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Pawe³ Marek starost¹,
Piotr Æwik³a burmistrzem
(£OBEZ) Piotr Æwik³a
niespodziewanie pokona³
Ryszarda Solê. Wczoraj pojawi³
siê na sesji Rady Powiatu
i zadeklarowa³ wspó³pracê
z w³asnie wybranym na starostê
Paw³em Markiem. Str. 4 oraz 6-7

Rada Miejska w £obzie
pouk³ada³a siê bez zgrzytów.
W Wêgorzynie te¿

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

Unimie 14, w godz. 8.00 – 14.00
Tel. 508 263 105
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Policyjne podsumowanie weekendu

NietrzeŸwe
Andrzejki

nych m.in. z popularnymi imieninami. Dlatego te¿ akcja pod has³em
„ANDRZEJKI” skierowana by³a
przede wszystkim przeciwko kierowcom, którzy po zakrapianych alkoholem imprezach zdecydowali
siê usi¹œæ za kierownicê.

Policyjne statystyki dowodz¹, ¿e
nietrzeŸwi kieruj¹cy w dalszym ci¹gu stanowi¹ plagê na naszych drogach. Liczba tych osób wzrasta
szczególnie w okresie ró¿nego rodzaju spotkañ towarzyskich, zwi¹za-

W dzia³aniach udzia³ wziêli policjanci zachodniopomorskiej drogówki. Bilans tegorocznych „ANDRZEJEK” to ponad 44 nietrzeŸwych kieruj¹cych, z czego 16 zatrzymano w Szczecinie.

List do redakcji

(REGION). Ponad 40 zatrzymanych pijanych kierowców - to bilans
tegorocznych dzia³añ „ANDRZEJKI”. Na drogach naszego województwa dosz³o tak¿e do szeœciu wypadków, w których rannych zosta³o
szeœæ osób, a jedna zginê³a.

Uwagi do debaty
Szanowna Redakcjo
Tygodnika £obeskiego
By³am uczestnikiem debaty kandydatów na burmistrza £obza: Ryszarda Soli i
Piotra Æwik³y, która odby³a
siê 23.11.2014 r. w Domu Kultury w £obzie.

List do redakcji

Zwróci³a moj¹ uwagê postawa
osoby prowadz¹cej debatê p. Janusza Zareckiego, który wg mnie momentami traktowa³ prowadzenie

powa¿nej debaty jak prowadzenie
kabaretu. Komentowa³, czasami ironizowa³ treœci pytañ niektórych
osób zabieraj¹cych g³os w debacie,
przerywa³ pytania, odbiera³ g³os, a
nawet wy³¹czy³ mikrofon. Nie udziela³ w ogóle g³osu niektórym osobom,
mimo ¿e upomina³y siê o to. To skandaliczne zachowanie. Uwa¿am te¿, ze
zabrak³o temu panu obiektywizmu, a
widoczna by³a stronniczoœæ.
Z powa¿aniem.
B. G. (dane do wiadomoœci
redakcji)

Józef Kirejczyk
przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej

(DOBRA). W miniony pi¹tek
wybrani radni otrzymali
zaœwiadczenia o wyborze
oraz z³o¿yli przysiêgê
radnego.
Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej w Dobrej zosta³
Józef Kirejczyk z Dobrej,
wiceprzewodnicz¹cym rady
Roman KaraŸniewicz
z Krzemiennej.
Pozosta³y sk³ad Rady Miejskiej:
Mateusz Bia³czak(Dobra), Jan Florczak (Wrzeœno), Renata Gielar (Dobra), Wies³aw Graczykowski (Dobra), Przemys³aw Gromadzki (Tucze), Przemys³aw Jan Kerner (Bienice), Antoni Bronis³aw Kontowicz
(Dobra), El¿bieta Kusiak (Wojtaszyce), Sylwia Irena £ojek (Dobropole),
Agata Michalik (B³¹dkowo), Olga
Rzepczyñska-Skrzyniarz (Grzêzno),

100 drzew do wyciêcia cd.

Od dawna miejsca za kaplic¹ poroœniête dorodnymi
bukami i dêbami s³u¿y³y do
spacerów, saneczkowania,
wspinania siê, a nawet do jazdy na ma³ych nartach – a jak
mi³o by³o wspominaæ dawne
czasy, patrz¹c na wzgórze,
staj¹c przy grobach, szczególnie dla by³ych mieszkañców.
Teraz chce siê siêgaæ po te urocze
zak¹tki, wycinaæ dorodne drzewa

tylko po to, by to wszystko zabetonowaæ. Tak, bo teraz pozwala siê na
„betonowe cmentarze”. Obudowuje
siê swoje nagrobki, bo jest za du¿o
miejsca pomiêdzy grobami./ Przecie¿, gdyby tak zbli¿yæ nagrobki, nie
trzeba by³oby niszczyæ parku. W
Krakowie np. ka¿dy centymetr ziemi
na cmentarzu jest na wagê z³ota, a tu
siê ziemiê betonuje, a potem s¹ powodzie, zalania itp.
I jeszcze co mnie denerwuje. Lu-

tygodnik ³obeski 2.12.2014 r.

dzie przeœcigaj¹ siê w iloœci zniczy
na grobach, jakby to by³o bez znaczenia dla przyrody. Wszystkie te
plastiki z nagrobków zatruwaj¹ potem nasza ziemiê i powietrze.
Po co to robimy? Dla zmar³ych?
Oni by tego nie chcieli.
Ju¿ teraz trwa wycinka drzew na
prawo od mostku, id¹c w stronê jeziora. Wygl¹da na to, ¿e bêdzie tam
szkó³ka leœna. Oby to by³o z po¿ytkiem dla przyrody i krajobrazu. MT

Edward Józef Stanis³awczyk (Dobra), W³odzimierz Miros³aw Szczepaniak(Dobra). MM
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„Zaszalejemy”
turystycznie
(£OBEZ). W projekcie bud¿etu
na rok przysz³y na turystykê
zaplanowano wstêpnie
zaledwie 31 tys. z³,
z czego na bie¿¹ce wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem
i oznakowaniem tras
turystycznych, remontami
pomostów, mostków
i przystani kajakowych
– jedynie 5 tys. z³.

Na naprawê mostku pomiêdzy
£obzem a Wysiedlem nie wystarczy.
Jak siê zawali, to zostanie przejœcie
wp³aw, podobnie jak w Przyborzu na
Redze.
Na druk map turystycznych oraz
przewodnika opisuj¹cych teren gminy £obez, udzia³ w wydawnictwie
pn. Informator Turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego w
2015 zaplanowano 3 tys. z³, a na
funkcjonowanie Punktu Informacji
Turystycznej 500 z³, wydatki zwi¹za-

ne z udzia³em w targach turystycznych 1 tys. z³. Sk³adki z tytu³u przynale¿noœci gminy do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej maj¹ wynieœæ
³¹cznie 7 tys. z³.
14.5 tys. z³, to wydatki zwi¹zane
z utrzymaniem terenów turystycznych oraz miejsc u¿ywanych do k¹pieli (wywóz odpadów, koszenie
traw, oczyszczanie z substancji organicznych) – za tê kwotê mieszkañcy gminy nie maj¹ siê co spodziewaæ ani polepszenia stanu dojazdów, ani jakiejkolwiek ma³ej architektury nad jeziorami, ani te¿ jakiejkolwiek zmiany.
Zanim gmina wyda kolejne pieni¹dze na informatory i sk³adki, mo¿e
warto zastanowiæ siê, czy 3 tys. z³ to
nie za du¿o za kilka zdañ w informatorze, w którym przy szlaku kajakowym na Redze nie wspomina siê
£obza, a o £obzie jest informacja na
temat stada w Œwiêtoborcu i wzgórza
w Przyborzu.
MM

Us³ugi porz¹dkowe dla domu i firm „MARYSIA”
£obez, tel.

535 260 589

Pracujemy na profesjonalnym sprzêcie firmy Karcher

 Sprz¹tanie biur, firm  Sprz¹tanie domów i mieszkañ
Sprz¹tanie po przeprowadzkach, po remontach  Sprz¹tanie przed
i po inspekcji sanitarnej  Sprz¹tanie po bankietach i imprezach
 Pranie tapicerek i dywanów  Prasowanie  Sprz¹tanie grobów
(opieka nad grobami)  Us³ugi jednorazowe i abonamentowe



NA TERENIE £OBZA DOJAZD GRATIS!
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Kanalizacjê
w £obzie
wybuduje Resko
(£OBEZ). 21 listopada 2014 r. w
siedzibie Urzêdu Miejskiego w
£obzie podpisano umowê z firm¹
ZUBWiT „MÊTLOWIE” Cezary
Mêtel i Dariusz Mêtel s.c. z Reska, na
budowê sieci kanalizacji sanitarnej
w Wysiedlu, Suliszewicach i Niegrzebi, z przesy³em do £obza.

W ramach inwestycji zostanie
wykonana wymiana nawierzchni
jezdni w osiedlu Niegrzebia. Wartoœæ inwestycji wynosi oko³o 6 milionów z³. Prace maj¹ zostaæ zakoñczone do koñca sierpnia przysz³ego
roku.
op

Wynajmê kiosk przy

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

ulicy Krótkiej 5 w £obzie
(Sklep Komputerowy)
na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.
Tel. 795 489 954
lub 501 657 588
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Z ¯YCIA POWIATU

Ryszard Sola opuszcza urz¹d po dwóch
kadencjach

Piotr Æwik³a
burmistrzem
£obza
(£OBEZ) To dla wielu
by³o jednak spore
zaskoczenie - Piotr
Æwik³a wygra³ wybory
na burmistrza £obza
i to znaczn¹ przewag¹
- 277 g³osów.

Nieoficjalnie dowiedzieliœmy
siê, ¿e Piotr Æwik³a wygra³ w 10 spoœród 11 komisji obwodowych, a
przegra³ jedynie w komisji obwodowej w Be³cznej.

CMYK

Piotr Hebda
burmistrzem Dobrej
(DOBRA). W niedzielnych wyborach Piotr Hebda uzyska³ 1167
g³osów, a dotychczasowa burmistrz
Barbara Wilczek - 713 g³osów.
Dwa tygodnie temu na Piotra
Hebdê zag³osowa³o 837 mieszkañców gminy– w niedzielê 330 wyborców wiêcej, na Barbarê Wilczek – 575
wyborców, w drugiej turze o 138
wyborców wiêcej.
Zaprzysiê¿enie nowego burmistrza nast¹pi pod koniec tego tygodnia albo najpóŸniej na pocz¹tku
przysz³ego.
MM

Radni zaprzysiê¿eni

Dlaczego zaskoczenie? Gdy¿
Piotr Æwik³a przegra³ w pierwszej turze ró¿nic¹ 733 g³osów i chyba ma³o
kto mia³ nadziejê, ¿e mo¿e zniwelowaæ tê ró¿nicê. Nie tylko zniwelowa³,
ale wrêcz zdeklasowa³ obecnego
burmistrza Ryszarda Solê, zdobywaj¹c ponad 100 procent g³osów wiêcej, ni¿ w turze pierwszej. To mo¿e
byæ nawet rekord wyborczy w kraju.
W pierwszej turze burmistrz Ryszard Sola uzyska³ 1764 g³osy poparcia, a Piotr Æwik³a - 1031. Ró¿nica
- 733 g³osy. W drugiej turze burmistrz
Sola uzyska³ tylko 37 g³osów wiêcej,
gdy¿ popar³o go 1801 wyborców.
Piotr Æwik³a podwoi³ wynik, uzyskuj¹c o 1047 g³osów wiêcej, ni¿ dwa tygodnie temu. £¹cznie popar³o go
2078 wyborców, co da³o mu przewagê 277 g³osów nad burmistrzem.

tygodnik ³obeski 2.12.2014 r.

Na 11325 osób uprawnionych do
g³osowania w gminie £obez, do urn
wyborczych uda³o siê 3930 mieszkañców (tyle kart do g³osowania
wydano). Frekwencja wynosi³a
34,70 proc. G³osów niewa¿nych oddano 51.
Zaprzysiê¿enie Piotra Æwik³y na
burmistrza ma nast¹piæ na najbli¿szej sesji, najprawdopodobniej w
poniedzia³ek, 8 grudnia.
KAR

(WÊGORZYNO). W tej gminie
niewiele zmieni³ siê krajobraz powyborczy. Burmistrzem gminy na drug¹
kadencjê zosta³a Monika KuŸmiñska, przewodnicz¹cym Rady Miej-

skiej ponownie Jan Mazuro. Zarówno radni wybrani na kolejne cztery
lata, jak i burmistrz z³o¿yli w ubieg³ym tygodniu przysiêgê, koñcz¹c
j¹ s³owami: „Tak mi dopomó¿ Bóg”.
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Szansa
na przystañ
kajakow¹

Za zas³ugi w dzia³alnoœci na rzecz osób
potrzebuj¹cych pomocy

Katarzyna B³aszczyk
odznaczona Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi
(£OBEZ) Srebrny Krzy¿ Zas³ugi za zas³ugi w dzia³alnoœci na
rzecz osób potrzebuj¹cych pomocy
oraz wsparcia otrzyma³a Katarzyna
B³aszczyk, Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
£obzie.
To szczególne odznaczenie Katarzyna B³aszczyk odebra³a z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronis³awa Komorowskiego 18 listopada, podczas uroczystoœci z
okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Bêdzie nowe rozdanie
w Zwi¹zku Miast i Gmin PD
(Z£OCIENIEC) Po niedzielnych
wyborach burmistrzów nast¹pi¹ zmiany nie tylko w gminach, ale równie¿ w
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego, do którego w³odarze gmin
s¹ delegowani z ustawy. Ju¿ wiadomo,
¿e zmieni siê sk³ad Zarz¹du Zwi¹zku,

Prosto w barierkê
(£OBEZ). 21 listopada
gmina £obez z³o¿y³a
wniosek w konkursie
grantowym „Tu
mieszkam tu zmieniam”
organizowanym przez
Fundacjê Banku
Zachodniego WBK we
wspó³pracy z Bankiem
Zachodnim WBK S.A.
Do konkursu zosta³ zg³oszony
projekt „P£YÑMY RAZEM Z NURTEM REGI – PRZYSTAÑ KAJAKOWA W £OBZIE”. Teren, na którym
planowane jest utworzenie przystani kajakowej, zlokalizowany jest w
pobli¿u targowiska miejskiego w
centrum miasta, na tak zwanym potocznie „starym boisku”.

Projekt zak³ada budowê przystani kajakowej, na któr¹ sk³ada siê zejœcie dla kajakarzy wykonane z niewysokich stopni ze stali perforowanej, tak wkomponowane w brzeg rzeki, aby mo¿na by³o zachowaæ cenn¹
roœlinnoœæ naturaln¹, zadaszone altany ogrodowe i meble piknikowe
obsadzone roœlinnoœci¹. Pomiêdzy
altanami przy zachowaniu bezpiecznej odleg³oœci zaprojektowano palenisko wykonane z kamieni. Utworzenie przystani kajakowej podnios³oby atrakcyjnoœæ miejsca, przywróci³o miastu rzekê, a rzece miasto.
Spoœród zg³oszonych projektów
Komisja Konkursowa wybierze 305
najlepszych, które otrzymaj¹ granty.
Dodatkowo projekty zostan¹ poddane g³osowaniu internatów poprzez
specjaln¹ funkcjê na stronie Konkursu od 8 do 14 grudnia 2014 r. (UM)

24 listopada oko³o godziny 15.30
na drodze £obez – Wêgorzyno, Gabriela B. z powiatu œwidwiñskiego,
kieruj¹c samochodem marki VW, na
³uku drogi najprawdopodobniej nie
dostosowa³a prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku czego wpad³a w poœlizg i uderzy³a
w barierkê ochronn¹. Uszkodzeniu
uleg³ pojazd oraz barierka.

Wszed³ prosto pod
samochód
25. listopada oko³o godz. 7.00 w
Resku, na ul. Jednoœci Narodowej,
nietrzeŸwy Grzegorz S. wtargn¹³ na

gdy¿ jego dwaj cz³onkowie, zatrudnieni
w nim na czêœæ etatu, nie zostali wybrani na burmistrzów. Chodzi o burmistrzów Ryszarda Solê z £obza oraz
Waldemara W³odarczyka ze Z³ocieñca
(przew. Zwi¹zku), który przegra³ w II
turze z Krzysztofem Zacharzewskim.

jezdniê wprost pod nadje¿d¿aj¹cy
samochód Opel. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uleg³ pojazd, a mê¿czyzna z obra¿eniami g³owy i obojczyka odwieziony zosta³ do szpitala
w Gryficach.

Po¿ar w mieszkaniu
1 grudnia oko³o godz. 9.00 w
Wêgorzynie, w mieszkaniu przy ul.
Zielonej, z niewyjaœnionych na
chwilê obecn¹ przyczyn dosz³o do
zapalenia siê tapczana. W mieszkaniu przebywa³ 76. letni mê¿czyzna.
Mieszkaniec Wêgorzyna zosta³
przetransportowany helikopterem
do szpitala. Trwaj¹ czynnoœci maj¹ce na celu ustalenie, jak dosz³o do
tego zdarzenia.

Dziêkujê mieszkañcom okrêgu nr 6 w Dobrej,
którzy zag³osowali na moj¹ osobê i powierzyli mi
mandat radnego w Radzie Miejskiej w Dobrej.
Bêdê stara³ siê nie zawieœæ Waszego zaufania.
Edward Stanis³awczyk
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Tak trzymaæ, panie starosto

Pawe³ Marek starost¹, wicestarost¹
(POWIAT). W poniedzia³ek o godz.
13.00 rozpoczê³a siê
pierwsza sesja
nowo wybranej
Rady Powiatu. Przewodnicz¹ca Powiatowej Komisji Wyborczej sêdzia S³awa Miszel wrêczy³a
nowym radnym zaœwiadczenia o wyborze. Nim radni
wybrali przewodnicz¹cego rady, sesjê
prowadzi³ najstarszy z radnych
– Józef Leœniak.
Po zaprzysiê¿eniu, w tajnym g³osowaniu radni wybrali spoœród siebie przewodnicz¹cego Rady Powiatu, którym zosta³ Zygmunt B³awzdziewicz z Radowa Ma³ego. Wiceprzewodnicz¹cymi rady zostali:
Marek Kubacki i Ryszard Sola, reprezentuj¹cy gminê £obez.
Starost¹ powiatu jednog³oœnie
zosta³ wybrany Pawe³ Marek z
£obza, wicestarost¹ - Gra¿yna Karpowicz z Wêgorzyna. Cz³onkami zarz¹du zostali: Jaros³aw ¯uk (£obez),
Andrzej Gradus (Resko) i Józef B¹k
(Dobra).
Radni powiatu: Ireneusz Kabat,
Mieczys³aw Fojna (£obez), Barbara
Basowska (zast¹pi³a Arkadiusza
Czerwiñskiego, który zosta³ burmistrzem), Józef Leœniak (Resko), Janusz £ukomski (Dobra), Krzysztof
GwóŸdŸ i Józef Drozdowski (Wêgorzyno).
Pawe³ Marek dziêkuje
- Jeszcze do dnia wyborów nie
zak³ada³em, ¿e zdobêdê tak wielk¹
iloœæ g³osów. W ogóle nie marzy³o mi
siê to. Moim ma³ym marzeniem by³o
poprawiæ wyniki sprzed czterech lat,
kiedy to startowa³em po raz pierwszy
i start potraktowa³em jako próbê
sprawdzenia swoich umiejêtnoœci.
Uda³o siê. Chcia³bym z tego miejsca
bardzo serdecznie podziêkowaæ
wszystkim osobom, które wziê³y
udzia³ w wyborach, szczególnie tym,
które odda³y na mnie swój g³os.
Wielkie podziêkowania sk³adam

mieszkañcom z Poradza, Be³cznej i
£ob¿an, z miejscowoœci, gdzie ludzie znaj¹ mnie od dziecka. W tym
okrêgu zdoby³em najwiêksz¹ iloœæ
g³osów. Swoje podziêkowania sk³adam równie¿ so³tysom, z którymi od
dawna dobrze mi siê wspó³pracuje.
Dziêkujê wyborcom z £obza, kole¿ankom, kolegom oraz ludziom, którzy po prostu mi zaufali, wyborcom,
których nie mogê zawieœæ. Przede
mn¹ nowe wyzwanie i nowa rola,
której postaram siê sprostaæ – powiedzia³ wybrany na starostê Pawe³
Marek.
Na temat kole¿anek i kolegów z
listy PSL powiedzia³, ¿e przed wyborami skupili siê wszyscy na dobrym
przygotowaniu kampanii.
- To dziêki najbli¿szej rodzinie
mogê staæ tutaj w nowej roli. Decyzja przyjêcia propozycji nie by³a
³atwa, lecz wsparcie ze strony rodziny pozwoli³o mi tê decyzjê podj¹æ.

By³y starosta gratuluje obecnemu.

Zarz¹d Powiatu, od lewej: Jaros³aw ¯uk, starosta Pawe³ Marek, wicestarosta Gra¿yna
Karpowicz, Józef B¹k i Andrzej Gradus.
Dziêkuje równie¿ szanownej radzie,
która popar³a moj¹ kandydaturê tak
licznymi g³osami. Jest to dla mnie
bardzo wzruszaj¹cy moment. Przede
mn¹ wielkie wyzwanie: nowe doœwiadczenie ¿yciowe oraz wielka
odpowiedzialnoœæ, g³ównie wobec
wyborców. Dam z siebie wszystko,
przed nami jest wiele do zrobienia. W
swojej pracy chcia³bym skupiæ siê
na rozwoju naszego powiatu, pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz
kontynuacji dobrych pomys³ów i
za³o¿eñ poprzedniej kadencji.
Wspólnym za³o¿eniem nowego
zarz¹du bêdzie szeroka wspó³praca z
naszymi przedsiêbiorcami. Chcia³bym, abyœmy opracowali razem z
gminami powiatowy program budowy przydomowych oczyszczalni dla
bloków popegeerowskich, bo to jest

teraz w ka¿dej gminie tykaj¹ca bomba - doda³ m.in. nowy starosta Pawe³
Marek.
Przekazujê funkcjê
w godne rêce
Po tych s³owach g³os zabra³ starosta minionej kadencji Ryszard Brodziñski.
- Chcia³bym bardzo serdecznie
podziêkowaæ wszystkim wspó³pracownikom, radnym tutaj obecnym, z
którymi mia³em zaszczyt pracowaæ w
ostatnich latach - za bardzo dobr¹ i
owocn¹ wspó³pracê. Myœlê, ¿e o
tym, jak ta praca dla powiatu wygl¹da³a, najlepiej oddaj¹ s³owa pana
radnego Ryszarda Soli, który na jednej z ostatniej sesji powiedzia³: „to,
co wydaje siê nam tu zwyczajne, to
w skali kraju wcale takie nadzwyczaj-

ne nie jest i to doceñmy”. Za to dziêkujê. Panie starosto, uœmiecham siê
z ¿yczliwoœci¹ i radoœci¹, nie bêdzie
to nowin¹ dla wielu z nas. Widzê
same wskazania do tego, aby Pawe³
Marek pe³ni³ funkcjê starosty, bowiem jest to, prywatnie rzecz ujmuj¹c, spe³nienie mojego marzenia.
Pytany przez pani¹ redaktor nie tak
dawno, dlaczego odchodzê, powiedzia³em, ¿e mój czas min¹³, teraz jest
czas dla m³odych. To jest najlepszy
przyk³ad przekazania w³adzy m³odemu cz³owiekowi, przygotowanemu
do tej roli. Pamiêtam cztery lata temu
jak podchodzi³ z wielk¹ skromnoœci¹
i powœci¹gliwoœci¹ do pracy w samorz¹dzie, mówi¹c, ¿e musi siê jeszcze wiele uczyæ. Po czterech latach
panie starosto mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e funkcjê naszego przewod-
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Gra¿yna Karpowicz

Zaprzysiê¿enie radnych nowej rady

nika, zarz¹dcy naszego powiatu,
przekazujê niejako w naprawdê godne rêce. ¯yczê powodzenia, ale tak
jak dane mi by³o pana poznaæ, to
powiem – tak trzymaæ panie starosto
– powiedzia³ ustêpuj¹cy starosta
Ryszard Brodziñski.
Chce ruszyæ powiat z posad
W ciep³ych s³owach przewodnicz¹cy Rady Powiatu Zygmunt
B³awzdziewicz po¿egna³ Ryszarda
Brodziñskiego. Kolejnym punktem
obrad by³ wybór wicestarosty. Przy
jedynej kandydaturze, równie¿ w
tajnym g³osowaniu, zosta³a wybrana Gra¿yna Karpowicz.
- Bêdzie to dla mnie nowe doœwiadczenie w pracy samorz¹dowca, którym jestem i czujê siê ca³ym
sercem ju¿ od lat 90. S¹dzê, ¿e bêdzie
to trudniejsza funkcja. Teraz w powiecie i w zarz¹dzie, w którym bêdê
pracowa³a jako wicestarosta, bêdziemy musieli dbaæ nie o jedn¹
gminê, ale o piêæ gmin, które nale¿¹
do powiatu. Sama bêd¹c burmistrzem i spotykaj¹c siê na forum
burmistrzów w starostwie ³obeskim,
wiem jak ka¿da gmina potrafi walczyæ o swoje interesy. Wielk¹ umiejêtnoœci¹ wspó³pracy zarz¹du jest
w³aœnie pogodzenie tych interesów
z bud¿etem powiatu. Myœlê, ¿e doœwiadczenie, które my mamy plus
m³odoœæ i zaanga¿owanie burmistrzów, którzy zostali wybrani, to
bêdzie dobra mieszanka w powiecie
³obeskim, po to, aby ten powiat ruszy³ trochê z posad. Uwa¿am bowiem, ¿e przez te trzy kadencje powiat stan¹³ w miejscu, gdy inne posz³y bardzo do przodu, wyprzedzaj¹
nas. Czeka nas bardzo du¿o pracy.

Myœlê, ¿e ca³y zarz¹d na czele z panem starost¹ i z radnymi Rady Powiatu spe³ni wszystkie oczekiwania
mieszkañców - powiedzia³a wicestarosta Gra¿yna Karpowicz.
Deklaracjê wspó³pracy i spójnoœæ celów zapowiedzieli starosta
powiatu ³obeskiego Pawe³ Marek i
nowy burmistrz £obza Piotr Æwik³a.
Wznieœæ siê ponad...
Wyniki obecnych wyborów s¹ o
tyle ciekawe, ¿e w Radzie Powiatu
znalaz³y siê osoby, które wczeœniej
piastowa³y funkcje burmistrzów:
Ryszard Sola – który by³ wiceburmistrzem £obza, Ireneusz Kabat – który równie¿ by³ wiceburmistrzem
£obza oraz Gra¿yna Karpowicz, która by³a burmistrzem Wêgorzyna.
Dzisiaj zasiadaj¹ niejako po drugiej
stronie i bêd¹ decydowali poœrednio
o losach piêciu gmin, a nie tylko swoich. Burmistrzami zostali natomiast
ludzie, którzy byli dotychczas radnymi: Piotr Hebda w Dobrej oraz
Piotr Æwik³a w £obzie. Oni równie¿
zasi¹d¹ po tej drugiej stronie, gdzie
bêd¹ musieli znaleŸæ wspólny jêzyk
i cele z nowymi radami, ale i z powiatem. Równie¿ starosta, który dotychczas by³ wiceprzewodnicz¹cym
Rady Powiatu, dzisiaj zasiada w gabinecie na I piêtrze w starostwie. Dla
wszystkich s¹ to nowe doœwiadczenia, które mog¹ znacznie poprawiæ
sytuacjê i kondycjê powiatu. O ile
jednak niektórzy bêd¹ potrafili
wznieœæ siê ponad dotychczasow¹
walkê, przede wszystkim w odniesieniu do Wêgorzyna. Tutaj sytuacja
jest o tyle interesuj¹ca, ¿e w nowej
kadencji konkurentkom do fotela
burmistrza: Monice KuŸmiñskiej i

Nowy starosta i nowy burmistrz £obza chc¹ wspó³pracowaæ

Prezydium rady: przewodnicz¹cy Zygmunt B³awzdziewicz (w œrodku),
wiceprzewodnicz¹cy: Ryszard Sola (z lewej) i Marek Kubacki.

Gra¿ynie Karpowicz przyjdzie znaleŸæ niæ porozumienia i wspó³pracowaæ ze sob¹, odsuwaj¹c na bok dotychczasow¹ walkê - w imiê rozwoju
m.in. gminy Wêgorzyno – bliskiej
obu paniom. Nowe doœwiadczenia
dotkn¹ równie¿ dotychczasowego
wiceburmistrza £obza, który tym
razem bêdzie musia³ spojrzeæ na

wspó³pracê z gmin¹ z punktu widzenia radnego powiatowego. Nam,
jako mieszkañcom powiatu, pozostaje nadzieja, ¿e wa¿niejsze bêdzie
to, co ³¹czy, ni¿ to, co dzieli.
Wszystkim gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w osi¹ganiu celów
wspólnych dla mieszkañców powiatu ³obeskiego.
MM
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Nowi radni dostali funkcje

Rada Miejska w £obzie pouk³ada³a siê
bez zgrzytów
(£OBEZ) Wczoraj odby³a
siê pierwsza sesja Rady
Miejskiej w £obzie
rozpoczynaj¹cej siê
kadencji 2014-2018.
Ju¿ po g³osowaniu na
przewodnicz¹cego rady
widaæ by³o, ¿e w radzie
wy³oni³a siê wiêkszoœæ,
która pouk³ada³a siê ju¿
wczeœniej i jest
przygotowana do
nadawania kierunku
pracom w tej kadencji.
Wczorajsz¹ datê sesji wyznaczy³
wojewoda. Poinformowa³ o tym burmistrz Ryszard Sola, który nie odniós³ siê ani s³owem do niedzielnego
g³osowania, ale tak¿e nie powita³
obecnego na sesji Piotra Æwik³ê.
Przewodnicz¹ca Gminnej Komisji
Wyborczej, Halina Bobko, wrêczy³a
radnym zaœwiadczenia o wyborze.
Obrady poprowadzi³, zgodnie z
przepisami, najstarszy w sali radny,
Wincenty Nowik, który przyj¹³ od
radnych œlubowanie i zarz¹dzi³ wybór przewodnicz¹cego rady. W tym
jeszcze punkcie radny Henryk Stankiewicz zg³osi³ wniosek, by porz¹dek
obrad rozszerzyæ o wybór komisji i
ich przewodnicz¹cych.
Gdy dosz³o do wyboru przewodnicz¹cego rady, radny Waldemar
Zakrzewski zg³osi³ na tê funkcjê
Bogdana Góreckiego.
- Myœlê, ¿e nas nie zawiedzie, a w

razie czego zawsze mo¿emy go odwo³aæ – stwierdzi³ z przek¹sem.
PóŸniej nast¹pi³a seria nieudanych zg³oszeñ; Mariusz Wijatyk
zg³osi³ kandydaturê Kazimierza
Chojnackiego, a ten, po rezygnacji,
zaproponowa³ Zbigniewa Pude³kê,
który nie wyrazi³ zgody, ale zaproponowa³ Henryka Stankiewicza, który
równie¿ odmówi³. Na placu „wyborów” pozosta³ Bogdan Górecki. W
g³osowaniu tajnym popar³o go 12
radnych, dwóch by³o przeciw. Radny Górecki po wyborze przej¹³ prowadzenie obrad.
Na wiceprzewodnicz¹cego rady
wybrano Sebastiana Tomczaka (9
g³osów). Jego kontrkandydat Marek Rokosz otrzyma³ 4 g³osy.
Sk³ady komisji zatwierdzono jednog³oœnie, gdy¿ ju¿ wczeœniej ka¿dy
radny zg³osi³ swój akces do jakiej
chcia³. Do wyborów dosz³o jedynie
przy ustalaniu ich przewodnicz¹cych, ale i tu wiêkszoœæ mia³a swoich
ustalonych kandydatów, których
wybra³a na te funkcje.
Sk³ady komisji.
Komisja Rewizyjna: Wincenty
Nowik - przewodnicz¹cy, Krystyna
Bogucka, Rafa³ Peter, Henryk Stankiewicz i Waldemar Zakrzewski.
Komisja Bud¿etowa: Krystyna
Bogucka - przewodnicz¹ca, Bogdan
Górecki, Antoni Ku¿el, Wincenty
Nowik, Sebastian Tomczak, Mariusz
Wijatyk i Leokadia W³odarz.
Komisja Terenów Wiejskich:
Henryk Stankiewicz – przewodnicz¹cy, Kazimierz Chojnacki, Bogdan
Górecki, Ryszard Krzêæko, Antoni

Nowi radni, od lewej: Rafa³ Peter, Sebastian Tomczak, Leokadia
W³odarz i Waldemar Zakrzewski.

Przewodnicz¹cy rady Bogdan Górecki (z lewej) i wiceprzewodnicz¹cy
Sebastian Tomczak.

Ku¿el, Zbigniew Pude³ko, Marek
Rokosz, Waldemar Zakrzewski i Ryszard Bartczak.
Komisja Spraw Spo³ecznych:
Ryszard Krzêæko - przewodnicz¹cy,
Ryszard Bartczak, Kazimierz Chojnacki, Rafa³ Peter, Zbigniew Pude³ko, Marek Rokosz, Sebastian Tomczak, Mariusz Wijatyk i Leokadia
W³odarz.
Wiêkszoœæ i mniejszoœæ
w radzie
Dla rozjaœnienia mieszkañcom
gminy dodam, ¿e wiêkszoœæ w radzie
tworzy³o ugrupowanie wyborcze
Przyjazna Gmina Bogdana Góreckiego, które wprowadzi³o do rady 4 radnych (Górecki, Nowik, Zakrzewski i
Ku¿el). Skupi³o wokó³ siebie pojedynczych radnych z ró¿nych innych komitetów (Bogucka, Stankiewicz, Krzêæko, Bartczak, Tomczak,
Peter). W mniejszoœci s¹ (tak wynika

Radny Wincenty Nowik.

z tych g³osowañ, choæ na razie trudno ich jeszcze nazwaæ opozycj¹)
trzech radnych z jednego komitetu:
Chojnacki, Rokosz i Wijatyk plus
jedyny radny z komitetu burmistrza
£obeskie Porozumienie Samorz¹dowe - Zbigniew Pude³ko. Radn¹ niezale¿n¹ wydaje siê byæ Leokadia W³odarz.
KAR

Od prawej: Ryszard Krzêæko, Mariusz Wijatyk i Ryszard Bartczak.

RESKO
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Po wyborach w Radzie Miejskiej w Resku

Renata Kulik
przewodnicz¹c¹
(RESKO). Zaprzysiê¿enie, wybory przewodnicz¹cego oraz wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej
mia³y tu miejsce w poniedzia³ek, 1
grudnia.
Radny Zygmunt Œwiêcicki zaproponowa³ na przewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej Renatê Kulik, argumentuj¹c tê kandydaturê du¿¹ iloœci¹ zdobytych g³osów podczas
wyborów. Przypomnijmy - Renata
Kulik zdoby³a 81 g³osów poparcia.
Najwiêcej g³osów wyborców w wyborach do Rady Miejskiej uzyska³a
Edyta Klepczyñska, uzyskuj¹c 152.
I to j¹ zaproponowa³ jako przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Andrzej Nowak. Edyta Klepczyñska odmówi³a
jednak, stwierdzaj¹c, ¿e chcia³aby
jeszcze ciê¿ko popracowaæ, bêd¹c za
sto³em dla radnych. Tym samym da³a
do zrozumienia, ¿e pozostanie w
opozycji do grona radnych bêd¹cych w koalicji z burmistrzem. Ze
swojej strony jednak wskaza³a kan-

dydaturê Anny Szymañskiej, która
równie¿ uzyska³a wiêcej g³osów
poparcia od Renaty Kulik (94), podkreœlaj¹c jej doœwiadczenie jako
by³ej dyrektor Centrum Kultury w
Resku oraz osoby prowadz¹cej stowarzyszenie. W zwi¹zku z dwoma
kandydatkami do objêcia funkcji
przewodnicz¹cej przeprowadzono
g³osowanie. W jego wyniku radna
Renata Kulik uzyska³a 10 g³osów poparcia, Anna Szymañska – 5 g³osów.
Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej
zosta³a Renata Kulik. Radni jednog³oœnie przeg³osowali kandydaturê
Zygmunta Œwiêcickiego na wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej
(w wyborach uzyska³ 85 g³osów) i
dziesiêcioma g³osami – Paw³a Gradusa, który w wyborach uzyska³ 74
g³osy.
Opozycjê (mniejszoœæ) w radzie
stanowi¹ radni: Andrzej Nowak,
Edyta Klepczyñska, Bo¿ena Gromek, Adam Seredyñski i Anna Szymañska.
MM

3 grudnia drugie spotkanie konsultacyjne dotycz¹ce
„Strategii Rozwoju Gminy Resko na lata 2015-2022”.

Ka¿dy mo¿e wnieœæ
swoje pomys³y
(RESKO). Ju¿ w
œrodê, 3 grudnia o godzinie 16.00, w Centrum
Kultury w Resku odbêdzie siê drugie spotkanie
konsultacyjne zwi¹zane
z trwaj¹cymi pracami
nad
opracowaniem
„Strategii Rozwoju Gminy Resko na lata 20152022”.
Podczas konsultacji
przedstawione zostan¹
m.in. wyniki prac pierwszego spotkania jak równie¿ omówione kierunki dalszych dzia³añ i celów. Strategia
Rozwoju Gminy jest podstawowym
dokumentem, dziêki któremu gmina
jest w stanie zaplanowaæ d³ugofalowe dzia³ania i jednoczeœnie zhierarchizowaæ potrzeby. Dokument ten
okreœla priorytety, cele i kierunki
rozwoju spo³eczno-gospodarczego
gminy.

W zwi¹zku z tym, ¿e gmina to
przede wszystkim mieszkañcy, wa¿ne, aby to w³aœnie oni uczestniczyli
w konsultacjach i przedstawiali w³asne sugestie, które dla magistratu
bêd¹ cenn¹ wskazówk¹ do stworzenia dokumentu odpowiadaj¹cego
na potrzeby lokalnej spo³ecznoœci,
do czego na stronach internetowych zachêca burmistrz ReskaArkadiusz Czerwiñski.
MM
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Tak niewiele trzeba, by uratowaæ
komuœ ¿ycie…
14 listopada w Szczecinie odby³
siê wojewódzki konkurs dotycz¹cy
ratownictwa medycznego oraz
ekologii przeprowadzony w ramach akcji profilaktycznej "Zielona Energia", któr¹ realizowa³
WOPR w województwie zachodniopomorskim. Nie mog³o tam oczywiœcie zabrakn¹æ reprezentantów
naszej szko³y: Marty Kitlas, Klaudii Pawluk, Rados³awa Kosiñskiego, Micha³a Pieœlaka oraz Patryka
Gêbickiego.
Organizatorami przedsiêwziêcia
byli „przybysze z kosmosu”. Na samym pocz¹tku nasza grupa pop³ynê³a wraz z ratownikami i innymi
uczestnikami na wyspê. Tam czeka³y
na nas wyzwania. Naszym zadaniem
by³o miêdzy innymi udzielenie
pierwszej pomocy osobie z urwan¹
w wypadku rêk¹ lub wyci¹gniêcie
mê¿czyzny spod lodu. Nastêpne
konkurencje czeka³y nas w Muzeum
Narodowym w Szczecinie, gdzie
udzieliliœmy pomocy miêdzy innymi
cz³owiekowi z krwotokiem z nosa i
kobiecie, która zosta³a uk¹szona

przez ¿mijê. Musieliœmy równie¿
wykazaæ siê wiedz¹ na temat ekologii oraz zdrowej ¿ywnoœci. Kolejn¹
stacj¹ konkursow¹ by³a Akademia
Morska, gdzie musieliœmy pokazaæ
swoj¹ umiejêtnoœæ sterowania statkiem.
Co prawda nie wygraliœmy konkursu, jednak myœlimy, ¿e godnie
reprezentowaliœmy nasz¹ szko³ê i, co
najwa¿niejsze, zdobyliœmy wiele
cennych umiejêtnoœci. Udzia³ w
konkursie pokaza³ nam równie¿, ¿e

tak naprawdê niewiele trzeba, by
uratowaæ komuœ ¿ycie.
Nasz pobyt w Szczecinie by³ bardzo po¿yteczny: uczyliœmy siê,
sprawdziliœmy swoje umiejêtnoœci w
rywalizacji z innymi a tak¿e œwietnie
bawiliœmy siê. Dziêki udzia³owi w
programie szkole przyby³ kolejny
fantom do æwiczeñ (nagroda za
udzia³ w konkursie), który wrêczy³a
nam p. Maria Borecka, Zachodniopomorski Kurator Oœwiaty.
Marta Kitlas, Klaudia
Pawluk, kl. 3b LO

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

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

PRACA

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

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie w gazetach:

Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim,
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
tel. 91 397 37 30; e-mail: wppp1@wp.pl

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

INNE

US£UGI

Powiat ³obeski
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

Sprzedam drewno na opa³ ( d¹b ).
Cena 500 z³. Tel. 691 505 542
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.

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

NIERUCHOMOŒCI
Powiat gryficki
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.

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

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

Sprzedam komplet 4 kó³(opona+felga) zimowych firmy Firestone. Rozmiar 175/70/13. Rozstaw
œrób 4*100. Cena do uzgodnienia
Telefon 798532506.

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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Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci
w Szkole Podstawowej nr 2 w £obzie
11 listopada to dla ka¿dego Polaka wa¿na data - symbol mi³oœci do
Ojczyzny, walki o wolnoœæ, symbol
wiary i zwyciêstwa. Patriotyczne
œwiêto sk³ania nas do refleksji nad
wartoœci¹ wolnoœci i niepodleg³oœci, stanowi¹cymi istotny sk³adnik
narodowej to¿samoœci. Dla upamiêtnienia tej wa¿nej rocznicy,
uczniowie szko³y uczcili Œwiêto
Niepodleg³oœci organizuj¹c prezentacjê historyczn¹ przygotowan¹
przez klasy 3a, 5a i 6b pod kierunkiem pañ: Joanny Peter, Sylwii
Dynowskiej i Joanny Stefanowskiej.
M³odzie¿ podczas uroczystoœci
przypomnia³a wszystkim drogê naszego kraju do niezale¿noœci i suwerennoœci, który po latach zaborów
odzyska³ wolnoœæ. Zakoñczenie I
wojny œwiatowej zawiera w sobie
mistyczne liczby: dzieñ - 11., miesi¹c
- 11. (listopad), godzina - 11. (od tej
godziny zaczê³o obowi¹zywaæ zawieszenie broni). Jako liczbê mistyczn¹ mo¿na potraktowaæ równie¿

123 - odrodzenie Polski po 123 latach
niewoli. Polska na nowo ukaza³a siê
na mapie, a Polacy ponownie stali
siê narodem wolnym. Niesamowite
jest równie¿ to, ¿e niepodleg³a Polska odrodzi³a siê zaledwie w ci¹gu 3
tygodni. To niezwyk³e tempo zaskoczy³o ówczesnych obserwatorów
wydarzeñ politycznych.
Podczas uroczystoœci nie zabrak³o wierszy i pieœni patriotycznych
oraz informacji historycznych przekazanych poprzez grê m³odych aktorów. Wszystko po to, aby wszczepiæ w m³ode serca uczucia szacunku
do w³asnego kraju i przedstawiæ tragiczne losy naszej ojczyzny oraz
trudn¹ drogê do odzyskania wolnoœci. M³odsze dzieci z wdziêkiem zatañczy³y Poloneza Ogiñskiego. Starsze na tle prezentowanych filmów
przedstawi³y rys historyczny oraz
pieœni patriotyczne. Widzowie z zaciekawieniem wys³uchali prezentacji, któr¹ wzbogaci³y efekty wizualne. Na ich twarzach dostrzec mo¿na

by³o zainteresowanie treœci¹ przygotowanego monta¿u s³owno-muzyczno-tanecznego. Dziêki takiej
lekcji patriotyzmu najm³odsze pokolenia mia³y okazjê uœwiadomiæ sobie, ¿e warto równie¿ dziœ kultywo-

waæ pamiêæ o przodkach, interesowaæ siê rodzim¹ kultur¹, histori¹, a
god³o, flaga i hymn s¹ od wieków
najpiêkniejszymi symbolami naszej
polskoœci, dumy i to¿samoœci.
Sylwia Dynowska

20 listopada 2014 r.
- Ogólnopolski Dzieñ
Praw Dziecka w SP Resko

Janusz Korczak powiedzia³ kiedyœ: „Dziecko to te¿ cz³owiek tylko,
¿e jeszcze ma³y”. Podobnie, jak
ka¿dy doros³y, tak i dziecko ma
swoje prawa.
Najwa¿niejszym dokumentem
miêdzynarodowym, który okreœla te
prawa jest Konwencja o Prawach
Dziecka uchwalona przez ONZ w
1989 r., inaczej - konstytucja praw
dziecka. Uczniowie kl. I-VI Szko³y
Podstawowej w Resku zostali z ni¹

zapoznani, uczestniczyli w zajêciach
warsztatowych. Zilustrowali swoje
prawa (w formie plastycznej) w oparciu o nastêpuj¹ce kategorie: osobiste (prawo do ¿ycia i rozwoju osobistego) , publiczne (prawo do wyra¿ania w³asnych pogl¹dów), socjalne
(prawo do odpoczynku i zabawy),
ekonomiczne (prawo do nauki). Zajêcia przebiega³y w przyjaznej atmosferze, ka¿dy uczeñ mia³ mo¿liwoœæ wyra¿enia w³asnych pogl¹dów.
Justyna Walczykiewicz

tygodnik ³obeski 2.12.2014 r.

Z ¯YCIA SZKÓ£

Str
Str.. 13

Ekologia na co dzieñ
14 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w £obzie odby³o
siê uroczyste podsumowanie powiatowego konkursu ekologicznego
„Na co dzieñ z ekologi¹”. Organizatorem konkursu by³ Zespó³
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie, a
wspó³organizatorami i fundatorami nagród: Urz¹d Marsza³kowski
w Szczecinie i Starostwo Powiatowe
w £obzie. Do konkursu przyst¹pili
uczniowie szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
Oceny prac konkursowych dokona³o jury w sk³adzie: Lidia Dzie¿ak
- przewodnicz¹ca, Katarzyna Trzciñska-Olchowik, Jolanta Manowiec i
Anna Rabiejewska. Komisja oceni³a
prace w poszczególnych kategoriach wiekowych, zgodnie z za³o¿eniami regulaminu konkursowego,
bior¹c pod uwagê oryginalnoœæ ujêcia tematu, zgodnoœæ pracy z tematyk¹ konkursu, dobór technik plastycznych i poziom artystyczny w
poszczególnych grupach wiekowych. Wœród nagodzonych prac
znalaz³y siê: prezentacja multimedialna, plakaty i gry edukacyjne.

Szczególnie interesuj¹c¹ grê o
nazwie „Sp³yw” wymyœli³ i wykona³
uczeñ kl. II LO Marcin Niko³ajczyk.
Ukazuje ona walory fauny i flory,
jakie mo¿emy zobaczyæ podczas
sp³ywu kajakowego rzek¹ Reg¹.
G³ównym celem gry jest pobudzanie
do dzia³añ na rzecz ochrony lokalnego œrodowiska oraz promowanie
Powiatu £obeskiego.
Po obejrzeniu prac konkursowych komisja przyzna³a nagrody:

W kategorii klas gimnazjalnych:
I - Aleksandra Regulska, kl. I
II - Patrycja Kustowska, kl. III
III - Sandra Kondracka, kl. III
W kategorii szkó³
ponadgimnazjalnych:
I - Marcin Niko³ajczyk, kl. II
II - Kinga Piróg, kl. II
III - Krzysztof Afeltowicz, kl. I

Nagrody zwyciêzcom i upominki
wszystkim uczestnikom konkursu
wrêczy³ przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego p. Jaros³aw Rzepa.
Organizatorzy i wspó³organizatorzy dziêkuj¹ uczniom i nauczycielom za udzia³ w konkursie.
Anna Rabiejewska
nauczycielka w Zespole Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie

Andrzeju, Andrzeju…, czyli magiczny
dzieñ w klasie trzeciej
(RUNOWO POM.) Jak co roku
w listopadzie zgodnie z tradycj¹ obchodzimy wieczór andrzejkowy.
Wywodzi siê on z ludowej tradycji.
Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczêœcia towarzyszy³a
wszystkim ludom przez wieki.
Andrzejki s¹ wspania³¹ okazj¹
do dobrej zabawy, a jednoczeœnie
Ÿród³em szacunku dla tradycji i obrzêdów ludowych. Wró¿by pobudzaj¹ wyobraŸniê dzieciêc¹, pozwalaj¹ oderwaæ siê od rzeczywistoœci i
przenieœæ w œwiat marzeñ i fantazji.
Dzieci czêsto zastanawiaj¹ siê co
spotka ich w ¿yciu. Z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ na ten niezwyk³y, inny
ni¿ wszystkie dni dzieñ, pe³en tajemniczych wró¿b i czarów.
Ten niezwyk³y czas mia³ miejsce
w pi¹tek 28 listopada, kiedy to
uczniowie klasy trzeciej wraz z wychowawczyni¹ i rodzicami - Joann¹
Kisiel i Jolant¹ Krzaczek bawili siê
weso³o. Andrzejki rozpoczê³y siê
wró¿bami.
Wró¿ba pierwsza polega³a na
wylosowaniu kartki i przeczytaniu

kim zostanie siê w przysz³oœci.
Wró¿ba druga polega³a na wbiciu
ig³y w papierowe serce i odgadniêciu kogo poœlubimy. Dziewczynki i
ch³opcy ustawiali buty, aby dowiedzieæ siê który pierwszy przekroczy³
próg, losowano karteczki z przepowiedniami co te¿ przyniesie Miko³aj
w prezencie. Wiele emocji przynios³a
wró¿ba, gdzie nale¿a³o pomyœleæ
marzenie, nastêpnie rzuciæ przez
lewe ramiê pieni¹¿kiem i trafiæ do
miski z wod¹. Katalog wró¿b by³
obszerny i bogaty, a ka¿dy pragn¹³
wywró¿yæ sobie coœ wyj¹tkowego.
Ostatnia wró¿ba polega³a na odkryciu jednego z czterech kubków, pod
którymi by³y ukryte przedmioty, a
ka¿dy mia³ inne znaczenie - kluczyk
- nowy, piêkny domek, pieni¹¿ek bogactwo, cukier - s³odkie i weso³e
¿ycie, autko -podró¿ w nieznane.
Wiele œmiechu i radoœci dostarcza³y dzieciom przepowiednie. Dzieci gor¹czkowo czeka³y na to, by
dowiedzieæ siê, co przyniesie los,
komu siê powiedzie. By³a te¿ dobra
muzyka. Zmêczeni i g³odni mogliœmy
uzupe³niæ swoje si³y s³odkimi pysz-

noœciami, a rodzice zadbali, aby niczego nie zabrak³o. Wszyscy wspaniale siê bawili, humory dopisywa³y,
a przepowiedziana przysz³oœæ zawsze mo¿e siê spe³niæ. Tak naprawdê wszystko zale¿y od nas samych.

Serdecznie dziêkujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu
tego wspania³ego dnia.
Wychowawczyni Zofia Ungerman wraz z uczniami klasy III
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Turniej badmintona na 20-lecie UKS
Be³czna
(BE£CZNA) W niedzielê 9 listopada 2014 r. w hali widowiskowo-sportowej w £obzie, Uczniowski Klub
Sportowy Badmintona w Be³cznej
zorganizowa³ turniej badmintona z
okazji 20-lecia Klubu oraz z okazji
rocznicy Odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci.
Z zaproszenia skorzystali aktualni i byli zawodnicy klubu z ma³ej wiejskiej szkó³ki, ³¹cznie 32 sportowców.
Impreza by³a okazj¹ do wspomnieñ,
podsumowañ dorobku klubu i podziêkowañ za wsparcie, dzia³alnoœæ,
postawy i sukcesy. Atmosfera zawodów by³a wspania³a. Rywalizacja
sportowa toczy³a siê w duchu fair
play i na wysokim poziomie.
Wyniki turnieju:
DZIEWCZÊTA
Kl.I-III
1. m. Sandra Strzy¿ewska, kl. 3, Przemys³aw
2. m. Natalia Wysocka, kl. 3, Be³czna
Kl. IV
1. m. Gabriela Siwierska, kl. 4 Be³czna
Kl. V-VI

1. m.Alicja Staniszewska, kl. 5, Be³czna
2. m.Aleksandra Firsiof, kl. 5, Be³czna
3. m.Wiktoria Karpa³a, kl. 6, Prusinowo
CH£OPCY
Kl.I-III
1. m. Bartek Zapa³a, kl. 3, Be³czna
Kl. IV
1. m. Patryk Franaszek, kl. 4, Poradz
2. m. Aleksander Tobo³kiewicz, kl. 4,
Prusinowo
Kl. V-VI

1. m. Kacper Wysocki, kl. 6, Be³czna
2. m. Jakub Leszczyñski, kl. 5, Przemys³aw
KOBIETY
1. m. Dorota Sosnowska, Be³czna
2. m. Alicja Mrozek, Be³czna
3. m. Paulina Wierzbowska, Przemys³aw
MÊ¯CZY•NI
1. m. Stanis³aw Panasz, Klêpnica

2. m. Dawid Ondycz, Przemys³aw
3. m. Piotr Jachym, Poradz
Imprezê uda³o siê zorganizowaæ
dziêki wsparciu Gminy £obez oraz
dziêki niezawodnym dzia³aczom i
rodzicom. Wszystkim bardzo serdecznie podziêkowa³ g³ówny organizator i sêdzia turnieju Kazimierz
Pawelec.
(org.)

£obzianie rozegrali zaleg³y mecz 7. kolejki

Œwiatowid rozbi³
Wybrze¿e
Œwiatowid £obez – Wybrze¿e Rewalskie Rewal 5:0

Mistrzostwa Powiatu w Pi³ce Rêcznej

Wicemistrzynie z „Dwójki”
(WÊGORZYNO) W Wêgorzynie odby³y siê 27.11.2014 r. Mistrzostwa Powiatu w Pi³ce Rêcznej.
Zespó³ dziewcz¹t ze Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie w sk³adzie:
Magdalena Teis, Magdalena Rosiñska, Natalia Szalast, Sara Wo³oszyn,
Gabriela Jab³oñska, Natalia Cichosz,

Natalia Kamiñska, Marta Adamska,
Karolina Pater, Klaudia Tyrañska
wywalczy³y wicemistrzostwo Powiatu, przegrywaj¹c tylko jedn¹
bramk¹ w finale z zespo³em ze Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie.
Reprezentacjê dziewcz¹t „Dwójki” przygotowa³a nauczycielka wf
pani El¿bieta Romej.
(o)

Œwiatowid rozegra³ w minion¹
sobotê w £obzie zaleg³y mecz 7.
kolejki z Wybrze¿em Rewalskim.
Pojedynek by³ doœæ jednostronnym
widowiskiem, gdy¿ miejscowi ju¿ w
pierwszej po³owie strzelili kilka bramek i zapewnili sobie zwyciêstwo. W
drugiej do³o¿yli kolejne, za spraw¹
Komara, który w tym meczu zaliczy³
hat tricka, a który i tak zmarnowa³
kilka okazji na podwy¿szenie wyniku. Po tym meczu Œwiatowid zaj¹³ w
tej rundzie trzecie miejsce, ze strat¹
4 punktów do lidera. To dobre miejsce wyjœciowe do gry o awans w
rundzie wiosennej. Wszystko zale¿y
od dobrego przepracowania okresu
zimowego.
Œwiatowid: Deuter, Brona, Mosi¹dz M., Bodys, Szostak, Paw³owski, Koba, Stefaniak, Szabunia, Komar, Dobrowolski, Iwachniuk, Sto³owski, Niko³ajczyk, Borejszo, Mo-

si¹dz D., Suty³a, Pietrus. Trener
Adam Kêsy.
Kartki: ¿ó³ta – Dobrowolski.
Bramki: Komar - 3, Brona, Dobrowolski.
Koñcowa tabela rundy
jesiennej 2014
1. Intermarche Rega
2. Iskra Golczewo
3. Œwiatowid £obez
4. Masovia Maszewo
5. Tanowia Tanowo
6. Promieñ Mosty
7. Wybrze¿e Rewalskie
8. Sparta Gryfice
9. Iskierka Szczecin
10. GKS Mierzyn
11. Mewa Resko
12. Ehrle Dobra Szcz.
13. Victoria 95 Przec³aw
14. Wicher Brojce
15. Fagus Ko³bacz
16. Kasta Szczecin

34 53:13
31 32:16
30 37:18
27 27:23
27 33:27
23 24:29
23 23:26
22 28:25
21 25:18
20 33:35
20 24:28
19 23:30
15 15:29
12 14:26
11 18:44
9 15:37

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

(558)
(353)
(307)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(243)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(211)
Beata Medunecka - PUP £obez
(58)
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)
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
Jolanta Jaremko - UM £obez

Kupon
+

nr 45

pozytywnie oceniam

(363)
(172)
(139)
(119)
(105)
(71)
(62)
(46)
(34)
(33)
(17)
(15)
(14)
(13)
(12)
(11)
(10)
(9)
(7)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)

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

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

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

(51)
(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Andrzej Nowak - RM Resko
Renata Kulik - 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.(29)
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)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(19)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(14)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(13)
Andrzej Gradus - radny powiatowy
(9)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(9)
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
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu
Kamila Podfigurna - Starostwo
Beata D¹bro - PUP £obez

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

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Krystyna Bogucka - radna RM
Helena Szwemmer - radna RM
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Kamila Deuter - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
W?adys?aw 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
Iwona ¯y³a - UM £obez Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - 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)
(136)
(122)
(111)
(95)
(94)
(90)
(80)
(73)
(39)
(32)
(25)
(24)
(24)
(23)
(18)
(18)
(15)
(14)
(14)
(14)
(13)
(13)
(11)
(10)
(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 (57)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(14)
Marta Banasik - UM Wêgorzyno
(1)
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Zapiski z pamiêci
Poniedzia³ek,
06.01.2014.
Dzieñ bez historii, poza wyj¹tkiem, gdy Dziadek chcia³ na pó³przytomnie mnie zrugaæ. Kaza³em mu byæ
cicho, gdy¿ przez ca³y dzieñ nic nie
robi i nawet mu siê nie chce wyj¹æ
nóg spod koca, tylko ja muszê mu to
zrobiæ, a gdy w nocy sam siê ubiera,
przebiera, wstaje i k³adzie siê, to nie
potrzebuje mojej pomocy. Od razu
siê zamkn¹³.
1,25 - Dziadek zrobi³ siku i œpi na
kanapie. 2,30 - hilfe - da³em Dziadkowi talerz kapuœniaku. 3,20 hilfe Dziadek robi siku do ubikacji w moim
towarzystwie, a potem siada na kanapie i siê drapie. Skóra po odwodnieniu bardzo go swêdzi. Drapie siê
do krwi, zdrapuje strupy. K³adzie siê
na kanapie. 3,35 hilfe, jedna skarpeta
zsunê³a siê i trzeba j¹ poprawiæ. Nakrywam go kocem i ju¿ œpi. 4,25 hilfe,
chce siku.
5,00 wo³a gromkim g³osem raus.
Zsun¹³ mu siê ro¿ek koca i trzeba to
poprawiæ. Po poprawieniu ro¿ka
natychmiast zasypia. 5,37 Dziadek
siedzi i chce do klo. Idziemy razem,
jak zawsze. Dziadek po powrocie k³adzie siê na kanapê i œpi do 7.

Wtorek, 07.01.2014.
Dzieñ jak co dzieñ, za to noc - tylko pozazdroœciæ. 20,05 Dziadek robi
striptiz. Nie wiem o co chodzi, a on
przypomnia³ sobie, ¿e mo¿na siê
wyk¹paæ. Szybko ³apiê ciuchy na
przebranie, aby siê nie rozmyœli³.
Jest brudny, miejscami bardziej zakrwawiony. Po k¹pieli ubieram go, a
on siê rozbiera i straszliwie drapie.
Talkujê mu te jego strupy, ale to
pomaga tylko na chwilê. Znów siê
drapie. Gdy ju¿ krew leci z ka¿dej
ranki, to daje siê ubraæ i po³o¿yæ do
³ó¿ka.
21,45 - Dziadek zrobi³ siku i w bet.
21,55 - hilfe, dziadek ma odkryte
nogi. Sadzam go i podnoszê, aby go
przesun¹æ wy¿ej, ale siê nie daje. Jak
postanowi³, tak jest. Mówiê mu, ¿e za
minutê znów bêdzie hilfe. 22,26 hilfe.
Stawiam go na nogi wbrew jego niewielkiemu oporowi. K³adzie siê prawid³owo. Jest 22,55.
23,00 hilfe - nie mo¿e spaæ. Namawiam go na deser, coœ marudzi, ¿e nie
taki, wiêc mu mówiê, ¿e nie musi jeœæ.
Zjad³, zrobi³ po chwili ma³¹ kupkê i
po³o¿y³em go spaæ w ³ó¿ku. 23, 47
s³yszê - halo. Idê, a Dziadek mówi
przez sen i œpi. 24,00 hilfe - dziadek
le¿y nisko, ale nie daje siê po³o¿yæ
wy¿ej. 0,35 Opa mnie wo³a. Siedzi
przy stole. Wracam do ³ó¿ka. S³yszê
jak zak³ada kapcie. 1,10 - Dziadek zak³ada gruby sweter, okulary i wybieC MYK
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ra siê na spacer. Idê zrobiæ siku,
wygl¹dam z ³azienki, bo go nie s³yszê, a on w ca³ym tym przebraniu œpi
na kanapie. Sprawdzam czy drzwi s¹
zamkniête na klucz.
1,30 - mama hilfe, mama hilfe. Siedzi na kanapie w kapeluszu i okularach gotowy do wyjœcia. Pyta siê
gdzie klucz od drzwi. Mówiê, ¿e u
córki. Nadal ³azi po domu w pe³nym
rynsztunku, za³o¿y³ nawet kurtkê.
Wchodzi do ³azienki, ja za nim. Potem dajê mu deser. Jest 2,05. 2,35 rozebra³em go, odebra³em lornetkê,
któr¹ ma na szyi i po³o¿y³em go spaæ
na kanapie. 3,22 - Dziadek siê krêci
po domu, s³yszê jak zak³ada kapcie.
Znów jest w pe³nym rynsztunku.
Rozbieram go i k³adê spaæ na kanapie. 4,10 - œpi i przez sen mówi p³aczliwym g³osem, jakby siê ¿ali³. Tak œpi
do 7,10.

Œroda, 08.01.2014.
W dzieñ próbujê go namówiæ po
obiedzie na spacer. Nie. Idzie spaæ na
kanapê. Po godzinie siku i kupka.
Dajê mu tabletki i namawiam na spacer. Ubieram go, aby siê nie mia³ czasu rozmyœliæ. Wychodzimy na ganek. Owiewa nas ch³odna (16 stopni) bryza. Dziadek mówi zimno i wraca do domu. Jestem w pe³nym rynsztunku i postanawiam pojechaæ na
spacer. Nie ma mnie godzinê. Wracam, a Dziadek siedzi. Coœ wspomina o spacerze, ale ja nie reagujê.
Pochodzi nastêpnej nocy.
Jest 21,30, idê siê k¹paæ. Trochê
piszê i czytam. 23,20 - Dziadek po³o¿y³ siê znów na kanapie i przez sen
coœ marudzi. Ja te¿ idê spaæ. 0,30 Dziadek przez sen coœ gada, drapie
siê. S³ychaæ agresjê w g³osie. Uczucie swêdzenia nieŸle daje mu popaliæ.
0.42. Hilfe - idzie do toalety ze
mn¹, robi kupkê i wraca na kanapê.
Próbujê za³o¿yæ mu bluzê od pid¿amy, bo j¹ zdj¹³ w czasie drapania,
burmuszy na mnie, mina sroga, g³os
ostry i szybki oraz g³oœny. Powiedzia³em mu dobranoc i poszed³em do
siebie spaæ. Nie mam zamiaru wdawaæ siê w dyskusjê z nieprzytomnym.
2,45 - nakrywam Dziadka kocem,
coœ mówi przez sen. 2,47- hilfe. Idê
do niego, a on œpi. 3,10 - hilfe, Dziadek robi kupkê. 3,45 - hilfe - siedzi i
drapie siê do krwi. Podgrza³em mu
zupê i postawi³em na stole.
4,40 - her doktor - tym razem wzywa mnie nazywaj¹c doktorem. 5,06 Dziadek koñczy siê drapaæ, zmywam
mu krew z cia³a mokr¹ i zimn¹ szmatk¹
i k³adê do ³ó¿ka. 5, 35- hilfe - Dziadek
siedzi, pytam, co jest. Bet. K³adê go
do ³ó¿ka. 6,14 - Dziadek œpi i gada.
7,02 - hilfe, koniec spania, tabletki i
siada za sto³em. Cdn.
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