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Wniosek o nazwanie
ronda imieniem gen.
W³adys³awa Andersa

Napad na kiosk w bia³y dzieñ

Pani Teresa zawija³a im cygara
w koperty, a oni j¹ napadli
(£OBEZ) Co m³odym ludziom
przysz³o do g³owy, ¿eby
obrabowaæ sprzedawczyniê w
kiosku, u której czêsto kupowali
cygara? Naiwnoœæ, g³upota,
desperacja? Nie wiadomo, ale
dochodzi ju¿ i do takich
absurdów. Ani to ³up, ma³e
pieni¹dze, ale narobili wszystkim
i sobie sporych k³opotów. Str. 3
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Samorz¹dowe ¿ycie na kredyt

Zaproszenie

£obez z prawie 20. milionowym
zad³u¿eniem. Resko te¿

75. rocznica
napaœci Zwi¹zku
Radzieckiego
na Polskê
i obchody
Dnia Sybiraka

(£OBEZ-RESKO) Nasz kraj
jest zad³u¿ony na ponad bilion z³otych. Tylko na nieco mniejsz¹ kwotê s¹ zad³u¿one samorz¹dy. Tak¿e
mieszkañcy. To w dobie sporego zastrzyku œrodków. Po 25 latach mo¿na wiêc zapytaæ, gdzie s¹ nasze pieni¹dze, skoro pracujemy, a pomimo
to nieustannie zad³u¿amy siê, czyli
¿yjemy na kredyt.

£obez
Znamy zad³u¿enie gminy £obez z
dok³adnoœci¹ na 30 czerwca 2014 r.
Gmina ma zad³u¿enie na 19.789.679
z³, w tym z tytu³u emisji obligacji
komunalnych - ponad 18,2 mln z³.
Resko
Tylko o 100 tys. z³ mniej zad³u¿ona jest gmina Resko. Regionalna

Izba Obrachunkowa w Szczecinie
wyda³a opiniê o prawid³owoœci planowanej kwoty d³ugu Gminy Resko
na lata 2014-2023. Wynika z niej, ¿e
na koniec 2014 roku d³ug Gminy
Resko wyniesie 19.690.361 z³. RIO
stwierdza, ¿e z wieloletniej prognozy
finansowej wynika, i¿ w tych latach
d³ug nie przekroczy wskaŸników
wskazanych w ustawie. (r)

Powiat - okrêgi wyborcze

List do redakcji

(POWIAT). W listopadowych wyborach samorz¹dowych mieszkañcy
powiatu zdecyduj¹ nie tylko o wyborze
radnych i burmistrzów, ale i radnych
powiatowych. W zale¿noœci od liczby
mieszkañców poszczególne gminy

maj¹ okreœlon¹ liczbê mandatów. I tak,
najwiêcej, bo 6 radnych bêdzie reprezentowaæ okrêg nr 1 obejmuj¹cy gminê
£obez. Okrêg 2 obejmuje gminê Resko,
mieszkañcy bêd¹ mogli wybraæ spoœród
siebie 3 przedstawicieli do rady powia-

Jak daleko nam
do normalnoœci

Jak wielkie spustoszenie
w œwiadomoœci spo³ecznoœci Polaków zrobi³y lata re¿imów, jak zrobiono ludziom
wodê z mózgów, widaæ to
by³o przy okazji zebrania dzia³kowców Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych w £obzie, w dniu 6 wrzeœnia
2014 roku. Jak swobodnie i bezczelnie czuj¹ siê w tej rzeczywistoœci decydenci naszego ¿ycia, to wzburza i
ka¿e mi przeciwdzia³aæ, licz¹c ju¿
tylko na jakiœ cud. ¯adne racjonalne
argumenty, podane w Tygodniku
£obeskim w artykule pt. „Ogródki
warszawskie, czy ³obeskie?” i „Refleksje po zebraniach ROD w
£obzie”, z dn. 1.04.2014, nie spowodowa³y zmianê w myœleniu dzia³kowców.
Na zebraniu w tym dniu o godz.
10.00 brakowa³o ustawowej iloœci
dzia³kowiczów (minimum 50%), to
jest 431 spoœród 861 cz³onków, aby
zag³osowaæ za uwolnieniem siê od
haraczu na rzecz Polskiego Zwi¹zku
Dzia³kowców. Jaki Polski Zwi¹zek
Dzia³kowców – je¿eli ma on czelnoœæ
braæ ziemiê w bezp³atne u¿ytkowanie od gmin, a od nas – dzia³kowców,
w wiêkszoœci emerytów – ¿¹dac 26
groszy za metr kwadratowy dzia³ki.
Gdzie honor, jaka moralnoœæ? Jak
ustawê o rodzinnych ogrodach nie
zaskar¿yæ do Trybuna³u Konstytucyjnego, je¿eli ona ustawia nas na z

góry przegranej pozycji (wymagaj¹c
tak wysokiego kworum itp.). Jak
mo¿na nas, którzy próbuj¹ ujawniæ
absurdy, dochodziæ szczegó³ów
dzia³alnoœci zarz¹dów ROD nazywaæ „grup¹ niezadowolonych”? Ja
mam byæ zadowolony, je¿eli widzê,
¿e za dzia³kê, której ziemia nie zosta³a
oddana PZD p³acê tylko 8 groszy za
mkw., a do PZD a¿ 26 groszy.
Dobrze, ¿e s¹ w Polsce ludzie, np.
Rzecznik Praw Obywatelskich i kilka
stowarzyszeñ, którzy próbuj¹ zaskar¿yæ ustawê o ROD do trybuna³u
Konstytucyjnego. Zarz¹d ³obeskich ogródków z góry wiedzia³, ¿e
wymagane kworum na zebraniu w
dniu 6 wrzeœnia o godz. 10. nie bêdzie. Pani prezes pozwoli³a sobie
nawet nie zabezpieczyæ hali na obrady i ewentualne podjêcie uchwa³y, a
na propozycjê o wznowieniu obrad
po wystarczaj¹cej przerwie piêtnastominutowej powiedzia³a: „Nie bêdzie wolnej hali”.
Na 861 cz³onków zarejestrowanych w ROD im. XXX-lecia Wojska
Polskiego w £obzie przyby³o, wed³ug podpisów na listach obecnoœci, 138 dzia³kowców. W zwi¹zku z
barakiem kworum, prezes zadecydowa³a, ¿e ponowne spotkanie odbêdzie siê za 2,5 godziny, a o 12.30 przysz³o jeszcze mniej cz³onków. Jakie
kroki podj¹³ Zarz¹d i czy zrobi³
wszystko, aby w interesie w³asnych
cz³onków przysz³o ich jak najwiêcej?

tu. Okrêg nr 3 pokrywa siê z obszarem
gmin Radowo Ma³e i Dobra; mieszkañców tych dwóch gmin bêdzie reprezentowaæ równie¿ 3 radnych. Kolejni 3
radni zostan¹ wybrani z okrêgu nr 4
obejmuj¹cego gminê Wêgorzyno. MM

Z takiego „koryta”
etatowcy „ogródkowi”
³atwo nie zrezygnuj¹.
Wszystko to wygl¹da³o na wyre¿yserowane i do przewidzenia. Kworum nie bêdzie, uchwa³y o utworzeniu stowarzyszenia ROD w £obzie
nie bêdzie, wszystko zostanie po
staremu, tzn. dalej bêdziemy p³aciæ
sk³adkê 108 z³ od dzia³kowicza,
komuœ na sowite pensje. Proszê sobie policzyæ, ile to wynosi rocznie:
108 z³ razy 861 dzia³kowiczów (108 z³
to 416 mkw. dzia³ki razy 26 gr/mkw.).
Pomno¿yæ to mo¿na przez iloœæ gmin
w kraju, co da wyobra¿enie, o jak¹
kwotê oni walcz¹. Z takiego „koryta”
etatowcy „ogródkowi” ³atwo nie zrezygnuj¹.
Mogê udowodniæ przy pomocy
rachunku ekonomicznego, ¿e po
utworzeniu ROD w £obzie, nowej
organizacji lokalnej i przy za³o¿eniu,
¿e ka¿dy za swoj¹ dzia³kê p³aci,
sk³adkê mo¿na by³oby zmniejszyæ
przynajmniej o po³owê w pierwszym
roku i dalej sukcesywnie j¹ obni¿aæ.
Niestety, sta³o siê. Je¿eli nie zaistniej¹ jakieœ nowe okolicznoœci, to
na dwa lata pogrzebaliœmy szansê na
zmiany, reformê i normalne funkcjonowanie. Straciliœmy szansê, aby
przywróciæ pierwotny cel, dla którego Rodzinne Ogrody zosta³y stworzone. Straciliœmy szansê, aby dzia³kowicze nie byli dalej ob³upiani, aby
zakoñczy³ siê okres b³êdów i wypaczeñ. A póki co, to taka rada: ratuj siê
kto mo¿e i jak mo¿e.
Antoni Moroz

Serdecznie zapraszamy
na obchody 75. rocznicy
napaœci Zwi¹zku
Radzieckiego na Polskê
i obchody Dnia Sybiraka
w dniu 16.09.2014 r. o
godz. 11.00 na Cmentarzu
Komunalnym w £obzie.
Program:
11.00 – msza œwiêta w kaplicy na
Cmentarzu Komunalnym w £obzie,
12.00 – sk³adanie kwiatów,
przejœcie do £obeskiego Domu
Kultury,
12.30 – wprowadzenie historyczne oraz wystêpy artystyczne przygotowane przez uczniów Zespo³u
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie,
13.30 – zwiedzanie wystawy.
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Napad na kiosk w bia³y dzieñ

Pani Teresa zawija³a im cygara
w koperty, a oni j¹ napadli
(£OBEZ) Co m³odym
ludziom przysz³o do g³owy,
¿eby obrabowaæ
sprzedawczyniê w kiosku,
u której czêsto kupowali
cygara? Naiwnoœæ,
g³upota, desperacja?
Nie wiadomo, ale dochodzi
ju¿ i do takich absurdów.
Ani to ³up, ma³e pieni¹dze,
ale narobili wszystkim i
sobie sporych k³opotów.
Do napadu na kiosk przy rondzie
Wincentego Witosa (przy poczcie)
dosz³o w minion¹ œrodê, tu¿ przed
godzin¹ 17., gdy w³aœcicielka kiosku, pani Teresa K., szykowa³a siê
do domu. Zamyka o 17., wiêc policzy³a utarg i schowa³a pieni¹dze do
portfela. By³y przeznaczone na codzienn¹ zap³atê za prasê i inne towary. Nagle ktoœ otworzy³ drzwi i do
kiosku wesz³o dwóch mê¿czyzn z
kapturami na g³owach. Pochylili g³owy, by nie pokazywaæ twarzy, i za¿¹dali pieniêdzy. Pani Teresa odruchowo wykrztusi³a do stoj¹cej przed ni¹
postaci: - Przecie¿ ja was znam! Rzeczywiœcie, pomimo kapturów od bluz
zarzuconych na g³owy intuicyjnie
rozpozna³a dwóch ch³opaków, którzy u regularnie kupowali u niej...
cygara.
- By³o tak, ¿e nawet zawija³am im
te cygara w koperty, by siê nie kruszy³y - mówi nam na drugi dzieñ po
zdarzeniu.
Starszy z braci C., stoj¹cy z przodu, s³ysz¹c, ¿e zosta³ rozpoznany,
nie wytrzyma³ i uderzy³ piêœci¹ pani¹
Teresê w twarz. Drugi, m³odszy, stoj¹cy z ty³u, trzyma³ w rêku nó¿. Wygl¹da³o to bardzo groŸnie, gdy¿ roz-

poznani napastnicy mogli zachowaæ
siê nieobliczalnie. Na szczêœcie starszy dojrza³ le¿¹cy na pó³ce portfel,
chwyci³ go i obaj wybiegli na ulicê.
Pani Teresa zd¹¿y³a tylko krzykn¹æ
„ratunku” i ju¿ ich nie by³o. Krzyk
us³ysza³a s¹siadka z kiosku odzie¿owego naprzeciwko i pod¹¿y³a z pomoc¹. Szybko zawiadomiono policjê, która równie szybko przyby³a na
miejsce, z samym komendantem,
który uzna³ sprawê za powa¿n¹.
- Naprawdê, tu muszê im podziêkowaæ, bo dzia³ali b³yskawicznie mówi pani Teresa.
Obaj bandyci zostali zatrzymani
ju¿ po kilku godzinach. To znani
naszym policjantom 19 i 24 letni
mê¿czyŸni. W zabranym portfelu
by³o 1850 z³ i 220 euro. Porzucili go
ju¿ bez pieniêdzy, próbuj¹c go w
miêdzyczasie spaliæ.
Zatrzymani trafili do aresztu i
us³yszeli zarzut rozboju, do czego
przyznali siê i z³o¿yli wyjaœnienia.
S¹d na wniosek prokuratora zastosowa³ wobec napastników tymczasowy areszt. Za rozbój z u¿yciem
no¿a grozi im kara pozbawienia wolnoœci na czas nie krótszy, ni¿ 3 lata.
KAR

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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Porêczenia maj¹tkowe za pobicie oraz zniewa¿enie
policjantów

Rzucili siê na starszego
mê¿czyznê, który zwróci³
im uwagê
(£OBEZ) Dwaj mieszkañcy
gminy £obez us³yszeli ju¿ zarzuty
pobicia oraz zniewa¿enia funkcjonariuszy. Prokurator zastosowa³
wobec nich œrodek zapobiegawczy w
postaci porêczenia maj¹tkowego.
Do zdarzenia dosz³o w sobotê w
godzinach porannych, kiedy to
przechodzieñ zauwa¿y³, jak m³ody
mê¿czyzna uderza szklan¹ butelk¹ w
szybê zaparkowanego pojazdu, po
czym j¹ wybija. Natychmiast zwróci³
mu uwagê, chc¹c go w ten sposób
powstrzymaæ przed zniszczeniem
auta. Zwrócenie uwagi sprawi³o, ¿e
25 latek sta³ siê agresywny, wyci¹gn¹³ z kosza na œmieci metalowy
kube³ i ruszy³ z nim w kierunku starszego mê¿czyzny. Najpierw próbowa³ za³o¿yæ mu go na g³owê, a kiedy
nie osi¹gn¹³ celu, do³¹czy³ do niego
22 letni kolega i obaj zaczêli szarpaæ
i uderzaæ mê¿czyznê, niszcz¹c mu
przy tym okulary. Szybka reakcja postronnej osoby, która powiadomi³a
dy¿urnego jednostki, przyczyni³a
siê do tego, ¿e mê¿czyzna nie dozna³

powa¿niejszych obra¿eñ. £obescy
policjanci natychmiast podjêli interwencjê wobec obu m³odych mê¿czyzn. W trakcie prowadzonej interwencji obaj nie stosowali siê do
wydawanych przez mundurowych
poleceñ, kierowali wobec policjantów s³owa wulgarne i nieprzyzwoite.
Kiedy policjanci u¿yli œrodków
przymusu i obezw³adnili 25 latka,
drugi ze sprawców ruszy³ mu z pomoc¹. Obaj mê¿czyŸni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Obaj te¿ us³yszeli ju¿ zarzuty
pobicia oraz zniewa¿enia funkcjonariuszy.
Prokurator zastosowa³ wobec
nich œrodek zapobiegawczy w postaci porêczenia maj¹tkowego. O dalszym losie mê¿czyzn zdecyduje s¹d.

tygodnik ³obeski 16.9.2014 r.

Powa¿ny inwestor, czy gruszki na wierzbie?

Szansa dla pa³acu
w Rynowie, czy
obiecanki cacanki?

Tak wygl¹da³ przed wojn¹ pa³ac w Rynowie. Dzisiaj to kupa gruzów.

(£OBEZ). Burmistrz £obza Ryszard Sola poinformowa³ podczas
sesji, ¿e jest nowy nabywca pa³acu w
Rynowie. Nowy w³aœciciel naby³
zrujnowany obecnie obiekt z zamiarem odbudowania. Ma funkcjonowaæ jako obiekt gastronomicznohotelowy. W to nie wierzy radny
Lech Urbañski.
- Mam nadziejê, ¿e park nie bêdzie dalej dewastowany. Nowy w³aœciciel zamierza odbudowaæ nieruchomoœæ, przywracaj¹c jej pierwotny charakter. Wiem, ¿e ma poparcie
i du¿¹ przychylnoœæ ze strony pani
konserwator zabytków. Powstanie
obiekt, który bêdzie funkcjonowa³
jako obiekt gastronomiczmno-hotelowy, który równie¿ mo¿e stworzy
kolejne miejsca pracy – powiedzia³

na sesji burmistrz Ryszard Sola. O
podobny optymizm nie mo¿na by³o
pos¹dzaæ radnego Lecha Urbañskiego, który przypomnia³, ¿e poprzedni w³aœciciel uzyska³ po¿yczkê
na remont pa³acu w wysokoœci 8
milionów i uciek³ do Ameryki, lub
Kanady.
- Czy obiekt teraz bêdzie nadawa³
siê tylko do rozbiórki? Obecnie jest
wszystko rozwalone, jedna œciana
stoi od strony po³udniowej i od strony pó³nocno-zachodniej, pozosta³a
czêœæ runê³a. Teraz znowu pójd¹ pieni¹dze. Jak wojewódzki konserwator zabytków da pozwolenie i pieni¹dze, to znowu bêdzie to samo. Znowu pójdzie z naszych, czyli publicznych pieniêdzy i nic nie bêdzie postawione – wyrazil swoje obawy radny Lech Urbañski.
MM

Z w³asn¹ œwietlic¹
(KOMOROWO, gm. Resko).
Ju¿ niemal na ukoñczeniu s¹ prace
zwi¹zane z budow¹ œwietlicy w Komorowie. Prócz œwietlicy dzieci
otrzymaj¹ nowy plac zabaw. Koszt
ca³ej inwestycji wyniesie 226.874
z³ brutto. Zadanie jest dotowane z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach tej kwoty wybrana firma z Ko³obrzegu ma za zadanie m.in.:
wybudowaæ œwietlicê wiejsk¹ wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz
niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹. Budynek jest typu kontenerowego o lekkiej stalowej konstruk-

cji. Do budynku prowadziæ ma
utwardzone dojœcie, a przed nim trzy
miejsca postojowe, w tym jedno dla
niepe³nosprawnych.
Wykonawca ma równie¿ za zadanie wyposa¿yæ œwietlicê, m.in. w:
trzy komputery komputer PC, skaner, kopiarkê, kolorow¹ drukarkê,
biurka, krzes³a, stó³ konferencyjny i
20 krzese³ przy nim, trzy rega³y biurowe ³¹cznie z zabudow¹ aneksu kuchennego.
Dodatkowo wykonawca musi
wyposa¿yæ plac zabaw w huœtawkê
zwyk³¹ podwójn¹, huœtawkê wa¿kê
podwójn¹, piaskownicê, karuzelê
koszyczkow¹ a wokó³ ³awki. MM
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Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

CMYK
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OG£OSZENIA DROBNE

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

tygodnik ³obeski 16.9.2014 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

PRACA

INNE

NIERUCHOMOŒCI

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat drawski

Powiat gryficki

Wezmê w dzier¿awê d³ugoletni¹,
lub ewentualnie, kupiê u¿ytki rolne,
³¹ki w gm. Z³ocieniec lub w powiecie drawskim. Area³ powy¿ej 20 ha.
Korzystne warunki wspó³pracy. Tel.
691 544 060

Sprzedam dzia³kê 500 m od Gryfic,
obrêb Borzyszewo, z warunkami
zabudowy, w kompleksie 11 dzia³ek, o pow. 3200 mkw. Za cenê 25
000 z³. Tel. 513 471 215

Zaopiekujê siê osoba starsz¹. Tel.
782 814 865

Region
Zatrudniê kierowcê C+E, 3/1, Dania-Niemcy, sta³e punkty, sta³e godziny wyjazdu, gwarantowany tydzieñ w domu, tel. 607 585 561
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Powiat gryficki
Zostañ ajentem sklepu ¯ABKA w
Gryficach. Informacje tel. 536 841
234.

ROLNICTWO

Region
Kury m³ode rasy leghorna oraz inne
rasy nieœne. Kontakt tel. 501 057
385

Sprzeda¿ jagniêciny. Gosp. rolne
Zagórzyce – £obez. Tel. 509 355
099.
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 œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

MIESZKANIA
Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 38 mkw. w
Œwidwinie. Tel. 601 487 166.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Powiat ³obeski
Sprzedma dom wczasowy nad jeziorem w Starej Dobrzycy ko³o Reska na dzia³ce 1600 mkw. w pe³ni
wyposa¿ony, 10 pokoi, ok 400
mkw., 3 kuchnie i ³azienki, winda.
Tel 788 479 075.
Lokal do wynajêcia, bardzo dobra
lokalizacja, centrum £obza. Kontakt tel. 725 741 864.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
£obzie ul. Piastów, pow. 1050 mkw.
Tel. 604 154 887.
Resko, centrum miasta nad rzek¹
– sprzedam dom 180 mkw., piêtrowy z gara¿em, dzia³ka 900 mkw..
Cena 280 tys. z³. Tel. 667 808 758

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

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

Sprzedam po³ówkê domu, 100
mkw., c.o., gaz, kominek, bud.
gosp., gara¿, dzia³ka 2100 mkw.,
Be³czna 6. Tel. 512 321 781

MOTORYZACJA

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

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

Sprzedam Skodê Fabiê 1.4 benz.,
rok. prod. 2000, przebieg 120tys.
km. Tel. 512 321 781
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Po¿egnanie Ewy
Pop³awskiej
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Po tej zimie drogi ju¿ chyba nie bêdziemy mieli

Droga - sprawa
polityczna?
(PODLIPCE-D£USKO, gm.
Wêgorzyno). Gdy z jednej strony
D³usko i okolice staj¹ siê coraz
bardziej atrakcyjne turystycznie, z
drugiej strony samochody wywo¿¹ce drewno z lasu niszcz¹ drogê dojazdow¹.
- Przy drodze gminnej od Podlipiec do D³uska stoi znak zakazu
wjazdu pojazdów powy¿ej 10 ton, a
przyje¿d¿aj¹ TIR-ry, wa¿¹ce 60 ton.
Czy takie znaki mo¿na nie respektowaæ? To jest wina pracowników leœnych, tak wystawiaj¹ drewno. Na
tej drodze samochody nie mog¹ siê

min¹æ. Porusza³em to ju¿, gdzie mog³em. Zadzwoni³em na policjê, to
policja powiedzia³a, abym nie robi³
propagandy politycznej. Nie wiem
co to za propaganda polityczna, ale
tam s¹ znaki zarówno od D³uska jak
i Podlipiec, ¿e tam jest ograniczenie
do 10 ton, a nie 60. Droga do Sarnikierza wygl¹da ju¿ tragicznie. Po tej
zimie drogi ju¿ chyba nie bêdziemy
mieli, dlatego proszê zwróciæ na to
uwagê, tym bardziej ¿e jest tam znak.
To jest polityczna sprawa – tak mi
powiedzieli na policji – powiedzia³
so³tys so³ectwa Sarnikierz Zygmunt
Stêpkowski.
MM

Radna proponuje
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej w £obzie burmistrzowie,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
wraz z radnymi w piêknych s³owach
podziêkowali Ewie Pop³awskiej za
wieloletni¹ pracê na stanowisku
dyrektora Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
odczyta³ i wrêczy³ list zawieraj¹cy

du¿o ciep³ych s³ów, przewodnicz¹cy rady Henryk Stankiewicz przekaza³ na rêce odchodz¹cej dyrektor
wi¹zankê kwiatów. Ewa Pop³awska w
ciep³ych i serdecznych s³owach
podziêkowa³a za wieloletni¹ wspó³pracê, podkreœlaj¹c otwartoœæ w³odarzy, pracowników urzêdu oraz radnych na szko³ê. Obecnie dyrektorem
jest Miros³aw £owkiet.
MM

Owoce zamiast
ciasteczek

Fotowoltaika
- szanse i zagro¿enia
(REGION). Mieszkañcy szeœciu
gmin nale¿¹cych do Zwi¹zku Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego,
mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie
na zakup i za³o¿enie instalacji fotowoltaicznej.
- Z informacji, jakie posiadam
roœnie zainteresowanie tym tematem. Mo¿na otrzymaæ bardzo korzystne dofinansowanie do budowy
instalacji fotowoltaicznej. Zdecydowanie zmniejszaj¹ siê wydatki, jakie
p³acimy za energiê elektryczn¹. Czas
zwrotu inwestycji okreœliliœmy na
okres 7 lat, sp³aty ratalne w formie
sp³at comiesiêcznych s¹ dla nas
bardzo korzystne. Na tê chwilê jest 46
osób, które s¹ zainteresowane przyst¹pieniem do projektu zwi¹zanego
z dofinansowaniem do fotowoltaiki.
Te osoby s¹ z szeœciu gmin. Z gminy
£obez równie¿, staraj¹ siê o budowê
instalacji od 1 kW do 10 kW – powiedzia³ burmistrz £obza, zarazem cz³onek zarz¹du ZMiGPD.

Obecny w sali posiedzeñ cz³onek
zarz¹du powiatu Micha³ Kar³owski
zwróci³ uwagê na braki w polskim
prawodawstwie, które mog¹ sprawiæ, ze za³o¿enie instalacji fotowoltaicznej wcale nie musi spowodowaæ, ¿e bêdzie mo¿na z niej korzystaæ.
- Jest ma³y szczegó³. Tym tematem interesujê siê ju¿ od lat. Proszê
zwróciæ na to uwagê wszystkim, którym siê to proponuje. Nie ma ustawy
zatwierdzonej w Sejmie, ani tym bardziej rozporz¹dzenia o energiach
odnawialnych. To jest wolna amerykanka. Trzeba pamiêtaæ, ¿e fotowoltaikê mo¿na wtedy w³¹czyæ, kiedy
ENEA wyrazi zgodê. I tutaj powinna
byæ czysta informacja, na czym polega mankament tego projektu. Jeœli
pewnych procedur nie przygotujemy, to ENEA nie wyrazi zgody i my
mo¿emy z tych instalacji nie skorzystaæ. Brakuje mi tej informacji –
ostrzeg³ Micha³ Kar³owski. MM

(WÊGORZYNO).RadnaBarbara Górniak z³o¿y³a wniosek, aby
podczas przerw na sto³ach zamiast
s³odyczy pojawia³y siê owoce.
Apel skierowany by³ nie tylko do
radnych w Wêgorzynie, ale do
wszystkich rad w Polsce. W ten sposób chcia³aby choæ w niewielki sposób pomóc sadownikom. Pomys³
radnej pozosta³ym uczestnikom sesji nie wydawa³ siê zbyt atrakcyjny.
- Podczas przerw w obradach sesji zwykle czêstowani jesteœmy ciasteczkami, paluszkami, cukierkami.
Zamiast s³odyczy mo¿na kupiæ owo-

ce. Jest jesieñ i bêdzie coraz wiêcej
jab³ek, gruszek, œliwek... Proponujê
to, ¿eby w ten sposób poprzeæ sadowników. Jest to kropla w morzu
potrzeb, ale to bêdzie te¿ promowanie jedzenia owoców. Dla nas wyjdzie to na zdrowie, a na dobre sadownikom. Z tego miejsca chcia³abym zaapelowaæ do wszystkich
rad w ca³ej Polsce, ¿eby zastêpowaæ
ciasteczka owocami – powiedzia³a
radna Barbara Górniak.
Czy jej wniosek zostanie wziêty
pod uwagê, oka¿e siê ju¿ podczas
nastêpnych obrad.
MM
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Turystyka z ochron¹ œrodowiska
(POWIAT). Drugi tydzieñ wrzeœnia min¹³ pod znakiem warsztatów
z geocachingu w Radowie Ma³ym
oraz w £obzie. Kolejne odbêd¹ siê w
Resku, Wêgorzynie i w Dobrej.
Artyku³y na temat geocachingu
pojawia³y siê na ³amach naszej gazety ju¿ wielokrotnie. Dotychczas jednak t¹ gr¹ zajmowa³o siê zaledwie
kilka osób z terenu powiatu. Lokalna
Organizacja Turystyczna Powiatu
£obeskiego podjê³a temat i zorganizowa³a szereg dwudniowych warsztatów, maj¹cym na celu wyszkolenie
kolejnych geocecherów na terenie
powiatu ³obeskiego. Szkolenie poprowadzi³ niezaprzeczalny lider geocachingu w naszym regionie Bogdan Przyby³a, który jako pierwszy

zacz¹³ zak³adaæ skrzynki i wyznaczaæ
szlaki turystyczne. Jako mi³oœnik
historii, szczególnie tej najstarszej,
tak dobiera³ miejsca, aby przy okazji
wêdrówek poszukiwacz „skarbów”
dowiedzia³ siê jak najwiêcej na temat
bogatej historii tych ziem. Bogdan
Przyby³a ma na swoim koncie 55 za³o¿onych skrzynek i jest pod tym
wzglêdem na drugim miejscu w województwie. Dotychczas w powiecie
³obeskim mia³o miejsce 475 znalezieñ
ukrytych skrzynek przez osoby nie
tylko z terenu powiatu, ale i z Polski,
a tak¿e z zagranicy.
Pierwsze spotkanie zosta³o zorganizowane dla przedstawicieli
gmin zajmuj¹cych siê promocj¹ i turystyk¹. Kolejne to ju¿ warsztaty dla
wszystkich zainteresowanych a

tych nie brakowa³o. Zaledwie po
dwóch dniach szkoleñ pojawi³y siê
ju¿ nowe skrzynki i nowe odkrycia.
Myœl o rozwoju geocachingu na
terenie powiatu ³obeskiego pojawi³a
siê z po³¹czenia rozwoju turystyki z
ochron¹ œrodowiska. Obserwuj¹c
bowiem to, co dzieje siê na terenie
kraju w terenach atrakcyjnych turystycznie szukano innych rozwi¹zañ.
Teren powiatu ³obeskiego to jeden z
nielicznych ju¿ piêknych krajobrazowo i turystycznie terenów, które
nie zosta³y zniszczone przez biznes
turystyczny i nie zosta³ zasypany
tonami œmieci. Pomys³ na wykorzystanie geocachingu wzi¹³ siê st¹d, ¿e
osoby uprawiaj¹ce tego typu turystykê nie wymagaj¹ szczególnej infrastruktury, noclegowni spe³niaj¹-

cych standardy unijne i nie zostawiaj¹ po sobie œmieci, wrêcz przeciwnie – czêsto sami je sprz¹taj¹ po innych. Geocaching to wiêc po³¹czenie turystyki, mog¹cej przynieœæ
wymierne korzyœci dla mieszkañców,
z ochron¹ œrodowiska, tym bardziej,
¿e podejmowane dzia³ania s¹ dopiero teraz, gdy wprowadzone ju¿ zosta³y miejsca ochronne.
Chêtne osoby do poszerzania
oferty turystycznej i ju¿ przeszkolone mog¹ zak³adaæ w³asne skrzynki i
prowadziæ w³asne szlaki turystyczne zachêcaj¹c innych do przyjazdu
na teren powiatu ³obeskiego. Temat
szlaku ogranicza ju¿ tylko wyobraŸnia geocachera. GPS-y potrzebne do
tej zabawy mo¿na wypo¿yczyæ w
siedzibie LOT w £obzie.
MM

Zaproszenie

Po do¿ynkach w Resku

Ma³gorzata Kot³ów i Andrzej
Nowak - starostowie do¿ynek
w Resku - dziêkuj¹ za udzia³
w do¿ynkach gminnych
(RESKO) Ma³gorzata Kot³ów i
Andrzej Nowak serdecznie dziêkuj¹ za wspania³¹ wspó³pracê z organizatorami do¿ynek: Centrum
Kultury w Resku w szczególnoœci:
dyrektor Jolancie Furman oraz
Alicji Tichanow.
Jako starostowie do¿ynek bardzo serdecznie dziêkujemy równie¿:
wszystkim rolnikom, którzy uczestniczyli we mszy œwiêtej, któr¹ odprawi³ ksi¹dz proboszcz Miros³aw
Socha, burmistrzowi gminy Arkadiuszowi Czerwiñskiemu, sekretarz

Danucie Mielcarek, skarbnik Halinie Puch, przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej Barbarze Basowskiej wraz
z radnymi miejskimi i radnymi powiatowymi, pracownikom œwietlic
wiejskich, so³tysom wraz z radami
so³eckimi, stra¿akom, mieszkañcom
wsi i Reska za w³¹czenie siê w organizacjê, przybycie i wspania³¹
wspóln¹ zabawê. Wszystkich, którzy uczestniczyli w do¿ynkach
gminnych w Resku oraz tych, którzy nie uczestniczyli zapraszamy za
rok na, jak zwykle, piêknie obchodzone œwiêto plonów.
(o)

Wizyta studyjna
w spó³dzielniach socjalnych
W imieniu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zapraszamy do wziêcia udzia³u w wizycie studyjnej, która odbêdzie siê 18.09.br. (czwartek).
Zaproszenie kierujemy do cz³onków
nowo utworzonych spó³dzielni,
przedstawicieli grup inicjatywnych,
pracowników i uczestników CIS-u,
PUP, OPS, pracowników samorz¹du
gminnego i powiatowego, pracowników LGD, liderów organizacji pozarz¹dowych, przedstawicieli sektora gospodarczego, osób fizycznych. Planujemy zapoznaæ siê z mo¿liwoœciami zak³adania i prowadzenia
spó³dzielni socjalnych przez samorz¹dy i osoby prawne.
Podczas wyjazdu odwiedzimy:
Spó³dzielnia Socjalna „Stara
£ubianka” powsta³a w 2013 r. Za³o¿ona przez trzy osoby prawne: Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego, Gminê Szyd³owo i Powiat

Pilski. Spó³dzielnia zajmuje siê us³ugami cateringu, rolniczymi, komunalnymi, transportem drzewa z lasu,
porz¹dkowymi, a tak¿e sezonow¹
sprzeda¿¹ warzyw ekologicznych.
Spó³dzielnia Socjalna „Zielona
Pi³a” powsta³a w 2013 r. Za³o¿ona
przez Gminê Pi³a i Powiat Pilski.
G³ównym celem powstania jest aktywizacja osób bezrobotnych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym i stworzenie im miejsc pracy.
Œwiadczy us³ugi outsourcingowe w
dziedzinie zapewniania czystoœci i
pielêgnacji zieleni.
Spó³dzielnia Socjalna „Perfekcja” powsta³a w kwietniu br. Za³o¿y³o j¹ 7. podopiecznych Monaru w
Pile. Œwiadcz¹ us³ugi cateringowe i
porz¹dkowe.
Zg³oszenia przyjmujemy: Centrum Inicjatyw Wiejskich, £obez, ul.
Pó³nocna 10, tel. 91 57 37 329 lub
email: ciw-lobez@wp.pl.
(r)

£OBEZ

tygodnik ³obeski 16.9.2014 r.
Kazimierz Rynkiewicz
Wydawca i redaktor naczelny
Tygodnika £obeskiego
£obez, ul. S³owackiego 6

£obez, 11.09.2014 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w £obzie
Rada Miejska w £obzie

WNIOSEK
O nadanie rondu na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oœci i Segala
w £obzie nazwy Genera³a W³adys³awaAndersa
W zwi¹zku z tym, ¿e nasza Redakcja nie mia³a mo¿liwoœci wypowiedzenia
siê w sprawie nadania nazwy rondu na skrzy¿owaniu ulic Niepodleg³oœci i
Segala w £obzie, wnioskujê o nadanie rondu nazwy Genera³a W³adys³awa
Andersa.
UZASADNIENIE
1. Proponujê nie powtarzaæ nazwy dla ronda Niepodleg³oœci, gdy¿ mamy
ju¿ ulicê o takiej nazwie i jej powtórzenie nie wnosi nic nowego, a w dzia³alnoœci publicznej powinniœmy kierowaæ siê zasad¹ akumulacji zasobów (przyrostu), a nie powielaniem tego, co ju¿ jest.
2. Na tych ziemiach nie mamy czêstej sposobnoœci stanowienia nazw,
które by ³¹czy³y kulturê i historiê polsk¹ z osobistym doœwiadczeniem naszych mieszkañców. Tym osobistym doœwiadczeniem by³ udzia³ wielu mieszkañców Ziemi £obeskiej w Armii Polskiej na Wschodzie dowodzonej przez
gen. W³adys³awa Andersa (póŸniej w II Korpusie Polskim).
To historia zupe³nie przemilczana w minionych latach i zapomniana. Odnalaz³em grupê oko³o 50 ¿o³nierzy Armii Polskiej gen. Andersa, którzy po
wojnie wrócili do kraju, do rodzin, które przyjecha³y z Syberii i osiad³y w
£obzie i powiecie ³obeskim. Kolejnych oko³o 150 rodzin mia³o i ma w rodzinnej historii kogoœ, kto walczy³ w Armii Andersa, ale nie wróci³ do kraju, gin¹c
w dzia³aniach wojennych (m.in. Monte Cassino) lub wybieraj¹c emigracjê.
Przypomnê, ¿e walki II Korpusu Polskiego i bitwa pod Monte Cassino przynios³y chwa³ê orê¿u polskiemu, z czego powinniœmy byæ dumni, tak¿e z tego,
¿e brali w nich udzia³ póŸniejsi £obezianie.
To ³¹cznie oko³o 200 rodzin. Upamiêtniaj¹c postaæ ich dowódcy, dziêki
któremu (i gen. W. Sikorskiemu) wielu z nich zawdziêcza ¿ycie i mo¿liwoœæ zamieszkania na Ziemi £obeskiej, oddamy ho³d tym ¿o³nierzom, a
naszym mieszkañcom, którym nie oddano nale¿nych honorów po ich powrocie do kraju, a którzy spoczywaj¹ na ³obeskim cmentarzu.
Niech przynajmniej ich dzieci, wnuki i prawnuki, którzy ¿yj¹ wœród nas,
maj¹ poczucie, ¿e MY o nich pamiêtamy i oddajemy t¹ nazw¹ ronda drobn¹
czeœæ nale¿nych im honorów. My wszyscy mo¿emy byæ dumni, ¿e stanowi¹
czêœæ naszej krótkiej tu historii lokalnej.
3. Gdyby okaza³o siê, ¿e ten wniosek zaburza ustalony porz¹dek sesyjny,
proszê o od³o¿enie decyzji o nazwaniu ronda do nastêpnej sesji i jeszcze raz
przedyskutowanie tej sprawy.
Z powa¿aniem Kazimierz Rynkiewicz
Ps. Na sesji radni przychylili siê do proœby i od³o¿yli decyzjê do ponownego rozwa¿enia. Proszê mieszkañców o poparcie tej nazwy.

Dominik Szysz³owski (pierwszy z prawej) z kolegami na ruinach klasztoru
Monte Cassino w 1944 r. Zdjêcie ze zbiorów Danuty Hamery.

Str
Str.. 9

Za³¹cznik do wniosku o nadanie nazwy rondu Gen. W³adys³awa Andersa.
Lista ¿o³nierzy II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. W. Andersa,
którzy wrócili po wojnie do kraju i zamieszkali na Ziemi £obeskiej.
BIELAJ W£ADYS£AW ojciec, Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
BIELAJ W£ADYS£AW syn, Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
BLIN JÓZEF obroñca Lwowa, A. Andersa, powtórnie deportowany z rodzin¹ na Sybir w 1951. Powrót 1955 do £obza.
BORKOWSKI LEON Bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej 1939, w niewoli
niemieckiej (stalag XIIB Frankenthal). Od 1 kwietnia 1945 w Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie. Przyjecha³ do £obza w 1947.
D¥BROWSKI KONSTANTY Walczy³ o Monte Cassino. Pochowany w
£obzie.
DUDZIÑSKI TADEUSZ Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
FRONCZAK STEFAN ojciec Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
FRONCZAK PIOTR syn Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
GALCZAK JAN Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
GIEDROJÆ BRONIS£AW Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
GU¯KOWSKI W£ADYS£AW Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
GU¯KOWSKI KAZIMIERZ Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
GWARDIS WAC£AW Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
INGLOT JAN Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
JANKIEWICZ TADEUSZ Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
KAMIÑSKI ALEKSANDER Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza (Dobieszewo)
KOPALIÑSKI W£ADYS£AW Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza
KOŒNICA FRANCISZEK Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza
£UBNIEWSKI FELIKS Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
£UBNIEWSKI PIOTR, Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
MICHALCZYSZYN MIKO£AJ Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza
(Worowo).
NIEZWIESNY MIKO£AJ Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
PIETKUÑ ANTONI, Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
POCZEPKO ANDRZEJ Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
POLNIAK ALEKSANDER Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
ROMACKI MICHA£ Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
ROZUMCZYK JAN Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
SERWATKO LEONARD Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
SZUMOWSKI HIERONIM Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
SZYSZ£OWSKI DOMINIK Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
TRABSZO MARIAN Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
UMPIROWICZ W£ADYS£AW Armia Andersa, wróci³ 1955 do £obza.
WNUK W£ADYS£AW Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
ZDANOWICZ MICHA£ Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
ZIENKIEWICZ STANIS£AW Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
¯ABSKI ANTONI Armia Andersa, wróci³ po wojnie do £obza.
Powiat
BICZEL JAN Armia Andersa, wróci³ po wojnie do Kraœnika gm. Wêgorzyno
BOCHNER JERZY Armia Andersa, wróci³ po wojnie do Wrzeœna gm. Dobra
HORBIK PIOTR Armia Andersa, wróci³ po wojnie do Wêgorzyna.
MAJKA FRANCISZEK Armia Andersa, powrót do gminy Resko.
BIÑCZYK ALEKSANDER Armia Andersa, wróci³ po wojnie do gminy Radowo Ma³e.
IGNACIONEK STEFAN Armia Andersa, wróci³ po wojnie do Podlipce gm.
Wêgorzyno
KRUPSKI JÓZEF Armia Andersa, wróci³ po wojnie do Radowa Ma³ego.
BUS£OWICZ ANTONI Armia Andersa, wróci³ po wojnie do powiatu ³obeskiego.
CZURA JÓZEF Armia Andersa, wróci³ po wojnie do powiatu ³obeskiego.
KRYWOSZONEK DONAT Armia Andersa, wróci³ po wojnie do powiatu
³obeskiego.
PAWLUKIEWICZ JÓZEF Armia Andersa, wróci³ po wojnie do powiatu
³obeskiego.
PROCZKAJ£O KAZIMIERZ ArmiaAndersa, wróci³ w 1955 do Wêgorzyna.
SIERECHAN STANIS£AW Armia Andersa, wróci³ w 1955 do Dargomyœla,
gm. Radowo Ma³e.
SIKORSKI MIKO£AJ Armia Andersa, wróci³ w 1956 do Zwierzynek, gm.
Wêgorzyno.
SOSNA STANIS£AW Armia Andersa, wróci³ w 1955 do Dargomyœla, gm.
Radowo Ma³e.
WASILEWSKI FRANCISZEK Armia Andersa, wróci³ po wojnie do Kraœnika, gm. Wêgorzyno.
WO£K JÓZEF A. Andersa, Monte Cassino, wróci³ do Mielna gm. Wêgorzyno.
WO£K KAZIMIERZ Armia Andersa, Monte Cassino, wróci³ do Mielna gm.
Wêgorzyno.
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Warto wiedzieæ

Taryfikator
mandatów dla
rowerzystów
Zgodnie z aktualnym taryfikatorem mandatów na rok 2014 wysokoœæ mandatu dla rowerzysty mo¿e
wynosiæ od 50 do 250 z³.
Mandat w wysokoœci 50 z³ mo¿na
otrzymaæ za: z³amanie obowi¹zku
przewo¿enia dziecka do lat 7. na
dodatkowym siode³ku, niekorzystanie z drogi rowerowej lub pasa ruchu
dla rowerów, je¿eli s¹ wyznaczone
dla kierunku, w którym siê porusza
rowerzysta lub zamierza skrêciæ, nieust¹pienie pierwszeñstwa pieszym
na drodze pieszo-rowerowej, nieopuszczenie œluzy rowerowej, gdy
mo¿na ju¿ kontynuowaæ jazdê w zamierzonym kierunku, jazdê bez trzymania co najmniej jedn¹ rêk¹ kierownicy, jazdê bez trzymania nóg na
peda³ach lub podnó¿kach, naruszenie przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych.
Mandat w wysokoœci 100 z³ mo¿na otrzymaæ za: naruszenie obowi¹zku poruszania siê po poboczu przez
kieruj¹cego rowerem, naruszenie
przez kieruj¹cego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania siê pojazdów, jazdê wzd³u¿ po chodniku lub
przejœciu dla pieszych, kierowanie
bez uprawnieñ rowerem (osoby w
wieku 10-18 lat), niestosowanie siê do
znaków C-13 „droga dla rowerów”.
Najwy¿sze kary rowerzyœci zap³ac¹ za: przewo¿enie na rowerze
osoby w stanie nietrzeŸwoœci, stanie
po u¿yciu alkoholu lub œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu 150 z³,
utrudnianie poruszania siê innym
uczestnikom ruchu przez kieruj¹cego
rowerem jad¹cego po jezdni obok
innego roweru 200 z³, wjazd rowerem
na autostradê, drogê ekspresow¹ lub
inn¹, która nie jest przeznaczona dla
ruchu rowerowego 250 z³.
(m)

Burmistrz Wêgorzyna informuje
¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518/ poda³ do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczenie na stronie internetowej
www.bip.wegorzyno.pl wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu oznaczonych jako
- zabudowana dz. nr 30/5 o pow. 0,0898 ha w obrêbie Gardno,
- niezabudowane dz. nr 73 o pow.0,6848 ha i nr 74 o pow.0,3906 ha
w Obr. nr 1 m. Wêgorzyno.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 91 39 71 267.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WÊGORZYNA
z dnia 3 wrzeœnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Okrêgi wyborcze
Okrêgi wyborcze
w gminie Wêgorzyno w gminie Resko
(WÊGORZYNO) Podajemy podzia³ miasta i gminy Wêgorzyno na okrêgi wyborcze, ich numery i granice. Z ka¿dego okrêgu wybierany jest jeden
radny.
Nr okrêgu wyborczego
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Granice okrêgu wyborczego

Czêœæ miasta Wêgorzyna obejmuj¹ca ulice: Nowy Œwiat, Runowska
Czêœæ miasta Wêgorzyna obejmuj¹ca ulice: Os. 40-lecia PRL
Czêœæ miasta Wêgorzyna obejmuj¹ca ulice: 2 Marca, Grunwaldzka,
Kolejowa, Koœciuszki, ks. F. Sosnowskiego, Przemys³owa,
Strzelecka, Szkolna, £¹kowa, 3 Maja
Czêœæ miasta Wêgorzyna obejmuj¹ca ulice: Drawska, Pionierów,
Sikorskiego, Witosa, Zamkowa, Zielona
Czêœæ miasta Wêgorzyna obejmuj¹ca ulice: Boczna, Jagielloñska,
Kopernika, Matejki, Mickiewicza, S³owackiego
Czêœæ miasta Wêgorzyna obejmuj¹ca ulice: Podgina, Po³udniowa
Czêœæ gminy Wêgorzyno obejmuj¹ca so³ectwa: Sarnikierz wraz
z miejscowoœciami D³usko, Podlipce oraz so³ectwo Wêgorzynko
wraz z miejscowoœciami Ma³e Wêgorzynko, Nowe Wêgorzynko,
Stare Wêgorzynko
Czêœæ gminy Wêgorzyno obejmuj¹ca so³ectwa: Mielno, Sielsko
Czêœæ gminy Wêgorzyno obejmuj¹ca so³ectwa: Mieszewo,
Zwierzynek
Czêœæ gminy Wêgorzyno obejmuj¹ca so³ectwo: Gardno
oraz so³ectwo Lesiêcin wraz z miejscowoœci¹ K¹kolewice,
Czêœæ gminy Wêgorzyno obejmuj¹ca so³ectwo: Runowo Pomorskie
Czêœæ gminy Wêgorzyno obejmuj¹ca so³ectwa: Chwarstno,
Po³chowo, Winniki
Czêœæ gminy Wêgorzyno obejmuj¹ca so³ectwa: Cieszyno, Trzebawie
Czêœæ gminy Wêgorzyno obejmuj¹ca so³ectwa: Kraœnik £obeski,
Runowo
Czêœæ gminy Wêgorzyno obejmuj¹ca so³ectwo: BrzeŸniak, wraz
z miejscowoœci¹ BrzeŸnica oraz so³ectwo Przytoñ wraz
z miejscowoœciami Goœcis³aw, Rogówko, Sulice
Czêœæ gminy Wêgorzyno obejmuj¹ca so³ectwo: Wiewiecko wraz
z miejscowoœciami Ginawa, £obzów

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieœci siê w Urzêdzie Miejskim
w Wêgorzynie, ul. Rynek 1, sala nr 14, tel. 517 546 929.

(RESKO) Podajemy podzia³ miasta i gminy Resko na okrêgi wyborcze,
ich numery i granice. Z ka¿dego okrêgu wybierany jest jeden radny.
Nr okrêgu wyborczego
Granice okrêgu wyborczego
1
czêœæ miasta Resko obejmuj¹ca ulice: Leœna, Aleja Wolnoœci
i Zachodnia
2
czêœæ miasta Resko obejmuj¹ca ulice: Boles³awa Prusa: blok z nr:
12,14,16,18; blok z nr: 17,19,21,23; nr 25; blok z nr :20,22,24,26;
blok z nr: 27,29,31,33; nr: 27A-27F; blok z nr: 28,30,32,34;
blok z nr: 35,37,39,41,43; blok z nr: 45,47,49,51,53;
blok z nr: 55,57,59,61,63; ¯eromskiego: blok z nr: 11,13,15;
blok z nr; 17,19,21,23 i 25;
3
czêœæ miasta Resko obejmuj¹ca ulice: Szpitalna, Browarna,
Kolejowa, Polna, Mariana Buczka, J.Narodowej nr od 9 - 30 ,
¯eromskiego nr 1-6 i nr 43-45; Boles³awa Prusa bloki z nr: 1,3,5,7,9 i 11;
4
czêœæ miasta Resko obejmuj¹ca ulice: D¹browszczaków, M³yñska,
Nadrzeczna, W¹ska, Ogrodowa i Okrzei
5
czêœæ miasta Resko obejmuj¹ca ulice: Jednoœci Narodowej nr 1-8
i 31-33A-C, Parkowa, Rynek, H. Sawickiej, Koœcielna,
Bohaterów Monte Cassino i Sportowa
6
czêœæ miasta Resko obejmuj¹ca ulice: Sucharskiego, Górna,
Dzier¿ona, Chopina, Dworcowa, Gdañska, Œl¹ska, Kielecka ,
Olsztyñska, Jana Kiliñskiego i Toruñska
7
czêœæ miasta Resko obejmuj¹ca ulice: Wojska Polskiego nr 26-66E,
Zielona, Stodólna, Ko³obrzeska, Koœciuszki, Bohaterów Warszawy,
Krótka, Krzywa, 1 Maja, Szczeciñska i Œrodkowa
8
czêœæ miasta Resko obejmuj¹ca ulice: Wojska Polskiego nr 1-25a
i 67-75, Krakowska, Poznañska, Mickiewicza, Kopernika
9
so³ectwo £osoœnica so³ectwo Siwkowice
10
czêœæ so³ectwa Starogard obejmuj¹ca miejscowoœæ Starogard
11
czêœæ so³ectwa Starogard obejmuj¹ca miejscowoœci: Mo³stowo,
Krosino i Sosnowo so³ectwo Przemys³aw
12
so³ectwo Iglice so³ectwo Gardzin
13
so³ectwo £abuñ Wielki so³ectwo Policko so³ectwo Komorowo
14
so³ectwo Lubieñ Dolny so³ectwo Prusim
15
so³ectwo £ugowina so³ectwo £agiewniki
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Resku mieœci siê w Urzêdzie Miejskim
w Resku ulica Rynek 1, pokój nr 1. tel. 91-39-52-636.

Po co komu przedszkole w Ginawie?
(WÊGOIRZYNO-gmina). Podczas sesji Rady Miejskiej radna Jadwiga Kamiñska poinformowa³a, ¿e
w gminie Wêgorzyno nie brakuje
miejsc w przedszkolach.
- To prawda, ¿e by³o o szeœæ wiêcej podañ, ni¿ miejsc w Wêgorzynie,
z tego dwoje dzieci nie kwalifikowa³y siê do wychowania przedszkolnego, bo jeszcze by³y za malutkie,
czwórka nie dosta³a siê. Dwoje dzieci odesz³o do £obza, dla dwojga brakuje na razie miejsca, ale zawsze we
wrzeœniu jest rotacja i jeszcze mo¿e
coœ siê zmieniæ. Natomiast wszystkie nasze placówki prowadzone
przez Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
maj¹ jeszcze po trzy-cztery wolne

miejsca w: Cieszynie, Sielsku i Mieszewie. Ruszy te¿ przedszkole w Ginawie. Dwoje dzieci, które nie dosta³y siê, to w³aœnie dzieci z Wiewiecka.
Byæ mo¿e wiêc znajd¹ miejsce w Ginawie. Wszystkie punkty prowadzone przez TPD sa naprawdê wzorowo prowadzone. Dzieci s¹ zabezpieczone we wszelkie sprzêty potrzebne dzieciom. W przedszkolu w
Wêgorzynie wprawdzie zajêæ jest
wiêcej, ale to tylko dlatego, ¿e dzieci
podzielone s¹ na trzy grupy wiekowe po 25 osób. W przedszkolach
wiejskich dzieci s¹ w jednej grupie
wiekowej – powiedzia³a radna Jadwiga KuŸmiñska.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska, odpowiadaj¹c na pyta-

nie, czy przedszkole w Ginawie bêdzie cieszy³o siê zainteresowaniem
najm³odszych i ich mam, poinformowa³a, ¿e przygotowania do otwarcia
rozpoczê³a od zapoznania siê z liczb¹
dzieci w okolicznych so³ectwach.
- Po tych analizach podjê³am decyzjê rozpoczêcia rozmów z TPD,
które na naszym terenie prowadzi³o
œwietlice œrodowiskowe i punkty
przedszkolne. Obecnie s¹ organem
prowadz¹cym dla przedszkoli. Pan
prezes przychylnie przyj¹³ moj¹ propozycjê, spotkaliœmy siê, og³osiliœmy spotkanie z rodzicami zainteresowanymi, aby oddaæ dzieci do
punktu przedszkolnego. Uzgodniliœmy, ¿e na pocz¹tek bêdzie to punkt
przedszkolny, który niczym wiêk-

szym nie ró¿ni siê od nauki w przedszkolu. Punkt przedszkolny równie¿
bêdzie realizowa³ podstawê programow¹, 5. godzinny obowi¹zek nauki
dla dzieci piêcioletnich, które tym
obowi¹zkiem ju¿ s¹ objête. Bêdzie
tam pracowa³ nauczyciel z kwalifikacjami, a pomaga³ opiekun. Dzieci
bêd¹ objête diagnoz¹ pedagogiczn¹, logopedyczn¹, badaniem
sensorycznym, socjalizacj¹ w grupie, która jest chyba jednym z wa¿niejszych powodów do zapisywania
dzieci do punktu przedszkolnego.
Dzieci piêcioletnie po takim przedszkolu bêd¹ mog³y iœæ bezpoœrednio
do pierwszej klasy – wyjaœni³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
MM
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W drodze na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro

Krystian Zalewski - z miasteczka
po wicemistrzostwo Europy
Warto uprawiaæ sport w ma³ych miastach
(Z£OCIENIEC, pow. drawski).
Biegacz ze Z³ocieñca (mieszka na
ulicy Adama Mickiewicza) Krystian Zalewski koñcz¹c bieg na
3000 m z przeszkodami w Zurychu
na Mistrzostwach Europy na mecie
by³ trzeci, ale medal zdoby³ srebrny.
To w wyniku niesportowego zachowania zwyciêzcy Francuza Mahiedine’a Mekhissi - Benabbada. Tym
samym z³ocieniecki Krystian to ju¿
wicemistrz Europy na tym dystansie, a przecie¿ ca³a kariera przed
nim. Sportsmen liczy sobie 25 lat.
Czy tu mieszka wicemistrz
Europy?
Krystiana w domu poszukiwaliœmy w poniedzia³ek rano, osiemnastego sierpnia. Po dzwonku otworzy³y siê drzwi mieszkania na drugim
piêtrze. Oto ojciec Krystiana pan
Jan. Pytanie reportera Tygodnika: Przepraszam, czy tu mieszka wicemistrz Europy Krystian Zalewski?
– Uœmiech pana Jana i potwierdzenie: - Tak, to tutaj. – W przyciemnionym korytarzu zarysowa³a siê sylwetka mamy biegacza. Na twarzy
bardzo trudny do ukrycia uœmiech
szczêœcia. W³aœnie szczêœcia, a nie
satysfakcji. Przedpo³udniow¹ rozmowê z rodzicami wicemistrza Europy trzeba by³o jednak przenieœæ na
kolejny dzieñ, gdy¿ Pañstwo Zalewscy byli tu¿ po wizycie ekip telewizyjnych. Na pocz¹tek dowiedzieliœmy siê tylko: - Dzisiaj czêœæ ekipy
polskich lekkoatletów z Krystianem wylatuje z Zurychu do Warszawy. W stolicy maj¹ spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Pojutrze syn najprawdopodobniej bêdzie ju¿ w swym Klubie BARNIM
Goleniów. Trudno jeszcze o precyzyjne wskazywanie, kiedy autora
najwiêkszego triumfu sportowego
w historii Z³ocieñca mo¿na oczekiwaæ w domowych pieleszach. –
Wróæmy na bie¿niê stadionu
w Zurychu
Z³oty medal w nowej sytuacji
przypad³ drugiemu Francuzowi
Yoannowi Kowalowi. To te¿ Polak,
tyle ¿e francuski. Nazwisko dziadka
Yoann’a Kowalski. Kiedy w Tygodniku szóstego sierpnia obwieszczaliœmy: „Krystian Zalewski podwójnym mistrzem Polski”, to tytu³
w œrodku numeru by³ taki: - Z MKS

JUNIOR Z³ocieniec po tytu³y mistrza Polski, i ... dalej, dalej .... Sk¹d to „dalej ..., dalej” ? Reporter Tygodnika ma za sob¹ wywiad z
Krystianem sprzed kilku lat, kiedy to
bardzo czytelnie Krystian okreœli³
siebie jako biegacza zawodowca,
traktuj¹cego zaistnienie w sporcie
jako rzecz absolutnie pierwszoplanow¹. To ju¿ wówczas pad³o has³o –
Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro! Mocno skracaj¹c sportow¹ metryczkê Krystiana przypomnê tylko:
by³ siódmy na Mistrzostwach Europy w Helsinkach dwa lata temu. Niedawno, w Moskwie na Mistrzostwach Œwiata, zosta³ zdyskwalifikowany za problematyczne przewinienie na trasie. Ma³o by³o nieszczêœcia w Moskwie, to podczas biegu w
Dru¿ynowych Mistrzostwach Europy w Brunszwiku nieprzepisowo
zaatakowany na przeszkodzie odniós³ kontuzjê kolana. Bieg jednak
ukoñczy³. I z takim dorobkiem w
Zurychu stan¹³ na kolejnym starcie
w biegu przeszkodowym. W póŸniejszym wywiadzie nie ukrywa³: Bieg³em po z³oto. To by³ cel za³o¿ony w przedstartowych postanowieniach z trenerem. –
Diamentowa Liga – rekord
¿yciowy, najlepszy czas w Europie

A tu¿ przed Zurychem by³ Rzym
i start na mityngu Diamentowej Ligi.
Donosiliœmy czytelnikom o tym
wydarzeniu. Rekord ¿yciowy Krystian pobi³ o siedem sekund. To by³
wtedy najlepszy czas w Europie. Z³ocienianin by³ czwarty. Przed nim trójka Kenijczyków. I w³aœnie. Krystian
jest tym z biegaczy, którzy stawiaj¹
otwarcie: - Mo¿na z Kenijczykami
wygrywaæ, mo¿na wygrywaæ z
Etiopczykami. Ju¿ to pokazali Amerykanie. - A w Zurychu jeden z Kenijczyków by³ mocno za Krystianem.
Nawet bywa³y w œwiecie sportowy
reporter telewizyjny swego czasu
proponowa³, by w kraju zaprzestaæ
szkolenia biegaczy œrednio – i d³ugodystansowych, bo przecie¿ Kenijczycy, Etiopczycy! ¯e to przecie¿
uwarunkowania genetyczne. Gasi
nasz z³ocieniecki Krystian to rozgoryczenie wspania³ego sk¹din¹d reportera sportowego, w œrodowisku
zwanego £ysym. A jak to robi? A trenuje tak¿e w Kenii. W Iten. W Republice Po³udniowej Afryki. To podstawowe miejsce treningów biegaczy z
ca³ego œwiata chc¹cych siê liczyæ w
œwiatowym bieganiu. Informowa³
nas te¿ Krystian, ¿e treningi w lekkoatletycznych miejscowoœciach Francji, to ju¿ zwyk³y roczny porz¹dek.
Oto polskie z³ocienieckie wyzwanie

rzucone Kenijczykom, Etiopczykom i
im podobnym przez Krystiana. Przez
m³odzieñca, który jak dot¹d za du¿o
szczêœcia w swych najpowa¿niejszych startach nie mia³. Ju¿ chciano
go braæ nawet za pechowca.
O europejskim srebrze
Krystiana z ambony
Koœció³ w Z³ocieñcu w niedzielê
siedemnastego sierpnia. Koñczy siê
wieczorna Msza œwiêta. W og³oszeniach profesjonalnie rozbudowana
informacja o sukcesie Krystiana.
Rozlegaj¹ siê oklaski. Mocne a¿ do
burzliwego natê¿enia. Spogl¹dam
na O³tarz Milosierdzia Bo¿ego z obrazem œwiêtego Jana Paw³a II. A biskup Karol Wojty³a lubi³ sport, osobiœcie siê weñ anga¿owa³. W Z³ocieñcu nad Draw¹ podczas sp³ywu
kajakowego gra³ w pi³kê no¿n¹. –
Patrz Jasiu – powiedzia³em w
drzwiach ich mieszkania do ojca Krystiana – jaki Pan Bóg jest dobry -. W
odpowiedzi us³ysza³em: - O tak. Jest
dobry. – Tylko z tak¹ pomoc¹ mo¿na
ruszaæ do rywalizacji z Kenijczykami,
z Etiopczykami.AKrystian ju¿ dzisiaj
wie, co ma robiæ, jak trenowaæ, by ich
dogoniæ, a mo¿e i przegoniæ. Mo¿e w
Rio de Janeiro na Olimpiadzie?
Tadeusz Nosel
Tygodnik Pojezierza Drawskiego
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Irena i Jan Zalewscy – mama i tato Krystiana –
wicemistrza Europy na 3000 m z przeszkodami

Liga Wojewódzka

On jest szczêœliwy, Sparta trzyma
fason
a my podwójnie
Sparta Wêgorzyno - Morzycko Moryñ 1:1 (0:0)

(Z£OCIENIEC). Tygodnik odwiedzi³ rodziców wicemistrza Europy w biegu na
3000 m z przeszkodami Krystiana Zalewskiego, pañstwa
Irenê i Jana, we wtorek dziewiêtnastego sierpnia przed
po³udniem.
Pani Ireno, Janie
Reporter: Kiedy widz¹
pañstwo na obrazie z telewizji
syna walcz¹cego na bie¿ni,
co jest wtedy w sercach rodziców? To walka ju¿ bardzo
wysoko. Mistrzostwa Europy,
szczyty sportowego œwiata. Co siê
wtedy czuje?
Irena Zalewska: Tego siê nie da
opowiedzieæ. Olbrzymie emocje. Jeden wielki krzyk. Do dzisiaj bol¹ mnie
kciuki. Gard³o te¿, nie mogê mówiæ
od tamtych chwil. Mamy ju¿ wtorek,
a mnie jeszcze to trzyma.
Jan Zalewski: Serducho mocno
bije. Do dziœ jestem pod przemo¿nym
wra¿eniem wydarzeñ na bie¿ni w
Zurychu. I wiem: to jest mój syn. I
zawsze to bêdzie mój syn.
Reporter: Nie maj¹ pañstwo
wra¿enia, ¿e to wszystko jest jakby
odrealnione. Zawieszone we œnie.
¯e ten pani Krystian, to - pyta pani
sam¹ siebie – to mój ch³opak, moje
dziecko czy te¿ nie?
Irena Zalewska: Nie. Wiem, ¿e to
on. ¯e tam biegnie, ¿e robi to dobrze.
A mo¿e w³aœnie teraz zaczyna siê
dobry, najlepszy czas dla niego?
Wiem, jak ciê¿ko na to pracuje. I jak
zawsze, s¹ wzloty i upadki. Ale on
jest szczêœliwy, a my podwójnie.
Reporter: Wspó³czesny sport
wyczynowy to nie jest kolorowa
bajka, jak to wygl¹da na obrazkach z
telewizji. To jest i ból, czêsto po kres
wytrzyma³oœci. Cierpienie. Za³amania. W³aœnie do bólu ostatnio o tym
opowiada Justyna Kowalczyk. Syn
wybra³ sobie los wyczynowego
sportowca, a pani, mama, co na to?
Nie szkoda dziecka? Co tata na to?
Irena Zalewska: Nie! Ja siê cieszê, ¿e w ¿yciu poszed³ w stronê
sportu, nawet tego najwiêkszego. A
nie poszed³, jak to siê mówi, z kolegami. ¯e nie pije, nie siêga po narkotyki. ¯e zaj¹³ siê czymœ po¿ytecznym. A do tego ten sukces. Ukoronowanie wysi³ku pracy z trenerem.

Tyle ju¿ lat. Sukces jego, nasz, mieszkañców Z³ocieñca, jego pierwszego
naszego Klubu JUNIOR. Jak¿e mi³o
jest odbieraæ w jego imieniu gratulacje od mieszkañców miasta, od s¹siadów. Wszyscy gratuluj¹, wiele
serdecznoœci. Widaæ sport ³¹czy, to
te¿ jak¿e wa¿ne.
Jan Zalewski: Nie szkoda mi go
tylko dlatego, ¿e on sam to sobie
wybra³. To jego decyzja, jego los. A
my mu w tym pomagamy. S³yszymy
od niego, ¿e nam rodzicom bardzo
wiele zawdziêcza. Cieszy taka pamiêæ. S¹ wzloty, ale i upadki. Wspieramy go zawsze. Pocieszamy. Bêdzie
lepiej – mówimy. I jest. Krystian codziennie ciê¿ko pracuje. Od piêciu
do szeœciu godzin. Mordercza harówa. S¹ do mnie i pytania o pieni¹dze
zarabiane przez Krystiana. Nie
wszystko da siê przeliczaæ na pieni¹dze. Nie kasa jest najwa¿niejsza, i nie
tylko w sporcie.
Reporter: W koœciele z ambony...
Irena Zalewska: Te¿. I w jednym
koœciele, i w drugim. Gratulacje od
ksiê¿y. Jak¿e to mi³e. A jego ból, olbrzymi wysi³ek wynagradza sukces,
nagroda na mecie. A ten sukces jest
przecie¿ ogromny. Przez wielkie wyrzeczenia.
Jan Zalewski: Jak tylko potrafiê
dziêkuje wszystkim za piêkne, serdeczne s³owa gratulacji po sukcesie
Krystiana. Przeka¿ê mu je jak tylko
pojawi siê w rodzinnym domu.
Reporter: Pani Ireno, Janie. Serdeczne gratulacje, serdeczne podziêkowania. I przed nami te¿ lekkoatletyczne mistrzostwa œwiata w
Chinach, a potem Igrzyska Olimpijskie w Brazylii, w Rio de Janeiro.
Rozmawia³: Tadeusz Nosel
Tygodnik Pojezierza Drawskiego

Podzia³em punktów
zakoñczy³o siê
spotkanie
wêgorzyñskiej Sparty
z Morzyckiem Moryñ.
Pierwsza po³owa przy
psuj¹cej siê pogodzie
nie przynios³a wielu
okazji do zdobycia
bramek. Pad³y dwie
w drugiej, a powinno
wiêcej.
W 19 minucie strzela³ Bartek Okoniewski, pi³ka poszybowa³a tu¿ nad
poprzeczk¹. W 30 min. ten sam zawodnik z dalszej odleg³oœci trafi³ w
poprzeczkê. Kilka minut póŸniej
groŸnym strza³em odpowiedzieli
goœcie. To efekt rzutu wolnego i

kontruj¹cego strza³u g³ow¹ zawodnika Morzycka, bez asekuracji naszych obroñców. Na szczêœcie pi³ka
minê³a s³upek.
Kwadrans po przerwie podciêty
zostaje w polu karnym Kamil Kacprzak. Rzut karny pewnie egzekwuje
Okoniewski. Prowadzenie nie trwa³o
zbyt d³ugo, a w roli g³ównej znów
wyst¹pi³ Kacprzak, który Ÿle odegra³
pi³kê; przechwyci³ j¹ napastnik rywali, min¹³ bramkarza Sparty i doprowadzi³ do wyrównania. Kilka minut
póŸniej mog³o byæ 2:1, gdy Okoniewski uderzy³ z „pierwszej pi³ki”, ale minimalnie niecelnie. W 71 min. grê
zakoñczy³ Artur Samal, który w walce o pi³kê upad³ tak niefortunnie, i¿
z³ama³ rêkê. W 74 min. pojedynek
sam na sam z bramkarzem Morzycka
przegra³ Jarek Kiernicki. W ostatniej
akcji meczu Jaros³aw Kiernicki trafi³
w s³upek.
(ms)
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Zwyciêstwo Sarmaty
w do¿ynkowym rytmie
Sobotni mecz Sarmaty
toczy³ siê na stadionie w
Dobrej w towarzystwie
gminnych imprez
do¿ynkowych, które w tym
samym czasie odbywa³y siê
na doberskim stadionie.
Atmosfera do¿ynkowej
zabawy zapanowa³a tak¿e w
dru¿ynie Sarmaty Dobra po
zwyciêskim meczu z Arkoni¹
Szczecin.
Sarmata do tego meczu przyst¹pi³ z mocn¹ wol¹ zwyciêstwa
i to zawodnicy gospodarzy ju¿ od
pierwszego gwizdka sêdziego
Nagadowskiego (bardzo dobrze
prowadz¹cego ca³e spotkanie)
przejêli inicjatywê na boisku. Ju¿
w 4 min. Emilian Kamiñski po
efektownym "szczupaku" by³ bliski uzyskania prowadzenia, jednak jego strza³ g³ow¹ obroni³
bramkarz Arkonii. W 20' wbiegaj¹cy z prawego skrzyd³a Zdzis³aw Szw¹der otrzyma³ precyzyjne podanie i mimo nacisku
obroñcy i wybiegu z bramki
bramkarza, strza³em po ziemi
umieœci³ pi³kê w bramce Arkonii.
Wynik 1:0 dla Sarmaty utrzyma³
siê do przerwy.
Tu¿ po przerwie, w 46 min.,
najm³odszy na boisku w dru¿ynie
Sarmaty 18-letni Cezary Szkup
otrzyma³ prostopad³¹ pi³kê przed
polem karnym Arkonii i po miniê-

ciu obroñców strza³em w "d³ugi
róg" podwy¿szy³ wynik na 2:0.
By³a to pierwsza bramka strzelona w IV lidze przez tego m³odego
zawodnika. Prowadz¹c 2:0 pod
koniec drugiej po³owy gospodarze oddali inicjatywê goœciom i w
ostatniej minucie doliczonego
czasu zawodnikom Arkonii uda³o siê strzeliæ honorowego gola.
Uzyskane punkty po tym meczu
pozwoli³y przesun¹æ siê Sarmacie w œrodkowe rejony ligowej
tabeli.
Sarmata Dobra - Arkonia
Szczecin 2:1 (1:0)
Strzelcy bramek: Zdzis³aw
Szw¹der (20') i Cezary Szkup
(46') dla Sarmaty, Mateusz Maækiewicz (90' +3' ) dla Arkonii.
Sarmata Dobra: Mateusz
Krupski, Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz, Andrzej Kierek,Damian
Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der
(89' Wojciech Bonifrowski), Cezary Szkup, Patryk Podbieg³o
(90' Kamil B¹k), £ukasz Olechnowicz, Przemys³aw Rembisz
(64' Mateusz Kowalczyk), Emilian Kamiñski (69' Wojciech
Kwiatkowski), oraz w rezerwie:
Marcin Kamiñski, Maciej Go³dyn.
Arkonia Szczecin: Adrian
Kaczmarek, Grzegorz Tarasewicz, Sebastian Ja³oszyñski, Micha³ Mas³owski, Robert Rawa

IV liga
20.09.14. sobota
11.00 Arkonia Szczecin - Kluczevia Stargard
11.00 Stal Szczecin - Lech Czaplinek
14.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Energetyk Gryfino
16.00 D¹b Dêbno - Hutnik Szczecin
16.00 Iskra Bia³ogard - Odra Chojna
16.00 Œwit Szczecin - Osadnik Myœlibórz
17.00 Ina Goleniów - Vineta Wolin
17.00 Darzbór Szczecinek - Sarmata Dobra

Klasa wojewódzka
20.09.14 sobota
16.00 Polonia P³oty - Piast Chociwel
16.00 Orkan Suchañ - B³êkit Pniewo
16.00 Jeziorak Szczecin - Sparta Wêgorzyno
17.00 Ina Iñsko - Flota II Œwinoujœcie
17.00 K³os Pe³czyce - Zorza Dobrzany
17.00 Morzycko Moryñ - Pomorzanin Nowogard
19.00 Stal Lipiany - Unia Dolice
19.00 Gavia Choszczno - Odrzynka Radziszewo

Klasa okrêgowa

WYNIKI I TABELE

(70' Maciej Praszczyk), Marcin
Pauter, Mateusz Maækiewicz,
Sebastian Bisewski (60' Jakub
Staciwa), Tomasz Miksa, Szymon Górski (80' Mateusz Król),
Kacper Skotnicki (46' Patryk
Kaczorowski) oraz w rezerwie
Dawid Szczerbik.
Sêdzia g³ówny: Pawe³ Nagadowski, sêdziowie asystenci:
Marcin Maœniak i Daniel Statkiewicz, obserwator Ireneusz
Czereda. estan

WYNIKI I TABELE
IV liga
Stal Szczecin - D¹b Dêbno 1:2,
Osadnik Myœlibórz - Iskra Bia³ogard
3:0, Odra Chojna - Darzbór Szczecinek 2:2, Sarmata Dobra - Arkonia
Szczecin 2:1, Energetyk Gryfino Hutnik Szczecin 3:0, Kluczevia Stargard - Ina Goleniów 1:0, Vineta Wolin - Gryf Kamieñ Pomorski 2:3, Lech
Czaplinek - Œwit Szczecin 0:2.
1. Œwit Szczecin
15 11:5
2. Gryf Kamieñ Pom.
12 15:6
3. Osadnik Myœlibórz 11 11:4
4. D¹b Dêbno
9 13:7
5. Vineta Wolin
8 13:8
6. Hutnik Szczecin
7 6:6
7. Kluczevia Stargard 7 8:9
8. Darzbór Szczecinek 6 6:5
9. Sarmata Dobra
6 5:12
10. Lech Czaplinek
5 4:4
11. Arkonia Szczecin
5 7:9
12. Odra Chojna
5 6:10
13. Ina Goleniów
5 6:7
14. Stal Szczecin
4 6:8
15. Iskra Bia³ogard
3 2:9
16. Energetyk Gryfino 3 6:16

Granie w planie

20.09.14 sobota
11.00 - Iskierka Szczecin - Kasta Szczecin
11.00 Victoria 95 Przec³aw - Mewa Resko
12.00 Wicher Brojce - Iskra Golczewo
13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Promieñ Mosty
15.00 GKS Mierzyn - Intermarche Rega Trzebiatów
16.00 Masovia Maszewo - Œwiatowid £obez
16.00 Wybrze¿e Rewalskie - Tanowia Tanowo
21.09.14 niedziela
17.00 Fagus Ko³bacz - Sparta Gryfice

Klasa A
20.09.14 sobota
Fala Miêdzyzdroje - Orze³ Prusinowo
B³êkitni Trzyg³ów - Pionier ¯arnowo
16.00 Ba³tyk Gostyñ - Jastrz¹b £osoœnica
16.00 Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo
21.09.14 niedziela
14.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
16.00 Sowianka Sowno - Radowia Radowo Ma³e

Klasa wojewódzka
B³êkit Pniewo - Polonia P³oty 3:3,
Piast Chociwel - K³os Pe³czyce 5:2,
Sparta Wêgorzyno - Morzycko
Moryñ 1:1, Pomorzanin Nowogard Orkan Suchañ 3:1, Jeziorak Szczecin
- Stal Lipiany 3:3, Zorza Dobrzany Gavia Choszczno 2:2, Odrzynka Radziszewo - Ina Iñsko 3:4, Flota II
Œwinoujœcie - Unia Dolice 3:1.
1. Piast Chociwel
15 14:4
2. B³êkit Pniewo
13 18:11
3. Pomorzanin Now.
12 12:6
4. Stal Lipiany
10 17:8
5. Sparta Wêgorzyno
10 9:5
6. Zorza Dobrzany
9 16:8
7. Morzycko Moryñ
8 7:6
8. Polonia P³oty
7 13:11
9. Jeziorak Szczecin
7 10:9
10. K³os Pe³czyce
6 6:12
11. Odrzynka Radziszewo 5 11:14
12. Ina Iñsko
3 6:11
13. Flota II Œwinoujœcie 3 6:21
14. Unia Dolice
2 8:12
15. Gavia Choszczno
1 7:13
16. Orkan Suchañ
1 2:11
Klasa okrêgowa
Tanowia Tanowo - Masovia Maszewo 3:3, Wybrze¿e Rewalskie - Wicher Brojce 0:0, Sparta Gryfice - Ehrle Dobra Szcz. 3:3, Promieñ Mosty Victoria 95 Przec³aw 2:2, Mewa Resko - GKS Mierzyn 1:2, Œwiatowid
£obez - Fagus Ko³bacz 4:1, Intermarche Rega Trzebiatów - Iskierka
Szczecin 3:0, Kasta Szczecin - Iskra
Golczewo 0:4.
1. Iskra Golczewo
12 12:4
2. Œwiatowid £obez
12 14:8
3. Tanowia Tanowo
11 14:9
4. Intermarche Rega
10 14:5
5. GKS Mierzyn
10 15:9
6. Iskierka Szczecin
9 5:6
7. Wybrze¿e Rewalskie 8 7:5
8. Fagus Ko³bacz
7 10:11
9. Kasta Szczecin
6 7:12
10. Masovia Maszewo 5 9:10
11. Sparta Gryfice
5 7:8
12. Ehrle Dobra Szcz.
4 9:11
13. Mewa Resko
4 6:9
14. Promieñ Mosty
4 6:12
15. Wicher Brojce
4 3:9
16. Victoria 95 Przec³aw 1 3:13
Klasa A
Pionier ¯arnowo - Fala Miêdzyzdroje 1:1, Orze³ Prusinowo - Jantar Dziwnów 0:6, Radowia Radowo Ma³e Znicz Wysoka Kamieñska 2:3, Korona Stuchowo - Jastrz¹b £osoœnica
7:0, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - B³êkitni Trzyg³ów 1:10, Sowianka Sowno - Ba³tyk Gostyñ 6:0.
1. Jantar Dziwnów
9 16:1
2. Korona Stuchowo
9 15:2
3. Znicz Wysoka Kam.
9 9:2
4. Fala Miêdzyzdroje
7 7:2
5. Sowianka Sowno
6 7:1
6. Jastrz¹b £osoœnica
4 3:7
7. Radowia Radowo M. 3 6:8
8. B³êkitni Trzyg³ów
3 12:5
9. Orze³ Prusinowo
1 2:10
10. Pionier ¯arnowo
1 2:10
11. Ba³tyk Gostyñ
0 0:15
12. Prawobrze¿e Œwin.
0 1:17
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez

(427)
(268)
(195)

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
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu
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

(195)
(156)
(56)
(39)
(37)
(31)
(29)
(20)
(16)
(16)
(12)
(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
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
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
Irena Libiszewska - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Piotr Blumensztajn - 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

(268)
(144)
(107)
(80)
(73)
(61)
(27)
(26)
(23)
(15)
(14)
(12)
(11)
(11)
(10)
(9)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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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
Andrzej Nowak - radny 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

(427)
(180)
(110)
(86)
(64)
(28)
(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 w £obzie (97)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez
(30)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(14)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(12)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(10)
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)
Beata D¹bro - PUP £obez
(4)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(3)

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).
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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

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

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Helena Szwemmer - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
Krystyna Bogucka - radna RM
Kamila Deuter - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Magdalena Chmura - 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

(310)
(91)
(87)
(78)
(77)
(73)
(68)
(64)
(59)
(23)
(23)
(23)
(19)
(18)
(16)
(15)
(14)
(13)
(12)
(10)
(10)
(8)
(8)
(7)
(7)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(5)
(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
Renata Kulik - RM Resko
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko Jolanta Furman - CK
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
Andrzej Nowak - RM Resko
Kamila Jaworska - UM Resko
El¿bieta Korgul - RM Resko
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
Aniela Wypch³o - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku
Wojciech Madaliñski - posterunek 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
Patrycja Wypijewska - UM Resko
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko
Karolina Hagno - UM Resko
Marek Wierzbowski - radny RM Resko

(162)
(157)
(143)
(112)
(86)
(76)
(55)
(31)
(24)
(23)
(23)
(17)
(15)
(15)
(11)
(10)
(11)
(9)
(8)
(6)
(7)
(6)
(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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Zapiski z pamiêci
Czwartek 5.12.2013.
Dziadek i ja spaliœmy do 7,40.
Zablokowa³o mi telefon. Chyba
Ÿle coœ z rejestracj¹ kodu. Okaza³o siê, ¿e facet z Pleya wprowadzi³ ¿onê w b³¹d i ponieœliœmy
koszty rzêdu 1100 z³. Myœlê, ¿e
firma Play siê nie zni¿y do poziomu klienta. Trudno, jak powiedzia³a ¿ona. Za brak umiejêtnoœci
s³uchania i czytania ze zrozumieniem drogo siê p³aci, inni maj¹ gorzej. Miko³aja to my zrobiliœmy
im, a nie oni nam. Dziadek wyk¹pany i w pampersie œpi od 18. W
miêdzyczasie zrobi³ siku, kupkê i
zjad³ deser.

Niedziela 8.12.2013.

Galeria naszych mieszkañców

Chrzest Œw.
Franusia

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

Nic takiego siê nie wydarzy³o
przez te dni. W pi¹tek i sobotê by³a
starsza z córek. Pogoda brzydka,
wiatr i m¿awka. Nie chcia³o mi siê
iœæ na basen, ale te¿ szkoda mi
by³o pieniêdzy. W sobotê mia³em
skoczyæ na umówione spotkanie.
Do 15. nie zjawi³a siê ¿adna z
sióstr, wiêc sam pojecha³em szukaæ kontaktu z Polkami. Pogoda
d¿d¿ysta, ma³o ludzi. Kupi³em
pitê, zimn¹, wiêc przywioz³em j¹
do domu. Kole¿anek nie spotka³em. Po 17. przyjecha³y córki z
wycieczki, trochê podpite i proponowa³y mi, abym jeszcze raz
pojecha³. Podobno trochê poobija³y samochód. Ale mi siê ju¿ nie
chcia³o. Niedziela przesz³a tak¿e
spokojnie. Jest 18. Dziadek przebrany ju¿ œpi.
W pi¹tek dzwoni³ lekarz i kaza³
podziêkowaæ mi za opiekê nad
dziadkiem. Pomimo bardzo s³abej
pracy nerek waga Dziadka spad³a.
Tak¿e poziom soli mineralnych
we krwi jest dobry. Wzros³a tylko
kreatynina. Mam w razie trudnoœci oddechowych Dziadka wezwaæ lekarza. Zastrzyki s¹ na razie wstrzymane. Stosujê dietê
trzech normalnych posi³ków i
trzech do piêciu posi³ków owocowych. Dziadek zjada wszystko
co mu dajê. W pampersa leje porz¹dnie. Po kilo na pó³ doby. Niestety pije te¿ du¿o, w tym butelkê
wina na dobê. Wpad³a m³odsza z
córek z wiadomoœci¹, ¿e zaraz
przyjdzie do mnie kolega z Polski.
Przyszed³ ze swoim szefem. Posiedzieliœmy przy winie i ciastkach. Darek jest spod Sanoka, z
Bieszczad. Posiedzieliœmy, wypiliœmy butelkê i umówi³em siê, ¿e
mo¿e przychodziæ w niedziele po
po³udniu. Wtedy ja i on mamy trochê wolnego czasu. Jestem bardzo zadowolony. Jest tu ze szwa-

(cz. 66, odc. 13)

grem. Szwagier akurat pojecha³
rano do Polski. Nie bêdzie go w
œwiêta. Poniedzia³ek bez historii.

Wtorek 10.12.2013.
Dziadek stan¹³ z wag¹ na 108 kg
i ani rusz. Dobrze te¿, ¿e nie przybywa, pomimo, ¿e nie bierze zastrzyków odwadniaj¹cych. Bez historii œroda i prawie czwartek. Dzisiaj robi³em chrusty na œwiêta i
przynios³em z sadu jemio³ê. Tylko
nie bêdzie z kim siê ca³owaæ. Dziadek sika do pampersa. W wiadrze
mam ich trzy sztuki i worek ju¿
sporo wa¿y. Dzwoni³ mój niemiecki opiekun, pyta³ siê jak u nas. Powiedzia³em, ¿e dobrze.

Pi¹tek 13.12.2013.
Wczoraj narobi³em trochê
chrustów i ró¿. Z pocz¹tku ciasto
wysz³o twarde i kruche. Zadzwoni³em do ¿ony. Okaza³o siê, ¿e
trzeba by³o dodaæ œmietany. Doda³em i wszystko wysz³o jak powinno. Chrusty wysz³y leciutkie i
kruche i oczywiœcie smaczne.
Dzisiaj dziadek wstaje co minutê,
akurat znów siê gramoli, aby
wyjœæ do pokoju, stan¹æ w
drzwiach i wróciæ do sypialni.
Robi to ju¿ po raz pi¹ty. Oczywiœcie ja muszê podejœæ, pomóc mu
siê wróciæ, si¹œæ, poprawiæ poduszkê, skarpety i pierzynê, pomóc mu siê po³o¿yæ, nakryæ pierzyn¹ i powiedzieæ po niemiecku
dobranoc i dobrej nocy. Dziadek
odpowiada jakieœ felc i coœ tam.
Jest 22,45. Dziadek jeszcze nie œpi,
wstawa³ i k³ad³ siê ju¿ po raz 17. Od
tego wysi¹dzie mi krzy¿. Trwa³o
to do 24. W czasie z jednych takich
samodzielnych wstawañ poœlizn¹³
siê na dywaniku i wyl¹dowa³ na
pod³odze. Posadzi³em go i pod pachy podnios³em z pod³ogi na nogi.
Ale by³ wystraszony, aby zaraz
rozp³yn¹æ siê w szczêœciu. Pod dywanik pod³o¿y³em podk³adkê gumow¹ z mojego dywanika.

Sobota 14.12.2013.
Przyje¿d¿a starsza córka. Idê
na basen i na wajnachtsmarkt.
Spotka³em kole¿ankê z Legnicy.
Zna Henia, kaza³a pozdrowiæ. Za
tydzieñ koñczy tu pracê, jej babcia l¹duje w domu starców. Dosta³em 5 euro na basen. W czasie
tego targu zwiedzam szko³ê. Dziwi¹ mnie ma³e klasy. Widocznie
nie by³o zbyt wielu uczniów.
Córka dopilnowa³a Dziadka, pomog³a mi go wyk¹paæ i poprasowa³a wszystko, co by³o przygotowane. Cdn.
WP

