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Ludzie „kochaj¹cy” psy porzucaj¹ je w Radowie
Ma³ym

Maj¹ ju¿ dosyæ
(DOBRKOWO) So³tys Zbigniew Sidor
podczas sesji Rady
Gminy w Radowie
Ma³ym zwróci³ uwagê na to, ¿e w tej
miejscowoœci notorycznie podrzucane
s¹ psy. Jak zauwa¿y³ ludzie w tej miejscowoœci nie s¹ ju¿
w stanie przygarniaæ wiêcej zwierzaków. Zaapelowa³
o pomoc.
Str. 2

Ola i Ania
stypendystkami

Krzysztof Czerwiñski przeszed³ ze starostwa
w Drawsku Pomorskim

Piotr Æwik³a powo³a³
wiceburmistrza

Wyjaœniona tajemnica bezimiennego grobu w lesie

OLCHOWIEC - znikaj¹ca wieœ,
znikaj¹ca historia (cz. 3)

CMYK
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Krzysztof Czerwiñski przeszed³ ze starostwa
w Drawsku Pomorskim

tygodnik ³obeski 5.01.2015 r.

Ludzie „kochaj¹cy” psy porzucaj¹ je w Radowie
Ma³ym

Piotr Æwik³a powo³a³ Maj¹ ju¿ dosyæ
wiceburmistrza
(DOBRKOWO) So³tys Zbigniew Sidor podczas sesji Rady
Gminy w Radowie Ma³ym zwróci³
uwagê na to, ¿e w tej miejscowoœci
notorycznie podrzucane s¹ psy. Jak
zauwa¿y³ ludzie w tej miejscowoœci
nie s¹ ju¿ w stanie przygarniaæ wiêcej zwierzaków. Zaapelowa³ o pomoc.

- Ludzie z miasta przywo¿¹ psy i
je u nas wypuszczaj¹. Przed œwiêtami zosta³em uszczêœliwiony ma³¹
suczk¹, ktoœ mi wrzuci³ za p³ot i co ja
mia³em z ni¹ zrobiæ? Da³em jej jeœæ i
jest u mnie. To nie jest pierwszy i nie
ostatni pies tak podrzucony. W
grudniu czy w listopadzie jeden zabierany by³ do schroniska, jednego
da³em s¹siadce, ale ile¿ mo¿na, jeœli
tam ludzie maj¹ ju¿ po trzy-cztery
psy. Niektórzy maj¹ wiêcej. Wioska
nie jest w stanie przyj¹æ wiêcej psów,
a wci¹¿ z zewn¹trz przywo¿¹ i podrzucaj¹ nam te psy. Utrzymanie psa
w schronisku jest drogie, mo¿e tañsza bêdzie sterylizacja psów? Sytuacja jest powa¿na – apelowa³ so³tys
Dobrkowa Zbigniew Sidor.

(£OBEZ) Pi¹tek, 2 grudnia
2015 roku by³ pierwszym dniem
pracy nowego wiceburmistrza w
Urzêdzie Miejskim w £obzie. Na
to stanowisko nowy burmistrz
Piotr Æwik³a powo³a³ Krzysztofa
Czerwiñskiego z Drawska Pomorskiego.
Jeszcze przed drug¹ tur¹ wyborów Piotr Æwik³a, w rozmowie z nasz¹
redakcj¹, waha³ siê, czy je¿eli wygra,
bêdzie mu potrzebny wiceburmistrz.
Po wygranej spekulowano, ¿e bêdzie nim Janusz Skrobiñski, który w
drugiej turze mocno wspiera³ Piotra
Æwik³ê. Dzisiaj jest ju¿ wszystko jasne – nowy burmistrz zdecydowa³
siê jednak na zatrudnienie wiceburmistrza, a zosta³ nim Krzysztof Czerwiñski z Drawska Pomorskiego, który przeszed³ wprost ze starostwa w
Drawsku, gdzie by³ naczelnikiem
Wydzia³u Rozwoju i Promocji.
Krzysztof Czerwiñski ma 45 lat.
Ukoñczy³ Akademiê Rolnicz¹ we
Wroc³awiu i zrobi³ studia podyplomowe z administracji publicznej.
Przez 12 lat pracowa³ w starostwie
drawskim, gdzie zajmowa³ siê pozyskiwaniem pieniêdzy do ró¿nych
projektów.
Jak nam powiedzia³ nowy wice-

burmistrz, jest to dla niego nowe
doœwiadczenie i nowe wyzwanie.
Wœród tych – pozyskanie pieniêdzy
na uruchomienie strefy inwestycyjnej i z wojewódzkiego kontraktu samorz¹dowego.
KAR

Psy z gminy Radowo Ma³e trafiaj¹ do schroniska w Bia³ogardzie.
W 2014 r. gmina wyda³a na ich utrzymanie ponad 24 tysi¹ce.
Problem podrzucania psów nie
jest obcy mieszkañcom wielu gmin.
W ka¿dej jednak jest jedna – dwie

Wigilia w Cechu

(£OBEZ) Tradycyjnie, jak co roku, w siedzibie Cechu Rzemios³ Ró¿nych
i Przedsiêbiorców w £obzie odby³a siê Wigilia. Jak widaæ, obok najstarszych
fachowców rzemios³a pojawiaj¹ siê równie¿ m³odsi. Po kolacji rozmawiano
do póŸnych godzin nocnych.
(r)

miejscowoœci szczególnie upatrzone przez osoby podrzucaj¹ce czworonogi, decyduje o tym czasami lokalizacja wsi. Czy mo¿na coœ z tym
zrobiæ? Jeœli nie ma monitoringu ani
mo¿liwoœci z³apania sprawcy to byæ
mo¿e propozycja so³tysa jest jak
najbardziej na miejscu? Czy zostanie
wziêta pod uwagê czas poka¿e. MM
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Edyta Cieœlewicz
podinspektorem
(RADOWO MA£E) W wyniku
zakoñczenia procedury naboru na
stanowisko podinspektor ds. obs³ugi organów gminy, zdrowia, kultury
i oœwiaty zosta³a wybrana Edyta Cieœlewicz zamieszka³a w Siennie
Dolnym.
Zgodnie z uzasadnieniem dokonanego wyboru kandydatka prze-

sz³a pomyœlnie rozmowê kwalifikacyjn¹ oraz testy pisemne wykazuj¹c
siê najwiêksz¹ wiedz¹ merytoryczn¹
w zakresie spraw zwi¹zanych z wymienionym wy¿ej stanowiskiem
(uzyska³a najwiêksz¹ iloœæ punktów). Spe³ni³a równie¿ wszystkie
warunki okreœlone w og³oszeniu o
naborze.
op

KONKURS NA STANOWISKO
Inspektor ds. funduszy europejskich oraz krajowych
programów wsparcia
w Starostwie Powiatowym w £obzie
Starosta £obeski w dniu 23 grudnia 2014 r. og³osi³ nabór
na wolne stanowisko pracy.
Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 14 stycznia 2015 r.
Wiêcej informacji w zakresie wymagañ i zakresu zadañ
na stanowisku znajduje siê na stronie
http://spow.lobez.ibip.pl/public/ w zak³adce og³oszenia
o naborze.

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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Po¿ar domu
– mieszkaniec poparzony
(WÊGORZYNO). 30
grudnia pomiêdzy siódm¹
a ósm¹ rano wybuch³ po¿ar
domu przy ulicy Podgórnej
w tej miejscowoœci.
Na miejsce zdarzenia przyby³y
dwa zastêpy OSP Wêgorzyno, 1 zastêp OSP Runowo, 4 zastêpy z JRG
£obez oraz samochód operacyjny,
policja, pogotowie ratunkowe oraz

pogotowie energetyczne. Gdy
pierwsze jednostki stra¿y po¿arnej
dotar³y na miejsce, jêzyki ognia wydostawa³y siê przez okna. Na szczêœcie wewn¹trz budynku nikogo nie
by³o, wszyscy mieszkañcy zdo³ali
opuœciæ obiekt, nim ogieñ na dobre
rozszala³ siê wewn¹trz domu. Niestety nie obesz³o siê bez obra¿eñ. Jeden
z mieszkañców zosta³ poparzony.
Natychmiast otrzyma³ pierwsz¹ pomoc od po¿arników. Gdy z zewn¹trz
stra¿acy polewali dom wod¹, inna
grupa po¿arników w odpowiednim
sprzêcie wesz³a do œrodka, aby tam
wykonywaæ w³asne zadania oraz
sprawdziæ, czy rzeczywiœcie wewn¹trz nikogo ju¿ nie ma. Akcja gaœnicza trwa³a dwie godziny. MM
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Nowy burmistrz,
nowe porz¹dki
(GMINA DOBRA). Nowy rok w
tej gminie rozpocz¹³ siê od wprowadzenia na razie niewielkich zmian.
W Zespole Placówek Oœwiatowych
zosta³o zlikwidowane stanowisko
kierownika gospodarczo-administracyjnego.
Od 1 stycznia Zak³ad Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o w Dobrej nie
jest ju¿ Administratorem Cmentarza
Komunalnego w Dobrej. Zgonie z
zarz¹dzeniem Burmistrza Dobrej z
30.12.2014 r. administrowanie Cmentarza Komunalnego w Dobrej zosta³o przekazane Administracji Mienia
Komunalnego w Dobrej. Zmiana ta
wynika z oszczêdnoœci.
O kolejnych zmianach, jakie bêd¹
nastêpowaæ na terenie gmina Dobra
w zakresie reorganizacji funkcjono-

wania gminy, bêdziemy informowaæ
na bie¿¹co. Z pewnoœci¹ nie nast¹pi
zmiana odnoœnie wiceburmistrza –
takiego stanowiska dotychczas w
gminie Dobra nie by³o i nowy burmistrz na to stanowisko nikogo nie
bêdzie powo³ywaæ.
MM

tygodnik ³obeski 5.01.2015 r.

Uchwalili wynagrodzenie
burmistrzowi £obza
(£OBEZ) Podczas ostatniej sesji w roku 2014 radni uchwalili
miesiêczne wynagrodzenie burmistrza £obza w wysokoœci 10.055 z³
brutto.
W porównaniu do zarobków
poprzedniego burmistrza radni podnieœli na starcie 400 z³ wynagrodzenia zasadniczego z 5.100 do 5.500 z³,
argumentuj¹c to wy¿szym wykszta³ceniem i znajomoœci¹ trzech jêzyków
obcych. Nie wszyscy radni akceptowali tak¹ propozycjê, wychodz¹c z
za³o¿enia, ¿e nale¿a³oby startowaæ z
ni¿szego pu³apu a podnieœæ wynagrodzenie dopiero wówczas, gdy
nowy burmistrz wyka¿e siê prac¹ na
rzecz gminy. Dodatek funkcyjny
przyznano w kwocie 1.600 z³, dodatek za wieloletni¹ pracê w wysokoœci
15 procent wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 825,- z³; dodatek
specjalny w wysokoœci 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodat-

ku funkcyjnego ³¹cznie w kwocie
2.130z³.
Burmistrzowi £obza przys³uguj¹
równie¿ nagrody jubileuszowe, dodatkowewynagrodzenia roczne i
inne œwiadczenia ze stosunku pracy
okreœlone w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa.
MM

Radni uchwalili
wynagrodzenie wójta Bud¿et na rok 2015
przyjêty

(RADOWO MA£E). Podczas
drugiej sesji Rady Gminy w Radowie Ma³ym radni uchwalili wysokoœæ wynagrodzenia wójta.
Wynagrodzenie zasadnicze wójta bêdzie wynosi³o 4,5 tys. z³, dodatek funkcyjny – 1,5 tys. z³, dodatek
specjalny uchwalono w wysokoœci
20 proc. ³¹cznego wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1,2 tys. z³. £¹cznie wynagrodzenie wójta bêdzie wynosiæ 7.200 z³
brutto miesiêcznie.
Wójtowi gminy Radowo Ma³e
przys³uguj¹ równie¿ nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia

(RADOWO MA£E). W tej gminie dochody bud¿etu zaplanowano w
wysokoœci 10,8 milionów z³, wydatki z kolei w wysokoœci 10,4 miliona
z³. 382 tys. z³ planuje siê przeznaczyæ na sp³atê rat kredytów.

roczne i inne œwiadczenia ze stosunku pracy okreœlone w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa.
MM

Naszej kole¿ance

Dochody bud¿etu zaplanowano
w wysokoœci 10.809.tys. z³ z, czego
dochody bie¿¹ce zaplanowano w
wysokoœci 10.506. tys.z³ a maj¹tkowe w wysokoœci 303 tys. z³. Dochody z tytu³u zezwoleñ na sprzeda¿
alkoholu zaplanowano w wysokoœci
42 tys. z³; 40.500 z³ zostanie przeznaczone na przeciwdzia³anie alkoholizmowi a 2 tys. z³ na przeciwdzia³anie
narkomanii.

Przep³awka do dokoñczenia

Taty

(SZCZECIN-£OBEZ) W grudniu Zachodniopomorski Zarz¹d
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
przypomnia³ sobie o £obzie. Na razie tylko w zakresie dokoñczenia
przep³awek na rzece Redze. Na dokoñczenie zbiornika retencyjnego
przyjdzie jeszcze mieszkañcom
£obza poczekaæ.

sk³adaj¹
Zarz¹d Powiatu,
kole¿anki i koledzy
ze Starostwa Powiatowego w £obzie

ZZMiUW og³osi³ przetarg na
dokoñczenie przep³awki przy jazie
spiêtrzaj¹cym wodê na potrzeby
elektrowni Wodnej w £obzie.
Dotychczas na obiekcie wykonano roboty zwi¹zane z wycink¹

El¿biecie Feluœ
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i s³owa wsparcia z powodu œmierci

Wydatki bud¿etu zaplanowano
w wysokoœci 10.427.tys. z³, z czego
wydatki bie¿¹ce w wysokoœci
10.288.079 z³. Przy tak niewielkich
dochodach maj¹tkowych, jakie ma
gmina Radowo Ma³e, jeszcze skromniejsze s¹ wydatki maj¹tkowe, które
zaplanowano w wysokoœci 138.921
z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoœci 382.tys. z³ planuje siê przeznaczyæ na sp³atê rat kredytów. W bud¿ecie zaplanowano pieni¹dze na
fundusz so³ecki w wysokoœci
260.561 z³. Rezerwa ogólna wynosi
41.800 z³, na rezerwê celow¹ przeznaczono 26.200 z³; kwota ta zosta³a
zabezpieczona na realizacjê zadañ z
zakresu zarz¹dzania kryzysowego.

drzew, wykonaniem wykopu dla
posadowienia przep³awki – wykonaniem grodzy ziemnej od strony
wody dolnej, wykonaniem p³yty
dennej przep³awki wraz ze zbrojeniem – wyprowadzeniem pionowego zbrojenia œcian przep³awki (œciana lewa – w stu procentach i œciana
prawa w 45 proc.).
Przetarg obejmuje dokoñczenie
rozpoczêtych robót budowlanych
zwi¹zanych z budow¹ przep³awki
szczelinowej na lewym brzegu rzeki
Regi. Prace maj¹ byæ zakoñczone do
koñca kwietnia tego roku.
MM

INFORMACJE - OG£OSZENIA
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Kwiaty dla
p. Katarzyny

(POWIAT). 30 grudnia by³
szczêœliwym dniem dla dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie – Katarzyny B³aszczyk. Z r¹k starosty Paw³a Marka
oraz cz³onka Zarz¹du Powiatu
£obeskiego Jaros³awa ¯uka otrzyma³a przepiêkny kosz kwiatów.
Starosta ³obeski Pawe³ Marek
wraz z cz³onkiem zarz¹du Jaros³awem ¯ukiem w imieniu Rady i Zarz¹du z³o¿yli gratulacje pani Katarzynie

B³aszczyk dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie
z okazji nadania Srebrnego Krzy¿a
Zas³ugi.
Katarzyna B³aszczyk otrzyma³a
odznaczenie pañstwowe za zas³ugi
w dzia³alnoœci na rzecz osób potrzebuj¹cych pomocy oraz wsparcia
podczas uroczystoœci z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego - 21 listopada 2014 r. z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego.
op

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

£obez, ul. Ogrodowa 5a
Konsultacje odbywaj¹ siê w godzinach 9.15-10.30 i 16.30-17.30.
Wszelkie informacje udzielane s¹ pod nr tel. 692 098 231.
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Czy jesteœmy
takimi dziadami?
(POWIAT). Podczas sesji Rady
Powiatu radny Mieczys³aw Fojna
wnioskowa³, aby zarz¹d powiatu zadba³ o to, by w ³obeskiej przychodni
by³o laboratorium i USG.
- Trzeba przyst¹piæ do pracy. Niepokoi mnie, ¿e £obez odstaje w zakresie USG czy laboratorium – nasze
wszystkie próbki s¹ wo¿one do laboratorium poza £obez. USG jest w
ka¿dej miejscowoœci - u nas nie ma i
to jest bol¹czka. Myœlê, ¿e nasze
spo³eczeñstwo ³obeskie jest naprawdê biedne. Nie ma ¿adnych zak³adów przemys³owych, ¿eby ci ludzie mieli œrodki. Je¿d¿¹ na badania
albo do Stargardu albo do Drawska
czy Œwidwina - wstyd to mówiæ, ale
tak jest. Myœlê, ¿e zadaniem naszego
zarz¹du, nas, dyrektora odpowiedzialnego w powiecie, jest, ¿eby tym
siê zaj¹æ. Jest piêkny oœrodek zdrowia, mamy umowê, mo¿emy coœ
zmieniæ w tej umowie – ¿eby laboratorium w tym budynku powsta³o.
USG to podstawa, to minimum co
nale¿a³oby tu zrobiæ. Proszê o rozpoznanie sprawy i podczas nastêpnej
sesji podzielenie siê informacjami

czy jest na to szansa. Jesteœmy takimi dziadami, ¿e musimy woziæ? To
powinno byæ w £obzie. Mamy piêkny budynek i musimy do tego d¹¿yæ
– zaapelowa³ radny.
Wiceprzewodnicz¹cy rady Marek Kubacki zwróci³ uwagê, ¿e w
£obzie jest USG, kupi³ je dla swoich
pacjentów. Wyjaœni³, ¿e próbki wozi
siê do takich laboratoriów, które w
skali kraju maj¹ odpowiednie certyfikaty. Zgodzi³ siê jednak z wypowiedzi¹ radnego Mieczys³awa Fojny i
doda³, ¿e w £obzie brakuje równie¿
wielu specjalistów w tym m.in.: kardiologa i endokrynologa. Poprosi³
zarz¹d, aby rozmawiaæ z Gryficami,
które dysponuj¹ budynkiem „starej
przychodni”.
MM
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Wydarzy³o siê w 2014 roku
STYCZEÑ
- 15 stycznia – zmar³ prof. Kazimierz Obuchowski, cz³onek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN
oraz kierownik Zak³adu Teorii Osobowoœci Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Poznaniu, który po powrocie z Kazachstanu w 1946 roku
mieszka³ w £obzie, w 1951 roku
ukoñczy³ ³obeskie liceum.
- W styczniu ubieg³ego roku mia³a miejsce I debata spo³eczna: Bezpieczni mieszkañcy zorganizowana
przez Komendê Powiatow¹ Policji w
£obzie.
- Radni gminy Radowo Ma³e
podjêli uchwa³ê o zamiarze likwidacji
szko³y w Siedlicach.

- 22 stycznia – Micha³ Kar³owski
zosta³ cz³onkiem Rady Pomocy Spo³ecznej VII kadencji.
- Koniec stycznia – mieszkañcy
Dalna, Prusinowa, Przyborza,
Trzeszczyny, Poradza, Be³cznej i
Nowego Osiedla w £obzie zebrali
podpisy pod protestem przeciwko
posadowieniu wiatraków w pobli¿u
ich domów.

LUTY
- 5 lutego 2014 radni obni¿yli
uchwa³¹ wynagrodzenie burmistrzowi £obza z 9.860 z³ do 7.680 z³ za

m.in.: negatywn¹ ocenê jakoœci pracy, pobieranie wynagrodzenia w
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego, pobieranie zwrotu
kosztów przejazdu s³u¿bowego na
posiedzenie Zarz¹du Zwi¹zku, brak
rozliczenia zaliczek przekazanych na
poczet mediów.
7 lutego – podczas X Gali wrêczenia Nagród Specjalnych Starosty
£obeskiego za rok 2013 Super Smoka otrzyma³a El¿bieta Modrzejewska.
- 10 lutego – Funkcjonariusze
CBŒ zatrzymali „³obeskiego chemika” za posiadanie materia³ów ³atwopalnych i wybuchowych.
- 14 lutego – Burmistrz £obza Ry-

szard Sola wezwa³ Radê Miejsk¹ do
usuniêcia naruszenia prawa – uchylenie uchwa³y dotycz¹cej obni¿enia
wynagrodzenia.
- Rozstrzygniêcie Nadzorcze
Wojewody Zachodniopomorskiego uniewa¿ni³o uchwa³ê Rady Miejskiej w £obzie dotycz¹ce obni¿enia
wynagrodzenia burmistrza £obza ze
wzglêdów proceduralnych.
- Klub K-60 z Reska obchodzi³ 5
urodziny.
- Dyrektor SPZOZ w Gryficach
Jacek Pietryka zrezygnowa³ ze sta-

nowiska dyrektora szpitala.
- Justyna Romej ³obeska biegaczka zdoby³a IV miejsce w Polsce podczas Halowych Mistrzostw Polski w
Sopocie, tym samym by³a o w³os od
startu w Mistrzostwach Œwiata.
- Pod koniec lutego mieszkañcy
Œwiêtoborca zostali bez wody.

MARZEC
- Starostwo Powiatowe w £obzie
og³osi³o konkurs na dyrektora ZS w
£obzie Budowa kanalizacji w Wêgorzynie nadal w martwym punkcie.
Gmina Wêgorzyno ofiar¹ tzw.
„ustawy autostradowej” - zobowi¹zana do zap³aty podwykonawcy za
wykonane prace, choæ zap³aci³a ju¿
wykonawcy.
- Spó³dzielnia mieszkaniowa „Jutrzenka” w £obzie rozpoczê³a budowê bloku mieszkalnego.
- 11 marca – zapad³ wyrok S¹du
Okrêgowego w Szczecinie w sprawie
umowy gminy Resko ze Zb. Kossewskim o wy³apywanie bezdomnych
zwierz¹t i zapewnienie im opieki. S¹d
uzna³ za niewa¿ne umowy gminy
Resko ze Zb. Kossewskim.
- 14 marca – Justyna Romej zosta³a najlepszym sportowce roku podczas Gali Sportu.
- Zwi¹zek Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego pozwa³ redaktora naczelnego Tygodnika £obeskiego do
S¹du Okrêgowego w Koszalinie o
naruszenie dóbr osobistych osoby
prawnej czyli ZMiGPD – sprawa
dotyczy pobierania wynagrodzenia
przez cz³onków zarz¹du Zwi¹zku.
- Radni Rady Miejskiej w £obzie
zaskar¿aj¹ rozstrzygniêcie Wojewody do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego.
- 15 marca – Malwina Mucha z
Reska obchodzi³a 106 urodziny.
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KWIECIEÑ
- 1 kwietnia ruszy³a nocna i œwi¹teczna opieka w tzw. starej przychodni w £obzie.
- Radni Rady Powiatu przyjêli
uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody
na za³o¿enie i prowadzenie w Dobrej
szkó³ ponadgimnazjalnych.
- 12 kwietnia - zawodnicy ARBOD-u z Dobrej zdobyli siedem medali podczas zawodów w Gryfinie.
- 15 kwietnia – zmar³ Teofil Mikulski z Wroc³awia, kronikarz ³obeskich
Paw³odarczyków.

MAJ
- Ania Turzyñska reprezentuj¹ca
£obeski Klub Biegacza Trucht - najszybsza w Polsce.

- Kapitan Marynarki Wojennej
Aleksander Modrzejewski otrzyma³
medal „W S³u¿bie Pokoju i Wolnoœci
w ramach Miêdzynarodowych Si³
Pokojowych w Kosowie” nadany na
mocy Postanowienia Sekretarza Generalnego NATO nadany na mocy
postanowienia Sekretarza Generalnego NATO.
- 9-10 maja Jakub £uksza z Wêgorzyna zdoby³ tytu³ Mistrza Europy w
Volos w Grecji (Mistrzostwa Europy
Kyokushin) do 75 kg (seniorów)
- Micha³ Pniewski z Reska zdoby³
tytu³ Mistrza Europy Juniorów w
kategorii 16-17 lat do 80 kg podczas
Mistrzostwa Europy Kyokushin w
Volos w Grecji.
- Starostwo w £obzie wyda³o decyzjê w sprawie legalnoœci zarz¹du
MLKS Œwiatowid £obez.
- Czes³aw Frost zosta³ 970 Kawalerem Orderu Uœmiechu.
- Dyrektorem Gimnazjum w
£obzie zosta³ Miros³aw £owkiet.
- Fryderyk Lewandowski (trener
Cezary Banasiak) zdoby³ br¹zowy
medal w konkurencji „kata” ch³opców lat 10-11 oraz br¹zowy medal w
konkurencji „kumite” ch³opców 11
lat podczas 10 Miêdzynarodowego
Turnieju Dzieci i M³odzie¿y karate
kyokushiu o Puchar Prezydenta
Miasta Œwinoujœcia.

Z ¯YCIA POWIATU
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CZERWIEC

LISTOPAD

- Mieszkañcy Przemys³awia w
gminie Resko po 7 latach remontu we
w³asnym zakresie i przy wsparciu
gminy, otworzyli œwietlicê.
- 21 czerwiec – zosta³y zorganizowane £obziuki po raz drugi.
- 21-22 czerwiec – Agata Pieróg z
Wêgorzyna najszybsz¹ sprinterk¹ w
Polsce 11 latków – podczas XX jubileuszowych Fina³ów Krajowych
Czwartków Lekkoatletycznych.
- Stowarzyszenie Nasza Kraina
Sielsko wraz z mieszkañcami Sielska
wykona³o S³oneczny Cypel – pla¿ê i
k¹pielisko nad jeziorem Sambórz
Du¿y.
- ABW zatrzyma³o 10 osób w tym
dyrektora Zachodniopomorskiego
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Szczecinie wstrzymuj¹c dokoñczenie i odbiór zbiornika retencyjnego w £obzie oraz przep³awki na
rzece Redze.
- Gmina Resko wyremontowa³a i
udostêpni³a dwa nieczynne mosty i
wiadukt wyznaczaj¹c tym samym
now¹ trasê rowerow¹ i spacerow¹.

- Ze startu w wyborach i walki o
reelekcjê rezygnuje starosta Ryszard Brodziñski. Odchodzi na polityczn¹ emeryturê.

LIPIEC
- Sp³onê³y 42 hektary œcierniska
w Radzimiu, zapaleniu uleg³ równie¿
wóz po¿arniczy.
- 22 lipiec – fa³szywy alarm bombowy w ³obeskiej prokuraturze.

SIERPIEÑ
- Stra¿acy z gminy Resko otrzymali sprzêt po¿arniczy i ubiory za
oko³o 200 tys. z³.
- Kacper Chodyna z Dalna graj¹cy w Lechu Poznañ zosta³ powo³any
na dwumecz z Irlandi¹ P³n.

WRZESIEÑ
- Dyrektor wêgorzyñskiego gimnazjum El¿bieta Gêbka rezygnuje z
pracy, nowym dyrektorem zostaje
Ewa Adamów.
- 7 wrzeœnia – Agata Pieróg zdobywa z³oty medal dla reprezentacji
Polski podczas IX Miêdzynarodowego Pucharu Lekkoatletycznego w
Warszawie.

PA•DZIERNIK
- Major rezerwy Eugeniusz Niziñski otrzyma³ Gwiazdê Weterana.
- 4 paŸdziernika Micha³ Pniewski
zdoby³ z³oto podczas Miêdzynarodowego Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w karate kyokushiu w kategorii kumite senior
+18 lat – 80 kg trener sensei Cezary
Banasiak.
- Rozpocz¹³ siê proces wytoczony przez Zwi¹zek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego redaktorowi K.
Rynkiewiczowi.
- Dobieszewo – mieszkañcy zostali bez wody pitnej z powodu podejrzenia zanieczyszczenia wody
pitnej bakteri¹ coli.

- 16 listopada – wybory samorz¹dowe. W I turze burmistrzami zostali: Monika KuŸmiñska – burmistrz
Wêgorzyna, Arkadiusz Czerwiñski burmistrz Reska, wójtem - Wies³aw
Lorent w Radowie Ma³ym.
- 21 listopad - Katarzyna B³aszczyk otrzyma³a z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa
Komorowskiego odznaczenie pañstwowe za zas³ugi w dzia³alnoœci na
rzecz osób potrzebuj¹cych pomocy
oraz wsparcia podczas uroczystoœci
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
- 30 listopada w powtórnych wyborach samorz¹dowych burmistrzami zostali: Piotr Æwik³a – burmistrz
£obza, Piotr Hebda – burmistrz Dobrej. Piotr Æwik³a bije rekord krajowy
- dostaje ponad dwa razy wiêcej g³osów, ni¿ w pierwszej turze.

GRUDZIEÑ
- 1 grudzieñ – Rada Powiatu wybra³a spoœród siebie zarz¹d: starosta
Pawe³ Marek (£obez), wicestarosta
Gra¿yna Karpowicz (Wêgorzyno),
etatowy cz³onek zarz¹du – Jaros³aw
¯uk (£obez), cz³onkowie zarz¹du:
Andrzej Gradus (Resko) i Józef B¹k
(Dobra).
- 12 grudnia Jerzy Mechliñski,
przewodnicz¹cy Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ksiêgarzy otrzyma³
odznakê honorow¹ „Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej”.
- Nowy zarz¹d powiatu podj¹³ decyzjê o cofniêciu skargi na rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 paŸdziernika 2014 roku stwierdzaj¹cego
niewa¿noœæ uchwa³y nr 307/ 2014
zarz¹du powiatu w £obzie z dnia 1
wrzeœnia 2014 r. w sprawie powierzenia pe³nienia obowi¹zków dyrektora
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie.
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Bud¿et podzielony
(POWIAT) Radni powiatowi byli
jednomyœlni w sprawie zaproponowanego bud¿etu powiatu ³obeskiego
na rok bie¿¹cy. Planowana kwota
dochodów bud¿etowych na 2015 r.
wynosi 39.113.321,29 z³, z kolei wydatki w wysokoœci 41.480.996,29
z³. Planowane zad³u¿enie powiatu
na koniec 2015 r. wyniesie
11.180.341,10 z³.
Dochody bud¿etowe na ten rok
zaplanowano w wysokoœci 39,1 miliona z³ w tym: dochody bie¿¹ce w
wysokoœci 35,5 miliona z³, co stanowi 90,85 proc. ogó³u dochodów,
dochody maj¹tkowe w wysokoœci
3,6 miliona z³, co stanowi 9,15 proc.
ogó³u dochodów, z tego: subwencja
ogólna dla Powiatu £obeskiego w
kwocie 17,3 miliona z³, co stanowi a¿
44,10 proc. ogó³u dochodów bud¿etowych.
Na subwencjê sk³adaj¹ siê: czêœæ
oœwiatowa subwencji ogólnej: 9, 1
miliona z³, czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej – 5,4 miliona z³, czêœæ
równowa¿¹ca subwencji ogólnej
wynosi – 2,8 miliona z³, dotacje na
zadania zlecone realizowane przez
powiat wynosz¹ 5,8 miliona z³, dotacje na zadania w³asne realizowane
przez powiat wynosz¹ – 2,3 miliona
z³, udzia³y w podatku dochodowym
od osób fizycznych – 3,9 miliona z³,
udzia³y w podatku dochodowym od
osób prawnych – 110 tys. z³, dotacje
celowe w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków europejskich wynosz¹: 812 tys. z³, dotacje na realizacjê zadañ na podstawie
porozumieñ wynosz¹: 1 tys. z³, œrodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych wynosz¹ niemal
3 miliony z³, dochody w³asne powiatu wynosz¹: 5,7 miliona z³ i pochodz¹
one g³ównie z wp³ywów z op³aty
komunikacyjnej w wysokoœci
722.300 z³ oraz z op³at pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej w
Resku w kwocie 2.370 tys. z³.
Wielkoœæ planowanych dochodów bud¿etowych w bud¿ecie powiatu na 2015 rok ma zdecydowany
wp³yw na poziom wydatków i ich
podzia³.
W projekcie bud¿etu wydatki
zaplanowane zosta³y w ³¹cznej kwocie 41, 5 miliona z³ z tego na wydatki
zwi¹zane z oœwiat¹ i wychowaniem
oraz edukacyjn¹ opiek¹ wychowawcz¹ zaplanowano kwotê: 10,2
miliona z³, w tym: modernizacja budynku Zespo³u Szkó³ w £obzie w
wysokoœci 396.195 z³. Na wydatki
zwi¹zane z bezpieczeñstwem publicznym i ochron¹ przeciwpo¿arow¹ zaplanowano kwotê 3,3 miliona z³.
Na wydatki zwi¹zane z utrzyma-

niem dróg powiatowych zaplanowano 8,5 miliona z³ w tym: na realizacjê
projektu – remont drogi nr 4303Z
Borkowo– Dobra-Bród w km – etap
I niemal 6 milionów z³, dofinansowanie budowy obwodnicy £obza Etap I - Przebudowa skrzy¿owania
ulic Podgórna, Strumykowa, Wêgorzyñska i Magazynowa w £obzie na
skrzy¿owanie z ruchem okrê¿nym 64.903 z³, na zakup ci¹gnika 150 tys.
z³ i zakup kserokopiarki 5 tys. z³.
Ogó³em na wydatki inwestycyjne zaplanowano 7,4 miliona z³, co
stanowi 17,79 proc. ogó³u wydatków bud¿etu powiatu.
Na wydatki zwi¹zane z pomoc¹
spo³eczn¹ oraz na pozosta³e zadania
w zakresie polityki spo³ecznej zaplanowano niewiele ponad 10 milionów
z³.
Na wydatki ujête w dziale rolnictwo i ³owiectwo, leœnictwo, gospodarka mieszkaniowa oraz dzia³alnoœæ us³ugowa zaplanowano 781
tys. z³.
Na wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego,
Rady Powiatu, komisji poborowych
oraz promocji powiatu wstêpnie
przeznaczono oko³o 5,3 miliona z³, w
tym: realizacja projektu pn. „Budowa
sieci typu NGN, infrastruktury hotspot oraz PIAP na obszarze powiatu
drawskiego, gryfickiego, ³obeskiego i œwidwiñskiego w kwocie 450
tys. z³.
Na wydatki zwi¹zane z gospodark¹ komunaln¹ i ochron¹ œrodowiska zaplanowano kwotê: 400 tys. z³ w
tym: na realizacjê projektu - redukcja
zu¿ycia energii i emisji zanieczyszczeñ (termomodernizacja obiektów
u¿ytecznoœci publicznej) w kwocie
300 tys. z³.
Pozosta³e wydatki w wysokoœci
niemal 3 milionów z³ obejmuj¹ m.in.:
wydatki zwi¹zane z realizacj¹ programów polityki zdrowotnej - 40 tys.
z³, wydatki zwi¹zane z kultur¹ i
ochron¹ dziedzictwa narodowego 208.638 z³, z kultur¹ fizyczn¹ i sportem - 125.362 z³, z turystyk¹ - 11.000
z³, z ochron¹ zdrowia - 1.923.000 z³ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
dla osób bezrobotnych bez prawa
do zasi³ku i dzieci (w placówkach
opiekuñczo-wychowawczych), z
obs³ug¹ d³ugu publicznego - odsetki od zaci¹gniêtych kredytów w
kwocie 357.744 z³.
Planowana ró¿nica miêdzy dochodami a wydatkami bud¿etu powiatu w wysokoœci 2.367.675 z³ pokryta zostanie przychodami pochodz¹cymi z m.in. z kredytu bankowego w kwocie 2.979.675 z³
Planowane zad³u¿enie na koniec
2015 r. wyniesie 11.180.341,10 z³.
op
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NASI MIESZKAÑCY
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Wyjaœniona tajemnica bezimiennego grobu w lesie

OLCHOWIEC - znikaj¹ca wieœ, znikaj¹ca
historia (cz. 3)
(DRAWSKO POMORSKIE) W
poprzednich dwóch czêœciach opisa³em pokrótce historiê wsi Olchowiec, która zniknê³a z ziemi i historii
gminy drawskiej, ale i ³obeskiej, bo
do niej wieœ nale¿a³a administracyjnie przez kilka lat po wojnie. W³aœciwie to tylko zarysowa³em kilka w¹tków zwi¹zanych z histori¹ tej wsi, bo
temat jest szeroki i ka¿dy w¹tek wymaga³by sporej rozbudowy. Ka¿da
publikacja przynosi jakiœ odzew. W
temat wprowadzi³ mnie pan Leon
Krywko z Suliszewa, który mieszka³
w Olchowcu. Przekaza³ sporo zdjêæ
zwi¹zanych z ojcem Miko³ajem, który osiad³ w Olchowcu po powrocie z
armii Andersa. Na kolejn¹ publikacjê
odpowiedzia³a pani Anna Rojek z
Drawska Pomorskiego, której rodzice mieszkali w Olchowcu, a ona sama
tam siê wychowa³a. Jej ojciec, Sergiusz Muleronek, równie¿ wróci³ z
Anglii i zamieszka³ w Olchowcu.
Zachowa³a wiele pami¹tek i fotografii rodzinnych. Uzupe³ni³a opowieœæ
pana Leona Krywki, dodaj¹c bardzo
wiele szczegó³ów. Wyjaœni³a równie¿ tajemnicê bezimiennego grobu
znajduj¹cego siê w lesie. Dla tych,
co nie czytali poprzednich odcinków, przypomnê zarys tematów
zwi¹zanych z Olchowcem.
Zbiegaj¹ce siê krête œcie¿ki
naszej krótkiej tu historii
Chocia¿ wsi ju¿ nie ma, oprócz
jednego zamieszka³ego domu, z rozmów i œladów odczytujê wartki nurt
historii, jaki przela³ siê przez tê wieœ.
Jak w soczewce zogniskowa³y siê tu
przemiany, jakie zachodzi³y na ca³ym
Pomorzu. Mam wra¿enie, ¿e gdybyœmy poznali do g³êbi dzieje tej wsi i
tych ludzi, mielibyœmy wiedzê o
krótkiej przecie¿ historii osiedleñ.
Poczynaj¹c od wybuchu wojny
w 1939 roku mamy tu ciekaw¹ postaæ
w³aœciciela Olchowca i ¯ó³tego, póŸniejszego genera³a X Korpusu SS
Gunthera Krappe, który w 1939 r.
bierze udzia³ w ataku na Westerplatte, a w 1945 r. zostaje zatrzymany i
aresztowany w³aœnie w Olchowcu.
Jest tu w¹tek ucieczek i wysiedleñ
Niemców. W¹tek osiedleñ Sybiraków wywiezionych z Kresów
Wschodnich, których historiê mo¿na by zawrzeæ w kilku tomach, ca³y
ten Wschód z nimi tutaj przywieziony. Do tego w¹tek przesiedleñ Ukraiñców z akcji „W” i zwi¹zany z tym

podzia³ wsi na Olchowiec dolny i
górny.
S¹ tu andersowcy przybyli z Zachodu, a wiêc powtórny w¹tek Sybiru, ale z zupe³nie innym zakoñczeniem; tworzenie Armii Polskiej w
Zwi¹zku Sowieckim, jej wyjœcie na
Bliski Wschód, udzia³ w kampanii
w³oskiej, walki o Monte Cassino,
Anglia i demobilizacja Polskich Si³
Zbrojnych, trudne decyzje o powrocie do kraju lub pozostaniu na emigracji, o czym pisa³em w pierwszej
czêœci. Ale te¿ i s¹ ci Sybiracy, którzy
„nie zd¹¿yli” do armii Andersa lub
zostali póŸniej zmobilizowani do armii gen. Berlinga i na Pomorze przyszli ze wschodu. Ci z zachodu i ci ze
wschodu, z dwóch jak¿e ró¿nych
armii, spotykali siê w Olchowcu, ba,
zdarza³o siê, ¿e w jednej rodzinie;
brat od Andersa z ojcem i bratem od
Berlinga.
Jest ta radoœæ z powrotu do rodzin i te kilka krótkich lat radoœci z
wolnoœci, zakoñczenia wojny, w miarê normalnego ¿ycia, radoœci, która
szybko zosta³a st³umiona brutaln¹
kolektywizacj¹, zw³aszcza wsi gryfickiej, bia³ogardzkiej i w³aœnie drawskiej. I jest do rozszyfrowania ten
w¹tek, gdy prawie wszyscy w Olchowcu zak³adaj¹ spó³dzielniê rolnicz¹.
Musz¹, chc¹, wierz¹, boj¹ siê? Na te
pytania bêdê szukaæ odpowiedzi.
Cmentarzyk w lesie
Poprzedni odcinek zakoñczy³em
na opisie odnalezionego w lesie
cmentarzyka. Zaledwie kilka grobów
posadowionych na ma³ym pagórku,
poroœniêtym drzewami i wysokimi
trawami. Jeden z nich znajduje siê na
uboczu. Trudno to nawet nazwaæ
grobem, ot, stoj¹cy kamienny krzy¿
pod sporym ju¿ dzisiaj dêbem. Bez
tabliczki, jednak z po³o¿onymi kwiatami. Wszystkie groby s¹ powojenne. Jest kilka malutkich i mo¿na siê
domyœliæ, ¿e tu spoczywaj¹ dzieci.
To mieszkañcy Olchowca, oprócz
tego jednego na uboczu. Pani Ania
za chwilê wyjaœni jego tajemnicê, ale
przypomnê jeszcze opis grobów zamieszczony w ostatnim odcinku, bo
równie¿ o tych wszystkich pani Ania
dopowie coœ uzupe³niaj¹cego.
Tabliczki na grobach. Pierwsze
nazwisko od razu znajome – Iwaszkiewicz. Andersowiec. PóŸniej Leon
Krywko dopowie, ¿e wróci³o ich
trzech – jego ojciec Miko³aj, Ser-

Pani Anna Rojek, z domu Muleronek, opowiada historiê Olchowca
i ludzi go zasiedlaj¹cych

giusz Muleronek i Miszuta. Ale te¿
dojechali inni, jak choæby Eliasz
Szamszur, którego œlady odnajdujê
w Zajezierzu. A czy byli te¿ u Andersa Gizewicz i Kozielski? Trzeba szukaæ dalej. Imiona Iwaszkiewiczów
kresowe: Adela i Afanazy. Afanazego odnajdujê w spisie ¿o³nierzy 3
Dywizji Strzelców Karpackich. By³
strzelcem 3 baonu ckm. Muleronek w
tym spisie jest tylko jeden, Sergiusz,
rocznik 1912, u³an pu³ku u³anów karpackich. Miko³aj Krywko by³ kanonierem 1 pu³ku artylerii lekkiej.
Obok spoczywa Teodozja Sidorow,
rocznik 1874. Z trudem odczytujê
nastêpne tabliczki: Halina Miszuta i
Eliasz Miszuta, rocznik 1903. Ostatnia jest zupe³nie zatarta. Tak jak to
miejsce, jeszcze odwiedzane, poprawiane, porz¹dkowane, ale ju¿ osaczane przez niszcz¹cy ludzk¹ pracê
¿ywio³. Zostaj¹ fotografie.
Rodziny Muleronków
i Rozumczyków
Sergiusz Muleronek ¿eni siê z
córk¹ Bazylego Rozumczka – Danut¹. Córk¹ z tego zwi¹zku jest w³aœnie pani Anna, która opowiada
sagê rodzinn¹ i wioskow¹.
Jej tata, Sergiusz Muleronek, po
powrocie z Anglii do kraju odnalaz³
rodzinê w Olchowcu. Tu pozna³
Danutê Rozumczyk, z któr¹ o¿eni³
siê. Rodzina ze strony mamy ma
bogat¹ historiê. Dziadka, Bazylego
Rozumczyka Sowieci aresztowali i

wywieŸli do ³agru. Opowiada³, ¿e
pracowa³ w kopalni z³ota i diamentów. W drugiej turze wywozili rodziny wczeœniej aresztowanych. W ten
sposób na Sybir wywieŸli w 1940 r.
¿onê Bazylego – Agatê, z córk¹ Danut¹ i najm³odszym synem Miko³ajem. Razem z nimi wywieŸli drugiego
syna Jana i jego ¿onê Katarzynê,
bêd¹c¹ w ci¹¿y, która na zes³aniu
urodzi³a syna Konstantego. Trafili
do okrêgu paw³odarskiego. Pani
Ania pokazuje zachowan¹ kartê repatriacyjn¹.
Trudno odtworzyæ los dwóch
pozosta³ych synów, ale gdy matka z
dzieæmi Danut¹, Miko³ajem i synow¹
Katarzyn¹ przyjechali po wojnie do
Olchowca, odnaleŸli ich tu wracaj¹cy z frontu m¹¿ Bazyli z synamiAleksandrem i Micha³em, którzy wczeœniej zaci¹gnêli siê do I Dywizji im.
Tadeusza Koœciuszki. Z kolei Jan
Rozumczyk na Syberii zaci¹gn¹³ siê
do armii gen. Andersa i po powrocie
do kraju odnalaz³ rodzinê w Olchowcu, ale osiad³ w £obzie.
Z kolei rodzina od strony taty, to
Muleronek. Mieszkali na Kresach
Wschodnich, w Dziœnie, nad rzek¹
DŸwin¹, przez któr¹ wzd³u¿ przechodzi³a granica z Sowietami. Grzegorz i
Helena Muleronek mieli trzy córki i
syna Sergiusza. Sergiusz Muleronek, w 1939 roku zostaje zmobilizowany i s³u¿y w Korpusie Ochrony
Pogranicza w £u¿kach. Po napaœci
Sowietów 17 wrzeœnia 1939 roku tra-

tygodnik ³obeski 5.01.2015 r.

NASI MIESZKAÑCY

Str
Str.. 9

U góry: grób Afanazego
Iwaszkiewicza, ¿o³nierza
3 Dywizji Strzelców Karpackich
II Korpusu Polskiego gen.
Andersa. By³ strzelcem 3 baonu ckm.
Na dole: zatarte napisy
na jednym z grobów.

Cmentarz w lesie w Olchowcu

Pani Anna zapamiêta³a napis na tabliczce: TOBIASZ PABIAÑCZYK,
¿o³nierz z Ziemi £êczyckiej. PóŸniej tabliczka zawieruszy³a siê.

fia do niewoli i wywo¿¹ go do
Ostaszkowa. To tutaj zwo¿¹ g³ównie
polskich policjantów i ¿o³nierzy
KOP, których póŸniej bêd¹ rozstrzeliwaæ. Czêœæ jednak ocaleje, a wœród
nich Sergiusz Muleronek. Po latach
powie córce, ¿e utworzenie armii
polskiej przez gen. Sikorskiego i
Andersa uratowa³o mu ¿ycie. Po
aresztowaniu Sergiusza Sowieci
wywo¿¹ jego rodziców, Grzegorza i
Helenê, wraz z jedn¹ z córek, Weronik¹, na Syberiê. Helena nie prze¿y³a
zsy³ki. Zmar³a na Syberii. Do kraju
wraca ojciec Grzegorz z córk¹ Weronik¹. Trafiaj¹ do £obza. W tym czasie przyje¿d¿a równie¿ Miko³aj
Krywko i rozgl¹da siê za jakimœ miejscem do osiedlenia. Trafia do Olchowca, gdzie pola zasiane i drzewa
kwitn¹ce, a wiêc bêdzie co jeœæ. Namawia innych, w tym dwoje Muleronków, i wszyscy jad¹ do Olchowca. W tym samym czasie Sergiusz
l¹duje w Anglii i zastanawia siê: wróciæ do kraju, czy zostaæ.
- Pyta³am tatê, czego nie zosta³
na Zachodzie. Odpowiada³: do rodziny ci¹gnê³o, do swoich, do Polski, a nie na obczyŸnie. W koñcu
wróci³. Trafi³ do Szczecina, nie wiedz¹c, gdzie jest rodzina. Napotka³
kogoœ znajomego z Syberii, a mo¿e
z Kresów, który mu powiedzia³: Twoi do £obezu pojechali. W
£obzie dowiedzia³ siê w PUR, ¿e s¹ w
Olchowcu i pojecha³ tam - mówi pani
Anna. - Dopiero wtedy dowiedzia³
siê, ¿e matka zmar³a na Syberii.

Pokazuje przechowywany pieczo³owicie dokument z 1947 roku:
Akt Nadania nr 58, wydany przez
Ministerstwo Ziem Odzyskanych,
Grzegorzowi Muleronkowi, wspólnie z 15 osadnikami, ziemi w Olchowcu, 1/4 domu i inwentarza: jedna krowa rasy pomorskiej, ja³ówka, wóz.
Tak wygl¹da³o zasiedlanie Olchowca. O kolejnych mieszkañcach
wsi w kolejnym odcinku.
Grób ¿o³nierza spod £êczycy
Wyjaœniê jeszcze tajemnicê bezimiennego kamiennego krzy¿a. D³ugo sta³ w tym miejscu krzy¿ drewniany z tabliczk¹, na której by³o napisane: TOBIASZ PABIAÑCZYK, ¿o³nierz z Ziemi £êczyckiej.
Ten napis zapamiêta³a pani Anna
w dzieciñstwie. Pod krzy¿em le¿a³
he³m przestrzelony kul¹. PóŸniej
he³m znikn¹³, krzy¿ zbutwia³ i przewróci³ siê, tabliczka zawieruszy³a
siê. Pani Anna z mê¿em postawili
krzy¿ marmurowy, czasami zagl¹daj¹
tu i wyrywaj¹ chwasty, porz¹dkuj¹
teren, opiekuj¹ siê pozosta³ymi grobami. Oni s¹ coraz s³absi, a natura
coraz mocniej wdziera siê na ten teren. Pani Ania mówi, ¿e przedtem
jeszcze ktoœ przyje¿d¿a³ i dba³ o groby, ale ludzie umieraj¹...
¯o³nierz spoczywa w lesie do dzisiaj. Warto przywróciæ go naszej pamiêci, oddaæ rodzinie.
Kazimierz Rynkiewicz
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LEKCJE HISTORII INACZEJ
Uczniowie klas IV-VI Szko³y
Podstawowej nr 1 w £obzie mieli
rzadk¹ okazjê uczestniczenia w
projekcie „Aktywizacja mieszkañców wsi droga do spo³eczeñstwa
obywatelskiego”, prowadzonym
przez Fundacjê „Siedem ogrodów”
z £owicza Wa³eckiego we wspó³pracy z GospodarstwemAgroturystycznym „Dworek Tradycja” pañstwa Gra¿yny i Tadeusza Szubów z
Be³cznej.
Przez dwa miesi¹ce pocz¹tku
roku szkolnego kolejne klasy by³y
goœæmi dworku w Be³cznej spêdzaj¹c tam po kilka dni na zajêciach poœwiêconych historii, obyczajom i
kulturze wieków œrednich oraz czasom II wojny œwiatowej. Poza tym
wykorzystywano czas na sportow¹
rekreacjê, wycieczki po okolicy i poznawanie niezwyk³ej historii „Dworku Tradycja” usytuowanego w dawnej pastorówce oraz zbiorów zgromadzonych przez pañstwo Szubów.
Dworek zaskoczy³ mi³¹ atmosfer¹,
smacznymi posi³kami oraz pokojami,
które by³y zadbane, czyste, a przede
wszystkim z wystrojem o ró¿nej tematyce np.: s³owiañskiej, rybackiej,
anielskiej. Zadziwi³ równie¿ histori¹
dawnych sprzêtów prezentowanych przez pani¹ Marcelinê Szubê,
która przedstawi³a równie¿ nam,
m³odym ludziom, wychowanym
wœród elektronicznych gad¿etów,
kuchenek mikrofalowych i gotowych produktów kupowanych w
sklepach dawne sposoby przygotowywania posi³ków, jak np. mielenie
m¹ki na ¿arnach i wypiekanie z niej
podp³omyków, które z miodem smakowa³y znakomicie.
Gospodarze dworku oprowadzali po obiekcie uczniów, którzy zwiedzili piwnice i w czasie tej wycieczki
zdobyli wiele ciekawych informacji
na temat robienia przetworów, sprzêtów gospodarstwa domowego stosowanych przez nasze prababcie
oraz obejrzeli zgromadzone w dworku pami¹tki pamiêtaj¹ce zamierzch³e
czasy. Dope³nieniem wszystkiego
by³y wypo¿yczone stroje œredniowieczne, które uczniowie mogli
przymierzaæ. Dla wielu z nich nazwy
czêœci garderoby z okresu œredniowiecza oraz ich zastosowanie by³y
œmieszne i cieszyli siê, ¿e obecnie nie
nosi siê ju¿ takich niewygodnych
ubrañ. Zaprezentowano nam tak¿e
ogród zio³owy i stare, historyczne
ju¿ drzewa w ogrodzie dworku. Historia w takim wydaniu wszystkim
siê podoba³a, a zdobyte informacje z
pewnoœci¹ zaprocentuj¹ w przysz³oœci. „Powrót do przesz³oœci” wyrazi³
siê tak¿e znacznym ograniczeniem
dostêpu do wspó³czesnych œrod-

ków komunikacji, (uczniowie tylko
przez godzinê dziennie korzystali z
telefonów, tabletów itp.). Okaza³o
siê, ¿e bez wszechobecnych elektronicznych gad¿etów przetrwaliœmy i
bawiliœmy siê wyœmienicie.
Druga czêœæ Projektu mia³a miejsce 18 grudnia w szkole, w której
pojawi³a siê prezentacja historyczna
przygotowana przez Rotê drabów
Bañskich i Stowarzyszenie Zachód
44 ze Szczecina firmowana przez
Fundacjê „Siedem ogrodów”.
Uczniowie podzieleni na dwie grupy: m³odsz¹ (klasy I-III) oraz starsz¹
(klasy IV-VI) mogli obejrzeæ, dotkn¹æ i wys³uchaæ objaœnieñ dotycz¹cych prezentowanych zbiorów.
Przedstawiono stoiska o ró¿nej tematyce: wojskowej, uzbrojeniowej,
¿ywnoœciowej, odzie¿owej i religijnej. Ka¿dy móg³ przymierzaæ stroje
rycerzy, ¿o³nierzy lub cywilów. Mogliœmy zobaczyæ, czym walczono
podczas II wojny œwiatowej. By³a to
kontynuacja zajêæ z Be³cznej, ale w
formie prezentacji muzealnej prowadzonej przez archeologów, czy wojskowych zajmuj¹cych siê histori¹
wojskowoœci. Od muzeum, co by³o
niezwykle cenne i pouczaj¹ce, prezentacja ró¿ni³a siê tym, ze mo¿na
by³o wszystko zobaczyæ z bliska, a
nawet dotkn¹æ lub przymierzyæ, a nie
podziwiaæ wy³¹cznie w gablocie. Po
obejrzeniu wszystkich wystaw wyszliœmy przed szko³ê, aby zobaczyæ
pokaz strza³ów z bombardy i armaty
stosowanej w Œredniowieczu. Historia zosta³a wiêc unaoczniona a
prezentacje by³y bardzo ciekawe i
pouczaj¹ce. Na zakoñczenie pokazu
i naszych kontaktów z Fundacj¹

„Siedem ogrodów” i „Dworkiem Tradycja”" dostaliœmy s³odkie upominki, nawi¹zuj¹ce do grudniowych
zwyczajów obdarowywania siê
³akociami.

Magdalena Wojciechowska,
Kornelia Frymus i Michalina Szyliñska z zespo³u redakcyjnego szkolnego pisemka „Sztubak” z SP1 w
£obzie
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Przedszkolaki ubierali choinkê
dla mieszkañców Wêgorzyna
Jak co roku, w grudniowe
przedpo³udnie, dzieci z Przedszkola im. Króla Lwa w Wêgorzynie zebra³y siê na placu w
centrum Wêgorzyna, gdzie
wspólnie z opiekunami i pani¹
dyrektor ubiera³y choinkê dla
mieszkañców miasta.
To œwi¹teczne drzewko z
pewnoœci¹ bêdzie wyj¹tkowe,
bowiem zosta³o ubrane przez
najm³odszych. Choinka zosta³a
udekorowana ozdobami ze styropianu. Ca³e wydarzenie wywar³o wiele pozytywnych wra¿eñ nie tylko dzieci, ale i mieszkañców Wêgorzyna.
Izabela Nadzieja

Spotkanie z Miko³ajem Hej kolêda,

kolêda…..

Œwiêty Miko³aj lubi odwiedzaæ
dzieci w ka¿dym miejscu na ca³ym
œwiecie. 5 grudnia z workiem pe³nym
prezentów przyjecha³ równie¿ do
naszego Przedszkola Publicznego
im.Króla Lwa w Wêgorzynie. Dzieci
nads³uchiwa³y dŸwiêku dzwoneczków, które s³ychaæ by³o ju¿ z daleka
i œwiadczy³o to o tym, ¿e do przedszkola zbli¿a siê nikt inny, jak Œwiêty
Miko³aj we w³asnej osobie. Przedszkolaki by³y bardzo szczêœliwe, rozpromienione, a kiedy znalaz³y siê
blisko œw. Miko³aja - troszkê zawstydzone. Oprócz pe³nego prezentów
worka œw. Miko³aj przywióz³ ze sob¹
du¿o uœmiechu. Rozmawia³ z dzieæmi, zachêca³ ich, aby by³y grzeczne,

s³ucha³y rodziców i pañ w przedszkolu. Na zakoñczenie Œwiêty Miko³aj wszystkim przedszkolakom
osobiœcie wrêcza³ paczki, a w nich dla ka¿dego coœ dobrego! Za prezenty dzieci odwdziêczy³y siê piêknie zaœpiewanymi piosenkami i w³asnorêcznie przygotowanymi pracami przedstawiaj¹cymi Miko³aja.
Oczekiwana ca³y rok wizyta œw. Miko³aja minê³a w bardzo mi³ej atmosferze i przynios³a dzieciom wiele radoœci. Dzieñ ten na d³ugo pozostanie w pamiêci wszystkich przedszkolaków, a niektórzy z nich ju¿ od jutra
nie bêd¹ mogli doczekaæ siê kolejnej
Jego wizyty.
Izabela Nadzieja

W Przedszkolu Publicznym im.
Króla Lwa w Wêgorzynie pielêgnujemy tradycje zwi¹zane ze Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia. Na pocz¹tku
tygodnia przedszkolaki wybra³y siê
z do instytucji wspó³pracuj¹cych z
przedszkolem oraz sponsorów z
œwi¹tecznymi ¿yczeniami.
Natomiast 19 grudnia odby³o siê
przedstawienie jase³kowe. Przedszkolaki wraz z paniami wychowawczyniami przygotowa³y wspania³¹
scenografiê Betlejem, gdzie narodzi³
siê Chrystus. By³ Józef i Maryja z
dzieci¹tkiem, anio³ki, pasterze i trzej
królowie z darami. Dzieci z wielkim
zaanga¿owaniem odegra³y swoje
role, za co zosta³y nagrodzone grom-

kimi brawami. Spotkanie zakoñczy³o
siê s³odkim poczêstunkiem przygotowanym z pomoc¹ rodziców, za co
im oczywiœcie serdecznie dziêkujemy. Ma³ym aktorom nale¿¹ siê pochwa³y za pokonanie tremy, wczucie
siê w role, a przede wszystkim za
umiejêtnoœæ dzia³ania w zespole,
dziêki czemu wspólnie stworzy³y
bardzo efektowne i urzekaj¹ce widowisko. Dzieciêca interpretacja
narodzin Jezusa Chrystusa, kolêdy,
œwi¹teczne stroiki i dekoracje, wzajemne ¿yczenia, które zakoñczy³y
spotkanie, pozwoli³y wszystkim
wczuæ siê w atmosferê zbli¿aj¹cych
siê œwi¹t, pe³n¹ ciep³a, radoœci i bliskoœci.
INA
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
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ROLNICTWO

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Motoryzacja

Region

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Dom w Radowie Ma³ym 80 mkw. po
remoncie sprzedam lub zamieniê
na ma³y domek/bliŸniak w powiecie
³obeskim, centrum wsi, du¿a dzia³ka 1500 mkw., budynek gosp., 2
gara¿e, cena 185000 z³. Tel.
501894828.
Dom w Resku, 80 mkw., do ma³ego
remontu sprzedam, dzia³ka 750
mkw., blisko parku. Cena 135000
z³. Tel. 884824309.

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê C+E (WALTER), W³ochy-Szwecja. Tel. 607
585 561.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam rower rehabilitacyjny
"Tolek" cena 1.150 do negocjacji.
Tel. 91 397 31 67 (w godz. 10-16)
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

Dzia³kê budowlan¹ z warunkami
zabudowy blisko Lidla sprzedam w
£obzie, 197 mkw., mo¿liwoœæ przyjmowania reklam i czerpania dochodu, cena 40000 z³, £obez, tel.
501894828.
Sprzedam dom jednorodzinny, 170
mkw., dzia³ka 950 mkw. (szklarnia)
wszystkie media z wyposa¿eniem,
£obez Niegrzebia 12, cena
330.000 z³ do negocjacji. Tel. 663565-305.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê w P³otach 3070
mkw. lub 1/2 tego. Tel. 696 160 731.

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

Transport towarów oraz laweta:
Polska, Niemcy, Holandia, Belgia, Dania. Tel. 665 802 167.

Us³ugi elektroinstalacyjne, instalacje elektro–budowlane, monta¿
bram, monitoringu i domofonów.
Tel. 696 443 643
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

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

Opony zimowe u¿ywane Kumho
Izen 4 szt. komplet, 225/60/17,
cena 550 z³, £obez, tel. 501894828.
Opony zimowe u¿ywane Cooper
Wheathermaster, 3 szt. w cenie 2,
205/70/15, cena 150 z³, £obez, tel.
501894828.
Pojedyncza opona letnia nowa
Hankook Optimo 225/60/17 na nowej alufeldze od Kia Sportage,
cena 500 z³, £obez, tel. 501894828.

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730

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
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Nie zagubiæ najwa¿niejszego…
Wystrojona choinka, obok uboga stajenka i dŸwiêki kolêdy przywita³y 19 grudnia w sali gimnastycznej
uczniów oraz by³ych i obecnych
pracowników Zespo³u Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie. Spotkaliœmy
siê, by uczestniczyæ w bo¿onarodzeniowych jase³kach przygotowanych przez m³odzie¿ pod kierunkiem
ks. Sebastiana Kazimierskiego, ks.
Bartosza Adamiaka i pani Bo¿eny
Kordyl. W atmosferê uroczystoœci
wprowadzi³ zebranych przewodnicz¹cy Rady Samorz¹du Uczniowskiego Szymon Fojna.
W dzisiejszych czasach ludzie
nieustannie spiesz¹ siê, spêdzaj¹
du¿o czasu przed telewizorem i komputerem, które bombarduj¹ reklamami przekonuj¹cymi, ¿e oferowany
produkt jest najlepszy. Czêsto zapo¿yczaj¹ siê, by w œwiêta sto³y ugina³y siê pod ciê¿arem potraw, a potem
czekaj¹ na prezenty z markowymi
naszywkami. A mo¿e warto zatrzy-

maæ siê, spojrzeæ na ¿³óbek i odnaleŸæ w nim te wartoœci, które pozwol¹
cz³owiekowi wspó³czesnemu wróciæ
do Ÿróde³ œwi¹t?
Tegoroczne jase³ka przypomnia³y nam, co w Œwiêtach Bo¿ego Naro-

dzenia jest najwa¿niejsze: wspólnota rodzina, mi³oœæ p³yn¹ca z betlejemskiej stajenki, ciep³e s³owo skierowane do drugiego cz³owieka i dar
przebaczenia.
By³o m¹drze, piêknie i wzru-

szaj¹co, co podkreœli³y na koniec
panie sk³adaj¹ce ¿yczenia ca³ej
szkolnej spo³ecznoœci: dyrektor Jolanta Manowiec i przewodnicz¹ca
Rady Rodziców Izabela Kaczmarczyk.

Ola i Ania
Wigilia dla samotnych
stypendystkami
w Runowie Pomorskim
Prezesa Rady Ministrów

(RUNOWO POMORSKIE). W
przedostatni¹ sobotê grudnia w
Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim odby³a siê Wigilia dla
osób samotnych i chorych.
Uczniowie przygotowani przez
nauczycieli przedstawili Jase³ka.
Podziwiaæ mo¿na by³o ozdoby œwi¹teczne, w duchu œwi¹t by³ równie¿
wystrój sali gimnastycznej przygo15 grudnia 2014 r. w Sali Rycerskiej Urzêdu Wojewódzkiego w
Szczecinie odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia stypendiów Prezesa
Rady Ministrów najlepszym
uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych.
Z r¹k Wojewody Zachodniopomorskiego pana Marka Ta³asiewicza
oraz Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oœwiaty pana Krzysztofa

Rembowskiego dyplomy odebra³o
111 stypendystów, a wœród nich
dwie uczennice Zespo³u Szkó³ im. T.
Koœciuszki w £obzie: Aleksandra
Ch³opik (kl. III Liceum Ogólnokszta³c¹cego) i Anna Kacprzak (kl.
III Technikum Zawodowego). Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy
uczniów Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Szczecinie.
Oli iAni gratulujemy presti¿owego wyró¿nienia!
(o)

towany przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Burmistrz Monika KuŸmiñska ¿yczy³a
wszystkim zgromadzonym Weso³ych Œwi¹t i du¿o szczêœcia oraz zdrowia w Nowym Roku. Za przygotowanie Wigilii nauczyciele otrzymali
podziêkowania od burmistrz Wêgorzyna Moniki KuŸmiñskiej, dzieci
natomiast – upominki.um

Str
Str.. 14

Spotkanie
Op³atkowe
Sybiraków
(£OBEZ) 8 stycznia o godz. 11.00 rozpocznie
siê spotkanie Noworoczno-Op³atkowe Sybiraków. W tym roku Sybiracy spotkaj¹ siê w sali na
parterze w £obeskim Domu Kultury.
op

Etat w urzêdzie
(RESKO). 2 stycznia burmistrz Reska og³osi³ nabór na wolne stanowisko urzêdnicze w
Urzêdzie miejskim w Resku ds. geodezji i gospodarki odpadami.
Koniecznym wymaganiem o ubieganie siê o to
stanowisko jest. m.in. znajomoœæ przepisów ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach,
znajomoœæ prawa geodezyjnego i kartograficznego. Dokumenty aplikacyjne mo¿na sk³adaæ do 12
stycznia w³¹cznie.
op

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 5.01.2015 r.

PLEBISCYT
W trzecim wydaniu Tygodnika £obeskiego w tym
roku rozpoczêliœmy plebiscyt, w którym Czytelnicy mieli wybraæ najlepszego urzêdnika.
Poni¿ej przedrukowujemy treœæ tekstu, w którym
wyjaœnialiœmy zarówno cel, jak i zasady, zgodnie
z którymi zostanie przyznana nagroda.
W tym roku mijaj¹ 24 lata samorz¹dnoœci na poziomie gminnym, 15 lat na poziomie powiatowym (12
lat naszego powiatu) i 15 lat od powstania samorz¹du wojewódzkiego.
O ile nie mamy bezpoœredniego wp³ywu na to, co
dzieje siê w urzêdach w Szczecinie o tyle tu na
miejscu znamy naszych w³odarzy i urzêdników. W
tym roku odbêd¹ siê wybory, które czasami s¹
jedyn¹ form¹ wyra¿ania opinii spo³ecznej na temat wójtów, burmistrzów i radnych. My chcemy
pójœæ dalej i otworzyæ mo¿liwoœæ wypowiedzenia
siê na temat pracy nie tylko burmistrzów, wójta,
radnych, ale i urzêdników poszczególnych gmin,
pracowników instytucji i organizacji rz¹dowych i
pozarz¹dowych. Drukujemy plebiscyt, wraz z kuponem, do którego nale¿y wpisaæ imiê i nazwisko
osoby, na któr¹ g³osujemy. Plus przy nazwisku

oznacza aprobatê dla jego pracy i zadowolenie z
niej, minus - niezadowolenie z poziomu obs³ugi.
Podkreœlamy, ¿e to Wy drodzy Czytelnicy sami
typujecie osoby i to od Was zale¿y czyje nazwiska
znajd¹ siê na liœcie i jak¹ otrzymaj¹ ocenê.
My, ze strony redakcji ograniczamy siê jedynie do
wpisywania nazwisk i ocen nades³anych przez
Pañstwa. Lista instytucji ma byæ jedynie pomoc¹
w wybraniu kandydatów do oceny, nie jest jednak
list¹ zamkniêt¹.
Osoba, która zdobêdzie najwiêcej plusów przy
nazwisku, otrzyma nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³
ufundowan¹ przez redakcjê oraz sponsora Marcina Pietrzyka.
Po zsumowaniu punktów zostanie równie¿ wybrany „samorz¹d z klas¹”.
Tak jak pisaliœmy, rozpoczynaj¹c plebiscyt i powielaj¹c ten tekst wielokrotnie, nie sumujemy plusów i minusów poszczególnych urzêdników. Sumujemy jedynie poszczególne urzêdy.

Najlepsi

Zaparkowa³ na moœcie
spowodowa³ wypadek

Anna Szymañska
radna Rady Miejskiej w Resku
(568),
Magdalena Chmura
pracuj¹ca w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w £obzie (448)
Edyta Klepczyñska
radna Rady Miejskiej w Resku
(307)
Najwiêcej g³osów zby³a Anna Szymañska.

(£OBEZ). 23.12.2014r. Oko³o godz. 06:50 w
£obzie na ul. Obr. Stalingradu, Jan L. kieruj¹cy samochodem marki Daewoo w trakcie manewru
omijania nieprawid³owo zaparkowanego na moœcie samochodu ciê¿arowego, zjecha³ na lewy pas
ruchu. Jad¹ca z przeciwka rowerem Agata S. w
wyniku manewru obronnego przed zderzeniem z
samochodem Daewoo przewróci³a siê na chodnik,
doznaj¹c z³amania barku prawego.

Urz¹d z klas¹

Fordem w p³ot

- PLUSY 228,

(REKOWO). 23.12.2014r o godz. 11:50 w Rekowie, Robert H., kieruj¹c samochodem marki Ford,
podczas manewru wyprzedzania samochodu marki VW kierowanego przez Jerzego B., najprawdopodobniej nie zachowa³ szczególnej ostro¿noœci,
nie upewniaj¹c siê, ¿e wyprzedzany pojazd wykonuje manewr skrêtu w lewo i w celu unikniêcia
zderzenia zacz¹³ gwa³townie hamowaæ, nastêpnie
zjecha³ na prawe pobocze drogi i uderzy³ w p³ot
posesji.

Dachowanie w Wigiliê
(WÊGORZYNO-WIEWIECKO) 24.12.2014 r.
oko³o godz. 15:30 na drodze Wêgorzyno – Wiewiecko (K20) Bart³omiej B. lat 36 kieruj¹c samochodem marki Nissan na ³uku drogi, najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków atmosferycznych, w wyniku czego wpad³ w poœlizg, wjecha³ do przydro¿nego
rowu i dachowa³. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

Kamieniem w szybê
(PRZEMYS£AW). W nocy z 30/31 grudnia
2014r w m. Przemys³aw dosz³o do wybicia szyby
w mieszkaniu przy u¿yciu kamienia. W sprawie tej
prowadzone jest postêpowanie maj¹ce na celu
ustalenie sprawcy tego zdarzenia.

W poprzednim wydaniu podaliœmy wyniki urzêdów, b³êdnie wskazuj¹c instytucje powiatowe jako jeden
urz¹d. Poni¿ej przedstawiamy wyniki g³osowania Czytelników na poszczególne jednostki.

Dotychczasowe wyniki urzêdów:
Urz¹d Skarbowy
- PLUSY 274,

MINUSY 0,

po zsumowaniu

- 274 G£OSÓW POZYTYWNYCH

MINUSY 8,

po zsumowaniu

- 220 G£OSÓW POZYTYWNYCH

po zsumowaniu

- 142 G£OSY POZYTYWNE

po zsumowaniu

- 11 G£OSÓW POZYTYWNYCH

po zsumowaniu

- 7 G£OSÓW POZYTYWNYCH

po zsumowaniu

21 G£OSÓWNEGATYWNYCH

po zsumowaniu

38 G£OSÓW NEGATYWNYCH

S¹d Rejonowy
Urz¹d Miejski w Resku
PLUSY 1496,

MINUSY 1354,

Centrum Inicjatyw Wiejskich
- PLUSY 37,

MINUSY 26

Urz¹d Miejski w Dobrej
- PLUSY 60,

MINUSY 53,

Ochotniczy Hufiec Pracy
- PLUSY 0,

MINUSY 21

Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
- PLUSY 42,

MINUSY 80,

Starostwo Powiatowe w £obzie
- PLUSY 295,

MINUSY 334,

po zsumowaniu

39 G£OSÓWNEGATYWNYCH

po zsumowaniu

173 G£OSYNEGATYWNE

Urz¹d Miejski w £obzie
- PLUSY 1419,

MINUSY 1592,

Wyniki szczegó³owe
POWIAT
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
Beata Medunecka - PUP £obez
Ryszard Brodziñski - starosta
Bo¿ena Zarecka CIW £obez
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu

(274)
(219)
(60)
(40)
(37)
(31)
(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)
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie (6)
Maria Sola - PUP £obez
(6)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(2)
Jolanta Wielgus - PUP £obez
(2)

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA

tygodnik ³obeski 5.01.2015 r.
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ROZSTRZYGNIÊTY
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu
(1)
Ewelina Poœpieszyñska - Nadzór Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez
(1)
Halina Szymañska - radna Rady Powiatu (1)

(448)
(172)
(145)
(119)
(105)
(71)
(62)
(51)
(34)
(33)
(19)
(15)
(14)
(13)
(12)
(11)
(10)
(10)
(9)
(7)
(7)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

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

(52)
(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

(2)
(2)
(1)

GMINA WÊGORZYNO

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
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Jan Ceholnyk - UM £obez
Janusz Zarecki £DK
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
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Piotr Dynowski - UM £obez
Zbigniew Gromek - UM £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez
Anna Post - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM £obez
Kamila Deuter - UM £obez
Dariusz Ledzion - £DK £obez
El¿bieta Marcinów - UM £obez

Mateusz Jaworski - UM Resko
£ukasz Sobis - UM Resko
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska

(568)
(307)
(226)
(152)
(96)
(33)
(25)
(23)
(17)
(13)
(8)
(8)
(5)
(4)
(3)
(3)

Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(18)
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (13)
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
(3)
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (3)
Maria Fiszer - UM Wêgorzyno
(2)
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie
(1)
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno
(1)
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno
(1)

GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (29)

NEGATYWNE OCENY

(13)
(13)
(13)
(10)
(8)
(7)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA

POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (164)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (38)
Maria Paprocka-Wall - DPS Resko
(27)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(26)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(20)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez
(21)
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)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
(6)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(6)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (5)
Kamila Podfigurna - Starostwo
(4)
Beata D¹bro - PUP £obez
(4)
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
(2)
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez (2)
Maria Sola - PUP £obez
(2)
Karolina ¯uczkowska - geodezja £obez
(2)
Marek Kubacki - radny RP
(1)
Jolanta Kutera - starostwo £obez
(1)
Józef B¹j radny Rady Powiatu
(1)

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
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Marian Kozioryñski - UM £obez
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Magdalena Chmura - UM £obez
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
Kamila Bryczkowska - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez
Andrzej Ziêba - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Konrad Stelmaszyñski - UM £obez
Piotr Æwik³a - radny RM £obez

(374)
(136)
(122)
(111)
(109)
(105)
(105)
(80)
(73)
(48)
(32)
(27)
(25)
(24)
(23)
(22)
(18)
(15)
(14)
(15)
(21)

Piotr Hebda- radny gm. Dobra
(29)
Kazimierz £ojek - radny g. Dobra
(16)
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (8)

GMINA RESKO
Renata Kulik - RM Resko
(294)
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)
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)
Mateusz Jaworski - UM Resko
(2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko
(2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko
(2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko
(2)
Alicja Tichanow - CK Resko
(2)
Krzysztof Buszta - UM Resko
(1)
Patrycja Wypijewska - UM Resko
(1)
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko
(1)
Karolina Hagno - UM Resko
(1)
Marek Wierzbowski - radny RM Resko
(1)

GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (59)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(16)
Maria Fiszer UM Wêgorzyno
(3)
Monika Mastalska
(1)
Marta Banasik - UM Wêgorzyno
(1)
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ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 5.01.2015 r.

Zapiski z pamiêci

XLVIII WARSZTATY
TEATRALNE
Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie organizuje w dniach 16 i 17 stycznia (tj. pi¹tek i sobota) 2015 r. warsztaty dla nauczycieli, instruktorów oraz
pasjonatów prowadz¹cych dzieciêce i m³odzie¿owe zespo³y teatralne.
Warsztaty poprowadzi pan Jacek Wierzchowski, kompozytor muzyki
teatralnej, baletowej i filmowej. Zadebiutowa³ muzyk¹ do spektaklu ..By³emJestem" wg poezji Rafa³a Wojaczka w 1990 od tego czasu stworzy³ muzykê
do ok. 80 przedstawieñ wystawianych na scenach wielu teatrów w Polsce.
Na sta³e zwi¹zany jest ze szczeciñskim Teatrem Wspó³czesnym. Jego muzyka
do „Wesela” w re¿. Anny Augustynowicz otrzyma³a presti¿ow¹ nagrodê na
Festiwalu Wyspiañskiego w Krakowie. Komponuje do wiêkszoœci spektakli
w Teatrze Lalek „Pleciuga” i prowadzi zajêcia artystyczne z dzieæmi.
Temat warsztatów: S£UCHAÆ I PATRZEÆ - D•WIÊK I MUZYKA W
TEATRZE AMATORSKIM. W programie:
-

na pocz¹tku by³o s³owo - o rytmie i muzyce ukrytej w s³owach
nie bójmy siê ciszy - forma sceniczna a rozmieszczenie
elementów muzycznych
dŸwiêk w przestrzeni - æwiczenia uwra¿liwiaj¹ce na dŸwiêk
etiudy sceniczne oparte na rytmach
muzyka - szukaj, burz; buduj
generator dŸwiêku - wykorzystywanie ró¿nych przedmiotów
programy i efekty moduluj¹ce i tworz¹ce dŸwiêk

Ramowy program:
16.01.
(pi¹tek) - 16 00-19.00
17.01.
(sobota) - 10.00 -13.00 i 14.00 -17.00
Miejsce:
- pi¹tek - Galeria Gotycka (wejœcie J)
- sobota - sala biblioteczna 202 (wejœcie A)
Akredytacja: 120 z³
Zg³oszenia przyjmuje Dzia³ Edukacji Artystycznej, tel. (91) 433-49-71
ara@zamek szczecin pl. a akredytacjê w wysokoœci 120 z³ nale¿y wp³aciæ na
nasze konto: 6.G.K. o/Szczecin 56 1130 1176 0022 2047 7820 0001 (z dopiskiem:
warsztaty teatralne - styczeñ 2015) lub w Centrum Informacji Kulturalnej i
Turystycznej (wejœcie I, codziennie w godz. 10.00-18.00) do dnia 10.01.2015 r.
C MYK

(cz. 66, odc. 21)

Œpiewa³a Katia Stuber - sopran,
Christine Miiller - alt, Hans Jorg
Mammel - tenor i Manfred Bittner bas. Dyrygowa³ Phillip Amelung. W
orkiestrze gra³a na skrzypcach córka
starszej z sióstr. Przywita³a siê z nami
przed koncertem i po koncercie trochê z nami porozmawia³a. W czasie
koncertu zrobi³em sporo zdjêæ. Zdjêcia robi³em te¿ podczas spaceru po
Calw. Mój aparat œwietnie ³apie
œwiat³o. Nawet z ciemnoœci coœ wydobêdzie. Po koncercie odwióz³ i
mnie do domu , jeszcze trochê porozmawiali i pojechali o 23,25 z powrotem. M³odsza z córek by³a szczêœliwa, gdy wróciliœmy. Mia³a doœæ zastêpstwa. Podziêkowa³em wszystkim za wspania³y dzieñ urodzin.

czanie. Dziadek chce do ³ó¿ka, ale
czujê od niego smród. Na si³ê ci¹gnê
go do toalety, on stawia silny opór.
Wywali³em kolejnego pampersa,
umy³em go na raty, bo nie móg³ d³ugo ustaæ na nogach. W miêdzyczasie zdoi³ mi siê na stoj¹co w gacie.
Wymieni³em mu kalesony i skarpety.
O 2,20 po³o¿y³em go do ³ó¿ka i sam
siê po³o¿y³em w fotelu przy jego
³ó¿ku trzymaj¹c go za rêkê. Co godzinê hilf mi i spacer do toalety. Wa¿y
ju¿ tylko 103,6 kg, bo ma³o pije i je.
Nie ma si³ i apetytu, muszê go sam
karmiæ. Myœlê , ¿e d³ugo nie poci¹gnie. Rano powiedzia³em o nocnych
wypadkach i jego niemocy. Faktycznie jest coraz s³abszy.

Niedziela 19.01.2014.

Po obiedzie przyjecha³a starsza
córka. We dwoje mamy co robiæ.
Dziadek coraz s³abszy. Do domu
jadê 31.01 o 20,00.

Dzieñ spokojny. W toalecie zastosowa³em pojemnik do mieszania
ciasta do wychwytywania niespodzianek serwowanych po powstaniu z kibla przez
Dziadka. Chce sikaæ na stoj¹co,
lub tak tylko mu jest ³atwiej , to niech
sika. Ja nie muszê go przebieraæ. A
sika naprawdê du¿o. Przynajmniej
ponad szklankê. Nasilaj¹ siê objawy
os³abienia. Dziadek s³abo je. Trzeba
go karmiæ. Z chodzeniem te¿ coraz
gorzej. Sta³ siê s³aby, to fakt, ¿e go
trochê pomêczy³em na kiblu, bo mu
nie pozwoli³em od razu wstaæ, gdy
puœci³ pierwszego b¹ka i zrobi³ 5 cm
bobka i gruboœci 2 o³ówków a mo¿e
i nie tyle. Ma zakodowane w g³owie
, ¿e siku robi siê na stoj¹co a ju¿ nie
ma czym. Po wyjœciu z toalety zaprowadzi³em go do sto³u, ale on umyœli³
sobie, ¿e po³o¿y siê na kanapie. Gdy
skoñczy³em porz¹dki w toalecie, zaprowadzi³em Dziadka do ³ó¿ka.
Niech œpi wygodnie. Od dwóch dni
Dziadek wo³a –mama hilfe. 23,15
hilfe, toaleta, kanapa przy stole,
dwie czekoladki. 23,40 - hilfe, toaleta, bet.. 0.40- hilfe, kanapa przy stole,
2 czekoladki. Dziadek jest s³aby,
ciê¿ko mu chodziæ. 1.35 - hilfe - Dziadek le¿y na pod³odze zapl¹tany w
koc. Rozpl¹tujê go z koca i z trudem
k³adê na kanapie. Tym razem Dziadek
opad³ z si³ ca³kowicie. Myœla³em, ¿e
to jego ostatnie chwile. Da³em mu
czekoladki i winogrona na wzmocnienie. 1,50 - hilfe. Dziadek chcia³
siê trochê lepiej po³o¿yæ na kanapie.
1,55 - helf mi- pomog³em mu usi¹œæ
na kanapie, zacz¹³ siê drapaæ. Poszed³em po sznapsa, a on w tym czasie
siê po³o¿y³. 2,00 - hilf mi- posmarowa³em mu rêce i nogi. . Ju¿ nie wygl¹daj¹ jak u bandyty. Rany siê zasklepi³y i nie s¹ zaognione. 2,06 hilf miDziadek ponownie le¿y na pod³odze
zapl¹tany w koc. Ponownie go z
ogromnym wysi³kiem sadzam na tap-

Poniedzia³ek 20.01.2014.

Wtorek 21.01.2014.
Zrobi³em zakupy.Córka zostaje
do œrody. By³a m³odsza z sióstr, przynios³a tabletki znieczulaj¹ce. Po nich
Dziadek czuje siê s³aby i mniej hilfe.
Po kolacji w czasie której wypi³ ze
specjalnego kubka zupê i zjad³ trochê chleba z miêsem i d¿emem i zagryz³ czekolad¹ . O 19 chcia³ do toalety. Da³em mu na drogê kawa³ek
czekolady, któr¹ siê zakrztusi³ w
³azience i wygl¹da³o w pewnym
momencie ¿e przeniós³ siê na tamten
œwiat, jak mu opad³a g³owa i jakby
przesta³ oddychaæ, to pomyœla³em,
¿e po Dziadku i to powiedzia³em na
g³os, ale córka, która trzyma³a go za
rêkê , powiedzia³a, ¿e Dziadek oddycha. Faktycznie Dziadek po kilku
sekundach doszed³ trochê do siebie.
W momencie, kiedy ju¿ wygl¹da³ na
¿yj¹cego zaczesa³ sobie w³osy. Razem z córk¹ dzidka dostaliœmy takiej
g³upawki, i po chwili ca³e z³e emocje
odp³ynê³y od nas. M³odsza z sióstr
podsumowa³a nas mówi¹c, ¿e ta g³upawka to od tych sznapsów, bo w
ca³ym domu czuæ alkohol. Po powrocie do sofy uda³o siê nawet go posadziæ na niej. W tej chwili córka œpi, ja
czytam i pilnujê Dziadka, któremu
smarujê rêce i nogi sznapsem i wymieni³em pampersa. Dziadek nadal nie
mo¿e znale¿æ sobie miejsca i ci¹gle siê
krêci i stêka. Ja le¿ê na rozk³adanym
fotelu i œpiê a on trzyma mnie za rêkê.
W nocy mi siê œni³o, ¿e ¿ona mnie
g³aszcze po rêku i próbuje delikatnie
poca³owaæ w usta. Podnieci³em siê
tym snem i obudzi³em. A to Dziadek
mnie g³aszcze po rêku. Pokrêci³ siê
tak do 2.00 w nocy i dosta³ tabletkê
znieczulaj¹c¹ i jeœæ i usn¹³ a¿ do 6
rano. Znów go nakarmi³em, przewin¹³em i znów pospa³ do 9.00. Cdn. WP

