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Robiliœmy palmy, pisanki, wypieki...

Weso³ego Alleluja

CMYK

Bezrobocie
- „sytuacja
lekko
alarmuj¹ca”
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Dzisiaj baba nie szuka ch³opa,
tylko pracy

Kazimierz Rynkiewicz

W

jednym tytule dwa
problemy; £obeska
Baba Wielkanocna i
bezrobocie w powiecie. Tak siê
zbieg³o, bo i œwiêta Wielkanocne
s¹ wczeœniej i temat bezrobocia
akurat stan¹³ na sesji Rady Powiatu. Zacznê od Baby, chocia¿ bêdzie w nawi¹zaniu, czyli taka babowi¹za³ka.
Przez zimê, która zmusi³a organizatorów do przeniesienia imprezy do hali sportowo-widowiskowej okaza³o siê, ¿e mo¿na halê
wykorzystywaæ do ró¿nych
przedsiêwziêæ. Przede wszystkim
wielki szacunek i podziw dla
twórców, których coraz wiêcej i
którzy wystawili najprzeró¿niejsze cudeñka, pokazuj¹c, co mo¿na zrobiæ maj¹c chêci i wyobraŸniê. By³o tego tak wiele, ¿e trudno
by³o wszystko obejrzeæ dok³adnie, ale ta iloœæ i pomys³owoœæ
twórców budzi podziw.
Mnie zawsze interesuje w takich imprezach edukacja miêdzypokoleniowa, co jest warunkiem
budowania tradycji. Zwróci³em
uwagê na zespó³ ludowy, w którym wystêpowali m³odzi ludzie,
m³ode kobiety graj¹ce na skrzypcach i œpiewaj¹ce dzieci. Tego niestety brakuje w £obzie.
Trzeba zastanawiaæ siê nad
tym, co robimy, a nie tylko robiæ,
by robiæ, by by³a impreza i by³o
fajnie. Trzeba szukaæ treœci. Bez
niej wytwarzamy kulturow¹ miazgê, w której inni nie potrafi¹ niczego odnaleŸæ. Bez treœci Baba
mo¿e zmieniæ siê nied³ugo w supermarket z pami¹tkami, z burmistrzami rozdaj¹cymi dzieciom
pierniki w ramach kadencyjnej
promocji, z uœciskami politycznych vipów i akcjami typu baba
szuka ch³opa. Wyra¿am obawê, by
Babcina Szafa nie zamieni³a siê w
pokaz mody i modelek. To obawa
o kierunek. Zdajê sobie sprawê, ¿e
tego typu imprezy s¹ po prostu
imprezami robionymi z urzêdu,
ale je¿eli weŸmiemy pod uwagê,

¿e £obeska Baba ma dopisek
Wielkanocna, to do czegoœ to zobowi¹zuje. Mo¿emy iœæ w kierunku œwi¹t Wielkiej Nocy, a mo¿emy
w kierunku Baby, bo za chwilê
mo¿e nikt ju¿ nie pamiêtaæ, czy
chodzi³o o wypiek, czy o babê
szukaj¹c¹ ch³opa. Jasne, ¿e to jarmark i ma byæ ludycznie, ale jednak w tej tradycji by³a jakaœ magia
nadchodz¹cych œwi¹t, st¹d jajko
symbolizowa³o narodziny, zwi¹zane tak¿e z wiosn¹, wiêc nie
zróbmy z tego wydmuszki.
Warto zastanowiæ siê przy okazji, jak sprawiæ, by ten nasz znakomity lokalny „towar” wyeksportowaæ poza powiat, by i twórcy
mieli z tego jakieœ wsparcie. Pamiêtam, jak d³ugo przebija³y siê
miody, zanim zosta³y „drahimskimi” i s¹ teraz pokazywane i sprzedawane na ró¿nych rynkach.
Mo¿e ktoœ by pomyœla³ o takim
„wyeksportowaniu” tych naszych
cudeniek?
To jak najbardziej ma zwi¹zek
z tematem bezrobocia, jaki stan¹³
kilka dni temu na sesji Rady Powiatu £obeskiego. Dowiedzieliœmy siê na niej, ¿e bezrobocie w
powiecie przekroczy³o w lutym
30 procent. Dyrektor PUP zaopiniowa³ ten wskaŸnik s³owami: sytuacja jest lekko alarmuj¹ca. Zarz¹d i radni dostrzegli, ¿e potrzebna jest wspó³praca z gminami i
przedsiêbiorcami. Starosta zauwa¿y³, ¿e manipuluje siê statystykami i nakaza³ przygotowaæ
dyrektorowi PUP do koñca marca
strategiê przeciwdzia³ania bezrobociu.
Wygl¹da to trochê jak p³acz
nad rozlanym mlekiem, bo czym
ró¿ni siê wskaŸnik 30 procent od
20 kilku procent, który „obowi¹zywa³” przez lata i nikogo nie niepokoi³? Gdy jeden z radnych zajrza³ do redakcji, by oznajmiæ, ¿e
urzêdy gmin bêd¹ „pomagaæ” sta¿ystom, zatrudniaj¹c ich na trzy
miesi¹ce po sta¿u, odbyliœmy
szybk¹, aczkolwiek burzliw¹ debatê nad powiatowym bezrobociem. Diagnozy w pigu³ce; nikt siê
tym tematem przez lata nie interesowa³; radni nie rozumiej¹ tema-

tu, bo nie wiedz¹ sk¹d siê bior¹
pieni¹dze, to znaczy wiedz¹ – z
konta; zmor¹ rad i w³odarzy jest
to, ¿e w wiêkszoœci pochodz¹ z
tzw. bud¿etówki, czyli – jak wczeœniej – dla nich pieni¹dze bior¹ siê
z konta; jak to jest, ¿e bêd¹c biednymi gminami w powiecie o najwy¿szym bezrobociu mamy najwy¿sze podatki i op³aty lokalne?
Najlepiej na bezrobociu wyszed³
dyrektor PUP, bo pobiera³ dwie
pensje – jedn¹ w PUP, drug¹ w
CIS, wiêc de facto bezrobocie mu
s³u¿y³o; czy je¿eli mu s³u¿y³o, to
by³ zainteresowany jego zwalczaniem? Ile milionów wtopiono w
³obeskie bezrobocie i z jakim
skutkiem? Ile za te miliony powsta³o nowych trwa³ych miejsc
pracy? Ile osób w wieku produkcyjnym (zw³aszcza m³odych) wyjecha³o z powiatu do pracy za granicê?
Proszê przeczytaæ artyku³ o
trzech drawszczanach (na str. 19)
skazanych za przemyt w Norwegii, bo oprócz w¹tku kryminalnego poda³em oficjalne dane, ¿e od
2004 r. pracê w Norwegii znalaz³o
150 tys. Polaków. To tak, jakby z
mapy kraju znikn¹³ ca³y powiat
³obeski, razem z powiatami drawskim i œwidwiñskim. Proszê sobie
wyobraziæ tak¹ dziurê na mapie.
Nie ma ¿adnej miejscowoœci, tylko ³¹ki, lasy i ¿ywej duszy. A to
tylko Norwegia, jeden ma³y kraj.
Jakoœ nikt siê przez te lata tym nie
interesowa³. Nie by³o ¿adnej publicznej debaty na ten temat.
Wiêc w¹tpiê, by teraz siê odby³a, bo trzeba by ujawniæ sporo niewygodnych faktów i danych statystycznych, choæby w kwestii
stworzonych przez ostatnie lata
tych tysiêcy trwa³ych miejsc pracy. Gdzie one s¹?
Kilka lat temu pisa³em, by dyrektor PUP zrobi³ taki szczery do
bólu raport o niewydolnoœci ³obeskiego rynku pracy i ujawni³ ja³owoœæ pompowanych milionów w
bezrobocie, co mog³oby otworzyæ
komuœ w rz¹dzie oczy na to, jak
jest i wywo³aæ ogólnokrajow¹ debatê nad stanem rynku pracy w
takich regionach jak nasz powiat,

a wywo³any wstrz¹s móg³by przyczyniæ siê do przygotowania realnych planów ratunkowych dla takich miejsc, jak nasze. Jednak ten
apel pozosta³ bez echa, a dzisiaj
s³yszê, ¿e sytuacja jest lekko alarmuj¹ca, ¿e manipuluje siê statystykami, a radni siê ciesz¹, ¿e
urzêdy zatrudni¹ na trzy miesi¹ce
kilku sta¿ystów. Jak pieni¹dze
„bior¹ siê” z konta, to mo¿na domagaæ siê nawet tego, by urzêdy
zatrudni³y 300 sta¿ystów na 30 lat.
Co prawda od pomagania jest Pomoc Spo³eczna, ale w koñcu to
przecie¿ jedna i ta sama bud¿etówka, wiêc nic siê nie stanie, jak
debatê i szukanie realnych rozwi¹zañ zast¹pi przek³adanie pieniêdzy z kieszeni do kieszeni. Co
prawda nic nam, jako spo³ecznoœci, nie przybêdzie, ale niektórzy
polepsz¹ sobie samopoczucie, ¿e
coœ robi¹.
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Zachêta dla uczniów Olej napêdowy atrakcyjny
(£OBEZ). Ni¿ demograficzny
nie omin¹³ równie¿ Zespo³u Szkó³
w £obzie. Do szko³y zg³asza siê
coraz mniej uczniów chc¹cych
pobieraæ tu naukê. £obeska placówka nie jest odosobniona. Z
takim problemem boryka siê
wiêkszoœæ szkó³ w Polsce.
Subwencja oœwiatowa, jak¹
otrzyma³ Powiat w tym roku, jest
ponad milion mniejsza, ni¿ w roku
poprzednim. W du¿ej mierze spadek ten zwi¹zany jest z odejœciem
czêœci podopiecznych z OREW w
Radowie Wielkim do Gudowa, w
powiecie drawskim.

Aby zachêciæ absolwentów gimnazjów do podjêcia nauki w Zespole
Szkó³ w £obzie, dyrekcja placówki
zdecydowa³a, ¿e od nowego roku
szkolnego szko³a bêdzie prowadziæ
dla kursy na prawo jazdy oraz kursy
na Europejski Certyfikat Umiejêtnoœci Komputerowych (ECDL).
Certyfikat ten, jednolity dla ca³ej
Unii Europejskiej, zaœwiadcza o
posiadaniu podstawowych umiejêtnoœci w zakresie korzystania z komputera osobistego, w tym: edytowania tekstów, korzystania z arkuszy
kalkulacyjnych i z sieci komputerowych oraz umiejêtnoœci w zakresie
grafiki menad¿erskiej.
MM

Sesja w £obzie

Chc¹ podnieœæ ceny wody
i œcieków
(£OBEZ) W £obzie radni
zbior¹ siê na obradach w œrodê,
27.03.2013 r. o godz. 11.00 w urzêdzie Miejskim.
W pierwszym bloku informacyjnym bêd¹ sprawozdania s³u¿b i inspekcji o stanie bezpieczeñstwa w
gminie w 2012 roku (Policji, Prokuratury, Stra¿y Miejskiej i Po¿arnej).
Sprawozdanie przedstawi równie¿
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej, z realizacji ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej. Bêdzie informacja o
lokalach mieszkalnych, w których
wykonano remonty o wartoœci powy¿ej 5.000 z³.

W bloku uchwa³odawczym radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ m.in.
w sprawach: podwy¿ki cen za wodê
i œcieki; przyjêcia programu opieki
nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t w gminie; wprowadzenia zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach w
£obzie; zarz¹dzenia terminu i zasad
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych so³tysa i rady so³eckiej w
so³ectwie Rynowo oraz cz³onka
Rady Osiedla w £obzie; stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego.
Na zakoñczenie sesji - interpelacje,
wnioski i zapytania radnych oraz mieszkañców i odpowiedzi na nie. KAR

Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
przyczepy ci¹gnikowej Autosan nr rej. ZLO C190
- cena wywo³awcza 1200 z³ brutto (wadium 120 z³).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 03.04.2013 r.
o godz. 10.30 w siedzibie ZDP w £obzie.
Informacje pod nr tel. 91 397 40 66 lub na stronie

dla z³odziei

(POWIAT). Kradzie¿e paliwa
na terenie powiatu ³obeskiego
zdarzaj¹ siê bardzo czêsto. Czy
jednak z³odzieje mog¹ czuæ siê
bezpiecznie, a kupuj¹cy kradzione paliwo – bezkarni?
Kradzie¿e oleju napêdowego
najczêœciej zdarzaj¹ siê na wsiach,
czêsto paliwo œci¹gane jest bezpoœrednio z ci¹gników rolniczych.
Policja w tym zakresie nie pozostaje
bezczynna. Wpadaj¹ nie tylko z³odzieje na gor¹cym uczynku, ale odpowiadaj¹ równie¿ ci, którzy kradzione paliwo kupuj¹. Jakby nie
by³o, popyt napêdza poda¿. Chêt-

nych na paliwo mo¿e nie brakowaæ,
albowiem na stacji kosztuje ono
oko³o 5,80 z³ (w £obzie jest najdro¿sze), natomiast od z³odzieja mo¿na
je kupiæ ju¿ za oko³o 3 z³.
W ubieg³ym roku by³o kilka zatrzymañ osób, które dokonywa³y
kradzie¿y, a jeden paser zosta³ ukarany za to, ¿e naby³ paliwo od z³odziei. Jak ostrzega policja, jeœli ktoœ
zaproponuje nam kupno paliwa w
podejrzanie niskiej cenie, mo¿emy
byæ niemal pewni, ¿e pochodzi ono
z kradzie¿y. Kupuj¹c je jesteœmy
paserami, czyli osobami bior¹cymi
udzia³ w handlu kradzionymi rzeczami, a to jest karalne.
MM

Kradzie¿e na dzia³kach
Na prze³omie lutego i marca z
ogródków dzia³kowych na Obroñców Stalingradu oraz Szosa Œwidwiñska mia³y miejsce kradzie¿e
s³upków, siatki oraz metalowych

beczek. Policja prowadzi postêpowania wyjaœniaj¹ce w sprawie.
Ustalono sprawcê i przes³uchano
go. 27 letni mieszkaniec gminy
£obez przyzna³ siê do kradzie¿y. (r)

OBOWI¥ZEK Z£O¯ENIA DEKLARACJI
Burmistrz £obza informuje, ¿e do dnia 30 kwietnia 2013
r. ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci zamieszka³ej i niezamieszka³ej, na której powstaj¹ odpady komunalne, zobowi¹zany jest z³o¿yæ deklaracje o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
£obez. Deklaracjê uzyskaæ mo¿na w Urzêdzie Miejskim w
£obzie przy ul. Niepodleg³oœci 13 w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska - pok. nr 7, w Biurze Obs³ugi Interesanta – pok. nr 19 lub na stronie internetowej www.bip.lobez.pl.
W przypadku nie z³o¿enia deklaracji o wysokoœci op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz
wyda decyzjê, w której okreœli wysokoœæ op³aty za gospodarowanie odpadami.
Umowy zawarte na wywóz odpadów i dzier¿awê pojemników z PUK w £obzie strac¹ wa¿noœæ z dniem 30 czerwca
2013 r. W zwi¹zku z tym umowy nie musz¹ byæ wypowiadane z 3-miesiêcznym wyprzedzeniem.
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REKLAMA

FIRMA ZATRUDNI
- KIEROWNIKA WYTWÓRNI
ELEMENTÓW BETONOWYCH
- SPECJALISTÊ DS.
POZYSKANIA BIOMASY
- KIEROWCÊ KAT. C+E

tel. 509288387, 509288386

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
- KIEROWCÊ KAT. C+E
- KIEROWCÊ CI¥GNIKA
ROLNICZEGO
- ORAZ INNYCH
PRACOWNIKÓW

tel. 91/3971951, 509288386,
509288387

Jesteœ M³ody, Szukasz Pracy?
WeŸ udzia³ w projekcie dofinansowanym ze œrodków Unii Europejskiej, który w realny sposób
umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego zatrudnienia.
Projekt skierowany jest do osób poni¿ej 25 roku ¿ycia, które na przestrzeni ostatnich 2 lat pozostawa³y bezrobotne ³¹cznie przynajmniej
przez okres 12 miesiêcy
W Twojej miejscowoœci zamieszkania
Program szkoleñ i sta¿y realizowany bêdzie w miejscowoœciach
dostosowanych lokalizacyjnie do wymagañ zrekrutowanej grupy.
Oferujemy:
• Bezp³atny, zindywidualizowany pakiet szkoleñ zawodowych,
dostosowanych do potrzeb uczestnika,
• Stypendium finansowe dla uczestników w trakcie szkolenia
w wysokoœci 1100 z³
• Gwarantowany 3-miesiêczny p³atny sta¿ zawodowy
w wysokoœci ok.1500 z³ za ka¿dy miesi¹c daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych pracodawców
• Zatrudnienie sta³e dla czêœci uczestników projektu
z 12-miesiêczn¹ dop³at¹ do wynagrodzenia (ze œrodków UE)
w wysokoœci ok. 2000 z³ za ka¿dy miesi¹c (³¹cznie ok. 24 000 z³)
• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego

•
•
•
•
•
•
•

Kurskomputerowy
Œwiadectwo/ certyfikat
Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
Poradnictwopsychologiczno-aktywizuj¹ce
Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
Bezp³atny dojazd na szkolenia (lub refundacja kosztów dojazdu)

Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - marzec 2013
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu, jak równie¿ regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami, mo¿na uzyskaæ w
siedzibie Biura Projektu "Twoja szansa na rynku pracy"
Instytut Edukacji Komputerowej
ul. Obozowa 5, 78-100 Ko³obrzeg,
tel. (94) 352 32 99/(94) 35 42 555
oraz na stronie internetowej www.szansa.kol.pl
Cz³owiek - najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
CMYK

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 26.3.2013 r.

Podstrefa tak¿e
dla ma³ych firm?
(£OBEZ). O tym, czego mo¿emy spodziewaæ siê po podstrefie w
£obzie i na jakie firmy liczyæ oraz
kiedy - mówi³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £obzie Kazimierz Chojnacki na sesji Rady
Powiatu.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki, odpowiadaj¹c na pytania radnych powiatowych, wyjaœni³, na jakim etapie s¹
prace w podstrefie.
- Mamy podstrefê strefy Kostrzyñsko-S³ubickiej. W tej chwili
trwaj¹ prace nad uzbrojeniem. Nie
liczmy na to, ¿e bêd¹ to podmioty
du¿e. Nie jesteœmy przygotowani
kadrowo, mówiê tu te¿ o strukturze
zawodowej ludzi, którzy poszukuj¹
pracy, a ta struktura zawodowa jest
uboga. Niestety taka jest rzeczywi-

stoœæ. S¹ zainteresowani, aby wejœæ
w strefê. W tym roku bêdzie uzbrojona. Mam nadziejê, ¿e za rok, pó³tora roku, bêd¹ pozytywne efekty
ma³ych przedsiêbiorstw, które mog¹
siê tutaj pojawiæ. Gmina posiada
swój grunt, na który wchodzi inwestor. Chce wykonaæ ma³¹ inwestycje, daj¹c¹ niewielkie zatrudnienie,
bo to mo¿e byæ 2, 5 czy 7 osób.
Szczegó³ów nie chcê zdradzaæ, je¿eli chodzi o rodzaj inwestycji. Jest
gaz, bêdzie woda, bêdzie kanalizacja i deszczówka. Liczymy na to, ¿e
wszyscy mieszkañcy, nie tylko gminy £obez, ale i ca³ego powiatu, bêd¹
robili wszystko, ¿eby to nag³oœniæ –
powiedzia³ Kazimierz Chojnacki.
¯adn¹ tajemnic¹ nie jest i o tym
ju¿ pisaliœmy, ¿e niewielk¹ inwestycj¹ maj¹c¹ powstaæ w pobli¿u
podstrefy jest biogozownia. MM

Kazimierz Cieciel¹g odchodzi na emeryturê

Zmiany w Sanepidzie
(POWIAT). 9 kwietnia Kazimierz Cieciel¹g koñczy swoj¹
pracê na stanowisku Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- W uzgodnieniu z dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, na czas okreœlony, do koñca
roku, powierzam pe³nienie obowi¹zków pani inspektor Teresie
Witczak. Na to stanowisko bez konkursu powo³uje wojewoda. Wyst¹pi³ do ministra o spowodowanie, by
powo³ywanie odbywa³o siê w drodze konkursu. Do marca mia³a byæ
odpowiedŸ. W zwi¹zku z tym, ¿e nie

otrzymaliœmy jej, doszliœmy do
uzgodnienia z dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, ¿e
do koñca roku powierzymy stanowisko – powiedzia³ starosta ³obeski
Ryszard Brodziñski.
Przepisy dopuszczaj¹ powo³ywania pracowników samorz¹dowych na stanowisko dyrektora bez
konkursu, jednak Powiatowa Stacja-Sanitarno Epidemiologiczna
nie podlega pod Ustawê o pracownikach samorz¹dowych. W Ustawie
o Sanepidzie nie ma jednak formu³y
powo³ywania inspektora. St¹d zawieszenie w czasie, a¿ do wyjaœnienia tej kwestii.
MM
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Dzisiaj sesja w Resku

Chc¹ zmieniæ metodê
ustalania i wysokoœæ
op³at za œmieci
(RESKO) Dzisiaj, 26 marca,
na obradach zbior¹ siê radni
Rady Miejskiej w Resku. Sesja
odbêdzie siê o godz. 16. w Centrum Kultury.
Najpierw blok informacyjnosprawozdawczy; sprawozdanie burmistrza ze swojej pracy; informacja
kierownika posterunku Policji o stanie bezpieczeñstwa oraz skutecznoœci Policji w gminie w 2012 r., informacja komendanta Stra¿y Miejskiej
o jej dzia³aniach w roku ubieg³ym i
podobna informacja z OPS. Nastêpnie radni bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje i zapytania i otrzymaj¹ odpowiedzi na nie.
W bloku uchwa³odawczym radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w sprawach: zmian w bud¿ecie; zatwierdzenia taryf za wodê i œcieki; pobo-

ru inkasa i prowizji za inkaso; wyboru metody ustalenia op³aty za
gospodarowanie odpadamy oraz
ustalenia wysokoœci stawki tej op³aty, a tak¿e zmiana wzoru deklaracji
o wysokoœci tej op³aty sk³adanej
przez w³aœciciela nieruchomoœci;
przyjêcie programu opieki nad
zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t
w gminie. Sesjê zakoñcz¹ wolne
wnioski i komunikaty.
(r)

Komitet Organizacyjny
obchodów 725-lecia Reska
zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ do mieszkañców Reska i Gminy o wypo¿yczenie lub przekazanie przedmiotów, osobistych pami¹tek, dokumentów
oraz zdjêæ zwi¹zanych z histori¹ Reska i jego mieszkañców, z krótkim
opisem historii danego przedmiotu lub zdjêcia.
Pami¹tki te zostan¹ wyeksponowane na wystawie w Gimnazjum w Resku
w dniu 22 czerwca 2013 r., podczas uroczystych obchodów nadania praw
miejskich, a nastêpnie przeniesione do Centrum Kultury, gdzie udostêpnione bêd¹ wszystkim mieszkañcom i goœciom odwiedzaj¹cym nasze miasteczko.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego pami¹tki przyjmuj¹ oraz wszelkich informacji udzielaj¹ dyrektor i z-ca dyrektora Centrum Kultury w
Resku (tel. 91 3951338), zobowi¹zuj¹c siê tym samym do opieki nad powierzonymi materia³ami i pami¹tkami oraz do ich zwrotu w stanie nienaruszonym.
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Bezrobocie - „sytuacja lekko alarmuj¹ca”
uwagê, ¿e w poprawê sytuacji w
powiecie musz¹ byæ zaanga¿owane
ró¿ne samorz¹dy i instytucje.
- Ani sam urz¹d pracy, ani gminy
nic same nie zrobi¹, nie œci¹gn¹ tu
inwestorów. Tu musi byæ wspó³praca i to bardzo œcis³a, dlatego, ¿e
grunty i podatki od nieruchomoœci
to kwestie, które s¹ w gestii gmin,
natomiast wyposa¿enie tego w ludzi
to s¹ ju¿ instrumenty, które s¹ w
gestii powiatu. Roboty publiczne
bêd¹ mog³y prowadziæ równie¿ starostwa, wprawdzie nie zmniejsza to
bezrobocia, ale przynajmniej je
³agodzi – powiedzia³.

(POWIAT). W tym
roku bezrobocie zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i w
powiecie ³obeskim
znacznie wzros³o.
Stopa bezrobocia w styczniu
2013 roku dla województwa zachodniopomorskiego wynosi³a 19,1
proc. (w grudniu ub. roku – 18,1
proc.), dla powiatu ³obeskiego –
29,8 proc., gdy miesi¹c wczeœniej –
29 proc.). W lutym bezrobocie w
powiecie ³obeskim wynosi³o ju¿
30,03 proc.
W styczniu najwiêkszy procentowy udzia³ bezrobotnych w liczbie
ludnoœci w wieku produkcyjnym
utrzymywa³ siê w gminie Radowo
Ma³e i wynosi³ 17,4 proc. (w grudniu – 16,3 proc.), nastêpnie w gminie Resko – 15,6 proc. (w grudniu –
15,1 proc.), w gminie Dobra – 14,7
proc. (14,2 proc.), w gminie Wêgorzyno – 14,4 proc. (13,7 proc.) i w
gminie £obez – 13 proc. (12,5
proc.). Dla powiatu ³obeskiego
wskaŸnik ten wynosi³ 14,5 proc.
(13,9 proc.).
W ostatnim dniu grudnia w powiatowym Urzêdzie Pracy w £obzie
by³o zarejestrowanych 3432 osób w
tym 649 z prawem do zasi³ku (273
kobiet). W 2012 roku Dzia³ Ewidencji, Œwiadczeñ i Archiwum w
£obzie wraz z Punktem Obs³ugi
Osób Bezrobotnych w Resku nalicza³ i wyp³aca³ zasi³ki dla 1503 osób
bezrobotnych w kwocie 5.984.884
z³. Stypendia sta¿owe i szkoleniowe
oraz dodatki aktywizacyjne wyp³acono na ³¹czn¹ kwotê 1.725.764 z³.
Najwiêksz¹ grup¹ osób pozostaj¹cych bez pracy byli bezrobotni w
wieku 25-34 lata, a w drugiej kolejnoœci osoby w wieku 35-44 lat.
W ubieg³ym roku zawarto 202
umowy z pracodawcami na sta¿e dla
306 osób z Funduszu Pracy na kwotê 1.133.572 z³ i 15 umów z EFS na
kwotê 71.397 z³. W 2012 sta¿ ukoñczy³o 98 osób, z czego 66 osób podjê³o zatrudnienie po sta¿u. Pozosta³e osoby kontynuuj¹ sta¿ w tym
roku.
Podpisano umowy z 70 osobami
na prace interwencyjne na kwotê
282.484z³. Po zakoñczeniu prac interwencyjnych 20 osób podjê³o pracê. W 2013 r. 21 osób kontynuuje
prace interwencyjne.
W ramach robót publicznych
zosta³o zatrudnionych 39 osób, na

ten cel przeznaczono 226.490 z³.
W roku 2012 r. w wyniku porozumienia zawartego z gminami:
£obez, Resko, Wêgorzyno i Dobra
w pracach spo³ecznie u¿ytecznych
uczestniczy³o 128 osób. Na prace
spo³ecznie u¿yteczne przeznaczono
156.648 z³,
PUP w £obzie zrefundowa³ w
poprzednim roku koszty dojazdów
do miejsca pracy i miejsca odbywania sta¿u dla 150 osób na kwotê
95.123 z³.
W ramach refundacji sk³adek
ZUS wyp³acanych w oparciu o umowê ze Spó³dzielni¹ Socjaln¹ Skwerek z siedzib¹ w Wêgorzynie, PUP
w £obzie wyp³aci³ 2.073 z³,
PUP na podstawie zawartego
porozumienia z Centrum Integracji
Spo³ecznej, zrefundowa³ w 2012
roku œwiadczenia integracyjne oraz
sk³adki ZUS wyp³acane przez CIS
dla 136 uczestników na ogóln¹ kwotê 628.847 z³.
Dotacje i szkolenia
W 2012 Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie przyzna³ dotacje dla 70
osób bezrobotnych na kwotê w wysokoœci 1.273.651 z³.
PUP dofinansowa³ utworzenie
44 miejsc pracy u lokalnych przedsiêbiorców. £¹czna kwota wykorzystana na ten cel wynios³a 823.390 z³.
Zrefundowano równie¿ ze œrodków
PFRON koszty utworzenia 2 miejsc
pracy dla osób niepe³nosprawnych.
Przedsiêbiorcom na ich utworzenie
przyznano 60 tys. z³.

W tamtym roku zosta³o zorganizowanych ogó³em 159 szkoleñ, 10
grupowych i 149 indywidualnych, w
których uczestniczy³y 232 osoby.
£¹czna kwota wydatkowana na ten
cel wynios³a 1.079.129 z³.
Sytuacja lekko alarmuj¹ca
Podczas sesji Rady Powiatu dyrektor PUP Jaros³aw Namaczyñski
poinformowa³, ¿e o ile w styczniu
uda³o nam siê spaœæ z pierwszego
miejsca w województwie zachodniopomorskim, to w lutym z powrotem nasz powiat sta³ siê wiod¹cym
pod k¹tem liczby osób bezrobotnych.
- To wynik tego, ¿e skoñczy³ siê
milionowy projekt z pozyskanych
pieniêdzy jesieni¹ ubieg³ego roku.
Za luty mamy bezrobocie w wysokoœci 30,03 proc. Jest to sytuacja
lekko alarmuj¹ca, ale nie jesteœmy
na pierwszym miejscu w kraju. Ju¿
sporo funduszy jest zaanga¿owanych, trzymamy jednak pulê pieniêdzy m.in. dla absolwentów szkó³ na
czerwiec, ¿eby nie okaza³o siê, ¿e
pieni¹dze s¹ wszystkie wydatkowane. Po to s¹ przez nas wprowadzone
ró¿ne ograniczenia m.in. gwarancja
zatrudnienia, któr¹ szczególnie
mocno wymagamy od firm prywatnych, bo tam s¹ szanse na sta³e miejsca pracy albo przynajmniej na terminowe miejsca pracy. Najwiêcej
pieniêdzy trzymamy i kierujemy do
firm prywatnych – powiedzia³ Jaros³aw Namaczyñski.
Radny Ryszard Sola zwróci³

Manipulujemy statystyk¹
Starosta ³obeski Ryszard Brodziñski poinformowa³, ¿e Powiatowy Urz¹d Pracy do koñca marca ma
stworzyæ strategiê przeciwdzia³ania
bezrobociu. Zamiar zarz¹du jest
taki, aby rozwin¹æ wspó³pracê z
gminami i z przedsiêbiorcami. PUP
ma wyjœæ do nich z propozycj¹.
- Obecnie jest tak, ¿e jeœli s¹
pieni¹dze, to wchodzimy na wy¿sz¹
pozycjê, wycofujemy œrodki rz¹dowe i nagle u nas bezrobocie roœnie.
Manipulujemy statystyk¹: sta¿ami,
robotami publicznymi, które nie
za³atwiaj¹ problemu bezrobocia, to
jest tylko ³agodzenie bezrobocia.
Bezrobocie zale¿y od rozwoju gospodarczego.
Zak³ady Mechanizacji Rolnictwa prze¿ywaj¹ k³opoty finansowe,
gro¿¹ zwolnienia, bo podwykonawca autostrady do Strykowa nie dosta³ swoich pieniêdzy, a zamówi³
rzeczy w £obzie. Wykonane elementy nie da³y firmie dochodu. I
tego rodzaju sytuacje s¹ mocno powi¹zane – powiedzia³ starosta.
Co za czasy, ¿e nawet PUP ma
problemy z zatrudnieniem i nie chodzi o brak chêtnych do pracy, a brak
œrodków na zatrudnienie. Ale nie
tylko w PUP brakuje ludzi, w policji
równie¿ i równie¿ tutaj nie ma œrodków na zatrudnienie, a powiatowe
jednostki nie mog¹ samodzielnie
decydowaæ o liczbie zatrudnionych.
Z takim samym problemem spotykaj¹ siê firmy prywatne. Ró¿nica
polega na tym, ¿e PUP nie zbankrutuje. Nie zbankrutuj¹ równie¿ gminy, jednak PUP dopuszcza sytuacjê,
w której na sta¿ przyjmowani s¹
ludzie bez gwarancji zatrudnienia w
jednostce. Od firm prywatnych takiej gwarancji wymaga siê. I czêsto
jest tak, ¿e w firmie prywatnej przyda³by siê sta¿ysta, który zosta³by
wdro¿ony w pracê, przeszkolony,
naby³by nowych umiejêtnoœci, ale
trudno daæ gwarancjê zatrudnienia
komuœ, kto byæ mo¿e nie nadaje siê
na dane stanowisko, a w dodatku

tygodnik ³obeski 26.3.2013 r.
firmy same nie maj¹ pewnoœci w³asnego istnienia. Zapomina siê przy
tym, ¿e to firmy prywatne wypracowuj¹ PKB. £agodzenie bezrobocia
odbywa siê przez urzêdy, które
przyjmuj¹ sta¿ystów najczêœciej
bez gwarancji zatrudnienia.
Podczas sesji radny Józef Drozdowski zwróci³ uwagê na urzêdy
miejskie w Wêgorzynie i w £obzie,
które daj¹ d³u¿sze gwarancje zatrudnienia.
- Sytuacja finansowa jest naprawdê dramatyczna w gminach, ale
jednak te gminy potrafi³y znaleŸæ
œrodki na zatrudnienie. Z tego miejsca chcia³bym serdecznie podziêkowaæ burmistrz Monice KuŸmiñskiej, mimo bardzo nieciekawej sytuacji finansowej oraz panu burmistrzowi Ryszardowi Soli. Mo¿e znalaz³oby siê w starostwie trochê pieniêdzy na to, aby zatrudniæ sta¿ystów w starostwie – powiedzia³ radny.
Poni¿ej przedstawiamy, jak to
wygl¹da w poszczególnych gminach.
W Urzêdzie Miejskim w £obzie
zatrudniono 10 sta¿ystów, cztery
osoby na szeœæ miesiêcy bez gwarancji zatrudnienia, szeœæ osób na
pó³ roku, w tym cztery z gwarancj¹
zatrudnienia na 3 miesi¹ce. Urz¹d
Miejski w Wêgorzynie – dwie osoby na szeœæ miesiêcy bez gwarancji
zatrudnienia, 1 osoba na osiem miesiêcy z gwarancj¹ zatrudnienia na
cztery miesi¹ce, 1 osoba na szeœæ
miesiêcy z gwarancj¹ zatrudnienia
na 3 miesi¹ce, 2 osoby na szeœæ
miesiêcy z gwarancj¹ zatrudnienia
na szeœæ miesiêcy, jedna osoba na 8
miesiêcy z gwarancj¹ zatrudnienia
na 6 miesiêcy. W Resku 2 osoby na
pó³ roku bez gwarancji zatrudnienia. W Urzêdzie Miejskim w Dobrej
2 osoby na pó³ roku i w Urzêdzie
Gminy w Radowie ma³ym 1 osoba
bez gwarancji zatrudnienia i GOK 1
osoba na pó³ roku bez gwarancji
zatrudnienia. W Starostwie Powiatowym w £obzie z kolei 2 osoby na
rok bez gwarancji zatrudnienia, jedna na 7 i jedna na 6 miesiêcy bez
gwarancji zatrudnienia. Kolejne
sta¿e s¹ w szko³ach, PCPR, Domu
Dziecka, ARIMR w £obzie czy Prokuraturze, S¹dzie, ZUS-ie, a nawet
w Powiatowym Urzêdzie Pracy i te¿
bez gwarancji zatrudnienia. W pozosta³ych jednostkach zatrudnienie
na miesi¹c ewentualnie trzy, w
wiêkszoœci jednak bez gwarancji
zatrudnienia.
Sytuacja finansowa jest naprawdê dramatyczna w gminach, ale
same gminy do tej sytuacji doprowadzaj¹. Gdyby robi³y zakupy w
firmach we w³asnej gminie i gdyby
firmy z danych gmin wykonywa³y
zlecenia, szko³y kupowa³y we w³asnych ksiêgarniach i gdyby by³o
mniej marketów, to gminy by³yby w
lepszych kondycjach.
MM
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Reski szpital dla Gryfic?
(RESKO). Kwestia przysz³oœci reskiego szpitala oraz ewentualnej zmiany w³aœciciela co jakiœ
czas powraca na forum publiczne.
Tym razem rozmawiano o tym
podczas sesji Rady Powiatu.
Zarz¹d powiatu ³obeskiego spotka³ siê z dyrektorem szpitala SP
ZOZ w Gryficach Jackiem Pietryk¹
w sprawie dokonania ewentualnych
zmian w umowie dzier¿awy szpitala
w Resku. Kwestia zmiany umowy
jest bezpoœrednio zwi¹zana z planami rozbudowy reskiego szpitala pod
k¹tem geriatrii.
Radna Halina Szymañska zauwa¿y³a, ¿e w piœmie mówi siê
przede wszystkim o tym, aby zmieniæ zapisy umowy w taki sposób,
aby SP ZOZ w Gryficach móg³ w
trybie bezprzetargowym nabyæ nieruchomoœæ. Radna wyjaœni³a, i¿ w
aneksie zawarta by³a uwaga, ¿e powiat ³obeski zwróci dokonane nak³ady zarówno konieczne, jak i u¿yteczne, czyli wszystko bêdzie zaliczone na poczet ceny.
- Czyli mówi siê o czymœ, o czym
mówi³o siê wczeœniej, ¿e jest to absolutnie niemo¿liwe w trybie podpisanego aneksu. Na poprzedniej se-

sji by³ przeg³osowany protokó³ Komisji Rewizyjnej i pan starosta by³
zobowi¹zany do przedstawienia
nam skutków wynikaj¹cych z podpisanego aneksu w zwi¹zku z ju¿
zrealizowanymi przez SP ZOZ inwestycjami. Czy w tym zespole, o
którym pan wspomina, bêd¹ pracowali radni przed podjêciem jakiejkolwiek decyzji? Czy rada dowie siê
o stanowisku zarz¹du? Rozumiem,
¿e przy dokonaniu kolejnej inwestycji praktycznie za darmo oddajemy
szpital. Mam nadziejê, ¿e zarz¹d nie
podejmie takiej decyzji podpisania
aneksu bez analizy i konsultacji z
rad¹ - dopytywa³a radna.
Starosta ³obeski Ryszard Brodziñski przyzna³, ¿e nie ma jeszcze
informacji o skutkach finansowych.
- Gdyby zarz¹d przyobieca³ jak¹kolwiek formê zbycia nieruchomoœci, naruszy³by swoje kompetencje. Do tego konieczna jest uchwa³a
Rady Powiatu. Zarz¹d nie jest w stanie bez przekroczenia kompetencji
podj¹æ jakiejkolwiek decyzji w tej
sprawie – wyjaœni³ starosta Ryszard
Brodziñski.
Wicestarosta Jan Zdanowicz
doda³, ¿e zarz¹d nie mo¿e podj¹æ
decyzji odnoœnie prawa pierwoku-

Miejsce zapomniane przez Boga i ludzi?

£askawszym okiem
na Œwiêtoborzec
(ŒWIÊTOBORZEC). Nieszczêœciem Œwiêtoborca jest to, ¿e
nie jest wsi¹, a dzielnica le¿y w
znacznej odleg³oœci od zabudowy
miejskiej. Do tego dochodz¹ ró¿ni
w³aœciciele.
Kwestiê Œwiêtoborca podczas
komisji po³¹czonych Rady Miejskiej w £obzie podjê³a radna Maria
Pokomeda.
- To jest nieszczêœcie tego miejsca. Nie jest wsi¹, w zwi¹zku z tym
nie ma ¿adnego funduszu so³eckiego. Ludzie mieszkaj¹ na obrze¿u.
Tam po prostu diabe³ dobranoc
mówi, to miejsce zapomniane przez
Boga i ludzi. Tam przyda³aby siê
jakaœ œwietlica. Myœlê, ¿e ka¿da
wieœ na terenie gminy £obez lepiej
sobie radzi. Chcia³abym, by mieæ
na uwadze mieszkañców Œwiêtoborca i pomyœleæ, w jaki sposób
mo¿na im pomóc. Trzeba by³oby
siê nad tym zastanowiæ. Jest to
smutny widok – powiedzia³a radna
i przytoczy³a kilka bol¹czek mieszkañców dzielnicy.

W Œwiêtoborcu s¹ dwa przystanki autobusowe. Autobus szkolny
zatrzymuje siê przy sklepie. Do ¿adnego przystanku nie prowadzi chodnik. Tym samym, gdy pada deszcz,
dzieci nie maj¹ jak dojœæ na przystanek. Musia³yby iœæ w b³ocie. Dzieci
nie maj¹ te¿ ¿adnej ochrony przed
deszczem.
Chodnik jest odœnie¿any tylko
do pomnika, a dalej zalega œnieg a¿
do wiosny. Nie dzia³a oœwietlenie
wzd³u¿ budynków w starej czêœci.
Czasami zaœwiec¹ lampy, by potem
zgasn¹æ na kilka nocy. O drogach w
Œwiêtoborcu pisaliœmy wielokrotnie. Najlepsze auta do jazdy to terenowe, w innym wypadku mo¿na
zniszczyæ samochód.
Problemów w tej dzielnicy jest
wiele, rzadko jednak problemy
mieszkañców tej czêœci miasta poruszane s¹ na sesji. Trudnoœæ te¿ polega na tym, i¿ ci¹gle czêœci¹ terenów, w tym drogami, zarz¹dza
Agencja. Przejmowanie dróg przeci¹ga siê w czasie, a najbardziej
cierpi¹ na tym sami mieszkañcy. M

pu szpitala reskiego przez SP ZOZ
Gryfice.
- W aneksie nr 2 by³o napisane,
¿e zostanie wszczêta procedura
zmierzaj¹ca do bezprzetargowego
zbycia nieruchomoœci. Decyzjê jednak podejm¹ radni. Natomiast w
kwestii kosztów trzeba zwróciæ
uwagê, ¿e wœród inwestycji, jakie
zostan¹ dokonane, czêœæ kosztów to
bêdzie wk³ad w³asny, a czêœæ wk³ad
ze œrodków Unii Europejskiej i to
jest bardzo istotne. My jako zarz¹d
mieliœmy takie kompetencje i mogliœmy podj¹æ decyzje. Nie podjêliœmy jej. Wys³uchaliœmy pana dyrektora Jacka Pietrykê na zarz¹dzie i
decyzj¹ zarz¹du zostanie powo³ana
komisja, która ma przygotowaæ projekt ewentualnego aneksu. Aneks
nie zostanie przyjêty przez nas, ale
zostanie poddany pod konsultacjê
rady – wyjaœni³ wicestarosta. MM

Sesja
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). Dzisiaj o
godz. 14.00 rozpocznie siê sesja
Rady Miejskiej.
Radnym zostan¹ przed³o¿one
projektu uchwa³ w sprawach: przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowziêcia NMP
w Wêgorzynie, przyznania dotacji
Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Œw. Jana Chrzciciela w Sielsku,
przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Œw. Tomasza
Aposto³a w Runowie.
Radni przyjm¹ program opieki
nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t w gminie w 2013 roku. Kolejnym projektem uchwa³y, to wyra¿enie zgody na wyodrêbnienie funduszu so³eckiego w bud¿ecie.
Radni zadecyduj¹ równie¿, czy
wyraziæ zgodê na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w
obrêbie Runowo, nieruchomoœci
gruntowych po³o¿onych w obrêbie
Po³chowo, wyra¿enia zgody na
sprzeda¿ czêœci nieruchomoœci zabudowanej w miejscowoœci Wêgorzyno oraz sprzeda¿ nieruchomoœci
gruntowej po³o¿onej w obrêbie
Mieszewo.
op
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Pi¹ty konkurs gminny na naj³adniejsz¹ palmê

Palmy wielkanocne w Przytoni
(PRZYTOÑ, Gm. Wêgorzyno) Niedziela palmowa to wielkie
wydarzenie dla katolików. Nietypowo, ale jak co roku œwiêcenie
palm, po³¹czone z gminnym wêgorzyñskim konkursem na naj³adniejsz¹ palmê, odby³o siê w
sobotê, w koœciele w Przytoni.
Udzia³ brali przedstawiciele so³ectw gminnych z piêknie ustrojonymi palmami, a powagi imprezy dodawa³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska oraz przedstawiciel rady powiatu ³obeskiego Józef
Drozdowski. Sponsorzy: p. Pastwa,
p. Drozdowski, p. Grekowicz, p.
Macedoñska, p. Szymko, stowarzyszenie SIEJA oraz ks. Wójciak ufundowali nagrody.
Komisjê uj¹³ urok palmy œwi¹tecznej z Przytoni i to so³ectwo

wygra³o konkurs na naj³adniejsz¹
palmê. Drugie miejsce zdoby³a wieœ
Chwarstno, a trzecie Winniki. Gratulacje nale¿¹ siê tak¿e pozosta³ym
uczestnikom konkursu, przecie¿
wiadomo ile chêci, pomys³u i wysi³ku wymaga skomponowanie i konstrukcja takiej palmy œwi¹tecznej. A
wiadomo, ¿e w tym roku pogoda nas
nie rozpieszcza, wiêc jeszcze raz
gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ksiêdzu Karolowi za
wspomaganie duchowe. S³odyczy
te¿ nie zabrak³o, piêknie ozdobiony
tort z fajerwerkiem ognistym spodoba³ siê, a smakowa³ bardzo wszystkim uczestnikom spotkania. Pi¹ty
(hmm, ma³y jubileusz) konkurs na
naj³adniejsz¹ palmê wielkanocn¹
tak siê w³aœnie zakoñczy³. Do zobaczenia w przysz³ym roku...
S³awomir Szy³owicz, Cieszyno

Konkurs Wielkanocny rozstrzygniêty
(RESKO). Centrum Kultury
w Resku zorganizowa³o dla
przedszkolaków, uczniów i osób
doros³ych Konkurs Wielkanocny
,,Zwyczaje, pisanki, stroiki i ozdoby wielkanocne’’.
W kategorii przedszkole i kl.
„0”: ,,PISANKA WIELKANOCNA” nagrody i wyró¿nienia otrzy-

muj¹: I miejsce Oskar Maliñski, 6 lat
- SP Starogard, II miejsce - Fernandez Ilgiewicz, 6 lat - Przedszkole
Miejskie w Resku, III miejsce Bartek Szutkowski, 5 lat Przedszkole Miejskie w Resku. Wyró¿nienie:
Jagoda Golmont, 5 lat - SP Resko,
Filia w £osoœnicy, Jakub D¹browski, 6 lat – SP Resko, Filia w £osoœnicy.
W kategorii Klasy I-III: ,,ZWYCZAJE WIELKANOCNE” I miejsce zdoby³a: Julia Filipek Kl. III a SP Resko, II miejsce - Norbert Pyœ,
8 lat z SP Resko, III miejsce - Julian
Nadzieja kl. II SP Resko, Filia w
£osoœnicy. Wyró¿nienie otrzyma³y:
Nikola Cichocka - kl. II SP Starogard oraz Patrycja Pude³ek - kl. II SP
Starogard.
W kategorii klasy IV-VI: ,,PISANKI, KRASZANKI I OZDOBY
WIELKANOCNE” I miejsce zajê³a
Karolina Lewicka – kl. Vc SP Resko, II miejsce: Maciej Pejcz – kl. IV

b SP Resko, III miejsce: Monika
Majczyk – kl. IVb SP Resko. Wyró¿nienie przyznano dla Marity Romañczuk – kl. Va SP Resko.
W kategorii Gimnazjum, szko³y
ponadgimnazjalne i doroœli:
„STROIK WIELKANOCNY”

I miejsce otzryma³ Otto Lubczyk
- DPS Resko, II miejsce: Monika
Uldynowicz - ko³o plastyczne CK,
III miejsce: Kinga Burek - ko³o plastyczne CK. Wyró¿nienia przyznano Wies³awowi Pomiñskiemu z
DPS Resko oraz Kacprowi Wiœniewskiemu - ko³o plastyczne CK.
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£obeska Baba z wielk¹ werw¹
(£OBEZ). Organizuj¹c cykliczn¹ imprezê niezwykle ³atwo
wpaœæ w schematyzm, który potrafi zniszczyæ nawet najbardziej
szlachetn¹ inicjatywê. Tego udaje
siê unikaæ zaledwie trzyosobowemu zespo³owi Wydzia³u Oœwiaty i
Promocji przy starostwie powiatowym w £obzie, który odpowiada za Jarmark Wielkanocny
£obeska Baba Wielkanocna.
Ju¿ po raz dziewi¹ty ulicami
miasta przeszed³ wielkanocny korowód, nios¹c ze sob¹ poœwiêcone w
³obeskim koœciele palmy. W organizacji £BW, która zdo³a³a wpisaæ siê
na sta³e w kalendarz imprez, nie
przeszkodzi³a zimowa aura. Organizatorzy szybko i sprawnie przenieœli j¹ na halê sportow¹, informuj¹c o tym wczeœniej wszelkimi dostêpnymi drogami. Aby unikn¹æ
sztampy i zachêciæ do udzia³u w
£BW nie tylko so³ectwa i rzemieœlników, ale równie¿ i mieszkañców
powiatu, w tym roku pojawi³y siê
nowe pomys³y m.in. Wiosenne Tajemnice Babcinej Szafy. W konkursie wystartowa³y m³ode mieszkanki
powiatu ³obeskiego, które z zapa³em zabra³y siê za szukanie inspiracji w babcinych szafach. Do kreacji
wystarczy³y czasami drobiazgi
typu: pasek, torebka i zdjêcia z ró¿nych okresów. Pomys³owoœæ
uczestniczek nie zna³a granic. Pojawi³y siê kreacje z lat 20. ubieg³ego
wieku, ale i 60. czy 80. Zdjêcia zosta³y udostêpnione na Facebooku,
gdzie swoje g³osy mogli oddaæ
wszyscy odwiedzaj¹cy stronê.
Kolejn¹ nowoœci¹ £obeskiej
Baby Wielkanocnej by³o poszukiwanie Ch³opa do Baby. Tutaj niestety panowie zawiedli, nie zg³osi³ siê
ani jeden chêtny do towarzyszenia
£obeskiej Babie Wielkanocnej.

Tym samym ju¿ dziewi¹ty raz atrakcyjna Baba samotnie rozdawa³a
czekoladowe jajka najm³odszym
uczestnikom jarmarku. W tym roku
swaty nie powiod³y siê, byæ mo¿e w
nastêpnym znajdzie siê choæ jeden
odwa¿ny pan, który stanie w konkury o £obesk¹ Babê.
Podczas jarmarku nie mog³o i
nie zabrak³o nie tylko gminnych stoisk, ale i rzemieœlników, którzy
przybyli do £obza z ca³ego regionu,
aby zaprezentowaæ i sprzedaæ swoje towary. Na stoiskach mo¿na by³o
kupiæ nie tylko pisanki i wielkanocne ozdoby, ale i wszelkiego rodzaju
jad³a, napoje oraz wyroby w ogóle
nie zwi¹zane z Wielkanoc¹, w tym
rycerskie akcesoria.
Wraz z £obesk¹ Bab¹ Wielkanocn¹ tradycyjnie organizowany
jest przegl¹d zespo³ów ludowych.
Zespo³y i tym razem nie zawiod³y,
prezentuj¹c na scenie swoje umiejêtnoœci.
Niedziela Palmowa up³ynê³a w
£obzie w niezwykle sympatycznej i
mi³ej atmosferze, a wieloœæ ró¿nych
propozycji sprawi³a, ¿e czas mija³
niepostrze¿enie.
Wyniki konkursów
KATEGORIE: WYPIEKI
+ BABY WIELKANOCNE
Komisja w sk³adzie: Jaros³aw
Rzepa – Cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego,
Zdzis³aw Tararako – Redaktor Radia Szczecin, Ryszard Sola – Prezes
Zarz¹du SEC £obez oraz Sylwester
Gêbala – uczeñ szko³y cukierniczej
w Szczecinie wy³oni³a laureatów w
poszczególnych kategoriach i przyzna³a nagrody.
W kategorii g³ównej Super Baba
I miejsce zdoby³o Stowarzyszenie
„ARKA” w Resku za „Super Babê”.
Nagroda Marsza³ka Województwa

Zachodniopomorskiego (Robot
wieloczynnoœciowy „Kasia” firmy
Zelmer) wrêczy³ Jaros³aw Rzepa.
Stowarzyszenie za swój wypiek
otrzyma³o równie¿ nagrodê firmy
„ASPROD” – bon o wartoœci 100 z³
do wykorzystania w sieci sklepów
„ASPROD”, wrêczy³a go Iwona
Dy³a, przedstawiciel firmy.
II miejsce zdoby³ Gminny Klub
Kultury w Karnicach za „Babê”,

DPS Resko

Joanna Krzemieñ, Dobra

otrzymuj¹c Nagrodê Starosty £obeskiego (Robot do ciasta z mis¹).
Nagrodê wrêczy³ wicestarosta ³obeski Jan Zdanowicz.
III miejsce otrzyma³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich w We³tyniu za
„Babê Cappucino”. Nagrodê Dyrektora ZODR w Barzkowicach
(odkurzacz Samsung) wrêczy³ Zastêpca Dyrektora Zachodniopomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolni-
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czego w Barzkowicach Jaromir Palusiñski.
W kategorii Wypieki
wielkanocne
I miejsce równie¿ zdoby³o Stowarzyszenie „ARKA” w Resku za
„Babeczki”. Nagrodê Marsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego (Sokowirówka Zelmer) wrêczy³ cz³onek zarz¹du Województwa
Zachodniopomorskiego Jaros³aw
Rzepa, druga nagrodê w tej kategorii bon o wartoœci 100 z³ do wykorzystania w sieci sklepów
„ASPROD” wrêczy³a przedstawiciel firmy Iwona Dy³a.
Miejsce II zdoby³a Œwietlica w
Ro¿nowie za „Greck¹ Karythopitê”. Nagrodê Starosty £obeskiego
(grill elektryczny) wrêczy³ wicestarosta Jan Zdanowicz.
II miejsce otrzyma³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich w We³tyniu za
„Seruœ”, otrzymuj¹c nagrodê ufundowan¹ przez firmê SEC (robot do
ciasta). Nagrodê wrêczy³ Prezes
Zarz¹du SEC £obez Ryszard Sola.
Kolejn¹ kategori¹, w której rywalizowano o pierwsze miejsca
by³y Ozdoby.
W podkategorii ozdoby, pisanki,
wyroby dziewiarskie komisja w
sk³adzie Iwona Karwowska Kierownik Dzia³u Etnografii Pomorza
Muzeum Narodowego w Szczecinie, skarbnik powiatu Helena Szulc,
przedstawicielka Zachodniopomorskiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach Ewelina Gielmuda, kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
£obzie Pawe³ Marek, wy³oni³a laureatów w nastêpuj¹cych podkategoriach i przyzna³a nagrody:
OZDOBY (STROIKI–KWIATY-SIANOPLOTY): Andrzej Drapikowski Biblioteka Publiczna w
Dobrej za „Super Babê Dobersk¹”,
który otrzyma³ Nagrodê Marsza³ka

Województwa Zachodniopomorskiego (sokowirówka „Zelmer”).
Nagrodê wrêczy³ cz³onek Zarz¹du
Województwa Zachodniopomorskiego Jaros³aw Rzepa.
W podkategorii PISANKI I
miejsce zajê³o Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w We³tyniu za „Pisanki
drapane”, które otrzyma³o Nagrodê
Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego (sokowirówka
„Zelmer”), nagrodê wrêczy³ cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego Jaros³aw Rzepa.
W kategorii WYROBY DZIEWIARSKIE I miejsce zajê³a Alicja
Staszczyk Ko³o Gospodyñ Miejskich z Gryfic za kompozycjê „Zaj¹czek, kaczka i wóz”. Otrzyma³a
nagrodê Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego (sokowirówka „Zelmer”), któr¹ wrêczy³ Jaros³aw Rzepa.
W kategorii PALMY + STOISKO komisja w sk³adzie: dyrektor
Muzeum Narodowego w Szczecinie
Lech Karwowski, zastêpca dyrektora Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT w Szczecinie Arkadiusz Misiuro, dyrektor
Wydzia³u Rolnictwa i Rybactwa
Urzêdu Marsza³kowskiego w
Szczecinie Dominik Gronet wy³oni³a laureatów w nastêpuj¹cych kategoriach i przyzna³a nagrody:

Rada Rodziców
Przedszkola Ha³aba³a
Iglice

CIS £obez

PALMY: I miejsce zdoby³a
Œwietlica w Zajezierzu, otrzyma³a
nagrodê Marsza³ka Województwa
Zachodniopomorskiego (grill elektryczny Zelmer). Nagrodê wrêczy³
Jaros³aw Rzepa. Miejsce II otrzyma³a œwietlica w Unimiu. W nagrodê otrzyma³a robot z mis¹ zakupion¹ przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Szczecinie (robot z mis¹). Wrêczy³
j¹ zastêpca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT w SzczecinieArkadiusz

Gimnazjum £obez

Gmina Resko
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Baba z wielk¹ werw¹
Misiuro. III miejsce otrzyma³a
œwietlica w Suliszewicach, w nagrodê dosta³a robot do ciasta, zasponsorowany przez Przedsiêbiorstwo
Przemys³u Ziemniaczanego „NOWAMYL” S.A. w £obzie. W imieniu prezesa „Nowamylu” wrêcza
wicestarosta Jan Zdanowicz.
Wszystkie palmy zg³oszone do
konkursu o wysokoœæ minimum 1,5
m, otrzyma³y wyró¿nienia i nagrody, ufundowane przez Starostê
£obeskiego.
NAGRODÊ SPECJALN¥ karnet roczny do Muzeum Narodowego w Szczecinie - otrzyma³
Gminny Klub Kultury w Karnicach,
przyznany i wrêczony przez dyrektora Muzeum Narodowego w
Szczecinie Lecha Karwowskiego.
Nagrodê za Najciekawsze Stoisko Wystawiennicze otrzyma³o
stoisko gminy Resko. Stoisko otrzyma³o Nagrodê Starosty £obeskiego
(maszynka do miêsa z szatkownic¹),
któr¹ wrêczy³ wicestarosta ³obeski
Jan Zdanowicz.
Laureatów w kategorii POTRAWY WIELKANOCNE + POTRAWY I WYPIEKI KRESOWE
wy³oni³a komisja w sk³adzie: Zastêpca Dyrektora Zachodniopomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Jaromir Palusiñski, Lider SLOW FOOD
Szczecin Andrzej Bu³awski oraz
Cz³onek Zarz¹du Powiatu Micha³
Kar³owski.
W kategorii POTRAWY
WIELKANOCNE I miejsce zdoby³ Tomasz Grenda z Bienic za „Deskê wêdlin tradycyjnie wêdzonych”, który otrzyma³ Nagrodê
Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego (maszynka do miêsa z szatkownic¹), wrêczy³ j¹ Jaros³aw Rzepa.
Miejsce II przyznano Stowarzyszeniu „ARKA” w Resku za „Pasztet”. Nagrodê Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (mikser)
w imieniu Prezesa ZIR wrêczy³
Cz³onek Zarz¹du Powiatu Micha³
Kar³owski.
Miejsce III zdoby³ Pawe³ Bot za
„Nalewkê z jagody kamczackiej”.
Nagrodê Przedsiêbiorstwa Przemys³u Ziemniaczanego „NOWAMYL”
S.A. w £obzie (robot do ciasta) w
imieniu Prezesa „Nowamylu” wrêczy³ wicestarosta Jan Zdanowicz.
W kategorii POTRAWY I WYPIEKI KRESOWE I miejsce
otrzyma³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich w We³tyniu za „Jaja faszerowane po staropolsku”. Nagrodê
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Genonefa Ulan, £obez

Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego (maszynka do miêsa z szatkownic¹ Zelmer) wrêczy³
Jaros³aw Rzepa.
Miejsce II otrzyma³ Pawe³ Bot
za „Szargañce”. Nagrodê Starosty
£obeskiego (grill elektryczny) wrêczy³ Cz³onek Zarz¹du Powiatu Micha³ Kar³owski.
Miejsce III otrzyma³ Gminny
Klub Kultury w Karnicach za „Pierogi z kuchni magnackiej”. Nagrodê Przedsiêbiorstwa Przemys³u
Ziemniaczanego „NOWAMYL”
S.A. (robot do ciasta) w imieniu
prezesa „Nowamylu” wrêczy³ wicestarosta Jan Zdanowicz.
Komisja w sk³adzie: Klaudia
Ungerman – Miss Polski 2008,
modelka, Ma³gorzata Jamro¿y –
MARGARET – piosenkarka i szafiarka, Ewa Dani³owicz – w³aœcicielka firmy Odzie¿owej MAXIMA
w Szczecinie oraz Anna Hebda –
w³aœcicielka salonu kosmetycznego
„Metamorfoza” w Dobrej równie¿
mia³a niezwykle trudne zadanie –
wy³oniæ laureatów w konkursie
„WIOSENNE
TAJEMNICE
BABCINEJ SZAFY”.
I miejsce zdoby³a Anna Zbrojewska za stylizacjê inspirowan¹
starym kinem. Bon upominkowy o
wartoœci 200 z³ do zrealizowania w
sklepach sieci MAXIMA ufundowany przez w³aœcicielkê firmy Ewê
Dani³owicz.
Miejsce II przypad³o Kamili
Banaszczyk za stylizacjê z babcinej
potañcówki w bia³o-czarne grochy.
Otrzyma³a Nagrodê Starosty £obeskiego - bon upominkowy o wartoœci 200 z³. Miejsce III zdoby³a Kamila Banaszczyk za wiosenn¹ jeansow¹ stylizacjê. Nagrodê - bon upominkowy na przed³u¿enie i zdobienie paznokci metod¹ ¿elow¹ ufundowa³a Anna Hebda w³aœcicielka
salonu kosmetycznego „Metamorfoza” w Dobrej.
Wyró¿nienie otrzyma³a Monika
Konwiñska za stylizacjê inspirowan¹ latami 40. we Francji. W nagrodê otrzyma³a misia ufundowanego przez Starostê £obeskiego.
Wszystkie nagrody wrêcza³a £obeska Baba Wielkanocna.
W opinii jurorów odnoœnie zwyciê¿czyni konkursu mo¿emy przeczytaæ: „Inspiracja starym kinem
jest ciekawa. Norki, d³ugie, czarne
rêkawice podkreœlaj¹ nastrój dawnej epoki. Czarno-bia³e zdjêcie jest
równie¿ odpowiednie. Jako jedyna
zadba³a o ka¿dy detal (strój, upiêcie w³osów i przede wszystkim t³o),
wyró¿nia siê od innych uczestniczek zdjêciem w kolorze czarno
bia³ym, co zosta³o do razu zauwa¿one”.
MM

Ewelina Gonga³a, £obez

Redaktor
Zdzis³aw
Tararako
ze zwyciêsk¹
bab¹

Anna Zbrojewska

Kamila Banaszczyk
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Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Pracowa³eœ/pracujesz za granic¹?
Odzyskamy twój podatek!!! (Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK)
Zasi³ki rodzinne. Telefon: 91 577 64
21 lub 511 99 22 70

Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368

Sprzedam 2/3 w³asnoœci domu
wolno stoj¹cego z ziemi¹ 1,13
ha, wieœ Jenikowo 42, gm. Maszewo. Tel. 601 691 998, 91 392
5077

Sprzedam jasne, parterowe, 2-pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam 9 ha ziemi, gmina £obez.
Tel. 91 397 5894

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865.

Oferujê do sprzeda¿y dom jednorodzinny w £obzie, parterowy, z dodatkow¹ mo¿liwoœci¹ zagospodarowania poddasza. Dom znajduje siê w
dzielnicy domów jednorodzinnych
na zagospodarowanej dzia³ce o
pow. 1230 mkw. W sk³ad zabudowy
wchodzi przestronny salon z kuchni¹
po³¹czony z holem, 2 ³azienki, 3 sypialnie, przedsionek oraz pomieszczenie gospodarcze z zastosowaniem jako pralnio-suszarnia oraz
jako ³azienka. Ogrzewane z kominka z p³aszczem wodnym oraz w zastêpstwie ogrzewanie gazowe. Budynek posiada ogrzewanie pod³ogowe z mo¿liwoœci¹ regulacji temperatury na poszczególne pomieszczenia. W bryle budynku znajduje siê
przestronny, zadaszony taras oraz
dwustanowiskowy,
ogrzewany
gara¿. Posesja ogrodzona z dwoma
bramami wjazdowymi (automatyka).
Cena 550 tys. z³, do negocjacji. Tel.
792-240-272.

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika do renowacji
urz¹dzeñ przemys³owych. Tel. 506
135 335.
Szukam pracy na fermie lub jako
pracownik budowlany. Tel. 514
847 312.

Powiat gryficki
Kierowca emeryt, prawo jazdy
kat: A, B, C, C+E, T podejmie pracê na samochód ciê¿arowy lub
inne propozycje. Uprawniania na
dŸwig i ci¹gnik rolniczy na terenie
Polski. Badania wa¿ne do 2017
roku. Tel. 91 395 1038, 721 141
004.

Region
Zatrudniê handlowców i doradców
klienta. Praca w miejscu zamieszkania. Tel. 609 158 106

Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446.

ROLNICTWO
Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.

Powiat ³obeski

Kurki nioski odchowane, 7-tygodni (szczepione), sprzeda¿
od 25 marca. Gospodarstwo
Rolno-Drobiarskie ¯abowo 13.
Tel. 91 391 0666

Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.

Powiat ³obeski

Daj¹c og³oszenie
drobne
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 - sprawdŸ.
£obez,
ul. S³owackiego 6.

¯yto jare, ekologiczne, sprzedam.
Tel. 600 173 955.

Region
Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150KM. Tel.
661 194 854

Powiat drawski
Us³ugi remontowe Z³ocieniec i okolice. Darmowa wycena oraz transport. Tel. 517 188 627
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

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

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam BMW rok 2008,
seria 1 i seria 3. Tel. 602 507
454.

DOMY NA SPRZEDA¯
WÊGORZYNO - bliŸniak o pow. 54,48mkw, 2 pokoje , dzia³ka 979mkw
- CENA 155.000 z³
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 90,7mkw, dzia³ka 1142mkw
- CENA 330.000 z³
WÊGORZYNO - parter domu o pow54,9mkw+dzia³a 679mkw
- CENA 160.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dom o pow. 150mkw, dzia³ka 3300mkw
- CENA 65.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - 4 pokoje, pow. 100mkw, dzia³ka 1600mkw
- CENA 280.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - 3 pokoje, pow. 120mkw, dzia³ka 3000mkw
- CENA 190.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - 5 pokoi, pow. 219mkw, dzia³ka 1035mkw
- CENA 290.000 z³
WÊGRZYNO (okolica) - 4 pokoje, pow.80mkw, dzia³ka 4600mkw
- CENA 190.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - 8 pokoi, pow. 200mkw, dzia³ka 9246mkw
- CENA 350.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - 3 pokoje, pow.614mkw, dzia³ki 614mkw
- CENA 220.000 z³
MIESZKANIA SPRZEDA¯
WÊGORZYNO (okolica) - parter+strych, 2 pokoje, pow. 76mkw, dzia³ka 3251mkw - CENA 120.000 z³
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Wielkopostne œpiewanie...
WIKTORIA
KOPACZEWSKA

Tradycyjnie, w sobotê, przed
Niedziel¹ Palmow¹, w Lipianach
k. Pyrzyc, odby³ siê coroczny, a
zarazem VI Wojewódzki Konkurs Pieœni Wielkopostnych. Spo³ecznoœæ naszego miasta i parafiê,
reprezentowa³y dzieci i m³odzie¿
ze Szko³y Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w £obzie.
W czterech kategoriach wyst¹pi³o ok. 50 wykonawców, prezentuj¹c wysoki poziom artystyczny.
Wœród nagrodzonych i wyró¿nionych, znaleŸli siê i nasi uczniowie.
W kategorii zespo³y, II miejsce zajê³a schola „GENEZARET” z Gimnazjum, a wyró¿nienie otrzyma³a
schola „AGNUSKI” ze Szko³y Podstawowej nr 2. W kategorii soliœci
do lat 12, wyró¿nienie otrzyma³a
Wiktoria Kopaczewska ze Szko³y
Podstawowej nr 2.
Mi³¹ niespodziank¹ by³o te¿
dostrze¿enie przez Jury, opiekunów
i ich trudu w³o¿onego w pracê przygotowuj¹c¹ wykonawców do konkursu. Wœród trzech wyró¿nieñ
przyznanych w tej kategorii, dwa z
nich przypad³y naszym nauczycielom, tj. panu Grzegorzowi Stefanowskiemu z Gimnazjum i panu
Jaros³awowi Gêsickiemu ze Szko³y
Podstawowej nr 2.
Uczniom i ich opiekunom,
¿yczymy wiele dobrego i dalszych
sukcesów.
(JG)

U góry zespó³ AGNUSKI, na dole: GENEZARET.

P³acimy za wodê coraz wiêcej
(£OBEZ). Tradycyjnie dyskusja na temat taryf za wodê i œcieki
podczas komisji po³¹czonych w
£obzie by³a d³uga i burzliwa.
Radni szczegó³owo analizowali
poszczególne elementy sk³adowe
cen za wodê i œcieki. Jednak bez
wzglêdu na to, jak¹ decyzjê podejmie rada, ceny taryf i tak zostan¹
przyjête, te bowiem przedstawia
przedsiêbiorstwo, a weryfikuje burmistrz. Rada wydaje jedynie swoj¹
opiniê.
Wiele razy podczas ró¿nych
dyskusji na temat cen za wodê i œcieki radni podnosili, aby w³aœciciele
wodomierzy za wodê bezpowrotnie
zu¿yt¹, czyli tê wykorzystywan¹ na
dzia³kach i ogrodach nie p³acili abonamentu za odczytywanie licznika
w trakcie ca³ego roku, a jedynie w
okresie, gdy z nich korzystaj¹. Na to
PWiK nie godzi³o siê. Zaproponowali wiêc, aby zrezygnowaæ z naliczania ludziom op³at. Podczas komisji po³¹czonych ze wzburzeniem
i zdziwieniem przyjêli informacjê,

¿e cena za wodomierze wody bezpowrotnie zu¿ytej zosta³a podzielona pomiêdzy wszystkich mieszkañców. Kwesti¹ nierozstrzygniêt¹
na razie jest to, czy w zwi¹zku z tym,
¿e wszyscy maj¹ w cenie wody op³aty za wodomierze wody bezpowrotnie zu¿ytej, to czy ci, którzy dotychczas nie mieli liczników, nie zaczn¹
¿¹daæ ich za³o¿enia, skoro i tak
p³ac¹ za us³ugê, której nie maj¹.
Jednak elementem, który
wp³yn¹³ znacznie na cenê wody jest
zwiêkszony czynsz dzier¿awny.
Czynsz dzier¿awny p³aci przedsiêbiorstwo gminie i z tego wykonywane s¹ inwestycje. Przedsiêbiorstwu
jednak w cenie wody czynsz p³ac¹
mieszkañcy. Z ceny wody do kasy
gminnej z tytu³u dodatkowej stawki
podniesionego czynszu dzier¿awnego wpadnie 355 tys. z³, natomiast
z tytu³u czynszu przypisanego do
œcieków – 35 tys. z³.
Znaczna ró¿nica wynika przede
wszystkim z faktu, i¿ kanalizacji
sanitarnej zwyczajnie nie ma. S¹
natomiast szamba. Gmina z tytu³u

wywozu œcieków z szamb nic nie
ma. Nie ma równie¿ nic do gadania
odnoœnie cen za beczkowozy, a ceny
za 1 m. szeœc. s¹ niezwykle wysokie,
albowiem wynosz¹ce oko³o 20 z³ od
1.m.szeœc. w mieœcie. Na wsiach
cena ta wynosi jeszcze wiêcej, bowiem doliczana jest cena dojazdu
do miejscowoœci. Dla porównania
proponowana nowa cena za 1. m.
szeœc. œcieków oddawanych do kanalizacji wynosi 4,63 z³ netto. Tym
samym im wiêcej œcieków oddawanych kanalizacj¹ do oczyszczalni,
tym wiêcej pieniêdzy wp³ywa do
gminy z tytu³u czynszu. O kanalizacji jednak przez d³ugie lata nikt nie
myœla³ i sieæ kanalizacyjna w gminie nie jest imponuj¹ca; brakuje jej
nawet na ul. Rapackiego.
Radni wpadli na pomys³, aby
za³o¿yæ ludziom na wsi liczniki
wody bezpowrotnie zu¿ytej, aby
przeliczyæ ile wody zu¿ywa siê w
domach i w zwi¹zku z tym ile œcieków ludzie powinni oddawaæ, a ile
zu¿ywa siê w ogrodach. Nikt chyba
nie wzi¹³ pod uwagê, i¿ w znacznej

mierze szamba s¹ stare i nieszczelne. Zapewne nikt ich nie bêdzie
wymienia³ i uszczelnia³ ponosz¹c
dodatkowe koszty, skoro planowane s¹ budowy oczyszczalni na
wsiach,w tym – przydomowych.
Zaproponowana cena 1m.szeœc.
wody zosta³a ustalona na poziomie
3,56 z³ netto. W cenie 1m. szeœc.
wody znaczny udzia³, bo a¿ 1,846z³
(52 proc.) stanowi¹: energia, op³ata
za korzystanie ze œrodowiska, podatki i op³aty oraz us³ugi obce, w
tym czynsz dzier¿awny.
Abonament dla cyklu miesiêcznego zosta³ ustalony w wysokoœci
4,54 z³, natomiast dla cyklu dwumiesiêcznego – 9,08 z³. Jak wyjaœniono na sesji, abonament wprowadzony jest dlatego, aby korzystaj¹cy z wody mia³ pewnoœæ, ¿e jak
odkrêci kran, to woda z niego poleci. Nie by³o jednak ani s³owa o
ewentualnym odszkodowaniu, jeœli
woda z kranu nie poleci – bo np.
bêdzie awaria.
Zasadnoœæ naliczania abonamentu podwa¿ali radni.
MM
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Ksi¹dz Henryk Melerski wznawia adoracje
Relikwii Krzy¿a Œwiêtego w Sielsku
Ksi¹dz Henryk Melerski
wznawia adoracje Relikwii Krzy¿a Œwiêtego w Sielsku.
22 marca br., w koœciele œw. Jana
Chrzciciela w Sielsku, po liturgii
Wielkiego Pi¹tku, nast¹pi nabo¿eñstwo Gorzkich ¯ali z adoracj¹ Relikwii Krzy¿a Œwiêtego. Liturgia
Wielkiego Pi¹tku rozpocznie siê o
godzinie 18.30.
Mosiê¿ny relikwiarz Krzy¿a
Œwiêtego z Kuropatnik obecnie
znajduje siê w Sielsku.
Krzy¿u, b³ogos³awieñstwo ziemi,
W tobie zbawienie i nadzieja;
By³eœ hañbi¹cej œmierci znakiem,
Teraz do niebios jesteœ bram¹
(z Liturgii Godzin na Wielki Pi¹tek)
Relikwie te przywêdrowa³y do
Sielska w 1945 r., wraz ze œp. ksiêdzem Franciszkiem Jastrzêbskim,
który wraz z innymi paramentami
liturgicznymi, obrazami, chor¹gwiami zabra³ je z koœcio³a w Kuropatnikach podczas wysiedlania ludnoœci polskiej z terenów wschodnich II Rzeczpospolitej.
Sk¹d te relikwie wziê³y siê w
Kuropatnikach, tego nie uda³o siê
jeszcze ustaliæ. Wiadomo jednak, ¿e
œp. ks. F. Jastrzêbski by³ jeden raz w
Rzymie i mo¿e wówczas je przywióz³, ale s¹ to tylko domys³y. Ciekawy jest tak¿e fakt, ¿e relikwiarz z
Sielska (brakuje jednej od³amanej
czêœci na górze relikwiarza) jest
prawie taki sam, jak relikwiarz
Krzy¿a Œwiêtego znajduj¹cego siê
w P³ocku.
Wed³ug wspomnieñ ¿yj¹cych na
naszym terenie mieszkañców Kuropatnik, relikwie te czczono zw³aszcza w okresie Wielkiego Postu, zarówno w koœciele w Kuropatnikach,
jak równie¿ przez wiele lat w koœciele w Sielsku. Potem kult ten zanikn¹³.
Okres Wielkiego Postu powinien byæ czasem refleksji, pog³êbienia wiary i przemiany ¿ycia. W tym
czasie w sposób szczególny adorujemy krzy¿. Krzy¿ Œwiêty jest dla
chrzeœcijan znakiem zbawienia, mi³oœci Boga i nadziei. Dlatego to równie¿ dobry moment do przybli¿enia
historii kultu relikwii Drzewa Krzy¿a Œwiêtego.
Znalezienie Krzy¿a Œwiêtego
Legenda podaje nastêpuj¹c¹ historiê dotycz¹c¹ odnalezienia krzy¿a œwiêtego. Po zwyciêstwie odniesionym przez cesarza Konstantyna,
dziêki znakowi krzy¿a, który ukaza³

siê na niebie (312 r.), œw. Helena
odprawi³a pielgrzymkê do Jerozolimy, aby odszukaæ autentyczny krzy¿
Chrystusa Pana. W miejscu, gdzie
sta³ krzy¿, poganie mieli postawiæ
pos¹g Wenery, który usuniêto i g³êboko w ziemi odnaleziono trzy krzy¿e, a w pewnej odleg³oœci tablicê z
napisem, umieszczon¹ na krzy¿u
Zbawiciela. Nie mo¿na by³o jednak
rozpoznaæ, do którego krzy¿a napis
siê odnosi³. Wskaza³o to dopiero
cudowne wydarzenie. Ówczesny
biskup jerozolimski Makary, pomodliwszy siê gor¹co do Boga, dotkn¹³
kolejno ka¿dym z trzech krzy¿y
ciê¿ko chorej kobiety. Przy dotkniêciu dwoma pierwszymi krzy¿ami
niewiasta nie odczu³a ulgi w cierpieniu. Gdy dotkniêto jej trzecim krzy¿em, natychmiast wyzdrowia³a. Po
odnalezieniu tej œwiêtej relikwii cesarzowa kaza³a wznieœæ w tym miejscu wspania³¹ bazylikê i umieœci³a
w niej cz¹stkê krzy¿a w srebrnej
szkatule. Cesarz Konstantyn Wielki
wys³a³ do Jerozolimy najznakomitszych architektów Zenobiusza i Eustaza, którzy na górze Kalwarii wystawili ku czci œw. Krzy¿a (Ad Crucem) monumentaln¹ Bazylikê (150
m d³. i 60 m szer.). Obok Konstantyn
wystawi³ Bazylikê Zmartwychwstania Pañskiego (Anastasis). Obie
œwi¹tynie po³¹czone by³y podwórzem. Drug¹ cz¹stkê krzy¿a œw. Helena wrêczy³a swemu synowi Konstantynowi z poleceniem, aby j¹
przechowywano w koœciele Œw.
Krzy¿a Jerozolimskiego w Rzymie.
Przywioz³a te¿ synowi gwoŸdzie,
którymi najœwiêtsze Cia³o przybite
zosta³o do krzy¿a. W tym¿e czasie
Konstantyn wyda³ edykt, którego
moc¹ zabrania³ odt¹d pos³ugiwaæ siê
krzy¿em, jako narzêdziem kary. Tak
zatem krzy¿, uwa¿any dot¹d za
przedmiot hañby i poœmiewiska,
uznany zosta³ za god³o czci i chwa³y.
Kult Drzewa Krzy¿a Œwiêtego
Najwiêksz¹ czêœæ drzewa Krzy¿a œwiêtego posiada obecnie koœció³
œw. Guduli w Brukseli. Bazylika œw.
Piotra w Rzymie przechowuje czêœæ
relikwii, któr¹ cesarze bizantyjscy
nosili na piersi w czasie galowych
uroczystoœci. W skarbcu katedry
paryskiej jest cz¹stka Krzy¿a œwiêtego, podarowana przez polsk¹ królow¹ Annê Gonzagê, któr¹ mia³a
otrzymaæ od króla Jana Kazimierza.
Najwiêksz¹ czêœæ Krzy¿a œwiêtego
w Polsce posiada³ koœció³ dominikanów w Lublinie. Zosta³a ona œwiêtokradzko zrabowana w 1991 roku
przez nieznanych sprawców. Sto-

sunkowo du¿¹ czêœæ Krzy¿a œw.
posiada koœció³ œw. Krzy¿a na £ysej
Górze pod Kielcami. Mia³ j¹ podarowaæ benedyktynom œw. Emeryk (†
1031), syn œw. Stefana, króla Wêgier († 1038). Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa „Góry Œwiêtokrzyskie”. Wreszcie doœæ znaczna relikwia Krzy¿a œw. znajduje siê w Bazylice Krzy¿a Œwiêtego w Rzymie.
Dni Krzy¿owe
Obecnie Koœció³ obchodzi cztery Dni krzy¿owe w roku: tzw. Litaniê Wiêksz¹ w uroczystoœæ œw. Marka Ewangelisty (25 kwietnia) i trzy
Litanie Mniejsze, czyli Dni krzy¿owe w poniedzia³ek, wtorek i œrodê
przed wniebowst¹pieniem Pañskim. Dni te Koœció³ poœwiêca wytrwa³ej modlitwie b³agalnej o zmi³owanie Bo¿e we wszelkich potrzebach duszy i cia³a, a w szczególnoœci o dobre urodzaje. W pierwotnym
Koœciele odprawiano procesje b³agalne sta³e, powtarzaj¹ce siê corocznie lub nadzwyczajne, w szczególnych potrzebach, np. w czasie
zarazy. Na obrzêdy w Dni krzy¿owe
sk³ada siê procesja b³agalna i nastêpuj¹ca po niej Msza œw. Podczas
procesji b³agalnej œpiewa siê dawnego pochodzenia litaniê do
Wszystkich Œwiêtych, w której prosimy ca³y Koœció³ tryumfuj¹cy o
wstawiennictwo we wszystkich naszych potrzebach.
We Mszy œw. wzywamy pomocy
ca³ego dworu niebieskiego i polecaj¹c Panu wszystkie nasze pragnienia, Koœció³ wyra¿a „pewnoœæ zwyciêstwa nad Sercem Bo¿ym”.
Wszelkie teksty mszalne zawieraj¹
pocieszaj¹c¹ obietnicê, ¿e wytrwa³e
nasze modlitwy zostan¹ wys³uchane. Ponadto zaœ w Eucharystii œw.
otrzymujemy zadatek i rêkojmiê
tego wys³uchania.
Adoracja Krzy¿a
Ceremonia „adoracji Krzy¿a”
jest bardzo dawna. Znalezienie
Krzy¿a œw. przez œw. Helenê (IV w.)
oraz odzyskanie tej¿e relikwii z r¹k
Persów (VII w.) rozbudzi³o tym bardziej kult do Bo¿ej mêki. Œw. Helena buduje na Kalwarii bazylikê i
umieszcza w niej drogocenn¹ relikwiê Krzy¿a œw. W Wielki Pi¹tek
odbywa³ siê obrzêd „adoracji Krzy¿a œw.”. Ceremonia ta rozpowszechni³a siê z wolna po ca³ym œwiecie
chrzeœcijañskim.
„Ordo Romanus” z VIII wieku
daje nam taki opis tego obrzêdu w
Rzymie. W Wielki Pi¹tek papie¿
oko³o godz. 14. zstêpuje boso ze

swego pa³acu na Lateranie do bazyliki œw. Jana. Bierze relikwiê Krzy¿a œw., a po jej okadzeniu procesjonalnie niesie j¹ przez miasto do bazyliki Krzy¿a jerozolimskiego w
Rzymie. Ma ona przedstawiaæ Jeruzalem i nosi tak¹ nazwê. Po przybyciu do „Jeruzalem” diakon k³adzie
relikwie na o³tarzu a papie¿ pada³
twarz¹ na ziemiê, a potem ca³owa³
Krzy¿ œw. Po nim to samo czynili
biskupi, kap³ani i lud.
W Polsce oœrodkowym i najbardziej wzruszaj¹cym punktem liturgii wielkopi¹tkowej jest adoracja
krzy¿a, jako znaku odkupienia. Jest
to staro¿ytny obrzêd. Pochodzi z
Jerozolimy z czasów, gdy oddawano
tam czeœæ drzewu Krzy¿a œw. i podawano je wiernym do uca³owania.
Celebrans z akolitami udaj¹ siê
do zakrystii, aby przynieœæ do o³tarza krzy¿, okryty fioletow¹ zas³on¹.
Kap³an zwrócony do wiernych ods³ania najpierw wierzcho³ek krzy¿a
i œpiewa: Ecce lignum crucis ... –
„Oto drzewo krzy¿a, na którym zawis³o zbawienia œwiata: pójdŸcie,
uwielbiajmy”. Po tych s³owach
wszyscy padaj¹ na kolana i przez
chwilê milczenia oddaj¹ pok³on
krzy¿owi. Nastêpnie ods³ania siê
prawe ramiê krzy¿a i nastêpuje równie¿ chwila adoracji. Przed o³tarzem nastêpuje ca³kowite ods³oniêcie krzy¿a. Zaraz potem odbywa siê
ods³oniêcie wszystkich innych
krzy¿y.
Nastêpnie nastêpuje wzruszaj¹ca i do g³êbi przejmuj¹ca adoracja
krzy¿a. Pierwszy adoruje krzy¿ celebrans, po nim asysta, nastêpnie
duchowieñstwo, wreszcie ministranci: zbli¿aj¹c siê do krzy¿a, trzykrotnie przyklêkaj¹ na jedno kolano
i ca³uj¹ stopy krzy¿a. Nastêpnie adoruj¹ wierni. Po kolei podchodz¹ i
po jednorazowym przyklêkniêciu
ca³uj¹ stopy krzy¿a. Podczas adoracjo krzy¿a chór œpiewa tzw. improperia, pe³ne boleœci wyrzuty, skierowane przez Jezusa do niewiernego
ludu. Polskim odpowiednikiem tych
impreporiów jest znana pieœñ wielkopostna „Ludu mój ludu, có¿em ci
uczyni³?”. (www.abobola.aplus.pl)
Barbara Górniak
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Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Po¿arniczej rozstrzygniêty
Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Po¿arniczej
„M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA
PO¯AROM” jest
konkursem
popularyzuj¹cym
przepisy i kszta³tuj¹cy
umiejêtnoœci w zakresie
ochrony ludnoœci,
zwierz¹t, ekologii,
ochrony œrodowiska,
ratownictwa i ochrony
przeciwpo¿arowej.
W szczególnoœci s³u¿y popularyzowaniu wœród dzieci i m³odzie¿y
znajomoœci przepisów, zasad postêpowania na wypadek po¿aru, klêsk
¿ywio³owych, organizacji ochrony
przeciwpo¿arowej oraz historii i
tradycji ruchu stra¿ackiego.
W poniedzia³ek 18.03.2013 w
Centrum Kultury w Resku uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
powiatu ³obeskiego wziêli udzia³ w
eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pt. „M³odzie¿ Zapobiega
Po¿arom” . Turniej pod patronatem
Urzêdu Miejskiego w Resku zorganizowa³ Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w £obzie oraz Zarz¹d Oddzia³u Gminnego ZOSP w
Resku przy wspó³udziale Komendy
Powiatowej PSP.
Uczestnicy konkursu w turniejowej rywalizacji rozwi¹zywali testy
pisemne oraz odpowiadali na dodatkowe pytania z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpo¿arowej. Wiedzê i umiejêtnoœci uczniów
ocenia³a komisja pod przewodnictwem Prezesa Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP w £obzie

druha Krzysztofa Palucha. W jej
sk³ad weszli równie¿ Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP w
Resku druh Jaros³aw Strózikowski,
sekretarz ZOP ZOSP RP Teofil Kapla i Przedstawiciel KP PSP asp.
sztab. Daniel Krakus.
Zwyciêzcami z prawem startu w
eliminacjach wojewódzkich, które
odbêd¹ siê 27.04.2013 w Radowie
Ma³ym, zostali:
• w grupie I - szko³y podstawowe - Wiktoria Rychlicka, Siedlice,
opiekun Krystyna Leœniewicz
• w grupie II - szko³y gimnazjalne - £ukasz Zieliñski, £obez, opiekun El¿bieta Wójcicka
• w grupie II - szko³y ponadgimnazjalne - Ewa Dubaj, Dobra, opiekun Marcel Dubaj
Ponadto w:
I kategorii medalowe miejsca
zdobyli Paula Iwanicaka - opiekun
Longina Makawczyk SP Nr 2 z
£obza i Jakub Bodys SP Resko –
opiekun Lucyna Seredyñska,

II kategorii medalowe miejsca
zdobyli: Mateusz Szczeœniak, Resko, opiekun Malwina Wiêckowska, Jan Kaczmarek, Radowo Ma³e,
opiekun Ma³gorzata Budzyñska
III kategorii medalowe miejsca
zdobyli: Marcin Cyunel- ZSZ Resko, opiekun Malwina Wiêckowska; Rafa³ Kuzon z LO £obez, opiekun Bo¿ena Kordyl.
Na zakoñczenie, wszystkich
uczestników pucharami uhonorowali osobiœcie burmistrz gminy Resko Arkadiusz Czerwiñski, który by³
fundatorem pucharów za II miejsce,
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Resku druh Jaros³aw
Strózikowski, który by³ fundatorem
pucharów za udzia³ w turnieju, asp.
sztab. Daniel Krakus wrêczy³ puchary za III miejsce ufundowane
przez Komendanta Powiatowego
PSP m³. bryg. Marka Bukato. Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP w £obzie druh Krzysztof
Paluch wrêczy³ puchary za I miejsca. Ponadto wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali medale, okolicznoœciowe dyplomy, maskotki i kilka
innych drobiazgów, których fundatorem by³ Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w £obzie, Starostwo Powiatowe w £obzie i Krzysztof Paluch.
Wszystkim opiekunom wrêczono dyplomy podziêkowania i ma³e
drobiazgi upamiêtniaj¹ce XXXVI
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej „M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM”.
Na zakoñczenie uczestnicy turnieju i ich opiekunowie na zaproszenie w³odarzy ziemi Reskiej i stra¿aków udali siê do remizy stra¿ackiej,

gdzie czeka³a na nich kolejna niespodzianka. Stra¿acy z OSP Resko
przygotowali ciep³¹ kie³baskê, gor¹c¹ herbatkê oraz udostêpnili zwiedzanie pomieszczeñ i sprzêtu bêd¹cego na wyposa¿eniu OSP. Zaskoczyli wszystkich mo¿liwoœci¹ zwiedzenia Reska z wysokoœci, wywo¿¹c na kilka piêter w górê drabin¹
mechaniczn¹. By³a to wspania³a
atrakcja i ciekawe prze¿ycie dla
dzieci i m³odzie¿y.
W imieniu Zarz¹du OPZOSP RP
w £obzie wszystkim uczestnikom
turnieju, opiekunom, fundatorom
pucharów, gospodarzom – dyrekcji
Centrum Kultury w Resku, stra¿akom i wszystkim tym, którzy przyczynili siê do mi³ego przyjêcia i
przeprowadzenia turnieju powiatowego w Resku, na czele z Panem
burmistrzem Arkadiuszem Czerwiñskim, wyra¿am s³owa uznania i
podziêkowania.
Ze stra¿ackim pozdrowieniem
Prezes ZOP ZOSP RP
Krzysztof Paluch
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5 kwietnia 2013, Wêgorzyno

PROGRAM VI GALI
SPORTU POWIATU
£OBESKIEGO
Uroczysta VI Gala Sportu Powiatu £obeskiego „Najlepszy sportowiec 2012” odbêdzie siê dnia 5 kwietnia 2013 r. (pi¹tek) o godzinie 19.00
w hali sportowej w Wêgorzynie.
Organizator: Starostwo Powiatowe w £obzie oraz Gmina Dobra, Gmina
£obez, Gmina Radowo Ma³e, Gmina Resko, Gmina Wêgorzyno.
W programie:
- powitanie Goœci, w tym: przedstawicieli w³adz administracyjnych i
samorz¹dowych Województwa Zachodniopomorskiego, delegatów zwi¹zków sportowych krajowych i wojewódzkich, w³adz samorz¹dowych powiatu, wójta i burmistrzów gmin powiatu ³obeskiego,
- prezentacja wybitnych sportowców Polski – medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich,
- wrêczenie statuetek dla najlepszych sportowców Powiatu £obeskiego
w 7 kategoriach:
Najlepszy sportowiec Powiatu £obeskiego 2012 – kategoria g³ówna
Najlepszy sportowiec – uczeñ szko³y podstawowej
Najlepszy sportowiec – uczeñ szko³y gimnazjalnej
Najlepszy sportowiec uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej
Najlepszy sportowiec gier zespo³owych
Najlepszy animator i dzia³acz sportu i turystyki w gminie
Najpopularniejszy sportowiec w plebiscycie Czytelników prasy lokalnej
Wyró¿nienia: Ambasador Sportu Ziemi £obeskiej
Nagroda Specjalna Starosty £obeskiego.
Wystêpy artystyczne.
Zapraszamy mieszkañców Powiatu £obeskiego.

Wybieramy Najpopularniejszego sportowca
Powiatu £obeskiego

G³osowanie czytelników
na finiszu
W zwi¹zku z tym, ¿e znamy ju¿ datê Gali Sport - 5 kwietnia, dzisiaj drukujemy
przedostatni kupon, na którym mo¿na wybraæ swojego ulubionego sportowca.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH
zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego”, „Nowego Tygodnika £obeskiego” i „Gazety £obeskiej”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ nazwisko jednego sportowca (w³asna kandydatura) z podanej listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ na adres
w redakcji „Tygodnika £obeskiego”: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, a tak¿e
w sekretariatach: Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie,
Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w
Dobrej, Starostwa Powiatowego w £obzie oraz w biurze hali sportowo-widowiskowej w £obzie.
5. Zakoñczenie terminu sk³adania kuponów podamy po og³oszeniu nowej
daty Gali, jeszcze w marcu.
Lista nominowanych osób w kategorii:
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2011 w plebiscycie
Czytelników czasopism lokalnych (kolejnoœæ alfabetyczna)
Gmina £obez
Adamów Bartosz
Zespó³ Szkó³ w £obzie
Banaœ Sylwia
Klub JeŸdziecki Hubal £obez
Gunera Mateusz
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Kraus Krzysztof
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Latocha Grzegorz
Szko³a Podstawowa w Be³cznej
Niko³ajczyk Marcin
Gimnazjum w £obzie
Pastwa Ma³gorzata
Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie
Popiela Julia
Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie
Romej Aleksandra
Gimnazjum w £obzie
Romej Justyna
£obeski Klub Biegacza Trucht, Zespó³ Szkó³ w £obzie
Sygnowski Bartosz
MLKS Œwiatowid £obez
Gmina Radowo Ma³e
Dobrzyñska Kinga
Gajewska Karolina
Grzywacz Marcin
Lorent Izabela
Patryk Matusiak

Szko³a Podstawowa w Radowie Ma³ym
Gimnazjum w Radowie Ma³ym
Ludowy Klub Sportowy Radowia Radowo Ma³e
Klub JeŸdziecki Amico Mo³dawin
Szko³a Podstawowa w Siedlicach

Br¹zowy medal
Mileny w Kwidzyniu

Gmina Dobra
Borysiak Kinga
Dorsz Wojciech
Florczak Patrycja
Rzepecki Ryszard
Sadowska Milena
Pacelt Kamil

Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
LKS Sarmata Oldboj Dobra
UKS Arbod Dobra
Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Szko³a Podstawowa w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Ludowy Klub Sportowy Sarmata Dobra

W minion¹ sobotê, 23 marca
2013 r., w Kwidzyniu nad Wis³¹,
lekkoatleci z UKS „ARBOD” z
Dobrej wystartowali w Mistrzostwach Polski juniorów m³odszych i ogólnopolskich biegach
prze³ajowych m³odzików.

Gmina Resko
Bodys Jakub
Frej Zuzanna
Kwietniewski Daniel
Kubalak Alan
Malatyñska Katarzyna
Mielczarek Marcin
Parzyszek Wojciech
Pietrzak Paulina
Œluz Kamila
Witaszek Sylwia

Szko³a Podstawowa w £osoœnicy
Szko³a Podstawowa w Resku
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim
Ludowy Klub Sportowy Mewa Resko
Szko³a Podstawowa w Starogardzie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Uczniowski Klub Sportowy - sekcja Siatkówki w Resku

Gmina Wêgorzyno
Banaszak Micha³
Gi³ka Agnieszka
Radziejewski Leszek
S³omiñski Dawid
Stasiak Aron

Gimnazjum w Wêgorzynie
Gimnazjum w Wêgorzynie
Ludowy Klub Sportowy Sparta
Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie

Ogólnopolskie Biegi Prze³ajowe M³odzików

W zawodach wystartowa³o ponad 500 zawodniczek i zawodników
na dystansach od 1000 do 5000 m,
reprezentuj¹cych kluby lekkoatletyczne z ca³ego kraju. Zawody odbywa³y siê na zaœnie¿onych trasach,
przy du¿ym mrozie. Start naszych
zawodników by³ bardzo udany. W
rywalizacji m³odziczek na dystansie
1000 m Milena Sadowska zdoby³a
swój kolejny medal, tym razem br¹zowy, pokonuj¹c 51 rywalek z ca³ej
Polski. Z naszych zawodników dobre wystêpy zanotowali równie¿
Ryszard Rzepecki startuj¹cy w biegu juniorów m³odszych na dystansie
3000 m (46 miejsce wœród 110 za-

KUPON KONKURSOWY Tygodnika £obeskiego
Najpopularniejszy sportowiec powiatu w plebiscycie kibiców
wodników, w wiêkszoœci starszych
o rok od naszego zawodnika) oraz
Kinga Borysiak (34 miejsce w biegu
m³odziczek). Przed naszymi zawodnikami okres przygotowañ do
startów na bie¿niach stadionów lekkoatletycznych. Janusz £ukomski

………………………………………………………….
(nazwisko i imiê sportowca)
Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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TARGI EDUKACYJNE W £OBESKIM
GIMNAZJUM
(£OBEZ) 14 marca w sali gimnastycznej odby³y siê Targi Edukacyjne, które zorganizowane
zosta³y w ramach projektu „OHP
jako realizator us³ug rynku pracy”. Wziê³a w nich udzia³ m³odzie¿ III klas z Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obza.
Celem tej inicjatywy by³o wspieranie m³odych ludzi w rozwoju ich
œcie¿ki edukacyjnej, a tak¿e stworzenie mo¿liwoœci komunikacji pomiêdzy uczniami stoj¹cymi przed
wyborem szko³y ponadgimnazjalnej, a przedstawicielami wybranych

placówek w £obzie b¹dŸ okolic.
Ofertê prezentowa³o ³¹cznie 12 placówek i szkó³ ponadgimnazjalnych
z województwa zachodniopomorskiego: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim,
Zespó³ Szkó³ im. Tadeusza Koœciuszki w £obzie, Zespó³ Szkó³
Rolniczych w Œwidwinie, Zespó³
Szkó³ Nr 1 w Stargardzie, Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Benicach, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie, Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Policach, I
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Nowogardzie, Powiatowe Centrum

Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim,
Oœrodek Szkolenia i Wychowania w
OHP w £obzie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w P³otach, Prywatne Technikum Zawodowe w
£obzie.
Uczniowie ww. szkó³ ponadgimnazjalnych przedstawili prezentacje multimedialne, a dyrektorzy
zachêcali gimnazjalistów do wyboru w³aœciwej szko³y, prezentuj¹c

historiê danej placówki, jej osi¹gniêcia oraz wachlarz zajêæ pozalekcyjnych. Uczestnikom Gie³dy
Edukacyjnej udostêpnione zosta³y
liczne ulotki i materia³y informacyjne o szko³ach, które równie¿ znajduj¹ siê w bibliotece szkolnej gimnazjum. Uczniowie okazali du¿e
zainteresowanie ciekawymi propozycjami, pytaniom nie by³o koñca.
Agata, Magda i Ula
uczennice kl. III e

Uderzy³a w drzewo
(£OBEZ) 16.03.2013 r. na drodze £obez – Zajezierze Joanna Œ.,
kieruj¹c pojazdem VW, z niewiadomych przyczyn zjecha³a na pobocze
i uderzy³a w przydro¿ne drzewo
powoduj¹c uszkodzenie pojazdu.
Kieruj¹ca dozna³a urazu nogi i zosta³a przetransportowana do szpitala na obserwacjê.

Zderzy³ siê z Fordem
(WÊGORZYNO) 19.03.2013 r.
w Runowie Pomorskim, na ul. Po³chowskiej, Andrzej B., mieszkaniec Kamienia Pomorskiego, kieruj¹c samochodem VW najprawdopodobniej nie zachowa³ nale¿ytej
prêdkoœci do panuj¹cych warunków
drogowych, w wyniku czego zjecha³
na przeciwleg³y pas ruchu i zderzy³
siê z samochodem Ford, kierowany
przez mieszkañca Wêgorzyna.

Zaledwie dziewiêcioro wykonawców

Powiatowy Przegl¹d
Piosenki Dzieciêcej
i Estradowej
(£OBEZ) W przegl¹dzie, jaki
odby³ siê 12 marca w £obeskim
Domu Kultury, udzia³ wziê³o
dziewiêcioro wykonawców.
Jury w sk³adzie: Dorota B¹czyk
- przewodnicz¹ca oraz Rafa³ Reich
i Andrzej Dziegieæ, po wys³uchaniu
uczestników przegl¹du, postanowi³o zakwalifikowaæ do Przegl¹du
Wojewódzkiego nastêpuj¹ce osoby:
W kategorii wiekowej 10-12
lat:
Maja D¹browska SP nr 2 w
£obzie op. Anna Hrycaj
Mateusz Siejko SP nr 1 w £obzie
op. Ma³gorzata Zieniuk

W kategorii wiekowej powy¿ej 13 lat:
Micha³ Stefanowski ZSG op.
Grzegorz Stefanowski
Patrycja Jaremko ZSG op. Grzegorz Stefanowski
Patrycja Kiarszys Parafia
Rzymskokatolicka w Mieszewie op.
Bo¿ena Kordyl
Wyró¿nienia otrzymuj¹:
£ucja Drozda SP nr 2 w £obzie
op. Joanna Peter
Mateusz Andryszak SP nr 1 w
£obzie op. Ma³gorzata Zieniuk
Aleksandra Daniel ZSG op.
Grzegorz Stefanowski
Paulina Karaœ ZSG op. Grzegorz Stefanowski.
(sp)

Wtargnê³a na jezdniê
(RESKO) 18.03.2013 r. w Resku, na ul. Wojska Polskiego, mieszkanka Reska wtargnê³a z chodnika
na jezdniê, bezpoœrednio przed jad¹cy samochód Fiat, kierowany
przez Stanis³awa D.
Na rowerze po spo¿yciu
(WÊGORZYNO) 18.03.2013 r.
w Wêgorzynie, na ul. 40 Lecia PRL,
Piotr J., mieszkaniec gminy Wêgorzyno, kierowa³ rowerem w stanie
po spo¿yciu alkoholu, wyra¿onym
wynikiem 0,25 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
(WÊGORZYNO) 19.03.2013 r.
na skrzy¿owaniu Runowo - Runowo
Pomorskie - Siedlice Marcin ¯., kieruj¹cy samochodem Mercedes, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu Joannie
M., kieruj¹cej samochodem Opel, w
wyniku czego dosz³o do zderzenia.
Na rowerze po u¿yciu
(DOBRA) 20.03.2013 r. w Wojtaszycach Bronis³aw K. kierowa³
rowerem, znajduj¹c siê w stanie po
u¿yciu alkoholu, wyra¿onym wynikiem 0.22 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z ¯YCIA S¥SIADÓW
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Za przemyt alkoholu i papierosów

Trzej drawszczanie skazani w Norwegii
Norweska gazeta
Aftenposten
poinformowa³a, ¿e
w ubieg³ym tygodniu
norweski s¹d skaza³
trzech drawszczan za
przemyt do tego kraju
papierosów i alkoholu.
Zostali oni zatrzymani
w styczniu 2013 roku
i do rozprawy
przebywali w areszcie.
O tym, ¿e drawszczanie regularnie przemycali ró¿ne towary do
krajów skandynawskich, by³o w
Drawsku tajemnic¹ poliszynela.
Zreszt¹ z przemytu, ale te¿ pracy
na czarno ¿yje wielu Polaków, pozbawionych mo¿liwoœci pracy w
kraju. Nie od dziœ wiadomo, ¿e
bezrobocie rodzi ró¿ne patologie.
Nie oznacza to, ¿e s¹ i tacy, którzy
licz¹ na ³atwy zysk. Taki „handel”
u³atwia ogromna iloœæ Polaków,
którzy pracuj¹ w Norwegii, gdzie
ceny towarów s¹ wielokrotnie
wy¿sze, w przeliczeniu na z³otówki, ni¿ w Polsce.
Polacy w Norwegii
O tym, jak wielka jest emigracja
Polaków za chlebem, œwiadcz¹ liczby. Departament ds. cudzoziemców
(UDI) opublikowa³ w³aœnie najœwie¿sze dane dotycz¹ce imigracji
do Norwegii w roku 2012. Wynika z
nich, ¿e w roku ubieg³ym do Norwegii w celach zarobkowych przenios³o siê 15 557 Polaków, a od 2004
roku legalne zatrudnienie znalaz³o
tam 150 tysiêcy Polaków, którzy
stali siê najliczniejsz¹ mniejszoœci¹
w tym kraju. Jest wiêc zapotrzebowanie na polskie tanie produkty.
Powsta³ wiêc na ogromn¹ skalê
proceder zaopatrywania polskich
imigrantów w ró¿ne polskie artyku³y. G³ównie dotyczy to piwa, wódki
i papierosów.
- Jak jeŸdzi³em do Norwegii, to
zaopatrywa³em znajomego, który
tam pracowa³, a on rozprowadza³
towar po swoich znajomych. - mówi
nam jeden z kierowców, je¿d¿¹cych
s³u¿bowo do Norwegii. - By³o ju¿
nawet tak, ¿e jak zaje¿d¿a³em, a on
by³ w pracy, to mia³em klucz do
mieszkania, zostawia³em mu papierosy, bra³em pieni¹dze, które by³y dla
mnie od³o¿one, zamyka³em drzwi i
jecha³em dalej. Taki handel jest op³acalny nawet w zakresie dozwolonej
do wwozu iloœci towaru. - mówi.

Styczniowa wpadka
Jak informuje gazeta Aftenposten, drawszczanie wpadli 22.
stycznia 2013 roku. 27- i 26-latek
zostali zatrzymani na stacji benzynowej w Moss. Kierowcy mieli przy
sobie oko³o 160 000 koron norweskich gotówk¹, co sprawi³o, ¿e policjanci powziêli podejrzenie, i¿
mê¿czyŸni mog¹ byæ zamieszani w
dzia³alnoœæ przestêpcz¹. W jednym
z samochodów znaleziono równie¿
dwie szwedzkie tablice rejestracyjne, które - jak siê póŸniej okaza³o by³y kradzione.
Kiedy policja przeszuka³a póŸniej dom 27-latka w Asker, odnalaz³a 226 440 papierosów, 342 litry alkoholi wysokoprocentowych oraz
5763 litry piwa. Op³aty celne za tak
du¿¹ partiê towaru powinny by³y
wynieœæ ponad 1,1 miliona koron.
We wspomnianym domu ujêto
tak¿e trzeciego oskar¿onego w sprawie, 45-letniego mieszkañca Drawska Pomorskiego, mieszkaj¹cego
wspólnie z tamt¹ dwójk¹. W s¹dzie
mê¿czyzna wyjaœni³, ¿e to on by³
w³aœcicielem towarów, które zarekwirowali celnicy, a pozostali dwaj
wspó³oskar¿eni nie mieli z tym nic
wspólnego. 45-latek mia³ by³ zakupiæ towary w Polsce, a potem przewieŸæ je osobiœcie do Norwegii w
czterech lub piêciu ratach, w ci¹gu
trzech miesiêcy przed wpadk¹.
S¹d uzna³ jednak, ¿e 26-latek pomaga³ w przechowywaniu kontrabandy, a 27-latek zosta³ skazany za
wspó³udzia³ w tym przechowywaniu.
Wczeœniejsze zatrzymanie
Wszyscy trzej skazani pochodz¹
z Drawska Pomorskiego i znali siê
ju¿ przed przyjazdem do Norwegii.
Jak poinformowali, przyjechali do
Norwegii do pracy z powodu trud-

nej sytuacji ekonomicznej w Polsce.
Jednak tylko 27-latek dosta³ w Norwegii sta³¹ pracê i mia³ dochody, od
których odprowadza³ podatek. Pozostali dwaj pracowali na czarno.
26-latek by³ ju¿ wczeœniej znany
celnikom. W grudniu 2012 roku
zosta³ zatrzymany do kontroli w
Svinesund. Prowadzi³ wtedy Forda
Transita Connect na norweskich
blachach, wy³adowanego 1 600 litrami piwa, 60 litrami wódki oraz 16
000 papierosów. W zwi¹zku z tamt¹
spraw¹ najstarszy cz³onek grupy,
45-latek, zosta³ skazany za wspó³udzia³ w przemycie.
Drawska pomys³owoœæ
Podczas styczniowego zatrzymania w Moss, jeden z samochodów
przemytników, Volkswagen Caddy
na polskiej rejestracji, wzbudzi³ zainteresowanie policji. Policja podejrzewa³a, ¿e resory samochodu
zosta³y usztywnione, co okaza³o siê
byæ prawd¹. Celem przebudowy
by³o to, by po samochodzie nie by³o
widaæ, jak bardzo jest obci¹¿ony.
Dziêki usztywnionym resorom samochód wygl¹da³ na normalnie za³adowany, mimo, ¿e granica jego
³adownoœci zosta³a znacznie przekroczona.
Policjanci zwrócili uwagê na
w¹¿ kompresora za siedzeniem kierowcy. Nastêpnie odkryli ciœnieniomierz, bezpoœrednio po³¹czony ze
sprê¿ark¹ i z amortyzatorami z ty³u
samochodu. Dziêki temu pneumatycznemu systemowi, resory mog³y
byæ podnoszone i opuszczane rêcznie, a samochód nie wzbudza³ podejrzeñ. Instalacja by³a wykonana w
sposób profesjonalny, czym odró¿nia³a siê od typowych samochodów
przemytniczych, jakich celnicy i policjanci widuj¹ na pêczki. Ford, któ-

rym kierowa³ 26-latek równie¿ by³
przebudowany tak, by znosiæ wiêksze obci¹¿enia.
Wzglêdy prewencyjne
Oprócz wolnoœci przemytnicy
stracili prawa jazdy na terenie Norwegii na okres dwóch lat, przewo¿one towary, kwotê 81 971 koron norweskich w gotówce oraz oba wymienione samochody: Forda Transit Connect oraz Volkswagena Caddy. Oba nale¿¹ do 26-latka. S¹d
uzna³, ¿e warunki pozwalaj¹ce na
zarekwirowanie obydwu pojazdów
zosta³y spe³nione i ¿e „za rekwirunkiem przemawiaj¹ istotne wzglêdy
prewencyjne”.
Volkswagen Caddy zosta³ odebrany w³aœcicielowi, mimo i¿ nie
s³u¿y³ on do dzia³alnoœci przestêpczej (a przynajmniej tego nie udowodniono). Wymogiem legalnoœci
rekwirunku jest w takim wypadku
to, ¿e istnia³o du¿e ryzyko, i¿ pojazd
mo¿e byæ do niej u¿yty w przysz³oœci. Samochód ten, podobnie jak
Ford, zosta³ przebudowany, a zdaniem s¹du g³ównym celem przebudowy by³o przystosowanie pojazdu
na potrzeby przemytu. Wyrok nie
jest prawomocny.
Kolejni zatrzymani
W nocy z 1. na 2. lutego, policja
z Buskerud zatrzyma³a innych Polaków podejrzanych o kradzie¿ odzie¿y, a celnicy ze Svinesund wspólnie
z policjantami rozbili siatkê polskich przemytników alkoholu i papierosów. Zatrzymali 10 osób. Ich
piêciodniowy proces rozpocz¹³ siê
15 marca.
KAR
Za Tygodnikiem Pojezierza
Drawskiego, wydawanym przez Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska.
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Zapiski z pamiêci (cz. 40)
Dom wujka

Paulinka i Tomaszek

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

Jest zbudowany na solidnej podmurówce. Parter i strych s¹ zbudowane z solidnych jod³owych dranic, po³¹czonych na zak³ad solidnymi klinami. Œciany zewnêtrzne s¹ obite na
¿ó³to pomalowanymi deskami. Chata
sk³ada siê z dwóch du¿ych pokoi, du¿ej kuchni i sieni. Od strony podwórka
jest dobudówka. W sieni jest wejœcie
na strych i do piwnicy. W piwnicy s¹
pomieszczenia na ziemniaki, zbo¿e,
wêdzarka, w której zmieœci siê kilka
osób i piec chlebowy, w którym mo¿na
wsadziæ naraz 12 blach do ciasta.
Obok pieca chlebowego na œcianie wisi d³uga, bardzo cienka na koñcu, ³opata do chleba i kij z haczykiem
do wyci¹gania blach chlebowych. W
najdalszej ma³ej piwniczce stoj¹
beczki z kapust¹ i solonym miêsem.
Na strychu jest spory letni pokój, bez
pieca. Miêdzy pokojami jest du¿y
kaflowy piec. Zim¹ pali siê w nim
przez ca³y czas drewnem. Kuchnia
s³u¿y do codziennych czynnoœci, czyli do gotowania, naprawy uprzê¿y,
szykowania chleba, ciast i innych
wyrobów, takich jak wêdzonki, kiszonki, a tak¿e s³ucha siê tam radia i
czyta ksi¹¿ki. Jest to sta³e miejsce
osób przebywaj¹cych w domu. Pokój
goœcinny i sypialnia s¹ u¿ywane noc¹
do spania i do posi³ków, gdy s¹ goœcie. Normalnie to jada siê wszystkie
posi³ki w kuchni. W kuchni mo¿na siê
te¿ przespaæ na szlabanku. Jest to rozsuwana drewniana ³awa, na której
mog¹ siê zmieœciæ nawet dwie osoby.
Niezbyt wygodna i twarda, ale wujkowi po obiedzie to nie przeszkadza³o.
W kuchni, w wielkiej blaszanej balii,
mo¿na siê w sobotê wyk¹paæ. Na nasz
przyjazd w goœcinnym pokoju wymieniliœmy z bratem pod okiem ciotki
s³omê w siennikach. Jeszcze nie spaliœmy na takim ³ó¿ku. Wbrew pozorom po tak ciê¿kiej podró¿y spa³o siê
nam podczas pierwszej nocy wspaniale. W naszym pokoju by³o jeszcze
takie samo drugie ³ó¿ko, stary sosnowy kredens i dêbowy stó³ i 6 krzese³.
Na œcianach wisia³y oryginalne obrazy olejne miejscowego malarza pana
Korca. W pokoju na strychu spali rodzice na takim samym, jak nasze,
³ó¿ku. Mama na drugi dzieñ mówi³a,
¿e nie mog³a przez tê s³omê usn¹æ.
Ona wiele lat tak spa³a i jej Ÿle by³o,
a my z bratem pierwszy raz tak spaliœmy i by³o wspaniale. W przybudówce sta³y ogromne sosnowe skrzynie z klapami, w których by³o ziarno
na m¹kê i m¹ka, a w ma³ych by³y ró¿ne kasze: jaglana, jêczmienna, gryczana i p³atki owsiane. Gdy spyta³em,
po co takie zapasy, to ciotka powiedzia³a, ¿e dla nas i zwierz¹t gospodarskich. Dom kryty jest dachówk¹.

Wodny m³yn
W Mazi³ach zawsze jest œliczna
pogoda. Panuje tam suchy kontynentalny klimat. Ze wzglêdu na ten klimat

mnie tam wysy³aj¹ ju¿ po raz trzeci.
Faktycznie ten klimat mi s³u¿y. W
ogóle nie chorujê, nie mam kataru,
apetyt mi dopisuje i nabieram cia³ka.
Gorzej jest z moim bratem. Jemu chyba tam nie jest najlepiej. Zd¹¿y³ ju¿
mieæ zapalenie p³uc, skrêci³ nogê, pogryz³y go pszczo³y i ci¹gle go boli
brzuch. A z tym zapaleniem p³uc to
by³o tak: wybraliœmy siê w piêkny
dzieñ na wycieczkê do Suœca nad Tanew , do wodnego m³yna. S³oñce grza³o mocno. Ja lubiê jak tak mocno grzeje. Mój brat natomiast nie lubi takiego
upa³u, bo siê mocno poci. Pomimo ,¿e
jest m³odszy, to jest ode mnie wiêkszy
i grubszy. Przeszliœmy ju¿ kilka kilometrów piaszczyst¹ drog¹. Brat prosi,
aby stan¹æ gdzieœ w cieniu dla wypoczynku. Ale nawet w cieniu jest te¿
gor¹co. Mama informuje, ¿e niedaleko jest rzeczka Tanew, a nad ni¹ wodny m³yn. Ruszamy dalej. Wreszcie dochodzimy do rzeki. Poni¿ej m³yna jest
p³ytko i mo¿na siê pochlapaæ w wodzie. Woda jest lodowata, a przynajmniej tak nam siê wydaje. Mi, jako
cherlakowi, nie wolno siê nawet zanurzyæ w wodzie, wiêc siê trochê pochlapa³em i zaraz mama mnie wygoni³a z
wody. A tak naprawdê, to sam ju¿ nie
mia³em ochoty siê w niej d³u¿ej ziêbiæ.
Brat siê k¹pa³ dosyæ d³ugo.
Wody nie by³o wiele, ale za to by³a
krystalicznie czysta, z piêknym piaszczystym dnem. W wodzie widaæ by³o
jakieœ szybko przemykaj¹ce ryby. Potem siê okaza³o, ¿e to by³y pstr¹gi.
Przekona³ siê o tym nasz tata, który siê
potem tam wybra³ na ryby.
Powy¿ej sta³ m³yn wodny. By³ ca³y
z drewna. Mia³ ogromne ko³o, które
obraca³o siê wolno w korycie z grubych desek, którym p³ynê³a szybko
woda. Powy¿ej m³yna by³ staw zaroœniêty przy brzegach tatarakiem i z
niewysok¹ tam¹. To z tej tamy korytem
sp³ywa³a woda pod ko³o m³yñskie.
Woda fajnie szumia³a, a ko³o turkota³o. Zajrzeliœmy do œrodka. Dwaj panowie w fartuchach z worka, cali um¹czeni, wynosili spod takiej drewnianej
rury worki z m¹k¹ na rampê przy m³ynie. Wewn¹trz wszystko siê trzês³o i
robi³o taki przyjemny ha³as.
Z powrotem wracaliœmy na skróty
przez las, bo Staszek czu³ siê Ÿle. Po
przyjœciu do domu okaza³o siê, ¿e ma
gor¹czkê. Mi nic nie by³o. Wieczorem
brat ca³y rozpalony zacz¹³ gadaæ od
rzeczy. Ciotka Chruñka postawi³a mu
na ca³ych plecach bañki. Najpierw
po³o¿y³a go na brzuchu, podci¹gnê³a
pid¿amê do góry, a potem wk³adaj¹c
na chwilê do baniek p³on¹cy patyczek,
te bañki szybko przyk³ada³a do pleców
i skóra z pleców wchodzi³a do œrodka
tych baniek. Potem nakry³a mu plecy
pid¿am¹ i nakry³a go po buziê grub¹
pierzyn¹. Nie wiem, jak d³ugo mia³ te
bañki, ale rano ju¿ ich nie mia³. Mia³
za to czarne kó³ka na ca³ych plecach.
Pyta³em siê, czy go to boli? Odpowiedzia³, ¿e chyba nie. Plecy wygl¹da³y
strasznie, ale za to gor¹czka ust¹pi³a i
ju¿ nie wróci³a. Cdn.
WP

