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Wybory samorz¹dowe w aurze serwerowego skandalu

Zaskakuj¹cy sukces PSL,
pora¿ka M. Kar³owskiego
WYBORY SZEFÓW GMIN

W Resku i Wêgorzynie burmistrzowie
ci sami. Nowy wójt w Radowie Ma³ym.
Dogrywki w £obzie i Dobrej
Szanowni Wyborcy.
Wszystkim Pañstwu dziêkujê za udzia³ w wyborach.
Szczególne podziêkowania kierujê do tych
z Pañstwa, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali
na mnie g³os w wyborach samorz¹dowych w dniu 16
listopada 2014.
Z wyrazami szacunku. Zofia D¹bro
Szanowni Pañstwo!
Pragnê gor¹co podziêkowaæ licznemu gronu Wyborców,
którzy w tegorocznych wyborach samorz¹dowych
obdarzyli mnie ponownie tak du¿ym zaufaniem,
udzielaj¹c mi swojego poparcia. Zapewniam, ¿e nadal
bêdê pracowa³ na wspólne dobro naszej gminy, ze
szczególnym zainteresowaniem Pañstwa problemami.
Z powa¿aniem. Bogdan Górecki

Dziêkujê Wyborcom za udzia³
w wyborach samorz¹dowych i oddanie
na mnie g³osu oraz Panu Zdzis³awowi
Szklarskiemu za szlachetn¹ rywalizacjê.
Mariusz Wijatyk

Œwierki doniczkowane
(srebrny, serbski, pospolity)
Zaprasza Gospodarstwo Rolne
Waldemar Bober

Unimie 14, w godz. 8.00 – 14.00
Tel. 508 263 105
CMYK
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Kazimierz Rynkiewicz
Zacznijmy od wyboru burmistrzów i wójta w Radowie Ma³ym. Wieloletni wójt gminy Radowo Ma³e, Józef Wypijewski,
przegra³ z wieloletnim kontrkandydatem Wies³awem Lorentem, i
to a¿ ró¿nic¹ 200. g³osów. W ocenie kadencji nic nie zapowiada³o
tej przegranej, ale byæ mo¿e nast¹pi³o tzw. zmêczenie materia³u i
st¹d potrzeba zmian u mieszkañców. To temat na ciekawe rozwa¿ania o zu¿ywaniu siê w³adzy, bo
rz¹dz¹ca ekipa i telewizja przyzwyczai³a nas do tego, ¿e w polityce mo¿na ¿yæ do emerytury.
Wystarczy tylko opanowaæ pewien mechanizm odnawiania poparcia wœród wyborców. Mo¿e
to funkcjonowaæ w wielkich miastach, ale na prowincji ju¿ rzadziej. Tu wstrz¹sy s¹ nieuniknione. I chocia¿ zdarza siê pe³niæ
urz¹d przez nawet 4 a nawet 5
kadencji, to jednak do emerytury
ci¹gle brakuje. Tym bardziej, ¿e
rz¹dz¹ca koalicja PO-PSL podnios³a wiek emerytalny. Sarkastycznie mo¿na by powiedzieæ, ¿e
widocznie tak mocno ucieszy³o to
wyborców, ¿e postanowili odwzajemniæ uczucie radoœci i zag³osowali w³aœnie na PSL.
W Wêgorzynie nast¹pi³o jednak przerwanie cyklu wymiennego burmistrzów, jaki fundowa³a
wyborcom pani Gra¿yna Karpowicz, zastêpuj¹c naprzemiennie
kolejnych
kontrkandydatów.
Drug¹ swoj¹ kadencjê wygra³a
Monika KuŸmiñska ró¿nic¹ 500
g³osów, co mo¿na nazwaæ nokautem, pamiêtaj¹c poprzednie
wyniki wyborów, w których decydowa³y bardzo ma³e ró¿nice.
Gra¿yna Karpowicz jednak „spad³a na cztery ³apy”, bo w odpowiednim momencie przyst¹pi³a
do PSL, z którego listy zdoby³a
mandat do Rady Powiatu. Ma
nawet szansê na jakieœ stanowisko w starostwie.
Inna kandydatka PSL zagrozi³a urzêduj¹cemu burmistrzowi
Reska, napêdzaj¹c mu sporo strachu, bo jeszcze kilka miesiêcy
temu nikt siê nie spodziewa³, ¿e
radnej Edycie Klepczyñskiej mo¿e

Z DRUGIEJ STRONY

tygodnik ³obeski 18.11.2014 r.

Zmiany w Radzie Powiatu nie bêd¹ chyba mieæ wiêkszego wp³ywu
na politykê dzielenia biedy w dobie kryzysu, ale w du¿o wiêkszym
zakresie mo¿na zmieniaæ ¿ycie w gminie

Niespodziewane
zwyciêstwo PSL, ale
wielka pora¿ka prezesa
przyjœæ do g³owy kandydowanie
na burmistrza. Niespodziewanie
okaza³o siê, ¿e jest spore zapotrzebowanie na zmianê. A z pozoru wydawa³o siê, ¿e burmistrz Arkadiusz Czerwiñski ma tu tak
wielkie sukcesy, ¿e ju¿ niewiele
wiêcej ludziom potrzeba.
Podobnie sprawy potoczy³y
siê w Dobrej, gdzie na pozór ludzie przyzwyczaili siê do rz¹dów
Barbary Wilczek, rz¹dz¹cej dwie
kadencje, ale to okaza³o siê w³aœnie pozorem. To s³owo to klucz
do perspektywy, z jakiej patrzy
w³adza na swój lud i odwrotnie.
Czêsto te perspektywy rozmijaj¹
siê w sposób zupe³nie niezauwa¿alny. Burmistrz Barbara Wilczek
przegra³a z Piotrem Hebd¹ i za
dwa tygodnie dojdzie do tury drugiej. Taka jest natura demokracji.
Niektórzy chcieliby nawet ograniczenia rz¹dów do dwóch kadencji, co by³oby zapewne zbawienne dla psychiki wybieranych
wójtów i burmistrzów, bo z góry
wiedzieliby, ¿e w³adza koñczy siê
w sposób zaplanowany, a nie nag³y.
W £obzie równie¿ dojdzie do
drugiej tury g³osowania, w której
zmierz¹ siê ze sob¹ urzêduj¹cy
burmistrz Ryszard Sola z Piotrem
Æwik³¹. W mojej ocenie to powtórka ze starcia siê dwóch œrodowisk, do jakiego dosz³o ju¿
przed czterema laty. Oczywiœcie
nie wchodzi siê dwa razy do tej
samej rzeki, a wiêc i burmistrz
Sola jest ju¿ starszy, a przede
wszystkim jest i bêdzie rozliczany
z dwóch kadencji, czyli 8 lat. Jak
£obez wygl¹da po tych 8 latach?
Jaki koñ jest, wszyscy widz¹.
Pozostali kandydaci w jakiœ sposób szli pod sztandarami zmian,
czyli w opozycji do burmistrza,
wiêc Piotrowi Æwikle ³atwiej bêdzie siêgn¹æ po ponad 1850 g³osów elektoratu, jaki zag³osowa³
na trzech pozosta³ych kandydatów. To wystarczaj¹co du¿a licz-

ba wyborców, by zrobiæ niespodziankê (chocia¿ tu trudno przewidzieæ, jak zachowa siê elektorat PSL).
Zaskakuj¹ce wybory
do Rady Powiatu
PSL, tak jak w ca³ej Polsce,
zaskoczy³ dobrym wynikiem tak¿e w powiecie ³obeskim. W radach miejskich wygl¹da to ró¿nie,
ale w Radzie Powiatu ta partia
zdoby³a wiêkszoœæ, 8 mandatów
(wyniki wci¹¿ nieoficjalne) i mo¿e
rz¹dziæ samodzielnie, czyli wybraæ starostê, wicestarostê, zarz¹d, przewodnicz¹cego rady i
komisje. Czy w zwi¹zku z tym
nast¹pi radykalna zmiana polityki
na szczeblu powiatu? Nie wiadomo, bo jakby zapytaæ przeciêtnego g³osuj¹cego na tê partiê, to
zapewne nie potrafi³by wymieniæ
jakiegoœ znacz¹cego elementu jej
programu.
Z drugiej strony nie mo¿na nie
zauwa¿yæ wielkiej pora¿ki jej dotychczasowego lidera, Micha³a
Kar³owskiego, który zaj¹³ ostatnie
miejsce wœród kandydatów na
burmistrza £obza, ale, co gorsze,
nie zdoby³ mandatu do Rady Powiatu, chocia¿ zdobyli je a¿ trzej
jego koledzy bêd¹cy za nim na liœcie. Wygl¹da to wrêcz na wotum
nieufnoœci wobec prezesa ko³a
powiatowego i cz³onkowie PSL
zapewne ustosunkuj¹ siê do tych
wyników. Bardzo mo¿liwe, ¿e
pora¿ka Micha³a Kar³owskiego
jest równie¿ zwi¹zana z pora¿k¹
Jana Zdanowicza, który nie uzyska³ mandatu, a obaj wspó³dzia³ali
w Zarz¹dzie Powiatu mijaj¹cej
kadencji.
Te wybory i tak wysokie zwyciêstwo PSL to ciekawy materia³
do rozwa¿añ, szczególnie nad
sytuacj¹ w £obzie, gdzie w wyborach nie pojawi³y siê inne partie, chocia¿by PiS i PO, gdzie
zniknê³y œrodowiska polityczne,

w których by dyskutowano jakieœ idee polityczne i gospodarcze, gdzie wiêkszoœæ jest w stanie
zmieniæ lub ukryæ swoje barwy
polityczne, gdzie przyzwyczajono
siê do stagnacji, a nadziei rozwoju
gospodarczego upatruje siê w
rozwi¹zaniach socjalnych.
Zmiany w Radzie Powiatu nie
bêd¹ chyba mieæ wiêkszego
wp³ywu na politykê dzielenia biedy w dobie kryzysu. W du¿o
wiêkszym zakresie mo¿na zmieniaæ ¿ycie w gminie i od wyboru
burmistrza za dwa tygodnie tak
naprawdê zale¿y, czy w £obzie
coœ drgnie.
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INFORMACJE - REKLAMA

CIS reintegruje
w Resku
(£OBEZ). Centrum Integracji
Spo³ecznej podejmie siê reintegracji spo³ecznej i zawodowej 6 osób w
ramach Klubu Integracji Spo³ecznej dla Gminy Resko zwi¹zanej z realizacj¹ projektu pt. „Gminne programy aktywizacji spo³eczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014” za kwotê 21.
600 z³ brutto.
Projekt w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
„Aktywne Formy Przeciwdzia³ania
Wykluczeniu Spo³ecznemu – edycja
2011 – 2015” realizowany od 3 listopada do 23 grudnia 2014. Zakres tematyczny us³ugi zawiera odbudowanie i podtrzymanie u osoby
uczestnicz¹cej w zajêciach w Klubie
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Wspieraj¹c
przedsiêbiorczoœæ

Integracji Spo³ecznej umiejêtnoœci
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej i pe³nienia ról spo³ecznych w miejscu pracy, zamieszkania
lub pobytu; w tym: - zajêcia z doradc¹ zawodowym - zajêcia z psychologiem - zajêcia z pracownikiem
socjalnym, dzia³ania z zakresu reintegracji zawodowej - czyli dzia³anie
maj¹ce na celu odbudowanie i podtrzymywanie zdolnoœci do samodzielnego œwiadczenia pracy na rynku pracy, w tym: - kurs zawodowy
„Robotnik ogólnobudowlany z elementami stolarki PCV”, - warsztaty z
przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, w
miarê potrzeb indywidualne poradnictwo specjalistyczne rodzinne
prawne i psychologiczno-pedagogiczne.
MM

(£OBEZ). Zatorze wypiêknia³o.
Po³o¿ono kanalizacjê, doprowadzono wodê, po³o¿ono nowe nawierzchnie dróg. I tak do budynku socjalnego prowadzi teraz piêkny podjazd z

AR-ELEKTRO
Instalacje elektryczne
Tel. 505-509-515

kostki polbrukowej, a do zak³adów,
znajduj¹cych siê tu¿ za budynkiem
socjalnym, do których jeŸdzi wiele
ludzi i sporo osób pracuje - pieniêdzy na drogê ju¿ zabrak³o.
MM
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Dla kogo znak
zakazu?

(£OBEZ). Kilka dni temu przed
budynkiem komunalnym w £obzie
przy parkingu pojawi³ siê znak zakazu postoju samochodów z wyj¹tkiem mieszkañców budynku komunalnego.
Fakt ten zbulwersowa³ mieszkañców pobliskich bloków. Nic w tym
dziwnego. Mieszkañcy bloku komunalnego nie maj¹ zakazu stawiania
swoich samochodów na parkingu
po drugiej stronie budynku. Mog¹
korzystaæ bez ograniczeñ z miejsc
parkingowych, w przeciwieñstwie
do mieszkañców innych bloków.
Znak stan¹³ na proœbê mieszkañców
bloku komunalnego. Dzia³ka, na której jest parking, jest czêœci¹ dzia³ki,
na której stoi budynek. Mieszkañcy
bloku mogliby postawiæ sobie taki
znak, gdyby byli w³aœcicielami zie-

mi. A nie s¹. W³aœcicielem jest gmina,
czyli wszyscy mieszkañcy gminy
£obez, którzy sk³adali siê na wk³ad
gminny na budowê budynku i budowê parkingu. Jeœli mieszkañcy bloku
chc¹ mieæ w³asny parking, to nie stoi
nic na przeszkodzie, ¿eby wykupiæ
sobie grunt, uzyskaæ pozwolenia na
budowê i wybudowaæ sobie parking
z w³asnej kieszeni. Takie s¹ prawa
demokracji, skoro wszyscy sk³adaj¹
siê na budowê, to wszyscy z niej
korzystaj¹.
Problem miejsc parkingowych w
tym rejonie miasta od dawna jest
napiêty, bo miejsc parkingowych
brakuje. Skoñczy³yby siê konflikty i
nikt nie by³by zbulwersowany, gdyby miejsc parkingowych by³o wystarczaj¹co du¿o. Ten problem pozostaje do rozwi¹zania nowej w³adzy,
która obejmie stery gminy.
MM

Drodzy Mieszkañcy.
Serdecznie dziêkujê wszystkim,
którzy oddali na mnie swój g³os
podczas wyborów samorz¹dowych.
Z wyrazami szacunku, Maria Pokomeda
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Jest szansa na kanalizacjê
w „starych” czêœciach
miasta i dla Dalna
(£OBEZ). Zosta³ ju¿ rozstrzygniêty przetarg na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej
dla Dalna, sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w ulicach Rapackiego i Obroñców Stalingradu
oraz rozdzia³u sieci ogólnosp³awnej w ulicy S³owackiego w mieœcie
£obez.
Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej
dla trzech inwestycji budowanych
oraz pe³nienie nadzoru autorskiego.
Dokumentacje obejmuj¹ wykonanie
3 oddzielnych dokumentacji technicznych budowlano - wykonawczych na budowê: sieci kanalizacji
sanitarnej dla Dalna z przesy³em do
£obza, sieci kanalizacji sanitarnej i
wodoci¹gowej oraz przy³¹czy kanalizacyjnych w ulicach Rapackiego i
Obroñców Stalingradu, rozdzia³u
sieci ogólnosp³awnej na sanitarn¹ i
deszczow¹ wraz z prze³¹czeniem istniej¹cych przy³¹czy kanalizacyjnych w ulicy S³owackiego. Pierwszym opracowaniem jest dokumentacja techniczna na budowê sieci
kanalizacji sanitarnej dla Dalna z
przesy³em do £obza od istniej¹cej

oczyszczalni œcieków. Przesy³ œcieków ma byæ zaprojektowany do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej znajduj¹cej siê w obrêbie ulic Mieszka I,
Armii Krajowej, Bema lub Przemys³owej. Drugim opracowaniem jest
dokumentacja techniczna budowy
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
pod³¹czeniem budynków przy ulicach Obroñców Stalingradu i Rapackiego w £obzie do nowo projektowanej zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej oraz wykonanie sieci wodoci¹gowej uwzglêdniaj¹ca prze³¹czenie istniej¹cych przy³¹czy w ulicach Rapackiego i Obroñców Stalingradu w £obzie. Maksymalna iloœæ
przy³¹czy do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 64 szt. Trzecim opracowaniem jest wykonanie projektu
na rozdzia³ kanalizacji ogólnosp³awnej na sanitarn¹ i deszczow¹ wraz z
prze³¹czeniem istniej¹cych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy S³owackiego w £obzie.
Bran¿a drogowa musi obejmowaæ
odtworzenie nawierzchni.
W przetargu wystartowa³o piêæ
firm, jedna zosta³a odrzucona. Komisja przetargowa wybra³a ofertê Pracowni Projektowej z Koszalina. MM

Radowo Ma³e
nominowane do nagrody
Gmina Roku 2014
(RADOWO MA£E). Gmina Radowo Ma³e zosta³a nominowana do
nagrody Gmina Roku 2014 decyzj¹
zarz¹du Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemys³u i Us³ug w
Ogólnopolskim Plebiscycie Or³y
Polskiego Samorz¹du.
Plebiscyt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Pro-

mocji Polska Przedsiêbiorczoœæ
2010, którego zadaniem jest budowanie konkurencyjnoœci polskich
przedsiêbiorstw.
Wielka Gala, podczas której zostan¹ wrêczone nagrody, odbêdzie
siê 29 listopada. Po³¹czona bêdzie z
Kongresem Polskiej Przedsiêbiorczoœci.
op
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Ci¹gle nie s¹ rozliczone zaliczki z lat
ubieg³ych – za co Gmina p³aci wspólnotom?
(£OBEZ). Podczas paŸdziernikowego posiedzenia Komisji Bud¿etowej radna Krystyna Bogucka
powróci³a do kwestii zaliczek, które gmina wp³aci³a wspólnotom i które mimo up³ywu lat nadal nie zosta³y
rozliczone. Poproszono o przedstawienie rozliczenia zaliczek za media do wspólnot mieszkaniowych w
uk³adzie tabelarycznym za poszczególne lata (2008-2012).
Materia³y cz³onkowie komisji
otrzymali na piœmie, z wyj¹tkiem
sprawozdania z wykonania taryf od
1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014 r.
Przewodnicz¹ca Krystyna Bogucka zaproponowa³a, ¿eby jako
pierwszy temat analizowaæ rozliczenie zaliczek ze wspólnot. Zwrócono
uwagê, ¿e nadal nie ma rozliczenia za

rok 2008, 2009, 2010 - kwota pozosta³a do rozliczenia jest znacz¹ca, bo
zaliczka wynosi 496.493,75 z³ – w
kolumnie poniesione koszty przedstawiono za za ten okres kwotê wynosz¹c¹ 170.999,16 z³, pozostaje
wiêc do rozliczenia 325.494,59 z³.
Za 2011 rok, pomimo zapisu w
rubryce, ¿e rozliczono dane liczbowe, w pozycji „saldo” s¹ nieprawid³owe, bo zaliczka wynosi
169.651,91 z³, a koszty 144.036,76 z³,
powinna byæ wiêc nadp³ata w wysokoœci 25.615,15 z³.
Komisja Rewizyjna mia³a równie¿
zastrze¿enia do rozliczenia za rok
2012, gdzie jest zapis, ¿e rozliczono,
a w kolumnie „wydatek” nie ujêto
kwoty 13.319,26 z³ wyp³aconej dla
wspólnoty Murarska 5-6-7 za okres

PRACA
DO WZIÊCIA
(DOBRA). Kierownik
Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Dobrej
og³osi³ nabór na
stanowisko referenta
ds. funduszu
alimentacyjnego
Aby móc staraæ siê o tê pracê,
nale¿y posiadaæ wykszta³cenie minimum œrednie zawodowe – administracja lub ekonomia, obywatelstwo
polskie, pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie w
pe³ni z praw publicznych, brak prawomocnego skazania za przestêpstwo umyœlne, dobry stan zdrowia,
nieposzlakowan¹ opiniê.
Dodatkowym atutem bêdzie dobra znajomoœæ przepisów ustawy o
pomocy uprawnionym do alimentów, ustawy o postêpowaniu wobec
d³u¿ników alimentacyjnych i zaliczce, alimentacyjnej oraz ustawy o
œwiadczeniach rodzinnych, znajomoœæ Kodeksu postêpowania administracyjnego, sta¿ pracy w administracji publicznej minimum 1 rok,
bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi
komputera z systemem Windows 8,
bardzo dobra znajomoœæ pakietu MS
Office (Word, Excel), umiejêtnoœæ
pakietu MS Office (Word, Excel),
umiejêtnoœæ pracy w zespole, wysokie poczucie odpowiedzialnoœci,

dobra organizacja pracy.
Ofertê z wnioskiem o zatrudnienie, list motywacyjny, ¿yciorys
(CV), kserokopie dokumentów poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie oraz
dodatkowe kwalifikacje, oœwiadczenie o niekaralnoœci za przestêpstwo pope³nione umyœlnie, oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych i korzystanie z pe³ni
praw publicznych,
kopie œwiadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia itp.
nale¿y z³o¿yæ do 12 grudnia w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. Drugim etapem naboru bêdzie rozmowa
kwalifikacyjna, która odbêdzie siê
16.12.2014 r.
Do obowi¹zków na tym stanowisku pracy bêdzie nale¿eæ m.in.: przyjmowanie, weryfikacja merytoryczna i formalna wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego, kompletowanie i opracowywanie dokumentów zgodnie z
ustaw¹ o œwiadczeniach rodzinnych
i ustaw¹ o postêpowaniu wobec
d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w tym: wprowadzanie do systemu komputerowego, przygotowywanie decyzji,
przygotowywanie list wyp³at œwiadczeñ,sporz¹dzanie sprawozdañ
zwi¹zanych z realizacj¹ œwiadczeñ,
prowadzenie postêpowañ w zakresie nienale¿nie pobranych œwiadczeñ.
op

od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 r.
Nadmieniono, ¿e sprawa
13.319,26 by³a ju¿ omawiana na posiedzeniu komisji 24.02.2014 r. podczas omawiania za³¹cznika o rozliczeniu zaliczek 2012 roku.
Protokó³ uzgodnieñ z PWiK
sp. zo.o. w sprawie liczenia taryf
Nie przed³o¿ono na posiedzenie
sprawozdania z wykonania taryf za
okres od 1 maja 2013 do 30 kwietnia
2014. Odpowiedzi udzieli³ zastêpca
burmistrza Ireneusz Kabat, mówi¹c,
¿e urz¹d jeszcze tego sprawozdania
nie analizowa³. Cz³onkowie komisji
zasugerowali, ¿eby koszty ogólnozak³adowe liczyæ wskaŸnikiem od robocizny bezpoœredniej pracowników zatrudnionych przy produkcji
wody i odprowadzania œcieków oraz

oczyszczalni. I. Kabat odpowiedzia³,
¿e jest to kompetencja burmistrza.
Zasugerowano równie¿, ¿eby na
sprzêt pracuj¹cy – w taryfach ustaliæ stawki za 1 km i 1 godz. Z przedstawianych dokumentów przy zatwierdzaniu taryf wynika, ¿e koszty
ogólnozak³adowe s¹ naliczane od
kosztów ca³kowitych, a nie jak powinno byæ - od kosztów bezpoœrednich.
Zad³u¿enie
„na mieszkaniówce”
Podczas sesji radna Krystyna
Bogucka spyta³a dodatkowo o zad³u¿enie na tzw. mieszkaniówce.
Zgodnie z odpowiedzi¹ udzielon¹
przez skarbnik Olgê Radziwanowsk¹ na dzieñ 27.10.2014 r. wynosi³o ono 785.868 z³.
op

Praca dla
asystenta rodziny
(DOBRA). Kierownik Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Dobrej og³asza nabór na stanowisko pracy –
„Asystent Rodziny”.
Asystentem rodziny mo¿e byæ
osoba, która: posiada wykszta³cenie
wy¿sze na kierunku pedagogika,
psychologia, socjologia, nauki o
rodzinie lub praca socjalna lub wykszta³cenie wy¿sze na dowolnym
kierunku uzupe³nione szkoleniem z
zakresu pracy z dzieæmi lub rodzin¹
i udokumentuje co najmniej roczny
sta¿ pracy z dzieæmi lub rodzin¹ albo
studiami podyplomowymi obejmuj¹cymi zakres programowy szkolenia okreœlony na podstawie ust. 3 i
udokumentuje co najmniej roczny
sta¿ pracy z dzieæmi lub rodzin¹.
Asystentem mo¿e byæ równie¿ osoba, która posiada wykszta³cenie
œrednie i szkolenie z zakresu pracy z
dzieæmi lub rodzin¹, a tak¿e udoku-

mentuje co najmniej 3-letni sta¿ pracy z dzieæmi lub rodzin¹. Kandydat
nie jest i nie by³ pozbawiony w³adzy
rodzicielskiej oraz w³adza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, wype³nia obowi¹zek alimentacyjny – w przypadku gdy taki
obowi¹zek w stosunku do niej wynika z tytu³u egzekucyjnego. Staraj¹c
siê o tê prace nie mo¿na byæ skazanym prawomocnym wyrokiem za
umyœlne przestêpstwo lub umyœlne
przestêpstwo skarbowe.
Dodatkowym atutem bêdzie nieposzlakowana opinia, posiadanie
prawa jazdy i w³asnego samochodu,
posiadanie umiejêtnoœci ³atwego
nawi¹zywania kontaktów oraz pracy
w zespole, minimum roczny sta¿ pracy na wymaganym stanowisku.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Dobrej do 31grudnia 2014 roku.
op

Wypadek
pod wp³ywem
W dniu 12.11.2014 r. oko³o godz.
15:25 w Resku na ul. W. Polskiego,
Krzysztof R., kieruj¹c motorowerem
marki DAFIER i znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 1,02 mg/l alkoholu w wydycha-

nym powietrzu, najprawdopodobniej nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci, w wyniku czego wpad³ w poœlizg
i przewróci³ siê na jezdniê, doznaj¹c
urazów cia³a i przewieziony zosta³ do
szpitala w Gryficach.
(kp)
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Wstêpne wyniki wyborów
samorz¹dowych
(POWIAT). Przedstawiamy wstêpne
wyniki wyborów na
burmistrzów, do rad
gmin i Rady Powiatu.
B³¹d systemu informatycznego
znacznie utrudni³ i wyd³u¿y³ prace
komisji wyborczych. Teoretycznie
oficjalne wyniki powinny byæ ju¿
znane i upublicznione w praktyce informatycy walczyli z systemem, a
cz³onkowie komisji nie mogli zakoñczyæ pracy.
Z naszych wstêpnych informacji
wynika, ¿e w gminie £obez i w gminie
Dobra bêd¹ „dogrywki” na burmistrza, natomiast w gminie Resko losowanie o mandat radnego. W gminie £obez o fotel burmistrza w dodatkowych wyborach walczyæ bêdzie
dotychczasowy burmistrz Ryszard
Sola oraz Piotr Æwik³a, w gminie
Dobra dotychczasowa burmistrz
Barbara Wilczek i Piotr Hebda. Zmiany nast¹pi¹ w gminie Radowo Ma³e,
gdzie wybory na wójta wygra³ kontrkandydat dotychczasowego wójta
Józefa Wypijewskiego – Wies³aw
Lorent. W gminie Wêgorzyno i Resko zmian na fotelach burmistrzów
nie bêdzie.
Gmina Wêgorzyno
Ró¿nica pomiêdzy rywalkami o fotel burmistrza wynios³a 499 g³osów.
Burmistrzem nadal pozostaje Monika KuŸmiñska. Zgodnie ze wstêpnymi wynikami w Radzie Miejskiej
zasi¹d¹:
Gra¿yna Kata
£ukasz Nowacki
Marcin Szostakiewicz
Anna £uksza
Zbigniew Bia³ek
Katarzyna Lewandowska
Marta Kaczmarek
Barbara Górniak
Jan Szymko
Jadwiga Kamiñska
Mariusz Zieliñski
Jan Mazuro
Bogus³aw Szy³owicz
Krzysztof Krz¹czkowski
Maria S³awska
Gmina Resko
Frekwencja na burmistrza wynios³a 42,83 proc., na Radê Miejsk¹ 41,4
proc.

Arkadiusz Czerwiñski uzyska³
1571 g³osów (57,34 proc.).
Edyta Klepczyñska - 1169 g³osów
(42,66 proc.).
Rada Miejska w Resku
Okrêg nr 1 Piotr Opar – 84
Okrêg nr 2 Edyta Klepczyñska - 152
Okrêg nr 3 Anna Szymañska - 94
Okrêg nr 4 Pawe³ Gradus 74
Okrêg nr 5 Zygmunt Œwiêcicki 85
Okrêg nr 6 Roman Poniecki - 100
Okrêg nr 7 Oktawiusz Je¿ - 109
Okrêg nr 8 Adam Seredyñski - 83
Okrêg nr 9 Dariusz Mo¿ejko 91
Okrêg nr 10 Renata Kulik - 81
Okrêg nr 11 Marek Wierzbowski - 85
Okrêg nr 12 Anna So³onyna - 75
Okrêg nr 13 Andrzej Nowak - 148
Okrêg nr 14 Bo¿ena Gromek - 75
W Okrêgu 15 bêdzie losowanie pomiêdzy Ew¹ Garbarczyk a Stanis³awem Buczkiem, gdy¿ oboje zdobyli
po 70 g³osów.
Jeœli jest taka sama iloœæ g³osów w
tym samym okrêgu wówczas o losowaniu decyduje PKW.
Gmina £obez
Tutaj odbêd¹ siê ponowne wybory na burmistrza pomiêdzy dwoma
pierwszymi kandydatami.
Ryszard Sola - 1763
Piotr Æwik³a - 1031
Janusz Skrobiñski - 815
Arkadiusz Siwiñski - 588
Micha³ Kar³owski - 479
Rada Miejska w £obzie
Krystyna Bogucka - 125
Rafa³ Peter - 89
Mariusz Wijatyk – 81 (zdecydowa³o losowanie – Zdzis³aw Szklarski
otrzyma³ tak¹ sam¹ iloœæ g³osów)
Leokadia W³odarz - 98
Ryszard Krzêæko 74
Zbigniew Pude³ko 124
Wincenty Nowik 111
Sebastian Tomczak 139
Kazimierz Chojnacki 100
Bogdan Górecki 199
Henryk Stankiewicz 192
Marek Rokosz 104
Ryszard Bartczak 117
Waldemar Zakrzewski 98
Antoni Ku¿el 121
Gmina Radowo Ma³e
W wyborach bezpoœrednich na
wójta wygra³ Wies³aw Lorent (PSL)
zdobywaj¹c 888 g³osów. Dotychczasowy wójt Józef Wypijewski uzyska³ 682 g³osy (Ruch Inicjatyw Obywatelskich 2014).

Radni.
Okrêg nr 1 - Krzysztof Borkowski
KW PSL 90 (Ma³gorzata Budzyñska
60).
Okrêg nr 2 - Anna Ulan KWW
RIO2014 – 84, (Gra¿yna Horbacz KW
PSL 24).
Okrêg nr 3- Józef Lewandowski
KW PSL – 54, (Ewelina Biñczyk
KWW RIO 2014 – 46).
Okrêg nr 4 - Wies³aw Ma³y KWW
RIO 2014 – 70, (Marianna Lorent KW
PSL – 45.
Okrêg nr 5 - Artur Kwiatkowski
KWW RIO 2014 – 85, (Robert Banaœ
KW PSL – 32).
Okrêg nr 6 - Andrzej Szubert KW
PSL - 43 (Krystyna Kiryk KWW RIO
2014 – 40).
Okrêg nr 7 - Ilona Kamiñska KWW
RIO 2014 - 50, Dawid Szczesiak KW
PSL - 37).
Okrêg nr 8 - Ma³gorzata Chat³as
KWW RIO 2014 – 58, (Marzanna Taborska KW PSL - 36).
Okrêg nr 9 - Zofia JezierskaBaumgardt KWW RIO 2014 - 50,
(Wioletta Koz³owska KW PSL - 48).
Okrêg nr 10 - Andrzej Kusyk KW
PSL – 39, (Stanis³aw Toruñ KWW
RIO 2014 – 31).
Okrêg nr 11 - Dawid Adamski KW
PSL – 65, (Ma³gorzata Mazur KWW
RIO 2014 - 61).
Okrêg nr 12 - Lilianna Ligêza KW
PSL – 66, (Roman Soroczyñski
KWW RIO 2014 - 37).
Okrêg nr 13 - Janina Pawluk KW
PSL 67, (El¿bieta Kaciuba KWW RIO
2014 - 10).
Okrêg nr 14 - W³adys³aw Kamola
KW PSL – 55, (Krystyna Mosi¹dz
KWW RIO 2014 – 43).
Okrêg nr 15 - Dariusz Stefañski
KWW RIO 2014 - 71, (Boles³aw
£êcki KW PSL – 37).
Gmina Dobra
Tutaj dojdzie do drugiej tury w
wyborach burmistrza, w której Piotr
Hebda, który wygra³ w tej turze,
zmierzy siê z obecn¹ burmistrz Barbar¹ Wilczek.
Sk³ad Rady Miejskiej.
Z KWW Dla Dobra Gminy (Barbara
Wilczek):
Jan Florczak - Wrzeœno,
Agata Michalik - B³¹dkowo,
Józef Kirejczyk - Dobra,
Antoni Kontowicz – Dobra,
Wies³aw Graczykowski – Dobra,
Edward Stanis³awczyk – Dobra,

Z KWW Czas na Zmiany (Piotr Hebda):
Przemys³aw Kerner – Bienice,
Aleksandra Rzepczyñska
-Skrzyniarz – Grzêzno,
El¿bieta Kusiak – Wojtaszyce,
Mateusz Bia³czak – Dobra,
Renata Gielar – Dobra,
Z KWW Zmiany (W³odzimierz
Szczepaniak): W³odzimierz Szczepaniak – Dobra,
Z KWW Masz Wybór (Kazimierz
£ojek): Sylwia £ojek – Dobropole,
Z KW PSL: Roman KaraŸniewicz
– Krzemienna,Przemys³aw Gromadzki – Tucze.
Rada Powiatu £obeskiego
Los ostatecznego sk³adu Rady Powiatu nie jest jeszcze przes¹dzony, 8
mandatów najprawdopodobniej
przypadnie dla KW PSL.
Okrêg Dobra-Radowo Ma³e
Z PSL mandaty otrzymaj¹: Józef
B¹k i Zygmunt B³awzdziewicz, a z
KWW Przyjazny Powiat - Janusz
£ukomski.
Okrêg £obez
Z KW PSL mandaty zdobyli: Pawe³
Marek, Mieczys³aw Fojna, Jaros³aw ¯uk. Z KWW Porozumienie
Samorz¹dowe: Ireneusz Kabat i Ryszard Sola, z KWW Przyjazny Powiat - Marek Kubacki.
Okrêg Wêgorzyno
KW PSL – Gra¿yna Karpowicz,
KWW Przyjazny Powiat – Monika
KuŸmiñska i Józef Drozdowski.
Monika KuŸmiñska wygra³a wybory na burmistrza, zrzeknie siê wiêc
mandatu radnego i w to miejsce
wejdzie nastêpny kandydat, który
uzyska³ o 2 g³osy mniej od Józefa
Drozdowskiego - Krzysztof
GwóŸdŸ.
Okrêg Resko
KW PSL Andrzej Gradus i prawdopodobnie Józef Leœniak oraz Arkadiusz Czerwiñski KWW Gmina Dla
Mieszkañców. Arkadiusz Czerwiñski wygra³ wybory na burmistrza,
gdy zrzeknie siê mandatu radnego,
w jego miejsce wchodzi Zbigniew
Pa³ubiak.
MM
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Wyniki wyborów do Rady Powiatu
w okrêgu nr 1 - gmina £obez

Wyniki wyborów na burmistrza £obza

Serdecznie dziêkujê wszystkim Mieszkañcom,
którzy ponownie mi zaufali i oddali na mnie g³os.
Sk³adam podziêkowania równie¿ tym wszystkim,
którzy, startuj¹c razem ze mn¹ na liœcie,
zapracowali na mój mandat. Czujê siê zaszczycony
i postaram siê nie zawieœæ Pañstwa zaufania.
Marek Kubacki

Szanowni Wyborcy.
Bardzo serdecznie dziêkujê za udzia³
w wyborach w szczególnoœci tym wszystkim
z Pañstwa, którzy oddali na mnie swój g³os.
Jest to g³os zaufania, którego nie zawiodê
i nadal bêdê walczy³ o sprawy bliskie
mieszkañców naszej Ma³ej Ojczyzny.
Z wyrazami szacunku Henryk Stankiewicz
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„UWIÊZIONY PTAK Co kryje Wzgórze
NIE ŒPIEWA”
Borków?
- NIEPODLEG£OŒÆ

(WÊGORZYNO). W Szkole
Podstawowej w Wêgorzynie odby³
siê 7 listopada 2014 r. uroczysty
apel z okazji rocznicy uzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. Motywem przewodnim przedstawienia,
by³y s³owa piosenki: „UWIÊZIONY
PTAK NIE ŒPIEWA”.
Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie oraz wszyscy uczniowie naszej szko³y. Nieodzownym
elementem, który posiadali wszyscy
uczestnicy przedstawienia i zaproszeni goœcie by³y kotyliony oraz flagi w barwach narodowych.
Uroczystoœæ rozpoczê³a Nikola
Kubik, która wprowadzi³a zebranych w tematykê œwiêta. Prowadz¹ca zaprosi³a do obejrzenia przedstawienia, w czasie którego uczniowie

odegrali scenki prezentuj¹ce najwa¿niejsze wydarzenia dotycz¹ce
walki Polaków o odzyskanie niepodleg³oœci. Wystêpy aktorów urozmaicone by³y wystêpami chóru szkolnego i solistów, wœród których mogliœmy zobaczyæ: Alicjê Pieróg w
utworze „Uwiêziony ptak nie œpiewa”. Wiktoriê Regulsk¹ prezentuj¹c¹ utwór pt. „Mury”. Dawid NiŸnik
zaœpiewa³ „Pierwsz¹ Kadrow¹”, a
Oliwia Tomala „Pieœñ o legionach”.
Na koniec us³yszeliœmy „Rotê” w
wykonaniu chóru szkolnego.
Uroczystoœæ zakoñczy³a pani
dyrektor, która podziêkowa³a aktorom i nauczycielom za ¿yw¹ lekcjê historii podkreœlaj¹c, jak wielkie mamy
szczêœcie ¿yj¹c w wolnym kraju oraz
mog¹c korzystaæ z dobrodziejstwa
jakim jest wolnoœæ i niezale¿noœæ. (o)

Dzieñ Zdrowego
Œniadania w klasie II
(RUNOWOPOMORSKIE)Program „Œniadanie daje moc” to program promuj¹cy zasady zdrowego
od¿ywiania i zwiêkszaj¹cy œwiadomoœæ na temat roli pierwszego posi³ku w diecie dziecka.
Klasa druga wziê³a udzia³ w realizacji tego projektu. 7 listopada 2014
roku zorganizowaliœmy wspólne
zdrowe œniadanie w klasie. By³o

pyszne. Z wielkim przejêciem i zaanga¿owaniem przyst¹piliœmy do
przygotowania smacznych i zdrowych kanapek. Samodzielnie przyrz¹dzaliœmy koktajle mleczne: bananowe, malinowe i truskawkowe.
W realizacjê zaanga¿owali siê
równie¿ rodzice, za co im serdecznie
dziêkujemy.
Uczniowie klasy II wraz z
wychowawc¹ Wies³aw¹ Koœmick¹

(RESKO). Od po³owy paŸdziernika na wzgórzu Borków trwaj¹ wykopaliska archeologiczne. Pomys³odawc¹ i inicjatorem prac jest
burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
- W Resku mamy niewiele zabytków. Jest grodzisko w parku, ale tak
naprawdê niewiele o nim wiemy.
Teraz park zosta³ odnowiony, ale
wzgórze Borków wci¹¿ kryje w sobie
tajemnice. Rozmawiam z ludŸmi, którzy pamiêtaj¹ to wzgórze z dawniejszych czasów. Postanowi³em zaprosiæ do nas archeologów. Przez konserwatora zabytków, który czuwa
nad pracami w rynku, otrzyma³em
kontakt do dr. Marcina Peterlejtnera.
Od pierwszych rozmów do rozpoczêcia prac minê³o zaledwie oko³o
dwa miesi¹ce. To bardzo szybko.
Koszty prac pokrywa gmina, ze swojej strony daliœmy pracowników, aby
zminimalizowaæ nak³ady finansowe.
Nie s¹ one du¿e, a efekty mog¹ byæ
niewspó³mierne, liczymy na to, ¿e
odkrycia archeologiczne mog¹ przyczyniæ siê do wzrostu atrakcyjnoœci
turystycznej Reska. To dopiero pocz¹tek prac – powiedzia³ burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Archeolog, pod okiem którego
trwaj¹ prace, na razie rozpoznaje teren. Dotychczas nie by³y tu prowadzone ¿adne badania archeologiczne. Jeœli prace bêd¹ kontynuowane,
wówczas gmina wyst¹pi o dofinansowanie. Wstêpne rozpoznanie terenu ma siê ju¿ ku koñcowi, prace
maj¹ zostaæ zamkniête do koñca tego
miesi¹ca. Na Wzgórzu Borków, na
którym sta³ zamek, kilkadziesi¹t centymetrów pod ziemi¹ odkryto kamienny bruk.
Odkrycia archeologiczne w Resku mog¹ przynieœæ wiele niespodzianek tym bardziej, ¿e przez ziemiê

³obesk¹ prowadzi³y ju¿ od epoki br¹zu szlaki handlowe.
To w³aœnie têdy najprawdopodobniej bieg³ jeden z najstarszych
szlaków bursztynowych ju¿ w epoce
br¹zu. W samym Resku mo¿na siê
spodziewaæ raczej znalezisk z okresu
œredniowiecza, ale nigdy nie wiadomo, co kryje ziemia.
Dotychczasowe znaleziska w
pobli¿u Reska s¹ doœæ imponuj¹ce,
choæby niemieckie monety bite w
Ardenach, Kolonii, Bordowiku,
Maguncji, Magdeburgu, Saksonii i
szeregu innych miast, znalezione w
Orzeszkowie, a ukryte tam po 1054
roku. Skarby znalezione w pobli¿u
Modlimowa i Wicimic zawiera³y
monety arabskie, bu³garskie, w³oskie, czeskie, niemieckie, duñskie i
angielskie oraz szereg srebrnych
ozdób pochodz¹cych sprzed 1003 i
996 roku. Skarb, ukryty po 940 roku,
odnaleziono równie¿ podczas budowy drogi z Reska do P³ot, podobne
skarby znaleziono w Karnicach i ko³o
Dobrej.
Tego typu skarbów raczej nie ma
co siê spodziewaæ podczas wykopalisk, wiele znacz¹ce by³oby znalezienie przedmiotów codziennego u¿ytku, elementów uzbrojenia, fragmentów zabudowañ itd., które mog³yby
wnieœæ wiele informacji na temat
¿ycia mieszkañców we wczesnym
œredniowieczu, bo tego okresu siêgaj¹ pocz¹tki Reska. Gród s³owiañski istnia³ tu ju¿ w XI wieku, wokó³
niego rozwinê³a siê handlowo-rzemieœlnicza osada przygrodowa.
Kontynuacjê grodu stanowi³ zamek
wzniesiony w XIII wieku przez Jakuba Borka, syna kasztelana ko³obrzeskiego. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi³a z 1255 roku, kiedy to
znajdowa³a siê w posiadaniu dwóch
rodów: Borków i Vidantów. MM
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Niepodleg³oœæ uczczona pieœni¹
(RESKO) Poniedzia³kowy wieczór 10. listopada w Centrum Kultury w Resku by³ niezwyk³y. W sali
widowiskowej mia³o miejsce wspania³e wydarzenie kulturalne.
Po 40. latach nieobecnoœci, przerywanej krótkimi pobytami w kraju,
na scenê reskiej instytucji kultury
powrócili pañstwo Monika i Jan
Tadeusz Osieccy, nasi rodzimi artyœci.
Pani Monika obdarzona przepiêknym g³osem i pan Tadeusz, wieloletni nauczyciel muzyki, œpiewu i
dyrygent licealnego chóru, zainspirowani zbli¿aj¹c¹ siê 96. rocznic¹
Odzyskania Niepodleg³oœæi i potrzeb¹ serca, by wzbogaciæ prze¿ycia patriotyczne mieszkañców Reska, zwrócili siê wraz z panem Adamem Szatkowskim, emerytowanym
pedagogiem, dyrektorem szkó³ i animatorem wielu imprez kulturalnych,
do dyrekcji Centrum Kultury z propozycj¹ wspólnego zorganizowania
uroczystej wieczornicy.
Przygotowanie i próby prowadz¹ce do perfekcyjnego wykonania
oratorium „Zagrajcie nam wszystkie
srebrne dzwony” z muzyk¹ Katarzyny Goertner do s³ów Ernesta Bryla,
w ca³kowicie nowej aran¿acji pana
Osieckiego, trwa³y dwa miesi¹ce. I w
przeddzieñ œwiêta Niepodleg³oœci
zgromadzona licznie publicznoœæ w

skupieniu i ze wzruszeniem ws³uchiwa³a siê w teksty pieœni - œpiewane
piêknym i mocnym g³osem, eleganckiej i pe³nej wdziêku pani Moniki
Osieckiej, przy wtórze i akompaniamencie mê¿a, Tadeusza - przeplatane s³owami tekstów K.K. Baczyñskiego, S. Jesienina, A.H. Zdanowskiego noœnym g³osem pana Adama
Szatkowskiego. Efekty pracy oœwietleniowca dope³ni³y ca³oœci.
Owacje na stoj¹co i s³owa „dziêkujemy, dziêkujemy” ze strony publicznoœci by³y odzwierciedleniem
silnych wzruszeñ i prze¿yæ, a zarazem podziêkowaniem dla trojga wykonawców za przepiêkny wystêp.
Zaintonowaniem „Roty” Marii
Konopnickiej rozpoczê³a siê druga
czêœæ uroczystoœci, podczas której
ponad 100 osobowy chór z³o¿ony z
publicznoœci, wspólnie zaœpiewa³ 18
znanych pieœni patriotycznych,
tworz¹c podnios³y i niepowtarzalny
klimat. Pieœñ Jana Pietrzaka „¯eby
Polska by³a Polsk¹” odœpiewana na
stoj¹co, zakoñczy³a to pe³ne emocji
i uniesieñ spotkanie.
Pañstwo Osieccy i pan Szatkowski przyjêli moc gratulacji ze strony
rodziny, przyjació³ i znajomych.
Kwiaty wraz z gratulacjami wrêczy³
burmistrz Arkadiusz Czerwiñski, dyrektor Centrum Kultury Jolanta Furman oraz pani Wanda Dranczewska,
przewodnicz¹ca Klubu „Ka-60”.

Dyrektor Centrum Kultury w tym
miejscu serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania wieczornicy, a mieszkañ-

com za przyjêcie zaproszenia i
wspólne uczczenie tak wa¿nego dla
nas wszystkich œwiêta.
(ck, jj)

Zaduszki w Strzmielach - Œladami pomników
pierwszej wojny œwiatowej i nie tylko
(STRZMIELE). 14 listopada po
raz kolejny szczeciñscy archiwiœci
i znawcy regionu spotykali siê na
dorocznych zaduszkach archiwalnych w Ekspozyturze Archiwum,
która mieœci siê w dawnym pa³acu
Borcków i Loepperów.
Tym razem spotkanie poprzedzone by³o krótkim objazdem œladami
upamiêtnieñ ofiar pierwszej wojny
œwiatowej. Spotkanie w Strzmielach
by³o równie¿ okazj¹ do refleksji o
tragediach, jakie nios¹ ze sob¹ wojny, przyczynach ich wybuchania, a
tak¿e zadania sobie pytania czy dzisiejszy pokój jest nam dany na sta³e
i czy w czasach pokoju – 100 lat po
wybuchu I wojny œwiatowej i 75 lat
od wybuchu II wojny œwiatowej gotowi jesteœmy zobaczyæ w tych, co
zginêli, cz³owieka, a nie wroga i czy
gotowi jesteœmy spojrzeæ na innych
ludzi jak na brata, czy jednak wci¹¿
dziel¹ nas stereotypy i bol¹ rany,
jakie narody zada³y sobie w przesz³oœci.

Zaduszki to czas refleksji nad
¿yciem, przemijaniem, œmierci¹
wreszcie. Pamiêæ o zmar³ych jest niezwykle silna i bliska wielu kulturom
na ca³ym œwiecie. Ju¿ od piêtnastu
lat w Strzmielach w Filii Archiwum
Pañstwowego w Szczecinie maj¹
miejsce zaduszki poœwiêcone archiwistom oraz ludziom sztuki z naszego regionu.
Upamiêtniaj¹ ich tabliczki
umieszczone w sali z kominkiem.
Setna rocznica wybuchu I wojny
œwiatowej oraz 75 rocznica wybuchu
II wojny œwiatowej stala siê okazj¹
do rozmów na temat miejsc upamiêtnienia ofiar obu wojen, a tak¿e o
miejscach pochówków sprzed tysiêcy lat. W spotkaniu prócz archiwistów brali udzia³ mi³oœnicy historii
ziemi ³obeskiej, którzy ze swej strony wykazywali miejsca, w których
znajduj¹ siê pomniki postawione
Niemcom, którzy zginêli podczas I
wojny œwiatowej, ale i bezimienne
mogi³y ¿o³nierzy polskich, radziec-

kich, niemieckich, a tak¿e przymusowych robotników i jeñców, którzy
zostali tu przywiezieni podczas II
wojny œwiatowej i tu, na tej ziemi,
zakoñczyli ¿ycie. Okazuje siê, ¿e
przed nami, mieszkañcami tej ziemi,
jest jeszcze wiele do odkrycia, jest

historia do poznania, bo mimo, i¿ od
1945 roku mo¿emy mówiæ, ¿e to nasza ziemia, to ziemia ta skrywa jeszcze wiele tajemnic i sekrety te czas
najwy¿szy odkryæ, póki jeszcze ¿yj¹
ostatni œwiadkowie wydarzeñ z i po
II wojnie œwiatowej.
MM

Str
Str.. 10

Z ¯YCIA SZKÓ£

tygodnik ³obeski 18.11.2014 r.

Z ¿ycia klasy trzeciej

Warto by³o wzi¹æ udzia³ w tym konkursie

ŒNIADANIE DAJE
MOC

Domki dla bezdomnych
kotów

(RUNOWO POM.) Œniadanie to
najwa¿niejszy posi³ek dnia. Dziêki
niemu dzieci maj¹ energiê do nauki,
lepiej koncentruj¹ siê podczas lekcji i maj¹ si³ê do zabawy. To najlepszy start w nowy dzieñ!

(STAROGARD) W po³owie
wrzeœnia w mojej szkole zosta³
og³oszony konkurs pod tytu³em:
„Dom dla kota”. Chêtni uczniowie
musieli wed³ug w³asnego pomys³u
wykonaæ budkê, w której bêdzie
móg³ zamieszkaæ bezdomny kot.
Nagrod¹ za najlepiej wykonane
zwierzêce lokum by³a szóstka z
techniki oraz nagroda - niespodzianka.

7 listopada 2014r. uczniowie klasy trzeciej wziêli udzia³ w ogólnopolskiej akcji „ŒNIADANIE DAJE
MOC”. Tego dnia uczniowie pod
czujnym okiem wychowawczyni
oraz rodziców - pani J. Kulik , J. Krzaczek i M. Winogrodzkiej przygotowali pyszne, kolorowe i po¿ywne
œniadania. Na sto³ach pojawi³y siê
wyspy œniadaniowe, a mali kucharze
wyczarowali z przygotowanych produktów kolorowe, pyszne i zdrowe
kanapeczki. Z jajek wyczarowali
muchomorki, myszki, paj¹czki. Stó³
przyozdobi³y biedronki wykonane z

pomidorków, owocowe drzewo wykonane z winogron, mandarynek.
Uczniowie pod czujnym okiem rodziców wyciskali sok z ekologicznych
owoców i warzyw, przyniesionych z
w³asnych ogrodów i dzia³ek. Nie
zabrak³o przepysznych tostów, które zapachem zachêca³y do jedzeniawszystkim smakowa³y. Przygotowano pyszne jogurty, by³o te¿ musli i
wiele innych pysznych i kolorowych potraw. Wszyscy ze smakiem
zajadali przygotowane smakowitoœci. Uczniowie swoimi potrawami
poczêstowali równie¿ pracowników
szko³y oraz starszych kolegów. W
imieniu swoim oraz trzecioklasistów
dziêkujê rodzicom - pani J. Kulik, J.
Krzaczek i M. Winogrodzkiej za
wk³ad pracy oraz pomoc w przygotowaniu zdrowego œniadania.
Wychowawca Zofia Ungerman

Szko³a Podstawowa w Starogardzie

Œwiêto Niepodleg³oœci
W Szkole Podstawowej w Starogardzie odby³ siê 7 listopada br. apel
z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. Organizatorem tej uroczystoœci by³
pan Czes³aw Szawiel i pani Renata
Kulik.
Ca³a szko³a zebra³a siê na hali
sportowej. Wszyscy byliœmy odœwiêtnie ubrani. Ka¿dy uczeñ mia³
na piersi bia³o-czerwon¹ rozetê. Gdy
zajêliœmy miejsca rozpoczê³a siê uroczysta akademia, któr¹ prowadzi³a
Sandra Brodowicz z klasy VI. Pani
Kulik odczyta³a list Prezydenta RP,

Bronis³awa Komorowskiego dotycz¹cy 11 listopada. Pan Szawiel
przypomina³ nam wa¿ne daty historyczne zwi¹zane z tym œwiêtem.
Wystêpuj¹cy recytowali wiersze i
œpiewali patriotyczne pieœni. Ponadto uczniowie napisali piêkne
¿yczenia dla Polski.
Myœlê, ¿e Œwiêto Niepodleg³oœci zosta³o przez nas godnie uczczone. Jestem naprawdê dumna, ¿e
mieszkam w wolnym i bezpiecznym
kraju, i za to jestem wdziêczna moim
przodkom.
Amelia B¹cal, klasa VI

Zdecydowa³am, ¿e wezmê udzia³
w tym konkursie i byæ mo¿e zajmê
pierwsze miejsce. Zabra³am siê z zapa³em do pracy. Pomogli mi w tym
tata i wujek. Postanowi³am, ¿e mój
domek bêdzie piêtrowy. Gdy by³
gotowy, tata przywióz³ go na wystawê do szko³y. Czêœæ klasy trzyma³a
za mnie kciuki i mnie te¿ bardzo zale¿a³o na wygranej. W koñcu nadszed³

dzieñ, w którym og³oszono wyniki.
W jury konkursu zasiad³y: pani dyrektor Ryszarda Czaban, pani Wioletta Pieñczakowska i pani Lidia Ewa
Majewska. Bardzo siê denerwowa³am, ale uda³o siê!!! Zajê³am I miejsce. By³am bardzo szczêœliwa. II
miejsce zajê³a Monika Ambroziak z
klasy IV, natomiast III mój kolega z
klasy, Wojciech Parzyszek. Nagrodami by³y dyplomy oraz bony upominkowe na zakupy w ksiêgarni
OMINBUS w Resku, ufundowane
przez babciê ucznia naszej szko³y.
Uwa¿am, ¿e naprawdê warto by³o
wzi¹æ udzia³ w tym konkursie. Jestem z siebie bardzo zadowolona.
Cieszê siê , ¿e wygra³am, ale równie¿
dlatego, ¿e bezdomne kotki bêd¹
mia³y teraz gdzie mieszkaæ.
Daria Kruszewska, klasa VI,
SP w Starogardzie
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
PRACA

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

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

Sprzedam 5 hektarów ziemi ornej
gmina Brojce. Tel. 508-984-933.

Unimie 14., do wynajêcia mieszkanie 2-pokojowe, w³asne c.o.,
³azienka. Cena do uzgodnienia. Tel.
518-417-838.

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

ROLNICTWO

Region
Kury m³ode rasy leghorna oraz inne
rasy nieœne. Kontakt tel. 501 057
385
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Gryfice - okolica dom na sprzeda¿140 mkw. dzia³ka ok. 1300 mkw.
plus gara¿ i budynek gospodarczy.
Cena 279.000 do negocjacji. Mo¿liwoœæ zamiany na mieszkanie. Tel.
508-984-933.
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.
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.

Powiat ³obeski

Sprzedam dom jednorodzinny, 170
m.kw., dzia³ka 950 m.kw. (szklarnia) wszystkie media z wyposa¿eniem, £obez Niegrzebia 12, cena
330.000 z³ do negocjacji. Tel.:
663565305

NIERUCHOMOŒCI

Odnajmê dom jednorodzinny w
£obzie, 4 pokoje, ³azienka, gara¿,
c.o. na paliwo sta³e. Tel. 537 081
953

Powiat œwidwiñski

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

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

Resko, centrum miasta nad rzek¹
– sprzedam dom 180 mkw., piêtrowy z gara¿em, dzia³ka 900 mkw..
Cena 280 tys. z³. Tel. 667 808 758

Tanio odnajmê kawalerkê w
£obzie, kuchnia i ³azienka. Tel. 794
669 928.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie na tzw. 18-nastach. Pe³na w³asnoœæ, rozk³adowe 3 pokoje, parter,
œrodkowe mieszkanie, 58 mkw.
Cena do uzgodnienia. Tel. 509 598
604.
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.

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.

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

INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam biurko do komputera
u¿ywane – tanio. Tel. 791 337 728
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
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.

Motoryzacja
Powiat ³obeski
Sprzedam VW Sharan rok produkcji 1998, bia³y – 7,5 tys. z³. Tel. 505
753 369
Resko. Sprzedam VW Golf combi,
rok prod. 1996, poj. 1,6. Samochód
dobrze utrzymany. Tel. 788 439 641.

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

Str
Str.. 12

Z ¯YCIA SZKÓ£

tygodnik ³obeski 18.11.2014 r.

Œwiêto patrona Szko³y Podstawowej
nr 1 w £obzie
Trzeba mieæ wytrwa³oœæ
i wiarê w siebie.
Trzeba wierzyæ,
¿e cz³owiek jest do czegoœ
zdolny i osi¹gn¹æ to
za wszelk¹ cenê.
Maria Sk³odowska-Curie
7 listopada, jak co roku, obchodziliœmy Dzieñ Patrona Szko³y Marii Sk³odowskiej-Curie, pierwszej na œwiecie kobiety, która otrzyma³a Nagrodê Nobla.
Uczniowie klasy 2 b przywitali
wszystkich piosenk¹ i przedstawili
¿yciorys uczonej. Uroczystoœæ rozpoczê³a prezentacja multimedialna
przypominaj¹ca fakty z ¿ycia Marii
Sk³odowskiej-Curie przygotowana
przez pani¹ Ma³gorzatê ¯aczek. Ca³a
spo³ecznoœæ uczniowska mog³a
równie¿ obejrzeæ bardzo ciekaw¹
wystawê poœwiêcon¹ patronce
przygotowan¹ przez uczniów klas
IV-VI pod czujnym okiem nauczycielki plastyki.
W tym roku równie¿ nie zabrak³o
konkursów, w których uczniowie
wyrazili swój podziw dla Marii Sk³odowskiej-Curie za pasje, talent, pracowitoœæ, niez³omnoœæ w osi¹ganiu
celów, skromnoœæ i poœwiêcenie dla
drugiego cz³owieka. Nagrody i dyplomy otrzymali uczniowie za najciekawsze prace w konkursie plastycznym pt. „Maria Sk³odowska-

Curie w naszych oczach”, w kategoriach:
Klasy I - portret: I miejsce Kinga
Kitlas 1d, II - Amelia Piorek 1b, III Zuzanna Rarata 1d.
Klasy II - czas wolny, rekreacja: I
miejsce Zuzanna P³owczyk 2a, II Patrycja Sarnecka 2b, III - Mateusz
Ceholnyk 2a.
Klasy III „Maria Sk³odowskaCurie przy pracy”: I miejsce Emilia
£owkiet 3a, II - Jakub Kmiecik 3b, III
- Magdalena Janowicz 3b.
Zosta³y te¿ rozdane dyplomy i
s³odkie nagrody dla uczniów, którzy
wziêli udzia³ w konkursie sportowym
klas m³odszych. W tej konkurencji I
miejsce zajê³a klasa 1a wœród klas
pierwszych oraz klasa 2b w rywalizacji klas drugich i trzecich. Uczestnikom konkursów gratulujemy.
Konkurs matematyczny
W ramach obchodów Œwiêta
Patrona przeprowadzony zosta³
konkurs matematyczny dla uczniów
klas IV-VI. W tym roku miejsca nagradzane zdobyli uczniowie:
I miejsce: Wiktoria Stêpiñska 4b,
Aleksandra Buksa 5a, Karol ¯uk 6a.
II miejsce: Alicja Kalkowska 4b,
Karolina Baka 4a, Mateusz Kwolek
5a, Jakub Krawêtek 6a.
III miejsce: Magdalena Pieœlak
5a, Kornelia Frymus 6a.
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy
oraz upominki.

„Œniadanie daje moc”
W czasie intensywnych zmagañ
w ró¿norodnych konkursach nie
zapomnieliœmy
przypomnieæ
uczniom, ¿e œniadanie to najwa¿niejszy posi³ek w ci¹gu dnia. Dobrze
skomponowane œniadanie pozwala
na dobre rozpoczêcie dnia i pobudza
organizm do podjêcia aktywnoœci.
Na pewno musi byæ to posi³ek zdrowy, oparty na pe³nowartoœciowych
produktach, dostarczaj¹cy odpowiedniej porcji energii i bêd¹cy Ÿród³em witamin i sk³adników od¿ywczych. W zwi¹zku z ogólnopolsk¹
akcj¹ „Œniadanie daje moc” nasi
uczniowie mieli okazjê porozmawiaæ
o w³aœciwym od¿ywianiu i samodzielnie skomponowaæ taki posi³ek.
By Biele zabawy i œmiechu, a wspólny posi³ek smakowa³ wszystkim.

Konkurs plastyczny
Cieszymy siê, ¿e uczniowie w
naszej Uczniowie brali udzia³ tak¿e w
konkursie plastycznym pt. „Sk³odowska - rad-rentgen” w oparciu o
has³o „Nie pal przy mnie proszê”.
Tym razem wykonywali prace w grupach pod okiem wychowawców.
Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy, a najciekawsze plakaty zostan¹ wyeksponowane na wystawie
szkolnej. Zwyciêzcom gratulujemy
pomys³owoœci i kreatywnoœci. Nagrody ufundowa³a Rada Rodziców.
Uroczystoœæ oraz tok zajêæ w
poszczególnych klasach I-VI przygotowa³a pani E. Koz³owska, M.
¯aczek, A. Buksa. Wszystkim zaanga¿owanym serdecznie gratulujemy
i dziêkujemy za wspó³pracê.
E. Koz³owska

Œwiêto Niepodleg³oœci w Zespole Szkó³
(RESKO) Jak co roku, w Zespole Szkó³ w Resku odby³ siê uroczysty apel z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. 12 listopada
uczniowie zaprezentowali program
artystyczny o tematyce patriotycznej.
W tym dniu m³odzie¿ obejrza³a
prezentacjê multimedialn¹ i krótkie
filmy przedstawiaj¹ce drogê Polaków do niepodleg³oœci, wys³ucha³a
recytacji w wykonaniu Martyny
Debernej (I D) oraz Arka Wernera (I
LO). Uroczysty i patriotyczny nastrój podkreœli³a Adrianna Szczeœniak, œpiewaj¹c „Rotê”. Prowadz¹cy: Marita Romañczuk i Micha³ Klik
(I D) opowiadali o rozbiorach , latach
niewoli i radosnych chwilach odzyskania niepodleg³oœci w 1918 r.
Patriotyczny charakter uroczystoœci podkreœla³y galowe stroje

oraz symboliczna dekoracja wykonana pod kierunkiem pani Anny Szymañskiej.
Nastêpnie uczniowie razem z
wychowawcami przygotowali gazetkê tematyczn¹ w swoich salach
oraz wspólnie rozwi¹zywali test z
wiedzy historycznej dotycz¹cej najwa¿niejszych wydarzeñ z historii
pañstwa polskiego. Konkursowe
zmagania m³odzie¿y ocenia³a komisja w sk³adzie: wicedyrektor p. Agata Popielarz, p. Teresa Kózka i przedstawicielki Samorz¹du Uczniowskiego - Zuzanna Frej i Monika Bia³y. Po przeliczeniu punktów okaza³o
siê, ¿e najlepiej przygotowa³y siê
klasy: II D (wych. p. Renata Czerwiñska), II A (wych. P. Izabela Dudziec)
i III B (wych. P. Bo¿ena Tomala).Gratulujê.
El¿bieta Kuc
Zespó³ Szkó³ w Resku
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„Niepodleg³oœæ - trudne s³owo. Mo¿e ono
znaczy coœ wa¿nego w naszym ¿yciu?”
11 listopada delegacja Szko³y
Podstawowej nr 1 w £obzie oraz
harcerze wziêli, jak co roku, udzia³
w miejskich uroczystoœciach poœwiêconych rocznicy odzyskania
Niepodleg³oœci, które rozpoczê³a
Msza œwiêta w koœciele parafialnym, a nastêpnie po wspólnym przemarszu kontynuowano obchody pod
Pomnikiem Pamiêci.
Wœród zgromadzonych znajdowali siê tak¿e liczni uczniowie szko³y, którzy wraz z rodzicami, przybyli
na obchody 96 rocznicy upamiêtniaj¹cej odzyskanie niepodleg³oœci, po
123 latach niewoli. By³a to wa¿na
lekcja patriotyzmu, której motywem
przewodnim by³o pojêcie wolnoœci,
w piêkny sposób przedstawione w
inscenizacji przygotowanej przez
uczniów ³obeskiego gimnazjum.
12 listopada w szkole kontynuowaliœmy obchody Œwiêta Niepodleg³oœci czcz¹c je uroczystym apelem oraz inscenizacj¹ historycznopoetyck¹, przypominaj¹c¹ nasz¹
drogê do wolnoœci. Wykorzystano
w niej wiersze patriotyczne, których
tematem przewodnim by³a walka
Polaków o niepodleg³oœæ, ale przede
wszystkim teksty liryczne, w któ-

rych przewija³o siê s³owo „wolnoœæ”. Podkreœlano, ¿e wolnoœæ jest
najwiêksz¹ wartoœci¹ ka¿dego narodu i ka¿dego cz³owieka. S³owo, które
by³o przes³aniem inscenizacji w znakomity sposób podkreœla³a dekoracja przygotowana przez pani¹ Ma³gorzatê Janczurê, przedstawiaj¹ca
klucz bia³ych i czerwonych ptaków
w locie. Uroczystoœæ przygotowa³a
klasa 6 a ( wraz z wychowawczyni¹ p.
Danut¹ Hamer¹), której uczniowie s¹
bardzo zaanga¿owani w ¿ycie szko³y oraz licznie reprezentuj¹ nasz¹
placówkê w uroczystoœciach ze-

wnêtrznych. Wystêpy wokalne klas
szóstych i pi¹tej „a” przygotowa³y
panie S³awomira Kiwa³a i Ma³gorzata Zieniuk.
W tegorocznych uroczystoœciach szkolnych wyst¹pi³y tak¿e
³obeskie ma¿oretki z Domu Kultury,
gdzie æwicz¹ pod kierunkiem pani
Teresy Zienkiewicz. Pani instruktor
przyjê³a zaproszenie i zgodzi³a siê
uœwietniæ nasz¹ uroczystoœæ wystêpem ma¿oretek. Dziewczêta zaprezentowa³y cztery uk³ady, dwa marszowe i dwa taneczne, w których
pokaza³y zgranie, wdziêk i zrêcznoœæ

nagrodzone gromkimi brawami. Raz
jeszcze naszym goœciom dziêkujemy
za wystêp.
Ca³a szkolna uroczystoœæ przebiega³a w radosnym nastroju, podkreœlonym koñcowym wystêpem
ma¿onetek, co dowodzi, ¿e patriotyczne obchody nie musz¹ byæ wy³¹cznie powa¿ne, bo wszystko, co
kojarzy siêz patriotyzmem powinno
byæ radosne i budziæ pozytywne
skojarzenia.
Zespó³ redakcyjny szkolnego
pisemka „Sztubak” w SP1
(opiekun Danuta Hamera)

BÓG - HONOR - OJCZYZNA
- Dzieñ Patrona w SP Resko
W Szkole Podstawowej w Resku
wspominano 7 listopada 2014 r. sylwetkê mjr. H. Sucharskiego, dowódcy spod Westerplatte, Patrona
od 1973 roku. Uroczystoœæ mia³a
niezwyk³¹ oprawê; w duchu patriotyzmu, w bia³o-czerwonych barwach symbolizuj¹cych niepodleg³¹
Polskê, z pieœni¹ ¿o³niersk¹ w
ustach m³odego uczniowskiego pokolenia…
Dyrektor szko³y Violetta Dynarska-Adamowicz powita³a goœci honorowych, m.in.: burmistrza Reska, p. A. Czerwiñskiego, przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej p. B. Basowsk¹, prezesa Klubu Szkó³ Westerplatte, p. A. Szatkowskiego, pañstwa I. i M. Neræ, potomków zmar³ego westerplatczyka. W czêœci oficjalnej, w formie krótkiej prezentacji
przypomniano postaæ Stefana Nercia, ¿o³nierza i lekarza spod Westerplatte, na którego grobie umieszczo-

no w tym dniu ZNAK PAMÊCI (replikê krzy¿a znajduj¹cego siê na grobach ¿o³nierzy zmar³ych podczas
obrony Westerplatte). Delegacja SP
Resko (uczniowie i nauczyciele),
rodzina S. Nercia, p. R. Ostrowska
(wykonawczyni Znaku), kombatant
p. J. Muszyñski wraz z p. A. Szatkowskim, który w swojej publikacji pt.:
„Znaki Pamiêci” szerzej opisuje to
przedsiêwziêcie, wszyscy pojechali
do Szczecina D¹bia, gdzie jest pochowany bohater wrzeœnia 1939.
Podczas apelu uczniowie kl. III,
zgodnie z tradycj¹, z³o¿yli œlubowanie na sztandar szko³y, swoj¹ postaw¹ udowadniaj¹c, ¿e s¹ godni
byæ jej uczniami - odpowiedzialni za
swoje czyny, spe³niaj¹cy obowi¹zek
nauki, lojalni wobec kolegów, rodziców i nauczycieli. Z³o¿ono równie¿
symboliczne wi¹zanki kwiatów pod
tablic¹ Patrona.
Podczas uroczystoœci pobrzmiewa³y nuty znanych pieœni patrio-

tycznych oraz fragmenty poezji o
tematyce narodowowyzwoleñczej,
w wykonaniu szkolnego chóru.
„Bez ludzkiej pamiêci nie istnieje
przesz³oœæ” - refleksj¹ na temat eg-

zystencji w Polsce niepodleg³ej zakoñczono ten niezwykle wa¿ny
dzieñ dla szko³y i ca³ego powojennego pokolenia.
Justyna Walczykiewicz
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Zarz¹d Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnej w Zagórzycach
zorganizowa³ zawody

(ZAGÓRZYCE) Zawody odby³y
siê 11 listopada, zaproszono do nich
jednostki bêd¹ce w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym z powiatu ³obeskiego: OSP Dobra, OSP
Resko, OSP Wêgorzyno, OSP Radowo Ma³e oraz jednostkê OSP Bonin
z gminy £obez.
Na zawody przyby³y równie¿ jednostki z OSP Zagórzyc i OSP Bonin. Z
uwagi na zaistnia³¹ sytuacjê postanowiono zorganizowaæ gminne zawody
sportowo-po¿arnicze dla OSP z gminy
£obez.
Otwarcia zawodów dokona³ organizator prezes zarz¹du OSP Zagórzyce
druh Kazimierz Szczepañski w obecnoœci wiceprezesa Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w £obzie
druha Micha³a Kar³owskiego i wiceprezesa Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w £obzie druha
Ryszarda Soli. Komisjê do przeprowadzenia zawodów wyznaczy³ Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w £obzie w osobach: Ireneusz
Zachura – sêdzia g³ówny zawodów,
ogniomistrz Leszek Ró¿añski – cz³onek
komisji, ogniomistrz £ukasz Kantor –
cz³onek komisji, starszy stra¿ak Daniel
Grzegorz – cz³onek komisji, stra¿ak
Piotr Œwiat³owski.
Zawody przeprowadzono w
dwóch konkurencjach: sztafeta po¿arnicza oraz æwiczenia bojowe.

Wyniki zawodów.
I Sztafeta po¿arnicza
1. OSP Zagórzyce – 67 pkt.
2. OSP Bonin – 83 pkt.
II Æwiczenia bojowe
1. OSP zagórzyce – 53,82 pkt.
2. OSP Bonin – 65 pkt.
Klasyfikacja generalna.
1. OSP Zagórzyce – 120,82 pkt.
2. OSP Bonin – 148 pkt.
Zawody byly przygotowane i zorganizowane bardzo dobrze. Nagrodê
ufundowa³o Starostwo Powiatowe w
£obzie. Puchary i dyplomy okolicznoœciowe wrêczali: Micha³ Kar³owski
wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w £obzie i
Ryszard Sola – wiceprezes Zarz¹du
Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku
OSP RP w £obzie, w asyœcie Kazimierza Szczepañskiego – prezesa zarz¹du
OSP w Zagórzycach. Ponadto zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce zwi¹zanej z ochron¹ przeciwpo¿arow¹. Nagrody ufundowa³ Micha³ Kar³owski, który je równie¿ wrêcza³. Nagrody otrzymali: I Alicja Lisik, II Wojciech Czerwiñski, III Maciej Tytoñ.
Na zakoñczenie uroczystoœci zwi¹zanej z zawodami uczestnicy zawodów
i zaproszeni goœcie zostali poczêstowani gor¹cymi posi³kami, kaw¹, herbat¹ i
napojami ch³odz¹cymi.
Prezes Zarz¹du OSP w Zagórzycach
Kazimierz Szczepañski

WYNIKI I TABELE
IV liga
Wyniki 13 kolejki z wtorku 11.11.14:
Kluczevia Stargard - Odra Chojna 2:2,
Energetyk Gryfino - Lech Czaplinek
3:2, Gryf Kamieñ Pomorski - Œwit
Szczecin 1:0, Arkonia Szczecin - Darzbór Szczecinek 1:0, Sarmata Dobra D¹b Dêbno 2:3, Vineta Wolin - Osadnik
Myœlibórz 2:0, Hutnik Szczecin - Stal
Szczecin 2:1, Ina Goleniów - Iskra Bia³ogard 2:2.
Wyniki 14 kolejki z soboty 15.11.14:
D¹b Dêbno - Darzbór Szczecinek 1:0,
Iskra Bia³ogard - Arkonia Szczecin 0:0,
Œwit Szczecin - Ina Goleniów 2:0, Stal
Szczecin - Gryf Kamieñ Pomorski 0:0,
Osadnik Myœlibórz - Energetyk Gryfino 5:2, Sarmata Dobra - Kluczevia Stargard 0:1, Lech Czaplinek - Hutnik
Szczecin 3:0, Odra Chojna - Vineta
Wolin 0:2.
1. Œwit Szczecin
34 34:16
2. D¹b Dêbno
29 34:20
3. Vineta Wolin
25 31:18
4. Osadnik Myœlibórz
24 30:19
5. Odra Chojna
23 31:23
6. Hutnik Szczecin
22 24:21
7. Arkonia Szczecin
22 24:21
8. Ina Goleniów
21 21:22
9. Sarmata Dobra
18 22:30
10. Darzbór Szczecinek 17 18:18
11. Gryf Kamieñ Pom. 17 26:30
12. Iskra Bia³ogard
15 17:25
13. Lech Czaplinek
13 16:23
14. Kluczevia Stargard
12 19:32
15. Energetyk Gryfino 10 22:42
16. Stal Szczecin
10 20:29
Klasa wojewódzka
Wyniki 13 kolejki, z wtorku
11.11.14: K³os Pe³czyce - Polonia P³oty
0:0, Zorza Dobrzany - B³êkit Pniewo
5:0, Flota II Œwinoujœcie - Sparta Wêgorzyno 6:0, Piast Chociwel - Stal Lipiany
3:1, Odrzynka Radziszewo - Pomorzanin Nowogard 0:1, Ina Iñsko - Morzycko Moryñ 2:2, Gavia Choszczno - Orkan Suchañ 1:2, Unia Dolice - Jeziorak
Szczecin 2:3.
Wyniki 14 kolejki z soboty 15.11.14:
Sparta Wêgorzyno - Unia Dolice 2:0,
Stal Lipiany - Polonia P³oty 1:1, Morzycko Moryñ - Gavia Choszczno 0:0,
Jeziorak Szczecin - Ina Iñsko 5:1, Pomorzanin Nowogard - Flota II Œwinoujœcie 1:0, Piast Chociwel - Zorza Dobrzany 1:1, Orkan Suchañ - K³os Pe³czyce 4:1, B³êkit Pniewo - Odrzynka
Radziszewo 3:0.

Granie w planie
IV liga
15 kolejka
22.11.14 sobota
Rozegrano mecz Arkonia Szczecin - Œwit Szczecin 1:0.
Gryf Kamieñ Pomorski - Lech Czaplinek
Ina Goleniów - Stal Szczecin
11.00 Kluczevia Stargard - D¹b Dêbno
12.00 Energetyk Gryfino - Odra Chojna
13.00 Vineta Wolin - Sarmata Dobra
13.00 Hutnik Szczecin - Osadnik Myœlibórz
23.11.14 niedziela
12.00 Darzbór Szczecinek - Iskra Bia³ogard
Klasa wojewódzka
15 kolejka
22.11.14 sobota
13.00 Ina Iñsko - Sparta Wêgorzyno
Zorza Dobrzany - Stal Lipiany
Odrzynka Radziszewo - Piast Chociwel
Flota II Œwinoujœcie - B³êkit Pniewo

Unia Dolice - Pomorzanin Nowogard
Gavia Choszczno - Jeziorak Szczecin
K³os Pe³czyce - Morzycko Moryñ
Polonia P³oty - Orkan Suchañ
Klasa okrêgowa
15 kolejka
22.11.14 sobota
11.00 Victoria 95 Przec³aw - Masovia Maszewo
13.00 Mewa Resko - Wicher Brojce
13.30 Ehrle Dobra Szcz. - Fagus Ko³bacz
14.00 Iskra Golczewo - Œwiatowid £obez
15.00 Kasta Szczecin - Sparta Gryfice
23.11.14 niedziela
Intermarche Rega Trzebiatów - Promieñ Mosty
Iskierka Szczecin - Tanowia Tanowo
GKS Mierzyn - Wybrze¿e Rewalskie
Klasa A zakoñczy³a rozgrywki.

tygodnik ³obeski 18.11.2014 r.
1. Piast Chociwel
35 37:11
2. Pomorzanin Now.
31 23:14
3. Jeziorak Szczecin
28 31:21
4. Morzycko Moryñ
23 22:16
5. B³êkit Pniewo
23 28:28
6. Stal Lipiany
23 33:24
7. K³os Pe³czyce
23 19:22
8. Zorza Dobrzany
20 34:20
9. Polonia P³oty
19 33:22
10. Sparta Wêgorzyno
18 20:19
11. Unia Dolice
14 27:25
12. Ina Iñsko
14 17:29
13. Flota II Œwinoujœcie 13 20:37
14. Orkan Suchañ
10 13:33
15. Gavia Choszczno
10 20:32
16. Odrzynka Radziszewo 6 16:40
Klasa okrêgowa
Wyniki 13 kolejki z wtorku, 11.11.14:
Iskierka Szczecin - Masovia Maszewo
1:2, Victoria 95 Przec³aw - Ehrle Dobra
Szcz. 1:0, Promieñ Mosty - Wicher
Brojce 2:0, GKS Mierzyn - Fagus Ko³bacz 3:1, Mewa Resko - Sparta Gryfice
2:1, Intermarche Rega Trzebiatów Œwiatowid £obez 1:0, Iskra Golczewo
- Wybrze¿e Rewalskie 2:1, Kasta
Szczecin - Tanowia Tanowo 1:2.
Wyniki 14 kolejki z soboty 15.11.14:
Wybrze¿e Rewalskie - Iskierka Szczecin 1:0, Tanowia Tanowo - Iskra Golczewo 5:1, Œwiatowid £obez - Kasta
Szczecin 3:1, Promieñ Mosty - Mewa
Resko 3:0, Wicher Brojce - Ehrle Dobra
Szcz. 1:2, Sparta Gryfice - Intermarche
Rega Trzebiatów 1:1, Masovia Maszewo - GKS Mierzyn 3:0, Fagus Ko³bacz
- Victoria 95 Przec³aw 1:2.
1. Intermarche Rega
31 45:13
2. Iskra Golczewo
28 31:16
3. Œwiatowid £obez
27 32:17
4. Masovia Maszewo
26 26:22
5. Tanowia Tanowo
24 31:26
6. Promieñ Mosty
23 24:21
7. Iskierka Szczecin
21 24:16
8. Wybrze¿e Rewalskie 20 19:18
9. GKS Mierzyn
20 30:31
10. Sparta Gryfice
19 24:22
11. Mewa Resko
17 21:27
12. Ehrle Dobra Szcz.
16 20:30
13. Victoria 95 Przec³aw 14 14:28
14. Wicher Brojce
12 13:23
15. Fagus Ko³bacz
11 18:41
16. Kasta Szczecin
9 12:33
Klasa A
Wyniki 10. kolejki: Pionier ¯arnowo
– Orze³ Prusinowo 4:2, Ba³tyk Gostyñ
– B³êkitni Trzyg³ów 3:4, Radowia Radowo Ma³e - Jastrz¹b £osoœnica 3:0,
Prawobrze¿e Œwinoujœcie – Korona
Stuchowo 1:2, Znicz Wysoka Kamieñska – Fala Miêdzyzdroje 1:0, Sowianka
Sowno – Jantar Dziwnów 1:0.
Wyniki 11 kolejki z soboty 15.11.14:
Orze³ Prusinowo - Ba³tyk Gostyñ 3:5,
Jantar Dziwnów - Radowia Radowo
Ma³e 1:0, Korona Stuchowo - Pionier
¯arnowo 5:2, Fala Miêdzyzdroje - Sowianka Sowno 1:1, Jastrz¹b £osoœnica
- Prawobrze¿e Œwinoujœcie 1:3, B³êkitni Trzyg³ów - Znicz Wysoka Kamieñska 2:1.
1. B³êkitni Trzyg³ów
27 49:17
2. Jantar Dziwnów
25 36:10
3. Znicz Wysoka Kam. 24 27:14
4. Korona Stuchowo
22 34:20
5. Sowianka Sowno
20 21:11
6. Fala Miêdzyzdroje
18 28:14
7. Radowia Radowo M. 16 23:16
8. Ba³tyk Gostyñ
12 22:34
9. Jastrz¹b £osoœnica
8 8:28
10. Pionier ¯arnowo
8 16:33
11. Prawobrze¿e Œwin.
6 13:46
12. Orze³ Prusinowo
4 16:50

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA

tygodnik ³obeski 18.11.2014 r.

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

(558)
(340)
(307)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(239)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(211)
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 Rady Powiatu (25)
Marek Kubacki przew. Rady Powiatu
(23)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(21)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
(20)
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
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Lech Urbañski radny RM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
W³adys³aw Tabaka - RM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £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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pozytywnie oceniam

(352)
(172)
(136)
(108)
(105)
(71)
(62)
(46)
(34)
(33)
(17)
(15)
(14)
(13)
(12)
(11)
(10)
(9)
(7)
(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

(48)
(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
Adam Seredyñski - radny RM Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska
Karolina Hagno UM Resko
Agnieszka Mañkowska - OPS Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Anna So³onyna - so³tys Iglic
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko

(558)
(307)
(226)
(152)
(96)
(33)
(25)
(23)
(17)
(13)
(8)
(8)
(5)
(4)
(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 (154)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (38)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(20)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(14)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(13)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(9)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(9)
Krzysztof Marcinkowski OHP £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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Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (5)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(5)
Kamila Podfigurna - Starostwo
(4)
Beata D¹bro - PUP £obez
(4)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Krystyna Bogucka - radna RM
Helena Szwemmer - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Kamila Deuter - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Marian Kozioryñski - UM £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Tadeusz Sikora - radny RM £obez
Miros³awa Turbak UM £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - 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

(370)
(125)
(120)
(111)
(94)
(90)
(80)
(84)
(73)
(38)
(27)
(25)
(24)
(24)
(23)
(18)
(18)
(15)
(14)
(14)
(14)
(13)
(13)
(10)
(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
(284)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(229)
Barbara Basowska - radna RM
(194)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
(194)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (183)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (76)
Jolanta Furman - CK
(56)
Anna So³onyna - so³tys Iglic
(50)
Andrzej Nowak - RM Resko
(47)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko
(31)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko
(30)
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)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (11)
Aniela Wypch³o - OPS Resko
(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)
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 (54)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(14)
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Zapiski z pamiêci

Galeria naszych mieszkañców

Igorek

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

CMYK

Czwartek 02.01.2014.
Noc bez historii. Z fasoli zrobi³em
znów trochê fasolówki, któr¹ musia³em zamroziæ. Córka dziadka œmieje
siê, ¿e mój nastêpca nie bêdzie musia³ gotowaæ. Raczej to nie grozi. Na
jutro mro¿onki. By³a dzisiaj córka,
da³a 100 na zakupy. Dzwoni³a te¿
moja prowadz¹ca z Polski. Porozmawialiœmy o przed³u¿eniu umowy do
koñca stycznia. Mam dostaæ jak¹œ
podwy¿kê. S¹ ze mnie zadowoleni.
Rozmawialiœmy o przerwie na
miesi¹c. Tak wiêc od marca znów
bym wróci³ do Dziadka. Mam nadziejê, ¿e do¿yje tej chwili, oczywiœcie
Dziadek. Dzisiaj jest grzeczny, œpi od
rana. Gorzej bêdzie noc¹, bo siê ju¿
wyspa³, teraz trzeba coœ nawywijaæ.
Jest pó³przytomny, jak to on najczêœciej. Nie wie co z sob¹ robiæ, nic nie
rozumie i nic go nie interesuje. Gdy
go posadzi³em przed telewizorem
gdy pokazywali kapele ludowe, to
najzwyczajniej w œwiecie wsta³ i
kaza³ zaprowadziæ siê do ³ó¿ka. Jedynie klo, talerz i bet maj¹ dla niego
jak¹œ wartoœæ. Lubi te¿ masa¿e, ale
ich ¿¹da, nigdy nie prosi. Ja nie mam
zamiaru spe³niaæ wszystkich jego
rozkazów. Gdy go proszê by siê da³
wyk¹paæ, to nie chce. Nie, to, nie.

(cz. 66, odc. 16)

Dobrze, ¿e chocia¿ daje siê ogoliæ, chocia¿ chcia³ mi ju¿ oddaæ maszynkê do golenia, by tylko go nie
goliæ. Teraz siedzi przy stole i siê
drapie. Dopiero co mu da³em miseczkê sa³atki owocowej i sporo kompotu. Ko³o 23. dam mu drugie z obiadu,
którego nie dojad³.
Pi¹tek 03.01.2014.
Mija kolejny dzieñ z Dziadkiem.
Prawie spokojnie. By³a u Dziadka
jego kole¿anka. Pogadali trochê i
sobie posz³a. By³ te¿ pan od wózków
inwalidzkich. Pomierzy³ Dziadka i
drzwi, tak ¿eby wózek spe³ni³ swoje
zadanie. Na razie jest potrzebny, gdy
siê wybieramy poza dom. Ale
wszystko przed nami. Dosta³em te¿
paczkê od Miko³aja z Brzegu nad
Odr¹ z kartk¹ i listem. Jestem szczêœliwy, ¿e tak dobrze uda³o nam siê
wychowaæ dzieci. To jest bardzo
trudne zadanie i wiêkszoœæ rodziców nie radzi sobie z tym.
Jutro bêdzie starsza córka dziadka. Muszê te¿ chyba skoczyæ do Aldika, a przy okazji chyba te¿ na basen.
W nocy, tj. o 11,40 Dziadek zaczyna
chodziæ. Wyspa³ siê w dzieñ, teraz
go nosi. Chce za³o¿yæ pantofle i stoi
przy drzwiach. Cdn.
WP

