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Zaprzysiê¿enie burmistrzów
£obza i Dobrej

Jadwiga Œcibior
i Bo¿ena Król odchodz¹
na emeryturê

Na zakoñczenie kadencji piêkne s³owa, a praktyka...

Wójt szuka
pracowników

Jak burmistrz Sola
schowa³ wiceburmistrza
Kabata pod biurko
kierownik Turbak

Reszczanie
na Miêdzynarodowym
Turnieju
Karate
Kyokushin

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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Na zakoñczenie kadencji piêkne s³owa, a praktyka...

Jak burmistrz Sola schowa³ wiceburmistrza
Kabata pod biurko kierownik Turbak
(£OBEZ) Gdy wczoraj nowo wybrany burmistrz Piotr Æwik³a sk³ada³ œlubowanie, z urzêdem ¿egna³
siê burmistrz Ryszard Sola. Pad³o
wiele podziêkowañ i zapewnieñ o
wspó³pracy oraz pochwa³ i ¿yczeñ.
Mo¿e nie by³oby tych achów i ochów,
gdyby wszyscy wiedzieli wczeœniej
o dzia³aniach, jakie burmistrz Sola
podj¹³, by chroniæ wiceburmistrza
przed utrat¹ pracy. Narobi³ tym te¿
pasztetu nowemu burmistrzowi.
Otó¿ jednym z ostatnich wydanych zarz¹dzeñ w minionej kadencji,
burmistrz Ryszard Sola odwo³a³ swojego zastêpcê Ireneusza Kabata i
jednoczeœnie przeniós³ go na stanowisko Zastêpcy Kierownika Wydzia³u Kultury Promocji i Zdrowia w
Urzêdzie Miejskim w £obzie. Od
wczoraj Ireneusz Kabat jest zastêpc¹ kierownika tego wydzia³u p.
Miros³awy Turbak.

Zarz¹dzenie nr 839/14 zosta³o
wydane z dat¹ 2 grudnia 2014 r. i
brzmi ono: „Z dniem 07 grudnia
2014 r. odwo³uje siê Pana Ireneusza Kabata ze stanowiska Zastêpcy Burmistrza £obza oraz od dnia
08 grudnia 2014 r. przenosi siê
Pana Ireneusza Kabata na stanowisko Zastêpcy Kierownika Wydzia³u Kultury Promocji i Zdrowia w
Urzêdzie Miejskim w £obzie.”
Co z tym „pasztetem” zrobi nowy
burmistrz Piotr Æwik³a, to bêdzie zale¿a³o od zdolnoœci prawnika, który
siê nad t¹ spraw¹ pochyli. Spróbujemy tylko zrozumieæ cel tego posuniêcia. Wydaje siê on prozaiczny –
gdy 8 grudnia Piotr Æwik³a sk³ada³
œlubowanie, zgodnie z przepisami
ten akt koñczy³ oficjalnie kadencjê
burmistrza. A zgodnie z art. 29 pkt. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym: „Po
up³ywie kadencji wójta (burmistrza),
zastêpca wójta (burmistrza) pe³ni
swoje obowi¹zki do czasu objêcia

obowi¹zków przez nowo powo³anego zastêpcê wójta”.
Wiceburmistrz jest powo³ywany
i odwo³ywany, wiêc w momencie,
gdyby Piotr Æwik³a zechcia³ powo³aæ swojego zastêpcê, Ireneusz Kabat straci³by pracê. Ale nawet nie to
musia³o spowodowaæ ten gor¹czkowy ruch, gdy¿ P. Æwik³a deklarowa³,
¿e nie chce mieæ zastêpcy. Ten przepis skomplikowa³by mu sprawê.
Drugi problem polega na tym, ¿e
I. Kabat zosta³ radnym powiatu i
musia³by zdecydowaæ, czy chce byæ
radnym, czy wiceburmistrzem. Obu
funkcji ³¹czyæ nie mo¿na. Jednak w
urzêdzie wymyœlono, jak zachowaæ
mandat i jednoczeœnie etat. Burmistrz Ryszard Sola rzutem na taœmê
uczyni³ z wiceburmistrza zastêpcê
kierownika wydzia³u, choæ takiego
stanowiska chyba wczeœniej nie
by³o. O ile nowy burmistrz móg³by
odwo³aæ wiceburmistrza powo³uj¹c
swojego zastêpcê, to przypuszczal-

nie teraz nie bêdzie móg³ zwolniæ I.
Kabata bez zgody rady powiatu. O
ile w ogóle wydane zarz¹dzenie jest
zgodne z prawem, bo w czêœci odwo³ania wiceburmistrza mo¿e byæ, ale w
czêœci „przeniesienia” ju¿ niekoniecznie. No chyba ¿e zarz¹dzenie
mo¿na po prostu uchyliæ innym zarz¹dzeniem. W ka¿dym b¹dŸ razie
jedno jest pewne - ta decyzja przejdzie do historii ³obeskiej samorz¹dnoœci.
KAR

Wybory u naszych s¹siadów
(REGION) W trzech gminach
naszego powiatu i w samym powiecie
nast¹pi³y zmiany na stanowiskach
w³odarzy. A jak to wygl¹da u naszych
s¹siadów, czyli w s¹siednich gminach
i powiatach?
Przypomnijmy, zmieni³y siê w w³adze Powiatu £obeskiego, a tak¿e trzech
gmin; w Radowie Ma³ym wójtem zosta³
Wies³aw Lorent, w £obzie Wies³aw
Æwik³a, a w Dobrej Piotr Hebda. Zmienili siê równie¿ przewodnicz¹cy rad. A
jak to wygl¹da u naszych s¹siadów.
Zacznijmy od powiatu drawskiego.
Powiat drawski
W Drawsku Pomorskim po raz
czwarty wygra³, w pierwszej turze,
burmistrz Zbigniew Ptak. Zmieni³ siê
burmistrz gminy Z³ocieniec. W drugiej
turze Waldemara W³odarczyka, urzêduj¹cego ju¿ kilkanaœcie lat, pokona³ 43letni Krzysztof Zacharzewski, dyrektor LGD. Bez zmian w pozosta³ych
gminach. W Ostrowicach ju¿ w pierwszej turze wygra³ dotychczasowy wójt
Wac³aw Micewski, który bêdzie wprowadza³ program naprawczy, po swoim
sporym zad³u¿eniu gminy.
Powiat goleniowski
Powiatem goleniowskim bêdzie
rz¹dzi³a koalicja PO-PSL. Starost¹ zosta³ Tomasz Kulinicz (PSL), wicestarost¹ Tomasz Stanis³awski (PO). Na
przewodnicz¹cego rady wybrano Kazimierza Ziêbê (PSL), by³ego burmi-

strza Nowogardu. W Nowogardzie bêdzie ten sam burmistrz – Robert Czapla
(SLD), który wygra³ w pierwszej turze.
W radzie zawi¹za³a siê koalicja radnych
niezale¿nych, która przeg³osowa³a radnych PSL-SLD i wybra³a na przewodnicz¹cego rady miejskiej Piotra S³omskiego (Partnerstwo i Rozwój), prze³amuj¹c wieloletni¹ hegemoniê przewodniczenia radzie przez cz³onków SLD.
Powiat gryficki
Powiatem gryfickim nadal bêdzie
zarz¹dzaæ starosta Kazimierz Saæ, z
koalicj¹ PO-Idziemy Razem.
W Gryficach w drugiej turze wygra³
dotychczasowy burmistrz Andrzej
Szczygie³, w Trzebiatowie równie¿
dotychczasowy burmistrz Zdzis³aw
Matusewicz, w P³otach wielokadencyjny Marian Maliñski (Idziemy Razem)
wygra³ 8. g³osami, w Brojcach równie¿
wielokadencyjny Stanis³aw Gnosowski (PSL), w Karnicach dotychczasowy
Lech Puzdrowski (Idziemy Razem), a
w Rewalu bêdzie wdra¿a³ program naprawczy dotychczasowy wójt Robert
Skraburski (Idziemy Razem), który tê
gminê zad³u¿y³.
Powiat œwidwiñski
W powiecie œwidwiñskim równie¿
niewiele zmian. Starost¹ nadal bêdzie
Miros³aw Majka, a przewodnicz¹c¹
rady Danuta Malitowska. W Œwidwinie
w pierwszej turze dotychczasowy burmistrz Jan Owsiak wygra³ w pierwszej
turze z Miros³awem Majk¹. Zmiana w

gminie Œwidwin; wójta Zdzis³awa Pawelca (PSL) pokona³ by³y jego zastêpca Kazimierz Lechocki. W Po³czynie
bez zmian – w drugiej turze wygra³a
wielokadencyjna burmistrz Barbara
Nowak. W Brze¿nie wójt Jerzy Anielski (PSL) nie mia³ nawet konkurenta. W
gminie R¹bino wójtem pozosta³
Krzysztof Majewski (KWW Zgoda), a
w gminie S³awoborze Marcin Ksi¹¿ek
(PSL).
Powiat stargardzki
W powiecie stargardzkim zawi¹zano egzotyczn¹ koalicjê kilku komitetów, z wy³¹czeniem komitetu Waldemara Gila. Starost¹ zosta³ Ireneusz Rogowski z PiS, a wicestarost¹ Iwona Wiœniewska (komitet S³awomira Pajora
Stargard XXI). W zarz¹dzie jeszcze
Irena £ucka (PO) i Adam Chra³owicz
(PSL). Przewodnicz¹cym rady zosta³
Krzysztof Ciach (SLD), a jego zastêpcami Tadeusz Sowa (PiS) i £ukasz Pleskacz (PSL).
W mieœcie w drugiej turze prezydentem zosta³ po raz kolejny S³awomir
Pajor. W Chociwlu Ewa Ludwiñska
przegra³a w drugiej turze ze Stanis³awem Szymczakiem z Samorz¹dowego
Forum Chociwelskiego. W Iñsku Teresa Dzia³oszewska sz³a pod szyldem
KWW Iñska Rzeczpospolita Babska,
ale zajê³a dopiero trzecie miejsce. Na
os³odê zosta³a radn¹ w gminie. W drugiej turze Jacek Liwak wygra³ z Andrzejem Racinowskim i to on zosta³ burmistrzem Iñska.
KAR
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Druga sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie

Jadwiga Œcibior i Bo¿ena Król odchodz¹ na emeryturê

Wybior¹ komisje, zajm¹ siê
przysz³orocznym bud¿etem

Wójt szuka
pracowników

(WÊGORZYNO) Radni gminy
Wêgorzyno zbior¹ siê na obradach
w czwartek, 11 grudnia 2014 r., o
godz. 13.00. Powo³aj¹ komisje, wybior¹ wiceprzewodnicz¹cego rady i
rozpoczn¹ prace nad przysz³orocznym bud¿etem.
Radni rozpoczn¹ drug¹ sesjê interpelacjami, wnioskami i zapytaniami. Nastêpnie wys³uchaj¹ sprawozdania burmistrza o stanie Gminy na

dzieñ 30 listopada 2014 roku. W kolejnych punktach powo³aj¹ wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej
oraz cz³onków trzech komisji sta³ych: Rewizyjnej, Bud¿etowo-Gospodarczej i Spo³eczno-Oœwiatowej. Po za³atwieniu tych spraw przyst¹pi¹ do pracy nad projektem przysz³orocznego bud¿etu. Odbêdzie siê
pierwsze czytanie przed³o¿onego
projektu. Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
(r)

Sprostowanie
Po opublikowaniu artyku³u „Renata Kulik przewodnicz¹c¹” w poprzednim wydaniu zadzwoni³ do nas
radny Zygmunt Œwiêcicki, prosz¹c o
sprostowanie jego wypowiedzi podczas sesji. Zgodnie ze s³owami jakie
nam przekaza³, zaproponowa³ kandydaturê Renaty Kulik na przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej ze wzglêdu
na jej d³ugoletni¹, bo licz¹c¹ 27 lat
pracê w oœwiacie oraz dosta³a siê na

trzeci¹ kadencjê do Rady Miejskiej i
pomimo tego, ¿e mieszka w Resku
startowa³a z terenu wiejskiego (ze
Starogardu), z którego uda³o siê jej
wejœæ do rady.
Napisaliœmy równie¿, ¿e radna
Anna Szymañska nale¿y do opozycji. Wkrad³ siê chochlik, radna Anna
Szymañska deklaruje niezale¿noœæ i
g³osowanie wed³ug w³asnych przekonañ i oceny sytuacji.
MM

(RADOWO MA£E) Wraz z objêciem stanowiska wójta Gminy Radowo Ma³e przez Wies³awa Lorenta, nast¹pi¹ tak¿e zmiany w urzêdzie. Dwie urzêdniczki jeszcze
przed wyborami wyrazi³y chêæ
przejœcia na emeryturê.
Jak nam powiedzia³ wójt Wies³aw
Lorent, dwie urzêdniczki Urzêdu
Gminy odejd¹ na emeryturê z koñcem grudnia. Urz¹d opuszczaj¹ sekretarz gminy Jadwiga Œcibior i Bo¿ena Król, zajmuj¹ca siê obs³ug¹
Rady Gminy. Wójt doda³, ¿e nie ma to
nic wspólnego z wyborami, gdy¿
panie ju¿ wczeœniej wyrazi³y chêæ
przejœcia na zas³u¿ony odpoczynek.
W zwi¹zku z tymi decyzjami wójt
og³osi³ konkursy na oba stanowiska. Pierwszy konkurs dotyczy obsadzenia stanowiska sekretarza gminy, drugi – podinspektora do spraw
obs³ugi organów gminy, zdrowia,
kultury i oœwiaty. Oferty w obu konkursach mo¿na sk³adaæ do 19 grud-

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

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!

nia br. w urzêdzie gminy. Wiêcej informacji w BIP i urzêdzie gminy w
Radowie Ma³ym.
KAR

Str
Str.. 4

LUDZIE I SPRAWY

tygodnik ³obeski 9.12.2014 r.

STREFA ZAMIESZKANIA,
CZY TOR WYŒCIGOWY?
(RESKO) Jeszcze podczas poprzedniej kadencji na jednej z komisji Rady Miejskiej radna Edyta
Klepczyñska z³o¿y³a wniosek, aby
na osiedlu Wichrowe Wzgórza
wprowadziæ strefê zamieszkania,
k³ad¹c szczególny nacisk na bezpieczeñstwo dzieci i pieszych.
Wniosek radnej poprzedzony
by³ proœbami mieszkañców osiedla,
którzy zwracali uwagê na szybk¹ i
niebezpieczn¹ jazdê niektórych kierowców, którzy wykorzystuj¹ w tym
celu now¹ nawierzchniê dróg. Zachodzi wiêc niebezpieczeñstwo, ¿e
przy braku rozwagi niektórych kierowców prêdzej czy póŸniej mo¿e
dojœæ tu do wypadku. Swój wniosek
popar³a zebranymi podpisami od
oko³o stu mieszkañców, dla których
bezpieczeñstwo zdaje siê byæ najwa¿niejsze. Inna rzecz, ¿e na ca³ym
osiedlu s¹ tylko trzy przejœcia dla
pieszych. Radna zwa¿aj¹c na to, ¿e
nie wszêdzie s¹ parkingi, zwróci³a
uwagê, ¿e te czêœci osiedla, gdzie nie
ma gdzie parkowaæ maj¹ byæ wy³¹czone ze strefy zamieszkania znakiem strefa ruchu.
Strefy zamieszkania wprowadzane s¹ coraz czêœciej tam, gdzie s¹
typowe blokowiska i nikogo to ju¿
nie dziwi. Okaza³o siê, ¿e tu z prostej

CMYK

sprawy zrobi³ siê problem. Otó¿ na
tablicach og³oszeñ, w klatkach
schodowych w blokach pojawi³o siê
pismo, podpisane z upowa¿nienia
Burmistrza, przez inspektora do
spraw gospodarki komunalnej i drogownictwa Mariusza Miszczyszyna, a skierowane do Administratora.
Zadaniem Administratora by³o
przedstawienie
mieszkañcom
wspólnot propozycji zmian organizacji ruchu na terenie osiedla. O ile
pierwsza strona mo¿e nie wzbudzaæ
zastrze¿eñ, o tyle druga wydaje siê
nieco dziwna, jak na pismo z urzêdu,
bowiem poza treœci¹ informacyjn¹
co to jest strefa zamieszkania autor
urzêdowego dokumentu pisze m.in:
„Taka enklawa daje wszelkie prawa pieszemu, kosztem kierowców.
Pieszy mo¿e tu spacerowaæ bezkarnie œrodkiem jezdni maj¹c pierwszeñstwo przed pojazdami. Nawet ma³e
dziecko do lat 7 nie musi mieæ opiekuna i mo¿e uczestniczyæ w ruchu
drogowym samodzielnie.
Jeœli jedni maj¹ du¿o praw, to inni
niestety maj¹ je mocno ograniczone.
Kierowca wje¿d¿aj¹c do takiej
strefy musi zachowaæ siê ostro¿nie.
Najpierw musi zwolniæ do 20 km/h.,
potem musi uwa¿aæ na pieszych, którzy mog¹ przechodziæ przez jezdniê w
ka¿dym miejscu i wci¹¿ maj¹ pierw-

szeñstwo. Trzeba te¿ uwa¿aæ na progi zwalniaj¹ce, które w strefach nie
musz¹ byæ oznakowane, a tak¿e
miejsce w którym pozostawimy swój
pojazd. Odpowiedzi z opini¹ wspólnot proszê przes³aæ do koñca listopada 2014 roku”.
Wprawdzie to w strefie zamieszkania mo¿na przechodziæ niekoniecznie po pasach, jednak i teraz
niewiele osób na pasy zwraca uwagê. Swoj¹ drog¹ teraz zarówno policja, jak i stra¿ miejska mog¹ tu swobodnie za takie spacery wrêczaæ
mandaty i nie pomo¿e t³umaczenie,
¿e s¹ tylko trzy przejœcia dla pieszych na ca³ym osiedlu. Zastanawia
jednak dba³oœæ tylko o kierowców, a
nie o bezpieczeñstwo pieszych, w
tym dzieci, na co szczególn¹ uwagê
zwraca policja, st¹d tak wiele licznych akcji ukierunkowanych na bezpieczeñstwo uczestników ruchu
drogowego. Inna rzecz, ¿e na drodze
wiod¹cej pod górê przy osiedlu nie
ma nie tylko pasów, ale i chodnika.
O opiniê w sprawie strefy zamieszkania poprosiliœmy oficera
prasowego KPP w £obzie Arletê
Szwaciñsk¹.
- Policja popiera wszelkie inicjatywy zmierzaj¹ce do poprawy bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, a w
szczególnoœci te, które zmierzaj¹ do
bezpieczeñstwa niechronionych
uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. Przede wszystkim taki

obszar ma s³u¿yæ osobom tam zamieszkuj¹cym, odwiedzaj¹cym,
ucz¹cym siê, robi¹cym tam zakupy
itp. Strefy zamieszkania zapewniaj¹
pieszym w maksymalny sposób bezpieczeñstwo w ruchu drogowym.
Przy ograniczeniu prêdkoœci do 20
km/h kierowca ma mo¿liwoœci szybkiego zareagowania na to, co dzieje
siê na drodze. W strefie tej pieszy ma
mo¿liwoœæ korzystania z ca³ej szerokoœci drogi i ma pierwszeñstwo
przed pojazdami, ponadto w strefie
zamieszkania pojazdy mog¹ parkowaæ jedynie w wyznaczonych miejscach, co wp³ywa na porz¹dek. W
strefie zamieszkania dziecko do lat 7
mo¿e przebywaæ na drodze bez opieki osoby doros³ej - powiedzia³a oficer prasowy KPP w £obzie Arleta
Szwaciñska.
Obserwuj¹c to, co dzieje siê w
kwestii wprowadzenia strefy zamieszkania z wyznaczeniem w niej
stref ruchu tam, gdzie nie ma parkingów, odnosi siê wra¿enie, ¿e mieszkañcy maj¹ zdecydowaæ czy wa¿niejsze jest dla nich bezpieczeñstwo, czy
mo¿liwoœæ szybkiej jazdy po osiedlu
i parkowania gdzie siê da. Rozs¹dnie
decydowaæ mo¿na jednak tylko wtedy, gdy pismo z urzêdu jest obiektywne, a tego o wywieszonych na osiedlu trudno powiedzieæ. Rodzi siê wiêc
pytanie, w jaki sposób na bezpieczeñstwo, szczególnie najm³odszych
patrzy magistrat?
MM

Szlakiem grodów
i kurhanów
(RESKO). Min¹³ gor¹cy czas
zwi¹zany z wyborami. Obecn¹ aurê
mo¿na wykorzystaæ na poszukiwania w terenie skarbów, które skrywaj¹ okolice Reska, nie niszcz¹c
przy tym zabytków kultury.
Niezwyk³¹ historiê kryæ musi w
sobie ziemia w okolicy £abunia i
Iglic. Otó¿ pomiêdzy £abuniem a
Iglicami, czêœciowo ju¿ w lesie, nad
Rekow¹, skrywa siê grodziszcze.
£abuñ po raz pierwszy wspomniany
jest jako villa Labbun i pojawia siê
po raz pierwszy w 1282 roku.
Na pó³noc od Reska przy drodze
wiod¹cej do £abunia wielkiego znajduje siê cmentarzysko.
Wspomniane grodzisko po³o¿one jest na bagnach, w rzucie poziomym jest okr¹g³e z zarysowanym
wa³em od strony po³udniowej i po³udniowo-zachodniej. Jest stromo
wyniesione nad najbli¿sz¹ okolicê i
wydaje siê byæ grodziskiem typu
sto¿kowatego. Datowane jest na XIXII wiek. Z tego okresu prawdopodobnie pochodzi równie¿ cmentarzysko w Orzeszkowie, które sk³ada
siê z 16 kurhanów. Metodyczne badania archeologiczne przeprowadzono tu jeszcze w 1925 roku. W
trzech rozkopanych kurhanach
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stwierdzono po 5-6 pochówków cia³opalnych i szkieletowych, wyposa¿onych w zabytki typowo s³owiañskie. To w³aœnie st¹d pochodz¹
piêknie zdobione s³owiañskie naczynia, kab³¹czki skroniowe, no¿e
¿elazne i szereg innych przedmiotów codziennego u¿ytku.
To w³aœnie w okolicach Reska
wystêpuj¹ najstarsze zespo³y osadnictwa s³owiañskiego, jeœli rozpatrywaæ zasiêg powiatu ³obeskiego.
Najstarsze grodzisko wystêpuje 4
km na po³udniowy zachód od miasta
i ma pochodziæ z V-VI wieku, kolejne
to z okolic Siwkowic, £osoœnicy i
Piasków.
Ale nie tylko zabytki z okresu
œredniowiecza znajdywano w okolicach Reska, to w³aœnie stad pochodzi³y znalezione jeszcze przed wojn¹
i umieszczone w muzeum narzêdzia
krzemienne i kamienne z m³odszej
epoki kamienia. Najprawdopodobniej znalezione zosta³y w Siedlicach,
Orlu i £osoœnicy a w Iglicach naczynie z wczesnej epoki br¹zu, naszyjniki i siekierki br¹zowe.
MM
Wykorzystano: Z dziejów Ziemi
£obeskiej. Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego, Szczecin 1971,
£abuŸ, numer specjalny (2007).

BONIN ZAPRASZA
NA JARMARK
(BONIN) 13., w sobotê o 13.00
rozpocznie siê tu jarmark Bo¿onarodzeniowy.
Tradycyjnie nie zabraknie sto³ów zastawionych pami¹tkami i
ozdobami Bo¿onarodzeniowymi. Z
roku na rok, jarmark organizowany
przez mieszkañców tej miejscowoœci
cieszy siê coraz wiêkszym zaintere-

sowaniem osób, które przyje¿d¿aj¹
tu nie tylko po to aby nabyæ wypieki
i pami¹tki Bo¿onarodzeniowe, ale i
pobyæ w mi³ej i sygmatycznej atmosferze, jak¹ tworz¹ zarówno gospodarze, jak i ju¿ stali goœcie jarmarku.
Tradycyjnie te¿ mo¿na ogrzaæ siê
przy ognisku i spróbowaæ specjalnych przysmaków.
MM

Trzy kroki do…
dziennikarstwa

Gabinet Podologiczny
„ZDROWE STOPY”
Joanna Kubacka
Gabinet Podologiczny „ZDROWE STOPY” powsta³ z myœl¹
o osobach poszukuj¹cych fachowej i profesjonalnej
pomocy w pielêgnacji stóp oraz pragn¹cych zlikwidowaæ
lub z³agodziæ nieprawid³owoœci w ich obrêbie.
Us³ugi obejmuj¹ równie¿ specjalistyczn¹ pielêgnacjê stóp
diabetyków. Wszystkie zabiegi wykonywane s¹ przez kosmetologa
ze specjalizacj¹ oraz doœwiadczeniem podologicznym.
W moim gabinecie oferujê Pañstwu:
- Bezp³atn¹ konsultacjê
- Pedicure specjalistyczny / leczniczy
- Pedicure kosmetyczny
- Pedicure stopy cukrzycowej
- Bezbolesne i fachowe korygowanie wrastaj¹cych
oraz wkrêcaj¹cych paznokci
- Usuwanie modzeli, odcisków
- Zabiegi na pêkaj¹ce piêty i rozpadliny
- Leczenie nadpotliwoœci stóp za pomoc¹ jonoforezy
- Rekonstrukcje p³ytki paznokciowej
- Pobieranie materia³u do badañ w kierunku grzybicy paznokci
- Usuwanie brodawek wirusowych
- Ortezy indywidualne, wykonywane pod wymiar, zalecane
w przypadku haluxów, palców m³oteczkowatych, otaræ
- Dobór ortez silikonowych.
ZAPRASZAM

£obez, ul. Ogrodowa 5a
Konsultacje odbywaj¹ siê w godzinach 9.15-10.30 i 16.30-17.30.
Wszelkie informacje udzielane s¹ pod nr tel. 692 098 231.

(DOBRA-SZCZECIN)Grupa
gimnazjalistów z Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Dobrej, w listopadzie bie¿¹cego roku, uczestniczy³a w trzydniowych powiatowych
warsztatach dziennikarskich w
Szczecinie. Zosta³y one zorganizowane dla dwudziestu uczniów powiatu ³obeskiego, którzy chcieliby redagowaæ gazetki szkolne.
W programie znalaz³y siê zajêcia
wprowadzaj¹ce w tajniki dziennikarstwa, sposoby poszukiwania atrakcyjnych tematów, doskonal¹ce redagowanie tekstu dziennikarskiego.
Uczniowie doskonalili umiejêtnoœæ

przeprowadzania wywiadu, przygotowania listy pytañ, zachowania siê
w czasie rozmowy, fotografowania
rozmówcy oraz przygotowania wywiadu do druku.
Atrakcj¹ warsztatów by³o zwiedzanie Filharmonii im. Mieczys³awa
Kar³owicza, przejœcie Podziemnej
Trasy Turystycznej, wizyta w redakcji Radia Szczecin oraz uczestniczenie w projekcji filmu „Wielka Ucieczka na Pó³noc”, której towarzyszy³o
spotkanie z re¿yserem.
Przed uczniami teraz trudne zadanie, gdy¿ bêd¹ stawiaæ pierwsze kroki w redagowaniu gazetki szkolnej.
UM Dobra

DRUKARNIA
oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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Dzieñ bez przemocy
w ³obeskim
gimnazjum

Wychowawcza
moc tradycji

Przemoc to zjawisko, o którym
wstydzimy siê mówiæ g³oœno, przemoc to zjawisko, do którego ma³o
kto potrafi siê przyznaæ, ¿e j¹ stosuje b¹dŸ te¿ jest jej ofiar¹. Aby temat
ten nie by³ tematem „tabu” w œrodê
3 grudnia w ³obeskim gimnazjum
odby³y siê obchody DNIA BEZ
PRZEMOCYWOBECDZIECI.
M³odzie¿ zaprezentowa³a szereg
dzia³añ maj¹cych na celu uœwiadomienie, jaki w obecnych czasach
problem stanowi nie tylko przemoc
wobec dzieci, ale tak¿e wobec osób
doros³ych.
O przyczynach i skutkach przemocy, a tak¿e agresji oraz przyk³adach, jakie maj¹ miejsce na terenie
powiatu ³obeskiego, mówi³a policjanta pe³ni¹c¹ funkcjê koordynato-

Po¿ar w Wêgorzynie
W dniu 1.12.2014 roku oko³o
godz. 8.30 w Wêgorzynie, na ul. Zielonej, z nieustalonych przyczyn dosz³o do zaprószenia ognia i silnego
zadymienia mieszkania, w wyniku
czego 78 letni mê¿czyzna dozna³
obra¿eñ w postaci oparzenia narz¹dów oddechowych i nieprzytomny
zosta³ odwieziony œmig³owcem do
szpitala w Gryficach.

Wypadek na K-20
W dniu 3.12.2014 r. oko³o godz.
19.00, na drodze K-20, w okolicy
miejscowoœci Wiewiecko, jak wyni-

ra procedury Niebieska Karta. Policjantka mówi³a tak¿e o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy oraz gdzie mo¿na szukaæ
wsparcia w tym zakresie.
Po wyst¹pieniu oraz czêœci artystycznej przygotowanej przez gimnazjalistów wszyscy razem przeszli
ulicami miasta w rejon Starego Boiska, gdzie m³odzie¿ na znak protestu
wobec stosowania wszelkiego rodzaju przemocy wypuœci³a czerwone balony wype³nione helem.
Takie wspólne dzia³ania maj¹ na
celu uœwiadomienie m³odzie¿y, ¿e
zjawisko przemocy nie mo¿e znajdowaæ usprawiedliwienia w ¿adnym z
przypadków, a tak¿e to, ¿e o przemocy nale¿y mówiæ g³oœno i nie pozwalaæ, aby jej sprawcy pozostawali
bezkarni.
(o)

ka ze wstêpnych ustaleñ, kieruj¹cy
samochodem marki Ranault na ³uku
drogi podczas manewru wyprzedzania samochodu ciê¿arowego m-ki
Scania uderzy³ w jad¹cy prawid³owo
z naprzeciwka samochód VW. W wyniku zdarzenia do szpitala w Stargardzie Szczeciñskim przewieziono kierowcê Renaulta z pot³uczeniami cia³a i po badaniu go zwolniono. Do
szpitala w Drawsku Pomorskim przewieziono pasa¿era samochodu marki Renault, którego tak¿e zwolniono
po badaniach. Do szpitala w Drawsku Pomorskim trafi³ równie¿ kierowca samochodu VW, którego postawiono na obserwacji.
(kp)

Zbli¿aj¹ siê Œwiêta. Czas spotkañ
w rodzinnym gronie, przy œwi¹tecznym stole.
Jak¹ rolê w ¿yciu dziecka odgrywa tradycja?
Tradycje rodzinne daj¹ wychowywanym dzieciom wzorce do naœladowania w przysz³oœci. Pozwalaj¹ zrozumieæ dziecku, kim jest, sk¹d
siê wywodzi, ucz¹ prze¿ywania i odbierania wzruszeñ i nastrojów, a
przede wszystkim s³u¿¹ wzmacnianiu wiêzi rodzinnych, dlatego œwiêta
powinny byæ wspólnie przygotowywane, celebrowane i prze¿ywane.
Rodzice winni wyjaœniæ symbolikê œwi¹t. Spotkania z seniorami
przy stole, snute opowieœci pomagaj¹ m³odemu cz³owiekowi poznaæ
swoje korzenie, doœwiadczyæ przynale¿noœæ do rodziny.
Kultywowanie œwi¹tecznych
zwyczajów ma du¿¹ wartoœæ wychowawcz¹. Pamiêæ dziecka rejestruje to
jako wydarzenie wyj¹tkowe. Pojawia siê dziêki nim przywi¹zanie do

okreœlonych zwyczajem zachowañ,
a tak¿e potrzeba ich przestrzegania.
Nieprzypadkowo do prze¿yæ zwi¹zanych ze œwiêtami odwo³ujemy siê w
dojrza³ym wieku, wspominaj¹c swoje dzieciêce lata.
Obecnie ¿ycie wielu rodzin naznaczone bywa atmosfer¹ poœpiechu, nie³adu, konfliktów, ³atwo wtedy o zbanalizowanie najwa¿niejszych wartoœci ludzkich, duchowych.
W dobie masowej emigracji, globalizacji, szczególnym wyznacznikiem bêdzie kultywowanie polskiej
tradycji. W tym czasie wszystkie
spory i k³ótnie powinny pójœæ w zapomnienie a telewizor i komputer
zostaæ wy³¹czone.
Cieczmy siê, ¿e jesteœmy razem.
Œwiêtujmy!
Radosnych spotkañ w rodzinnym gronie ¿ycz¹ Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w £obzie.

Brak jakiegokolwiek
zagro¿enia w zwi¹zku
z incydentem w elektrowni
j¹drowej na Ukrainie
W zwi¹zku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagro¿eniu spowodowanym incydentem w ukraiñskiej elektrowni j¹drowej Zaporo¿e na Ukrainie, Pañstwowa Agencja Atomistyki informuje, ¿e
brak jakiegokolwiek zagro¿enia radiacyjnego dla Polski.
Sytuacja radiacyjna kraju jest
ca³odobowo monitorowana przez
Centrum do Spraw Zdarzeñ Radiacyjnych. Na podstawie danych z
systemu stacji wczesnego wykrywania ska¿eñ promieniotwórczych
nie stwierdzono ¿adnych odchyleñ
od wartoœci normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki

promieniowania gamma na terenie
Polski).
Wed³ug strony ukraiñskiej, pod
koniec listopada (28.11) wyst¹pi³y
problemy w czêœci elektrycznej turbozespo³u bloku III, który musia³
zostaæ wy³¹czony. Spowodowa³o to
koniecznoœæ wy³¹czenia ca³ego bloku – a wiêc i reaktora. Incydentowi
takiemu nie towarzyszy ¿adne uwolnienie do œrodowiska substancji
promieniotwórczych. W zwi¹zku z
tym, nie ma jakiegokolwiek zagro¿enia radiacyjnego na terenie elektrowni j¹drowej, jak równie¿ poza
ni¹.
(Ÿród³o: Rz¹dowe Centrum
Bezpieczeñstwa)
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Zaprzysiê¿enie burmistrza Dobrej Piotra Hebdy

Start w aurze oskar¿eñ i podejrzliwoœci
(DOBRA). W pi¹tek,
5 grudnia mia³o tu
miejsce uroczyste
zaprzysiê¿enie nowego
burmistrza gminy Dobra
– Piotra Hebdy.
Na wstêpie uroczystej sesji Rady
Miejskiej przewodnicz¹ca Gminnej
Komisji Wyborczej Barbara Kuran
wrêczy³a zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wybór Piotra Hebdy na burmistrza Dobrej.
Przed zaprzysiê¿eniem zgromadzeni radni, przedstawiciele urzêdu
oraz mieszkañcy gminy zaœpiewali
hymn narodowy.
Piotr Hebda trzymaj¹c rêkê na
sercu, uroczyœcie wypowiedzia³ s³owa œlubowania:
„Obejmuj¹c urz¹d Burmistrza
Gminy Dobra, uroczyœcie œlubujê, ¿e
dochowam wiernoœci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê
tylko dla dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy Dobra. Tak mi dopomó¿ Bóg.”
Po tych s³owach zgodnie z
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym
Piotr Hebda obj¹³ obowi¹zki burmistrza. Po z³o¿onych mu gratulacjach
nowy burmistrz wyg³osi³ krótkie
exposé.
- Przede wszystkim chcia³bym
podziêkowaæ Wam, Pañstwu, którzy
uczestniczyli w tych wyborach. Najwiêkszym wygranym w tych wyborach jest spo³eczeñstwo, które dokona³o aktu demokratycznego wyboru. Pañstwo jesteœcie tym najwa¿niejszym ogniwem. Zarówno ja, jak i
radni, przysiêgaliœmy nie na to, ¿e
bêdziemy pracowaæ dla siebie, ale ¿e
bêdziemy dbaæ o spo³eczeñstwo. Te
s³owa przysiêgi, które przed chwil¹
z³o¿y³em, to nie by³y puste s³owa, to
by³y s³owa skierowane do was, to
wy jesteœcie najwa¿niejszym ogniwem. Bêdziemy pracowaæ wspólnie
z ca³ych si³, staraæ siê, ¿eby to pañstwo byli najwa¿niejszymi wygranymi w czasie tej czteroletniej kadencji,
nie tylko w czasie wyborów. Chcê,
abyœcie czuli, ¿e jesteœcie najwa¿niejsi. Obiecujê, ¿e z ca³ych si³ bêdê
stara³ siê, aby pañstwo docenili to i
¿ebyœcie wst¹pili w lepsz¹ przysz³oœæ, dziêkujê – powiedzia³ burmistrz Piotr Hebda.
Wprawdzie by³a to sesja uroczysta, jednak po wyst¹pieniu burmistrza w wolnych wnioskach nie zabrak³o nieprzyjemnych akcentów.
Radni dopytywali o zbyt krótki termin sk³adania wniosków do CIW,
pal¹ce siê œwiat³a wieczorami w ga-

binecie dotychczasowej burmistrz,
by³y pytania dotycz¹ce wynoszenia
pude³ z gabinetu burmistrza, choæ zdaniem pytaj¹cych - kadencja
skoñczy³a siê trzy tygodnie wczeœniej. Na te pytania odpowiedzia³a w
wiêkszoœci sekretarz gminy Dorota
Kisiel.
- Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym, kadencja burmistrza
rozpoczyna siê ³¹cznie z kadencj¹
rady. W sytuacji, kiedy w pierwszych podstawowych wyborach nie
zostanie wy³oniony burmistrz, wówczas kadencja obecnego burmistrza
trwa dalej. Kadencja pani burmistrz
skoñczy³a siê dok³adnie dzisiaj. Od
zaprzysiê¿enia, czyli od chwili gdy
Piotr Hebda z³o¿y³ œlubowanie, zosta³ burmistrzem, co by³ uprzejmy
wspomnieæ pan przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej.
Jeœli chodzi o to, dlaczego wieczorem pali siê œwiat³o... Wieczorem
najczêœciej s¹ s³u¿by porz¹dkowe,
na to nic nie poradzê. Jeœli chodzi o
to czy ktoœ wynosi³ jakieœ kartony –
ja tego nie widzia³am, nie umiem nic
na ten temat powiedzieæ. Nie zezwalam na wynoszenie dokumentów z
urzêdu. Je¿eli wymagaj¹ zniszczenia, zostaj¹ zniszczone w urzêdzie je¿eli s¹ to jakieœ notatki itd. Nie ma
potrzeby chodzenia z dokumentami.
Wszyscy urzêdnicy wiedz¹, ¿e dla
danej osoby, która wynosi³aby teczkê, nawet t³umacz¹c siê tym, ¿e czegoœ nie zd¹¿y³a zrobiæ i chcia³aby dokoñczyæ w domu, nie skoñczy³oby
to siê dobrze. Mo¿na wtedy po
uzgodnieniu zostaæ w urzêdzie –
wyjaœnia³a sekretarz Dorota Kisiel.
Z wyjaœnieñ na temat CIW wynika³o, ¿e w ostatniej chwili pojawi³y
siê pieni¹dze i mo¿liwoœæ z³o¿enia
wniosków. CIW jako osobna jednostka nie musi o tym informowaæ
gmin, ka¿dy zainteresowany mo¿e
sam sprawdziæ na stronach Centrum, jak wygl¹da aktualna sytuacja.
Urzêdnicy z Dobrej dowiedzieli siê o
dodatkowej mo¿liwoœci dopiero w
pi¹tek, podczas szkolenia. Informa-

cja na stronie Urzêdu Miejskiego w
Dobrej zosta³a umieszczona w poniedzia³ek. Termin sk³adania wniosków up³ywa³ we wtorek. Okaza³o
siê, ¿e na 20 wniosków, z gminy Dobra zosta³o z³o¿onych 5., z £obza 7 i
po cztery z Reska i z Wêgorzyna,
wszystkie wnioski z³o¿y³y grupy nieformalne.
Radny W. Szczepaniak
krytycznie o sytuacji gminy
- Na ubieg³ej sesji dostaliœmy
projekt bud¿etu na 2015 rok. Nie
bêdê go szczegó³owo rozwija³, ale
nasunê³o mi siê kilka wniosków i
pytañ. Nie ma w nim nic na inwestycje i rozwój. D³ugoterminowa prognoza finansowa na lata 2015-20 jest
nierealna. To spowoduje, ¿e jak
przyjdzie sp³ata obligacji, to nast¹pi
parali¿ finansowy gminy. Brak jest
programu naprawczego w tej sytuacji, brak jest dzia³añ przeciwdzia³aj¹cych, a dryfowanie i ratowanie siê
bie¿¹cymi kredytami by³o najgorszym rozwi¹zaniem. Za tê sytuacjê
winiê poprzedni¹ pani¹ burmistrz,
pana skarbnika i poprzednich radnych. Dzia³ania osób, które doprowadzi³y do takiej sytuacji, wymagaj¹
g³êbokiej analizy i poddane musz¹
byæ ocenie ca³ej spo³ecznoœci.
Chcia³bym prosiæ jeszcze pana bur-

mistrza o sporz¹dzenie audytu gminy na dzisiaj, ewentualnie na dzieñ
wyborów - powiedzia³ radny W³odzimierz Szczepaniak.
W odpowiedzi sekretarz gminy
Dorota Kisiel wyjaœni³a, ¿e na najbli¿szej sesji radni bêd¹ wybieraæ
spoœród siebie radnych do pracy w
poszczególnych komisjach i wtedy
bêdzie czas na przeanalizowanie zadañ bud¿etu i zapoznanie siê ze sposobem realizowania zadañ. Na gor¹co bowiem, podczas tej sesji trudno
by³oby zaj¹æ stanowisko. Zapowiedzia³a, ¿e wówczas te¿ skarbnik przeka¿e informacje, w jaki sposób pieni¹dze s¹ pozyskiwane i na co mog¹
byæ przeznaczane. Doda³a, ¿e gdy
radni rozpoczn¹ prace nad bud¿etem, wówczas bêdzie mo¿na go w
pe³ni przeanalizowaæ i w jakiœ sposób modyfikowaæ.
Bez niedomówieñ
- Wszyscy wiemy, ¿e poprzednia
pani burmistrz dzia³a³a 10 lat. Chcia³bym, ¿eby ta dzia³alnoœæ zosta³a zakoñczona w sposób klarowny i przejrzysty i ¿eby nie by³o niedomówieñ.
Na tê okolicznoœæ planujê sporz¹dzenie audytu, ¿ebyœmy mogli zacz¹æ od czystego startu. Doprowadzê do tego, ¿e audyt bêdzie sporz¹dzony i bêdziemy mieli klarown¹
sytuacjê tego, co dzia³o siê przez
ostatnie 10 lat – zapowiedzia³ burmistrz gminy Dobra Piotr Hebda.
Po tych s³owach cz³onek zarz¹du
powiatu ³obeskiego Józef B¹k z³o¿y³
gratulacje zarówno radnym jak i burmistrzowi.
- W imieniu zarz¹du i Rady Powiatu ³obeskiego wszystkim radnym,
przewodnicz¹cemu, wiceprzewodnicz¹cemu oraz burmistrzowi gratulujê wyboru. Jednoczeœnie mam nadzieje na dobr¹ wspó³pracê pomiêdzy nasza gmin¹ a powiatem ³obeskim - powiedzia³ Józef B¹k. MM
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Moja praca to nie jest w³adza – to jest s³u¿ba i po to zosta³em powo³any, ¿eby tê s³u¿bê pe³niæ dla ca³ego

Najwa¿niejsza jest wspó³praca £obza Piotra Æwik³y
(LOBEZ). Mi³o, sympatycznie,
elegancko - tak mo¿na w kilku s³owach okreœliæ zmianê w³adzy w
³obeskim ratuszu. W poniedzia³ek
8 grudnia odby³a siê tu uroczysta
sesja Rady Miejskiej w £obzie, podczas której odby³o siê zaprzysiê¿enie burmistrza Piotra Æwik³y. W
uroczystoœci uczestniczyli dotychczasowy burmistrz Ryszard Sola i
wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
W sesji uczestniczyli radni zarówno poprzedniej, jak i obecnej
kadencji, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzêdu Miejskiego
w £obzie, nowo wybrane w³adze
starostwa powiatowego w osobach:
Pawe³ Marek – starosta ³obeski, Jaros³aw ¯uk – cz³onek zarz¹du powiatu w £obzie, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu Ryszard Sola, a tak¿e
Komendant Powiatowy Policji w
£obzie insp. mgr Jacek Dobrek, zastêpca Komendanta Powiatowego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie st. kpt. Pawe³ Dymecki, so³tysi i mieszkañcy £obza.
W sesji uczestniczy³ równie¿
ustêpuj¹cy burmistrz £obza Ryszard Sola oraz ustêpuj¹cy wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat.
Przewodnicz¹ca Gminnej Komisji Wyborczej w £obzie Halina Bobko wrêczy³a nowo wybranemu burmistrzowi Piotrowi Æwikle zaœwiadczenie o wyborze. Po tym akcie Piotr
Æwik³a z³o¿y³ przysiêgê, wypowiadaj¹c s³owa: „Obejmuj¹c urz¹d Burmistrza £obza uroczyœcie œlubujê, ¿e
dochowam wiernoœci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê
tylko dla dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy. Tak
mi dopomó¿ Bóg”. Po zaprzysiê¿eniu Piotr Æwik³a formalnie zosta³ burmistrzem £obza.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Bogdan Górecki z³o¿y³ ¿yczenia
nowo wybranemu burmistrzowi,
aby jego zamierzenia, które uj¹³ w
swoim programie wyborczym, uda³o
siê zrealizowaæ dla dobra gminy i
mieszkañców ziemi ³obeskiej.
Dobrze przygotowana kadra
W kolejnym punkcie sesji g³os
zabra³ ustêpuj¹cy burmistrz Ryszard
Sola.
- Sk³adam dzisiaj urz¹d i przekazujê go oficjalnie na rêce nowo zaprzysiê¿onego burmistrza z poczu-

ciem w pe³ni satysfakcji z dobrze wykonywanych obowi¹zków. Chcê powiedzieæ pañstwu, ¿e praca samorz¹dowca, to praca z ludŸmi, ale te¿ praca dla ludzi. Praca z ludŸmi niesie za
sob¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za
losy ludzi, którzy ze mn¹ pracowali,
wspó³pracowali. Mogê pañstwu jasno i rzetelnie powiedzieæ – z ludŸmi,
z którymi pracowa³em, wspó³pracowa³o mi siê bardzo dobrze. Jest to te¿
praca dla ludzi. Mam nadziejê, ¿e
mieszkañcy naszej gminy ze zrozumieniem przyjêli okres trwania mojej
kadencji, ze zrozumieniem przyjêli te
decyzje, które podejmowa³em g³ównie w trosce o przysz³oœæ i dalszy
rozwój naszej gminy. Oczywiœcie
praca samorz¹dowca to te¿ ogromna
odpowiedzialnoœæ. Odpowiedzialnoœæ, tak jak powiedzia³em, za ludzi,
ale te¿ i odpowiedzialnoœæ za finanse publiczne i odpowiedzialnoœæ za
mienie. Sytuacja finansowa naszej
gminy od szeregu lat ma siê dobrze.
Gmina prê¿nie inwestowa³a œrodki
w³asne, ale te¿ aktywnie pozyskiwa³a œrodki zewnêtrzne i to mam nadziejê zosta³o przez wszystkich pañstwa
dostrze¿one i docenione. Oczywiœcie chcia³bym, aby by³a tego kontynuacja. Jesteœmy w przededniu
nowego rozdania, bêd¹ kolejne pieni¹dze, które mam nadziejê trafi¹ do
naszej gminy. Odpowiedzialnoœæ za
maj¹tek i mienie - jest zrobiona inwentaryzacja wszystkich maj¹tków
ruchomych i nieruchomych nale¿¹cych do naszej gminy. Chcê pañstwu serdecznie z tego miejsca podziêkowaæ. Nie by³oby tej pracy,
sukcesów, gdyby nie zaanga¿owanie ludzi, którzy ze mn¹ wspó³pracowali. Swoje podziêkowania chcê rozpocz¹æ od podziêkowañ dla zespo³u
pracowników mi podleg³ych, którzy
razem ze mn¹ tutaj, przez ostatnie
osiem lat, pracowali w tym urzêdzie.
Chcê powiedzieæ nowemu burmistrzowi, ¿e jest to kadra dobrze przygotowana, jest to kadra, która ma
du¿¹ wiedzê i jest to kadra, która
bêdzie t¹ wiedz¹ s³u¿y³a i wspiera³a
nowego burmistrza. Chcê powiedzieæ, ¿e ta kadra przygotowana jest
do tego, ¿e w przysz³oœci te¿ mo¿e
realizowaæ szereg zadañ i projektów,
które czekaj¹ jeszcze nasz¹ gmin¹. Z
ogromn¹ satysfakcj¹ wspó³pracowa³em z kadr¹ dyrektorsk¹ - placówek gminnych, oœwiatowych i kulturalnych. Jest to te¿ dobra kadra,
która ma aparat w postaci nauczycie-

li, wychowów, instruktorów, pracowników, którzy nadal - mam nadziejê - tak dobrze bêd¹ wywi¹zywaæ
siê ze swoich obowi¹zków. Szanowni pañstwo, na pewno zauwa¿yliœcie, ¿e oprócz zmian, które odbywa³y siê na terenie miasta, radykalnie
zmieni³o siê oblicze naszych wiosek.
Oczywiœcie niew¹tpliw¹ zas³ug¹
tego jest wydajna praca so³tysów i
rad so³eckich.
Gmina musi wspó³pracowaæ z
ró¿nego rodzaju organizacjami i instytucjami. Nie by³bym sob¹, gdybym nie podziêkowa³ tu obecnym,
którzy dbaj¹ o bezpieczeñstwo na
terenie naszej gminy, mówiê tutaj o
bardzo dobrej wspó³pracy z policj¹,
stra¿¹ miejsk¹, stra¿¹ po¿arn¹, ze
stra¿akami ochotnikami, którzy te¿
dbaj¹ o nasze bezpieczeñstwo. Chcê
podkreœliæ bardzo dobr¹ wspó³pracê
z instytucjami, czyli prokuratur¹
³obesk¹ oraz ³obeskim s¹dem. Na
pewno by³a te¿ dobra wspó³praca i
mam nadziejê, ¿e taka bêdzie, jeœli
chodzi o jednostkê typu Starostwo
Powiatowe. Nie da siê moi pañstwo
nadal dobrze funkcjonowaæ bez
wspó³pracy z t¹ instytucj¹. Chcê
obecnym tu starostom oraz przedstawicielom Rady Powiatu za dotychczasow¹ wspó³pracê serdecznie podziêkowaæ. Oczywiœcie swoje
podziêkowania kierujê równie¿ do
wszystkich jednostek oko³o powiatowych. Z tymi jednostkami przez
ostatnie lata bardzo dobrze mi siê
wspó³pracowa³o. Chcia³bym te¿ podziêkowaæ instytucjom typu: Wojewódzki Zarz¹d Dróg – pamiêtacie
pañstwo radni poprzedniej kadencji,
¿e z t¹ instytucj¹ bardzo dobrze nam
siê wspó³pracowa³o. Wojewódzki
Zarz¹d Dróg, Powiatowy Zarz¹d

Dróg – s¹ to instytucje bardzo wa¿ne dla nas i nadal nale¿y wspó³pracê
kontynuowaæ. Nale¿y podtrzymaæ
wspó³pracê z Urzêdem Marsza³kowskim i nowymi marsza³kami. Tak jak
powiedzia³em, kadencja ma to do
siebie, ¿e kiedyœ siê koñczy, ale nadal oczywiœcie ¿yjemy w niedu¿ej
spo³ecznoœci, nadal bêdziemy siê
spotykaæ, nadal bêdziemy siê widzieæ przy ró¿nych okazjach. Jesteœmy te¿ w przededniu œwi¹t, przed
Nowym Rokiem, wszystkim pañstwu bardzo serdecznie ¿yczê spokojnych œwi¹t, mi³ych prezentów
pod choink¹, by ten Nowy Rok rozpocz¹³ siê dla pañstwa dobrze, pomyœlnie. ¯yczê pañstwu du¿o zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci. Dziêkujê za uwagê - powiedzia³ burmistrz V
i VI kadencji Ryszard Sola.
Wyst¹pienie by³ego ju¿ burmistrza zosta³o okraszone gromkimi
brawami.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Bogdan Górecki w imieniu w³asnym
i Rady Miejskiej podziêkowa³ za
osiem lat wspó³pracy, podczas której, jak powiedzia³, zosta³o wiele wykonane i tego nikt odchodz¹cemu
burmistrzowi i pracuj¹cym z nim ludzi nie odbierze.
- ¯yczê panu wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia i ¿eby siê panu wiod³o. Chcia³bym równie¿ podziêkowaæ pañskiemu zastêpcy, z którym
mia³em okazjê przez dwie kadencje
wspó³pracowaæ. Dodatkowo dziêkujê za to, ¿e w wielu sprawach, z
którymi siê do pana zwraca³em, nie
swoich a mieszkañców w wiêkszoœci
podejmowa³ pan decyzje s³uszne i
dobre ku uciesze mieszkañców powiedzia³ Bogdan Górecki zwracaj¹c siê do Ireneusza Kabata.
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spo³eczeñstwa

zaprzysiê¿enie burmistrza
To nie w³adza, to s³u¿ba
Burmistrz Piotr Æwik³a w pierwszych s³owach podziêkowa³ mieszkañcom gminy za oddane na niego
g³osy oraz swojej rodzinie i osobom
wspó³pracuj¹cym.
- W zwi¹zku z tym, ¿e ju¿ od lat
podstawow¹ wartoœci¹ dla mnie by³
cz³owiek, przekazywa³ mi to ju¿ mój
dziadek i mój tato, chcia³bym, aby
cz³owiek t¹ podstawow¹ wartoœci¹
pozosta³ i tak bêdzie za mojej kadencji. Chcia³bym podziêkowaæ panom
burmistrzom za pracê w³o¿on¹ na
rzecz gminy, za to, co osi¹gnêli. Jest
to bardzo du¿o. Ze swej strony bardzo dziêkujê i ¿yczê wszystkiego
dobrego na nowej drodze ¿ycia.
Chcia³bym zapewniæ pañstwa o
tym, i¿ nasza gmina powinna rozwijaæ siê w sposób zrównowa¿ony,
zapewniæ, ¿e chcia³bym popracowaæ
nad komunikacj¹ spo³eczn¹ z przedsiêbiorcami, so³tysami, ze starost¹
powiatowym, po to tylko, ¿eby nasza gmina rozwija³a siê. Pamiêtajmy
tylko o jednej rzeczy, ¿e nasza praca,
moja praca to nie jest w³adza, to jest
s³u¿ba i po to zosta³em powo³any,
¿eby tê s³u¿bê pe³niæ dla ca³ego spo³eczeñstwa. Nasza jednostka jest
jednostk¹ sk³adow¹ starostwa powiatowego. Powinna pracowaæ równie¿ na rozwój tego starostwa, wzajemnie wspomagaæ siê po to, by
mo¿na by³o spokojnie wspó³pracowaæ. Wiadomo, ¿e jeœli jest gospodarz i rodzina, potrzebna jest równie¿ gospodyni – tak¹ gospodyni¹
jest rada gminy i bez niej ten nasz
dom nie mo¿e spokojnie funkcjonowaæ. Wiem, ¿e ta rada bêdzie wspó³pracowa³a z burmistrzem, taka deklaracja z mojej strony jest. I tak to
powinno wygl¹daæ, abyœmy mogli
spokojnie pracowaæ nad tym, co
sobie za³o¿y³em. Chcia³bym, aby w
naszym mieœcie powsta³y nowe stanowiska pracy, bo dzisiaj bol¹czk¹
naszego miasta jest brak tych stanowisk, brak rozwoju w sensie usadowienia zak³adów w strefie ekonomicznej czy te¿ w budynkach, które
mamy na naszym terenie i nad tym
bêdê pracowa³. Bêdê pracowa³ nad
tym, aby pozyskaæ œrodki na uzbrojenie strefy ekonomicznej, nad tym,
abyœmy mogli ze spokojem podejœæ
do sytuacji, w której bêdziemy szukali pracowników do zak³adów, które powstan¹ na naszym terenie. Do
tego zobowi¹zujê siê ze swojej stro-

ny i to s¹ priorytety najwa¿niejsze,
pamiêtaj¹c o terenach wiejskich.
Wiem, ¿e wspó³praca z so³tysami
musi byæ rozwijana nadal, wiem, ¿e
sytuacja czy te¿ inwestycje, które
by³y prowadzone w naszych so³ectwach upiêkszy³y nasz teren. Chcia³bym, aby te inwestycje by³y kontynuowane, organizowane. Wa¿ny
jest kontakt z so³tysami, kontakt z
m³odzie¿¹. Musimy myœleæ o m³odzie¿y, która jest na naszym terenie
– stworzenie m³odzie¿owej rady przy
burmistrzu, ¿ebym wiedzia³, czego
m³odzie¿ chce od nas, czego sobie
¿yczy, ¿ebyœmy mogli nad tym popracowaæ. Je¿eli chodzi o spotkania
z so³tysami chcia³bym, aby tych
spotkañ by³o wiêcej, podobnie spotkañ z rad¹. Ten kontakt musi byæ jak
najlepszy – dla mnie jest to oczywiste i mo¿e prowadziæ tylko do dobrych rzeczy. W zwi¹zku z tym, ¿e
by³em radnym, wiceprzewodnicz¹cym rady w poprzednich kadencjach, wiem, ¿e z ludŸmi, którzy s¹
tutaj w radzie i na terenie naszego
miasta mo¿na dojœæ do porozumienia. Bêdê stara³ siê to robiæ, jestem
do tego zobowi¹zany. Mam nadziejê, ¿e wszystkie osoby, które s¹ na
sali, s¹ gotowe, by wspó³pracowaæ
ze mn¹. Jestem cz³owiekiem otwartym, bêdê pracowa³ nad tym, aby w
naszym mieœcie ¿y³o siê lepiej – powiedzia³ burmistrz Piotr Æwik³a.
Priorytetem wspó³praca i drogi
Po tym wyst¹pieniu g³os zabra³
starosta Pawe³ Marek.
- Szanowni pañstwo! Deklarujê
ze swojej strony wspó³pracê z nowym burmistrzem, myœlê, ¿e ta praca
bêdzie uk³ada³a siê bardzo dobrze,
bêdzie na wysokim poziomie. Myœlê,
¿e ta wspó³praca przyniesie wymierne korzyœci. Nie wyobra¿am sobie,
by starostwo nie wspó³pracowa³o z
Urzêdem Miejskim i tylko dodam, ¿e
pierwsz¹ priorytetow¹ spraw¹ bêdzie uregulowanie stanu dróg powiatowo-gminnych i Skarbu Pañstwa. Myœlê, ¿e to nasz priorytet i
sprawa do za³atwienia na dzisiaj –
powiedzia³ starosta Pawe³ Marek.
Mamy niewiele wymagañ
Ciep³ych s³ów nie zabrak³o równie¿ od Zofii Majchrowicz prezes
Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w £obzie,
która podziêkowa³a za zaproszenie

jako nie tylko przedstawiciela Sybiraków, ale i reprezentantki najstarszej grupy ³obeziaków.
- Prze¿yliœmy tu 68 lat. Wy pañstwo nie pamiêtacie, w jakich warunkach przyjechaliœmy, w jakich warunkach, jako szeœcioletnie dziecko,
tutaj ¿y³am, jak jako dzieci pomagaliœmy tutaj odbudowaæ £obez. By³o
mi przykro w pewnym momencie, ¿e
pominiêto nasz¹ grupê. Chcia³am
bardzo serdecznie podziêkowaæ za 6
lat, gdy jestem prezesem, za wspó³pracê zarówno Radzie, bo zawsze
by³a przychylna. Widzê du¿o nowych twarzy i myœlê, ¿e ci radni te¿
bêd¹ nam przychylni. Mamy niewiele wymagañ, niewiele ¿yczeñ, to co
mieliœmy w za³o¿eniu, dziêki panom
burmistrzom zosta³o zrobione. Pamiêæ po nas bêdzie. Pomnik pamiêci
po Sybirakach ju¿ jest, zarówno na
placu Sybiraków, jak i na cmentarzu.
Ludzie s¹ zadowoleni. Jest ³adny
cmentarz i ca³e obejœcie naszych
trzech krzy¿y i to tylko dziêki wam
panowie, bo byliœcie przychylni,
Rada te¿ by³a przychylna. Có¿ ja w
imieniu tych starszych mogê powiedzieæ? Staropolskim zwyczajem –
dziêkujê i dodaj¹c jako katoliczka Bóg zap³aæ za wszystko, co doznaliœmy. Bêdê mile wspomina³a wspó³pracê i myœlê, ¿e tak jak pracowaliœmy i wspó³pracowaliœmy z burmistrzami i z Rad¹ do tej pory, bêdziemy
wspó³pracowaæ z nowym panem
burmistrzem i now¹ rad¹– powiedzia³a Zofia Majchrowicz.
Burmistrz Piotr Æwik³a zapewni³,
¿e nie mo¿e byæ inaczej.
S³u¿ebna praca
So³tys Be³cznej Barbara Kordyl
podziêkowa³a odchodz¹cym burmi-

strzom za wspó³pracê i za spêdzone
razem osiem lat.
- Dziêkujemy, ¿e nam pomagaliœcie podnosiæ nasze wioski, aby
by³y ³adniejsze, czystsze. Pracowa³o nam siê bardzo dobrze. Dziêkujemy bardzo, a nowego burmistrza
prosimy, by z nami wspó³pracowa³.
Wierzê, ¿e ta wspó³praca bêdzie siê
uk³ada³a, bo my jesteœmy otwarci,
pan jest otwarty, s³u¿y pan ludziom.
My, jako so³tysi, te¿ mamy s³u¿ebn¹
pracê, nie jesteœmy so³tysami na
pokaz, tylko mamy s³u¿yæ ludziom,
po to jesteœmy wybierani. Czêœæ z
nas zostanie, czêœæ z nas odejdzie
wiosn¹, ale wszyscy chcemy wspó³pracy, dziêkuje wszystkim serdecznie – powiedzia³a so³tys Be³cznej
Barbara Kordyl.
Zarówno odchodz¹cy burmistrzowie, jak i wstêpuj¹cy otrzymali
bukiety ró¿. Podczas zaprzysiê¿enia
pad³o wiele ciep³ych s³ów zarówno
w stronê odchodz¹cych burmistrzów, jak i przejmuj¹cego urz¹d
Piotra Æwik³y. Z ka¿dej strony pada³y deklaracje wspó³pracy i podkreœlana by³a waga cz³owieka w patrzeniu na gminê. Przed nami cztery lata
kadencji. Czas poka¿e, czy deklaracje zamieni¹ siê w czyn i wiele czekaj¹cych spraw zostanie rozwi¹zanych.
Sympatyczne i eleganckie przekazanie w³adzy w urzêdzie mog³o
nast¹piæ dziêki spokojnej kampanii
wyborczej, podczas której mia³y
miejsce dwie debaty. Spotkania z
mieszkañcami nastawione by³y na
zaprezentowanie swoich programów wyborczych. Nie by³o agresji i
wzajemnego oczerniania siê, co zdarza³o siê w wielu innych gminach
naszego regionu.
MM
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Z³oty medalista olimpijski Tomasz Kucharski w Resku

VII TURNIEJ GWIAZDECZEK
(RESKO) 5 grudnia 2014 r. hala
sportowo w Resku zatêtni³a weso³ym wspó³zawodnictwem sportowym z udzia³em najm³odszych
uczniów szkó³ podstawowych z
gmin powiatu ³obeskiego. W tym
dniu odby³ siê VII Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich. Impreza sportowa zosta³a „okraszona” zabaw¹
ze œwiêtym Miko³ajem.
Goœciem honorowym naszych
³obeskich gwiazdeczek olimpijskich
by³ wybitny sportowiec, dwukrotny
z³oty medalista olimpijski z Aten i
Sydney, piêciokrotny medalista mistrzostw œwiata w wioœlarstwie Tomasz Kucharski.
Do rywalizacji zespo³owej w formie wyœcigów z przeszkodami przyst¹pi³y reprezentacje 5 gmin: Wêgo-

rzyna, Radowa Ma³ego, £obza, Dobrej i Reska. £¹cznie w bardzo emocjonuj¹cych rywalizacji uczestniczy³o 210 dziewczynek i ch³opców z
klas I, II i III.
Puchar Starosty £obeskiego za
zajêcie I miejsca dru¿ynowo wywalczy³y usportowione maluszki z gminy Resko. W sk³ad reprezentacji
gminy wchodzi³y dzieci ze szkó³ podstawowych z Reska i Starogardu.
Medalami z³otymi, srebrnymi i
br¹zowymi w poszczególnych klasach zostali udekorowani:
klasy I - 1. miejsce Radowo Ma³e,
2. miejsce Resko, 3. miejsce Wêgorzyno,
klasy II - 1. miejsce £obez, 2.
miejsce Wêgorzyno, 3. m. Resko,
klasy III - 1. miejsce Radowo
Ma³e, 2. miejsce Wêgorzyno, 3. miejsce £obez.

Wszyscy sportowcy z r¹k polskiego olimpijczyka Tomasza Kucharskiego, starosty ³obeskiego
Paw³a Marka, wójta Gminy Radowo
Ma³e Wies³awa Lorenta i burmistrza
Reska Arkadiusza Czerwiñskiego
zostali wyró¿nieni dyplomikami
uczestnictwa o treœci: „Zrobi³eœ
swój pierwszy krok olimpijski. Brawo! ¯yczymy dalszych sukcesów
sportowych”.
Funkcjê sêdziego g³ównego zawodów pe³ni³ pan Adrian Ma³y w
asyœcie grupy wolontariuszy sportowych - uczniów Gimnazjum w Resku pod kierunkiem pana Romana
Gojlika.

W rolê œw. Miko³aja wcieli³ siê
pan Dariusz Ledzion, dyrektor £DK.
Organizatorzy VII Turnieju
Gwiazdeczek Olimpijskich - Powiat
£obeski i Gmina Resko, wyra¿aj¹ podziêkowanie nauczycielkom nauczania zintegrowanego w klasach I
- III oraz nauczycielom wychowania
fizycznego za widoczne efekty pracy nad podniesieniem poziomu
usportowienia swoich najm³odszych uczniów i wzorowe przygotowanie reprezentacji gmin do wspó³zawodnictwa na szczeblu powiatowym.
Zdz. Bogdanowicz

Wyniki VII TURNIEJU GWIAZDECZEK OLIMPIJSKICH Resko 2014
Miejsce reprezentacja gminy £¹cznie punkty
Klasa I Klasa II Klasa III
I.
Gmina RESKO
71
28
21
22
II.
Gmina RADOWO MA£E
68,5
31
15
22,5
III.
Gmina £OBEZ
66
17
28
21
IV.
Gmina WÊGORZYNO
66
18
24
22
V.
Gmina DOBRA
45,5
11
17,5 11
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OG£OSZENIA DROBNE

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

MIESZKANIA

Region

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.

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

tygodnik ³obeski 9.12.2014 r.
(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
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

Region

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

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Motoryzacja

NIERUCHOMOŒCI
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.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.wppp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Placówki Edukacyjne w Radowie Wielkim

Gala rozdania „Filemonów” 2014
(RADOWO WIELKIE) W Placówkach Edukacyjnych w Radowie
Wielkim odby³a siê 27 listopada
2014 r., cykliczna ju¿, uroczystoœæ
wrêczenia nagród „Filemonów” statuetek kotów przyznawanych
przede wszystkim uczniom i wychowankom w ró¿nych kategoriach
za zaanga¿owanie, zapa³, oddanie,
osi¹gniêcia i sukcesy, organizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i zAutyzmem w
Resku.
Nagradzani s¹ równie¿ doroœli za
swój niecodzienny wk³ad, oddanie i
wsparcie. Sama nominacja jest ju¿
niezwyk³ym wyró¿nienie, a jej otrzymanie to presti¿ i duma. Nagrody
przyznaje kapitu³a, w sk³ad której
wchodz¹: przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i z Autyzmem w Resku pan
Czes³aw Frost, dyrektor pani Katarzyna Tyza i dyrektor pani Monika
Duszyñska.
Tegoroczna Gala odby³a siê pod
has³em W STARYM KINIE. "Stare"
fotografie w holu, klatce schodowej,
wychodz¹ce z kliszy aparatu, witaj¹cy goœci Charlie Chaplin jak ¿ywy ten ca³y wystrój po³¹czony z muzyk¹
i zdjêciami ze starych musicali nawi¹zywa³ do pocz¹tków niemego
kina, jak¿e odleg³ego, a zarazem bliskiego nam.
Prowadz¹cymi tegoroczn¹ Galê
byli Milena Sulej i Wojciech Frost.
Uroczystoœæ rozpocz¹³ wystêp
uczniów rocznego przygotowania
przedszkolnego w inscenizacji

utworu „Kaczka Dziwaczka”. Nastêpnie prowadz¹cy powitali zgromadzonych na uroczystoœci wychowanków i uczniów Placówek Edukacyjnych, rodziców oraz zaproszonych goœci - przyjació³ i sympatyków, przedstawicieli placówek edukacyjnych, administracyjnych i samorz¹dowych. Wszystkich powita³
p. Czes³aw Frost, przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z
Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i zAutyzmem. PóŸniej
nast¹pi³o ogl¹danie nominacji w
kategoriach i przyznawanie statuetek nagrodzonym. Osoby nagrodzone statuetk¹ „Filemona 2014”:
M¥DRY MALUCH - Maciej
Sobuœ
MA£A MISS - Maja Twardowska i Nadia Szczepañska
SUPER B¥BEL - Jakub Modrzejewski
TYP NIEPOKORNY - Maciej
Moryc
URODZONY PICASSO - Jakub
Kopeæ
ZAGADKOWA POSTAÆ Adam Micha³owski
POMOCNA D£OÑ - Kacper
Kraus
MACZO MEN - Tomasz Stêpieñ
KRÓLOWAETYKIETY- Karolina Nowicka
MISTRZ SAVOIR - VIVRE - Damian Nowacki
M£ODA GNIEWNA - Patrycja
Weilandt
PIÊKNY UMYS£ - Szymon Lewandowicz
S£ODKI £ASUCH - Ewelina
Igras

PRZYJACIEL DZIECI - Ma³gorzata Wiœniewska - £uczak
PRACOWNIK ROKU - Karol
Szczepañski
NAGRODA SPECJALNA - Ryszard Brodziñski
Pomiêdzy kolejnymi nominacjami zaprezentowali swoje umiejêtnoœci na naszej scenie wychowankowie klasy I i II gimnazjum OREW w
przedstawieniu „Ona i Oni - czyli zaczarowany œwiat mimów” oraz Wojciech Frost w aran¿acji na pianino,
w utworze „Let it go” ze œcie¿ki
dŸwiêkowej do filmu „Frozen” oraz
kompozycji Michaela Ortegi. Emocje zwi¹zane z wrêczeniem nagród

roz³adowali tak¿e przygotowanym
wystêpem niespodziank¹ - Marcin
Budowicz i Pawe³ Pa³ka, prezentuj¹c
„Miejsko wiejskich celebrytów czyli przegl¹d kolorowej prasy lokalnej”. Pan Robert Zonntag z Fundacji
Eko-Textil „Od Was dla Was” dokona³ uroczystego przekazania rowerów rehabilitacyjnych, przyjmuj¹c
podziêkowanie od uczniów i wychowanków naszych Placówek. Na zakoñczenie uroczystoœci zaprezentowali siê wszyscy tegoroczni laureaci
pozuj¹c do pami¹tkowego zdjêcia.
Do zobaczenia za rok na kolejnej
Gali „Filemonów”!
Katarzyna Leœniak-Szczepañska

Szko³a Podstawowa w Resku

VI Wieczorek poetycki - „Miko³aj
w ró¿nych ods³onach”
(RESKO) Inicjatorkami wieczorków poetyckich s¹ nauczycielki zespo³u humanistycznego
Szko³y Podstawowej w Resku. Na
popo³udniowych spotkaniach z poezj¹, muzyk¹ i obrazem, w mi³ej atmosferze, z herbatk¹ i ciastkiem,
spotykaj¹ siê chêtni uczniowie,
rodzice, nauczyciele, dyrekcja
szko³y.
Ka¿dy ma okazjê spróbowaæ
swoich si³, czytaj¹c wiersze znanych
polskich poetów np. J. Tuwima, M.
Konopnickiej, L. Staffa. Mi³ym przerywnikiem s¹ angielskie piosenki

oraz wierszyki, w wykonaniu których uczestnicz¹ goœcie wraz z nauczycielem j. angielskiego. Na miko³ajkowym spotkaniu pojawi³y siê
równie¿ - œpiewane przez wszystkich
biesiadników - polskie kolêdy i pastora³ki. Spotkanie zaowocowa³o
plastycznymi kreacjami, wykonanymi wspólnie prezentami choinkowymi, które przypominaj¹ o zbli¿aj¹cych siê œwiêtach Bo¿ego Narodzenia. Nastêpny wieczorek poetycki
ju¿ wiosn¹, na który czekamy z niecierpliwoœci¹.
Justyna Walczykiewicz
(SP Resko)
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„KYOKUSHIN CHALLENGE 2014” o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina

Reszczanie na Miêdzynarodowym
Turnieju Karate Kyokushin
(SZCZECIN) W hali miejskiej
przy ul. Twardowskiego w Szczecinie rozegrany zosta³ 22.11 2014 r.
Miêdzynarodowy Turniej Karate
Kyokushin o Puchar Prezydenta
miasta Szczecina, w którym udzia³
wziêli zawodnicy z Reska.
Organizatorem turnieju by³ Szczeciñski Klub Sportowy HUSARIA,
prowadzony przez sensei Rados³awa Ambroziakia 3 dan. Oficjalnego
otwarcia turnieju dokona³ prezydent
Szczecina pan Piotr Krzystek. Sêdzi¹
g³ównym by³ prezes Okrêgowego
Zachodniopomorskiego Zwi¹zku
Karate sensei Andrzej K³ujszo 4
dan. Goœciem specjalnym turnieju
by³a obecna Mistrzyni Œwiata Kyokushin Karate z Tokio sensei Aneta
¯uk 1 dan, która wrêcza³a medale i
puchary zwyciêzcom.
W turnieju wziê³o udzia³ 405 zawodników posiadaj¹cych licencje, z
25 oœrodków z ca³ego kraju oraz reprezentanci Niemiec i Bia³orusi.
Reszczanie bardzo dobrze zaprezentowali swoje umiejêtnoœci zdobywaj¹c 5 medali i zajmuj¹c 10 miejsce
dru¿ynowo. Jest to du¿y sukces,
który œwiadczy o dobrym wyszkoleniu technicznym. Szkoleniowcem

naszych zawodników jest sensei
Cezary Banasiak 3 dan (karate kyokushin), dziêki któremu odnosimy
coraz wiêksze sukcesy sportowe.
Po emocjonuj¹cych i stoj¹cych
na bardzo wysokim poziomie walkach na podium stanêli:
Szymon Dusza - I miejsce w kat.
kumite ch³opców lekki kontakt 10 lat
+ 35 kg
Kacper Gaw³owski - I miejsce w
kat. kumite ch³opców bez kontaktu
do 6 lat
Szymon Pluciñski - II miejsce w
kat. kumite ch³opców lekki kontakt
10 lat + 35 kg
Julia Ka³a - III m. w kat. kumite
dziewczynek bez kontaktu do 6 lat
Fryderyk Lewandowski - III
miejsce w kat. kumite ch³opców lekki
kontakt 11 lat - 40 kg
Bardzo dobrze zaprezentowali
siê równie¿ Amelia Ba³da, wygrywaj¹c pierwsz¹ walkê i nieznacznie
przegrywaj¹c drug¹ oraz Sergiusz
Walentynowicz. Niestety z przyczyn zdrowotnych i odniesionych
kontuzji nie mogli wystartowaæ
zg³oszeni w turnieju: Wojciech Tomala, Jêdrzej Pluciñski, Malwina
B³ach i Micha³ Pniewski.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy walecznej postawy i osi¹gniêtych sukcesów. Organizatorom
turnieju dziêkujemy za zaproszenie i
mi³e przyjêcie.
Klasyfikacja dru¿ynowa
1. MUKS OYAMA Drawsko Pomorskie. 2. Szczeciñski Klub Sportowy HUSARIA. 3. UKS Kyokushin
Karate Moryñ. 4. Zielona Góra. 5.
Mielno. 6. Koszalin. 7. Z³ocieniec. 8.

Tymieñ. 9. Ko³obrzeg / Gorzów Wielkopolski / Miêdzyrzecz / Œwiebodzin
I. 10. Resko. 11. Postomino / Szczecinek. 12. Œwinoujœcie. 13. Bia³ogard. 14. Nowa Sól. 15. Lubin. 16.
Siechnice / Gdañsk. 17. Niemcy. 18.
Bia³oruœ. 19. Grodzisk Wielkopolski
/ Œwiebodzin II.
Zdjêcia i niektóre walki mo¿na
zobaczyæ na stronie facebook – karate kyokushin resko. Osu!
DD

Muzyczny Œwiêty Miko³aj w Resku
Centrum Kultury w Resku z okazji zbli¿aj¹cych siê Miko³ajek zrobi³o prezent dla przedszkolaków z
Przedszkola Miejskiego i dzieci z
klas I-III reskiej Szko³y Podstawo-

wej zapraszaj¹c 4 grudnia 2014r.
artystów z Agencji Artystycznej
Pro Musica. Na scenie w blasku
reflektorów i w zimowej scenerii
wyst¹pili muzycy w bajkowym kon-

cercie „Lataj¹ce sanie Œwiêtego Miko³aja”. Dzieci zachêcane przez artystów aktywnie uczestniczy³y w

przedstawieniu, poznaj¹c w jego
trakcie instrumenty muzyczne, ich
budowê i brzmienie.
(o)

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

(558)
(363)
(307)

POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
(249)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
(211)
Beata Medunecka - PUP £obez
(60)
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
+

nr 46

pozytywnie oceniam

(363)
(172)
(145)
(119)
(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

(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 Powiatowe(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)

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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Józef Sitek - sêdzia SR £obez
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Powiatu
Kamila Podfigurna - Starostwo
Beata D¹bro - PUP £obez

(6)
(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
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
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)
(98)
(94)
(90)
(80)
(73)
(39)
(32)
(25)
(24)
(24)
(23)
(18)
(18)
(15)
(14)
(14)
(14)
(13)
(13)
(13)
(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)
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Zapiski z pamiêci
Czwartek 09.01.2014.

Niedziela 12.01.2014.

Wstajê, robiê toaletê i szykujê
œniadanie. Potem sprz¹tam, robiê
pranie i szykujê obiad. Dzisiaj potrawka z wo³owiny z ziemniakami i
fasolowa. Dziadkowi dopisuje apetyt. Przed kolacj¹ nastawiam pieczeñ
wieprzow¹. Ciekawe, jak bêdzie w
nocy, gdy siê wyspa³ w dzieñ. Przed
kolacj¹ sam siê zg³osi³ do k¹pieli. To
ju¿ drugi przypadek w tym tygodniu.
Ostrzyg³em mu trochê w³osy i brwi.
Sam te¿ ostrzyg³em siê wczoraj.
Dziadek przed œniadaniem wa¿y³
106,4 kg. 18,35 - przed chwil¹ by³a
córka. Powiedzia³em jej, ¿e Dziadek
dobrze œpi w dzieñ, a w nocy chodzi
i ma k³opoty ze snem. I mo¿e prze³o¿yæ tabletki z rana na noc, a te na noc
zjeœæ rano, mo¿e wtedy bêdzie spaæ
w nocy i chodziæ w dzieñ. Œmia³a siê
do rozpuku, a¿ jej ³zy pociek³y. Jutro
nie bêdzie drugiej z córek, przyjedzie
w sobotê. Zmieni³em wiêc menu na
jutro. Ruskie i rosó³. Porozmawia³em
z ¿on¹. Noc trochê lepsza ni¿ poprzednie.

Dziadek pe³en wigoru. Tak jak
ostatnio drobi³ kroczkami, tak dzisiaj
zrobi³ krok nad wag¹ chc¹c unikn¹æ
wa¿enia. Wa¿y 105, 6 kg w pe³nym
ubraniu, razem z kamizelk¹. W nocy
zrobi³ sporo kupek i siku. Po œniadaniu by³em na spacerze, a teraz posz³a
córka. Po jej powrocie t³umaczy³em
co to jest Fundacja Owsiaka i ¿e
nasze wszystkie dzieci uczestniczy³y w zbiórkach od wielu lat. 13,50 córka pojecha³a do domu. W przysz³ym tygodniu mo¿e pojadê na koncert orkiestry symfonicznej do
Sztutgartu, w której zagra na skrzypcach jej córka. Muszê Dziadka przytrzymaæ przy ¿yciu do koñca mojej
zmiany. Pod wieczór Dziadek trochê
os³ab³, ale nie na tyle, aby samemu
chodziæ.

Pi¹tek 10.01.2014.
Dzieñ bez niespodzianek. Na
obiad ruskie i krupnik. Szynka pieczona smaczna. Bêdzie te¿ jutro na
drugie danie i kapuœniak. Dziadek
œpi prawie ca³y dzieñ. Noc przechlapana. Trochê pospa³em w dzieñ.
Dziadek siê drapie. Zsunê³a mu siê
jedna skarpeta. Poprawi³em mu, a
drugiej nie mog³em ruszyæ, tak by³a
przyklejona krwi¹ do nogi. Muszê
opró¿niæ zamra¿arkê i j¹ odmroziæ.

Sobota 11.01.2014.
Przyjecha³a starsza córka. Poszed³em na basen i spory spacer. Po
kolacji Dziadek nam zas³ab³. Wzywaliœmy pomocy, ale nikt nie przyjecha³. Do szpitala go nie wezm¹, bo
podpisa³ na siebie cyrograf , wymiany krwi nie chce, dializy i pobytu w
szpitalu, on chce umrzeæ. W³adze
szpitala bêd¹c w pe³ni œwiadome
jego demencji i niepoczytalnoœci w
œwietle prawa dla w³asnej swobody
da³y Dziadkowi cyrograf do podpisania. A teraz siê zas³aniaj¹, ¿e nic
pomóc nie mog¹, bo Dziadek wyrazi³
tak¹ wolê. Dowiedzia³em siê, ¿e
oprócz nerek, to jeszcze w¹troba siad³a, w wyniku nadu¿ywania przez
dziesi¹tki lat wina. Dziadek przez
ostatnie 20-30 lat wypija³ dziennie 23 litry wina i st¹d marskoœæ w¹troby.
WyraŸnie widaæ kolejny skok ku
œmierci. Da³em Dziadkowi czekoladê, ciastka ze s³odkim kremem i lekk¹
zupê i doszed³ do siebie powoli.
Ostatnio zauwa¿y³em jak trzyma³ siê
za brzuch po prawej stronie. Bola³a
go w¹troba. Gdybym wiedzia³ o jego
marskoœci, to bym go nie maltretowa³
diet¹. Noc przesz³a spokojnie. Dogl¹daliœmy go noc¹ na zmianê z córk¹.
C MYK

(cz. 66, odc. 19)

Poniedzia³ek 13.01.2014.
Dzieñ nudny. Dziadek œpi, drapie siê, da³ siê wyk¹paæ po obiedzie,
a potem drapa³ siê ze zdwojon¹ si³¹.
Zjad³ du¿¹ kolacjê. M³odsza córka
przynios³a pieni¹dze na zakupy. Teraz 21,40 - Dziadek nie mo¿e znaleŸæ
sobie miejsca. Zabra³em mu dwie
poduszki spod ty³ka, i te¿ nie dobrze,
bo on nie chce spaæ. Jak mówi ¿ona,
teraz tylko na r¹czki. Nie lubiê takich
sytuacji. Jest wyspany, najedzony,
zrobi³ kupkê i dwa razy siku i teraz daj
mu gwiazdkê z nieba. A ja nie mam
takich mo¿liwoœci. Zreszt¹ jest pochmurnie, pada deszcz i gwiazdek
nie widaæ. Mêczyliœmy siê tak do
rana. O 7.00 pobudka, œniadanie, a
po nim spanie. Pospaliœmy tak do
9.15. Obudzi³a nas Birgit, mówi¹c,
¿e trzeba wystawiæ œmietnik. Po
obiedzie pojecha³em do Kauflandu.
Wyda³em ponad 124 E. Dziadek nie
ma apetytu. Zjad³ tylko zupê. Na
kolacjê tylko trochê chleba z wêdlin¹. Uzupe³nia jad³ospis kompotem, owocami i sa³atk¹ owocow¹.
Czyli ¿yje mi³oœci¹. Znów go swêdzi.
Po rozmowie z ¿on¹ posmarowa³em
mu nogi i rêce wod¹ z Remy Martin.
Nic innego nie mam. Ugotowa³em
flaki. Najlepsze jednak robi Marysia,
ale moje te¿ dadz¹ siê zjeœæ. 11.10
Dziadek zlany po pachy mruczy. Wie
¿e zrobi³ Ÿle i nie wzywa pomocy.
Przychodzê, to narzeka na pierzynê.
Okaza³o siê, ¿e przesun¹³ sobie w
czasie drapania pieluchê i zla³ siê w
pory. Wymieni³em mu wszystko na
suche. Myœla³em, ¿e bêdzie chcia³
do toalety lub coœ zjeœæ, a on po³o¿y³
siê i usn¹³. Zagrza³em mu resztki z
obiadu i sam je zjad³em. 12.05 zagrza³em Dziadkowi flaki. Zjad³ ca³y talerz
i pospa³ w ³ó¿ku do 4.00. Potem to
by³o ró¿nie. Poduszka w ³ó¿ku ju¿ mu
nie przeszkadza, lepiej œpi, nie ma
drêtwoty nóg, i po wstaniu mo¿e
natychmiast iœæ do toalety. Cdn. WP

