza niezwykle ciekawych
ludzi, aby i oni poznali nasz region i
podzielili siê swoimi doœwiadczeniami z podró¿y. W zamian niczego nie
chce, nie oczekuje, zawsze uœmiechniêty wytycza nastêpne szlaki, wyszukuje kolejne ciekawostki historyczne i archeologiczne, bo nale¿y
tu zaznaczyæ, ¿e wyprawy bardzo
czêsto dotycz¹ miejsc, które sam
odkry³. Ile¿ to razy prowadzi³ grupê
dzieñ po poszukiwaniach, nie bacz¹c na w³asne zmêczenie. To w³aœnie dziêki niemu wiele osób mia³o
okazjê zobaczyæ krêgi kamienne,
kurhany, megality. Aby nie uleg³y
zniszczeniu jest w sta³ym kontakcie
z Instytutem Archeologicznym w
Szczecinie. Ale o tym mo¿e innym
razem. Jednak poszukiwania to nie
pójœcie do lasu czy na ³¹kê i odkrycie
czasami tylko pozosta³oœci po jakimœ obiekcie, to wczeœniejsze d³ugie i ¿mudne studiowanie, poszukiwanie informacji w pismach, na mapach, zapiskach, a nawet w nazwach. Odnalezienie w terenie to ju¿
tylko potwierdzenie, materialny dowód.

Dwa lata temu zaczê³a siê fantastyczna i niesamowita przygoda,
która trwa do dziœ. Otó¿ na jednym z
rajdów organizowanych przez
Drawsko ludzie dotychczas wêdruj¹cy osobno spotkali siê i postanowili zorganizowaæ w³asne rajdy.
- Ma swoj¹ ciê¿k¹ pracê, nie odpoczywa w sobotê i niedzielê, tylko
wêdruje z nasz¹ grup¹. Sta³a grupa
to: Danusia Cieœla, Tadek Korzeniewski, Wies³awa Halecka, Ela
Szczêsna - opowiada o swoim spotkaniu na szlaku z Bogdanem Przyby³¹ pani Krystyna Struzikowska.
- Zanim poznaliœmy Bogusia, jeŸdziliœmy z ró¿nymi osobami na rajdy
do Drawska. Na jednym z rajdów
pojawi³ siê Bogdan. Mówiliœmy wtedy, ¿e tu nic siê nie dzieje. Wtedy
poinformowa³ nas o krêgach i o tym,
¿e znalaz³ tu wiele ciekawych rzeczy.
To nas zaciekawi³o, zaproponowa³
wiêc, abyœmy razem chodzili na rajdy w soboty. Drawsko organizuje je
raz na miesi¹c, a to dla nas ma³o.
Bogdan zacz¹³ piêknie opowiadaæ o
naszej ziemi, wozi³ nas w ró¿ne miejsca i odkrywa³ przed nami tajemnice,
jakie skrywa ten teren. Raz by³y to
krêgi kamienne, innym razem grodziska, przy tym piêknie o nich opowiada³, z ogromn¹ fascynacj¹, dziel¹c
siê z nami swoj¹ bardzo szerok¹
wiedz¹.
Zacz¹³ nas woziæ swoim samochodem, ca³kowicie bezinteresownie, bez ¿adnej zap³aty, nie chcia³, nie
zgodzi³ siê na ¿adne pieni¹dze. On
nam wyszukuje propozycje, czasami
s¹ to rajdy jedno- a czasami kilkudniowe. Czasami spanie pod namiotami, a czasami za³atwia nocleg pod
dachem. Dziêki niemu nie siedzimy
bezczynnie, czekamy tylko na jego
sygna³ – kiedy. Teraz s¹ wakacje, to

mamy przerwê. Mieszkaj¹c tu od
1972 roku nie wiedzia³am, ¿e s¹ tu
jakieœ kamienne krêgi, grodziska i
gdzie s¹. To nie jest tak, ¿e prowadzi
tylko na te grodziska, które s¹ zaznaczone na mapach, on je wyszukuje w
terenie, sam sprawdza, a dopiero
potem nas prowadzi. Zaprasza tu
niezwykle interesuj¹cych ludzi, niedawno podró¿nika Rafa³a Króla,
który zachwyca³ siê nasz¹ piêkn¹
ziemi¹ i który mówi³, ¿e rzadko w Polsce spotyka siê tak piêkny teren.
Uœwiadomi nam, ¿e piêkno tkwi
wszêdzie - zrobi³ zdjêcie pajêczyny, a
póŸniej nam je pokaza³ – to naprawdê by³o coœ fascynuj¹cego. Pokaza³
inne spojrzenia, uwra¿liwi³ na przyjrzenie siê otaczaj¹cemu œwiatu.
Ogl¹daliœmy jego filmy. Takich ludzi
jak Boguœ nam potrzeba. Bo w
£obzie w sumie nic siê nie dzieje. On
tego nie musi przecie¿ robiæ. On wie,
¿e my to ch³oniemy, ¿e nie puszcza

s³ów na wiatr. Ja z kolei opowiadam
o tym wszystkim synowi i wnukom,
którzy mieszkaj¹ w Niemczech, ogl¹daj¹ zdjêcia z naszych rajdów i
mówi¹: „Babciu jak ty siê ³adnie starzejesz”. Podczas wêdrówek nie czujemy zmêczenia, bo ca³a uwaga skupiona jest na pozyskiwaniu wiedzy.
Znalaz³a siê taka osoba, której chce
siê z nami wêdrowaæ. Zarazi³ nas bakcylem i teraz czekamy na kolejne
wyprawy – mówi sta³a uczestniczka
rajdów Krystyna Struzikowska.
W grupie znajduj¹ siê osoby,
które dziel¹ z Bogdanem Przyby³¹
pasjê i podczas wypraw czêsto uzupe³niaj¹ siê swoimi informacjami,
wzbogacaj¹c siê wzajemnie.
Rajdy nie ograniczaj¹ siê tylko
do powiatu ³obeskiego, ale do ca³ego regionu.
We wrzeœniu grupa wyruszy najprawdopodobniej do S³owiñskiego
Parku Narodowego.
MM

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem po¿egnaliœmy

Stanis³awa Stefañczyka
z Karwowa
Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.
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80 osób bawi³o siê w „Retro”

Pierwszy zjazd rodzinny Haleckich
(£OBEZ) A¿ 80 osób z rodu Haleckich spotka³o siê w minion¹ sobotê w restauracji „Retro” w
£obzie, na pierwszym zjeŸdzie rodzinnym. Okaza³o siê, ¿e tradycja
nie ginie, a ludzie chc¹ spotykaæ
siê, wspominaæ, odtwarzaæ rodzinne korzenie i pielêgnowaæ pamiêæ o
przodkach. Cieszyæ siê sob¹.
W bardzo wielu ³obeskich rodzinach œlady przodków wiod¹ na Kresy. W tym przypadku po³udniowowschodnie, do dawnego województwa tarnopolskiego. Jan i Teodozja
(z domu Kurpiel) przyjechali po wojnie z czworgiem dzieci z Kuropatnik,
a wygoni³ ich z domu ukraiñski nacjonalizm i przesuniêcie granicy
ZSRR na tzw. liniê Curzona (na
Bugu). Jechali miesi¹c, nim dotarli
do £obza. St¹d porozrzucano ich do
wolnych jeszcze gospodarstw. Trafili do Sosnówka, za Starogardem.
Najstarszy syn Marcin, z ¿on¹ i
dzieæmi, zamieszka³ w ZagoŸdzie,
Józef ze swoj¹ rodzin¹ zamieszkali w
Sosnowie, Miko³aj w 1948 roku poœlubi³ Stefaniê Kmieæ i przeniós³ siê
do Mieszewa, a Marysia, po wyjœciu
za m¹¿ za Stanis³awa Dêbickiego, do
Przemys³awia, by ostatecznie
osi¹œæ w £obzie. Maria zmar³a w
styczniu br. i spoczywa na ³obeskim

cmentarzu, razem mê¿em i rodzicami.
Wszyscy mieli po kilkoro dzieci,
wiêc rodzina Haleckich szybko siê
rozros³a.
Pañstwo Dêbiccy mieli czworo
dzieci: Wies³awê - obecnie Kowalewicz, Stanis³awê – ob. Zimna, Barbarê – ob. Daniel i Waldemara. Pani
Barbara Daniel rzuci³a has³o, by spotkaæ siê w rodzinnym gronie. Córka
pani Stanis³awy Zimnej – Joanna,
opracowa³a scenariusz spotkania i
przygotowa³a krótk¹ prezentacjê historiê rodziny, z przypomnieniem
historii wsi Kuropatniki. Odzew – jak

widaæ – by³ du¿y. Przyjecha³y rodziny ze Szczecina, Gryfic, Warszawy i
Drawska Pomorskiego. Najbardziej
rozros³a siê ga³¹Ÿ rodowa w £obzie:
na spotkanie stawi³y siê rodziny:
Haleccy, Zimni, Dêbiccy, Daniel,
Kowalewicz, Kó³kiewicz, Laszuk,
Teis i Truchlewscy.
Spotkanie odby³o siê 16 sierpnia
2014 roku. Rozpoczê³a je Msza œwiêta w ³obeskim koœciele, w intencji
zmar³ych przodków i wszystkich
potomków rodziny Haleckich.
Ksi¹dz Pawe³ mówi³ o wartoœci rodziny i pielêgnowaniu tradycji. Œpie-

wa³a m³odzie¿ z akompaniamentem
Grzegorza Stefanowskiego. Nastêpnie wszyscy udali siê na cmentarz,
gdzie odwiedzili szeœæ grobów tych,
„bez których nie by³oby nas dziœ”.
Spotkanie w sali Retro poprowadzi³a Joanna Zimna, która przygotowa³a na tê okolicznoœæ wystawê z
genealogi¹ rodu, starymi zdjêciami i
histori¹ Kuropatnik. Po prze³amaniu
rodzinnych „lodów” (czas i odleg³oœæ) bawiono siê do póŸnego wieczora. By³o wrêczanie pami¹tek,
wzajemne poznawanie, pogawêdki,
nawet konkurs rysunkowy dla dzieci pt. „Moja wieeelka rodzina”, a na
koniec zabawa taneczna.
- Szkoda, ¿e wczeœniej nie zrobiliœmy takiego zjazdu, gdy ¿y³a jeszcze babcia Marysia. Bardzo by siê
cieszy³a z takiego rodzinnego spotkania – mówi pani Joanna. Oczekiwania na przysz³oœæ? - To, ¿e dziœ tu
wszyscy jesteœmy, œwiadczy o tym,
¿e chcemy, by nasza rodzina mia³a
kontakt, zna³a siê i wiedzia³a, co siê
u ka¿dego z osobna dzieje – dodaje.
Pierwszy zjazd przeszed³ do historii rodziny Haleckich, ale tak¿e w
jakiejœ cz¹stce do historii £obza,
który tworz¹ wspó³czeœnie potomkowie Jana i Teodozji Haleckich,
przyby³ych tu z dalekich Kuropatnik.
Kazimierz Rynkiewicz

Zdjêcie zrobione najprawdopodobniej w Sosnówku oko³o roku 1950: od lewej: Józef Halecki, jego córka
Stefania (ob. Truchlewska), jego ¿ona Anna, z ty³u Maria Halecka (póŸniej Dêbicka, zm. w 2014), Helena –
druga córka Józefa (ob. Trubko, Szczecin), Wojciech Kurpiel – brat Teodozji, Micha³ – syn Józefa, Teodozja z
mê¿em Janem Haleckim, z prawej ich synowie: Miko³aj i Marcin.

Ps. Okaza³o siê, ¿e przy pisaniu
historii rodziny pojawi³o siê kilka
zagadek. Trzech synów Jana i Teodozji by³o w czasie wojny na robotach w Niemczech, ale jest te¿ zdjêcie
wskazuj¹ce na armiê Andersa oraz
drugie, pokazuj¹ce grupê osób w
mundurach, przypominaj¹cych angielskie formacje. To pozostaje jednak do wyjaœnienia, do dalszej pracy
nad histori¹ rodzinn¹. Wa¿ne, ¿e
pierwszy krok zosta³ postawiony.
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Oœwiadczenia maj¹tkowe radnych gminy Dobra
Damian Padziñski - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Dobrej zatrudniony w Administracji Mienia
Komunalnego w Dobrej – Kierownik
Zespo³u Osób. Posiada dom o powierzchni 137 mkw. o wartoœci 400
tys. z³.
Z tytu³u umowy o prace w ubieg³ym roku uzyska³ dochód w wysokoœci 43.981,56 z³, z tytu³u umowy
zlecenia 18.695,36 z³, zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego 1.275,24 z³, z
tytu³u diety przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej 13.200 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Peugeot 407 z 2004 roku –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Posiada kredyt odnawialny zaci¹gniêty w PKO BP na zakup dzia³ki
budowlanej zad³u¿enie na dzieñ
31.12.2013 wynosi 29.127 z³.
Kredyt hipoteczny zaci¹gniêty w
Getin Noble Bank na budowê domu
jednorodzinnego, zad³u¿enie na
dzieñ 31.12.2013 r. wynosi 385.664 z³.
Po¿yczka Santander Consumer
Finanse na zakup mebli, zad³u¿enie
na dzieñ 31.12.2013 wynosi 12.973 z³.
Edward Stanis³awczyk – wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Dobrej. Jest zatrudniony w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Dobrej jako inkasent. W roku
ubieg³ym z tytu³u zatrudnienia
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
33.229 z³, z tytu³u diety radnego –
7.200 z³, Lokalna Grupa dzia³ania –
dieta za udzia³ w posiedzeniach
Rady – 688 z³.
Radny Piotr Hebda w roku ubieg³ym zgromadzi³ 2,5 tys. z³. Posiada
dom o powierzchni 150 mkw. o wartoœci 170 tys. z³ – tytu³ prawny 1/9
udzia³u.
Posiada 0,5 ha o wartoœci 10.000
z³ - tytu³ prawny 1/9 udzia³u.
Z tytu³u umowy o dzie³o i zlecenia w ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 9694 z³ brutto, z
tytu³u diety radnego – 1440 z³. Posiada sam. os. marki Audi A8 z 1997 r.
Antoni Kontowicz bêd¹cy na
zasi³ku przedemerytalnym posiada
mieszkanie na wspólnoœæ maj¹tkow¹ o powierzchni 64 mkw. o wartoœci 82 tys. z³. Posiada dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 0,1902 ha o
wartoœci 35 tys. z³.
Z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych otrzyma³ w roku ubieg³ym
10.558,41z³. Z tytu³u diety radnego
otrzyma³ 3230 z³.
Bogumi³a Marut - emerytka. W
roku ubieg³ym zgromadzi³a 8 tys. z³.
Posiada dom o powierzchni 138
mkw. o wartoœci 250 tys. z³ – wspó³w³asnoœæ po rodzicach 1/3 maj¹tek
odrêbny.
Posiada gospodarstwo – uprawa rolna o powierzchni 1,0200 ha,

rodzaj zabudowy 0,7300 ha ³¹ka,
0,3900 ha – rowy, 0,3100 ha – grunty
rolne, 0,0800 sady – tytu³ prawny –
dzier¿awa. Z tego tytu³u w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 800 z³ – maj¹tek odrêbny.
Inne nieruchomoœci – 186 m.kw.
- budynki gospodarcze o wartoœci
98 tys. z³ – tytu³ prawny wspó³w³asnoœæ po rodzicach 1/3 – maj¹tek
odrêbny.
Z tytu³u emerytury w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 27.880 z³, umowa o dzie³o – 15.184
z³, diety radnego – 5.670 z³ – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Posiada po¿yczkê gotówkow¹ w
wysokoœci 60 tys. z³ na remont
domu; Bank PKO s¹, sp³ata w 60
ratach, data zakoñczenia sp³aty08.02.2016 r. - ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Dorota Grzywacz - nauczyciel
œwietlicy w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej. Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska mieszkanie o
powierzchni 64 mkw. o wartoœci 100
tys. z³, mieszkanie o powierzchni
48,88 mkw. o wartoœci 75 tys. z³ –
tytu³ prawny – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Posiada uprawy rolne o powierzchni 4,02 ha. Tytu³ prawny –
dzier¿awa od rolników indywidualnych. Z tego tytu³u osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 3 tys. z³, przychód – 8 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 47.840 z³ (³¹cznie z innymi
Ÿród³ami tj. œwiadczenia z ZFŒS), z
tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych – 5.720 z³.
El¿bieta Owsiñska - bezrobotna.
W roku ubieg³ym zgromadzi³a 1600
z³. Posiada dom o powierzchni 91
mkw. o wartoœci 100 tys. z³ – tytu³
prawny – wspó³w³asnoœæ 1/13 czêœci. Mieszkanie o powierzchni 59,4
mkw. o wartoœci 42 tys. z³ – tytu³
prawny – w³asnoœæ.
Z tytu³u diety radnej w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 360 z³, z tytu³u pracy w 2013 roku
– 13.572 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Audi A4 z 1996 r., samochód
marki Renault Scenic z 2001 r.
Grzegorz Jaromin - zatrudniony w ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
oddz. Szczecin, jako starszy elektromonter pogotowia energetycznego.
Posiada mieszkanie o powierzchni
63,10 mkw. o wartoœci 110 tys. z³ –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Z tytu³u
zatrudnienia w roku ubieg³ym
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
64.211 z³, z tytu³u diety radnego,
so³tys – 6.540 z³, prowizja od zebranego podatku – 1.261 z³.
Posiada kredyt mieszkaniowy

zaci¹gniêty razem z ¿on¹ w BS Goleniów Filia w Dobrej na zakup mieszkania w kwocie 36 tys. z³.
Kamila Cio³ek - rolnik. Posiada
dom o powierzchni 140 mkw. o wartoœci 280 tys. z³, na w³asnoœæ.
Posiada gospodarstwo rolne o
powierzchni 11,60 ha o wartoœci 255
tys. z³ na w³asnoœæ. Z tego tytu³u w
roku ubieg³ym osi¹gnê³a przychód
w wysokoœci 58.700 z³, dochód w
wysokoœci 30 tys. z³.
Z tytu³u pe³nienia funkcji radnego w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 5.220 z³.
Posiada kredyt obrotowy na
okres kredytowania 2012-2015 r. w
wysokoœci 25 tys. z³ w BS Goleniów
o/ Chociwel, kredyt obrotowy okres
kredytowania 2013-2016r. w wysokoœci 25 tys. z³ w BS Goleniów o/
Chociwel, kredyt obrotowy okres
kredytowania 2012-2015 r. w wysokoœci 16 tys. z³ w BS Goleniów o/
Chociwel, kredyt obrotowy okres
kredytowania 2013-2016 r. w wysokoœci 16 tys. z³ w BS Goleniów o/
Chociwel – kredyty w trakcie sp³aty.
Kamila Dorsz posiada dzia³kê o
powierzchni 0,0933 ha, dwa budynki
niemieszkalne o wartoœci 30 tys. z³ –
na w³asnoœæ.
W ubieg³ym roku z tytu³u zatrudnienia osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 13.180 z³, zasi³ek pieniê¿ny z
ubezpieczenia spo³ecznego: 1.744
z³, z tytu³u diety radnego: 1.620 z³,
nagroda w programie lojalnoœciowym: 270 z³.
Posiada kredyt gotówkowy w
kwocie 30 tys. z³ zaci¹gniêty w Banku Zachodnim WBK S.A. Kredyt
przeznaczono na zakup dzia³ki o
powierzchni 0,0933 ha zabudowanej
dwoma budynkami.
Kazimierz £ojek jest zatrudniony w MPT Stanro M. Szczechowicz w Szczecinie, kierownik rejonu
sprzeda¿y. Posiada mieszkanie o powierzchni 55,23 mkw. o wartoœci 73
tys. z³, budynek gospodarczy o powierzchni 20 mkw. o wartoœci 2 tys.
z³ – wspólnoœæ ma³¿eñska. Z tytu³u
umowy o pracê osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 77.627 z³, z tytu³u diety –
3.450 z³.
Posiada kredyt mieszkaniowy w
Bank PEKAO S A I O w Nowogardzie
na kwotê 75 tys. z³ – pozosta³o do
sp³aty na dzieñ 29.04.2014 r. - 63.621
z³.
Maria B¹k - emerytka. W roku
ubieg³ym zgromadzi³a 40 tys. z³, posiada papiery wartoœciowe – 50 akcji
GPW na kwotê 2 tys. z³. Posiada
mieszkanie o powierzchni 76,16
mkw. o wartoœci 100 tys. z³, tytu³u
prawny – w³asnoœciowe objete ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹,
gara¿ o powierzchni 18 mkw. o war-

toœci 10 tys. z³ – w³asnoœæ objêta
ma³¿eñsk¹ wspó³w³asnoœæ maj¹tkow¹.
Z tytu³u emerytury w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 30.071 z³, z tytu³u diety radnego
– 3.200 z³.
Posiada samochód marki Toyota
Corolla z 2003 roku – wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Piotr Ga³ka jest wspó³w³aœcicielem gospodarstwa ogrodniczego. Posiada dom o powierzchni 250
mkw. o wartoœci 350 tys. z³ – wspó³w³aœciciel (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska).
Rodzaj gospodarstwa: ogrodnictwo o powierzchni 23,85 ha o wartoœci 550 tys. z³. Z tego tytu³u w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ przychód i dochód w wysokoœci oko³o 58.222 z³.
Z tytu³u diety radnego w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 1120 z³ – maj¹tek odrêbny.
Posiada ci¹gnik rolniczy Ursus z
1999 r. (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska),
samochód marki Fiat Ducato z 2013
roku (w³aœciciel).
Posiada kredyt preferencyjny na
budowê przetwórni warzyw w wysokoœci 180 tys. z³ do 2019 roku w banku Spó³dzielczym w Goleniowie –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska, kredyt
hipoteczny na dokoñczenie remontu budynku mieszkalnego w wysokoœci 130 tys. z³ do 2028 roku w Banku Spó³dzielczym Goleniów –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska, kredyt
na zakup samochodu marki Fiat w
Banku Polskim S. A. do 2020 roku w
wysokoœci 88.120 z³.
Wies³aw Graczykowski – emeryt. Posiada mieszkanie o powierzchni 86,75 mkw. o wartoœci
124.600 z³ – akt notarialny. W roku
ubieg³ym z tytu³u emerytury
osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci
38.487 z³, PHU Dudka Stanis³aw –
9.600 z³, z tytu³u diety radnego –
5.210 z³.
Posiada kredyt (po¿yczka) w
Banku Polskim Oddzia³ Nowogard
na okres 7 lat w wysokoœci 63.700 z³
– na sp³atê kredytów, wykup mieszkania.
Wioletta Perek jest zatrudniona jako sprz¹taczka-woŸna w Szkole
Podstawowej w Wojtaszycach. Posiada na w³asnoœæ, maj¹tek odrêbny, dom o powierzchni 92 mkw. o
wartoœci 100 tys. z³.
Posiada gospodarstwo rolne o
powierzchni 1.0050 ha o wartoœci
100 tys. z³ wraz z domem.
Rodzaj zabudowy – budynki
gospodarcze – tytu³ prawny – maj¹tek odrêbny.
Z tytu³u umowy o pracê w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 19.065 z³. Z tytu³u diety radnego – 720 z³.

£OBEZ

tygodnik ³obeski 19.8.2014 r.

Ma³e ¿niwa w £ob¿anach
(£OBEZ). W minion¹ sobotê
mia³a tu miejsce kolejna ods³ona
„Ma³ych ¿niw” – imprezy folklorystycznej, sprawnie i z du¿¹ dawk¹
humoru poprowadzonej przez so³tysa Grzegorza Piotrowicza.
Nie mog³o zabrakn¹æ klepania
kos i koszenia zbo¿a, a tak¿e dobrego jedzenia, wypieków i wspania³ej
zabawy, w tym wspólnego œpiewania przy biesiadnym stole. Przelotny
deszcz nie by³ w stanie przerwaæ festynu. Mieszkañcy zadbali nie tylko
o sam¹ zabawê i atrakcje na festynie,
ale i o jej oprawê. Na elemencie starego p³otu i pod nim mo¿na by³o
zobaczyæ naczynia i narzêdzia u¿ywane jeszcze przez najstarsze pokolenie. Dzisiaj mog³yby byæ sta³¹ ekspozycj¹ w izbie pamiêci. Dodatkowo
wieœ zdobi¹ przemyœlne kwietniki i
wielka figura ze s³omy.
Punktem kulminacyjnym festynu by³ konkurs przygotowany i
przeprowadzony przez so³tysa, a
dotycz¹cy wiedzy z zakresu dawnych ¿niw. Siedmiu ochotników
musia³o odpowiedzieæ m.in. na takie
pytania jak: w jakim dniu tygodnia
rozpoczyna³y siê ¿niwa, jak nazywa

siê przyrz¹d do m³ócenia zbo¿a albo
czym wi¹zano snopy. Zwyciêzcy
otrzymali nagrody g³ówne przygotowane przez ARiMR oraz Novamyl
w £obzie.
Tradycyjnie te¿ w £ob¿anach
mo¿na by³o spotkaæ goœci z £obza i
z ca³ej gminy.
MM
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Klasa okrêgowa

Debiut 17-letniego Daniela Pietrusa
i 50. bramka w 45. wystêpie Rafa³a Komara
Œwiatowid £obez – Iskierka Szczecin 2:0 (1:0)
(£OBEZ) W sobotnie popo³udnie 16 sierpnia MLKS Œwiatowid
rozpocz¹³ ligowe zmagania w nowym sezonie.
Pierwszym rywalem bia³o-niebieskich by³ spadkowicz z V ligi Iskierka
Szczecin Œmierdnica. W nieco zmienionym, do poprzedniego sezonu,
sk³adzie, zawodnicy Œwiatowida zameldowali siê o 17.45 na boisku przy
ul. Siewnej, aby - jak zapowiadali walczyæ w tym sezonie o najwy¿sze
cele. W letniej przerwie do klubu
do³¹czy³ znany wszystkim kibicom z
£obza £ukasz Petera oraz Jacek Szabunia, który ostatnie pó³ roku spêdzi³ w IV ligowym KS Chwaszczynie,
z którym œwiêtowa³ awans do III ligi.
Do treningów powróci³ po prawie
rocznej przerwie Dawid Mosi¹dz, a
treningi z pierwszym zespo³em rozpoczêli wychowankowie: Daniel
Pietrus (bramkarz, lat 17) i Mateusz
Knapek (pomocnik, lat 16), a tak¿e
Bartek Dobrowolski (napastnik, lat
17) i Marcin Niko³ajczyk (pomocnik,
lat 18), obaj powrócili do £obza ze
szczeciñskiej Pogoni.

tak¿e uratowa³ zespó³ przed utrat¹
gola w drugiej po³owie, wybijaj¹c
pi³kê z linii bramkowej po strzale
g³ow¹ jednego z rywali. Pod koniec
spotkania na listê strzelców wpisa³
siê tak¿e Rafa³ Komar, który w 45
wystêpie w barwach ³obeskiego
Œwiatowida strzeli³ 50. bramkê.

nym z g³ównych bohaterów koronkowo rozegranej akcji w drugiej po³owie, kiedy „sklepa³” pi³kê z Dawidem Mosi¹dzem i ten znalaz³ siê w
pozycji sam na sam z bramkarzem.
Niestety Dawid wykona³ o jedno
podanie za du¿o i pi³ka zamiast do
siatki trafi³a na aut.

W spotkaniu z Iskierk¹ Szczecin
Œmierdnica na bramce zadebiutowa³
Daniel Pietrus i dziêki dobrym interwencjom, w szczególnoœci w pierwszej po³owie, kiedy po b³êdzie ³obeskiej obrony zawodnik goœci znalaz³
siê oko w oko z bramkarzem, Daniel
obroni³ dwa strza³y z 10 metrów i
uchroni³ zespó³ przed utrat¹ bramek.
Dobry wystêp zanotowa³ tak¿e, powracaj¹cy ze Sparty Wêgorzyno,
£ukasz Petera, po którego strzale
g³ow¹ w pierwszej po³owie pi³ka
odbijaj¹c siê jeszcze od obroñcy
znalaz³a drogê do bramki rywali, a

Œwiatowid pokona³ rywala 2:0,
ale kibice obecni na stadionie mog¹
czuæ niedosyt za spraw¹ kilku niewykorzystanych sytuacji. Jeszcze w
pierwszej po³owie dwa razy na listê
strzelców móg³ wpisaæ siê Rafa³
Komar, ale w pierwszej sytuacji
obroñca goœci zas³oni³ mu pi³kê, co
uniemo¿liwi³o prawid³owe przyjêcie
i pi³ka pad³a ³upem bramkarza. W
kolejnej sytuacji rewelacyjnym doœrodkowaniem popisa³ siê Remek
Borejszo, ale do zdobycia bramki
zabrak³o Rafa³owi kilku centymetrów. Remek Borejszo by³ tak¿e jed-

- Pierwsze trzy punkty w tym
sezonie zdobyte, teraz koncentrujemy siê na kolejnym spotkaniu i kolejnych trzech punktach - powiedzia³
po spotkaniu trener Dariusz Kêsy.
W nastêpnej kolejce Œwiatowid
zmierzy siê w Mierzynie z tamtejszym
GKS (spotkanie odbêdzie siê we
wtorek 26 sierpnia), z którym przez
ostatnie cztery lata nie uda³o siê
wygraæ, a z trzech pojedynków w
Mierzynie uda³o siê przywieŸæ tylko
jeden punkt (remis 0:0, 25 sierpnia
2010) i dwie strzelone bramki (obie

Rafa³ Komar w sezonie 2012/2013).
Dwa razy trzeba by³o uznaæ wy¿szoœæ rywali (6:2 i 1:0). Patrz¹c na
statystyki nie bêdzie ³atwo.
Kolejne spotkanie odbêdzie siê
na stadionie przy ul. Siewnej w niedzielê, 31 sierpnia, o godzinie 17.45,
a przeciwnikiem bia³o-niebieskich
bêdzie kolejny spadkowicz z V ligi
Victoria 95 Przec³aw. Na oba spotkania zapraszamy wszystkich kibiców.
Œwiatowid: Daniel Pietrus £ukasz Petera, Oskar Szostak, Dawid Mosi¹dz, Marcin Mosi¹dz
(kpt.), Grzegorz Paw³owski, £ukasz
Brona, Krzysztof Stefaniak, Jacek
Szabunia, Remigiusz Borejszo, Rafa³
Komar oraz Bartek Dobrowolski,
£ukasz Niko³ajczyk, Marcin Niko³ajczyk, Krzysztof Suty³a, Bartek Sygnowski, Jacek Bodys, Micha³
Koba, Karol Adamów. Trener Dariusz Kêsy.
(o)
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SPORT

WYNIKI I TABELE

IV liga

Zwyciêski pocz¹tek Sarmaty
Sarmata Dobra – Energetyk Gryfino 2:1 (2:1)
(DOBRA) Pi³karze
Sarmaty Dobra
zwyciêstwem
zainaugurowali
swój szósty sezon
wystêpów w IV lidze
zachodniopomorskiej.
W ostatni¹ sobotê na stadionie
w Dobrej dru¿yna prowadzona przez
trenera Damiana Padziñskiego i jego
asystenta Jaros³awa Jaszczuka, po
dobrym meczu pokona³a 2:1 zespó³
Energetyka Gryfino, który jeszcze
wiosn¹ wystêpowa³ w III lidze ba³tyckiej.
Dru¿yna goœci od pocz¹tku meczu osi¹gnê³a przewagê, któr¹ udokumentowa³a strzeleniem bramki w 8
min. meczu, po dobrze rozegranym
rzucie wolnym. Od ok. 20 min. przewagê w grze zaczêli uzyskiwaæ gospodarze i ju¿ w 22 min. debiutuj¹cy
w Sarmacie Dominik Maziarz (poprzednie kluby to KP Brzeg Dolny i
MKS Orze³ Prusice, woj. dolnoœl¹skie) odda³ silny strza³ z ok. 25 metrów na bramkê Energetyka, po któ-

rym bramkarz goœci efektown¹ parad¹ wybi³ pi³kê na aut bramkowy.
Wyrównanie dla Sarmaty pad³o w 38
min., gdy Emilian Kamiñski wykorzysta³ doœrodkowanie Przemys³awa
Rembisza z rzutu ro¿nego i precyzyjn¹ „g³ówk¹” z oko³o 10 metrów
umieœci³ pi³kê w bramce Energetyka.
Uzyskanie wyrównania jeszcze
bardziej zmotywowa³o Sarmatê i w 45
min. Arkadiusz Paw³owski zagra³
precyzyjnie do Dominika Maziarza,
który po krótkim solowym rajdzie
wygra³ pojedynek z obroñcami i
bramkarzem Energetyka i zdoby³ - jak
siê póŸniej oka¿e - zwyciêskiego
gola.
Mimo, i¿ wynik bramkowy zosta³
ustalony do przerwy, to przewaga
Sarmaty w II po³owie by³a na tyle
widoczna, ¿e przy lekkim szczêœciu
mogli zdobyæ jeszcze dodatkowo 23 bramki. Lecz mimo tego, zwyciêski
rezultat tego meczu sprawi³, ¿e inauguracja sezonu pi³karskiego w Dobrej by³a wyj¹tkowo udana.
W dru¿ynie Sarmaty w tym meczu zadebiutowa³o trzech nowych
zawodników: bramkarz Mateusz
Krupski (poprzednio Pomorzanin

Klasa okrêgowa

Mewa remisuje z Reg¹
(RESKO) Mewa podejmowa³a w
Resku zaspó³ Intermarche Rega
Trzebiatów. Mecz by³ wyrównany i
pad³ remis 1:1. Prowadzenie dla gospodarzy uzyska³ Kamil Skrilec, ale
reszczanie nie zdo³ali utrzymaæ prowadzenia. Bramkê na remis dla goœci
strzeli³ Igor Duñczak.
Mewa: Andrusieczko, Adam-
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czuk Dariusz, Adamczuk Damian,
Skrilec, Okrasa, W³odarczyk, Kubicki, Sikora, Ryba (55' Deuter M.),
Kocieniewski, Pietrzak.
Rega: G³adysz, Stawicki (82' Samulski), Muzyczuk, Kordowski, Fija³kowski, Jarecki (60' Krzykowski),
Zelmachowicz, Szpringer (72' Bagiñski), Duñczak, Kurczak, Zarêba

Nowogard), Przemys³aw Rembisz
(poprzednio B³êkitni Stargard
Szczeciñski) i wspomniany wczeœniej Dominik Maziarz. Wszyscy oni
byli wyró¿niaj¹cymi siê zawodnikami w bardzo dobrze tego dnia graj¹cej dru¿ynie Sarmaty. Do dru¿yny
powrócili te¿ byli zawodnicy Sarmaty, graj¹cy ostatnio w Pomorzaninie
Nowogard: £ukasz Olechowicz i
Maciej Go³dyn. Nowym zawodnikiem Sarmaty jest tak¿e Wojciech
Kwiatkowski (poprzednie kluby to
Piast Chociwel i Radowia Radowo
Ma³e).
Strzelcy bramek dla Sarmaty:
Emilian Kamiñski (38') i Dominik
Maziarz (45').
Sk³ady:
Sarmata Dobra: Mateusz Krupski, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz,
Arkadiusz Paw³owski, Andrzej Kierek, Dominik Maziarz (75' Maciej
Go³dyn), Damian Dzierbicki, Filip
Plewiñski, Cezary Szkup (75' Damian
Koœciuk), Przemys³aw Rembisz (88'
Mateusz Kowalczyk), Emilian Kamiñski (86' Zdzis³aw Szw¹der) oraz w
rezerwie: Sebastian Marciniak,
£ukasz Olechnowicz, Wojciech Bonifrowski.
Energetyk Gryfino: Piotr Wo³k,
Pawe³ Chamera, £ukasz £azarz, Kamil Stelmasiak, Bartosz Fr¹tczak,
Marek Lipka, £ukasz Piskorowski,
£ukasz Szandruk, Pawe³ Kopystyñski, £ukasz Aleksandrowicz, Adrian
U³asowicz oraz w rezerwie: Karol
Janiak, Mateusz Nikitiñski, Gracjan
Ziêcik, Piotr Pawlak, Józef Toporek,
Pawe³ Mi¹zek, Jacek Klimas.
Sêdzia g³ówny: Pawe³ Okunowicz, sêdziowie asystenci: Piotr
Kotulski, Damian Kaliszuk. estan

Granie w planie
IV liga
23.08.14. sobota
16.00 Energetyk Gryfino – Kluczenia Stargard
16.00 Hutnik Szczecin – Sarmata Dobra
16.00 Iskra Bia³ogard – Œwit Szczecin
17.00 D¹b Dêbno – Vineta Wolin
17.00 Lech Czaplinek – Arkonia Szczecin
17.00 Darzbór Szczecinek – Stal Szczecin
Ina Goleniów – Osadnik Myœlibórz
24.08.14. niedziela
16.00 Gryf Kamieñ Pomorski – Odra Chojna

Klasa wojewódzka
23.08.14 sobota
11.00 Stal Lipiany – Odrzynka Radziszewo
15.00 Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard
17.00 Unia Dolice – Piast Chociwel
18.00 Polonia P³oty – Jeziorak Szczecin

24.08.14. niedziela
17.00 Flota II Œwinoujœcie – Zorza Dobrzany
17.00 K³os Pe³czyce – Sparta Wêgorzyno
17.00 Orkan Suchañ – Morzycko Moryñ

Klasa okrêgowa
23.08.14 sobota
Victoria 95 Przec³aw – Tanowia Tanowo
11.00 Iskierka Szczecin – Sparta Gryfice
13.30 Ehrle Dobra Szcz. – Wybrze¿e Rewalskie
16.00 Kasta Szczecin – Mewa Resko
17.00 Iskra Golczewo – Promieñ Mosty
24.08.14. niedziela
17.00 Fagus Ko³bacz – Masovia Maszewo
26.08.14. wtorek
GKS Mierzyn – Œwiatowid £obez
27.08.14. œroda
18.00 Wicher Brojce – Intermarche Rega Trzebiatów

IV liga
Sarmata Dobra – Energetyk Gryfino 2:1, Œwit Szczecin – Darzbór Szczecinek 1:0, Stal Szczecin – Arkonia
Szczecin 1:1, Kluczenia Stargard – Vineta Wolin 3:3, Iskra Bia³ogard – D¹b
Dêbno 0:2, Lech Czaplinek – Ina Goleniów 3:0, Osadnik Myœlibórz – Gryf
Kamieñ Pomorski 2:0, Odra Chojna –
Hutnik Szczecin 1:0.
1. Lech Czaplinek
3 3:0
2. D¹b Dêbno
3 2:0
3. Osadnik Myœlibórz
3 2:0
4. Sarmata Dobra
3 2:1
5. Œwit Szczecin
3 1:0
6. Odra Chojna
3 1:0
7. Vineta Wolin
1 3:3
8. Arkonia Szczecin
1 1:1
9. Kluczenia Stargard
1 3:3
10. Stal Szczecin
1 1:1
11. Energetyk Gryfino
0 1:2
12. Hutnik Szczecin
0 0:1
13. Darzbór Szczecinek 0 0:1
14. Gryf Kamieñ Pom.
0 0:2
15. Iskra Bia³ogard
0 0:2
16. Ina Goleniów
0 0:3
Klasa wojewódzka
Sparta Wêgorzyno – Gavia
Choszczno 2:1, Pomorzanin Nowogard
– Ina Iñsko 2:0, Piast Chociwel – Flota
II Œwinoujœcie 3:0, Jeziorak Szczecin –
K³os Pe³czyce 0:1, Zorza Dobrzany –
Odrzynka AN-MAR Radziszewo 2:2,
B³êkit Pniewo – Unia Dolice 3:2, Orkan
Suchañ – Stal Lipiany 0:2, Morzycko
Moryñ – Polonia P³oty 2:1.
1. Piast Chociwel
3 3:0
2. Stal Lipiany
3 2:0
3. Pomorzanin Now.
3 2:0
4. B³êkit Pniewo
3 3:2
5. Morzycko Moryñ
3 2:1
6. Sparta Wêgorzyno
3 2:1
7. K³os Pe³czyce
3 1:0
8. Odrzynka Radziszewo 1 2:2
9. Zorza Dobrzany
1 2:2
10. Unia Dolice
0 2:3
11. Polonia P³oty
0 1:2
12. Gavia Choszczno
0 1:2
13. Jeziorak Szczecin
0 0:1
14. Ina Iñsko
0 0:2
15. Orkan Suchañ
0 0:2
16. Flota II Œwinoujœcie 0 0:3
Klasa okrêgowa
Œwiatowid £obez – Iskierka Szczecin 2:0, Mewa Resko – Intermarche
Rega Trzebiatów 1:1, Sparta Gryfice –
Iskra Golczewo 0:1, Tanowia Tanowo –
GKS Mierzyn 3:2, Masovia Maszewo
– Ehrle Dobra Szczeciñska 3:0, Wybrze¿e Rewalskie Rewal – Victoria 95
Przec³aw 3:0, Promieñ Mosty – Kasta
Szczecin 2:0, Fagus Ko³bacz – Wicher
Brojce 2:1.
1. Masovia Maszewo
3 3:0
2. Wybrze¿e Rewalskie 3 3:0
3. Promieñ Mosty
3 2:0
4. Œwiatowid £obez
3 2:0
5. Tanowia Tanowo
3 3:2
6. Fagus Ko³bacz
3 2:1
7. Iskra Golczewo
3 1:0
8. Intermarche Rega
1 1:1
9. Mewa Resko
1 1:1
10. GKS Mierzyn
0 2:3
11. Wicher Brojce
0 1:2
12. Sparta Gryfice
0 0:1
13. Iskierka Szczecin
0 0:2
14. Kasta Szczecin
0 0:2
15. Victoria Przec³aw
0 0:3
16. Ehrle Dobra Szcz.
0 0:3

Str
Str.. 14

WÊGORZYNO

tygodnik ³obeski 19.8.2014 r.

Mieszkañcy dzielnie przetrwali opady deszczu

Odpust Parafialny i Gminny Festyn
TrzeŸwoœci w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) W dniach 1016 sierpnia 2014 mieszkañcy gminy Wêgorzyno œwiêtowali Odpust
Parafialny po³aczony z Gminnym
Festynem TrzeŸwoœci, który odby³
siê 15 sierpnia.
W ci¹gu tych kilku dni mieszkañcy mogli byæ œwiadkami wielu wa¿nych wydarzeñ dla gminy Wêgorzyno. Jednym z najwa¿niejszych by³o
wprowadzenie relikwii Œw. Jana Paw³a II do koœcio³a w Wêgorzynie. Po
Mszy œw. Burmistrz Wêgorzyna
wraz z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w Wêgorzynie Janem Mazuro,
w asyœcie stra¿aków, z³o¿y³a wieniec
przy obelisku Cudu nad Wis³¹. We

Mszy uczestniczy³y równie¿ poczty
sztandarowe.
Po Mszy mieszkañcy mogli udaæ
siê na Festyn TrzeŸwoœci. Pogoda
nie rozpieszcza³a, ale mieszkañcy
dzielnie przetrwali opady deszczu i
zostali na wspólnej zabawie, korzystaj¹c z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Wœród
tych by³y: II Marsz Nordic Walking,
wystêp teatru Kurtyna, koncert zespo³u Bracia B, przewóz dzieci
³odzi¹, konie z rycerzami, koncert zespo³u Nowy Œwiat, powitanie maskotki Wêgorza, dyskoteka przy zespóle Delay E. Ko³odyñski, kuchnia
polowa, atrakcje dla dzieci. (um)

Udany debiut w klasie wojewódzkiej

Sparta pokona³a Gaviê
(WÊGORZYNO) Inauguracyjne spotkanie Sparty w Wojewódzkiej Klasie Okrêgowej poprzedzi³a
krótka ceremonia wrêczenia pucharu przez prezesa Zachodniopomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
Jana Bednarka, który wraz z burmistrz Monik¹ KuŸmiñsk¹ oraz
cz³onkami Zarz¹du Klubu podziêkowali zawodnikom za poprzedni
udany sezon, w którym wêgorzyñska Sparta zajê³a 2. miejsce i wywalczy³a awans.
Chwilê póŸniej zabrzmia³ gwizdek arbitra g³ównego Paw³a Maækowiaka, rozpoczynaj¹cy mecz.
Sparta zaczê³a mocnym akcen-

tem, strzelaj¹c bramkê ju¿ w 13 minucie. Jaros³aw Kiernicki wykorzysta³
„prezent” od obroñcy rywali, który
wybi³ pi³kê wprost pod jego nogi.
Ten widz¹c wysuniêtego bramkarza
uderzy³ w d³u¿szy róg, zdobywaj¹c
pierwsz¹ bramkê w nowym sezonie.
W 27 i 31 min. znów bliski podwy¿szenia wyniku by³ Kiernicki. Uderza³
niecelnie albo skutecznie broni³
bramkarz. Koñcówka pierwszej czêœci spotkania nale¿a³a do przyjezdnych. Ci stwarzali zagro¿enie strza³ami z rzutu wolnego lub sk³adnymi
akcjami. W 42 min. pi³karze Gavii
doprowadzili do remisu. Doœrodkowana z rzutu ro¿nego pi³ka trafi³a do
zawodnika w okolicach naro¿nika

pola karnego, który uderzy³ z pó³woleja pod poprzeczkê, nie daj¹c szans
Sobañskiemu.
Po przerwie oba zespo³y d¹¿y³y
do zwyciêstwa, jednak ich ataki by³y
nieskuteczne. W ostatnich dziesiêciu minutach oba zespo³y mia³y okazje do strzelenia bramek z akcji. Najpierw Jarek Kiernicki przegra³ pojedynek z bramkarzem Gavii, a kilka
minut póŸniej z szybk¹ kontr¹ wyszli
przyjezdni. Ostatecznie pi³ka minê³a
s³upek bramki Dominika Sobañskiego.
Gdy wszystko wskazywa³o na
podzia³ punktów, na strza³ zza linii

pola karnego zdecydowa³ siê Bartek
Okoniewski. Uderzy³ na tyle mocno
i precyzyjnie, ¿e pi³ka wyl¹dowa³a w
siatce rywali. Ogromna radoœæ i trzy
punkty w debiucie – brawo Sparta.
Sparta: Dominik Sobañski, Bart³omiej Drewicz, Patryk ¯urawik,
Maciej Zalewski, Kamil Kacprzak,
Jaros³aw Konieczny, Daniel Romañczyk (74' Bart³omiej Okoniewski),
Rafa³ ¯uk, Micha³ Wojciechowski,
Artur Samal (65' Norbert Halamus),
Jaros³aw Kiernicki (90' Leszek Radziejewski). ¯ó³te kartki: Kamil Kacprzak, Bart³omiej Okoniewski, Rafa³
¯uk, Patryk ¯urawik (Sparta).
Oprac. za: spartawegorzyno.pl
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(365)
(252)
(180)

POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
Beata Medunecka - PUP £obez
Ryszard Brodziñski - starosta
Bo¿ena Zarecka CIW £obez Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
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
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu
Ewelina Poœpieszyñska - nadzór Budowlany
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez
Halina Szymañska - radna Rady Powiatu

(175)
(146)
(56)
(39)
(32)
(31)
(29)
(20)
(16)
(16)
(10)
(8)
(7)
(6)
(6)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Lech Urbañski radny RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Joanna Kardaœ - UM £obez
Piotr Dynowski - UM £obez
Anna Post - UM £obez
Zbigniew Gromek - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez

(252)
(130)
(86)
(71)
(57)
(56)
(27)
(26)
(23)
(15)
(14)
(12)
(11)
(11)
(10)
(9)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Kupon
+

nr 29

pozytywnie oceniam

Agnieszka Michna - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Dariusz Ledzion - £DK £obez
El¿bieta Marcinów - UM £obez
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Kamila Deuter - UM £obez

(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

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

(14)
(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Barbara Basowska - przew. RM Resko
Andrzej Nowak - radny 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

(365)
(180)
(86)
(52)
(28)
(25)
(21)
(13)
(8)
(8)
(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
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno

(18)
(6)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)

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

(22)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo Powiatowe
(90)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (26)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(13)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(10)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(9)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu
(5)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(5)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(5)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(5)
Kamila Podfigurna - Starostwo
(4)

5 000
nagrody

Imiê i nazwisko urzednika ..............................................................

Sponsorzy:
miejsce jego zatrudnienia..............................................................
Marcin
Pietrzyk

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika ..............................................................
Kazimierz

Rynkiewicz

miejsce jego zatrudnienia..............................................................

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).

Str
Str.. 15

Beata D¹bro - PUP £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez
Maria Sola - PUP £obez
Karolina ¯uczkowska - geodezja £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Marek Kubacki - radny RP
Jolanta Kutera - starostwo £obez

(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Kamila Deuter - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Helena Szwemmer - radna RM
Krystyna Bogucka - radna RM
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Agnieszka Kielar - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez Wies³awa Romejko - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Dariusz Ledzion - £DK
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 Agnieszka Michna - UM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez
Andrzej Ziêba - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Konrad Stelmaszyñski - UM £obez
Piotr Æwik³a - radny RM £obez

(298)
(87)
(72)
(65)
(65)
(57)
(56)
(56)
(52)
(23)
(23)
(20)
(18)
(18)
(16)
(15)
(14)
(13)
(12)
(10)
(10)
(8)
(8)
(7)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

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
Ryszarda Podsadna - UM Resko Barbara Basowska - radna RM
Anna Szymañska - radna RM Resko
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko Jolanta Furman - CK
Renata Kulik - RM Resko
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
El¿bieta Korgul - RM Resko
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
Andrzej Nowak - RM Resko
Aniela Wypch³o - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
Kamila Jaworska - UM Resko
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko Adam Seredyñski - radny RM Resko
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
Pawe³ Gradus - RM Resko
Mariola S³odkowska - UM Resko
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko
Halina Puch - UM Resko
Jan Czaban - radny RM Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Mateusz Jaworski - UM Resko
Wies³awa Roszyk - UM Resko
Iwona Lewandowska - OPS Resko
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Krzysztof Buszta - UM Resko
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
Patrycja Wypijewska - UM Resko
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko
Karolina Hagno - UM Resko

(152)
(145)
(120)
(110)
(65)
(51)
(41)
(23)
(20)
(15)
(15)
(15)
(11)
(10)
(9)
(9)
(8)
(8)
(6)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

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

(40)
(13)
(1)
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ROZMAITOŒCI

Zapiski z pamiêci

CMYK

(cz. 66, odc. 10)

Pi¹tek, 15.11.2013

Poniedzia³ek, 18.11.2013

W jego pokoju przez ca³y
dzieñ s¹ uchylone dwa okna i leciutko otwarty kaloryfer. Ten kaloryfer to moja inicjatywa.
Mam ju¿ sta³e ³¹cze z domem,
a w³aœciwie ze wszystkimi w
Play. Bêdzie taniej. Jak siê póŸniej
okaza³o, to wysz³o dro¿ej, a dlatego, ¿e mo¿na by³o dzwoniæ tylko
z Polski do Niemiec, a ja dzwoni³em do Polski. Zap³aciliœmy w
sumie za dwa tygodnie ponad
1100 z³ za czytanie i s³uchanie bez
zrozumienia, zamiast 50 z³ abonamentu.

Przed 7. rano wo³a. O incydencie nie pamiêta. Jak co dzieñ siku,
tabletki, œniadanie itd. Wa¿ê go. Ma
kilo mniej ni¿ wczoraj, a przecie¿ od
trzech dni nie dosta³ zastrzyku na
odwodnienie. To dobrze, znaczy,
¿e nerki próbuj¹ pracowaæ, i moje i
lekarza starania przynosz¹ jakiœ
efekt. Dziadek jest s³aby, nie mo¿e
zrobiæ sam wiêcej ni¿ kilkanaœcie
kroków po domu. Teraz wiem, ¿e
oprócz demencji, astmy, nie trzymania moczu, nie trzymania stolca
jest zatruty mocznikiem, czyli nerki
te¿ na agrafce. Oprócz tego w czasie po³ykania co chwilê siê krztusi,
czyli z czuciem i prac¹ prze³yku te¿
nie jest najlepiej. Muszê dmuchaæ i
chuchaæ na niego. Codziennie mu
masujê nogi, nieraz i 5 razy. Jest mi
za to wdziêczny. Dzisiaj razem z
córk¹ go ogoliliœmy, a przed spaniem da³ mi siê prawie bez oporu
wyk¹paæ. Poszed³ spaæ o 18., pospa³ z wieloma przerwami do 20.,
zjad³ trzy naleœniki i poszed³ ponownie spaæ. Co kilkanaœcie minut
siê budzi i mnie wzywa wo³aj¹c
Locci. W miêdzyczasie porozmawia³em z ¿on¹. Szykujemy córce
niespodziankê na urodziny. Dostanie od nas i ch³opaka laptop, ju¿ za
kilka dni, bo on wyje¿d¿a do Erewania i nie bêdzie go w dniu jej urodzin.
Kole¿anka dostanie pieni¹dze i ma
jeszcze dokupiæ kwiaty .

Niedziela, 17.11.2013

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

tygodnik ³obeski 19.8.2014 r.

A¿ trudno sobie wyobraziæ, ¿e
miesi¹c pracy min¹³ tak szybko.
Nie odczuwam têsknoty za domem, a tego najbardziej siê obawia³em. Niedziela powoli dobiega
koñca. Jest 18. Dziadek przed
chwil¹ poszed³ spaæ. Co nie znaczy, ¿e jeszcze nie wstanie i czegoœ nie nawywija. Przed 17. obudzi³ siê w fotelu, kaza³ siê podprowadziæ do wieszaka z ubraniami,
za³o¿y³ mój kapelusz, marynarkê i
idzie na spacer. Ka¿e te¿ wytaszczyæ na werandê chodzik. Cofn¹³
siê do telefonu, kaza³ wykrêciæ
numer córki. Nie wiem co nagada³, ale szybko by³a u nas. Okaza³o siê, ¿e to fa³szywy alarm. Córka go rozebra³a, coœ mu nagada³a
i wysz³a. Ja w tym czasie naszykowa³em kolacjê. Dziadek jak
zobaczy³ zastawiony stó³, to nawet zapomnia³ o córce.
Próbowa³em w dzieñ dodzwoniæ siê do przyjació³, ale coœ
z tymi numerami nie w porz¹dku;
albo nie chce wybraæ albo odezwa³ siê jakiœ obcy facet. Noc
prawie bez historii. O 5. rano
dziadek le¿¹c coœ do mnie mruczy. Ja zaspany nie bardzo go rozumiem. Dziadek siê wkurza i zaczyna mi groziæ. Pokazuje piêœæ,
pokazuje gest wieszania na
stryczku. Wychodzê widz¹c, ¿e
tylko pogarszam atmosferê. Wo³a
mnie coœ jeszcze wygra¿aj¹c i
obiecuj¹c, ¿e jutro rano mam siê
spakowaæ i jechaæ bez pieniêdzy
do domu. Po chwili zasypia.

Œroda, 20.11.2013
Noc gwizdana. Dziadek wyspa³
siê w dzieñ i nie móg³ pospaæ spokojnie. Budzi³ siê co 10, 20, 30 minut. Dobrze, ¿e potrafiê szybko
usypiaæ. Nawet siê wyspa³em.
Rano jak zawsze, potem pielêgniarka da³a dziadkowi zastrzyk w pupê.
Dziadek przez dzieñ 4 razy robi³
kupkê. Nie powiem, mia³ czym.
Œpi, je, œpi i tak na przemian. Dziœ
spokojny dzieñ. Popra³em, poprasowa³em, wytar³em kurze i upiek³em ciasto dro¿d¿owe. Nie uda³o
siê. Po¿a³owa³em m¹ki, zaparzy³em dro¿d¿e i wyszed³ prawie zakalec z jab³kami i suszonymi owocami. Muszê sprawdziæ, czy siê
nadaje do jedzenia. Dziadek od 19.
w ³ó¿ku. Na razie spokój. Cdn. WP

