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AGATA PIERÓG ZDOBY£A
Z£OTY MEDAL DLA
REPREZENTACJI POLSKI
(WARSZAWA) W Warszawie
odby³ siê 7 wrzeœnia 2014
r. IX Miêdzynarodowy
Puchar Lekkoatletyczny.
W zawodach tych
uczestniczy³o osiem
pañstw europejskich
(Rosja, Estonia, Wêgry,
Ukraina, S³owacja, £otwa,
Litwa, Polska).
Polskê w konkurencji 60 m
dziewcz¹t rocznika 2003
reprezentowa³a mieszkanka
naszego powiatu, uczennica
SP Wêgorzyno, Agata
Pieróg. Agata w piêknym
stylu pokona³a wszystkie
rywalki, uzyskuj¹c
nieosi¹galny dla nich wynik
8,37 sek.
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S³oneczne powiatowe
„Œwiêto Chleba”
w Radowie Ma³ym
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Strzeli³
w kolegê
z wiatrówki
Wypadek
ko³o
Grzêzna
75. rocznica
napaœci
Zwi¹zku
Radzieckiego
na Polskê
i Dzieñ
Sybiraka
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Z drugiej strony

Emerytura dziesiêæ tysiêcy z³otych, a sk³adki na ni¹ ani grosza

Wieczni tu separatyœci
Tadeusz Nosel

M

amy oto w ¿yciu politycznym scenki naprawdê interesuj¹ce. Jest ju¿ po deklaracji
ideowej Ruchu Narodowego. Owa
formacja obiecuje „obalenie okr¹g³ego sto³u” i „walkê z lewactwem”. Pojawiaj¹ siê te¿ osobnicy
œl¹cy na lewo i prawo ostrze¿enia,
jakoby ze strony tego ruchu gro¿¹
nam jakieœ niebezpieczeñstwa. Nie
informuj¹ ci politycy, komu tak
dok³adnie te niebezpieczeñstwa
gro¿¹.
Powierzchnia powierzchni
o wiele g³êbszego bagna
– narodowiec „do bulu”
Po reportersku rzecz bior¹c, to
bardziej interesuj¹ mnie politycy
dr¿¹cy przed polskim ruchem narodowym, ani¿eli ten ruch. Pierwszym
takim politykiem jest z Kancelarii
Prezydenta Tomasz Na³êcz. Cz³owiek do ostatniego tchu jako cz³onek w Polsce moskiewskiej partii, a
obecnie obroñca „okr¹g³ego sto³u”.
Dodajmy, minister w Kancelarii Prezydenta, który jako jedyny z rz¹dz¹cej partii g³osowa³ przeciwko rozwi¹zaniu tajnych wojskowych s³u¿b
bezpoœrednio podleg³ych Moskwie. Czy tylko st¹d dr¿enie nogawek u Na³êczka, niezbyt wiadomo,
bo to, co tu przytaczam, mo¿e byæ
powierzchni¹ powierzchni o wiele
g³êbszego bagna.
W bardzo niedobrym œwietle widaæ w tym kontekœcie samego prezydenta, dlatego móg³by sobie ów
cz³owiek darowaæ ¿arciki, ¿e jest prezydentem wszystkich Polaków. Ale¿
mi siê narodowiec znalaz³! Do bulu ...
Wszyscy Polacy i „oni”
na nie swoich emeryturach
W Polsce, w której wedle zapewnieñ mamy prezydenta wszystkich
Polaków, kilka lat temu wreszcie,
nareszcie poobcinano niezwykle
wysokie emerytury esbekom. Jednak poobcinano tak, ¿e praktycznie
niczego nie obciêto. W rocznicowym dniu 4 czerwca w radiowych
Sygna³ach Dnia starsza ju¿ kobieta
mówi³a: - Dzia³a³am w opozycji. Przyp³aci³am to zdrowiem. Mam skromniutk¹ emeryturê. Trudno, jakoœ
¿yjê. Za œcian¹ mieszkaj¹ te¿ na emeryturach byli esbecy. Jak oni rechocz¹ z takich jak ja. Znów nie mam
nic do powiedzenia. Nasze pañstwo, i za rz¹dów
obecnego prezydenta i jego mini-

strów w kancelarii, nadal wyp³aca
esbeckim oprawcom olbrzymie emerytury, mimo niby ich obciêcia. Ludziom, o których Trybuna³ w Strasburgu orzek³: - S³u¿ba bezpieczeñstwa by³a jak sowiecka KGB. - Skargê do Trybuna³u podpisa³a te¿ by³a
esbekówa, matka os³awionego sêdziego Igora Tulei.
- S³u¿ba, w jakiej pracowali byli
funkcjonariusze s³u¿b PRL ma na
swym koncie ³amanie praw cz³owieka, które chroni Europejska Konwencja - uzasadnia³ Trybuna³ w
Strasburgu.
- S³u¿ba Bezpieczeñstwa by³a
wzorowana na sowieckiej KGB dodano. Esbecy do Trybuna³u pisali: - Pañstwo polskie potraktowa³o
nas w sposób poni¿aj¹cy i nieludzki
oraz naruszy³o nasze prawo do rzetelnego procesu s¹dowego i dzia³a³o bez podstawy prawnej. –

wyborach, z wierchuszki tak na
dobr¹ sprawê to startuje nie za bardzo wiadomo kto. Do dziœ nikt w kraju jeszcze nie poda³, Lech Wa³êsa, to
wreszcie, kto to w³aœciwie? A Aleksander Kwaœniewski – to, kto to
taki? Olek czy Alek? A Bronis³aw
Geremek – wie ktoœ mo¿e coœ na temat tego jegomoœcia? A Jacek Kuroñ – nikt tematu nie podejmuje? A
Józef Oleksy – Olin to czy jeszcze
ktoœ inny? I masa innych typów i typiszczów pookr¹g³osto³owych, w
tym i ca³e by³e ju¿ sowieckie s³u¿by
peerelowskie na olbrzymich emeryturach ze z³otówek Polaków. Tylko
Boni wypunktowany. Wniosek tylko taki, pytanie: w czyim interesie by³
ten „okr¹g³y stó³”? Jeœli w interesie
narodu, to jakiego? Tego tu znów zastraszonego i og³upia³ego jeszcze
bardziej chyba ni¿ pod batogiem
Moskwy?

Sojusz Lewicy Demokratycznej
za esbekami
Naruszenia prawa w przypadku
tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej
nie dopatrzy³ siê tak¿e polski Trybuna³ Konstytucyjny, do którego wyst¹pili w imieniu dawnych esbeków
reprezentanci Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e wysokie emerytury
esbeków to œwiadczenia nies³usznie
nabyte.

Oddaj dzieciê sw¹ kromeczkê
esbekowi
Dlaczego wiêc pañstwo polskie
nadal wyp³aca ogromne emerytury
ludziom, którzy na te emerytury nie
z³o¿yli ani z³otówki sk³adki? Dlaczego te emerytury s¹ wyp³acane z pieniêdzy ludzi, którzy sk³adki op³acali? Jakim prawem Polak p³aci emerytury ludziom, których S³u¿ba Bezpieczeñstwa by³a jak sowiecka
KGB? £ama³a prawa cz³owieka. Ze
Strasburga nie dotar³y cytaty typu:
esbecy mordowali ludzi, zabijali
ksiê¿y. I za to wszystko wysokie
emerytury?
Wniosek tylko jeden: to pañstwo (nie nasze?) nadal jest czynne
tylko w s³u¿bie „z³odzieja”, najdelikatniej rzecz ujmuj¹c. I dlatego taki
strach ministra z Kancelarii Prezydenta Tomasza Na³êcza, wiedz¹ pañstwo - od dziedzictwa narodowego,
bo siê mo¿e urwaæ kamaryli. I ci¹gle
ten strach, nieustanny – przed polskim narodem. Gdy tylko gdzieœ narodowo, czyli prawdziwie, to z³ajdaczona kamaryla o faszyzmie. Przecie¿ ta kamaryla, to popaprañcy po
komunie. Po staliniŸmie. Komuna w
milionach uœmierconych istnieñ
ludzkich faszyzm bije na g³owê! Nie
ma prawa w Polsce Polak byæ Polakiem? Mo¿e byæ nim w Anglii, w
Niemczech, ale nie tutaj? Bo tu ci¹gle jeszcze „ORMO” czuwa, tyle ¿e w
porach ma ju¿ nie tylko strach.

Polacy w internecie tak
(1) Co za bydlaki, wszyscy co do
jednego powinni zostaæ skazani na
do¿ywotnie roboty, a ich maj¹tki
znacjonalizowane, a ich POmioty
pozbawieni praw pracy w urzêdach
publicznych
(2) Co za ³ajdactwo nabyte. Nie
p³acili sk³adek ZUS. PiS ciuteczkê
pod publikê i dla piaru im uczkn¹³ z
emerytur, to od razu poszli do Strasburga. 300 z³otych, 500 z³otych z 10
000 z³otych, to œmiech na sali. Powinni mieæ takie same lub mniejsze
emerytury, co zwykli ludzie. Co nadzwyczajnego i dobrego zrobili dla
kraju? Oni tylko krzywdzili ludzi. Do
kiedy ten feudalizm emerytalny bêdzie trwa³ w tym kraju? Jak d³ugo
spo³eczeñstwo bêdzie zapieprzaæ na
paso¿ytów z resortów si³owych? To
samo dotyczy sêdziów, prokuratorów oraz innych uprzywilejowanych. To kto w koñcu zniesie te feudalne przywileje? Tu musi dokonaæ
tego si³a pookr¹g³osto³owa.
Z dawnej wspó³pracy
do nowej pracy?
W zwi¹zku z tym jeszcze jeden
problem. W Polsce we wszelkich

Ps. W felietonie „Dom Wypêdzonego Polaka na wzgórzu pozamkowym” w podtytule „Komuch na
Polaka – faszysta” napisa³em:
„Jak¿e czêsto jest i tak, ¿e zwyk³y
komuch, którego istnienie tu
utwierdza
pookr¹g³osto³owa

zdrada, potrafi do Polaka zakrzykiwaæ – faszysta. Komuchy, zreszt¹,
wedle profesora Wojciecha Roszkowskiego, i nie tylko tego profesora, œwiat dziel¹ na komuchów i
na faszystów, I tak od zarania komuszgeo prowadzenia œwiata ku
koñcu œwiata. Sk¹d mog¹ byæ obawy, ¿e przypominaj¹c œwiatu o sobie, o rodzicach, o swych dziadach
ograbionych z ziemi, i ze wszystkiego innego, nie mo¿emy podnosiæ
prawdy?”.
Te ostatnie zdania powinienem
daæ jako pierwsze. POpaprañcy,
przecie¿ to wszystko, co wy¿ej opisa³em, to wasza zas³uga. Kto to taki,
komu zale¿y tylko i wy³¹cznie na
upodlonej Polsce, na Polsce na kolanach, sprostytuowanej i rozkradzionej do dna. Tacy jak wy odpowiecie za to w ca³ej pe³ni. I wasi esbeccy prowadz¹cy niby na swoich
emeryturach. Ró¿ne Bolki i Olki,
Bronki i Jacki - i tylu, tylu innych.
Przepêdzi to kolejny wiatr historii?
Putin ich uchroni przed Polsk¹? To
przecie¿ wieczni tu separatyœci!!!
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Edyta Klepczyñska
- najlepsza wœród
najlepszych

Strzeli³ w kolegê
(RESKO) 15 wrzeœnia oko³o
godz. 20.30 na terenie gminy Resko
nieletni odda³ niekontrolowany
strza³ z wiatrówki, w wyniku czego
œrut wbi³ siê w okolice klatki piersiowej drugiemu nieletniemu.

Postrzelony zosta³ przetransportowany do szpitala w Gryficach,
gdzie w czasie operacji zosta³ usuniêty œrut z cia³a. Ma uszkodzony
lewy p³at w¹troby, ale jego ¿ycie nie
jest zagro¿one.

Wypadek ko³o Grzêzna
(DOBRA) 16 wrzeœnia oko³o
godz. 22.20 na drodze Dobra - Dobropole, w obrêbie skrzy¿owania z
drog¹ prowadz¹c¹ do miejscowoœci
Grzêzno dosz³o do wypadku.
Krystian W., kieruj¹c pojazdem
Fiat, wymusi³ pierwszeñstwo prze-

jazdu prawid³owo jad¹cemu samochodem Rover, w wyniku czego dosz³o do zderzenia pojazdów. W zdarzeniu ucierpia³ kieruj¹cy Fiatem,
który dozna³ z³amania prawego
przedramienia i zosta³ przetransportowany do szpitala w Nowogardzie.

Sesja Rady Powiatu £obeskiego

(RESKO). Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” (placówka Instytutu Psychologii Zdrowia) od 2008
roku wspólnie z Komendantem
G³ównym Policji pod patronatem
rz¹dowego programu „Razem bezpieczniej” organizuje konkurs „Policjant, który mi pomóg³”. Co roku
spoœród wszystkich kandydatów
zg³aszanych zarówno przez osoby
prywatne, jak i instytucje wy³anianych jest tylko piêciu finalistów.
Wœród zaledwie 35 finalistów
wyró¿nionych w ci¹gu siedmiu lat
znalaz³a siê reszczanka pracuj¹ca w
Gryficach Edyta Klepczyñska, poza
swoj¹ prac¹ radna Rady Miejskiej w

M-4 i M-5
w nowym bloku,
12 rodzinnym

sprzedam
603 791 332, 506 948 995,
www.uroczedzialki.pl

Resku. Z województwa zachodniopomorskiego zosta³o wyró¿nionych
tylko dwoje policjantów.
Konkurs ma na celu wyró¿nienie
funkcjonariuszy, „którzy w opinii
spo³ecznej charakteryzuj¹ siê wyj¹tkowym profesjonalizmem w zakresie
pomocy osobom pokrzywdzonym
przemoc¹ w rodzinie, a jednoczeœnie
s¹ zaanga¿owani w budowanie lokalnych systemów pomocowych
dla ofiar przemocy” - czytamy w
publikacji wydanej z okazji 95. lecia
powstania policj.
MM

Rada zajmie stanowisko
w sprawie powo³ania dyrektora
Zespo³u Szkó³ w £obzie
(£OBEZ) Radni powiatowi
zbior¹ siê tym razem na sesji w poniedzia³ek, 29 wrzeœnia. Sesja w
starostwie, pocz¹tek o godz. 17.
W bloku informacyjnym: starosta
przedstawi informacje o pracy Zarz¹du Powiatu; bêdzie o akcji ¿niwnoskupowej i sytuacji w rolnictwie; o
wykonaniu bud¿etu za pó³rocze i
wytycznych do projektu bud¿etu na
rok nastêpny; bêd¹ informacje o pracach komisji w pierwszym pó³roczu.

W bloku uchwa³odawczym: powierzenie Gminie £obez zarz¹dzaniem drog¹ powiatow¹ - ul. Podgórn¹; zmiany w bud¿ecie; o wysokoœci dotacji dla szkó³ niepublicznych prowadz¹cych kursy zawodowe; stanowisko Rady Powiatu w
sprawie powo³ania dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie.
Na zakoñczenie: informacja na
temat wspó³pracy Powiatu £obeskiego z miastem Piñsk na Bia³orusi;
interpelacje i zapytania radnych. (r)

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

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

Tel. 91/3971951, 509-288-386, 509-288-387
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Ruszy³a kampania – œwiadczenia
dla stra¿aków ochotników
(REGION-kraj) Ruszy³a wielka
stra¿acka kampania na rzecz nowelizacji ustawy. Stra¿acy OSP musz¹
zebraæ pod projektem a¿ 100 tysiêcy podpisów.
Pe³nomocnikiem komitetu jest
Jan Dzik, komendant Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Ustroniu Morskim, który 1,5 roku temu w czasie
akcji ratowniczej uleg³ wypadkowi.
Od tego czasu nie jest zdolny do
pracy. Swoich praw dochodzi przed
s¹dem. Chce byæ traktowany jak
stra¿acy zawodowi. Ale to nie
wszystko. Sytuacja, w jakiej siê znalaz³ sta³a siê zacz¹tkiem dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany ustawy, bowiem w takiej sytuacji znajduje siê
wielu stra¿aków ochotników. Aby
mog³o do tego dojœæ, konieczne jest
zebranie 100 tysiêcy podpisów pod
projektem nowelizacji ustawy z 24
sierpnia 1991 roku, podpisy mog¹
z³o¿yæ wszyscy w ka¿dej jednostce
OSP.
Zmiany dotycz¹ przede wszystkim zabezpieczenia stra¿aków
ochotników.
Obecne uregulowanie skutkuje
mniej powa¿nymi konsekwencjami
w przypadku stra¿aków zatrudnionych w tym charakterze na podstawie umów o pracê lub te¿ posiadaj¹cych inny tytu³ ubezpieczenia spo³ecznego, na przyk³ad z tytu³u zatrudnienia lub prowadzenia w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej. W przypadku jednak braku takiego tytu³u,
cz³onek ochotniczej stra¿y po¿arnej
w okresie niezdolnoœci do pracy nie
uzyskuje obecnie ¿adnego œwiadczenia, z którego móg³by utrzymaæ
siebie lub osoby dla siebie najbli¿sze, jednoczeœnie zaœ nie mo¿e podj¹æ ¿adnego zatrudnienia, z uwagi na
swoj¹ niezdolnoœæ do pracy.
Ró¿nica pomiêdzy dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym wyra¿a siê w rozszerzeniu
uprawnieñ przys³uguj¹cych stra¿akom jednostek ochrony przeciwpo¿arowej o prawo do zasi³ku chorobowego oraz œwiadczenia rehabilitacyjnego.
Dodatkowym atutem jest usuniêcie barier powstrzymuj¹cych
osoby ucz¹ce siê lub bezrobotne
przed wst¹pieniem do ochotniczej
stra¿y po¿arnej, zwi¹zane z ich obawami co do ich zabezpieczenia spo³ecznego, gdyby w nastêpstwie urazu odniesionego w zwi¹zku z dzia³aniami ratowniczymi pozbawieni zostali mo¿liwoœci zarobkowania lub
poszukiwania zatrudnienia.
Dla porównania stra¿ak zawodo-

Adw. P. Przytu³a, kom. OSP J. Dzik

Spotkanie organizacyjne dotycz¹ce rozpoczêcia II etapu zbierania podpisów w Ustroniu Morskim

wy przez ca³y okres niezdolnoœci do
pracy wynikaj¹cy z uszczerbku poniesionego podczas dzia³añ ratowniczych przez ca³y okres choroby
lub niezdolnoœci do s³u¿by zachowa³by uprawnienie do uposa¿enia w
pe³nej wysokoœci.
Projektowana ustawa zmierza do
usuniêcia dysproporcji miêdzy
uprawnienia stra¿aków ró¿nych formacji, a ponadto do zabezpieczenia
spo³ecznego stra¿aków nieposiadaj¹cych ¿adnego tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego, na wypadek powstania u nich niezdolnoœci do pracy wywo³anej uszczerbkiem na zdrowiu powsta³ym w zwi¹zku z udzia³em
w dzia³aniach ratowniczych lub w
æwiczeniach.
W projektowanej ustawie podstawê wymiaru œwiadczenia przyjêto kwotê minimalnego wynagrodzenia.
W projekcie ustawy czytamy, i¿
œwiadczenia te mia³yby byæ wyp³acane przez jednostki ponosz¹ce
koszty funkcjonowania jednostki
ochrony przeciwpo¿arowej, jednak¿e w przypadku œwiadczeñ przys³uguj¹cej osobie poszkodowanej bêd¹cej cz³onkiem jednostki przeciwpo¿arowej w³¹czonej do krajowego
systemu ratowniczo-gaœniczego
œwiadczenia te bêd¹ ustalane i wyp³acane przez w³aœciwego komendanta wojewódzkiego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej.
Jednak w razie zbiegu tytu³ów
uprawnieñ przewidzianych ustaw¹,
w tym równie¿ do zasi³ku chorobowego oraz œwiadczenia rehabilitacyjnego osobie poszkodowanej
przyznaje siê tylko jedno œwiadczenie, wed³ug jej wyboru.
Dane dotycz¹ce sprawy
Zgodnie z danymi podanymi za
rok 2012 w Biuletynie Informacyjnym PSP w 2012 roku ogó³em jednostki ochrony przeciwpo¿arowej
w³¹czone do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego postawi³y

do dyspozycji systemu: PSP – ok.
24 tys. zawodowych stra¿aków,
OSP – ponad 130 tys. ratowników w
wieku 18-65 lat oraz ponad 9 tys. samochodów po¿arniczych, ZSP –
273 ratowników i 60 pojazdów ró¿nych typów.
Zgodnie z danymi zawartymi w
Biuletynie Informacyjnym PSP w
2012 roku dosz³o do 166 wypadków
cz³onków OSP, w tym 3 wypadków
zbiorowych, w których poszkodo-

wanych zosta³o 172 stra¿akówochotników, z czego 167 dozna³o
lekkiego uszczerbku na zdrowiu, 1
ciê¿kiego, 4 natomiast straci³o ¿ycie.
Na bazie tych danych dokonano
równie¿ wyliczeñ orientacyjnego
rocznego kosztu zmiany ustawy.
Œrodki poza JRG wyp³acane by³yby
przez gminy oraz ze œrodków pozostaj¹cych do dyspozycji Ministra
Spraw Wewnêtrznych.
MM, foto: MG
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OG£OSZENIA DROBNE

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

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

Powiat drawski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

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

Powiat ³obeski
Do wynajêcia tanie lokale u¿ytkowe
w Radowie Ma³ym. Tel. 602 811
467.
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

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

Lokal do wynajêcia, bardzo dobra
lokalizacja, centrum Gryfic, od
wrzeœnia. Tel. 500-828-341.

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

Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.

Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Dzia³kê budowlan¹ 746 mkw. Gryfice Zdroje sprzedam. Tel. 511 068
490

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

US£UGI

ROLNICTWO

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

Powiat ³obeski
Rusztowanie warszawskie 50gr./
doba. Tel. 602 811 467

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Do wynajêcia tanie mieszkanie w
Radowie Ma³ym. Tel. 602 811 467

Powiat gryficki

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

tygodnik ³obeski 23.9.2014 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE
Powiat ³obeski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
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.

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555.
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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75. rocznica napaœci Zwi¹zku
Radzieckiego na Polskê i Dzieñ Sybiraka

(£OBEZ) 1 i 17 wrzeœnia obchodzimy rocznice agresji na Polskê,
najpierw przez Niemcy, nastêpnie
przez ZSRR. Z t¹ drug¹ dat¹ wi¹¿¹
siê deportacje Polaków na Sybir,
jakie przeprowadzili Sowieci na
Kresach, dlatego dla uczczenia setek tysiêcy zes³añców w tym dniu
obchodzony jest Dzieñ Sybiraka.
W tym roku minê³o 75 lat od tamtych napaœci. Obchody w £obzie zorganizowano 16 wrzeœnia, gdy¿ w dniu
nastêpnym delegacja Sybiraków
wziê³a udzia³ w ods³oniêciu pomnika
Matki Sybiraczki w Szczecinie.
Obchody rocznicowe rozpoczê³y siê o godzinie 11. msz¹ œwiêt¹ w
kaplicy na cmentarzu komunalnym.
Do sporej grupy Sybiraków i ich
rodzin do³¹czy³y delegacje ze szkó³
w £obzie i Be³cznej oraz ³obeskich
instytucji, a tak¿e kombatanci, harcerze, s³u¿by mundurowe, radni,
w³adze Powiatu, £obza i Reska.
Warto odnotowaæ pojawienie siê na
uroczystoœciach w £obzie delegacji
ko³a Stowarzyszenia Kombatantów
ONZ z Drawska Pomorskiego. Jak
widaæ, z roku na rok grono osób bior¹cych udzia³ w obchodach powiêksza siê.
Po mszy delegacje z³o¿y³y kwiaty pod Krzy¿em Sybiraków, prezes
Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w £obzie
pani Zofia Majchrowicz podziêkowa³a wszystkim za przybycie i
uczczenie pamiêci tych, którzy nie
powrócili z Nieludzkiej Ziemi, ale
tak¿e uhonorowanie swoj¹ obecnoœci¹ tych, którzy prze¿yli Golgotê
Sybiru.
Kolejna czêœæ odby³a siê w
£obeskim Domy Kultury. Tutaj m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ im. T. Ko-

œciuszki w £obzie, pod kierunkiem
nauczycieli: Justyny Ha³ki, Bo¿eny
Kordyl i Kazimierza Chojnackiego,
przygotowa³a dla Sybiraków program artystyczny. Kazimierz Chojnacki (syn Sybiraczki) przedstawi³
pokrótce historiê zsy³ek, a m³odzie¿
zaœpiewa³a kilka pieœni patriotycznych.
Na zakoñczenie prelekcjê o Sybirakach andersowcach wyg³osi³ Kazimierz Rynkiewicz, redaktor naczelny Tygodnika £obeskiego. Opisa³
d³ug¹ drogê, jak¹ przebyli ci Sybiracy; od zwolnienia z ³agrów, poprzez
wst¹pienie do Armii Polskiej na
Wschodzie, formowanej przez gen.
W³adys³awa Andersa, kampaniê
w³osk¹ 2 Korpusu Polskiego i bitwê
o Monte Cassino, pobyt w Anglii, a¿
po decyzje poszczególnych ¿o³nierzy o powrocie do rodzin na Ziemiê
£obesk¹. Przeczyta³ list Jana Kowalika do matki w £obzie, opisuj¹cy
œmieræ brata W³odzimierza pod
Monte Cassino. Przypomnia³ o opublikowanym w tygodniku apelu o
nazwanie ronda w £obzie imieniem
gen. Andersa i odczyta³ nazwiska
¿o³nierzy Andersa, jakie uda³o mu
siê do tej pory ustaliæ, którzy po
wojnie wrócili do osiedlonych na
Ziemi £obeskiej rodzin sybirackich.
Trzeba podziêkowaæ w tym miejscu pracownikom Wydzia³u Oœwiaty i Promocji starostwa, którzy od
kilku lat organizuj¹ te obchody.
Na drugi dzieñ, 17 wrzeœnia, dziesiêcioosobowa delegacja z £obza
pojecha³a na wojewódzkie obchody
Dnia Sybiraka w Szczecinie, podczas
których ods³oniêto pomnik Matki
Sybiraczki. Relacjê z tych obchodów
przedstawimy w nastêpnym numerze.
(r)

Foto: Tomasz Mechliñski, starostwo
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S³oneczne powiatowe „Œwiêto Chleba”
(RADOWO MA£E). W sobotê
by³a wymarzona aura na spêdzenie
wolnego czasu pod chmurk¹. Piêkna pogoda, swojskie klimaty, stroje
ludowe, plony, misternie wykonane
wieñce do¿ynkowe oraz ozdoby, rêkodzie³o, muzyka ludowa i domowe
wypieki oraz jedzenie – to wszystko
by³o na powiatowych do¿ynkach w
Radowie Ma³ym pod nazw¹ „Œwiêto
Chleba”.
Z roku na rok do¿ynki przybieraj¹
inny charakter, pojawiaj¹ siê motywy ludowe, ro¿nego rodzaju konkursy i zabawy. W sobotê mieszkañcy
poszczególnych gmin mogli zmierzyæ siê przyk³adowo w takich konkurencjach jak: dojenie krowy
(wprawdzie sztucznej, ale zawsze),
obieranie ziemniaka na najd³u¿sz¹
stru¿ynê, oddzielanie fasoli od grochu, ale z zawi¹zanymi oczami czy te¿
wbijanie gwoŸdzi równie¿ z wszelkimi utrudnieniami. Przy takich konkurencjach nie mog³o zabrakn¹æ ani
emocji, ani tym bardziej dobrej zabawy.
Ale do¿ynki powiatowe to by³a
równie¿ okazja do podziwiania i nauki tañca, prowadzi³ j¹ zespó³ Top
Toys.
Do¿ynki rozpoczê³y siê mszê
œwiêt¹ do¿ynkow¹, któr¹ odprawi³ w
koœciele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Radowie Ma³ym ks. kanonik Grzegorz Kalamarz. Starostami
do¿ynek byli: Bogus³aw Sowiñski
oraz Lilianna Ligêza, natomiast gospodarzami wicestarosta Jan Zdanowicz i wójt Radowa Ma³ego Józef
Wypijewski.
Kolorowy korowód do¿ynkowy
ze œpiewem na ustach przeszed³ z
koœcio³a na tzw. Patelniê, gdzie roz-

stawione ju¿ by³y stoiska, na których prezentowa³y siê m.in. gminy
powiatu ³obeskiego: gmina Radowo
Ma³e, gmina £obez, gmina Wêgorzyno, gmina Resko oraz gmina Dobra.
Tutaj, gdy ju¿ staropolskim zwyczajem prze³amano siê chlebem na
scenie wyst¹pi³y takie zespo³y jak:
Kalina z Kobylanki, Kresowianki z
Runowa Pomorskiego, Tarantule z
Gryfic.
Do¿ynki by³y wspania³¹ okazj¹
do wyró¿nienia odznak¹ Zas³u¿onego dla Rolnictwa najlepszych rolników: Telesfora Waliszewskiego,
W³adys³awa Kamoli, Miros³awa
Dawluda, Krzysztofa Smeli. Odznaki
przypiêli: cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego
Jaros³aw Rzepa i zastêpca Dyrektora
OWARiMR w Szczecinie Arkadiusz
Misiuro.
Wyniki konkursów
KONKURSWIEÑCOW
I OZDÓB DO¯YNKOWYCH
I miejsce PO£CHOWO gm. Wêgorzyno, nagroda - odkurzacz), II
miejsce RADOWO MA£E (mikser
Zelmer), III miejsce PORADZ gm.
£obez (czajnik). Wszystkie zg³oszone miejscowoœci do konkursu otrzyma³y sekatory Fiskars.
OZDOBYDO¯YNKOWE
I miejsce £OSOŒNICA gm. Resko (odkurzacz), II miejsce ROGOWO gm. Radowo Ma³e (opiekacz
Zelmer), III miejsce PRZEMYS£AW
gm. Resko czajnik wszystkie zg³oszone do konkursu sekatory Fiskars.
KONKURS STOISK
GMINNYCH

tygodnik ³obeski 23.9.2014 r.

DO¯YNKI 2014

w Radowie Ma³ym

I miejsce GMINA £OBEZ (odkurzacz), II miejsce GMINA DOBRA
(krajalnica Zelmer), III miejsce GMINA RESKO (gofrownica MPM), IV
miejsce GMINA RADOWO MA£E
(suszarka do owoców), V miejsce
GMINA WÊGORZYNO (opiekacz
MPM).
MIÊDZYGMINNYTURNIEJ
DO¯YNKOWY
I miejsce GMINA £OBEZ (5 x
grabie do liœci Fiskars), II miejsce
GMINA RADOWO MA£E (5 x saperka Fiskars), III miejsce GMINA
WÊGORZYNO (5 x sekator Fiskars),
IV miejsce GMINA DOBRA (5 x zestaw narzêdzi Fiskars), V miejsce

GMINA RESKO (5 x zestaw narzêdzi
Fiskars).
KONKURSAKTYWNA
IEKOLOGICZNAWIEŒ
POWIATU£OBESKIEGO2014
Nagrodzone wsie: I miejsce –
Rogowo (gmina Radowo Ma³e) –
3.000 z³, II miejsce – Tucze (gmina
Dobra) – 2.000 z³, III miejsce – Sielsko (gmina Wêgorzyno) – 1.000 z³.
Komisja zadecydowa³a równie¿
o przyznaniu trzech wyró¿nieñ (po
500 z³) dla: - Mieszewa (gmina Wêgorzyno), Starej Dobrzycy (gmina
Resko) oraz £ob¿an (gmina £obez).
Fundatorem wszystkich nagród
by³o starostwo ³obeskie.
MM
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Sami zadbali o swoj¹ wieœ
(ROGOWO). To wieœ po³o¿ona 9
km na po³udniowy-zachód od Radowa Ma³ego, 8 km na pó³nocnywschód od Dobrej.
Na temat miejscowoœci trudno znaleŸæ jakiekolwiek informacje historyczne. Doktor Beata Afeltowicz w „Nazwach miejscowych by³ego powiatu
³obeskiego” jako pierwsz¹ nazwê wsi
podaje Roggowe z 1447 roku, w 1460
miejscowoœæ zapisano ju¿ jako Rogow.
Jako jedn¹ z mo¿liwych etymologii
podaje „wieœ po³o¿ona na uboczu, w
rogu”.
2 wrzeœnia 1597 Ulryk i Otto Borkowie ze Strzmiela (ojciec i syn) zawarli
uk³ad w sprawie dóbr w Rogowie i Siedlicach oraz ich zobowi¹zañ rodzinnych.
Istniej¹cy tu koœció³ Œw. Micha³a
Archanio³a murowany z ceg³y, otynkowany, datowany jest na XVII w. (lata
60. XVII w., przed 1696 r.), z dwukondygnacyjn¹ wie¿¹. Nad g³ównym wejœciem wmurowana jest kamienna p³yta
z czterema herbami rodziny von Dewitz
i dat¹ 1696 r. Œwi¹tyniê wzniesiono na
niewielkim wzgórku w centrum wsi.

Byæ mo¿e na wzgórzach wczeœniejszej
œwi¹tyni (posiada katakumby). Wewn¹trz znajduje siê o³tarz z dat¹ 1710 r.
obecnie Koœció³ ten ufundowa³ Joachim
Baltazar von Dewitz. Jest to salowy
koœció³ z wielobocznym prezbiterium i
wie¿¹ zachodni¹. Przebudowany w
1870 r. Wg danych z 1867 r. patronem
koœcio³a by³ von Bulow z Dargomyœla.
Przy ewangelickim koœciele parafialnym by³a pastorówka i dom zakrystiana. Dochody parafii pochodzi³y z
dzier¿awy ponad 18 mórg ziemi.
W 1817 z powiatu Nowogard do
powiatu Resko w³¹czono Dargomyœl,
Dobrkowo, Gostomin, £osoœnicê, Maliniec, Mieszewo, Mi³ogoszcz, Orle,
Pogorzelicê, Radzim, Rogowo, Siwkowice, Troszczyno, Wojcieszyce, Wo³kowo, ¯elmowo, natomiast oko³o 1925
wybrukowano drogi Dobra-Mieszewo
i Dobra-Rogowo.
28 czerwca 1946 gmina – jako jednostka administracyjna powiatu ³obeskiego – wesz³a w sk³ad nowo utworzonego woj. szczeciñskiego. Po II wojnie
œwiatowej Rogowo by³o siedzib¹ gminy.

Wed³ug stanu z 1 lipca 1952 gmina
sk³ada³a siê z 8 gromad: Dobrkowo,
Gostomin, Mieszewo, Orle, Rogowo,
Sienno, Zelmowo i Zwierzynek. Gmina
zosta³a zniesiona 29 wrzeœnia 1954
wraz z reform¹ wprowadzaj¹c¹ gromady w miejsce gmin. Jednostki nigdy ju¿
nie przywrócono. Jej dawny obszar
wszed³ w sk³ad gmin Radowo Ma³e i
Wêgorzyno. W Rogowie o zabudowie
owalnicowej znajdowa³a siê niegdyœ
poczta i szko³a.
Obecnie so³tysem wsi jest Andrzej
Szubert. Osobiœcie zg³osi³ swoj¹ miejscowoœæ do konkursu „Aktywna i Ekologiczna Wieœ Powiatu £obeskiego
2014”. Byliœmy tam kilka lat temu i
naszym oczom ukaza³ siê inny obraz
miejscowoœci, ni¿ ten zapamiêtany.
Rogowo swoj¹ zabudow¹ i architektur¹ przypomina niewielkie miasteczko, któremu nie dane by³o rozwin¹æ siê
w wiêkszy oœrodek.
Mieszkañcy przez jakiœ czas nie
dysponowali œrodkami so³eckimi, nie
oznacza to jednak, ¿e nie dbaj¹ o swoj¹
miejscowoœæ, wrêcz przeciwnie. Brak
pieniêdzy z gminy nie przystopowa³
dzia³añ zmierzaj¹cych do upiêkszania i

uatrakcyjniania miejscowoœci. Postanowiono w³asnymi si³ami i œrodkami
zadbaæ o swoj¹ wieœ. Na bagiennym
terenie rozpoczêto prace zmierzaj¹ce
do powstania tam boiska. Jeszcze nie
jest ukoñczone, ale ju¿ nawieziono wystarczaj¹c¹ iloœæ gruzu i wyrównano
wstêpnie teren na tyle, aby go osuszyæ
i przygotowaæ pod dzia³kê sportoworekreacyjn¹. Dokoñczono œwietlicê
wiejsk¹, a obok restauracjê (w przeciwieñstwie do £obza w Rogowie jest siê
gdzie napiæ kawy), natomiast wieœ
upiêkszaj¹ zmyœlne kwietniki oraz
ozdoby wykonane w³asnorêcznie.
Równo przystrzy¿one trawniki oraz
zadbane posesje i centrum œwiadcz¹ o
tym, ¿e wszyscy dbaj¹ o to, aby Rogowo by³o miejscem przyjaznym do
¿ycia. Naprawy potrzebuje jedynie
droga, ale to ju¿ jest w gestii gminy.
MM
Wykorzystano: £abuŸ, Prowincjonalny Okazjonalnik Literacki, Numer
sponsorowany przez Starostwo Powiatowe w £obzie, £obez 2007.
www.turystykalobeska.pl,
http://www.pomorskiezamki.pl

Szko³a Podstawowa w Starogardzie

Wybrali Samorz¹d Uczniowski
(STAROGARD, gm. Resko) W
poniedzia³ek, 15 wrzeœnia 2014
roku, w Szkole Podstawowej w Starogardzie odby³y siê wybory do Samorz¹du Uczniowskiego. Wziêli w
nich udzia³ uczniowie klas IV-VI.
Oddano 41 wa¿nych g³osów.
Kilka dni wczeœniej rozpoczê³a
siê kampania wyborcza. Kandydaci,
czyli „trójki klasowe” z klas IV – VI,
przygotowali plakaty zachêcaj¹ce
do g³osowania na dan¹ osobê. Wyborcy mieli wiêc sporo czasu, aby

zdecydowaæ na kogo oddaæ swój
g³os.
Wybory by³y bardzo ekscytuj¹ce, a ich wynik zadowoli³ chyba
wszystkich. Przewodnicz¹c¹ w Samorz¹dzie Uczniowskim zosta³a
Wiktoria Deberna z klasy VI, zastêpc¹ Kaja Olczak z klasy V, sekretarzem Patrycja Pude³ek z klasy IV,
natomiast skarbnikiem Wojciech
Leszczyñski z klasy IV.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i ¿yczymy wielu sukcesów.
Wiktoria Deberna i Kaja Olczak

INFORMACJE
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Wêgorzyñscy
uczniowie
sprz¹taj¹ œwiat!

(WÊGORZYNO) Tegoroczna
ods³ona kampanii „Sprz¹tamy
Œwiat” odby³a siê pod has³em „Turysto! Szanuj œrodowisko!”.
Do akcji po raz kolejny aktywnie
w³¹czyli siê uczniowie z wêgorzyñskiej podstawówki. Koordynatorkami akcji by³y pani Joanna Stasiak i
pani Alicja Kolbowicz.
20 wrzeœnia 2014 r., w godzinach
porannych, uczniowie z ogromnym
zapa³em wykonywali prace plastyczne nawi¹zuj¹ce do has³a tegorocznej kampanii. PóŸniej uczestniczyli w krótkim apelu, podczas którego pani Joanna Stasiak przypomnia³a zebranym, ¿e akcja odbywa siê ju¿
po raz 21 i omówi³a jej cele. Pani Anna
Jarmo³owicz-Pieróg podsumowa³a

akcjê zbierania makulatury, jaka odbywa³a siê i bêdzie odbywaæ w naszej szkole.
Uczniowie wyposa¿eni w cenne
wskazówki, worki i rêkawice udali
siê pod opiek¹ wychowawców w
wyznaczone rejony miasta, by w
sposób selektywny posprz¹taæ najbli¿sz¹ okolicê.
Zmêczeni, ale szczêœliwi, ¿e wysprz¹tali swoj¹ ma³¹ ojczyznê, udali
siê nad jezioro, gdzie w wyznaczonym miejscu czeka³o ognisko przygotowane przez Radê Rodziców. Tu
uczniowie mogli upiec kie³baski i
wypocz¹æ na piêknej promenadzie.
Zachêcamy Pañstwa do odwiedzenia strony internetowej naszej
szko³y - spwegorzyno.superszkolna.pl, gdzie mo¿na zobaczyæ zdjêcia
z akcji.
AW

Pani
Ma³gorzacie Marczak
wyrazy wspó³czucia
z powodu

œmierci ojca
sk³adaj¹ Burmistrz £obza
i pracownicy Urzêdu Miejskiego w £obzie.
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Dzieñ Integracyjny
w Zespole Szkó³
w Resku

(RESKO) W tradycjê Zespo³u
Szkó³ w Resku wpisa³o siê, ¿e w
pierwszym miesi¹cu nowego roku
szkolnego uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. K. Górskiego
i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
K. K. Baczyñskiego uczestnicz¹ w
Dniu Integracyjnym.
Tegoroczna impreza odby³a siê
17.09 2014 r. Pierwsz¹ okolicznoœci¹,
jaka sprzyja³a poznawaniu siê, by³
udzia³ w miêdzynarodowej akcji
"Sprz¹tanie Œwiata". Wspólne zbieranie œmieci na terenie Reska i w jego
okolicach pozwoli³o lepiej poznaæ
siê zespo³om klasowym, ale tak¿e
przyczyni³o siê do tego, ¿e „zielone
p³uca” naszej ma³ej ojczyzny bêd¹

cieszy³y oko, w czasie spacerów nie
trzeba bêdzie ogl¹daæ niechlubnych
œladów obecnoœci cz³owieka.
Wysi³ek w³o¿ony w posprz¹tanie
okolicy zosta³ nagrodzony nie tylko
poczuciem spe³nienia dobrego
uczynku. Na terenie boisk przylegaj¹cych do Zespo³u Szkó³ rozpalone
zosta³o ognisko, przy którym ka¿dy
pierwszoklasista móg³ upiec kie³baskê (poczêstunek zosta³ zasponsorowany przez Nadleœnictwo Resko).
W sympatycznej atmosferze,
przy piêknej wrzeœniowej aurze,
uczniowie zacieœniali wiêzi kole¿eñskie i wychowawcze.
Agnieszka Grad,
Zespó³ Szkó³ w Resku

Zaproszenie

Zmiana terminu wizyty
studyjnej w spó³dzielniach
socjalnych
LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, ¿e uleg³ zmianie
termin wizyty studyjnej do spó³dzielni socjalnych w powiecie pilskim.

Wizyta odbêdzie siê w ten pi¹tek,
26 bm. Wyjazd sprzed gimnazjum w
£obzie o godz. 9., powrót oko³o 18.
tel. Zapisy i informacje: CIW, tel. 91 57
37 329 lub email: ciw-lobez@wp.pl.
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AGATA PIERÓG ZDOBY£A Z£OTY
MEDAL DLA REPREZENTACJI POLSKI
W Warszawie odby³ siê 7 wrzeœnia 2014 r. IX Miêdzynarodowy
Puchar Lekkoatletyczny. W zawodach tych uczestniczy³o osiem
pañstw europejskich (Rosja, Estonia, Wêgry, Ukraina, S³owacja,
£otwa, Litwa, Polska).
Prawo startu w polskiej reprezentacji, powo³anej przez Stowarzyszenie Sport Dzieci i M³odzie¿y, wywalczyli sobie zwyciêzcy Fina³u Krajowego Czwartków Lekkoatletycznych. Polskê w konkurencji 60 m

dziewcz¹t rocznika 2003 reprezentowa³a mieszkanka naszego powiatu,
uczennica SP Wêgorzyno, Agata
Pieróg. Agata w piêknym stylu pokona³a wszystkie rywalki, uzyskuj¹c
nieosi¹galny dla nich wynik 8,37
sek.
Agata, jako jedyna reprezentantka naszego kraju, zdoby³a z³oty medal w biegu sprinterskim. W klasyfikacji medalowej ca³ych zawodów
zwyciê¿y³y Wêgry, przed Polsk¹ i
£otw¹.
(d)

Wynik biegu na 60 m dziewcz¹t rocznika 2003

Liga wojewódzka

Sparta nie ma sposobu na Jezioraka
Jeziorak Szczecin - Sparta Wêgorzyno 2:0 (1:0)
Kolejnej pora¿ki z zespo³em Jezioraka Szczecin Za³om na jego terenie, dozna³a wêgorzyñska Sparta. Mecz co prawda wygl¹da³ znacznie lepiej, jak ten rozgrywany w
marcu bie¿¹cego roku, ale to nie
pomog³o, by wywieŸæ choæby punkt.
Gospodarze od pierwszych minut ruszyli do zdecydowanego ataku. Ju¿ w pierwszej minucie interweniowa³ Dominik Sobañski – udanie,
ale w 4 minucie by³ ju¿ bezradny po
strzale zawodnika gospodarzy w
okienko bramki. Kolejnych okazji
bramkowych miejscowi mieli jeszcze
kilka. Futbolówka albo mija³a w nieznacznej odleg³oœci poprzeczkê
b¹dŸ przechodzi³a przez pole bramkowe zespo³u goœci bez wykoñczenia. Wiêkszoœæ akcji poprzedzona
by³a dok³adnym i szybkim rozegraniem, czemu niespecjalnie potrafili
zaradziæ podopieczni trenera Chy³y.
W 27 minucie bliski doprowadzenia
do remisu by³ Jarek Kiernicki. Szyb-

ko rozegrany rzut wolny i gapiostwo
miejscowych pozwoli³o napastnikowi Sparty stan¹æ „oko w oko” z bramkarzem Jezioraka, który odbi³ strza³,
wprost do Daniel Romañczyka, ale
ten z najbli¿szej odleg³oœci nie skierowa³ pi³ki do siatki. Goœcie zmarnowali jeszcze kilka innych okazji.
Pocz¹tek drugiej po³owy to ponowne zdecydowane ataki gospodarzy. Po jednej z akcji udan¹ interwencj¹ popisa³ siê Sobañski. W kolejnych minutach tempo zdecydowanie siad³o. Gra przenios³a siê bardziej do œrodka pola, z nielicznymi
próbami stworzenia akcji przez przyjezdnych. W 69 min., w wyniku
kontrataku, pada gol na 2:0. Strzelca
bramki nie upilnowali obroñcy powracaj¹cy za akcj¹ gospodarzy. Ten
w wyniku dogrania spod linii koñcowej, niemocnym, ale celnym strza³em
ulokowa³ pi³kê w bramce. W 79 min.
w polu karnym Jezioraka znalaz³ siê
Norbert Halamus, który próbowa³

indywidualn¹ akcj¹ zdobyæ bramkê
kontaktow¹, jednak zosta³ powstrzymany przez solidn¹ obronê
gospodarzy. W koñcówce spotkania na strza³ z okolic linii pola karnego zdecydowa³ siê Bartek Okoniewski, ale nie przynios³o to zamierzonego efektu. Wynik do koñca zawodów nie uleg³ zmianie

Sparta: Dominik Sobañski, Bart³omiej Drewicz, Patryk ¯urawik, Jaros³aw Konieczny (60' Leszek Radziejewski), Jacek Ko³dyj (75' Arkadiusz Szewczyk), Daniel Romañczyk
(85' Mateusz Zalewski), Rafa³ ¯uk (46'
Norbert Halamus), Kamil Kacprzak,
Micha³ Geszka, Bart³omiej Okoniewski, Jaros³aw Kiernicki.
(ms)
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Szukali talentów w Dobrej
W Dobrej odby³a siê 16. edycja biegów prze³ajowych
„Szukamy talentów”. Przy piêknej pogodzie rywalizowano w 18. biegach dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. By³a to te¿ pierwsza impreza biegowa IV
edycji £obeskiej Ligi Biegowej. Rywalizacji prawie
pó³ tysi¹ca m³odych biegaczy przygl¹dali siê starostowie ³obescy, burmistrz i przewodnicz¹cy rady w
Dobrej. Obok znanych ju¿ z poprzedniej edycji nazwisk, na czo³owych miejscach pokaza³y siê nowe
osoby. Bêdziemy siê im pilne przygl¹daæ, bo jeszcze
tej jesieni, w paŸdzierniku, odbêd¹ siê kolejne dwie
imprezy biegowe dla naszych najm³odszych biegaczy;
w Wêgorzynie (10.10) odbêdzie siê II Wêgorzyñska
Jesieñ Biegowa, a w nastêpnym tygodniu IV Biegi
Or³ów K. Górskiego w Resku. Na wiosnê zaplanowane s¹ trzy imprezy biegowe, a IV £obesk¹ Ligê Biegow¹ obj¹³ swoim patronatem Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystkie imprezy biegowe tegorocznej ligi umieszczone s¹ w cyklu „Pomorze Zachodnie Biega”.
Wyniki biegów w Dobrej.
Szko³y Podstawowe
Dziewczêta - klasy I (2007 i m³.):
1.Urban Magda
SP Starogard
2.Jankowska Amelia
SP Starogard
3.Ekiert Milena
SP Runowo Pom.
4.¯ywalewska Antonina
SP Dobra
5.Zawilska Izabela
SP Dêbica
6.Gawlik Agata
SP Runowo Pom.
Dziewczêta - klasy II (2006):
1.Cichocka Julia
SP Wojtaszyce
2.Drozda £ucja
SP2 £obez
3.Siwiecka Hanna
SP2 £obez
4.Jezierska Anna
SP Lubieniów
5.Góra Wiktoria
SP Resko
6.Góralczyk Wiktoria
SP Dobra
Dziewczêta - klasy III (2005):
1.Kondratiuk Zuzanna
SP Dobra
2.G³owacka Natalia
ZSP Radowo Ma³e
3.Nickl Karolina
SP Runowo Pom.
4.Gliszczyñska Julia
ZSP Radowo Ma³e
5.Cichocka Nikola
SP2 £obez
6.Harzysz Weronika
SP Dobra
Dziewczêta - klasy IV (2004):
1. Bagiñska Dominika
SP Recz
2.Knor Natalia
SP Dêbice
3.Matuszewska Sandra
SP Starogard
4.W³odarz Maja
SP2 £obez
5.Omy³a Marika
ZSP Radowo Ma³e
6.Jarzêbiak Aleksandra
SP Recz
Dziewczêta - klasy V (2003):
1.Zawarska Nikola
SP Recz
2.Kurlej Nikola
SP Recz
3.Cichosz Natalia
SP2 £obez
4.Florczak Roksana
SP Recz
5.Opar Aleksandra
SP Resko
6.Zarzyka Zuzanna
ZSP Radowo Ma³e
Dziewczêta - klasy VI (2002):
1.Jarz¹bek Joanna
SP Dobra
2.Rosiñska Magdalena
SP2 £obez
3.Kmetyk Oliwia
SP Recz
4.Teis Magdalena
SP2 £obez
5.Warakomska Aleksandra
SP Dobrzany
6.Mosler Urszula
ZSP Radowo Ma³e
Ch³opcy - klasy I (2007 i m³):
1.Grzejdak Franciszek
ZSP Radowo Ma³e
2.Góra Marcel
SP Resko
3.Pluciñski Jêdrzej
ZSP Radowo Ma³e
4.Nickl Marcel
SP Runowo Pom.
5.Jasek Jakub
SP Runowo Pom.
6.Leszczyñski Jan
SP Resko
Ch³opcy - klasy II (2006):
1.Zawarski Mateusz
SP Recz
2.Zañ Szymon
SP Recz
3.Dawidowicz Krystian
SP Dêbice
4.Czerenkiewicz Filip
SP Runowo Pom.
5.Rzepkowski Marek
SP2 £obez

6.Lenkiewicz Mateusz
SP Runowo Pom.
Ch³opcy - klasy III (2005):
1.Lenkiewicz Jakub
SP Runowo Pom.
2.Me³ech Hubert
SP Dêbice
3.Odzioba Hubert
ZSP Radowo Ma³e
4.Stasiak Jakub
SP Recz
5.Korzeniecki Damian
SP Wojtaszyce
6.Stawinoga Krzysztof
SP Starogard
Ch³opcy - klasy IV (2004):
1.Ku³ak Oliwer
SP Wojtaszyce
2.Sobañski Kacper
ZSP Radowo Ma³e
2.Prochera Marcel
SP Dêbice
4.Karpiñski Kacper
SP Dobra
5.Rybski Kacper
SP Resko
6.Nocuñ Bartek
SP2 £obez
Ch³opcy - klasy V (2003):
1.Ga³wiaczek Oliwer
SP Wolin
2.Roœczak Jakub
SP Resko
3.Lenkiewicz Bartosz
SP Runowo Pom.
4.Ciê¿ki Jakub
SP Dêbice
5.Kowalczyk Jakub
SP Recz
6.Wejdebach Denis
SP2 £obez
Ch³opcy - klasy VI (2002):
1.Demczur Rafa³
2002 SP Recz
2.Koœcielniak Jaros³aw
2002 SP Dobrzany
3.Luter Wiktor
2002 SP Dêbice
4.Zaj¹c Sebastian
2002 SP Iñsko
5.Polewczak Aleksander
2002 SP Iñsko
6.Kubot Piotr
2002 ZSP Radowo M.
Gimnazja
Dziewczêta - klasy I (2001):
1.Domaradzka Olga
Gimnazjum Wolin
2.Matera Ma³gorzata
Gimnazjum Dobra
3.Czy¿ak Weronika
Gimnazjum Dobra
4.Szada-Borzyszkowska Wiktoria/Gimnazjum Wolin
5.Kacprzyk Aleksandra
ZSP Dobrzany
6.Szabad Klaudia
Gimnazjum Wolin
Dziewczêta - klasy II (2000):
1.Urban Nikola
ZS Resko
2.Stolarczyk Justyna
ZS Resko
3. Urbañska Klaudia
ZSG £obez
4.Bakalarczyk Wiktoria
Gimnazjum Dobra
5.Kubacka Milena
Gimnazjum Dobra
6.Chmielewska Nikola
Gimnazjum Dobra
Dziewczêta - klasy III (1999):
1. Sadowska Milena Gimnazjum Dobra
2.Jarosz Patrycja
Gimnazjum Dobrzany
3.Kwas And¿elika
Gimnazjum Dobrzany
4.Dajek Beata
Gimnazjum Marianowo
5.Korgul Maja
ZS Resko
6.Klik Magda
ZS Resko

Ch³opcy - klasy I (2001):
1.Kleszczyñski Mi³osz
2. Leszczyñski Robert
3.Pasierbek Dawid
4.Probola Natan
5.Micha³owski Tomasz
6.£akomy Filip
Ch³opcy - klasy II (2000):
1.Sa³adajczyk Przemek
2.Ko³odziej Jakub
3.Dajwo Mateusz
4.Liptak Oskar
5.Szulik Maksymilian
6.Baranowski £ukasz
Ch³opcy - klasy III (1999):
1.Strychalski Robert 1999
2.Czajka Pawe³
1999
3.Krygier Tomasz
1999
1999
4.Kalibabka Jerzy
5.Wojciech Kula
1999
6.Biernat B³a¿ej
1999

Gimnazjum Wolin
ZS Resko
Gimnazjum Marianowo
ZSP Radowo Ma³e
Gimnazjum Wolin
SP Dobra
Gimnazjum Wolin
Gimnazjum Dobrzany
Gimnazjum Wolin
ZSP Radowo Ma³e
Gimnazjum Recz
Gimnazjum Wolin
Gimnazjum Resko
Gimnazjum Dobrzany
Gimnazjum Dobrzany
Gimnazjum Wolin
Gimnazjum Dobra
Gimnazjum Marianowo

Dru¿ynowe zwyciêstwa w ramach £obeskiej Ligi
Biegowej wywalczyli: SP2 £obez (dziewczêta) i ZSP
Radowo Ma³e (ch³opcy), a w kategorii szkó³ podstawowych i gimnazjum Dobra (dziewczêta) i ponownie
ZSP Radowo Ma³e (ch³opcy) w gimnazjach.
(r)
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Punkty zosta³y w Szczecinku
Darzbór Szczecinek - Sarmata Dobra 2:1 (1:0)
Pi³karzom Sarmaty Dobra nie
uda³o siê przywieŸæ punktów z jednego z najdalszych wyjazdów ligowych. Na boisku w Szczecinku Sarmata przegra³ 2:1 z miejscowym
Darzborem, trac¹c bramkê w ostatnich minutach meczu.
W sobotnim meczu ju¿ od pocz¹tku przewagê osi¹gnêli gospodarze i w pierwszej po³owie wypracowali sobie kilka sytuacji do strzelenia bramek. Jednak dobra postawa
bramkarza Sarmaty Mateusza Krupskiego spowodowa³a, ¿e tylko raz w
17' gospodarzom uda³o siê strzeliæ
bramkê. Zupe³nie inny obraz gry
nast¹pi³ po przerwie, gdy¿ to Sarmata zacz¹³ stwarzaæ groŸniejsze sytuacje pod bramk¹ gospodarzy. W tym
czasie potê¿nym uderzeniem z ok. 30
m popisa³ siê Damian Dzierbicki, lecz
pi³ka po jego strzale zamiast do
bramki, trafi³a w lewy s³upek bramki
Darzboru. Z doprowadzenia do remisu goœcie mogli siê cieszyæ ju¿ dwie
minuty póŸniej, gdy po ³adnej akcji
praw¹ stron¹ Zdzis³aw Szw¹der zagra³ precyzyjnie do nadbiegaj¹cego
Patryka Podbieg³o, który strza³em
do praktycznie pustej bramki uzy-

ska³ wyrównuj¹cego gola. Jednak
po utracie prowadzenia coraz
wiêksz¹ przewagê zacz¹³ osi¹gaæ
zespó³ Darzboru i w 83' meczu uda³o
mu siê strzeliæ zwyciêsk¹ bramkê.
W œrodê 24 wrzeœnia Sarmata
uda siê do Or³a £o¿nica aby rozegraæ
mecz w ramach III rundy Pucharu
Polski. W meczu tym wyst¹pi¹ w
dru¿ynie Sarmaty m³odzi zawodnicy
i rzadziej wystêpuj¹cy w rozgrywkach ligowych.
Darzbór Szczecinek - Sarmata
Dobra 2:1 (1:0)
Strzelcy bramek: Marcin Kaszczyc (17') i Patryk Drewek (83') dla
Darzboru, Patryk Podbieg³o (55') dla
Sarmaty.
Sk³ady dru¿yn:
Darzbór Szczecinek: Damian
Malak, Kamil Brodowicz, Piotr Kusiak, Grzegorz Kozanko, £ukasz Jurjewicz, Marcin Kaszczyc, Mateusz
Malczyk, Maciej Góra, £ukasz Koœcian, Maciej Szydlak, Pawe³ £acko
oraz w rezerwie: Wojciech Szymecki,
Robert Siemaszko, Ariel Sobczak,
Karol Sadzik, Patryk Drewek, Szymon Góra, Karol Do³gowski.

Gra³a liga

Wygrywa tylko Mewa Resko, Jastrz¹b
remisuje, reszta przegrywa
(POWIAT) Ta kolejka pi³karska dla naszych zespo³ów nie nale¿y do udanych.
Przegrywa Sarmata Dobra, który
musi ciu³aæ punkty w tym sezonie,
by utrzymaæ siê w IV lidze i przetrwaæ
trudny okres zmian kadrowych.

Przegra³a Sparta Wêgorzyno, ale
zdoby³a ju¿ 10 pkt., wiêc bez paniki.
Przegra³ Œwiatowid £obez i tym samym straci³ szansê na lidera, przy
remisie prowadz¹cej Iskry Golczewo. Wygra³a jedynie Mewa Resko, a
punkt zdoby³ Jastrz¹b £osoœnica.

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

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

16 11:5
13 17:8
12 17:8
12 11:4
9 8:6
8 8:8
8 12:9
8 9:10
8 14:10
7 7:10
7 8:14
6 4:4
6 6:14
5 6:8
4 8:18
3 2:12

Granie w planie

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

Sarmata Dobra: Mateusz Krupski, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz,
Andrzej Kierek (65' Mateusz Kowalczyk), Arkadiusz Paw³owski, Damian Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der
(84' Wojciech Kwiatkowski), Cezary
Szkup (46' Filip Plewiñski), Patryk
Podbieg³o, Przemys³aw Rembisz,
Emilian Kamiñski (79' Maciej Go³dyn), oraz w rezerwie: Marcin Kamiñski, Kamil B¹k.
Sêdzia g³ówny: Maciej Brzozowski, sêdziowie asystenci: Mariusz
Kobylak i Marcin Janawa.
estan

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

Klasa A
27.09.14 sobota
Orze³ Prusinowo - B³êkitni Trzyg³ów
11.00 Ba³tyk Gostyñ - Radowia Radowo Ma³e
11.00 Korona Stuchowo - Fala Miêdzyzdroje
14.30 Pionier ¯arnowo - Znicz Wysoka Kamieñska
16.30 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Sowianka Sowno
28.09.14 niedziela
13.00 Jastrz¹b £osoœnica - Jantar Dziwnów

WYNIKI I TABELE
Klasa wojewódzka
Polonia P³oty - Piast Chociwel 0:1,
Orkan Suchañ - B³êkit Pniewo 0:0, Jeziorak Szczecin - Sparta Wêgorzyno
2:0, Ina Iñsko - Flota II Œwinoujœcie
2:0, K³os Pe³czyce - Zorza Dobrzany
3:2, Morzycko Moryñ - Pomorzanin
Nowogard 2:1, Stal Lipiany - Unia
Dolice 0:4, Gavia Choszczno - Odrzynka Radziszewo 4:1.
1. Piast Chociwel
18 15:4
2. B³êkit Pniewo
14 18:11
3. Pomorzanin Now.
12 13:8
4. Morzycko Moryñ
11 9:7
5. Jeziorak Szczecin
10 12:9
6. Stal Lipiany
10 17:12
7. Sparta Wêgorzyno
10 9:7
8. K³os Pe³czyce
9 9:14
9. Zorza Dobrzany
9 18:11
10. Polonia P³oty
7 13:12
11. Ina Iñsko
6 8:11
12. Odrzynka Radziszewo 5 12:18
13. Unia Dolice
5 12:12
14. Gavia Choszczno
4 11:14
15. Flota II Œwinoujœcie 3 6:23
16. Orkan Suchañ
2 2:11
Klasa okrêgowa
Iskierka Szczecin - Kasta Szczecin 3:0,
Victoria 95 Przec³aw - Mewa Resko
0:2, Wicher Brojce - Iskra Golczewo
0:0, Ehrle Dobra Szcz. - Promieñ Mosty 1:2, GKS Mierzyn - Intermarche
Rega Trzebiatów 4:4, Masovia Maszewo - Œwiatowid £obez 1:0, Wybrze¿e Rewalskie - Tanowia Tanowo
3:2, Fagus Ko³bacz - Sparta Gryfice 1:2.
1. Iskra Golczewo
2. Œwiatowid £obez
3. Iskierka Szczecin
4. Wybrze¿e Rewalskie
5. Tanowia Tanowo
6. Intermarche Rega
7. GKS Mierzyn
8. Masovia Maszewo
9. Sparta Gryfice
10. Mewa Resko
11. Fagus Ko³bacz
12. Promieñ Mosty
13. Kasta Szczecin
14. Wicher Brojce
15. Ehrle Dobra Szcz.
16. Victoria 95 Przec³aw

13 12:4
12 14:9
12 8:6
11 10:7
11 16:12
11 18:9
11 19:13
8 10:10
8 9:9
7 8:9
7 11:13
7 8:13
6 7:15
5 3:9
4 10:13
1 3:15

Klasa A
Fala Miêdzyzdroje - Orze³ Prusinowo 5:2, B³êkitni Trzyg³ów - Pionier
¯arnowo 5:1, Ba³tyk Gostyñ - Jastrz¹b £osoœnica 0:0, Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo 6:0, Znicz
Wysoka Kamieñska - Prawobrze¿e
Œwinoujœcie 6:0, Sowianka Sowno Radowia Radowo Ma³e 2:1.
1. Jantar Dziwnów
12 22:1
2. Znicz Wysoka Kam. 12 15:2
3. Fala Miêdzyzdroje
10 12:4
4. Korona Stuchowo
9 15:8
5. Sowianka Sowno
9 9:2
6. B³êkitni Trzyg³ów
6 17:6
7. Pionier ¯arnowo
4 8:14
8. Radowia Radowo M.
3 7:10
9. Jastrz¹b £osoœnica
2 2:12
10. Orze³ Prusinowo
1 4:15
11. Ba³tyk Gostyñ
1 0:15
12. Prawobrze¿e Œwin.
0 1:23
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez

(427)
(278)
(195)

POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(195)
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(176)
Beata Medunecka - PUP £obez
(56)
Ryszard Brodziñski - starosta
(39)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez (37)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
(31)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
(29)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
(20)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(16)
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
(16)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (12)
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
(10)
Janina Szulc SR £obez
(8)
Janusz Zarecki £DK (7)
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie (6)
Maria Sola - PUP £obez
(6)
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
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Lech Urba?ski 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
Janusz Skrobiñski - radny RM £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

Kupon
+

nr 34

pozytywnie oceniam

(278)
(148)
(111)
(101)
(77)
(61)
(33)
(27)
(23)
(15)
(14)
(12)
(11)
(11)
(10)
(10)
(9)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)

Alicja Tulig³owicz UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Joanna Kardaœ - UM £obez

(3)
(3)
(3)
(3)

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

(32)
(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

(427)
(180)
(110)
(104)
(75)
(28)
(21)
(13)
(8)
(8)
(5)
(3)
(3)
(3)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(18)
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (6)
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
(3)
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (3)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (22)

Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
Katarzyna Soczawa - starostwo ?obez
Kamila Podfigurna - Starostwo
Beata D¹bro - PUP £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP

(6)
(5)
(4)
(4)
(3)

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Helena Szwemmer - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
W?adys?aw Tabaka - radny RM ?obez
Krystyna Bogucka - radna RM
Kamila Deuter - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Marian Koziory?ski - UM ?obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Magdalena Chmura - UM £obez
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Agnieszka Kielar - UM £obez
Gra?yna Wawrzo?a - UM ?obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez Wies³awa Romejko - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Dariusz Ledzion - £DK
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Miros³awa Turbak UM £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

(319)
(93)
(87)
(86)
(80)
(73)
(72)
(71)
(62)
(28)
(23)
(23)
(19)
(19)
(18)
(15)
(14)
(14)
(13)
(10)
(10)
(8)
(8)
(7)
(8)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)

NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (97)
Jaros³aw Namaczyñski - dyr. PUP £obez (30)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(14)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(12)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(10)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(9)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (5)

5 000
nagrody

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

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

-
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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).

GMINA DOBRA
Piotr Hebda- radny gm. Dobra
(17)
Kazimierz £ojek - radny gm. Dobra
(15)
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (8)
GMINA RESKO
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (168)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (157)
Barbara Basowska - radna RM
(143)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(121)
Renata Kulik - RM Resko
(86)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (76)
Jolanta Furman - CK
(55)
Andrzej Nowak - RM Resko
(37)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
(31)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(27)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(27)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko (23)
Kamila Jaworska - UM Resko
(17)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(15)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(12)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(11)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (11)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku (9)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko (8)
Pawe³ Gradus - RM Resko
(7)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(6)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko (3)
Halina Puch - UM Resko
(3)
Jan Czaban - radny RM Resko
(3)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (3)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (40)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(13)
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Galeria naszych mieszkañców

Marysia

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

ROZMAITOŒCI

Zapiski z pamiêci
Niedziela, 15.12.2013.
Dzieñ bez niespodzianek.
Rano opa zrobi³ striptiz mówi¹c,
¿e mu za zimno. Ka¿demu by
by³o zimno z go³ym ty³kiem. Na
œniadanie dosta³ kie³basê na gor¹co. Do wody doda³em soli,
majeranku i z¹bek czosnku. I tak
przyniós³ sobie soli i soli³ do bia³ego. Wieczór przechlapany..
Dziadek tylko hilfe. Wstaje tylko
po to, aby znów siê po³o¿yæ.
Gdy le¿y, to chce wstaæ, gdy
wstanie, to chce siedzieæ, gdy
siedzi, to chce wstaæ lub siê po³o¿yæ. I tak w kó³ko ju¿ ponad
15 razy, a jest dopiero 20,45.
Swêdz¹ca skóra nie daje mu
spokoju. Mia³ do mnie przyjœæ
Darek, mo¿e te¿ z tego powodu
jestem bardziej podenerwowany. Ugotowa³em kapuœniak. Palce lizaæ. Gotuj¹c ziemniaki
osobno, przypali³em je siedz¹c
przed telewizorem. Garnek do
skrobania. Smród w ca³ym
domu, a do tego jeszcze Dziadek
³azi i nie daje posprz¹taæ. Ugotowa³em nastêpne. Jutro zrobiê
jeszcze pieczarki nadziewane.
Swêdz¹ce nogi go wykañczaj¹.
Wiem co to za straszna dolegliwoœæ. Moja ¿ona w szczytowym okresie alergii cierpia³a podobne katusze. Pod strumieniem gor¹cej wody szorowa³a
rany na d³oniach plastykow¹
szczotk¹. Mi od patrzenia robi³o
siê s³abo.

Poniedzia³ek,
16.12.2013.
Dziadek usn¹³ dopiero po zjedzeniu talerza kapuœniaku. Po
prostu po kolacji, któr¹ zjad³ po
³epkach, by³ g³odny. Spa³ ju¿ spokojnie do rana. Po obiedzie m³odsza córka przyprowadzi³a mi
ch³opaka, aby zobaczy³, jaki program mam zainstalowany w
moim komputerze. Powiedzia³em
mu, ¿e jeœli bêdzie mia³ ochotê, to
mo¿e do mnie przyjœæ kiedy bêdzie mu pasowaæ po 17-tej. Chc¹
CMYK
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mi kupiæ t³umacza do komputera
i go zainstalowaæ. Pyta³a te¿ o
adres, czy¿by chcia³a wys³aæ
paczkê do domu. Jest mi z tego
powodu mi³o. Jestem z Dziadkiem zaproszony na wigiliê oraz
na drugi dzieñ œwi¹t. Pierwszy
dzieñ bêdzie starsza z córek i chyba bêdê mia³ wolne. Dzwonili te¿
z firmy. Zda³em im sprawozdanie
ze stanu zdrowotnego Dziadka i
wyrazi³em chêæ pracy do koñca
stycznia. Na ten temat bêdziemy
rozmawiaæ konkretnie w styczniu. ¯yczyliœmy sobie wszystkiego najlepszego z okazji œwi¹t i
nowego roku. Dziadek œpi od
18.10 i chyba siê budzi - 19,45.
Mam dla niego deser. Chcia³em w
dzieñ zrobiæ pedikir, ale mi nie
pozwoli³. Wszystko by³o dobrze
do momentu, gdy opi³owa³em
pierwszy ma³y palec u nogi. Z
wra¿enia zostawi³em go z nogami
w solance. Dopiero ¿ona przypomnia³a mi, ¿e to go mo¿e swêdzieæ. Wiêc wymy³em mu nogi
ciep³¹ wod¹ i wytar³em. Z rozpêdu umy³em te¿ dwie szyby w goœcinnym pokoju i poprawi³em
jedn¹ w jadalni .Oczywiœcie nie t¹
sam¹ wod¹.

Wtorek, 17.12.2013.
Dzisiaj zakupy. Wyda³em prawie 110 euro. Ale mam ju¿ prawie
wszystko do koñca roku, oprócz
pieczywa i owoców. Dziadek
przespa³ prawie ca³y dzieñ i teraz
wybiera siê na spacer. Chce aby
go wypuœciæ na dwór. Jest 21.
Powiedzia³em , ¿e o tej porze dzieci i dziadkowie ju¿ œpi¹. Nawet siê
nie obrazi³. Siedzi na kanapie i nie
wie co robiæ. Ma miseczkê z
owocami, kompot i winogrona.
Trochê zatrzyma³ wody i siê drapie do krwi. Od wczoraj gotujê
flaki. Ju¿ prawie doprawi³em. S¹
smaczne i gêste. Da³em do nich
wo³owinê, indyka i flaki, zasma¿kê i sporo warzyw. Rozmra¿am
te¿ kapustê na go³¹bki, a w³aœciwie liœcie, które mi pozosta³y po
robieniu poprzednich go³¹bków..
Te zrobiê jutro. Cdn.
WP

