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„Ku pamiêci tych, którzy odeszli do krainy wiecznych ³owów”

Kontrowersyjny obelisk
przy cmentarzu
(£OBEZ). W pobli¿u
kamienia poœwiêconego
pamiêci Otto Puchsteina,
niemieckiego
archeologa urodzonego
w grodzie nad Reg¹,
postawiono drugi
kamieñ. Ma mieœciæ siê
na nim napis: „Ku
pamiêci tych, którzy
odeszli do krainy
wiecznych ³owów”.
Czyli dla kogo??? Str. 5
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£obez a inne
Zmniejszyli op³aty miasta powiatowe
za wodê i œcieki
Mieszkañcy zap³ac¹ mniej

(WÊGORZYNO). W ostatnim
dniu wrzeœnia radni gminy Wêgorzyno zatwierdzili nowe taryfy op³at
za wodê i œcieki. Mieszkañcy zap³ac¹ o 12 gr mniej za zu¿yt¹ wodê
i 31 gr mniej za odebrane œcieki. To
rzadki przypadek w gminach na tle
nieustannych podwy¿ek podatków i
op³at. Nowe ceny zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 listopada.
Ceny za wodê: gospodarstwa
domowe, przemys³owi i pozaprzemys³owi odbiorcy us³ug, gmina za
wodê pobran¹ z publicznych studni
i zdrojów ulicznych, do zasilania
publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych – cena za 1 m.szeœc.
dostarczonej wody 3,96 z³/m.szeœc.
brutto (by³o 4,08 z³).
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza g³ównego - 6,81 z³/odbiorcê/
miesi¹c (bez zmian).
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wed³ug
wodomierza przy punkcie czerpal-

nym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz g³ówny rozliczany jest z zarz¹dc¹ lub w³aœcicielem budynku) – 4,99 z³ za odbiorcê na
miesi¹c (bez zmian).
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wed³ug
przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody – 5,42 z³ za
odbiorcê na miesi¹c (ta stawka równie¿ nieznacznie zmala³a, gdy¿ by³o
5,46 z³).
Stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorcy rozliczanego wed³ug
wodomierza dodatkowego, mierz¹cego iloœæ bezpowrotnie zu¿ytej
wody (dla dostarczania wody i odprowadzania œcieków lub dla odprowadzania œcieków) – 1,35 z³ za odbiorcê na miesi¹c (bez zmian).
Wysokoœæ cen i stawek op³at za
odebrane œcieki: gospodarstwa domowe, przemys³owi i pozaprzemys³owi odbiorcy us³ug zrzucaj¹cy
œcieki do urz¹dzeñ komunalnych –
cena za 1 m.szeœc. odebranych œcieków 7,94 z³ za m.szeœc. (by³o 8,25 z³).
Wszystkie kwoty s¹ podane jako
brutto.
(r)

Przegl¹daj¹c ostatnio strony internetowe miast i miejscowoœci naszego województwa doszed³em do
wniosku, do którego zapewne dosz³o ju¿ wielu mieszkañców naszego
miasta, ¿e £obez jest jedynie miastem marketów. W miastach naszego województwa o podobnej lub
mniejszej liczbie mieszkañców
(Drawsko Pomorskie, Z³ocieniec,
Pyrzyce, Barlinek) funkcjonuj¹ doœæ
dobrze oœrodki kultury, w których
ofercie znajduje siê chocia¿by niewielkie kino. W £obzie niestety
mówi siê, ¿e m³odzie¿, do której siê
zaliczam, ha³asuje, niszczy wspólne
mienie, ale m³odzie¿, która ma gdzie
wyjœæ, spotkaæ siê, chocia¿by w kinie, nie robi szkód dla miasta i mieszkañców. Je¿eli w³adza daje nam alternatywê od picia piwa na promenadzie poprzez niewielkie kino w mieœcie powiatowym. Jestem przekonany, ¿e miasto mia³oby z takiej inwestycji profity, gdy¿ do £obza, podobnie jak obecnie do Drawska Pomorskiego przyje¿d¿aliby ludzie z
okolicznych miasteczek i wsi i tu U
NAS wydawaliby pieni¹dze, które
napêdza³yby nasze miasto. Dobrym
przyk³adem jest w³aœnie Drawsko
Pom., które czêœciowo „¿yje” z pie-

Pan Kazimierz Rynkiewicz, Redaktor Naczelny Tygodnika £obeskiego

Sprostowanie
W zwi¹zku z opublikowaniem w
dniu 16 wrzeœnia 2014 r. na ³amach
gazety „Tygodnik £obeski” artyku³u pt. „Jak daleko nam do normalnoœci”, którego autorem jest Pan Antoni Moroz Okrêgowy Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców w Szczecinie wyjaœnia, ¿e:
1. Wbrew twierdzeniom autora
artyku³u pt. „Jak daleko nam do normalnoœci” Polski Zwi¹zek Dzia³kowców nie pobiera ¿adnych op³at za
u¿ytkowanie gruntu. Polski Zwi¹zek
Dzia³kowców nie pobiera sk³adki
cz³onkowskiej od ka¿dego dzia³kowca w wysokoœci 108 z³. Ka¿dy
dzia³kowiec u¿ytkuje dzia³kê nieodp³atnie. Prawo u¿ytkowania dzia³ki w
Rodzinnym Ogrodzie Dzia³kowym
jest prawem nieodp³atnym, za które
Stowarzyszenie ogrodowe nie pobiera wynagrodzenia. Nieprawd¹
jest, ¿e na rzecz PZD odprowadzana
jest sk³adka w wysokoœci 26 groszy
od metra kw. Cz³onek Polskiego
Zwi¹zku Dzia³kowców op³aca sk³adkê cz³onkowsk¹, której wysokoœæ w

stosunku rocznym wynosi 19 gr/
mkw., co w przypadku autora daje
kwotê oko³o 70 z³ rocznie, z czego
65% tej kwoty zostaje do dyspozycji
ogrodu i przeznaczona jest na bie¿¹ce funkcjonowanie Ogrodu, a pozosta³e 35%, czyli oko³o 24 z³ rocznie
przeznaczana jest na dzia³alnoœæ statutow¹ Zwi¹zku. Nieprawd¹ jest, i¿
108 z³ od ka¿dego dzia³kowca przeznaczane jest na sowite pensje.
Po pierwsze, na rzecz PZD dzia³kowiec przekazuje rocznie 6 groszy
za metr kw. u¿ytkowanej dzia³ki
(œrednia wielkoœæ dzia³ki to 300
mkw.), a po drugie – kwota ta nie jest
przeznaczana na pensje, lecz na dzia³alnoœæ statutow¹ Zwi¹zku. Nadto
cz³onkostwo w Stowarzyszeniu Polski Zwi¹zek Dzia³kowców jest dobrowolne i ka¿dy dzia³kowiec, nie
trac¹c prawa do dzia³ki, mo¿e zrezygnowaæ z cz³onkostwa w Stowarzyszeniu PZD.
2. Nieprawd¹ jest, i¿ Prezes ROD
XXX lecia Wojska Polskiego w
£obzie nie zabezpieczy³a hali w celu

odbycia zebrania w dniu 6 wrzeœnia
2014 r. Hala by³a zabezpieczona, zebranie odby³o siê w sposób prawid³owy.
3. Nieprawd¹ jest, i¿ na zebraniu
w dniu 6 wrzeœnia 2014 r. w zwi¹zku
z brakiem quorum Prezes ROD zdecydowa³a siê, ¿e II zebranie odbêdzie siê tego samego dnia o godzinie
12.30. Termin II zebrania okreœlony
by³ ju¿ w zawiadomieniach o terminie
zebrania wys³anych dzia³kowcom
co najmniej 14 dni przed terminem
zebrania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezes OZ PZD w Szczecinie
Tadeusz Jarzêbak Cz³onek
Prezydium OZ PZD Tomasz
Olkuski
Od Redakcji.
Autor artyku³u pan Antoni Moroz odpowie na to sprostowanie w
nastêpnym numerze.

niêdzy tam pozostawionych. Na
parkingu przed kinem wiêkszoœæ samochodów posiada rejestracje:
ZDR, ZLO, ZSD, tak wiêc mieszkañcy Œwidwina przyje¿d¿aj¹ do Drawska do kina, mieszkañcy Drawska
je¿d¿¹ do Œwidwina na basen, a
mieszkañcy £obza je¿d¿¹ do Drawska i Œwidwina, na czym korzystaj¹
obydwa miasta powiatowe i ewentualnie koncern PKN ORLEN z P³ocka
(bo trzeba zatankowaæ paliwo).
Nasz £obez powoli wymiera, coraz wiêcej m³odych ludzi wyje¿d¿a
gdziekolwiek. Przybywa za to aptek
- obecnie 9, co œwiadczy o du¿o
wiêkszej liczbie ludzi starszych, ni¿
m³odszych, bo koncerny farmaceutyczne wiedz¹ gdzie siê ulokowaæ.
Czy ktokolwiek z tych starszych,
z tych, którzy dotychczas trzymali
siê w³adzy, zrobili coœ dla nas – dla
m³odych, zrobili cokolwiek, aby nas
tu zatrzymaæ? Czytam gazety i wiem,
¿e widzicie, ¿e £obez starzeje siê,
mówicie o tym, ale dlaczego godzicie
siê na to? Dlaczego nas st¹d wyganiacie?
Grzegorz Mo³odkiewicz
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Œwidwinianka uderzy³a audi
w autokar z niemieckimi muzykami
(WÊGORZYNO-CHOCIWEL)
Wypadek drogowy na krajowej 20.
pomiêdzy Chociwlem, a Wêgorzynem skutkowa³ przetransportowaniem œmig³owcem 27-letniej
mieszkanki Œwidwina do szczeciñskiego szpitala. Trzydziestu niemieckich uczestników zdarzenia
nie dozna³o obra¿eñ cia³a.
W czwartek, 9 bm., oko³o godziny 17.30, na drodze krajowej nr 20,
samochód osobowy zderzy³ siê z autokarem przewo¿¹cym niemieckich
muzyków. Ze wstêpnych ustaleñ
wynika, ¿e 27-letnia mieszkanka Œwidwina, jad¹c od strony Wêgorzyna
w kierunku Chociwla, za ³ukiem drogi nie zapanowa³a nad pojazdem i
wjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu,
gdzie porusza³ siê autokar na niemieckich numerach rejestracyjnych.
Jego kierowca usi³owa³ jeszcze zjechaæ do boku, jednak strome pobocze nie pozwoli³o unikn¹æ zderzenia.
W pojeŸdzie znajdowa³o siê 30
osób z Niemiec. Wszyscy do Polski
przyjechali z oddalonego o blisko
100 km od granicy Neustrelitz. S¹siedzi z zachodniej granicy to muzycy,
w wiêkszoœci w wieku od 14-18 lat.
Na skutek wypadku kieruj¹ca
audi A3 z obra¿eniami cia³a œmig³ow-

cem przetransportowana zosta³a do
szczeciñskiego szpitala, zaœ zarówno kierowca jak i pasa¿erowie autokaru nie doznali obra¿eñ cia³a.
Na miejscu specjalista kryminalistyki zabezpieczy³ œlady, a œledczy
przeprowadzili czynnoœci dochodzeniowo œledcze, które teraz pozwol¹ dok³adnie ustaliæ przyczyny i
okolicznoœci zdarzenia. Ponadto
funkcjonariusze z Wydzia³u Ruchu
Drogowego zabezpieczyli miejsce
zdarzenia i zorganizowali objazdy
tak, aby zminimalizowaæ utrudnienia
w ruchu, które trwa³y do póŸnych
godzin wieczorowo-nocnych.
Ponadto wskutek wypadku autokar nie nadawa³ siê do dalszej jazdy, a kolejny, który zorganizowany
zosta³ w zastêpstwie przyby³ dopiero po kilku godzinach. W tym czasie
bêd¹ca na miejscu zdarzenia Burmistrz Chociwla natychmiast zorganizowa³ miejsce, w którym 30 uczestników zdarzenia ten czas mog³o
przeczekaæ. W hali sportowej w Chociwlu wszyscy skorzystali z ciep³ego

posi³ku, opieki medycznej, a nastolatkowie czas dodatkowo umilili so-

bie wykorzystuj¹c wyposa¿enie
obiektu sportowego.
(kp)

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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Wystartuj¹ w wyborach
(POWIAT) Przedstawiamy
wstêpne listy niektórych komitetów z powiatu ³obeskiego. Ostateczn¹ listy wydrukujemy po upublicznieniu przez Komisarza Wyborczego.
Gmina £obez
Kandydaci na burmistrza w gminie £obez: Ryszard Sola, Janusz
Skrobiñski, Micha³ Kar³owski,Arkadiusz Siwiñski, Piotr Æwik³a.
Okrêg nr 1: Waldemar Winiarski,
Krystyna Bogucka, Wies³aw Piecuch, Tadeusz Brzeziñski, Marcin
Bas, Arkadiusz Siwiñski, Jaros³aw
£abaziewicz.
Okrêg nr 2: Rafa³ Peter, Ma³gorzata Zasada, Miros³awa Borowska,
Czes³aw Jêdrzejczyk, Tomasz Fojna
(PSL).
Okrêg nr 3: Zdzis³aw Szklarski,
Teresa Smolich, Mariusz Wijatyk,
Marcin Æwik³a, Janusz Skrobiñski.
Okrêg nr 4: Piotr Laszuk, Maria
Buller, tadeusz Sikora, Jadwiga Wêzik, Zofia W³odarz, Mariusz Wolanicki.
Okrêg nr 5: Ryszard Krzêæko,
Adam Hlib, Wies³aw Murawski, El¿bieta Gawryluk.
Okrêg nr 6: Zbigniew Pude³ko,
Dorota Zienkiewicz, Zbigniew Kramek, Iwona Dy³a.
Okrêg nr 7: Wincenty Nowik, Janina Niko³ajczyk, El¿bieta Modrzejewska, Grzegorz Mo³odkiewicz,
Rafa³ ¯ukowski.
Okrêg nr 8: Andrzej Jurzysta,
Maria Pokomeda, Zofia Osieczko,
Wies³aw Æwik³a, Marcin Pietrzyk.
Okrêg nr 9: Danuta Zarzeczna,
Kazimierz Chojnacki, Bronislaw Ar³ukowicz.
Okrêg nr 10: Bogdan Górecki,
Czes³awa Lasota, Agnieszka Rêkiewicz, Katarzyna Iwan.
Okrêg nr 11: Henryk Stankiewicz,
Krzysztof Malinowski, Jan Pi³at,
Agnieszka Kwolek.
Okrêg nr 12: Wies³awa Romejko,
Marek Rokosz, Zenon Nowicki, Bo¿ena Van Hoeck, Krzysztof Pyka³o.
Okrêg nr 13: Zofia D¹bro, Barbara Kordyl, Grzegorz Karpa³a, Ryszard Bartczak.
Okrêg nr 14: Waldemar Zakrzewski, Waldemar Lisik, Maciej Stachowiak, Mieczys³aw Lisik.
Okrêg nr 15: Antoni Ku¿el, Lech
Urbañski, Barbara Andryszak, Bo¿ena Korniluk, Wojciech Sierpiñski.
Gmina Resko
Kandydaci na burmistrza:Arkadiusz Czerwiñski, Edyta Klepczyñska, z domu Jaskulska (PSL).

Kandydaci na radnych (PSL).
Okrêg nr 1: Katarzyna Jaworska.
Okrêg nr 2: Edyta Klepczyñska.
Okrêg nr 4: Lidia Helena Czy¿.
Okrêg nr 5: Dorota £achmanowicz.
Okrêg nr 6: Marcin Czura.
Okrêg nr 7: Alicja Wójcik.
Okrêg nr 8: Adam Seredyñski.
Okrêg nr 9: Tadeusz Kajma.
Okrêg nr 10: Jacek Jankowski.
Okrêg nr 11: Renata Lidia Nowak.
Okrêg nr 12: Eugeniusz Rokosz.
Okrêg nr 13: Andrzej L. Nowak.
Okrêg nr 14: Bo¿ena Gromek.
Okrêg nr 15: Stanis³aw Buczek.
Gmina Wêgorzyno
Kandydaci na burmistrzów: Monika KuŸmiñska z KWW Gmina dla
Mieszkañców i Gra¿yna Karpowicz z
PSL.
Kandydaci na radnych (PSL):
Okrêg nr 1- Urszula Noryca,
okrêg nr 2 Marta Boryszewska¯urek, okrêg nr 3 Joana Stasiak,
okrêg nr 4 Anna £uksza, okrêg nr 5
Agnieszka Wilczañska z domu Stêpieñ, okrêg nr 6 Ewelina £uczyñska,
okrêg nr 7 Barbara Górniak, okrêg nr
8 Andrzej Pêdziwiatr, okrêg nr 9 Barbara Koœmiñska, okrêg nr 10 Maria
S³awska, okrêg nr 11 Maria Kolasa,
okrêg nr 12 Bogus³aw Szy³owicz,
okrêg nr 13 Krzysztof Krz¹czkowski,
okrêg nr 14 Barbara Krumin.
Gmina Radowo Ma³e
Kandydaci na wójtów: Józef Wypijewski, Wies³aw Lorent z PSL.
Kandydaci na radnych (PSL):
Okrêg nr 1 Krzysztof Borkowski,
okrêg nr 2 Gra¿yna Horbacz, okrêg nr
3 Józef Lewandowski, okrêg nr 4
Marianna Lorent, okrêg nr 5 Robert
Banaœ, okrêg nr 6 Andrzej Szubert,
okrêg nr 7 Dawid Szczesiak, okrêg nr
8 Marzena Taborska, okrêg nr 9 Wioletta Koz³owska, okrêg nr 10 Andrzej
Kusyk, okrêg nr 11 Dawid Adamski,
okrêg nr 12 Lilianna Ligêza, okrêg nr
13 Janina Pawluk, okrêg nr 14 W³adys³aw Kamola, okrêg nr 15 Boles³aw £êcki.

Kandydaci do Rady
Powiatu £obeskiego
Okrêg nr 1 - gmina £obez
KWW Przyjazny Powiat: Zdzis³aw Bogdanowicz, Marek Kubacki,
Jerzy Rakocy, Irena Lenkiewicz, Jaros³aw Szczypiñski, Mariusz Mazur,
Wojciech Skoniecki, Artur Andrusieczko, Monika Sypu³ek, Joanna
Mazurek, Malwina Wiœniewska,
Beata Skrobiñska.

KWW Porozumienie Samorz¹dowe: Ireneusz Kabat, El¿bieta Pilecka, Tadeusz JóŸwiak, Dariusz Ledzion, Witold Mazur, Helena Szwemmer, Ryszard Sola (SEC), Ewa Ciechañska, Beata Zapalska, Eliza
Grzeszczak, Mariola Kotowicz, Ryszard de Lewin-Lewiñski.
KW PSL: Micha³ Kar³owski,
Pawe³ Marek, Mieczys³aw Fojna,
Jaros³aw ¯uk, Andrzej Adamów,
Magdalena Œniadecka, Gra¿yna
Moskal, Lucyna Majchrzak, Beata
Ch³opik, El¿bieta Ziêba, Marian Kozioryñski, Edward Drozda.
Okrêg nr 2 – gmina Resko
KWW Przyjazny Powiat: Cecylia Degler, Stanis³awa Barcikowska,
Wies³awa Rachfa³, Roman Gojlik,
Dariusz Kêsy, Lech P³uciennik.
KWW Porozumienie Samorz¹dowe: Zdzis³aw Trojga, Arkadiusz
Czerwiñski, Jolanta Furman, Barbara Basowska, Zbigniew Pa³ubiak,
Ryszarda Czaban.
KW PSL: Andrzej Gradus, Teofil
Kazimierz Bus, Halina Frost, Józef
Leœniak, Mariola Jolanta Jurzysta.

Okrêg nr 3 - gminy Dobra
i Radowo Ma³e
KWW Przyjazny Powiat: Alicja
Sokal, Alina Tchurz, Iwona Kwiatkowska, Miros³aw Budzyñski, Janusz £ukomski, Ryszard Sarna.
KWW Porozumienie Samorz¹dowe: Ewa Dmochowska-Hatalska,
Jan Zdanowicz, Emil Chodañ, Zbigniew Sidor, Bogumi³a Hell, Irena
Grzesiuk.
KW PSL: Zygmunt B³awŸdziewicz, Józef B¹k, Miros³aw Dawlud,
Agnieszka Witkowska, Krystyna
Kirejczyk, Urszula Sira.
Okrêg nr 4 - gmina Wêgorzyno
KWW Przyjazny Powiat: Monika KuŸmiñska, Janina Mazuro, Jagie³ka, Krzysztof GwódŸ, Andrzej
Nowacki, Józef Drozdowski.
KWW Porozumienie Samorz¹dowe: Zofia Makarec, Zdzis³aw Madejczyk, Nakiela, Wies³awa Kuczyñska, Waldemar Konefa³.
KW PSL: Gra¿yna Karpowicz,
El¿bieta Gêbka, Irena Szewczuk, Jan
Buchwa³, Jacek Kaliciñski, Pawe³
Bot.
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„Ku pamiêci tych, którzy odeszli do krainy wiecznych ³owów”

Kontrowersyjny obelisk
(£OBEZ). W pobli¿u kamienia
poœwiêconego pamiêci Otto Puchsteina, niemieckiego archeologa
urodzonego w grodzie nad Reg¹,
postawiono drugi kamieñ. Ma mieœciæ siê na nim napis: „Ku pamiêci
tych, którzy odeszli do krainy
wiecznych ³owów”.
Mieszkañcy poproszeni o pierwsze skojarzenia napisu, jaki ma znaleŸæ siê na kamieniu odpowiadali: z
Apaczami – dla Indian Pó³nocnoamerykañskich to raj, z psami, z myœliwymi.
Burmistrz £obza Ryszard Sola w
odpowiedzi na nasze pytania wyjaœni³, ¿e 2 wrzeœnia Zarz¹d Ko³a
£owieckiego Nr 42 „Jeleñ” w £obzie
zwróci³ siê z proœb¹ do niego o wyra¿enie zgody na postawienie przy
cmentarzu komunalnym w £obzie
Obelisku „Ku pamiêci tych, którzy
odeszli do krainy wiecznych ³owów”.

23 wrzeœnia burmistrz w odpowiedzi poinformowa³, ¿e obelisk stanowi obiekt ma³ej architektury i nale¿y dokonaæ zg³oszenia jego postawienia w Starostwie Powiatowym.
Po spe³nieniu wymagañ prawnych
burmistrz nie widzia³ przeszkód w
postawieniu obelisku.
Gdy po³o¿ono kamieñ, w redakcji
rozdzwoni³y siê telefony z pytaniem
- co tu bêdzie. Opisaliœmy, i ju¿ wiadomo. Ale zamiast rozjaœnienia sprawy, pojawi³o siê wiêcej w¹tpliwoœci.
Do chwili obecnej nie wiemy,
kogo autorzy sentencji, jaka ma byæ
na kamieniu, maj¹ na myœli: Indian
(bo kraina wiecznych ³owów to ich
tradycja), myœliwych, którzy zginêli
w obronie ojczyzny lub w walce z k³usownikami, a mo¿e leœniczych, którzy zginêli w Katyniu? Bo przecie¿ ci,
co zmarli naturalnie, maj¹ ju¿ groby
na cmentarzu.

Druga w¹tpliwoœæ - czy to znaczy, ¿e ka¿dy mo¿e sobie postawiæ
pomnik w miejscu publicznym? W

kolejce stan¹ zaraz wêdkarze, pszczelarze, stra¿acy, murarze. Co Pañstwo o tym s¹dziecie?
(r)

Jak zrobiæ z ig³y wid³y, czyli kampaniê
czas zacz¹æ
(WÊGORZYNO). W pierwszy
wtorek paŸdziernika na blogu Wêgorzyno Mój Dom, prowadzonym
przez by³¹ burmistrz Gra¿ynê Karpowicz, startuj¹c¹ równie¿ w tegorocznych wyborach, pojawi³ siê
wpis dr W. Andrusewicz, który
wzburzy³ radnych i nie pozosta³ bez
odpowiedzi. Dr. W. Andrusewicz
zarzuca obecnej burmistrz dzia³ania na jej szkodê. Czy tak jest w rzeczywistoœci?
W Wêgorzynie rozpoczê³a siê
ju¿ kampania wyborcza pomiêdzy
dwoma obozami: by³ej i obecnej
burmistrz. Na stronie stowarzyszenia Wêgorzyno Mój Dom pojawi³ siê
wpis doktor W. Andrusewicz, zgodnie z którym tylko dziêki mieszkañcom, którzy siê za ni¹ ujêli, ma przed³u¿on¹ dzier¿awê na gabinet, w którym prowadzi swoje us³ugi. Gdyby
nie mieszkañcy, gmina dzier¿awy by
nie przed³u¿y³a. Ile w tym prawdy?
Wpis na blogu brzmi: „Witam
wszystkich, który tu zagl¹daj¹, ja te¿
czasem to robiê i t¹ drog¹, bo wiem,
¿e Wasz blog cieszy siê du¿ym zainteresowaniem,
chcia³abym
WSZYSTKIM MIESZKAÑCOM
podziêkowaæ, wiem, ¿e nie tylko moi
pacjenci mi pomogli, po raz kolejny,
zreszt¹. W marcu, po wszystkich
tych historiach z telewizj¹ (i nie tyl-

ko) na ZEBRANIU 03. marca Pani
Burmistrz oficjalnie og³osi³a, ¿e jest
za przychodni¹, ¿e absolutnie jej intencje s¹ czyste….itd. Z³o¿y³am pismo z proœb¹ o przed³u¿enie dzier¿awy i otrzyma³am odpowiedŸ negatywn¹, poniewa¿ „dzier¿awa jest do
lutego 2016 wiêc nie ma mo¿liwoœci
jej przed³u¿enia”. Teraz nic siê nie
zmieni³o, termin koñca dzier¿awy
jest taki sam tylko…..zbli¿aj¹ siê
wybory no i oficjalnie zosta³y upublicznione informacje o innych
dzier¿awach, które zosta³y przed³u¿one, mimo ¿e ich koniec te¿ nie jest
bliski…., ;) …Tak, to po raz kolejny
Wy mi pomogliœcie bo bez informacji
od Was nie wiedzia³abym o tym
wszystkim i co najwa¿niejsze, chyba
nie posz³abym na posiedzenie sesji
Rady Miasta, bo znowu zaufa³am
Pani Burmistrz, od której otrzyma³am
pismo, ¿e Komisja zaopiniowa³a
moj¹ proœbê (02. wrzeœnia z³o¿y³am
kolejn¹ proœbê o przed³u¿enie dzier¿awy) pozytywnie i zostanie ona
poddana g³osowaniu radnych w
dniu 30.09 o godz. 14.00.Tymczasem
przysz³am na sesjê i dopiero kiedy
podesz³am do Burmistrz ona zg³osi³a
temat dzier¿awy przychodni jako
ostatni punkt…. przez miesi¹c nie
by³o czasu, ¿eby dodaæ ten temat do
porz¹dku obrad……no có¿, nie
znam systemu ale mam dziwne wra-

¿enie, ¿e gdybym nie przysz³a TEMATU BYNIE BY£O…. dziêkujê raz
jeszcze Wszystkim dziêki którym
temat zosta³ wreszcie za³atwiony…..W. Andrusewicz”
Wpis ten oraz dyskusja, jaka
pojawi³a siê w zwi¹zku z nim, nie
pozosta³ bez odpowiedzi ze strony
Jana Mazuro, przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Wêgorzynie. Pismo skierowane do dr Wies³awy Andrusewicz zosta³o opublikowane na
stronie Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie. W piœmie czytamy m.in.:
„Jest mi niezmiernie przykro, i¿
Pani doktor w³¹cza siê w propagandê wyborcz¹ swoj¹ wypowiedzi¹ w
sprawie, w której Pani Burmistrz i
Rada Miejska podjê³y decyzjê zgodnie z Pani doktor oczekiwaniem.
Uchwa³ê o wyra¿eniu zgody na
przed³u¿enie dzier¿awy, z uwagi na
wymogi Narodowego Funduszu
Zdrowia zaproponowa³a Pani Burmistrz, natomiast tryb i sposób jej
podjêcia nale¿a³ wy³¹cznie do kompetencji Rady Miejskiej. Równie¿
sposób wprowadzenia projektów
uchwa³ do porz¹dku obrad ma swoj¹
procedurê, która zosta³a prawid³owo przeprowadzona.
Stwierdzenie Pani doktor, „¿e
gdybym nie przysz³a, tematu by nie
by³o”, jest nieprawdziwe, poniewa¿

ju¿ w dniu 25.09.2014 r. komisje Rady
Miejskiej projekt zaopiniowa³y pozytywnie, a kolejnym etapem jest
g³osowanie nad uchwa³¹ na sesji
Rady Miejskiej, co te¿ uczyniono.
Tak wiêc obecnoœæ Pani doktor na
sesji nie by³a konieczna. Insynuowanie (przez p. doktor) radzie i
Burmistrz nieczystych intencji jest
wysoce krzywdz¹ce i niegodne lekarza”.
Dzier¿awa pomieszczeñ by³a zawarta do lutego 2016 roku i niespotykana jest praktyka, by zmieniaæ
umowy na d³ugo przed terminem jej
wygaœniêcia.Sytuacja zmieni³a siê,
gdy okaza³o siê, ¿e na nowy okres
kontraktowania NFZ wymaga
przedstawienia dokumentu poœwiadczaj¹cego, ¿e lekarz na okres
kontraktu dysponuje (nawet w formie dzier¿awy) pomieszczeniami. W
tym wypadku dzier¿awa koñczy³aby
siê w trakcie kontraktu i proœba o
przed³u¿enie dzier¿awy mia³a swoje
wymierne podstawy. Ani burmistrz,
ani Rada Miejska, jak wynika z odpowiedzi przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, nie mia³a ¿adnych zastrze¿eñ, skoro projekt uchwa³y spotka³
siê z akceptacj¹ radnych ju¿ podczas
komisji. Rodzi siê wiêc pytanie, po co
afera na ca³¹ gminê, skoro do afery
nie ma podstaw?
MM
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OG£OSZENIA DROBNE

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

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

PRACA

NIERUCHOMOŒCI

NIERUCHOMOŒCI

Region

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Zatrudnie osobê do prac biurowych,
spedycyjnych, jêzyk niemiecki, wymagania wykszta³cenie min. œrednie, dyspozycyjnoœæ kreatywnoœæ, firma w Nowogardzie. Tel. 609 493 989

Wynajmê 1/2 domu w Strzmielach.
Bardzo tanio. Tel. 509 000 920

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.

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

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

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 Gryfic, od
wrzeœnia. Tel. 500-828-341.

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

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

Kupiê gara¿ w okolicach stadionu
w £obzie. Tel. 792 655 900

Lokal do wynajêcia, bardzo dobra
lokalizacja, centrum £obza. Kontakt tel. 725 741 864.
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

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

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
Transport towarów oraz laweta:
Polska, Niemcy, Holandia, Belgia, Dania. Tel. 665 802 167.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

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

INNE
Powiat ³obeski

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.

Og³oszenie drobne
kosztuje 1 z³ za
linijkê w kuponie.

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax: 91 39 73 730
TYGODNIK W INTERNECIE - www.wppp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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By³y tu kiedyœ dwa folwarki, kilka domów, piekarnia, a nawet szko³a

OLCHOWIEC - znikaj¹ca wieœ,
znikaj¹ca historia
(DRAWSKO
POMORSKIE) Czy mo¿e
na naszych oczach
znikn¹æ z powierzchni
ziemi wieœ, niegdyœ
nawet spora? Gdy
trafiam do Olchowca,
w gminie Drawsko
Pomorskie, okazuje
siê, ¿e mo¿e. A jeszcze
po wojnie by³o tu
sporo budynków
mieszkalnych, dwa
folwarki, zwane
pa³acami, szko³a
i piekarnia. Wieœ do
po³owy lat 50. nale¿a³a
do powiatu ³obeskiego.
Dziœ nie ma po niej
prawie œladu. Pozosta³
jeden zamieszka³y dom.
Pod¹¿am tropem „andersowców”, ¿o³nierzy Armii Polskiej na
Wschodzie i II Korpusu Polskiego,
dowodzonego przez gen. W³adys³awa Andersa. Armii szczególnej, bo
uformowanej z ¿o³nierzy Sybiraków.
Kresowiaków. Wywiezionych w latach 1939 - 1941 na Sybir, po napaœci
Sowietów na Polskê. Gdy gen. Anders zacz¹³ tworzyæ to wojsko polskie na terenie ZSRS, z ³agrów i pasio³ków rozrzuconych na ogromnym obszarze Rosji ruszyli do niej
ojcowie i synowie. Dziêki temu ocaleli. PóŸniej przeszli przez Iran, Irak,
Palestynê, do W³och, gdzie walczyli
z Niemcami w kampanii w³oskiej, pod
Monte Cassino, o Boloniê. Po zakoñczeniu wojny zostali zdemobilizowani i stanêli przed trudnym wyborem – wracaæ do Polski, ale ju¿ nie
tej, o jakiej marzyli i o jak¹ walczyli,
bo by³a ju¿ zajêta przez Sowietów,
których znali jak ma³o kto, Polski
w³aœnie komunizowanej si³¹, czy
zostaæ na obczyŸnie. Dramatyczne
wybory rozdziela³y bliskich, kolegów i rodziny na dziesiêciolecia, czêsto na zawsze. Tak jak w rodzinie
Krywko, osiad³ej po wojnie w Olchowcu, w której dwaj bracia - Miko³aj i m³odszy Leon – musieli podj¹æ decyzjê: wracaæ, czy zostaæ. Obaj

jako m³odzi ludzie zaci¹gnêli siê na
Syberii do armii Andersa. Starszy
Miko³aj wróci³, Leon zosta³. Gdy w
Olchowcu Miko³ajowi urodzi³ siê
syn, ojciec da³ mu imiê po m³odszym
bracie, który osiad³ w Anglii. Leon
Krywko mieszka dzisiaj w Suliszewie. Opowiada mi o Olchowcu, w
którym spêdzi³ dzieciñstwo. O wujku Leonie z Anglii.
Zamilczana armia
Pod¹¿am tropem „andersowców” na Pomorzu, by zapisaæ ich
historiê powrotu do Polski, na Pomorze Zachodnie. Ich losy. Historiê
zupe³nie zamilczan¹. A przecie¿ walka o Monte Cassino i kampania w³oska to chwa³a polskiego orê¿a. Wypchniêta z naszej pamiêci, zmanipulowana, od czasu, gdy po wojnie
straszono Andersem, który mia³by
tu przyjechaæ na bia³ym koniu.
Prawdê mówi¹c d³ugo nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e tu byli, obok
nas. Dopiero zbieraj¹c materia³y do
ksi¹¿ki o Sybirakach osiad³ych w
powiecie ³obeskim, zacz¹³em natrafiaæ na „andersowców”, te¿ przecie¿
Sybiraków. Gdy bli¿ej im siê przyjrza³em, okaza³o siê, ¿e by³o uch tu sporo. W samym £obzie ponad trzydziestu, w powiecie kilkunastu, razem
ponad piêædziesiêciu. Teraz œlady
zaprowadzi³y mnie do Olchowca.

Po lewej Miko³aj Krywko, obok jego m³odszy brat Leon – po
zakoñczeniu wojny musieli w Anglii podj¹æ decyzjê: wracaæ, czy
zostaæ. Obaj jako m³odzi ludzie zaci¹gnêli siê na Syberii do armii
Andersa. Miko³aj wróci³, Leon zosta³.

Starsi pamiêtaj¹ stare czasy
Gdy zak³adano polskoœæ na Pomorzu, ¿ycie wygl¹da³o zupe³nie inaczej. Ludzie zmêczeni wojn¹, poobijani, pokaleczeni, chcieli ¿yæ normalnie – spotykaæ siê, œpiewaæ, pracowaæ, cieszyæ siê, szukali bliskich,
St¹d znali siê prawie wszyscy w okolicy. O Olchowcu wspomnia³a pani
Józefa Koryzma, z domu Inglot. Jej
ojciec te¿ wróci³ z Anglii. Mo¿e st¹d
pamiêta³a innych andersowców:
Rozumczyka, Kozielskich, Krywków, Miszutów. Mówi, ¿e po wojnie
sporo Sybiraków osiad³o w³aœnie w
tej wsi – Pancerny, Góra, Paradnia.
Gdy wymienia nazwê Olchowiec, nie
wiem gdzie to jest. Nie wie zapewne
wiêkszoœæ mieszkañców regionu.
Bo niby sk¹d maj¹ znaæ wieœ, której
ju¿ prawie nie ma. Tu znajdujê sporo
nazwisk ludzi, którzy z £obza wyjechali do tej wsi, po³¹czonej drog¹,
przez las, z Zagórzycami.

U góry: Miko³aj Krywko (drugi z lewej) z kolegami w Mosulu w Iraku.
29.XII.1942 rok. Na dole: przy przewo¿eniu sprzêtu.
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Jeden tu zosta³
W Zarañsku skrêcam w lewo i
jadê drog¹ asfaltow¹, mijam Roztoki,
póŸniej kamienistym duktem, po
pewnym czasie przechodz¹cym w
poln¹ drogê. Szukam ostatniego
mieszkañca Olchowca, który tu zosta³. Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu
by³o ich tu oko³o 30., a gdy zamieszkiwali tu Niemcy, nawet oko³o 200.
By³a to wiêc spora wieœ. Dziœ stoi tu
tylko jeden dom. Gdy doje¿d¿am,
m³oda kobieta bawi siê na podwórku
z dzieckiem. Dziecko oka¿e siê wa¿nym cz³onkiem rodziny, bo dziêki
temu, ¿e chodzi do szko³y, przyje¿d¿a
po nie autobus szkolny, co zim¹
gwarantuje przejezdnoœæ drogi.
Gdyby nie ten autobus, przy zamieciach nie wydostaliby siê st¹d
gdziekolwiek.
Z domu wychodzi niski, starszy
cz³owiek. To pan Roman Dany³yszyn, ostatni z olchowców, choæ nie
najstarszy, bo zamieszka³ we wsi
dopiero na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych. Opowiada o by³ych mieszkañcach i upadku wsi. Potwierdza
wiele nazwisk podanych przez pani¹
Józefê Koryzmê. Wskazuje drogê do
pa³acu. Objaœnia, gdzie znajduje siê
cmentarz. PóŸniej us³yszê od kolejnego rozmówcy, ¿e Olchowiec dzieli³ siê na górny i dolny. Dolny zasiedlili Sybiracy, górny Ukraiñcy z akcji
„Wis³a”, Taka tu ró¿norodnoœæ.
Pa³ac
Zastanawiam siê czasami, sk¹d
na Pomorzu wziê³o siê pojêcie „pa³acu”. Zapewne z Kresów, gdzie pa³ace górowa³y nad otoczeniem i architektonicznie by³y takimi budowlami,
z charakterystycznymi dla tamtych
rejonów frontowymi kolumnami. Po
wojnie przyjê³o siê mówiæ tak o ka¿dej poniemieckiej zabudowie folwarcznej. W Olchowcu by³y nawet
dwa pa³ace, na górnym i dolnym. Po
jednym œlady zaciera las i bujna roœlinnoœæ. Drugi wita mnie rozwalonym wejœciem i równie bujn¹ roœlinnoœci¹, zagradzaj¹c¹ drogê do niego. Obchodzê go wko³o zwabiony
potê¿nymi drzewami. To pozosta³oœci po przypa³acowym parku, element charakterystyczny, po którym
mo¿na poznaæ, ¿e taki pa³ac sta³ w
tym miejscu, gdy ju¿ go nie ma. Docieram do dwóch olbrzymich œwierków. Trzeci zwalony le¿y obok. Ten
grubszy w obwodzie mo¿e objê³oby
dwóch ludzi. Rzadko spotykany
okaz. Mo¿na zobaczyæ, co mog¹
drzewa, gdy pozwoli im siê rosn¹æ.
Nie do zobaczenia w obecnych lasach, albo raczej uprawach leœnych.
Za gêstwin¹ krzaków nastêpny okaz
– cis. Po gruboœci czterech pni widaæ, ¿e bardzo stary, choæ obsypany
soczyst¹ zieleni¹ igie³. Widaæ, ¿e
zdrowy. PóŸniej us³yszê, ¿e ma 300
lat. Bardzo mo¿liwe. W pobli¿u zdzi-
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cza³a jab³oñ, ale z charakterystycznym dla kultury sadowniczej szczepieniem, które zgrubia³o, tworz¹c
jakby nienaturaln¹ nasadê na pierwotnym pniu. Dawn¹ œcie¿k¹ poœród wybuja³ych jaœminów docieram do wejœcia pa³acu. Budynek w
œrodku jest zniszczony, chocia¿
mury s¹ zdrowe. W korytarzu zachowa³a siê jeszcze posadzka z p³ytek.
Mocne dêbowe schody prowadz¹
na poddasze, z pokojami i tzw. bab¹,
czyli rozszerzonym kominem, gdzie
pieczono chleb lub ró¿ne specja³y
kulinarne. Jest te¿ wêdzarnia. Kiedyœ takie gospodarstwa musia³y
byæ samowystarczalne.
W jednej czêœci zarwana pod³oga, do samej piwnicy, ods³ania ³uk
podpiwniczenia. O dziwo, dach trzyma siê nieŸle, oprócz miejsca nad
wejœciem od frontu, które ktoœ musia³ zburzyæ. Na kupie kilka dachówek z napisem: WIHIEBSCH
DRAMBURG. S¹ w doskona³ym stanie. Tyle lat wytrzyma³y, a by³y robione z miejscowego piasku i starymi metodami. Mog³yby jeszcze konkurowaæ z zalewaj¹cymi nas wyrobami zagranicznymi. Zastanawiam
siê, dlaczego tak szybko porzuciliœmy lokaln¹ produkcjê materia³ów
budowlanych, na której tutejsi
Niemcy opierali ca³e ówczesne budownictwo. Domy stoj¹ do dzisiaj,
czyli prawie sto lat, a teraz daj¹ gwarancjê na dachówkê na 20-30 lat.
Na zewn¹trz, obok pa³acu, przez
ga³êzie m³odych klonów dostrzegam
pozosta³oœci kamiennych murów.
Broni¹ siê do koñca przed rozpadem
si³¹ sprawnego u³o¿enia kamieni
przez kamieniarza, który ci¹³ kamieñ,
uk³ada³, dopasowywa³, szczeliny
uzupe³nia³ mniejszymi p³askimi kamieniami. Trzymaj¹ siê nawet bez
zaprawy, choæ dawno ju¿ nie ma nad
nimi dachu. To zapewne pozosta³oœci po stajni lub oborze. Stara umiejêtnoœæ ciosania i k³adzenia kamieni
nieustannie budzi mój podziw. To
przecie¿ najtañszy, ale i najtrwalszy
budulec, pozyskany wprost z pola.
Opuszczam pa³ac, zastyg³y w
czasie, okolony dzikimi chaszczami,
roœlinnoœci¹, która drapie¿czo
wdziera siê w ka¿d¹ szparê w œcianach budynku, zasiewa tam swoje
ziarna, które jak wyrosn¹, bêd¹ rozpieraæ te opuszczone œciany i dr¹¿yæ
niewidzialne dla oka korytarze, a¿
kiedyœ wygraj¹ tê bitwê natury z
kultur¹ i wszystko to runie i zaroœnie,
tak jak to sta³o siê z drugim pa³acem,
którego ju¿ nie ma. Tak jak to sta³o siê
z domostwami, które przez lata têtni³y ¿yciem, dawa³y schronienie, w
których rodzili siê i umierali ich domownicy. Pozosta³y po nich fundamenty porastaj¹ce drzewami, resztki
piwnic, do³y, stare zdzicza³e drzewa
owocowe. I poœród tych drzew osobliwy cmentarzyk. Ale o nim i innych
sprawach nastêpnym razem. Cdn.
Kazimierz Rynkiewicz

U góry: czteropienny cis, na dole: pa³ac.
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Po kolizji porzuci³ kradzione
auto i wróci³ do domu
kradzionym rowerem
(WÊGORZYNO) Wêgorzyñscy
policjanci ustalili i zatrzymali
sprawcê kradzie¿y samochód marki renault. Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿
zarzuty. Za czyn ten grozi mu kara
do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
W poniedzia³ek dy¿urny jednostki zosta³ powiadomiony o kradzie¿y pojazdu z posesji na terenie
gminy Wêgorzyno. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Wêgorzynie i Wydzia³u Kryminalnego w
£obzie natychmiast podjêli dzia³ania maj¹ce na celu ustalenie sprawcy tego procederu. Dziêki pracy
operacyjnej policjantów kilka godzin po zdarzeniu sprawca zosta³
zatrzymany, a pojazd odnaleziony na
terenie powiatu drawskiego.
Jak siê póŸniej okaza³o, 30 letni
mieszkaniec gminy Wêgorzyno po
kradzie¿y pojazdu uda³ siê nim na

teren powiatu drawskiego, z zamiarem jego sprzeda¿y. Do transakcji
nie dosz³o, bo mê¿czyzna spowodowa³ kolizjê drogow¹. Po zdarzeniu
oddali³ siê, porzucaj¹c skradziony
pojazd, a ¿e do domu mia³ daleko i nie
chcia³o mu siê iœæ „piechot¹”, spod
bloku mieszkalnego w powiecie
drawskim zabra³ rower górski, którym wróci³ do domu.
Wêgorzyñscy policjanci wykonali ju¿ szereg czynnoœci procesowych, zabezpieczyli œlady, które
mog¹ mieæ istotne znaczenie dla prowadzonego postêpowania.
30 latek us³ysza³ ju¿ zarzuty, do
których przyzna³ siê i z³o¿y³ wyjaœnienia. Starty, jakie mê¿czyzna wyrz¹dzi³ swoim zachowaniem to kwota oko³o 5500 z³. Skradzione pojazdy
zosta³y odzyskane.
Teraz o dalszym losie mê¿czyzny
zadecyduje s¹d.
(kp)

B¹dŸmy widoczni

(POWIAT) Jesienne dni to nie
tylko czas, gdy na dworze szybko zapada zmrok, ale tak¿e czas, gdy za
oknem czêsto mamy niekorzystne
warunki pogodowe.
To wszystko sprawia, ¿e w porach jesiennych i zimowych czêœciej
dochodzi do zdarzeñ drogowych z
udzia³em pieszych i rowerzystów.
Aby zapobiec takim sytuacjom i
sprawiæ, aby ka¿dy na drodze by³ widoczny i bezpieczny, policjanci ruchu drogowego w powiecie ³obeskim rozdawali mieszkañcom kamizelki odblaskowe.
Kamizelki zosta³y ufundowane w
ramach wspólnego programu Policji
i Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i trafiaj¹ do osób, które czêsto po
zmroku poruszaj¹ siê pieszo lub rowerem poza obszarem zabudowanym. Zmiana przepisów, jaka wesz³a
w ¿ycie 31 sierpnia br. wymusza na
ka¿dym z nas, bez wzglêdu na wiek,
noszenie elementów odblaskowych
poza obszarem zabudowanym po
zmroku.
Policjanci wrêczaj¹c kamizelki
przypominali mieszkañcom zasady
bezpiecznego poruszania siê po drodze. Taka akcja ma na celu zminimalizowanie zdarzeñ z udzia³em pieszych, a tak¿e uczuliæ na zagro¿enia,
jakie mog¹ wynikaæ z nieprawid³owego korzystania z dróg przez pieszych i rowerzystów.
(kp)

tygodnik ³obeski 14.10.2014 r.

Miliony wyrzucone
w bagno

(£OBEZ) Zbiornik retencyjny
jeszcze dobrze nie zosta³ odebrany,
a ju¿ siê sypie. Przynajmniej miesi¹c
temu ulewny deszcz wymy³ grunt
spod kostki betonowej. Efekty widaæ na zdjêciu. Na drodze zjazdowej

znajduj¹cej siê po drugiej stronie
zbiornika woda wymy³a g³êbokie
koleiny. We wrzeœniu mia³a byæ wymieniona woda w zbiorniku. Nie
wymieniono. Zbiornik powoli zamienia siê w bagno.
MM

„My maluchy przyrzekamy, byæ od dziœ
przedszkolakami”

Pasowanie
na przedszkolaka

(STAROGARD, gm. Resko) W
Punkcie Przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej w Starogardzie, 30 wrzeœnia br. odby³a siê
pierwsza wa¿na uroczystoœæ - pasowanie na przedszkolaka.

Spotkanie z policjantami w Przedszkolu Miejskim
im. Kubusia Puchatka w Resku

„Bezpieczny
przedszkolak”

(RESKO) Od pocz¹tku roku
szkolnego dzieci w naszym przedszkolu poznawa³y podstawowe zasady bezpieczeñstwa zarówno na
terenie przedszkola jak i poza nim.
Chodziliœmy na spacery, wycieczki
ucz¹c siê jak prawid³owo przechodziæ przez jezdniê i zachowywaæ w
jej pobli¿u. Najwiêcej jednak o ruchu drogowym wie pan policjant.

Uroczystoœæ ta w du¿ym stopniu
stanowi zakoñczenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i
zasad panuj¹cych w przedszkolu. W
uroczystoœci brali udzia³ rodzice,
inspektor oœwiaty Mariola S³odkowska i dyrektor Ryszarda Czaban.
Podczas uroczystoœci maluchy
swoim zachowaniem potwierdzi³y, ¿e
dobrze siê czuj¹ w przedszkolu. Zaprezentowa³y goœciom piosenki,
wiersze i tañce, których nauczy³y siê
do tej pory. Odœwiêtny strój i piêkne
birety, a tak¿e wystrój sali podkreœli³y donios³oœæ wydarzenia. W dalszej
czêœci dzieci z³o¿y³y œlubowanie, a
dyrektor szko³y z pomoc¹ zaczarowanego lizaka dokona³a pasowania.
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tygodnik ³obeski 14.10.2014 r.

Na pami¹tkê tej wa¿nej chwili ka¿de
dziecko otrzyma³o dyplom i kuferek
obfitoœci. Po czêœci oficjalnej goœcie
wraz z dzieæmi zaproszeni zostali do
wspólnego poczêstunku.
Serdecznie dziêkujemy rodzicom
za pomoc w organizacji spotkania.
Ma³gorzata NiedŸwiedzka

W pi¹tek 10. paŸdziernika zaprosiliœmy wiêc do naszego przedszkola policjantów z Wydzia³u Ruchu
Drogowego w £obzie: asp. Adama
Piesiakowskiego, post. Piotra Brzeziñskiego i kierownika Posterunku
Policji w Resku st. asp. Grzegorza
£ydziñskiego.
Przedszkolaki dowiedzia³y siê,
jak wa¿na i odpowiedzialna jest praca policjanta, jakie s¹ zasady uczestnictwa w ruchu drogowym oraz o
ró¿nych niebezpiecznych sytu-

acjach, które mog¹ zagra¿aæ ma³emu
dziecku.
Spotkanie przebieg³o w bardzo
mi³ej atmosferze, szczególnym zainteresowaniem wœród dzieci cieszy³a
siê prezentacja wyposa¿enia policyjnego, niezbêdnego podczas wykonywania pracy. Na zakoñczenie
wychowankowie podziêkowali goœciom za dobre rady oraz wrêczyli
pami¹tkowe dyplomy i upominki . Po
tym spotkaniu na pewno ¿aden
przedszkolak nie bêdzie obawia³ siê
spotkania z policjantem i bêdzie wiedzia³, ¿e jest on jego przyjacielem,
który chêtnie s³u¿y pomoc¹.
Dyrektor, grono pedagogiczne i
dzieci sk³adaj¹ podziêkowania kierownikowi Posterunku Policji w Resku st. asp. Grzegorzowi £ydziñskiemu oraz policjantom z Wydzia³u
Ruchu Drogowego w £obzie z ¿yczeniami dalszej, owocnej wspó³pracy.
K. Kaczor, I. Danielczyk

Nagrody rozdane - Dzieñ Edukacji
Narodowej w Resku
„Jedna dobra maszyna potrafi
wykonaæ pracê dziesiêciu zwyk³ych ludzi, ale nie ma takiej maszyny, która mog³aby zast¹piæ pracê
niezwyk³ego cz³owieka” (Albert
Hubbard)
10 paŸdziernika br. odby³a siê
uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, w której uczestniczyli
pracownicy szkó³ gminnych Reska,
i zaproszeni goœcie. Nagrodê burmi-

strza otrzyma³a w tym roku szk. J.
Grygiel (nauczyciel SP Resko), dyrektorzy placówek oœwiatowych: V.
Dynarska-Adamowicz (SP Resko),
R. Czaban (SP Starogard) i M. Knap
(Przedszkole Miejskie) odebrali podziêkowania od burmistrza A. Czerwiñskiego i przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej B. Basowskiej.
Uhonorowano nauczycieli i pracowników poszczególnych placówek
- nagrody wrêczyli dyrektorzy. (o)
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Reszczanie
zdobywaj¹ medale
na Wojewódzkiej
Olimpiadzie M³odzie¿y

Nasz klub mia³ zaszczyt uczestniczyæ 28 wrzeœnia 2014 r. w XV
Wojewódzkiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Karate Kyokushin w Koszalinie. Organizatorem by³ Koszaliñski Klub Karate Kyokushin
wspólnie z Zachodniopomorsk¹
Federacj¹ Sportu i Zachodniopomorskim Zwi¹zkiem Karate.
W zawodach udzia³ wzie³o 240
zawodników z 13 oœrodków, Drawska Pomorskiego, Szczecina, Mielna, Morynia, Szczecinka, Koszalina,
Tymienia, Ko³obrzegu, Z³ocieñca,
Œwinoujœcia, Postomina, Bia³ogardu i Reska.
Klub Karate Kyokushin Centrum
Kultury Resko reprezentowali Kacper Gaw³owski, Wojciech Tomala,
Julia Ka³a, Jêdrzej Pluciñski, Sergiusz Walentynowicz, Szymon Dusza, Malwina B³ach, Szymon Pluciñski,Fryderyk Lewandowski i Amelia
Ba³da.
Zawodnicy naszego klubu pokazali siê z jak najlepszej strony, zdobywaj¹c 29 punktów dla Miasta
Reska, a tym samym dla Powiatu
£obeskiego. Warto dodaæ ¿e poziom
zawodów by³ wysoki, walki zaciête,
rywalizacja du¿a, tym bardziej cieszymy siê ze zdobytym medali.
By³ to pierwszy start w dopiero
co rozpoczêtym sezonie sportowym. Ka¿dy z zawodników odniós³
swój wielki sukces, pokazuj¹c waleczne serce.

tygodnik ³obeski 14.10.2014 r.

Karatecy z Reska
na miêdzynarodowym
turnieju w karate
kyokushin
w Sieradzu

Wszystkim ogromnie gratulujemy!!! Niestety zdobyte sukcesy nie
zwalniaj¹ od ciê¿kiej pracy na treningach, pracy nad samym sob¹ poprzez doskonalenie sztuki Karate tym bardziej, ¿e przed nami kolejne
wyzwania i turnieje. OSU :)
Klasyfikacja zdobytych
miejsc:
Julia Ka³a - II miejsce w kategorii
walka z cieniem dziewcz¹t do 6 lat (5
pkt.)
V miejsce w kategorii kata dziewcz¹t do 8 lat (2 pkt.)
Kacper Gaw³owski - II miejsce w
kategorii walka z cieniem ch³opców
do 6 lat (5 pkt.)
Wojciech Tomala - III miejsce w
kategorii walka z cieniem ch³opców
do 6 lat (4 pkt.)
Sergiusz Walentynowicz - III
miejsce w kategorii walka z cieniem
ch³opców do 9 lat (3 pkt.)
VIII miejsce w kategorii kata
ch³opców do 9 lat (1 pkt.)
Szymon Dusza - III miejsce w
kategorii kata ch³opców do 10 lat (4
pkt.)
V miejsce w kategorii kumite
ch³opców 10-11 lat + 48 kg (2 pkt.)
Malwina B³ach - VII miejsce w
kategorii kumite dziewcz¹t 10-11 lat
- 37 kg (1 pkt.)
Fryderyk Lewandowski - VI
miejsce w kategorii kata ch³opców
do 11 lat (2 pkt.)

W minion¹ sobotê, 4 paŸdziernika 2014 r., w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta
Sieradza w Karate KYOKUSHIN.
Sêdzi¹ g³ównym by³ shihan Andrzej Drewniak, twórca potêgi Karate Kyokushin w Polsce, posiadacz 8
dan w Karate i 1 dana w Judo - Wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Karate i
Sekretarz Generalny Kyokushin
Wold Federation, sêdzi¹ technicznym by³ shihan Robert Kern 5 dan z
Wêgier.
Uroczystego otwarcia turnieju
dokona³ prezydent Sieradza , a organizatorem tak wspania³ego turnieju
by³ Sieradzki Klub Karate Kyokushin kierowany przez senei-a Roberta Wajgelta 4 dan.
W zawodach udzia³ wziê³o pra-

wie 300 zawodników z 36 klubów z
Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Wêgier i Austrii. Turniej odby³ siê na
bardzo wysokim poziomie.
Reprezentantami naszego klubu
byli Szymon Dusza, Fryderyk Lewandowski i Micha³ Pniewski, trenuj¹cy pod czu³ym okiem sensei-a
Cezarego Banasiaka.
Nasz zawodnik Micha³, po bardzo zaciêtych i emocjonuj¹cych
walkach , wywalczy³ z³oto w kategorii kumite senior + 18 lat - 80 kg.
Warto dodaæ, ¿e by³a to pierwsza walka Micha³a w tej kategorii wiekowej.
Pozostali zawodnicy chocia¿ nie
wywalczyli medali - pokazali siê z
bardzo dobrej strony.
Gratulujemy walecznej postawy
i osi¹gniêtych sukcesów. Organizatorom dziêkujemy za zaproszenie i
mi³e przyjêcie. OSU!
(o)

tygodnik ³obeski 14.10.2014 r.
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II Jesieñ Biegowa w Wêgorzynie
WÊGORZYNO) Wiele gratulacji zebra³o gimnazjum w Wêgorzynie za organizacjê i przeprowadzenie II Jesieni Biegowej w Wêgorzynie.
Druga impreza IV £obeskiej Ligi
Biegowej by³a niezwykle udana. Biegaczom kibicowali starosta ³obeski
Ryszard Brodziñski i burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, a od
Honorowego Patrona Ligi Biegowej
marsza³ka Geblewicza najlepsi
otrzymali profesjonalne koszulki
biegowe.
Dyrektor Ewa Adamów oraz
g³ówna pomys³odawczyni imprezy
Bogus³awa Organka maj¹ wiele powodów do zadowolenia. Ciep³a je-

sieñ przyci¹gnê³a na wêgorzyñski
stadion ponad trzysta osób z ca³ego
powiatu. Choæ trasa biegów by³a
trudna, selekcyjna, to emocji nie brakowa³o, a w wiêkszoœci biegów walka o zwyciêstwo toczy³a siê do
ostatnich metrów. Œwiadczy to o
bardzo dobrej pracy nauczycieli i
trenerów naszego powiatu. Wœród
najlepszych dominowali znani ju¿
biegacze, ale przebi³y siê te¿ nowe
nazwiska, co przy wysokim poziomie
biegów w nie jest takie ³atwe.
Œwietna atmosfera i goœcinnoœæ
organizatorów, ciep³e napoje, domowe ciasto, jab³ka, smaczne kie³baski z grilla spowodowa³y, ¿e nie
chcia³o siê z Wêgorzyna za szybko
wyje¿d¿aæ.
(o)

Wyniki II Jesieni Biegowej w Wêgorzynie
Szko³y podstawowe
Dziewczêta klasy 1-2:
1. £ucja Drozda
2. Hanna Siwiecka
3. Julia Cichocka
4. Wiktoria Kaliñska
5. Alicja Drabicka
6. Milena Ekiert
Dziewczêta klasy 3-4:
1. Daria Bytnar
2. Zuzanna Kondratiuk
3. Maja Wysocka
4. Maja W³odarz
5. Ewelina Kurek
6. Monika Omy³a
Dziewczêta klasy 5-6:
1. Agata Pieróg
2. Alicja Pieróg
3. Wiktoria Lewandowska/
4. Magda Teis
5. Magda Rosiñska
6. Natalia Cichosz

SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno
SP2 £obez
SP2 £obez
SP2 £obez

Ch³opcy klasy 1-2:
1. Jakub Misiejuk
2. Filip Czerenkiewicz
3. Franciszek Grzejdak
4. Marcel Góra
5. Szymon P³oszañski
6. £ukasz B³aŸczak

ZSP Radowo Ma³e,
SP Runowo Pomorskie,
ZSP Radowo Ma³e,
SP Resko,
SP Wêgorzyno
SP Wêgorzyno,

SP2 £obez
SP2 £obez
SP Wojtaszyce
ZSP Radowo Ma³e
SP Wêgorzyno
SP Runowo Pomorskie
SP Wêgorzyno
Arbod Dobra
SP Runowo Pomorskie
SP2 £obez
ZSP Radowo Ma³e
ZSP Radowo Ma³e

Ch³opcy klasy 3-4:
1. Oliwer Ku³ak
2. Jakub Lenkiewicz
3. Julian Nadzieja
4. Oliwier Znamierowski
5. Kacper Sobañski
6. Damian Samal
Ch³opcy klasy 5-6:
1. Bartosz Lenkiewicz
2. Jakub Roœczak
3. Bart³omiej Grekowicz
4. Piotr Kubot
5. Denis Wejdebach
6. S³awomir Szala
Gimnazja
Dziewczêta kl.1-3:
1. Milena Sadowska
2. Nikola Urban
3. Justyna Stolarczyk
4. Klaudia Urbañska
5. Patrycja Perdek
6. Karolina Ziêba
Ch³opcy klasy 1-3:
1. Aron Stasiak
2. Marcin Krohn
3. Mateusz Borkowski
4. Dawid Stasiak
5. Oskar Liptak
6. Kacper Podsiad³owicz

SP Wojtaszyce/Arbod,
SP Runowo Pomorskie,
SP Resko,
ZSP Radowo Ma³e
ZSP Radowo Ma³e,
SP Wêgorzyno,
SP Runowo Pomorskie,
ZS Resko,
SP Wêgorzyno,
ZSP Radowo Ma³e,
SP2 £obez,
SP Runowo Pomorskie,

Arbod Dobra,
ZS Resko
Arbod Dobra,
ZSG £obez,
Gimnazjum Wêgorzyno
Gimnazjum Wêgorzyno
Gimnazjum Wêgorzyno
Gimnazjum Wêgorzyno
Gimnazjum Wêgorzyno
Gimnazjum Wêgorzyno,
ZSP Radowo Ma³e,
Gimnazjum Wêgorzyno.
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Skutecznoœæ
Macieja Go³dyna,
nieskutecznoœæ
kolegów
Sarmata Dobra – Stal Szczecin 2:1 (0:0)
(DOBRA) W deszczowe sobotnie popo³udnie doberski Sarmata po
raz czwarty w tym sezonie opuszcza³
miejscowy stadion w roli zwyciêzcy.
Tym razem gospodarze pokonali 2:1
zespó³ Stali Szczecin, bêd¹c mimo
skromnego wyniku zespo³em wyraŸnie lepszym. Wystarczy wspomnieæ, ¿e gospodarze wypracowali
co najmniej kilka dobrych sytuacji
na strzelenie bramek, lecz ponownie
zawiod³a skutecznoœæ (dwukrotnie
pi³ka l¹dowa³a na s³upkach bramki
Stali a co najmniej trzykrotnie zawodnicy Sarmaty nie potrafili jej
skierowaæ do praktycznie pustej
bramki). Na szczêœcie dla Sarmaty o
swoich umiejêtnoœciach snajperskich przypomnia³ sobie Maciej
Go³dyn (wracaj¹cy do dru¿yny po
rocznej przerwie), który wykorzysta³
doœrodkowania kolegów z dru¿yny
i strza³ami g³ow¹ zdoby³ dla Sarmaty
dwie bramki, w tym zwyciêsk¹.
Przed Sarmat¹ w najbli¿sz¹ sobotê kolejny wyjazd, tym razem do Czaplinka i w klubie jest przekonanie, ¿e
z tego wyjazdu uda siê przywieŸæ
pierwsze wyjazdowe punkty. Ostatni
wyjazdowy mecz i minimalna pora¿ka
3:4 z aktualnym liderem Œwitem Szczecin pokaza³, ¿e Sarmatê staæ na wygran¹, tak¿e na boisku przeciwnika.

Sarmata Dobra – Stal Szczecin
2:1 (0:0)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty
Maciej Go³dyn 2 (80' i 88'), dla Stali
Damian Klowan (81').
Sarmata Dobra: Mateusz Krupski, Emilian Kamiñski, Wojciech
Dorsz, Damian Dzierbicki, Mateusz
Kowalczyk (65' Wojciech Bonifrowski), Arkadiusz Paw³owski, Filip Plewiñski, Zdzis³aw Szw¹der (50' Maciej Go³dyn), Przemys³aw Rembisz,
Wojciech Kwiatkowski (70' Dominik
Maziarz), Patryk Podbieg³o (57' Cezary Szkup), Filip Plewiñski oraz w
rezerwie: Sebastian Marciniak.
Stal Szczecin: Sebastian Tokarewicz, Jaros³aw Gregorowski,
Pawe³ Kijewski, £ukasz Kukczyñski, Micha³ Parys, Dominik Mikulski
(78' Piotr Witczak), Marcin Bartczak,
Maciej Czy¿ewski, Marcin Storek
(75' Vasily Tyrtyshnyy), Dominik
Ceglarek, Damian Klowan (85' Mariusz Sypu³a) oraz w rezerwie Oskar
Kronkowski, Miko³aj Waszak.
Sêdzia g³ówny: Pawe³ Nagadowski, sêdziowie asystenci: Marcin
Maœniak i Daniel Statkiewicz, obserwator ZZPN: Krzysztof Matych.
estan

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

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

Klasa okrêgowa

tygodnik ³obeski 14.10.2014 r.

Œwiatowid
£obez
– Wicher
Brojce 3:1 (1:1)
Bramki: Petera (rzut karny), Brona, Bodys.
Œwiatowid: Deuter, Brona, Szostak, Petera, Mosi¹dz, Stefaniak,
Niko³ajczyk, Szabunia, Paw³owski,
Komar, Adamów, Sto³owski, Bodys,
Borejszo, Suty³a, Pietrus.

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

22 21:13
17 19:9
17 22:12
17 16:12
15 19:15
14 13:10
13 15:12
13 20:17
13 19:14
12 15:20
9 14:15
7 6:17
7 13:16
7 6:13
7 10:21
6 13:25

Granie w planie

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

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

WYNIKI I TABELE
Klasa wojewódzka
Odrzynka Radziszewo - Orkan Suchañ 1:1, Piast Chociwel - Jeziorak
Szczecin 4:1, Pomorzanin Nowogard
- Stal Lipiany 2:1, Zorza Dobrzany Morzycko Moryñ 1:1, Unia Dolice K³os Pe³czyce 1:1, Ina Iñsko - Gavia
Choszczno 0:0, Flota II Œwinoujœcie
- Polonia P³oty 1:0, B³êkit Pniewo Sparta Wêgorzyno 2:1.
1. Piast Chociwel
25 27:6
2. Pomorzanin Now.
19 18:10
3. B³êkit Pniewo
17 22:18
4. Morzycko Moryñ
16 15:11
5. K³os Pe³czyce
16 13:16
6. Stal Lipiany
16 24:16
7. Jeziorak Szczecin
13 15:15
8. Zorza Dobrzany
12 24:17
9. Sparta Wêgorzyno 11 12:12
10. Polonia P³oty
11 20:16
11. Unia Dolice
10 19:16
12. Gavia Choszczno
9 16:15
13. Ina Iñsko
7 11:20
14. Odrzynka Radz.
6 13:24
15. Flota II Œwinoujœcie 6 8:29
16. Orkan Suchañ
4 5:21

Klasa okrêgowa
Promieñ Mosty - Wybrze¿e Rewalskie 2:0, Mewa Resko - Masovia
Maszewo 1:3, Intermarche Rega
Trzebiatów - Fagus Ko³bacz 9:0,
Iskierka Szczecin - GKS Mierzyn 2:1,
Sparta Gryfice - Tanowia Tanowo
3:0, Œwiatowid £obez - Wicher Brojce 3:1, Iskra Golczewo - Victoria 95
Przec³aw 3:1, Kasta Szczecin - Ehrle
Dobra Szcz. 0:2.
1. Iskra Golczewo
22 22:6
2. Intermarche Rega
20 35:10
3. Œwiatowid £obez
18 20:10
4. Iskierka Szczecin
15 11:11
5. Wybrze¿e Rewalskie 14 13:9
6. Sparta Gryfice
14 16:13
7. Masovia Maszewo 14 17:16
8. Tanowia Tanowo
14 18:19
9. Promieñ Mosty
13 14:16
10. GKS Mierzyn
11 21:21
11. Ehrle Dobra Szcz.
10 16:20
12. Kasta Szczecin
9 9:21
13. Fagus Ko³bacz
8 12:26
14. Mewa Resko
8 12:16
15. Wicher Brojce
8 6:14
16. Victoria 95 Przec³aw 4 7:21

Klasa A
Pionier ¯arnowo - Radowia Radowo
Ma³e 2:1, Korona Stuchowo - Znicz
Wysoka Kamieñska 4:0, Orze³ Prusinowo - Sowianka Sowno 0:2, Jantar
Dziwnów - Fala Miêdzyzdroje 2:0,
Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Ba³tyk
Gostyñ 1:7, Jastrz¹b £osoœnica B³êkitni Trzyg³ów 0:3.
1. Jantar Dziwnów
19 29:4
2. Znicz Wysoka Kam. 18 21:7
3. Sowianka Sowno
16 16:4
4. B³êkitni Trzyg³ów
15 35:9
5. Fala Miêdzyzdroje
14 18:8
6. Korona Stuchowo
13 23:13
7. Pionier ¯arnowo
8 12:19
8. Radowia Radowo M.
7 12:15
9. Ba³tyk Gostyñ
6 10:19
10. Jastrz¹b £osoœnica 2 3:22
11. Orze³ Prusinowo
1 6:33
12. Prawobrze¿e Œwin. 0 4:36

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA
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Plebiscyt Tygodnika
Punktacja ogólna
Anna Szymañska - RM Resko
Magdalena Chmura - UM £obez
Edyta Klepczyñska - RM Resko

(458)
(304)
(257)

POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(207)
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(203)
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)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu (25)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(21)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
(20)
Marek Kubacki przew. Rady Powiatu
(19)
Tomasz Mechliñski - starostwo £obez
(16)
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
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Lech Urbañski radny RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez

Kupon
+
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(304)
(160)
(111)
(105)
(89)
(69)
(34)
(33)
(32)
(23)
(15)
(14)
(12)
(11)
(11)
(10)
(9)
(7)
(6)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)

Jolanta Jaremko - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez

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

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

(45)
(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
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko

(458)
(257)
(126)
(104)
(85)
(28)
(25)
(13)
(17)
(8)
(8)
(8)
(5)
(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. (24)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (114)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (38)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(14)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(20)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(13)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(9)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(6)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)

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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Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
Kamila Podfigurna - Starostwo
Beata D¹bro - PUP £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP

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

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Krystyna Bogucka - radna RM
Helena Szwemmer - radna RM
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Kamila Deuter - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Marian Kozioryñski - 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
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - UM £obez
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Dariusz Ledzion - £DK
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Ewa Ciechañska UM £obez Agnieszka Michna - UM £obez
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Henryk Stankiewicz - radny RM

(347)
(96)
(96)
(91)
(87)
(81)
(80)
(73)
(72)
(33)
(27)
(25)
(23)
(22)
(19)
(18)
(15)
(14)
(14)
(13)
(13)
(10)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)

GMINA DOBRA
Piotr Hebda- radny gm. Dobra
(29)
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra
(16)
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (8)
GMINA RESKO
Renata Kulik - RM Resko (184)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (173)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (158)
Barbara Basowska - radna RM
(144)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(125)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (76)
Jolanta Furman - CK
(56)
Andrzej Nowak - RM Resko
(41)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
(31)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(28)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(27)
Anna So³onyna
(25)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko (23)
Kamila Jaworska - UM Resko
(17)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(15)
Adam Seredyñski - radny RM Resko
(12)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (11)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(11)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP (9)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko (8)
Pawe³ Gradus - RM Resko
(7)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
Mariola S³odkowska - UM Resko
(6)
Jan Czaban - radny RM Resko
(3)
Ryszarda Czaban - dyrektor SP Resko (3)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (3)
Halina Puch - UM Resko
(3)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (50)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(14)
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Zapiski z pamiêci
Wtorek, 24.12. 2013.

Zaproszenie na

II Festyn Charytatywny
w Wêgorzynie
„Dziel siê mi³oœci¹ z Patrycj¹”
Parafialny Zespó³ Caritas i Burmistrz Wêgorzyna zapraszaj¹ na II
Festyn Charytatywny „Dziel siê mi³oœci¹ z Patrycj¹”, ktory odbêdzie
siê w niedzielê, 19 paŸdziernika br.
w hali gimnazjum w Wêgorzynie.
Festyn poprzedzi msza œwiêta o
godz. 13., w intencji Patrycji, a po

mszy bêd¹ zbierane pieni¹dze. Oficjalne otwarcie o godz. 14. w gimnazjum. Do godz. 19. bêd¹ wystêpy
dzieci z przedszkola i uczniów szkó³,
œpiewanie, pokaz filmu i pokaz pi³karski oraz ruchowy, zabawy dla najm³odszych z Wêgorzykiem, loteria,
licytacje, rysowanie i malowanie,
zamek dmuchany. Wstêp wolny. (o)

5-£O-BA-JE Wêdrowcy na szlak!

V £OBESKIE BARWY JESIENI
- wêdrówka turystyki pieszej
Niedziela, 19 paŸdziernika 2014 r.
1) Zbiórka: godz. 10.00, £obez, Wyspa na Redze, ko³o nadleœnictwa (dojœcie
od ul. Obroñców Stalingradu).
2) Zmotoryzowani: parking przy Netto albo przy ul. Bocznej.
3) Trasa: £obez - Œwiêtoborzec - Bobrowe Mokrad³a - rz. Wêgorza, most
drewniany - rz. Wêgorza, most kolejowy - jezioro Miejskie (Dybrzno) - £obez.
4) Dystans: 13 km - drogi gruntowe, œcie¿ki leœne, na prze³aj, bezdro¿a.
5) Zapewniamy: relaks full wypas, pogodê w sam raz, informacjê o napotykanych miejscach i obiektach, posi³ek turystyczny.
6) Biwak - ognisko, posi³ek nad Jeziorem Miejskim (zwanym te¿ Dybrzno)
Morsy i Morski mile widziane!
7) Zrzuta: 5 z³ (p³atne podczas zbiórki); cz³onkowie TKKF £obez (sk³adka
2014) i niepe³noletni - 50%.
8) Zakoñczenie - przed godz. 16.00.
9) Informacje - Adam Kogut, tel. 607881467, mail: adamku@vp.pl
10) Organizator: Ognisko TKKF B³yskawica £obez - Klub Turystyki Pieszej
11) Bobrowe Mokrad³a nazwê zawdziêczaj¹ bobrom, oczywiœcie. Lecz podczas wêdrówki nie przewidujemy ogl¹dania siedlisk bobrowych - wymaga³oby to wejœcia na mokrad³a, a my nie robimy imprezy surwiwalowej.
12) Impreza rekreacyjna. Staramy siê dostosowaæ tempo marszu do przeciêtnego uczestnika. Podczas wêdrówki bêd¹ czêste przerwy … (przerwa œniadaniowa, przerwa techniczna, przerwa przyrodnicza).
13) Nie prowadzimy wczeœniejszych zapisów. Jednak¿e prosimy grupy turystyczne o wczeœniejsze sygnalizowanie iloœci chêtnych, co pomo¿e przy
aprowizacji.
14) Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe.
15) Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
16) Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Nale¿y ubezpieczyæ siê we w³asnym zakresie.
17) Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.
Do zobaczenia na szlaku!
Adam Kogut, El¿bieta Jankowska-Kogut
CMYK

Ostatnie sprz¹tanie. Dziadek
od 5. rano na chodzie i ubrany
wyjœciowo. Najwy¿ej jeszcze raz
go ubiorê. Zrobi³em ma³e prasowanie. Obiad z zapasów. Nie
mogê siê doczekaæ . Przed Wigili¹
jedziemy jeszcze do koœcio³a. W
koœciele przedstawienie w¹tpliwej jakoœci, w porównaniu do
ostatniego koncertu. W czasie
mszy Dziadek wsta³ dwa razy,
aby puœciæ b¹ka. Ja wiedzia³em
co siê kroi, ale jego córka nie bardzo zorientowana, kaza³a mu nie
przeszkadzaæ. Wiêc nie przeszkadza³em. B¹ki by³y s³yszalne w
promieniu kilku metrów. Po powrocie od razu pod dom córki. W
domu stó³ jak do obiadu w niedzielê. Talerze i nic wiêcej. Okazuje
siê, ¿e plastry wieprzowiny przystrojone pieczarkami jeszcze siê
piek¹. Jedynym akcentem Wigilii
to choinka z prezentami i mój
barszcz z uszkami. Do pieczeni
makaron, sos i feldsalat. Na deser
lampka wina, woda mineralna.
Dopiero po kolacji deser z mojej
karpatki. Zanim j¹ zaczêliœmy
kroiæ, ma³a sesja zdjêciowa. W
prezencie pod choinkê dosta³em
translatora, scyzoryk i latarkê.
Atmosfera by³a fajna i rodzinna.
Pan domu zagra³ kilkanaœcie kolêd i nie tylko, dziewczyny poœpiewa³y. Najgorzej by³o z Dziadkiem. Toaleta by³a w piwnicy, piêtro ni¿ej. Holowaliœmy go na raty.
Po Wigilii córka podwioz³a Dziadka pod dom. Gorzej by³o z podejœciem. Przytarga³a fotel na kó³eczkach i na nim doci¹gnêliœmy
Dziadka pod drzwi domu. Przyda³by siê jednak ju¿ wózek inwalidzki. Podobno po œwiêtach coœ
wykombinuj¹.

Œroda, 25.12.2013.
Tradycyjnie na œniadanie go³¹bki. Po œniadaniu desery z owoców i ciast. Przed obiadem przyjecha³a starsza z córek. Zjedliœmy
na obiad flaki i rybê po grecku z
ziemniakami. Prze³ama³em siê z
Dziadkiem i córk¹ op³atkiem i z³o¿y³em im ¿yczenia. Rozmawialiœmy na temat œwi¹t w naszym
domu, na temat tradycji i wiary.
Powiedzia³em, ¿e jesteœmy niewierz¹cy, ale œciœle siê trzymamy
tradycji chrzeœcijañskiej. Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia s¹ najwiêkszymi œwiêtami w naszym domu.
Poniewa¿ ¿yczenia z³o¿y³em po
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polsku, pyta³a siê, co jej ¿yczy³em. Powiedzia³em, ¿e zdrowia,
szczêœcia, spokoju w rodzinie,
wszelkiej pomyœlnoœci. Pyta³a siê
czy to nale¿y do tradycji. Powiedzia³em, ¿e tak. Po obiedzie razem
piekliœmy ciasto na jutrzejszy
obiad œwi¹teczny. Dzieñ zlecia³
szybko i spokojnie. Nowy translator nie dzia³a najlepiej, ale za to
stary siê uaktywni³ i to mi wystarczy. Jest 11,20. Idê spaæ.

Czwartek, 26.12.2013.
Dziadek wsta³ o 4. rano i siê
podrapa³ do krwi. Rêce by³y ca³e
we krwi, a¿ do szyi. Obmy³em go,
zapudrowa³em i zaprowadzi³em
do ubikacji. Pospaliœmy do 7.20.
Po œniadaniu poprasowa³em
œwie¿o poprane rzeczy z wczoraj
i nastawi³em na gaz skórki pomarañczowe. Oczywiœcie je popali³em. Mam karmel pomarañczowy. O 11.30 przysz³a starsza córka ze swoim ch³opakiem. Dziadek
œpi. Zaraz go przyszykujemy do
wyjœcia. Razem wybraliœmy siê
do drugiej z sióstr na uroczysty
obiad. Na obiedzie zjawi³ siê te¿
brat z ¿on¹ i synem. Na obiad by³a
wo³owa pieczeñ z kul¹ z ziemniaków i m¹ki, sos, surówka z czerwonej kapusty na gor¹co.
Po obiedzie Dziadek za¿yczy³
sobie powrotu do domu. Ma
nowy wózek inwalidzki. Do gara¿u podwioz³em go samochodem,
a pod drzwi wózkiem. Zawsze to
³atwiej. Z Dziadkiem zosta³a starsza córka ze swoim facetem. Ja
wróci³em z powrotem, gdzie by³o
przegl¹danie starych zdjêæ. Okaza³o siê, ¿e dziewczyny mia³y
tatê, ale teraz go tu nie ma. Czyli
obie córki s¹ bez swoich pierwszych mê¿czyzn. Potem wybra³em siê z m³odymi na spacer, a syn
z ¿on¹ poszli na chwilê do domu.
Wracaj¹c ze spaceru spotkaliœmy
ich ju¿ wracaj¹cych. Tu by³a
kawa i ciasta. W tym moja karpatka. Co siê nas³ucha³em komplementów. M³odsza córka potwierdzi³a, ¿e najlepiej by by³o, gdyby
mnie adoptowa³a. Potem zanios³em ciasto Dziadkowi i zwolni³em z dy¿uru starsz¹ córkê i jej
faceta. Wieczorem, po 19,30 przyszli z powrotem i przynieœli prezent
od brata. Dosta³em wino i wódkê
jego produkcji. Posiedzieliœmy do
21. i siê po¿egnaliœmy. Pojutrze
urodziny Dziadka, koñczy 79 lat.
Dziadek ju¿ w ³ó¿ku. Cdn. WP

