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Chcieli odwo³aæ starostê

Nieudany przewrót
w Zarz¹dzie Powiatu
(£OBEZ) Pierwszy kwietnia
min¹³ ponad dwa tygodnie temu, wiêc
to nie móg³ byæ prima aprilis - gdy
niektórym radnym w Radzie Powiatu
przysz³o do g³owy, by odwo³aæ starostê Ryszarda Brodziñskiego. A do

CMYK

tego mia³o ponoæ dojœæ w ubieg³ym
tygodniu. Tak¹ informacjê otrzymaliœmy od osoby, która chce zachowaæ
anonimowoœæ. Ponoæ rozmowy o odwo³aniu starosty rozpoczê³y siê jeszcze przed Gal¹ Sportu. Z takim pomy-

s³em mieli wyjœæ wicestarosta Jan
Zdanowicz i etatowy cz³onek Zarz¹du Powiatu Micha³ Kar³owski, szef
powiatowego PSL, który mia³ byæ
sprê¿yn¹ tego przewrotu.
Ten ostatni zapytany o to powiedzia³, ¿e pierwszy raz s³yszy o czymœ
takim. - Jakby by³ taki wniosek, to
by³by formalnie z³o¿ony - powiedzia³. Doda³, ¿e ze starost¹ dobrze mu
siê wspó³pracuje.
Starosta Ryszard Brodziñski odmówi³ nam komentarza do tej sytuacji, a przewodnicz¹cy Rady Marek
Kubacki by³ nieuchwytny. Powiedziano nam w pracy, ¿e nie bêdzie go
przez dwa tygodnie.
Naszym zdaniem, je¿eli ju¿ mia³oby dojœæ do zmian w Zarz¹dzie, to
radni powinni zlikwidowaæ zupe³nie
zbêdny etat cz³onka Zarz¹du. KAR
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£obez obsadŸmy bzem!
(£OBEZ). Co ma wspólnego
bez z £obzem? Mo¿e jedynie
brzmienie, a mo¿e jednak coœ kryje siê w nazwie, a skoro kryæ siê
mo¿e, to dlaczego nie powi¹zaæ
bzu z £obzem – jako swoistego
produktu lokalnego? Przy czym
niekoniecznie o sam bez chodziæ
mo¿e, a o przetwory z niego uzyskiwane.
W miniony czwartek Lidia Lalak-Szawiel wraz z Czes³awem Szawielem zorganizowali spotkanie,
podczas którego zachêcali, aby odsadziæ £obez bzem pachn¹cym,
czyli lilakiem, natomiast gminê –
bzem czarnym.
- Jednym ze wspomnieñ z naszego miasta jest bez. W latach m³odoœci by³ wszêdzie. Gdy przypominam
sobie moj¹ historiê w tym mieœcie,
to ca³y czas budowana by³a na bzie.
Bez by³ wszechobecny. Pierwsze
spojrzenia na dziewczynê, by³y pomiêdzy bzem, bo bez tak jak w staro¿ytnej Grecji wytwarza³ piêkn¹
aurê, taki nastrój, ¿e cz³owiek nie
wiedzia³ czy jest na ziemi czy jest w
niebie, to dzieciñstwo by³o w niebie
i to pozosta³o. Chodziliœmy na
krochmalniê, po prawej stronie, by³
piêkny bia³y bez, gdzie siê cz³owiek
nie ruszy³, by³ bez. Ale w pewnym
momencie znikn¹³. Powstawa³y
nowe domy, fabryki, fabryczki –
wspomina³ Czes³aw Szawiel.
Zebrani na sali wspólnie odœpiewali szlagier napisany przez Mariana Hemara „Kiedy znów zakwitn¹
bia³e bzy”. Nie zabrak³o równie¿
recytacji wierszy zwi¹zanych z bzami oraz informacji na temat mo¿liwoœci wykorzystania bzu czarnego
jako lekarstwa, bazy do produktów
kulinarnych oraz nalewek i win.
Lidia Lalak-Szawiel zwróci³a
uwagê, ¿e wiele miast wypromowa³o siê dziêki specja³om, jakie mieszkañcy zaczêli produkowaæ i hodowaæ. Praca nad promocj¹ trwa³a
wiele lat, dzisiaj mieszkañcy zbieraj¹ owoce. Jednak, aby mog³o do
tego dojœæ, sami musieli siê zaanga¿owaæ. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby £obez i powiat ³obeski rozpocz¹³ swoj¹ promocjê teraz,
tym bardziej, ¿e pomys³ zwi¹zany
jest z bzem, którego w naszym regionie nie brakuje. W³aœciwie rzecz
dotyczy dwóch rodzajów bzu – lilaka – jako ozdobê miasta oraz czarnego bzu – jako bazê do produkcji ro¿nych specyfików, które mo¿na z niego wyrabiaæ, pocz¹wszy od lekarstw,
poprzez sosy, do nalewek i win.
- Chcemy wypromowaæ £obez
jako miasto pachn¹ce bzem. Kiedyœ
w £obzie by³o mnóstwo bzu, gra³o
siê na liœciach bzu, w maju pachnia³

bez. Bez czêœciej by³ obecny w naszym codziennym ¿yciu – by³y perfumy i myde³ko „Bia³y bez”. Nasz
pomys³ jest taki, aby £obez sta³ siê
miastem bzu, abyœmy obsadzili
£obez pachn¹cym bzem – lilakiem,
natomiast obrze¿a miasta, gminê –
czarnym bzem, z którego mo¿na
otrzymywaæ ro¿nego rodzaju produkty. Mo¿na z niego stworzyæ produkt regionalny jako konfitura z
czarnego bzu, bardzo wykwintna do
miês, na bazie czarnego bzu mo¿na
robiæ ró¿nego rodzaju przetwory
takie jak: sok z czarnego bzu, który
jest lepszy ni¿ aspiryna, idealny na
przeziêbienia, nalewki, wina...
Mo¿na to wszystko wypromowaæ
jako produkt regionalny – pochodz¹cy z £obza. Takie produkty bêdzie mo¿na wytwarzaæ i sprzedawaæ. Tak jak Zakopane ma swojego
oscypka, s¹ miody drahimskie, tak
mo¿e byæ konfitura ³obeska. Nikt
nam tego nie zabroni, jeœli bêdziemy chcieli. Marzy nam siê ma³a Prowansja, nie bêdzie to jednak lawenda, ale bez, a wiêc: porcelana z
bzem, przedmioty codziennego
u¿ytku ozdabiane bzem, muffinki z
marcepanowym
piêciolistnym
kwiatem bzu – bo jest szczêœliwy,
lody polane syropem z bzu... Mo¿na
wymyœlaæ cuda, wyobraŸnia ludzka
nie zna granic. Mog¹ powstawaæ
serwetki, obrusy, papier do pakowania z kwiatami bzu – ¿eby to by³o
monotematyczne, ¿eby bez w
£obzie by³ w ka¿dym sklepie, na
ka¿dym kroku. ¯eby ktoœ, kto tu
przyjedzie, poczu³, ¿e znalaz³ siê w
miasteczku pachn¹cym bzem.
Niech to bêdzie myd³o, które mo¿na
z kwiatami bzu wyprodukowaæ,
œwieczka, która bêdzie pachnia³a
bzem i w kolorze bzu. ¯eby £obez
pachnia³ bzem, a kiedy bêdzie siê
wje¿d¿a³o do miasta – wszystkie
drogi by³y obsadzone bzem, ¿eby
by³o wiadomo, ¿e wje¿d¿a siê do
miejsca, gdzie jest wszechobecny
bez – powiedzia³a pomys³odawczyni Lidia Lalak-Szawiel.

Pomys³ przedni i mo¿liwy do
zrealizowania. Wszystko tak naprawdê zale¿y od samych mieszkañców. Kierownik Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Œrodowiska Ewa Ciechañska gotowa jest wspomóc tê inicjatywê z
urzêdu. Byæ mo¿e jeszcze nie w tym
roku, bo sporo innych zadañ jest do
zrealizowania tej wiosny, ale mo¿e
od przysz³ego. Promenada obsadzona bzem to pomys³, który mo¿na
zacz¹æ realizowaæ od zaraz. Przeszkód i zabraniania obsadzania
bzem miasteczka i okolic nie bêdzie. Niestety i tu trzeba powiedzieæ
sobie smutn¹ prawdê, dochodzi³o w
historii do niecnych kradzie¿y nasadzanych krzewów i drzewek. Tym
razem mo¿e wiêc, zamiast wynosiæ,
warto przynieœæ swoje sadzonki
bzów i posadziæ w miejscu odpoczynku wszystkich mieszkañców,
wymieniæ siê, podzieliæ. Wszak jest
a¿ kilkaset odmian lilaka. To niezmiernie wiele, a lilak ma to do siebie, ¿e jest ³atwy w uprawie, nie jest
wymagaj¹cy i ¿adne pieski krzywdy
mu nie zrobi¹.
Mo¿e wiêc warto zainwestowaæ
dzisiaj i nasadziæ ten kwitn¹cy od
maja do lipca krzew,a by po 10 czy
20 latach wje¿d¿aj¹cy do tego miasta ludzie poczuli i zobaczyli, ¿e
wje¿d¿aj¹ do miasta kwitn¹cego
bzem, by zachwycali siê piêknem i
ró¿norodnoœci¹, tak jak dzisiaj turyœci zachwycaj¹ siê, wje¿d¿aj¹c do
Prowansji s³ynnej z lawendy czy te¿
do Doliny Rodanu s³ynnej z winnic?
Podczas spotkania narodzi³ siê
równie¿ pomys³, aby i kosze na
œmieci by³y weso³e, pomalowane w
kolorze bzu, a mo¿e i w motywy
zwi¹zane z bzem? Mo¿na przy okazji zaj¹c siê mostkiem, zrobiæ pergole, obsadziæ dzikim winem albo
wiciokrzewem tak, aby mostek obrós³ zieleni¹. Pomys³ów przedstawiono wiele, a wszystko po to, aby
stworzyæ miejsce, gdzie bêdzie
mo¿na spêdziæ czas i posiedzieæ - na
pocz¹tek, ale, jak powiedzia³a Lidia

Lalak-Szawiel - Czy coœ z tym zrobimy, zale¿y od nas, czy chcielibyœmy mieszkaæ w takim mieœcie.
Bez to zdrowie
Z czarnego bzu, jak ju¿ wspomnieliœmy, mo¿na wykonywaæ lekarstwa, przyrz¹dzaæ dania, robiæ
nalewki i wina. Z naszej strony prosimy Czytelników o nadsy³anie
swoich przepisów, aby rozpowszechniæ dania i mikstury z czarnego bzu.
MM
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Dawid Siekierski nowym
stra¿nikiem
(RESKO). O pracê na stanowisku stra¿nika miejskiego w tej gminie stara³o siê a¿ 16 kandydatów.
Wymagania formalne spe³ni³o 12.
Jak czytamy w informacji o wynikach naboru: „w wyniku przeprowadzenia dok³adnej analizy wniosków w
sprawie o przyjêcie do pracy a w/w
stanowisku oraz za³¹czonych do nich
dokumentów, stosunek pracy postanowiono nawi¹zaæ z panem Dawidem
Siekierskim – miejsce zamieszkania
Resko”.
W uzasadnieniu wyboru czytamy:
„postanowiono, ¿e komendant stra¿y
gminnej musi posiadaæ wykszta³cenie
wy¿sze. W Stra¿y Miejskiej w Resku,
zgodnie ze struktur¹ organizacyjn¹
Urzêdu Miejskiego w Resku, s¹ dwa
stanowiska pracy, na których zatrudnieni s¹ stra¿nicy tj. Komendant Stra¿y Miejskiej i Stra¿nik. Maj¹c na uwadze to, ¿e w razie nieobecnoœci w pra-

cy Komendanta Stra¿y zastêpowaæ
go bêdzie stra¿nik, a wiêc osoba, od
której zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem równie¿ wymagane jest wy¿sze
wykszta³cenie, Komisja spoœród 12
kandydatów spe³niaj¹cych wymagania formalne wybra³a 3 kandydatów
posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie.
Spoœród kandydatów zakwalifikowanych do drugiej grupy, szczególn¹ uwagê zwrócono na aplikacjê
Pana Dawida Siekierskiego. Jako
kandydat napisa³, ¿e posiada znajomoœæ jêzyków angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikacyjnym. Znajomoœæ jêzyków w stopniu
komunikacyjnym jest bardzo przydatna, poniewa¿ coraz czêœciej przy
interwencji, a zw³aszcza w zakresie
nieprzestrzegania przepisów ruchu
drogowego, uczestnicz¹ obcokrajowcy.”
MM
s¹dowemu zakazowi prowadzenia rowerów w ruchu l¹dowym orzeczonemu
przez s¹d.

Zderzenie aut
10.04.2013 r., na drodze £obez –
Dalno, kieruj¹ca samochodem osobowym marki Opel Joanna W., mieszkanka gminy Radowo Ma³e, przed manewrem wyprzedzania nie upewni³a siê, ¿e
kieruj¹ca Jadwiga B., jad¹ca przed ni¹
samochodem marki Skoda, zasygnalizowa³a zamiar skrêtu w lewo, w wyniku
czego dosz³o do zderzenia pojazdów.

Wprost pod ciê¿arówkê
12.04.2013 r. w £obzie, na ul. E.
Orzeszkowej, kieruj¹cy samochodem
marki VW Jakub R., nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci wyje¿d¿aj¹c z miejsca parkingowego, wjecha³ wprost pod
jad¹cy prawid³owo samochód ciê¿arowy marki Mercedes, kierowany przez
Konrada G., w wyniku czego dosz³o do
zderzenia miedzy pojazdami.

NietrzeŸwy rowerzysta
10.04.2013 r., na drodze Dobra –
Krzemienna, Krzysztof £., mieszkaniec
gminy Dobra, kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (0,37 mg/l).

Kolizja ciê¿arówki z ci¹gnikiem
12.04.2013 r., na drodze Resko –
£osoœnica, kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym Mercedes Jaros³aw Z., mieszkaniec Ko³obrzegu, wykonuj¹c manewr wyprzedzania ci¹gnika rolniczego marki Ursus, kierowanego przez
Jacka B., nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci, w wyniku czego dosz³o do
zderzenia pojazdów.

Z³ama³ zakaz s¹dowy
10.04.2013 r., na drodze Dobra –
Krzemienna, Krystian G., mieszkaniec
gminy Dobra, kierowa³ rowerem wbrew
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Ktokolwiek widzia³,
ktokolwiek wie...
Komenda Powiatowa Policji w £obzie prowadzi
poszukiwania zaginionego

Zbigniew P³oszañski
s. Stefana, Aleksandry
ur. 17.09.1955 r. w Iñsku
zam. Wêgorzyno, ul. Jagielloñska 5
Zaginiony w dniu 19.12.2012 roku oko³o
godz. 11.20 zosta³ wypisany ze Szpitala w Drawsku Pomorskim, gdzie przebywa³ na oddziale ratunkowym od dnia 18.12.2012 r., godz. 21.25.
Po opuszczeniu szpitala Zbigniew P³oszañski nie powróci³ do miejsca zamieszkania, jak równie¿ w ¿aden sposób
nie nawi¹za³ kontaktu z rodzin¹.
Rysopis: wiek z wygl¹du 65 lat, szczup³a budowa cia³a, 170 cm wzrostu, waga 60 kg, twarz poci¹g³a szczup³a, uszy œrednie odstaj¹ce, nos
œredni prosty, widoczne ubytki w uzêbieniu. Oczy koloru niebieskiego.
W³osy koloru rudego proste, czesane z przedzia³kiem na bok.
Wszelkie informacje w tej sprawie mo¿na kierowaæ do Komendy Powiatowej Policji w £obzie, ul. Wojska Polskiego 2. Tel. 91-56-15-511;
poszukiwania osób: 91-56-15-542 lub najbli¿sza jednostka policji: 112.
Anonimowoœæ zapewniona.

Wypowiedzenia umów za œmieci
(POWIAT). Od lipca wchodzi
nowa ustawa œmieciowa, tym samym
jest wiele nieporozumieñ zwi¹zanych
z koniecznoœci¹ wypowiadania umów
z dotychczasowym przedsiêbiorstwem odbieraj¹cym odpady.
W £obzie Przedsiêbiorstwo Us³ug
Komunalnych nie wymaga wypowiedzenia umowy. Tak¹ informacjê przedstawi³ burmistrz £obza oraz potwierdzi³ prezes zak³adu podczas sesji Rady
Miejskiej. Informacja taka pojawi³a siê
równie¿ w naszym tygodniku. Zak³ad
Us³ug Budowlanych i Komunalnych w
Resku wyda³ stosowne oœwiadczenie na

stronie urzêdu Miejskiego w Resku. W
obu gminach pad³o zapewnienie, ¿e nie
bêd¹ naliczane op³aty po 30 czerwca.
Inaczej jest w gminie Dobra. Tutaj
Zak³ad Gospodarki Komunalnej poinformowa³ mieszkañców o koniecznoœci
wypowiedzenia umowy na wywóz nieczystoœci sta³ych z miesiêcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na
dzieñ 30 czerwca 2013 r. Powodem
wypowiedzenia umowy jest jej sprzecznoœæ z obowi¹zuj¹cym obecnie prawem, jaka zasz³a wskutek nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
MM
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INFORMACJE - OG£OSZENIE

Radny Pawe³ Gradus: - Wydawane s¹ pieni¹dze na ochronê zwierz¹t, podczas gdy dzieci g³oduj¹

Radny Œwiêcicki – zrzeknijmy siê diet
(RESKO). Radny
Zygmunt Œwiêcicki
zaskoczy³ swoj¹
propozycj¹ radnych z
Reska – z³o¿y³ wniosek,
aby zrzec siê diet na
rzecz do¿ywiania dzieci
w szkole.
Podczas dyskusji na sesji Rady
Miejskiej radny Zygmunt Œwiêcicki
w odpowiedzi na s³owa wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej, ¿e
wydawane s¹ pieni¹dze na ochronê
zwierz¹t, podczas gdy dzieci g³oduj¹, i propozycjê radnej Edyty
Klepczyñskiej, by dla dzieci przeznaczyæ czêœæ funduszu Rady Miejskiej, zaproponowa³, aby dla biednych dzieci oddaæ o wiele wiêksze
fundusze, czyli... diety.
Propozycja ta wzburzy³a wielu
radnych, tym bardziej, ¿e zosta³a
przedstawiona akurat w miesi¹cu, w
którym radni otrzymali podwy¿ki
diet po szeœcioletnim okresie pozo-

stawiania ich w tej samej wysokoœci.
Do marca bowiem dieta radnego
wynosi³a 230 z³ za posiedzenie komisji i 230 z³ za posiedzenie sesji.
Od marca dieta wzros³a do 300 z³ za
posiedzenie.
– Wykonujê swoj¹ pracê jako
spo³eczn¹. Jeœli t¹ iloœci¹ cukierków, s³odyczy mielibyœmy obdzieliæ jedn¹ czy drug¹ pani¹ dyrektor,
to ta iloœæ nie zaspokoi pragnienia
dzieci. Zrzeknijmy siê diet radnego
na rzecz do¿ywiania dzieci w szkole. Stawiam taki wniosek – powiedzia³ radny, a jego s³owa zosta³y
okraszone brawami goœci sesji.
Propozycja radnego nie otrzyma³a jednak aprobaty radnych. Powody, dla których radni nie zgadzali
siê z tak¹ propozycj¹ by³y ró¿ne.
– Nie ukrywam, ¿e nie bêdê pracowa³ tu spo³ecznie. Pracujê bardzo
ciê¿ko, staram siê, wiem, ¿e wielu
radnych te¿ pracuje. Po to ktoœ ustanowi³ diety. Jak zrobimy tak, ¿e
bêdzie za darmo, to w w¹tpliwoœæ
poddaje wybór najlepszych rad-

nych. Niewielu bêdzie takich spo³eczników. Po to jest dieta niema³a,
¿eby by³o nie trzech chêtnych, ale
13, tym bardziej, ¿e bêdzie siê wybiera³o w okrêgach jednomandatowych, ¿eby wybraæ ze swojego
okrêgu najlepszego. Tak to powinno pozostaæ, moim zdaniem. A jeœli
kto ma wolê oddaæ dietê, nic nie
szkodzi na przeszkodzie, ¿eby tak
by³o. Nie róbmy z siebie tu jakiœ
hipokrytów, ¿e my chcemy tak czy
inaczej. Myœlê, ¿e radny ma obowi¹zek trzymaæ kontakt, ma obowi¹zek dokszta³caæ siê, choæby w
sprawach psów. Trzeba postudiowaæ, poczytaæ, ka¿dy ma dostêp w
internecie, s¹ informacje, dla dobra
gminy, ¿ebyœmy siê nie pakowali w
tak¹ sytuacjê, jak¹ mieliœmy przedtem. To tyczy te¿ wielu innych
spraw. Teraz mieliœmy ze œmieciami
uchwa³ê i bardzo du¿o radnych zaanga¿owa³o siê w to. Nasza praca
wymaga wiele poœwiêcenia, kontaktów, rozmów – powiedzia³ radny
Adam Seredyñski.

G³os w dyskusji zabra³ równie¿
radny Dariusz Mo¿ejko, który jednoznacznie stwierdzi³, ¿e nie zrzeknie siê diety radnego.
– Bêdê g³osowa³ przeciwko
temu wnioskowi. Uwa¿am siebie za
aktywnego radnego. Bardzo czêsto
wspieram œwietlicê, Klub Sportowy
„Jastrz¹b” £osoœnica. Kupujê buty,
wodê, wyje¿d¿am na sparingi na
mecze. Jeœli nie bêdê mia³ tych diet,
nie bêdzie mnie staæ na tak¹ szczodroœæ – argumentowa³ radny.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska zaproponowa³a, aby dyskusjê przenieœæ na
grunt komisji wspólnej, by tam wypracowaæ model, odpowiadaj¹cy
wszystkim radnym.
Na tak¹ propozycjê przysta³
wnioskodawca, zapowiadaj¹c, i¿
podczas nastêpnej komisji z³o¿y
wniosek na piœmie. Wówczas te¿
odbêdzie siê obszerna dyskusja na
ten temat.
MM

£obez, 27.04.2013 r.

CMYK
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Dlaczego tak drogo za œmieci?
(£OBEZ). Burzliwe by³o
spotkanie w sprawie
œmieci. Ludzie byli
zbulwersowani nowymi,
najwy¿szymi w regionie,
stawkami op³at.
Spojrzeliœmy uwa¿nie na kalkulacjê koszów op³at za œmieci i nasunê³o siê wiele w¹tpliwoœci, tym bardziej w odniesieniu do wielkoœci naliczonych œmieci, jakie mia³yby tworzyæ rodziny wieloosobowe.
Za³o¿ono, ¿e przys³owiowy Kowalski (czy to noworodek, czy te¿
osoba starsza) wyprodukuje rocznie:
1300 litrów odpadów komunalnych
(110 litrów miesiêcznie), 55 kg odpadów wielkogabarytowych, sprzêtu
elektrycznego, elektronicznego, gruzu, opon itp. oraz 5 kg baterii, leków,
lamp fluorescencyjnych i akumulatorów.
W przeliczeniu na kilogramy
Kowalski bêdzie produkowa³ miesiêcznie 21,6 kg œmieci. Przy okazji
wyliczono, ¿e w pojemniku na œmieci
o pojemnoœci 120 litrów (czyli takie,
jakie s¹ ustawiane przy posesjach)
mieœci siê 24 kg œmieci.
Zgodnie z tymi wyliczeniami od
lipca Kowalski bêdzie produkowa³
miesiêcznie niemal jeden kube³ œmieci, a rodzina 6.osobowa – prawie 6
kub³ów. Szeœcioosobowa rodzina
nazbiera rocznie 30 kg baterii, 330 kg
starych szaf, gruzu i sprzêtu elektrycznego i 7.800 litrów zwyk³ych
œmieci, czyli niemal 1,6 tony! Przy
za³o¿eniu, ¿e szeœcioosobowa rodzina bêdzie segregowaæ œmieci zap³aci
za ich odbiór 84,36 z³ miesiêcznie
(1012.32 z³ rocznie).
Jeœli nie nazbiera, to i tak ¿aden
problem, bo i tak za to zap³aci. Jeœli
jednak Igrekowski bêdzie chcia³ zrobiæ remont i mieszka sam, to bêdzie
musia³ dop³aciæ za nadwy¿kê gruzu.
Jeden z mieszkañców postanowi³
sprawdziæ, ile produkuje œmieci w
swoim dwuosobowym gospodarstwie domowym. Œmieci wa¿y³ przez
trzy miesi¹ce równie¿ w okresie
œwi¹tecznym, gdy produkujemy wiêcej odpadów. Zgodnie z jego danymi
w kolejnych miesi¹cach odda³ 18,40
kg (œwiêta), w nastêpnym miesi¹cu
15,70 kg, w kolejnym – 15,95 kg.
Œrednio oko³o 16,7 kg; na jedn¹ osobê wychodzi œrednio – 8,35 kg miesiêcznie, zgodnie z wyliczeniami
magistratu jedna osoba produkuje
miesiêcznie oko³o 21,7 kg bez
uwzglêdnienia odpadów problemowych, czyli ponad 2,5 razy wiêcej.
Zarówno na wsi, jak i na terenie
posesji prywatnych w mieœcie, gdzie
dzia³ki maj¹ powy¿ej 500 m.kw.
mo¿na zrobiæ sobie kompostownik.
Kompostownik nale¿y zarejestrowaæ

w gminie. I nie ma to znaczenia w
op³atach, bo za utylizacjê za bioodpad i tak mamy wkalkulowan¹ op³atê
w cenie za œmieci. Podobnie zap³acimy za: papier, metal, plastik, który
firma odbieraj¹ca sprzeda z zyskiem
i bez koniecznoœci segregowania.
Zarobi wiêc na tym podwójnie – raz
bior¹c op³aty za œmieci, drugi raz –
sprzedaj¹c je. Nawet jeœli nie sprzeda
to niektóre wysypiska te œmieci odbieraj¹ za darmo. Zap³acimy za nie
nawet wówczas, gdy sami oddamy
metal do skupu z³omu, a papier oddamy firmom zbieraj¹cym makulaturê.
Gara¿e i domki letniskowe
Mieszkañcy posiadaj¹cy osobne
gara¿e i domki letniskowe na terenie
gminy bêd¹ obci¹¿eni dodatkowymi
op³atami. Jednak mieszkaniec, który
ma gara¿ na swojej posesji, dodatkowej op³aty nie ponosi. Przy ustalaniu
stawek za œmieci wysnuto wniosek,
¿e osoba posiadaj¹ca gara¿ np. na
terenie gara¿owiska, wyprodukuje
tam dodatkow¹ iloœæ œmieci, podobnie jak osoba przebywaj¹ca w domku
letniskowym. Nie uwzglêdniono jednak faktu, i¿ produkuj¹c œmieci w
domku letniskowym, nie produkuje w
tym samym czasie w swoim mieszkaniu. Nie mo¿e byæ bowiem jednoczeœnie w domku, jak i w mieszkaniu, podobnie jak nie mo¿e byæ jednoczeœnie
w gara¿u i w mieszkaniu.
Szok przy PSZOK
Interesuj¹ce dane mo¿na równie¿
wyczytaæ odnoœnie kosztów, jakie
bêdziemy musieli ponieœæ w zwi¹zku
z przygotowaniem systemu. Warto
zastanowiæ siê nad cenami.
Utworzenie i utrzymanie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw PSZOK jest obowi¹zkowy. Nie ma jednak szczegó³owych
wyznaczników jak taki punkt ma
wygl¹daæ. W zwi¹zku z tym dla samorz¹dowców na targach EKOTECH
zorganizowano w Kielcach konferencjê szkoleniow¹. Wyst¹pi³ m.in.
Bogus³aw Dziadkiewicz, radca
prawny - specjalista z zakresu prawa
samorz¹du terytorialnego i gospodarki odpadami z tematem: „Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - gminne PSZOK-i praktycznie i tanio”. Wskaza³, ¿e tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje tylko
kilka przepisów prawa, daj¹c gminom du¿¹ swobodê dzia³ania. Stwierdzi³, ¿e w pierwszym rzêdzie samorz¹dy powinny stosowaæ zdroworozs¹dkowe rozwi¹zania dostosowane
do swojej lokalnej specyfiki.
Ustawa mówi, ¿e punkty winny
zostaæ zlokalizowane w sposób zapewniaj¹cy ³atwy dostêp dla wszystkich mieszkañców gminy oraz byæ
prowadzone przez firmê (mo¿e to byæ
zak³ad bud¿etowy gminy) lub osobê

Spotkanie w hali sportowej na temat œmieci - o kilka miesiêcy za póŸno

fizyczn¹ (prowadz¹c¹ wówczas tak¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹). Nie musi
to byæ firma obs³uguj¹ca gminê w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
W praktyce PSZOK-iem mo¿e
byæ tylko kilka pojemników – bêd¹ to
powszechnie dostêpne gniazda i wtedy punkt taki nie musi uzyskiwaæ
decyzji œrodowiskowej - dotyczy to
ma³ych gmin. Gmina mo¿e te¿ zawrzeæ kilka umów z ró¿nymi podmiotami na zbieranie poszczególnych
rodzajów odpadów komunalnych np.
z firm¹ odbieraj¹c¹ odpady elektryczne, z firm¹ odbieraj¹ca metal, z
firm¹ odbieraj¹c¹ makulaturê itd.
Koszt utylizacji 65 ton gruzu zgodnie
z za³o¿eniem do kalkulacji wynosi 13
tys. z³. Równoczeœnie Zarz¹d Dróg
Powiatowych w £obzie za darmo
odbiera gruz i chêtnie go przyjmuje,
maj¹c zgodê do wykorzystywania go,
jako podbudowê dróg. Zamiast wiêc
woziæ gruz i p³aciæ s³ono za dowóz do
PSZOK-u zlokalizowanego na
obrze¿ach gminy, mo¿e rozs¹dniej
by³oby zorganizowaæ jeden kontener
na terenie ZDP w £obzie w porozumieniu ze Starostwem i umo¿liwiæ
oddawanie gruzu za darmo, tym bardziej, ¿e dyrektor ZDP chêtnie gruz
przyjmie? Ka¿demu by³oby do ZDP
w £obzie zdecydowanie bli¿ej. Po co
p³aciæ za coœ, co mo¿na oddaæ za
darmo? Po co obci¹¿aæ mieszkañców
kolejnymi kosztami dojazdu i dodatkowej op³aty?
Dla mieszkañców gminy £obez
jako miejsca pod PSZOK wybrano
dzia³kê przy drodze prowadz¹cej do
Prusinowa. Czy rzeczywiœcie jest to
zgodne z ustaw¹ mówi¹c¹, ¿e mieszkañcy maj¹ mieæ ³atwy dostêp do
PSZOK? Przecie¿ nie ka¿dy posiada
samochód, nie ka¿dy do swojego samochodu za³aduje odpady i nie ka¿dego bêdzie staæ, aby wynaj¹æ transport, by zawieŸæ tam baterie czy star¹
szafê. Przy takiej lokalizacji PSZOK-

u mo¿na siê spodziewaæ œmieci w
lesie. Nikomu nie bêdzie op³aca³o siê
jeŸdziæ tak daleko i ponosiæ koszty
transportu.
W kalkulacji kosztów czytamy, ¿e
koszt utwardzenia 900 m.kw. wynosi
108 tys. z³. W specyfikacji, ¿e mo¿na
wykorzystaæ znajduj¹ce siê tam p³yty
jumbo, które pokryj¹ zapotrzebowanie w ok. 60-70 proc. Koszt ogrodzenia to 24 tys. z³. w specyfikacji jest
wymóg, aby ogrodzenie by³o wykonane z p³yt betonowych o wysokoœci
1,80 m.
Gmina £obez w kalkulacjê kosztów wpisa³a zakup ³adowarki i samochodu bramowego. Nigdzie w ustawie nie ma zapisu o takiej koniecznoœci. Nigdzie te¿ nie spotkaliœmy siê z
takim zapisem w innych gminach. S¹
zapisy odnoœnie sprzêtu, ale jako
wymaganie dla firm, które przyst¹pi¹
do przetargu. Kwota za samochody
jest niema³a, bo 550 tys. z³, tyle
mieszkañcy w op³atach za œmieci
bêd¹ musieli sp³aciæ w ci¹gu nastêpnych trzech lat.
Budowê i wyposa¿enie PSZOK
zaplanowano na kwotê 723 tys. z³
(przy sp³acie roz³o¿onej na trzy lata).
Rocznie tylko utworzenie PSZOK-u
bêdzie nas kosztowa³o – 241 tys. z³.
Dodatkowo utrzymanie – 149 tys. z³
tys. z³ ³¹cznie – 390 tys. z³ rocznie,
miesiêcznie 32.500 z³ do op³acenia w
ramach op³at za œmieci. Op³ata na
jednego mieszkañca wynosi 2,49 z³.
Bez ³adowarki i samochodu bramowego op³ata za PSZOK wynosi³aby –
57.666 z³ rocznie za utworzenie plus
149 tys z³ za utrzymanie czyli 1,32 z³
od osoby. Taka ró¿nica jest tylko przy
budowie i utrzymaniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy pozostawieniu kosztów
utrzymania.
W kosztach utrzymania punktu
wpisany jest koszt transportu – 14 tys.
z³, co daje 1.166,6 z³ miesiêcznie.
MM

Str
Str.. 6

NASI MIESZKAÑCY

tygodnik ³obeski 16.4.2013 r.

Moje dzieciñstwo w stepach
Zbigniew Kêdra
73 lata mija od pierwszych
wywózek na Sybir i do Kazachstanu po czwartym rozbiorze
Polski przez Niemcy i ZSRR w
1939 roku. Oto kilka zdañ wspomnieñ z ¿ycia w Kazachstanie.
Moje niektóre przygody w Kazachstanie w latach 1940 – 1946.
Jak trafi³em do Kazachstanu?
Podobnie jak wiele polskich rodzin, decyzj¹ w³adz ZSRR, które
okupowa³y w tym czasie nasz kraj.
Prawem „Kaduka” zasta³em
zes³any w dalekie stepy Kazachstanu. Tam, nie maj¹c jeszcze jedenastu lat, pracowa³em od œwitu do
nocy przy pieleniu chwastów w zasiewach zbó¿, a potem na sianokosach by³em „pogoñczykiem” - poganiaczem pary wo³ów. Pracowa³em w sowchozie Bolszewik, woj.
Siemipa³atinsk, razem z moj¹
mam¹, która te¿ wykonywa³a tak¹
sam¹ pracê. Pewnego razu kazano
mi przejœæ do pracy w innej brygadzie. Zdecydowanie odmówi³em,
wiêc odmówiono mi wydawania
posi³ków. By³a to moja pierwsza
g³odówka. Nic nie jad³em. Nastêpnego dnia brygadzista cofn¹³ swoj¹
decyzjê i kaza³ mi wróciæ do dotychczasowej pracy, wtedy ponownie wydano mi posi³ek (je¿eli to, co
dawali, mo¿na by³o nazwaæ posi³kiem).
Z trudem przetrwaliœmy
pierwsz¹ surow¹ zimê. Mieszkaliœmy w wielorodzinnym, nieopalanym baraku, w którym œciany by³y
ca³kowicie pokryte lodem. Mieliœmy tylko jedno przykrycie na cztery osoby, a mnie wypad³o spaæ przy
œcianie i na wiosnê ju¿ nie mog³em
chodziæ. Podpiera³em ko³kiem
pierœ, robi³em nim ruch do przodu
i doci¹ga³em nogi. Przez lato, do jesieni, stopniowo wyzdrowia³em.
Wtedy zamieszkaliœmy w miejscowoœci Karaganda-Kul, oko³o 30
km na pó³noc od Bolszewika. Tam
mieliœmy lepsze warunki mieszkaniowe i by³y wiêksze przydzia³y
¿ywnoœci. Miejscowoœæ ta, to du¿a
wieœ przedzielona rzek¹. Z jednej
strony tej rzeki mieszkali Kazachowie i pracowali w swoim ko³chozie
im. „D¿ana D¿o³” – Nowa Droga, a
z drugiej Rosjanie i pracowali w
ko³chozie im. „Krasnyj Ochotnik”.
Ja z mam¹ pracowaliœmy w ruskim
ko³chozie, a mieszkaliœmy w czêœci zamieszka³ej przez Kazachów,
w jednej izbie z Kazachami. Ko-
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bieta, u której mieszkaliœmy, mia³a
na imiê Komar, jej syn A³taj. Jej
m¹¿ by³ w wiêzieniu. W zamian za
u¿yczenie nam miejsca w mieszkaniu, mieliœmy obowi¹zek ogrzewaæ mieszkanie w zimie. Kiedy
wody pokry³y siê lodem, kosi³em
trzcinê ³opat¹ lub kos¹ i wi¹zkami
na plecach nosi³em j¹ do domu.
Poza tym spalaliœmy „kieziek” wysuszone krowie ³ajno.
Pewnego razu na jeziorze nakosi³em ca³¹ furê trzciny i na drugi
dzieñ pojecha³em po ni¹ saniami z
zaprzêgiem w parê wo³ów. Bez
³adunku wo³y ³atwo przesz³y po lodzie, a gdy trzcinê za³adowa³em,
ich nogi siê œlizga³y. Wo³y upada³y
na lód i le¿a³y. Ba³em siê, ¿e ich
ciep³o roztopi lód i uton¹, a ja pójdê
do wiêzienia. Wieczorem po pracy
przysz³a mama. Uwolniliœmy wo³y
z jarzma i luzem wyprowadziliœmy
je na l¹d. Nastêpnego dnia brygadzista da³ podkute konie i sanie z
za³adowan¹ trzcin¹ z ³atwoœci¹
przywioz³em do domu.
Zamieszkiwanie z kazachsk¹
rodzin¹ pozwoli³o nam lepiej poznaæ ich mowê, obyczaje, sposób
od¿ywiania i ich codzienne problemy. Domy kazachskie by³y przewa¿nie dwuizbowe. Jedna izba
mieszkalna, gdzie sta³y ³ó¿ka lub
le¿a³y filcowe, grube maty. Nie
by³o krzese³, siadano na pod³odze,
na której le¿a³y skóry albo filcowe
maty, a w bogatszych rodzinach dywany. Na centralnym miejscu
zawsze sta³ kwadratowy niziutki
stolik o boku oko³o metra i wysokoœci oko³o 25 cm. Siada³o siê przy
nim z podwiniêtymi do wewn¹trz
stopami i kolanami na zewn¹trz, a
stopy blisko siebie.
Druga izba spe³nia³a rolê kuchni. W niej na sta³e by³ wmurowany
kocio³ w kszta³cie pó³kuli o œrednicy oko³o 70 cm. S³u¿y³ do gotowania, sma¿enia i pieczenia, a nazywa³ siê „kazan”. Najczêœciej gotowan¹ potraw¹ by³ rosó³ z ka¿dego
rodzaju miêsa, ale nigdy ze œwini.
Mówili „Kazach ciuszka d¿emyjdy” - Kazach œwini nie je. W rosole
gotowali „kiespie” - makaron. Taki
posi³ek nazywali „toj” i zjadali go
w póŸnych godzinach po pracy. Z
m¹ki pszennej robili „borsaki” takie kluseczki w kszta³cie walca o
d³ugoœci 2 cm i œrednicy 2 cm.
Sma¿ono je na baranim ³oju. £ój
taki pozyskiwano od specjalnej
rasy owiec, które mia³y rozbudowany ogon tzw. kurdiuk, o masie
sad³a oko³o 2 kg. W kotle te¿ piekli

Od lewej: Zbigniew Kêdra w 1943 roku, jego ojciec i matka

„Dokuczliwy g³ód zmusza³ do
ci¹g³ego poszukiwania jedzenia.
Nieraz by³em tak g³odny i pozbawiony si³, ¿e nie mog³em chodziæ.
Wydawa³o mi siê wtedy, ¿e to ju¿
zbli¿a siê koniec mojego ¿ycia, ale
myœl o tym, ¿e przecie¿ muszê wróciæ do Polski, przywraca³a si³y,
wraca³a nadzieja i chêæ do ¿ycia.”
„katerma” - to du¿y placek z m¹ki
pszennej o œrednicy kot³a. Pieczony z jednej strony przybiera³ kszta³t
kot³a, a po odwróceniu piek³ siê
wypuk³oœci¹ do góry. Na wyposa¿eniu kuchni by³a te¿ „stêpa” – taki
drewniany, du¿y moŸdzierz, w którym t³uk³o siê na m¹kê pra¿on¹ w
kotle pszenicê. W taki sposób powstawa³ „to³kan”, a pra¿on¹ i nie
ut³uczon¹ pszenicê nazywali „kurmasz”. To³kan mieszali z „kajmakiem” - gêst¹ œmietan¹ z gotowanego mleka. Te wszystkie wyroby
(poza roso³em i kiespie) spo¿ywano popijaj¹c czajem. Uwielbiali
czaj „kirpicznyj” z wod¹ „irtysznyj” - herbata prasowana na kszta³t
cegie³ki i woda z rzeki Irtysz.
M¹¿ Kazaszki, u której mieszkaliœmy, s³a³ listy, aby mu przys³aæ
do wiêzienia – i tu wymienia³ swoje wymarzone potrawy, a w wiêzieniu na pewno g³odowa³. Komar
przygotowywa³a paczkê, przy
czym p³aka³a, a gdy przesy³ka by³a
ju¿ gotowa, nie by³o jej komu zawieŸæ na pocztê, bo znajdowa³a siê
bardzo daleko, a ¿adnej komunikacji nie by³o i drogi by³y zasypane
œniegiem po pas. Paczka wiêc le¿a³a, a pokarm z paczki powoli by³
zjadany. Przyznam siê, ¿e my te¿

ukradkiem pomagaliœmy te smaczne produkty zjadaæ. Syn, ma³y A³taj, têskni³ za ojcem, czeka³ na niego i poœpiewywa³ swoj¹ kazachsk¹
piosenkê:
Pojizd kieler, pojizd kieler...
Poci¹g jedzie , poci¹g jedzie
Mienym atam kieledykien...
Mój ojciec przyje¿d¿a
Naszym g³ównym Ÿród³em wy¿ywienia by³y deputaty ziarna z
ko³chozu. Wydawano je po kilkanaœcie, nieraz po kilka kilogramów
raz na dziesiêæ dni. Wiosn¹ i latem
³atwiej by³o zdobyæ jedzenie, bo
zbieraliœmy lebiodê, stepow¹ cebulê, jaja dzikich kaczek, czajek, kulików, ³owiliœmy ryby, a gdy siê wylêg³y i podros³y kaczki, ich matka
prowadzi³a je do jeziora, a wtedy
trzeba by³o siê zaczaiæ i ³apaæ jeszcze nie umiej¹ce lataæ, t³uste dzikie
kaczki. Zim¹ ¿y³o siê du¿o gorzej.
Ludzie narzekali na wojnê, na
s³aby urodzaj, a przydzia³y ¿ywnoœci ci¹gle mala³y. Dosz³o do tego,
¿e mama otrzyma³a dwa kilogramy
siemia lnianego na ca³¹ rodzinê. W
rodzinie te¿ mama wprowadzi³a
ograniczenia: trzy ³y¿eczki dla
ciê¿ko pracuj¹cej mamy, dla nas
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Kazachstanu
dzieci po dwie. W magazynach
zbo¿e by³o nietykalne, bo by³ to
deputat ko³chozów z³o¿ony dla
pañstwa.
Ja nauczy³em siê podszywaæ
walonki, w których wydeptywa³y
siê podeszwy i trzeba by³o przyszyæ nowe. By³em zapraszany do
domów, by tam je przyszywaæ, dostawa³em wtedy jedzenie w domu
gospodarzy i trochê do domu.
Dokuczliwy g³ód zmusza³ do
ci¹g³ego poszukiwania jedzenia.
Pewnego razu, na dziedziñcu kazachskiego ko³chozu, us³ysza³em
pracê wialni zbo¿a. W czasie przerwy obiadowej, kiedy stró¿ siê oddali³, postanowi³em tam zajrzeæ,
czy nie zdobêdê czegoœ do jedzenia. Aby nie traciæ czasu, nawet siê
nie ubra³em. Przeskoczy³em przez
mur i znalaz³em siê w ma³ym magazynku, gdzie le¿a³y plewy i by³o
w nich nieco zbo¿a. Ma³a z tego
korzyœæ, ale zdj¹³em walonkê, nasypa³em pe³n¹ i zamiast jedn¹ nog¹
boso uciekaæ, wróci³em, nape³ni³em drug¹ i dopiero w nogi. W
uchylonych drzwiach ukaza³a siê
groŸna twarz z kozi¹ brod¹, skoœnymi oczami, wypuk³ymi policzkami, a ³eb przykryty kazachskim
ma³achajem (rodzaj czapki zimowej). Wysypa³em zawartoœæ z obydwu walonków i do drzwi, ale by³y
ju¿ zamkniête. Ogarn¹³ mnie
strach, jestem uwiêziony. Teraz
brak kurtki i czapki stawa³ siê coraz
bardziej dokuczliwy. Walê piêœci¹
w drzwi - bezskutecznie, a w magazynie nie ma niczego, co by mi pomog³o w ucieczce albo wyjêciu
¿elaznego prêta, który tkwi³ na zewn¹trz w skoblu drzwi. Jedynie co
mi przysz³o na myœl, to podskoczyæ, wsadziæ rêkê w szczelinê niedomkniêtych drzwi i chwyciæ je za
górn¹ krawêdŸ, wy³amaæ najwê¿sz¹ deskê, wyj¹æ ¿elazny prêt
ze skobla i uciekaæ. Tak te¿ zrobi³em i uda³o siê - uciek³em. Skoñczy³o siê tylko na strachu. Jeszcze
za mn¹ stró¿ pokrzykiwa³, ale ja ju¿
by³em daleko. Mimo tych przygód,
przyjaŸni³em siê z kazachskimi
ch³opcami, razem uje¿d¿aliœmy
m³ode wo³y, aby je mo¿na by³o na
wiosnê zaprzêgaæ do p³uga.
Zbli¿a³a siê kolejna zima. Kazaszka Komar wypowiedzia³a nam
kwaterê, bo z wiêzienia mia³ przyjechaæ jej m¹¿. Wprawdzie znaleŸliœmy nastêpn¹, ale najbardziej dokuczliwym okazywa³ siê g³ód. Nieraz by³em tak g³odny i pozbawiony
si³, ¿e nie mog³em chodziæ. Le¿a-

³em wtedy w ciep³ym zak¹tku pieca i trz¹s³em siê z zimna, choæ piec
by³ ciep³y. Wydawa³o mi siê wtedy,
¿e to ju¿ zbli¿a siê koniec mojego
¿ycia, ale myœl o tym, ¿e przecie¿
muszê wróciæ do Polski, przywraca³a si³y, wraca³a nadzieja i chêæ do
¿ycia.
Kiedyœ, wracaj¹c bardzo g³odnym z pracy, wita³ mnie mój ma³y
czarny kotek, g³oœno miaucza³, prosi³ o jedzenie, ale to ja jego chcia³em
zjeœæ. Gdy bra³em kotka na rêce z
myœl¹, ¿e zrobiê z niego roso³ek,
kotek tuli³ siê do mnie i tak piêknie
mrucza³, ale có¿ mog³em mu daæ,
kiedy sam by³em g³odny, a¿ do granic wytrzyma³oœci. Przy otwartych
drzwiach kotek wyszed³ z domu i
wiêcej nie wróci³. By³o te¿ tak, ¿e
zwabiliœmy do izby psa i skoñczy³o
siê na tym, ¿e myœmy go zjedli.
Nasza mama pracowa³a w ko³chozie przy owcach, a na przedwioœniu owce siê koci³y i m³ode
owieczki czasem by³y stratowane
przez doros³e. Te nie¿ywe ju¿
owieczki mama przynosi³a do
domu, opala³a sierœæ, piek³a i myœmy to zjadali. By³y bardzo smaczne. Przyszed³ w koñcu czas, ¿e ju¿
nic i nigdzie nie mo¿na by³o zdobyæ do jedzenia. Po prostu umieraliœmy z g³odu. Wtedy mama posz³a
do zarz¹du ko³chozu i przedstawi³a nasz¹ sytuacjê. Brygadzista –
diadka Karpo, sam by³ wiêŸniem
sowieckich ³agrów, zna³ biedê nie
gorzej ni¿ my i nie zostawi³ nas bez
pomocy. Ja by³em znany z tego, ¿e
umia³em zdj¹æ skórê z pad³ego
zwierzêcia, to kaza³ mi przyjœæ, bo
ma dla mnie zajêcie .
By³ wtedy silny mróz i drogi
by³y zasypane, a ja by³em tak s³aby,
¿e ledwie utrzymywa³em siê na nogach, ale musia³em siê zmobilizowaæ i pójœæ. Gdy zjawi³em siê na
podwórzu gospodarstwa, brygadzista poleci³ mi wejœæ do wskazanego obiektu, zdj¹æ skórê z pad³ego cielaka, wyj¹æ serce, p³uca,
w¹trobê, œledzionê oraz ¿o³¹dek i
u³o¿yæ je na zdjêtej skórze. Gdy
wszed³em do pomieszczenia okaza³o siê, ¿e jest to doœæ spory byk,
a nie cielê, do tego ¿ywy, a nie pad³y i nie le¿y, ale stoi. Jak¿e z takiego zdj¹æ skórê, kiedy ja jestem w
gorszej kondycji fizycznej, ni¿ on.
Nie by³o czasu do namys³u, podszed³em do zwierzêcia, chwyci³em
jedn¹ rêk¹ za róg, drug¹ za pysk i
energicznym skrêtem g³owy powali³em zwierzê na ziemiê. Wtedy
no¿em szybko stara³em siê odci¹æ

g³owê, ¿eby zwierzê nie zd¹¿y³o
wstaæ. Gdy ju¿ przeci¹³em tchawicê, s³ychaæ by³o g³oœne charczenie,
a pod otwartym oknem sta³ brygadzista i pyta³, czy ju¿ skoñczy³em.
Przytka³em piêœci¹ tchawicê, aby
uciszyæ charczenie i powiedzia³em
– ju¿ koñczê. Myœlê, ¿e ten cz³owiek wiedzia³ o wszystkim i przyszed³ mi z pomoc¹, gdybym sam
sobie nie poradzi³. I chwa³a mu za
to! Zdj¹³em wiêc za pomoc¹ no¿a
skórê, rozci¹³em zwierzê na pó³,
wydoby³em z wnêtrza serce, p³uca,
w¹trobê, œledzionê oraz ¿o³¹dek i
zg³osi³em zakoñczenie pracy.
Przysz³a kilkuosobowa komisja i m³oda lekarka po kolei wszystko kroi³a, staraj¹c siê ustaliæ chorobê i przyczynê zgonu. Ja dobrze
wiedzia³em, ¿e przyczyn¹ zgonu
by³a nie choroba, ale odciêcie g³owy zwierzêciu. Chorobê ustalono,
protokó³ podpisano, a ja otrzyma³em polecenie: skórê do magazynu,
a resztê wilkom. Rosjanie doskonale wiedzieli, ¿e Polacy nie pozwol¹ tego oddaæ wilkom, sami
zjedz¹. Akurat przysz³a mama i
zanios³a skórê do magazynu, a ja
najszybciej, jak tylko mog³em,
opuszcza³em ko³chozowy dziedziniec z miêsem, które by³o zbyt cenne, aby je oddawaæ wilkom. Zawioz³em je do domu i po kawa³eczku
mieliœmy jedzenia na d³u¿szy czas.
Jednak powoli i to siê koñczy³o.
Mama postanowi³a poszukaæ pracy znów w sowchozie, bo tam dawali tzw. pajok – 400 gramów chleba dla pracuj¹cego i 200 dla cz³onka rodziny. I posz³a mama w nieznane, od jednego sowchozu do
drugiego, szukaæ pracy i chleba, a
odleg³oœci pomiêdzy au³ami siêga³y trzydziestu kilometrów, a drogi
by³y g³êboko zaœnie¿one i nie by³o
komunikacji. Ne by³o mamy dwa,
a mo¿e nawet trzy tygodnie, ale
znalaz³a pracê i mieszkanie, nawet
przywioz³a chleb dla nas oraz podwodê, aby nas zabraæ ze sob¹. Jecha³a ca³y dzieñ i p³aka³a, bo nie
wiedzia³a, czy zastanie nas ¿ywych,
czy umar³ych z g³odu. PóŸnym wieczorem i z p³aczem mama wesz³a do
izby, zasta³a nas nie tylko ¿ywych,
ale i najedzonych. Przenocowaliœmy i rano wyruszyliœmy do nowego miejsca zamieszkania i do nowego miejsca pracy.
Jak prze¿yliœmy czas kiedy
mamy nie by³o? Kiedy wyczerpa³y
siê wszystkie mo¿liwoœci zdobycia
jedzenia, poszed³em do chatki po
przeciwnej stronie drogi i zapyta³em, czy nie maj¹ czegokolwiek do

jedzenia. Mieszka³a tam staruszka
z dwojgiem dzieci i nic nie mog³a
mi daæ, ani obierków, ani resztek
chleba, ani nawet okruszków. Wyszed³em z niczym, ale wychodz¹c
dostrzeg³em kilka kur na p³otku,
wygrzewaj¹cych siê w promieniach zachodz¹cego s³oñca. Jedynie co mi wtedy przysz³o do g³owy,
to chwyciæ jedn¹, jak lis, i chodu.
Dziœ wstydzê siê tego, ale tak w³aœnie zrobi³em. Jedn¹ zdj¹³em z p³otu, ukrêci³em g³owê, ¿eby nie krzycza³a, schowa³em pod kufajkê i do
domu. W domu, pod piecem chlebowym, by³a g³êboka wnêka,
wrzuci³em zdobycz w róg, tu¿ przy
w³azie, i czeka³em na dalszy bieg
wydarzeñ. S¹siadka doliczy³a siê,
¿e brakuje jej kury, przysz³a zobaczyæ, zapytaæ, czy u nas nie ma i
posz³a. Po jakimœ czasie znów
przysz³a, tym razem postanowi³a
poszukaæ, ale nie znalaz³a. Po nastêpnej chwili, ju¿ po raz trzeci,
przysz³a ze œwiat³em, skrupulatnie
szuka³a, nawet zajrza³a do tej wnêki
i te¿ odesz³a z niczym. Wypada³oby
teraz tê kurê oskubaæ i ugotowaæ,
nawet g³ód do tego przynagla³. D³ugo jednak czekaliœmy, a¿ pogasn¹
wszystkie œwiat³a w oknach chatki u
naszej s¹siadki.
Ta kura uratowa³a nas przed
g³odem na kilka dni, ale nie mo¿na
by³o zaprzestaæ poszukiwañ ¿ywnoœci. Gdy dzia³ania wojenne przesuwa³y siê na zachód, a dywizje
niemieckie pozostawia³y po sobie
spalon¹ ziemiê i zgliszcza, ludnoœæ
powraca³a na wyzwolone tereny,
zagospodarowywa³a je, ale nie
by³o inwentarza ¿ywego, bo wojska niemieckie wszystko zjad³y. Z
Kazachstanu, a¿ na wyzwolone
ziemie, przepêdzano byd³o, aby
zasiliæ ko³chozy i gospodarstwa
pañstwowe. Przez nasz¹ wieœ pasterze przepêdzali byd³o. Jedna z
krów z³ama³a nogê i musieli j¹
dor¿n¹æ, wiêc na krótko zatrzymali
siê w naszej miejscowoœci. Poszed³em do nich i poprosi³em o cokolwiek do jedzenia. Dosta³em ¿o³¹dek i jelita, ale jak im przyniosê
tytoniu, to mi dadz¹ cztery nogi i
g³owê. Nasza gospodyni, u której
mieszkaliœmy, mia³a kilka wysuszonych ³odyg tytoniu, sama nie
pali³a, to je odda³a. Zanios³em pasterzom, byli bardzo wdziêczni, ja
chyba jeszcze bardziej, bo dosta³em tyle jedzenia.
Tak prze¿yliœmy, czas kiedy
mama poszukiwa³a nowej pracy.
Zbigniew Kêdra
Wêgorzyno, 13.04.2013.
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Czy Spó³dzielnia narusza dane osobowe - pyta czytelnik

Nie trzeba ujwniaæ, z kim siê mieszka
(£OBEZ) Jeden z czytelników
zwróci³ uwagê, ¿e Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Jutrzenka” ¿¹da,
przy okazji sk³adania oœwiadczeñ
„œmieciowych”, ujawnienia z kim
siê mieszka. Oto co napisa³.
„Otrzyma³em dziœ (tak samo jak
inne osoby mieszkaj¹ce w lokalach
zarz¹dzanych przez SM Jutrzenka)
„Oœwiadczenie do deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami”. W oœwiadczeniu spó³dzielnia (anonimowo, nie jest podpisane) domaga siê podania pe³nych
danych osób zamieszkuj¹cych dany
lokal.
Wymagana jest przy tym zgoda
na przetwarzanie danych osobowych niezbêdnych do realizacji
uchwa³ Rady Gminy £obez (taki
organ jest mityczny, bo istnieje tylko Rada Miejska w £obzie). Moim
zdaniem w uchwa³ach Rady Miejskiej w £obzie jest obowi¹zek podania iloœci osób – bez danych osobo-

wych. W oœwiadczeniu brak jest
informacji zgodnych z ustaw¹ o
ochronie danych osobowych - katalog na stronie GIODO.
Jest to dziwne – tym bardziej, ¿e
zastêpca burmistrza jest jednoczeœnie cz³onkiem Rady Nadzorczej
spó³dzielni”.
Sprawdziliœmy i rzeczywiœcie w
uchwale o wzorze sk³adanej deklaracji nie ma rubryki imiennej.
Zapytaliœmy o to prezes Spó³dzielni Jolantê Wasilewsk¹. Prezes
powiedzia³a nam, ¿e Spó³dzielnia 5
lat temu przesz³a z rozliczenia za
œmieci z metra¿u na osobê, a teraz
chcieliby przy tej okazji zaktualizo-

waæ stan mieszkañców. Nowe przepisy stwarzaj¹ spore problemy, bo to
Spó³dzielnia bierze na siebie rozliczanie z gmin¹. Dobr¹ wiadomoœci¹
dla czytelnika jest to, ¿e - jak stwierdzi³a prezes - kto nie chce, to nie
musi wpisywaæ nazwisk osób zamieszkuj¹cych w mieszkaniu.
- Nie mamy narzêdzi, by to weryfikowaæ - powiedzia³a.
Dla przypomnienia dodam, ¿e
cz³onkowie sk³adaj¹ oœwiadczenia
do 22 kwietnia, a Spó³dzielnia do
Gminy do 30 kwietnia. Ci, co posiadaj¹ odrêbne gara¿e lub dzia³ki bêd¹
musieli uzupe³niæ deklaracjê w gminie.
KAR

Gimnazjaliœci z Wêgorzyna zwiedzali
Budapeszt
(WÊGORZYNO). 5 kwietnia
grupa
czterdziestu
dwóch
uczniów Gimnazjum w Wêgorzynie pod opiek¹ czterech nauczycieli uda³a siê na wycieczkê do
Budapesztu.
To kolejny wyjazd zorganizowany w celach turystycznych i edukacyjnych. Po wizycie w Pary¿u i
Brukseli gimnazjaliœci mieli mo¿liwoœæ obejrzeæ zabytki stolicy Wêgier.
Ju¿ w autokarze uczestnicy wycieczki dowiedzieli siê, ¿e piêkne
miasto po³o¿one nad Dunajem powsta³o z po³¹czenia dwóch osad:
Budy i Pesztu. Pani pilot- przewodnik, omawiaj¹c po³o¿enie i historiê
Budapesztu, powiedzia³a te¿, ¿e
mo¿na zobaczyæ w mieœcie pozosta³oœci po osadzie staro¿ytnych Rzymian, a te ruiny nazwano Aquincum.
Po wyjœciu z autokaru gimnazjaliœci ujrzeli miasto spowite mg³¹.
Budapeszt powita³ ich kwietniowym ch³odem i dopiero po kilku
godzinach ods³oni³ swoje zabytki.
Na pocz¹tek pani pilot zaproponowa³a obejrzenie na Wzgórzu Gellerta Cytadeli i Pomnika Wolnoœci.
Uczniowie podziwiali z wysokoœci
panoramê miasta. Najciekawsze
okaza³y siê zabytki budapeszteñskiej architektury: Pa³ac Budañski,
Zamek Królewski, Koœció³ Macie-

ja, Bazylika Œw. Stefana, Baszta
Rybacka, Most £añcuchowy.
Po obejrzeniu zabytków stolicy
Wêgier gimnazjaliœci udali siê na
S³owacjê, gdzie kolejnego dnia
wypoczywali w kompleksie z woda-

mi termalnymi, zwanym Tatralandi¹.
Pe³ni wra¿eñ wrócili do Wêgorzyna, a w drodze powrotnej ju¿
planowali kolejny wyjazd. Mo¿e za
rok...!
Barbara Krzêæko

tygodnik ³obeski 16.4.2013 r.

Na co
wydawane
s¹ pieni¹dze
gminne
(£OBEZ). W zakresie infrastruktury komunalnej i ochrony
œrodowiska gmina £obez od pocz¹tku roku do koñca lutego wykona³a roboty ogólnobudowlane
remontowe w lokalach i budynkach komunalnych oraz dokona³a zakupów na ³¹czn¹ kwotê w
wysokoœci niemal 52 tys. z³.
Na prace remontowe w budynkach i lokalach komunalnych, wykonanie prac w zakresie w³asnym
(konserwacja bie¿¹ca) zakup materia³ów, narzêdzi gmina wyda³a
1.857,20 z³. Na wymianê okna i
drzwi w lokalu komunalnym przy ul.
Rapackiego w £obzie 1.800 z³, z
kolei w lokalu przy ul. Komuny
Paryskiej, ul. Sawickiej (napowietrzenie okienne lokali wg zaleceñ
kominiarskich - szt. 17) 1.700 z³.
Przy ul. Ogrodowej na ocieplenie œcian lokalu komunalnego 5.700
z³, przy ul. Obr. Stalingradu, ul. Browarna, w Wysiedlu i w Klêpnicy na
wynajêcie podnoœnika w celu naprawy kominów 1.131,60 z³. Przy ul.
Kraszewskiego i ul. Kom. Paryskiej
- 304,00 z³.
Wymiana oœmiu sztuk okien w
lokalu u¿ytkowym przy ul. Drawskiej w £obzie kosztowa³a gminê
10.125 z³. Z kolei wymiana dwóch
okien przy pl. 3 Marca 1 kosztowa³a
3.100 z³.
Rozbiórka budynku gorzelni wg
decyzji Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w £obzie z
dnia 06.07.2012 r., w Rynowie 27 to
koszt 12.275,40 z³.
Roboty elektryczne (awarie)
wykonano w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci, ul. Kraszewskiego, w
Poradzu, Zache³miu, Worowie na
kwotê 845,45 z³.
Roboty hydrauliczne wykonano
w £obzie, przy ul.: Niepodleg³oœci,
Kraszewskiego, Sawickiej, Wêgorzyñskiej, Ogrodowej, Kraszewskiego, Browarnej, w Worowie,
£ob¿anach na kwotê 7.134,51 z³; w
koszty wliczone s¹ równie¿ zakupy.
Roboty zduñskie wykonano w
£obzie przy ul.: Kraszewskiego,
Browarnej (przestawienie 2 szt. pieców kaflowych w lokalach komunalnych za kwotê 3.542,92 z³.
Us³ugi kominiarskie kosztowa³y
gminê 1.578,71 z³.
Przegl¹dy roczne gazowe to
koszt 532 z³. Razem na cele remontów przeznaczono: 51.626,79 z³. M
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ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W GMINIE £OBEZ
- NZOZ Medicor, Andrzej Wysocki, Marek Kubacki s.c.,
Kwiatowa 12, tel. 91 39 73 895
- NZOZ Medyk, Franciszek Sarnecki,
Orzeszkowej 5/5A , tel. 91 397 64 00
- NZOZ Przychodnia Rodzinna,
Niepodleg³oœci 66/ 1b, tel. 91 397 55 60
Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej
Œwiadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane s¹ w dni powszednie, od poniedzia³ku do pi¹tku, miêdzy godz. 8.00 a 18.00, z wy³¹czeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka jest realizowana w
warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w
przypadkach uzasadnionych medycznie tak¿e w domu pacjenta.
Podstawowa opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania
Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w
delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej
w sytuacji nag³ego zachorowania lub nag³ego pogorszenia stanu zdrowia.
Wybór lekarza, pielêgniarki, po³o¿nej POZ
W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonaæ wyboru lekarza, pielêgniarki i/lub po³o¿nej
w wybranej przez siebie przychodni. Wyboru lub zmiany dokonuje siê
bezpoœrednio u œwiadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu
potwierdzaæ w Oddziale Funduszu. Wyboru dokonuje siê w imieniu w³asnym. W imieniu innej osoby deklaracje mog¹ z³o¿yæ pe³noletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepe³noletnich dzieci, b¹dŸ innych osób,
dla których ustanowiony zosta³ opiekun. Deklaracjê wyboru sk³ada siê do
konkretnej osoby udzielaj¹cej œwiadczeñ: imiennie do lekarza, pielêgniarki czy po³o¿nej. Sk³adaj¹c deklaracjê do POZ, pacjent nie ma obowi¹zku wybrania wszystkich trzech zakresów œwiadczeñ w tej samej
przychodni. Deklaracjê do lekarza mo¿na z³o¿yæ w jednym miejscu, do
pielêgniarki czy po³o¿nej - w innym, nale¿y jednak rozwa¿yæ praktyczne
skutki takiego wyboru.
Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
W zwi¹zku z realizacj¹ zadañ ukierunkowanych na promocjê zdrowia,
profilaktykê, diagnostykê schorzeñ, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepe³nosprawnoœci oraz usprawnianie i pielêgnacjê pacjenta, do
kompetencji lekarza POZ nale¿¹:
- Kierowanie na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
W gabinecie zabiegowym wykonywane s¹ zabiegi i procedury pozostaj¹ce w kompetencjach lekarza POZ i wymagaj¹ce jego udzia³u, zwi¹zane bezpoœrednio z udzielan¹ porad¹ lekarsk¹. W sytuacji uzasadnionej
stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mog¹ byæ wykonywane tak¿e w domu
pacjenta. Jeœli jakieœ zlecenie ma wykonaæ pielêgniarka, lekarz wydaje
skierowanie do tej pielêgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
Gabinet zabiegowy funkcjonuje od poniedzia³ku do pi¹tku pomiêdzy
godz. 8.00 i 18.00, z wy³¹czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- Kierowanie na badania laboratoryjne
Jeœli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi koniecznoœæ
wykonania badañ laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostan¹ na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne. W przypadku uzasadnionym medycznie, materia³
do badañ laboratoryjnych mo¿e byæ pobrany w domu pacjenta. Zlecenie
na pobranie materia³u wystawia lekarz POZ, który we w³asnym zakresie
i na w³asny koszt zapewnia tak¿e pojemniki na materia³y do zleconych
badañ oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek. Zlecenie
lekarza POZ wykonuje pielêgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany. Wykaz badañ diagnostycznych, na które kieruje i za które p³aci lekarz
POZ ze œrodków finansowych otrzymywanych z NFZ za ka¿dego pacjenta, jest œciœle okreœlony. Wszystkie wykonywane s¹ na zlecenie lekarza w
laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badañ
zosta³y podpisane umowy. Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kieruj¹cego.

- Kierowanie na kosztowne badania diagnostyczne
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej mo¿e skierowaæ pacjenta na
badania endoskopowe przewodu pokarmowego. Skierowania na inne badania diagnostyczne, które nie znajduj¹ siê w koszyku gwarantowanych
badañ na zlecenie lekarza POZ, wystawiaj¹ lekarze specjaliœci.
- Kierowanie do lekarza specjalisty lub do szpitala
Lekarz POZ kieruj¹c pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala
zobowi¹zany jest do wykonania i do³¹czenia do skierowania wyników
niezbêdnych badañ diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualn¹ wiedz¹ i praktyk¹ medyczn¹, w celu potwierdzenia wstêpnego rozpoznania.
- Wypisywanie recept wed³ug zalecenia lekarza specjalisty
Lekarz POZ mo¿e wystawiæ swojemu pacjentowi receptê na leki, które
zaordynowa³ lekarz w poradni specjalistycznej, je¿eli otrzyma wydan¹
przez tego lekarza imienn¹ dla danego pacjenta informacjê o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, o okresie stosowania i dawkowania
zaordynowanych leków oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych.
- Kierowanie na rehabilitacjê
Lekarz POZ mo¿e wystawiaæ skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne nale¿y zarejestrowaæ we w³aœciwej placówce w ci¹gu 30 dni od daty jego wystawienia, inaczej starci ono
swoj¹ wa¿noœæ. Lekarz POZ ma obowi¹zek poinformowaæ pacjenta o koniecznoœci rejestracji skierowania w wymaganym terminie. Lekarz POZ
mo¿e kierowaæ swoich pacjentów na rehabilitacjê ogólnoustrojow¹ realizowan¹ w warunkach oœrodka lub oddzia³u dziennego. W przypadku wad
postawy oraz dysfunkcji narz¹du ruchu, których przyczyn¹ s¹ te wady,
lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej. W odniesieniu do dzieci i m³odzie¿y szkolnej, w przypadkach
niekwalifikuj¹cych siê do rehabilitacji leczniczej, lekarz rodzinny kieruje dziecko na zajêcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szko³ach i finansowane ze œrodków publicznych na podstawie odrêbnych
przepisów.
- Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe
Wystawiaj¹c skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagê aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ew. przeciwwskazania.
Do skierowania lekarz do³¹cza aktualne wyniki podstawowych badañ, wykonanych na swoje zlecenie i swój koszt:
* badania dla doros³ych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki
piersiowej (wa¿noœæ badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG
(wa¿noœæ badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaœwiadczenie
potwierdzaj¹ce rozpoznanie zasadnicze bêd¹ce podstaw¹ wystawienia
skierowania
* badania dla dzieci: OB., morfologia, mocz, badanie ka³u na obecnoœæ jaj paso¿ytów (wa¿ne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska).
Pielêgniarka POZ
Wykonuje zabiegi na podstawie skierowañ i zleceñ od lekarzy pracuj¹cych w ramach umowy z NFZ. W razie koniecznoœci pobrania materia³u
do badañ diagnostycznych w domu pacjenta, pielêgniarka pobiera je wy³¹cznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent.
Dni i godziny przyjêæ, w tym wizyt domowych, okreœla harmonogram
pracy pielêgniarki.
W uzasadnionych medycznie przypadkach œwiadczenia udzielane s¹
bezzw³ocznie lub w dniu zg³oszenia, w schorzeniach przewlek³ych oraz
w pozosta³ych przypadkach pielêgniarka udziela œwiadczeñ w terminie
uzgodnionym z pacjentem.
Po³o¿na POZ
Sprawuje kompleksow¹ pielêgnacyjn¹ opiekê po³o¿nicz¹ i ginekologiczn¹ nad kobiet¹ oraz neonatologiczn¹ - nad noworodkiem. Prowadzi
edukacjê kobiet w ci¹¿y, w tym kobiet w ci¹¿y wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, opracowuje dla nich plan edukacji. Pocz¹wszy od 26 tygodnia ci¹¿y a¿ do rozwi¹zania sprawuje opiekê w formie
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ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINIE £OBEZ cd.
wizyt odbywaj¹cych siê nie czêœciej ni¿ 2 razy w tygodniu. Ponadto opiekuje siê noworodkiem do ukoñczenia 2 miesi¹ca ¿ycia oraz kobiet¹ w
okresie po³ogu - do 42 dnia po porodzie. Realizuje w formie wizyt domowych opiekê pielêgnacyjn¹ nad kobiet¹ po operacji ginekologicznej
Pielêgniarka szkolna
Sprawuje opiekê nad dzieæmi i m³odzie¿¹ objêtymi obowi¹zkiem
szkolnym i obowi¹zkiem nauki w miejscu, w którym siê ucz¹ i wychowuj¹. Pod opiek¹ pielêgniarki szkolnej znajduj¹ siê uczniowie od klasy
zerowej w szko³ach podstawowych po ostatni¹ klasê szko³y ponadgimnazjalnej, do ukoñczenia przez nich 19 roku ¿ycia.
W £obzie opiekê pielêgniarsk¹ sprawuje NZOZ Pielêgniarstwo w Œrodowisku nauczania i Wychowania s.c z siedzib¹ w £obzie, ul. Spokojna 4.
NOCNA I ŒWI¥TECZNA POMOC POZ
NZOZ „Ana-Lek” w £obzie, ul. Sikorskiego 6, tel. 720 137 212, 94
365 20 64 (w maju 2013 r. nast¹pi zmiana siedziby na adres: ul. Orzeszkowej 5/5A w £obzie)
Œwiadczenia nocnej i œwi¹tecznej pomocy POZ udzielane s¹ w godzinach od 1800 - 800 rano nastêpnego dnia, a w dni ustawowo wolne od pracy
- ca³odobowo. Dy¿uruj¹cy w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta. Jeœli zajdzie potrzeba, lekarz dy¿urny
mo¿e skierowaæ pacjenta do szpitala lub wezwaæ karetkê pogotowia ratunkowego.
W razie koniecznoœci, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielêgniarka realizuj¹ œwiadczenia nocnej i œwi¹tecznej opieki w
domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotycz¹ce œwiadczeñ
udzielanych przez pielêgniarkê w ramach ci¹g³oœci leczenia, s¹ realizowane - w celu sprawnego ich wykonania - przez w³aœciwy punkt nocnej
i œwi¹tecznej pomocy POZ, zgodnie z obszarem zabezpieczenia.
Ka¿dy lekarz rodzinny ma obowi¹zek umieœciæ wewn¹trz przychodni
(widoczne tak¿e z zewn¹trz), adresy oraz numery telefonów podmiotów
udzielaj¹cych œwiadczeñ po godz. 1800 oraz w dni ustawowo wolne od
pracy.
Z opieki lekarskiej i pielêgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i
œwi¹tecznej pomocy POZ mo¿na skorzystaæ w przypadku nag³ego zachorowania lub nag³ego pogorszenia stanu zdrowia:
* gdy nie ma objawów sugeruj¹cych bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia
lub gro¿¹cych istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
* zastosowane œrodki domowe lub leki dostêpne bez recepty nie przynios³y spodziewanej poprawy
* zachodzi obawa, ¿e oczekiwanie na otwarcie przychodni mo¿e znacz¹co niekorzystnie wp³yn¹æ na stan zdrowia.
Przyk³adowe sytuacje uzasadniaj¹ce skorzystanie ze œwiadczeñ
POZ w nocy i w dni wolne od pracy:
* zaostrzenie dolegliwoœci znanej choroby przewlek³ej (np. kolejny
napad astmy oskrzelowej z umiarkowan¹ dusznoœci¹)
* infekcja dróg oddechowych z wysok¹ gor¹czk¹, szczególnie u ma³ych dzieci i ludzi w podesz³ym wieku
* bóle brzucha, nieustêpuj¹ce mimo stosowania leków rozkurczowych
* bóle g³owy, nieustêpuj¹ce mimo stosowania leków przeciwbólowych
* biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podesz³ym wieku
* nag³e bóle krêgos³upa, stawów, koñczyn itp.
* zaburzenia psychiczne (z wyj¹tkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy nale¿y wezwaæ pogotowie ratunkowe).
W ramach nocnej i œwi¹tecznej opieki lekarskiej nie mo¿na uzyskaæ
np. wizyty kontrolnej w zwi¹zku z wczeœniej rozpoczêtym leczeniem,
recepty na stosowane stale leki w zwi¹zku ze schorzeniem przewlek³ym,
rutynowego zaœwiadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty.
Wymienione œwiadczenia s¹ udzielane od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz.
miêdzy 8-18.
STAN NAG£Y I ZAGRO¯ENIE ¯YCIA
(niezw³ocznie, bez skierowania)
W stanach nag³ych œwiadczenia opieki zdrowotnej s¹ udzielane œwiadczeniobiorcy niezw³ocznie. Œwiadczenia udzielane w szpitalnym oddzia-

le ratunkowym i szpitalnej izbie przyjêæ. Œwiadczenia w stanach nag³ych,
wymagaj¹cych natychmiastowej interwencji medycznej, udzielane s¹
przez ca³¹ dobê w szpitalnych izbach przyjêæ i szpitalnych oddzia³ach ratunkowych. Te œwiadczenia to m.in. opatrzenie ran, oparzeñ i drobnych
urazów, unieruchomienie krêgos³upa i z³amania koñczyny, nastawienie
zwichniêtego stawu, usuniêcie cia³a obcego, tamponada jamy nosowej,
korekcja z³amania przegrody nosowej, tamponada krwawienia z ¿ylaków
prze³yku, zapewnienie i utrzymanie dro¿noœci dróg oddechowych, wspomaganie i kontrola oddechu sztucznego metodami rêcznymi i z zastosowaniem respiratorów, podtrzymanie funkcji ¿yciowych chorego z urazem, elektroterapia serca, wstêpne leczenie ostrych zatruæ, leczenie bólu,
cewnikowanie pêcherza moczowego, ostre zagro¿enia ginekologicznopo³o¿nicze i nefrologiczne. Œwiadczenia obejmuj¹ zabezpieczenie medyczne pacjentów i zapewnienie im ewentualnego transportu w celu
zachowania ci¹g³oœci leczenia.
Kiedy wezwaæ pogotowie ratunkowe:
W sytuacjach bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia pacjenta, nale¿y wezwaæ karetkê pogotowia ratunkowego. Stany nag³e, bezpoœrednio zagra¿aj¹ce ¿yciu to m.in.: utrata przytomnoœci, zaburzenia œwiadomoœci,
drgawki, nag³y, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca,
nasilona dusznoœæ, nag³y ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwa³townie postêpuj¹cy poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, dusznoœæ) bêd¹ce efektem za¿ycia leku, uk¹szenia, czy u¿¹dlenia
przez jadowite zwierzêta, zatrucia lekami, œrodkami chemicznymi czy
gazami, rozleg³e oparzenia, udar cieplny, wyziêbienie organizmu, pora¿enie pr¹dem, podtopienie lub utoniecie, agresja spowodowana chorob¹
psychiczn¹, dokonana próba samobójcza, upadek z du¿ej wysokoœci,
rozleg³a rana, bêd¹ca efektem urazu, urazy koñczyny dolnej, uniemo¿liwiaj¹ce samodzielne poruszanie siê. Aby wezwaæ pogotowie ratunkowe,
nale¿y zadzwoniæ: z telefonu stacjonarnego na numer 999, z telefonu
komórkowego na numer 999 lub 112.
Najwa¿niejsze informacje, które nale¿y podaæ po zg³oszeniu dyspozytora: dok³adne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne); powód wezwania; kto potrzebuje pomocy; kto wzywa zespó³
ratownictwa medycznego; nale¿y odpowiadaæ na pytania dyspozytora,
dostosowaæ siê do jego zaleceñ w zakresie udzielenia pierwszej pomocy;
wezwanie przyjête do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora s³owami: „wezwanie przyjête”.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Pacjent ma prawo wyboru placówki/lekarza stomatologa, udzielaj¹cych œwiadczeñ stomatologicznych w danym zakresie na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa nie wymaga skierowania. Bezp³atne dla
pacjenta s¹ gwarantowane œwiadczenia stomatologiczne z u¿yciem gwarantowanych materia³ów stomatologicznych - ich wykaz okreœla minister
zdrowia w drodze rozporz¹dzenia.
Dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnym do ukoñczenia 16. roku
¿ycia oraz dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukoñczenia 16. do ukoñczenia 18. roku ¿ycia, je¿eli
wynika to ze wskazañ medycznych, przys³uguj¹ kompozytowe materia³y
œwiat³outwardzalne do wype³nieñ oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu œwiadczeñ gwarantowanych, z wy³¹czeniem procedury wizyty
niepowi¹zanej z innymi œwiadczeniami gwarantowanymi (pierwszej
wizyty dzieci do ukoñczenia 6. roku ¿ycia). Osobom niepe³nosprawnym
w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukoñczy³y 18. rok ¿ycia,
je¿eli wynika to ze wskazañ medycznych, przys³uguj¹ znieczulenie ogólne i kompozytowe materia³y œwiat³outwardzalne do wype³nieñ.
Osobie zg³aszaj¹cej siê z bólem, œwiadczenia gwarantowane s¹ udzielane w dniu zg³oszenia.
Na terenie £obza œwiadczenia na podstawie umowy z NFZ udzielaj¹:
* Indywidualna Praktyka Lekarska - Barbara Stojek,
ul. Orzeszkowej 5/5A, 603 637 727
* Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - Beata Danowska-Krawczak,
ul. Spokojna 6, 91 397 52 53
* Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - Ma³gorzata Ostapowicz,
ul. Orzeszkowej 5/5A, 603 885 564
Burmistrz £obza
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

MOTORYZACJA

US£UGI

Region

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam BMW rok 2008, seria 1
i seria 3. Tel. 602-507-454.

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

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

Powiat ³obeski
Sprzedam 9 ha ziemi, gmina £obez.
Tel. 91 397 5894

Powiat gryficki

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

Powiat œwidwiñski
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.

Sprzedam gara¿ murowany przy ul.
Litewskiej w Gryficach. Cena do
uzgodnienia. Tel. 609 662 729

Powiat ³obeski

PRACA

Sprzedam M5 ( 78 mkw ) po remoncie, Wêgorzyno Oœ. 40 Lecia. Tel.
663 316 587

Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika do renowacji
urz¹dzeñ przemys³owych. Tel. 506
135 335.

Pilnie sprzedam mieszkanie w Resku na II piêtrze o pow. 53 mkw.,
cena 80.000 z³ (do negocjacji). Tel.
604-396-380.
Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.

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

Powiat ³obeski
¯yto jare, ekologiczne, sprzedam.
Tel. 600 173 955.

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

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

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

INNE
Powiat ³obeski
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Nowe meble do biura kredytowego,
punktu kasowego sprzedam: kontuar, 2 biurka, 2 kontenerki, rega³, 4
krzes³a, 2 fotele obrotowe ze skóry
ekol. Meble by³y robione na wymiar.
Cena 3000 z³ do negocjacji. Zdjêcia
przeœlê na ¿yczenie. Kontakt: 501
894 828.

Powiat gryficki
Kursy ochrony w Trzebiatowie
Pocz¹tek 10.05.2013. Tel. 668151-221.

DOMY NA SPRZEDA¯
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez ul.Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617mkw
Stara Dobrzyca - 3 pokoje, bliŸniak o pow. 71 mkw, dzia³ka 271 mkw
£obez - stan surowy otwarty, wolnostoj¹cy o pow. 400mkw, dzia³ka 754mkw
£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty, dzia³ka 999 mkw
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
£obez - 6 pokoi, pow. 107 mkw, dzia³ka 370 mkw
£obez - bli¿niak 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 157mkw, dzia³ka 1231mkw
£obez - 7 pokoi, pow. 220 mkw, dzia³ka 1140 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 220 mkw, dzia³ka 662 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy, 5 pokoi, pow. 125 mkw, dzia³ka 2600 mkw
Drawsko Pom. (okolica) - dworek o pow. 280 mkw, dzia³ka 6700 mkw
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw

Drewno kominkowo-opa³owe. Tel.
726-873-444.
- CENA 200.000 z³
- CENA 299.000 z³
- CENA 200.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 288.000 z³
- CENA 265.000 z³
- CENA 275.000 z³
- 329.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 550.000 z³
- CENA 490.000 z³
- CENA 610.000 z³
- CENA 185.000 z³

Zlecaj¹c og³oszenie drobne

do naszej gazety uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w innych gazetach: Gazecie Gryfickiej, Tygodniku £obeskim
Tygodniku Pojezierza Drawskiego i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl
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Control Animal - anio³ finansowy
(RESKO). Gdy ju¿ gmina
Resko zdo³a³a
opracowaæ zgodny
z prawem program
ochrony nad
zwierzêtami, nagle
pojawi³ siê g³os przeciw
wydatkowaniu na ten cel
pieniêdzy, wskazuj¹c,
¿e wczeœniej by³o lepiej,
przynajmniej pod k¹tem
finansowym.
Zgodnie z now¹ uchwa³¹ gmina
Resko na rzecz ochrony zwierz¹t
przeznaczy³a w bud¿ecie 131 tys. z³.
Na tê kwotê sk³ada siê wiele kosztów zwi¹zanych z ochron¹ zwierz¹t,
m.in.: sta³a op³ata za utrzymanie
zwierz¹t w schronisku 32.400 z³,
dofinansowanie zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –
35.000 koszt wy¿ywienia – 17.520
z³. Na koszt leczenia zwierz¹t i znakowanie przewidziano ³¹cznie 2 tys.
z³. W pozosta³ych wydatkach pojawia siê ponownie pozycja „koszt
leczenia psów” - 3,5 tys. z³. W tej
pozycji najwy¿sz¹ kwotê przewidziano na us³ugê od³owienia –
21.070 z³. Na transport zwierzêcia
do klatki przewidziano 2 tys. z³, na
wyjazdy w celu od³owienia zwierz¹t
1.314 z³, na koszt transportu zwierzêcia do schroniska 6.132 z³, na
dojazd firmy utylizacyjne – 1.800
z³. Na us³ugê zebrania padliny bêdzie kosztowa³ gminê 1.230 z³ na
utylizacjê z kolei – 300 z³. Na kastracjê psów przeznaczono 1.250 z³,
natomiast na kastracjê kotów –
2.850 z³.
Podczas sesji Rady Miejskiej w
Resku wiceprzewodnicz¹cy Pawe³
Gradus odczyta³ swoje oœwiadczenie, w którym zaznaczy³, ¿e bêdzie
g³osowa³ przeciw programowi
ochrony zwierz¹t, albowiem zgodnie z jego wyliczeniami koszt wy¿ywienia dziecka obliczony jest na 5 z³
a psa na 9 z³ – z czym on nie mo¿e
siê zgodziæ. Zwróci³ uwagê, ¿e
wczeœniej by³o taniej.
Radny powiedzia³, ¿e jest przeciwny uchwale opieki nad zwierzêtami bezdomnymi na 2013 rok, poniewa¿, jak odczyta³: „kwota jest nie
do przyjêcia - 171 tys. z³. Po zmianie
131 tys. z³ na koty i psy. Kwota jest
za wysoka i powinna byæ obni¿ona
do 70 tys. z³.” Radny nie poda³ jednak wyliczeñ, zgodnie z którymi
gmina mia³aby zmieœciæ siê w podanych przez niego kosztach.
- Pan Œliwiñski, z którym zosta³a

siê pytanie czy radny powinien przygl¹daæ siê uchwale i podwa¿aæ jej
zasadnoœæ, czy mo¿e umowie zawartej z przedsiêbiorc¹, wy³onionym w drodze przetargu i zawartych
w niej kosztach?

podpisana umowa, wy³apa³ ostatnio
trzy koty, gmina za te kotki zap³aci³a
prawie 2 tys. z³. Poprzedniemu w³aœcicielowi za wy³apanie piêciu kotków, zawiezieniu do Szczecina i ich
wysterylizowanie zap³aciliœmy
1500 z³. Z czego to wynika? Rachunek jest prosty – wy³apanie 369 z³,
sterylizacja kotki 70 z³, dojazd do
£obza za kilometr – 2,90 z³, co nam
daje kwotê 635 z³.
Na osiedlu jest 88 kotów, sterylizacja ich wyniesie oko³o 50 tys. z³.
Jeœli ktoœ mówi, ¿e jeœli te koty
wysterylizuje siê i na przysz³oœæ
bêdzie ich mniej, jest w b³êdzie. A
co, jeœli ktoœ podrzuci inne? Jaka
jest gwarancja, ¿e tych kotów bêdzie
mniej? ¯adna. Nie ma, bo kot jest
zwierzêciem wolno ¿yj¹cym. Dzisiaj jest na osiedlu jutro na polu. (…)
Jako gmina powinniœmy daæ okreœlon¹ kwotê na sterylizacjê, np. 5
tys. z³ i koniec.
Jeszcze jedna kwestia, która
mnie nurtuje, a mianowicie kwestia
piesków. Poprzedni pan w ci¹gu 10
miesiêcy wy³apa³ 29 psów, a pan
Œliwiñski w ci¹gu dwóch miesiêcy
wy³apa³ ju¿ 15. (…) Mia³y byæ wy³apywane tylko te psy, które s¹ bezdomne, wa³êsaj¹ce siê, zagra¿aj¹ce
¿yciu i bezpieczeñstwu itp. Od 1
marca mamy podpisan¹ umowê ze
schroniskiem k. Golczewa, gdzie
bêd¹ przebywaæ nasze psy. Za to, ¿e
bêd¹ tam przebywaæ, p³acimy sta³¹
stawkê – 2.500 tys. z³ za 10 psów czy
one tam s¹, czy nie. Za pozostawanie w gotowoœci lecznica weterynaryjna pobiera od nas 310 z³ na miesi¹c, razy 12 wynosi to 3.720 z³. Za
dzienny pobyt psa w schronisku
zap³acimy 9 z³, a dziecko w szkole
i przedszkolu je obiad albo nie je, bo
rodziców nie staæ – za 5,50 z³. I to
uwa¿am za skandal, ¿e pies jest
wa¿niejszy od cz³owieka. Ludzie
p³ac¹ podatki, chc¹, aby pieni¹dze
by³y w³aœciwie wydawane na drogi
i chodniki, na szko³ê podstaw¹. Te
pieni¹dze mog³yby byæ wydane na
opiekê spo³eczn¹, dla biednych rodzin, które nie maj¹ za co antybiotyków dla dziecka w aptece wykupiæ.

Powtarzam raz jeszcze, ta bajoñska
suma jest dla mnie nie do przyjêcia.
Kwota 70 tys. z³ jest w obecnych
trudnych czasach wystarczaj¹ca.
Kiedyœ wydawaliœmy 20 tys. z³ i
dawaliœmy radê – powiedzia³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Resku.
Sk¹d takie koszty
Obecnie obowi¹zuj¹ce stawki
urzêdowe za 1 km przebiegu pojazdu do celów s³u¿bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebêd¹cych w³asnoœci¹
przedsiêbiorcy wynosz¹: dla samochodu osobowego: o pojemnoœci
skokowej silnika do 900 cm3 0,5214 z³, o pojemnoœci skokowej
silnika powy¿ej 900 cm3 - 0,8358
z³.
Sprawdziliœmy koszty transportu w kilku firmach. Transport na terenie kraju wyceniany jest w wysokoœci od 1,30 - 2,50 z³ / km (zale¿nie
od obci¹¿enia oraz wielkoœci auta).
Cena zale¿y od masy przewo¿onego towaru, do 500 kg. Koszt transportu za 1 km. Wyceniany jest œrednio po 1,30 z³, za 6 ton – 2,50 z³.
Oczywiœcie ktoœ mo¿e powiedzieæ,
¿e kot to nie rzecz, a istota ¿ywa i
mo¿na policzyæ jak za transport
cz³owieka. W transporcie osobowym za przewóz trzech osób mo¿na
zap³aciæ 1,50 za km, za 8 osób –
1,70, za wynajêcie busa przewo¿¹cego 18 osób – od 2,20 do 2,50 z³.
Wy¿sze stawki s¹ za przewóz autobusem, bo ju¿ od 4,20 do 4,40 plus
VAT. Najwidoczniej kot jest najcenniejszy, szczególnie reski, w¹tpliwe, aby wynajmowany by³ autobus
do jego przewo¿enia.
Do £obza z Reska jest 35 km,
koszt naliczony za transport kota
wynosi 203 z³, za tê kwotê mo¿na
kupiæ 35 litrów, w £obzie, gdzie
paliwo jest najdro¿sze w regionie.
Do Szczecina i z powrotem mo¿na
spaliæ od 12 do 15 litrów paliwa co
oznacza, ¿e za koszt transportu kota
z Reska do £obza mo¿na spokojnie
pojechaæ i wróciæ dwa razy do
Szczecina i z powrotem. I tu rodzi

By³o lepiej?
Z wypowiedzi radnego wynika³o, ¿e jego zdaniem wczeœniej by³o
lepiej, bo... taniej. Nie wspomnia³
jednak o tym, ¿e w ogólnym rozrachunku brakowa³o wiêcej psów ni¿
tych, z których firma mog³a siê rozliczyæ a za których opiekê pobra³a
pieni¹dze.
G³os w dyskusji zajê³a radna
Edyta Klepczyñska, która wyrazi³a
swoje ubolewanie nad tym, ¿e radny
nie rozumie tego, co dzia³o siê, gdy
psy z terenu gminy Resko wy³apywa³a firma Animal Control. Zwróci³a uwagê, ¿e by³o mnóstwo nieprawid³owoœci i zachodzi obawa pope³nienia przestêpstwa. Na te s³owa
radny Pawe³ Gradus zauwa¿y³, ¿e
wyroku w tej sprawie jeszcze nie
ma.

- Uwa¿am, ¿e prywatne interpretacje s¹ zbêdne, jest z³o¿one zawiadomienie, prowadzone jest œledztwo. 15 maja odbêdzie siê rozprawa
z powództwa Biura Ochrony Zwierz¹t z Warszawy, które zarzuca, ¿e
umowy by³y podpisane w sposób
niew³aœciwy. Wnosi o uniewa¿nienie tych umów. Zapraszam pana, by
pos³uchaæ i zorientowaæ siê, bo pan
kompletnie nie rozumie, o co z t¹
firm¹ chodzi.
My nie jesteœmy jedyn¹ gmin¹,
która uchwala ten program. Ustawê
podpisa³ prezydent RP Bronis³aw
Komorowski, je¿eli pan ma jakieœ
uwagi, proszê napisaæ wniosek na
piœmie do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. S¹siednie gminy
wydaj¹ du¿o wiêksze pieni¹dze ni¿
my. By³o tak – 30 tys. z³ dla Animal
Control, ale czy zastanawia³ siê pan,
gdzie te zwierzaki trafia³y? Proszê
pana, ja panu proponujê zajrzeæ so-
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dla gminy?
bie do ustawy o ochronie zwierz¹t.
Tam jest zapisane w art. 11 ust. 3.
„zabrania siê od³awiania zwierz¹t
bez zapewnienia im miejsca w
schronisku.” Jest to ustawowy obowi¹zek rady gminy. Bardzo mi przykro, ¿e pan nie rozumie, ¿e gmina
narusza³a prawo, zlecaj¹c od³awianie zwierz¹t bez zapewnienia im
miejsca w schronisku. By³o ³amane
prawo, z³o¿one s¹ stosowane zawiadomienia. ¯yczê sobie, abyœmy doczekali takich chwil, mogê to powiedzieæ, bo jako policjant jestem
uczestnikiem na wielu sesjach i bardzo by³oby mi mi³o, gdyby tak jak na
sesji w P³otach burmistrz dziêkowa³
radnym za zrozumienie problemu
zwierz¹t. Sami zachêcali ludzi do
zbierania karmy, do pewnych zachowañ wobec zwierz¹t.
Wielokrotnie pan mówi³, ¿e
dzieci s¹ biedne, ¿e nie maj¹ co jeœæ
– zobaczcie pañstwo, co mamy tu na
stolikach. Czas wreszcie z tym
skoñczyæ! Mam proœbê. Cukierki,
które zawsze stawiacie nam, proszê
zebraæ i raz w miesi¹cu daæ jednej
pani dyrektor i drugiej pani dyrektor. Proszê niech bêd¹ rozdawane
dla dzieci z ubo¿szych rodzin, takich których nie staæ na s³odycze.
Uwa¿am, ¿e ka¿dy z nas ma tutaj
dietê i cukierki mo¿e kupiæ sobie
sam – powiedzia³a radna.
W rozmowie z nami doda³a, ¿e
cukierki by³y jedynie przyk³adem,
równie dobrze mo¿na wydawane na
ten cel pieni¹dze przeznaczyæ na
ka¿d¹ inn¹ pomoc dla dzieci. Przede
wszystkim chodzi³o o to, by zamiast
stawiaæ s³odycze na stolikach przed
radnymi i so³tysami, pieni¹dze przeznaczyæ dla najm³odszych mieszkañców gminy.
Radny Adam Seredyñski doda³,
¿e kwota przeznaczona na ochronê
zwierz¹t mo¿e byæ mniejsza albo
wiêksza. To wszystko oka¿e siê w
trakcie roku.
- My mamy zadania do spe³nienia. Ju¿ mówi³em pani przewodnicz¹cej, ¿e radni powinni byæ przeszkoleni. Rada ma zadania obowi¹zkowe i niektóre takie, których
nie musimy realizowaæ. Mamy obowi¹zek opieki nad zwierzêtami i
mamy obowi¹zek od³awiania.
Wa¿n¹ rzecz¹ jest panie radny i do
wszystkich to mówiê, abyœmy zadanie zrobili jak najlepiej i jak najtaniej. Pan burmistrz od razu dobrze
tutaj wyszed³ – nie bêdzie p³aci³ za
wy³apanie kotów, bo koty wy³apuj¹
mieszkañcy czy wolontariusze. Gdy
zostanie z³apany kot, to pan zadzwoni, na pewno nie bêdzie kaza³
codziennie jednego woziæ.
W protokole, który robi³a Komisja Rewizyjna nigdzie nie ma zarzu-

tu, ¿e jest za du¿o psów. Jakoœ dziwnie czêsto ostatnio s³yszê o tym, ¿e
wtedy by³o du¿o, a teraz jest mniej.
By³o tylko to, ¿e rachunek by³ wystawiany na 14 dni hotelowania
przed up³ywem 14 dni. Nie wiem,
jak to siê skoñczy, nie zostawimy
tego, mo¿e do NIK-u trzeba bêdzie
to zg³osiæ, bo RIO ka¿e burmistrzowi kontrolowaæ samego siebie.
Przecie¿ ktoœ to nadzorowa³.
Pani przewodnicz¹ca szuka pieniêdzy, które gdzieœ tam by³y wydane. Przecie¿ jest w protokole napisane, ¿e pies by³ hotelowany 3 dni,
a zap³acone jest za 14 dni. Nie wiem
czy s¹ to wielkie czy ma³e pieni¹dze,
ale s¹ to pieni¹dze wydane nies³usznie. Musimy to zrobiæ, musimy siê
opiekowaæ, róbmy to jak najlepiej.
Dobrze, ¿e radna Klepczyñska zainteresowa³a siê tym, co dzieje siê z
psami, co siê mog³o dziaæ, bo nie ma
dokumentacji, ukazuj¹cej co siê z
nimi sta³o. Pan Kossewski wskaza³
adres schroniska w bloku mieszkalnym. My mamy wykonaæ ustawê jak
najlepiej i jak najtaniej i tutaj mobilizujmy siê. A na sesjach wystarczy
nam kawa i herbata. Rozmawialiœmy, ¿e musimy oszczêdzaæ – powiedzia³ radny.
Zacznijmy chipowaæ psy
G³os w dyskusji zabra³ równie¿
so³tys Policka Andrzej Janczyszyn,
który uzna³, ¿e na ochronê zwierz¹t
przeznaczono ogromne pieni¹dze,
które tak naprawdê pos³u¿¹ jedynie
do zwalczania skutków a nie przyczyn.
- Ka¿dy pies mia³ w³aœciciela,
sk¹d te bezdomne psy siê bior¹?
Gdybyœmy przynajmniej po³owê
tych pieniêdzy zainwestowali w chipowanie psów, to by³oby lepiej.
Podobna sytuacja by³a ze zwierzêtami hodowlanymi. Przed wejœciem
do UE ¿adnego nadzoru nad tym
ca³ym majdanem nie by³o, ka¿dy

robi³ ze zwierzêtami to, co chcia³.
Dzisiaj nie ma sztuki, która by³aby
bez numeru i bez paszportu itd. z
psami jest to samo. Czy nie warto
zacz¹æ chipowaæ? Gmina by³aby
pionierem w okolicy. Wydaje mi siê,
¿e przynajmniej po³owa tych pieniêdzy powinna byæ przeznaczona na
ten cel, mo¿e przy szczepieniu
psów? Z biegiem czasu, 2-3 lata i
problem znikn¹³by. Z³apanie bezdomnego psa, to dopiero pocz¹tek,
zawiezienie go do schroniska to s¹
dopiero pocz¹tki problemu. Kot zawsze da sobie radê, bo drobnych
gryzoni jest pe³no, ale pies nie. Naprawdê warto w tym kierunku pójœæ
daæ przyk³ad innym gminom i problem siê skoñczy – powiedzia³ so³tys.
Zastêpca przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej w Resku El¿bieta Korgul
wyjaœni³a, ¿e RM nie ma wp³ywu na
kwotê. Doda³a, ¿e radni zastanawiali siê nad chipowaniem psów, jednak
jest to zbyt du¿a kwota, jak na razie
i chopowanie jest spraw¹ przysz³oœciow¹.
– Mam pytanie do pana Gradusa – mówi pan, ¿e dziecko 5 z³ na
obiad mo¿e nie, pies 7 czy 9 z³, no
dobrze a czy lepiej by³oby, aby zosta³o po staremu, by w którymœ momencie dosz³o do takiej sytuacji, ¿e
gmina zostaje pozwana do s¹du i
p³aci krocie – kilkaset tysiêcy kary
za to, ¿e nie przestrzega ustawy o
ochronie zwierz¹t bezdomnych? To
by³oby lepiej? Po drugie panie radny niech pan nie chodzi po Resku i
nie mówi, ¿e dziecko kosztuje 5 z³ a
pies 7 czy 9, bo sieje pan z³¹ propagandê. W szkole uczymy szacunku
do zwierz¹t, mi³oœci do zwierz¹t.
Ca³a nasza nauka bierze w ³eb, je¿eli
bêdziemy podchodzili w ten sposób
i w ten sposób, ¿e zwierzêta s¹ niepotrzebne, bo ich utrzymanie kosztuje tyle, co kosztuje. Tak to my daleko nie dojdziemy, to siê wszystko

mija z celem. Sk¹d bior¹ siê psy?
Wiadomo, ¿e nie z lasu, rodzice
dzieci przygarniaj¹ do domów, PóŸniej gdy maj¹ zap³aciæ podatek, czy
szczepienie, to bior¹ pieska i wyrzucaj¹. Nie jest to nasza wina, ani
so³tysów, ani radnych, ale coœ z tym
fantem trzeba zrobiæ. Na dzisiaj to
co mogliœmy zrobiæ, co jest w zakresie obowi¹zków gminy zrobiliœmy.
I nie ma co dywagowaæ, ¿e to jest
du¿o pieniêdzy. My sobie zdajemy
z tego sprawê, ale nie mamy w tej
chwili wyjœcia. A na temat chipowania, wiem, ¿e to kiedyœ bêdzie obowi¹zek, gdy gmina bêdzie w lepszej
kondycji finansowej, mo¿e za rok
czy dwa – dojdziemy do chipowania – powiedzia³a wiceprzewodnicz¹ca RM.
Anio³ finansowy?
Radna Edyta Klepczyñska
zwracaj¹c siê do wiceprzewodnicz¹cego Rady miejskiej Paw³a Gradusa, stwierdzi³a, ¿e zgadza siê z
faktem, i¿ obecne stawki, jakie
otrzyma³ przedsiêbiorca za wy³apanie zwierz¹t, s¹ zawy¿one i nieadekwatne do stawki, jak¹ bierze weterynarz za sterylizacjê zwierzêcia.
Doda³a, ¿e jest za ograniczaniem
populacji zwierz¹t, dlatego ¿e jest
ich bardzo du¿o. Ale to trzeba robiæ
w sposób m¹dry i przy nak³adzie
minimalnych œrodków.
– Odnios³am wra¿enie, po wyst¹pieniu pana Gradusa, jakby ktoœ
chcia³ nam udowodniæ, ¿e poprzednia firma poprzednia by³a anio³em
finansowym dla gminy. Zgodzê siê,
¿e musimy edukowaæ dzieci, liczê
tutaj na nauczycieli, s³u¿ê swoj¹
pomoc¹ jak tylko bêdê mog³a, a nawet pomoc¹ finansow¹ z diet, by
wspomóc zakup materia³ów profilaktycznych, by edukacjê zacz¹æ
w³aœnie od dzieci i m³odzie¿y w tym
zakresie. Jestem za chipowaniem
zwierz¹t, jednak s¹ to jeszcze wiêksze pieni¹dze – doda³a radna.
Radny nie widzia³?
Zastanawiaj¹ce przy tym jest,
gdzie radny by³, gdy gmina mia³a
podpisan¹ umowê z firm¹ Animals
Control. Od 2006 do 2011 roku
gmina Resko pozwoli³a firmie Animal Control, zarobiæ najwiêcej spoœród wszystkich gmin, z którymi firma mia³a podpisan¹ umowê, bo
119.587 z³ bez umowy ze schroniskiem. Ju¿ wówczas by³a ³amana
ustawa. I rodzi siê drugie pytanie,
gdzie radny by³, gdy radna Edyta
Klepczyñska z³o¿y³a wniosek, aby
zakupiæ choæby najtañszy samochód dla stra¿y miejskiej? By³ przeciwny, a dzisiaj zesz³oby siê np. z
kosztów transportu.
MM
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Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Anglii
5 kwietnia 2013 roku w ramach ju¿ Szóstego Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Obszaru Anglojêzycznego
odby³ siê Miêdzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Anglii.
Konkurs odby³ siê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im, K.K. Baczyñskiego przy Zespole Szkó³ w
Resku. W tym roku uczestniczy³o
dwudziestu jeden uczniów ze szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ³obeskiego i Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W.
Witosa z P³otów. W konkursie
uczestniczyli uczniowie trzech
szkó³ œrednich: Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £obzie, Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Resku i Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych z
P³otów oraz czterech szkó³ gimnazjalnych: Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, Gimnazjum im.
K. Górskiego w Resku, Gimnazjum
Integracyjne im. Adama Mickiewicza w £obzie oraz Gimnazjum im.
Unii Europejskiej z Dobrej.
W Zespole Szkó³ w Resku goœciliœmy rekordow¹ liczbê uczestników – dwudziestu jeden. Uczniowie
uczestniczyli w dwóch konkurencjach: w teœcie sprawdzaj¹cym wiedzê o Anglii oraz prezentacji multi-

medialnej pokazuj¹cych ten kraj.
Wyniki pierwszej konkurencji:
Kategoria szko³y œrednie:
1. Katarzyna Mañka Zespó³
Szkó³ im. K. K. Baczyñskiego w
Resku
2. Wiktoria Tupko Zespó³ Szkó³
im. K. K. Baczyñskiego w Resku
3. Aleksandra Leszczyñska Zespó³ Szkó³ im. K. K. Baczyñskiego
w Resku
Kategoria szko³y gimnazjalne:
1. Patrycja Wojtowicz Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w
Resku

2. Weronika £epik Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
3. Katarzyna Mieszaniec Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego
w Resku
Wyniki drugiej konkurencji –
prezentacja multimedialna:
Artur Sad³owski Gimnazjum im.
Unii Europejskiej w Dobrej
Magdalena Pastwa Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
Patrycja Jaremko, Magdalena
Cerkaska Gimnazjum Integracyjne
im. Adama Mickiewicza w £obzie
Sara Kubieñ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku

Wszystkich uczestników konkursu w zale¿noœci od zajêtego
miejsca nagrodzono upominkami
ksi¹¿kowymi ufundowanymi przez
Wydawnictwo Pearson Education
Polska. Uczniowie i ich opiekunowie otrzymali te¿ pami¹tkowe dyplomy. Nagrody wrêczy³ Burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski w
obecnoœci Dyrektora Zespo³u Szkó³
Dariusza Siemasza. W przerwie,
miêdzy kolejnymi konkurencjami,
uczestnicy skorzystali ze s³odkiego
poczêstunku i napojów,
Szczególne podziêkowania kierujê dla dyrekcji i obs³ugi Liceum
Ogólnokszta³c¹cego za pomoc w
organizacji konkursu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wykazania siê doskona³¹ wiedz¹ oraz umiejêtnoœciami jêzykowymi. Dziêkujemy nauczycielom za przygotowanie
uczniów do konkursu. Zapraszamy
w przysz³ym roku do siódmej edycji
konkursu, tym razem poœwiêconej
dwóm s¹siaduj¹cym krajom Walii i
Szkocji.
Opracowa³ organizator konkursu: Marian Bartkowiak, nauczyciel
j. angielskiego, Liceum im. K. K.
Baczyñskiego przy Zespole Szkó³ w
Resku.

Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespo³ów Teatralnych

Teatr jest lustrem
(RESKO). „Teatr jest lustrem,
w którym przegl¹da siê œwiat” tym razem cytat z Wiliama Szekspira przyœwieca³ corocznym Powiatowym Prezentacjom Amatorskich Zespo³ów Teatralnych,
które odby³y siê 11. kwietnia 2013
r. na scenie sali widowiskowej
Centrum Kultury w Resku.
Do Reska zawita³y zespo³y m³odych aktorów z £obza, Radowa
Ma³ego oraz z reskich szkó³ – osiem
grup w kategorii szkó³ podstawowych i trzy gimnazjalne.
Jury w sk³adzie: Iwona Kowalska Zych, Sabina Bil i Barbara Radzikowska, wyrazi³o opiniê, i¿ tegoroczny przegl¹d teatralny charakteryzowa³ siê wysokim poziomem artystycznym m³odych wykonawców
oraz ciekawymi pomys³ami. Dziêki
ich wysi³kowi, pracy nauczycieli i
instruktorów, widzowie mogli obejrzeæ niezwykle interesuj¹ce przedstawienia z piêknymi scenografiami, choreografi¹ i kostiumami. Dobór repertuaru te¿ nie pozostawia³
miejsca na nudê. Od komediowych,

zabawnych przedstawieñ, po powa¿ne, dramatyczne i poruszaj¹ce
wiele aktualnych problemów dzieci
i m³odzie¿y.
W kategorii szkó³ podstawowych komisja najwy¿ej oceni³a
przedstawienie pt. „Co œwitem w
trawie piszczy” zespo³u „Bajdu³y” z
SP Nr 2 w £obzie (opiekun Bo¿ena
Wójtowicz). Zespó³ zosta³ laureatem i bêdzie reprezentowa³ powiat
³obeski na Przegl¹dzie Wojewódzkim w Œwidwinie.
Wyró¿nienia otrzyma³y przedstawienia: „Okno na œwiat”- zespo³u „Fantazja” z SP Radowo Ma³e
(op. Barbara Cha³ka), „O biednym
wilku i przebieg³ym Zielonym Kapturku” - uczniów kl. III b SP Resko
(op. Barbara Wronowska) oraz
„Alicja w Krainie Czarów” zespo³u
„Ma³y Œpiewograniec” z SP nr 1 w
£obzie (op. Ma³gorzata Zieniuk).
Dyplom uczestnictwa otrzyma³o Ko³o Teatralne z Centrum Kultury w Resku za prezentacjê „Szko³y
czarownic” (inst. Sylwia Grabowska), zespó³ „Poza zasiêgiem” z SP
nr 2 w £obzie za przedstawienie

„Kobieta z parasolk¹” (inst. Renata
Siarkiewicz), uczniowie kl. Va SP w
Resku za wystêp w przedstawieniu
„Troglodyci s¹ wœród nas” (op.
Bo¿ena Brzozowska) oraz „Du¿y
Œpiewograniec” z SP nr 1 w £obzie
za udzia³ w przedstawieniu „Na gigancie” (op. Ma³gorzata Janczura i
Ma³gorzata Zieniuk).
W kategorii szkó³ gimnazjalnych tytu³ laureata otrzyma³ zespó³
„Chochliki” z £obeskiego Domu
Kultury, który swoje umiejêtnoœci
aktorskie ukaza³ w przedstawieniu

pt. „Jest jeszcze jakaœ szansa”` przygotowanym pod kierunkiem instruktor Renaty Siarkiewicz. Wyró¿nienia otrzyma³y dwa zespo³y
teatralne z reskiego gimnazjum,
które zaprezentowa³y siê w „Balladynie” i prezentacji „Ksi¹¿ê szuka
¿ony”. Uczniów przygotowa³y polonistki El¿bieta Kuc i Joanna Murat.
Na zakoñczenie wszyscy m³odzi
artyœci zostali zaproszeni na s³odki
poczêstunek ufundowany przez
£obeski Dom Kultury.
(CK)
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Dziœ gwiazdeczki,
jutro gwiazdy
olimpijskie

PODZIÊKOWANIA!

(£OBEZ) Hala widowiskowo-sportowa w £obzie by³a wczoraj
aren¹ wspó³zawodnictwa sportowego dla najm³odszych uczniów szkó³
podstawowych pod nazw¹ V Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich.
Do rywalizacji zespo³owej w formie wyœcigów z przeszkodami przyst¹pi³y reprezentacje 5 gmin: Wêgorzyna, Radowa Ma³ego, Reska, Dobrej i
£obza. £¹cznie w bardzo emocjonuj¹cych i widowiskowych zawodach
udzia³ wziê³o 210 dziewczynek i ch³opców z klas I, II i III.
Powiatowy Turniej Gwiazdeczek Olimpijskich oficjalnie otworzy³
Wicestarosta £obeski Jan Zdanowicz oraz Burmistrz £obza Ryszard Sola.
Wyniki V TURNIEJU GWIAZDECZEK OLIMPIJSKICH £obez 2013
Miejsce
£¹cznie punkty klasa I klasa II klasa III
I. Gmina RESKO
II. Gmina WÊGORZYNO
III. Gmina RADOWO MA£E
IV. Gmina DOBRA
V. Gmina £OBEZ

91,5 pkt.
84,0 pkt.
60,0 pkt.
45,5 pkt.
44,0 pkt.

28,5
28,5
23,5
9,0
15,5

30
19,5
21,5
19,5
14,5
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33
26
15
17
14

I miejsce i Puchar Starosty £obeskiego wywalczy³y usportowione maluszki z gminy Resko. W sk³ad reprezentacji wchodzi³y dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Resku i Szko³y Podstawowej ze Starogardu.
Medalami z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi w poszczególnych klasach
zostali udekorowani:
klasy I – 1. miejsce Wêgorzyno, 2. m. Resko, 3. m. Radowo Ma³e
klasy II – 1. miejsce Resko, 2. miejsce Radowo Ma³e, 3. miejsce Dobra,
klasy III – 1. miejsce Resko, 2. miejsce Wêgorzyno, 3. miejsce Dobra.
Wszyscy sportowcy zostali nagrodzeni dyplomikami uczestnictwa o
treœci „Zrobi³eœ swój pierwszy krok olimpijski. Brawo! ¯yczymy dalszych
sukcesów sportowych”. Wspó³gospodarze imprezy, gmina £obez, ufundowa³a s³odk¹ niespodziankê dla ka¿dego dziecka.
Funkcjê sêdziego g³ównego zawodów pe³ni³ pan Adrian Ma³y w asyœcie
grupy wolontariuszy sportowych – uczniów Zespo³u Szkó³ w £obzie pod
kierunkiem pana Mariusza W³odarza. G³ównymi organizatorami imprezy
byli: Starostwo Powiatowe w £obzie i Gmina £obez. Zdz. Bogdanowicz

IX Wiosenny Rajd Pieszy
po Ziemi £obeskiej.
Od Wiatraka do Wzgórza
Lotniarzy
Organizatorzy i prowadz¹cy IX Wiosenny Rajd Pieszy Po Ziemi £obeskiej, który odby³ siê w niedzielê 7 kwietnia 2013 r. pragn¹ podziêkowaæ
za udzielenie wsparcia finansowego Burmistrzowi £obza, Staroœcie £obeskiemu i Nadleœniczemu Nadleœnictwa £obez.
Dziêkujemy tak¿e za pomoc organizacyjn¹ i u¿yczenie œrodków transportu panom Jerzemu Rakocemu i Tadeuszowi Weso³owskiemu.
Dziêkujemy panu Marianowi Szyjce i jego ekipie za przygotowanie
ogniska, miejsca biwakowego i posi³ku turystycznego dla uczestników
imprezy.
Dziêkujemy panom Zygmuntowi Chuchro i panu Micha³owi Pieœlak za
pomoc w zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku w trakcie rajdu.
Dziêkujemy pañstwu Alicji i Henrykowi Rudzkim za udostêpnienie
prywatnego terenu i mo¿liwoœæ zwiedzania wiatraka w Poradzu.
W wyprawie udzia³ wziê³o ponad 110 turystów z £obza, Drawska, Stargardu Szcz., Szczecina i Koszalina. Z zas³yszanych opinii wnioskujemy, ¿e
rajd by³ udany. Jest to bardzo buduj¹ce i wzmacniaj¹ce. Jest nam niezwykle
przyjemnie, ¿e tak wielu ludzi wybiera nasz¹ imprezê. Dziêkujemy Wam
bracia turyœci za stawienie siê. Dziêkujemy ponadto wszystkim innym,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do zorganizowania imprezy.
Organizatorem by³o Ognisko TKKF B³yskawica w £obzie - Klub Turystyki Pieszej. Rajd przygotowali i prowadzili Adam Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut. TKKF £obez dzia³a w oparciu o dotacjê Gminy £obez.
Z turystycznym pozdrowieniem!
El¿bieta Jankowska-Kogut, Adam Kogut
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Wyniki i tabele
IV liga 19. kolejka
Leœnik Rossa Manowo – Lech Czaplinek 2:0, Orze³ Wa³cz – Ba³tyk Koszalin 2:5, Wiekowianka Wiekowo –
K³os Pe³czyce (prze³o¿ony), Ina
Goleniów – Stal Szczecin 1:1, Vineta Wolin – Gryf Kamieñ Pom. 1:0,
Kluczevia Stargard – Hutnik Szczecin 1:2, Rasel Dygowo – Astra
Ustronie Morskie 0:1, Sarmata Dobra – Arkonia Szczecin 3:1.
1. Ba³tyk Koszalin
40 57:13
2. Vineta Wolin
37 31:11
3. Leœnik Rossa Manowo 35 35:20
4. Sarmata Dobra
29 28:17
5. Hutnik Szczecin
28 23:21
6. Rasel Dygowo
28 24:21
7. Astra Ustronie M.
27 39:26
8. Gryf Kamieñ Pom.
26 33:25
9. Stal Szczecin
25 30:29
10. K³os Pe³czyce
25 23:23
11. Arkonia Szczecin
20 28:33
12. Lech Czaplinek
18 11:24
13. Kluczevia Stargard 17 22:33
14 Wiekowianka Wiekowo 13 19:29
15. Ina Goleniów
12 20:48
16. Orze³ Wa³cz
4 9:59
Klasa okrêgowa regionalna
B³êkitni II Stargard – Wicher Brojce
3:2, Pomorzanin Przybiernów – Tanowia Tanowo 6:3, Chemik II Police
– Œwiatowid £obez 2:1, Flota II Œwinoujœcie – Sparta Wêgorzyno 6:2,
GKS Mierzyn – Radowia Radowo
Ma³e 3:0, Jeziorak Szczecin – Kasta
Szczecin 3:0, Iskra Golczewo – Promieñ Mosty 1:3, Wybrze¿e Rewalskie – Masovia Maszewo 3:1.
1. Flota II Œwinoujœcie
2. Pomorzanin Przyb.
3. Jeziorak Szczecin
4. Sparta Wêgorzyno
5. B³êkitni II Stargard
6. Iskra Golczewo
7. Promieñ Mosty
8. Œwiatowid £obez
9. Wybrze¿e Rewalskie
10. GKS Mierzyn
11. Wicher Brojce
12. Chemik II Police
13. Tanowia Tanowo
14. Masovia Maszewo
15. Radowia Radowo M.
16. Kasta Szczecin

43 54:15
35 52:24
31 49:27
29 37:31
28 46:40
28 49:27
27 46:44
25 38:43
25 33:31
23 37:40
22 26:33
19 25:35
13 24:50
12 18:36
11 17:45
8 29:59

Klasa A
Wyniki 13. kolejki
Mewa Resko – Jantar Dziwnów 5:1,
Orze³ Prusinowo – B³êkitni Trzyg³ów
(prze³o¿ony), Pionier ¯arnowo – Bizon Cerkwica 2:1, Korona Stuchowo
– Ba³tyk Gostyñ 5:4, Orze³ £o¿nica –
Fala Miêdzyzdroje 2:3, Sowianka
Sowno – Sparta Gryfice 0:4.
1. Mewa Resko
2. Fala Miêdzyzdroje
3. Pionier ¯arnowo
4. B³êkitni Trzyg³ów
5. Sparta Gryfice
6. Korona Stuchowo
7. Jantar Dziwnów
8. Ba³tyk Gostyñ
9. Orze³ £o¿nica
10. Orze³ Prusinowo
11. Sowianka Sowno
12. Bizon Cerkwica

30 52:18
26 20:14
22 40:24
22 43:34
21 36:27
21 36:27
19 35:35
14 23:32
14 21:28
9 14:31
7 23:38
2 9:44
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Dobra gra Sarmaty. Damian
Padziñski w roli g³ównej
Sarmata Dobra – Arkonia Szczecin 3:1 (2:1)
(DOBRA) Po d³ugiej, piêciomiesiêcznej przerwie i z dwutygodniowym opóŸnieniem, ze
wzglêdu na niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe, Sarmata Dobra rozegra³ w sobotnie popo³udnie swój pierwszy mecz o mistrzostwo IV ligi na w³asnym
stadionie.
Przeciwnikiem Sarmaty by³a
Arkonia Szczecin, z któr¹, podobnie jak z dwoma pozosta³ymi dru¿ynami ze Szczecina (Stal¹ i Hutnikiem) w rundzie jesiennej, Sarmata
zszed³ z boiska pokonany. Z tego te¿
powodu pi³karze Sarmaty podeszli
do tego meczu mocno zmotywowani, aby zrewan¿owaæ siê pi³karzom
Arkonii za jesienn¹ pora¿kê. I chocia¿ pierwsz¹ akcjê meczu zakoñczon¹ rzutem ro¿nym przeprowadzi³a Arkonia, to ju¿ w 6 min. graj¹cy trener Sarmaty Damian Padziñski przeprowadzi³ bardzo skuteczn¹
akcjê lew¹ stron¹ boiska i mimo
asysty obroñcy Arkonii, silnym p³askim strza³em z lewego naro¿nika
pola bramkowego zapewni³ Sarmacie prowadzenie. Sytuacjê próbowa³ jeszcze ratowaæ bramkarz Arkonii Mateusz Kopociñski, lecz strza³
by³ na tyle silny, ¿e pi³ka mimo jego
interwencji wpad³a do bramki.
W 9 min. wydawa³o siê, ¿e dobr¹
sytuacjê mia³ nadbiegaj¹cy z prawej
strony bramki Arkonii Damian Mosi¹dz, lecz pi³ka po jego strzale powêdrowa³a ponad bramk¹. W 11
min. jeden z trzech Japoñczyków
wystêpuj¹cych w dru¿ynie Arkonii,
graj¹cy na prawej obronie Ban Kazuaki wykona³ szybki rajd od po³owy boiska pod pole karne Sarmaty i
Klasa B
Wyniki 10. kolejki
Gardominka Polonia II Mechowo –
Zalew Stepnica 6:3, Jastrz¹b £osoœnica – Pomorzanin II Nowogard
0:1, Ba³tyk Miêdzywodzie – Zieloni
Wyszobór 4:0, Huragan Wierzchos³aw – Prawobrze¿e Œwinoujœcie
0:3, Pomorzanin II Przybiernów –
Znicz Wysoka Kam. 6:6.
1. Pomorzanin II Now.
25 36:10
2. Prawobrze¿e Œwin.
19 28:20
3. Pomorzanin II Przyb. 19 27:19
4. Jastrz¹b £osoœnica
16 28:16
5. Znicz Wysoka Kam.
14 23:23
6. Zalew Stepnica
13 27:24
7. Ba³tyk Miêdzywodzie 13 20:38
8. Gardominka Mechowo 12 29:36
9. Huragan Wierzchos³aw 9 16:29
10. Zieloni Wyszobór
6 14:33

zagra³ precyzyjnie do Sebastiana
Prokopowicza, który silnym strza³em z linii pola karnego, mimo interwencji bramkarza Sarmaty Tomasza D¿egana, doœæ niespodziewanie
uzyska³ wyrównanie.
Utrata prowadzenia nie za³ama³a pi³karzy Sarmaty, wprost przeciwnie, mimo wyj¹tkowo trudnych
warunków pogodowych (zalane
wod¹ boisko, ci¹gle padaj¹cy
deszcz i silny przeciwny wiatr), pi³karze Sarmaty strza³ami z dystansu
próbowali zaskoczyæ bramkarza
goœci. Chyba te z³e warunki pogodowe powodowa³y, ¿e wiêkszoœæ
strza³ów by³a bardzo niecelna. Najbli¿ej celu by³ w 18 min. meczu
Mateusz Kowalczyk, gdy pi³ka po
jego strzale z ok. 22 metrów musnê³a poprzeczkê bramki Arkonii. W 31
min. Sarmata wyszed³ ponownie na
prowadzenie. Bramkow¹ akcjê na
po³owie Arkonii zapocz¹tkowa³
Konrad W³odarczyk, gdy pi³kê odbit¹ po jego energicznym wejœciu
przej¹³ Damian Padziñski, który po
wymanewrowaniu obroñców Arkonii zagra³ pi³kê w stronê bramki
obok interweniuj¹cego bramkarza
goœci, a zatrzymuj¹c¹ siê na mokrym boisku pi³kê wepchn¹³ do
bramki nadbiegaj¹cy Damian Mosi¹dz. Wynik 2:1 dla Sarmaty utrzyma³ siê do przerwy.
Tu¿ po przerwie, wœród dobrze
graj¹cych tego dnia zawodników
Sarmaty, ponownie pokaza³ siê z
najlepszej strony, graj¹cy bardzo
skutecznie, Damian P¹dziñski. W
47 min., naciskany przez niego
obroñca Arkonii interweniowa³ tak
niefortunnie, ¿e odbit¹ pi³k¹ trafi³ w
klatkê piersiow¹ napastnika Sarmaty, który po jej opanowaniu znalaz³
siê w sytuacji „sam na sam” z bramkarzem Arkonii i skutecznym p³askim strza³em ponownie pokona³
go, ustalaj¹c wynik na 3:1 dla gospodarzy. I chocia¿ do koñca meczu
pozosta³a jeszcze prawie po³owa, to
mimo licznych prób w tych trudnych
warunkach, na zalanej wod¹ murawie, ¿adnej z dru¿yn nie uda³o siê
zmieniæ ustalonego wczeœniej rezultatu.
Dwa zwyciêstwa w rundzie wiosennej z dobrymi dru¿ynami (Astra
i Arkonia), pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e zawodnicy Sarmaty pod
wodz¹ trenerów Damiana Padziñskiego i Jaros³awa Jaszczuka solid-

nie przepracowali okres przygotowawczy i s¹ dobrze przygotowani
do rundy wiosennej. Ale o tym siê
przekonamy po nastêpnych, miejmy
nadziejê, ¿e zwyciêskich, meczach
Sarmaty.
Strzelcy bramek: dla Sarmaty
Damian Padziñski 2 (6' i 47'), Damian Mosi¹dz (31'); dla Arkonii Sebastian
Prokopowicz
(11').
Sêdzia g³ówny: Mariusz Beczko,
asystenci: Robert Szczygie³ i Rados³aw Zbaracki.
Sk³ady:
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan, Konrad W³odarczyk, Wojciech
Dorsz, Damian Dzierbicki, Kamil
Pacelt, Piotr Klêczar,Arkadiusz
Paw³owski, Damian Mosi¹dz (81'
Patryk Podbieg³o), Mateusz Kowalczyk (70' Wojciech Bonifrowski),
Emilian Kamiñski (4' Zdzis³aw
Szw¹der, 88' Seweryn Wrzesieñ),
Damian Padziñski oraz w rezerwie:
Micha³ Borowik, Cezary Szkup,
Kordian Sawczak.
Arkonia Szczecin: Mateusz
Kopociñski, Ban Kazuaki, Sebastian Ja³oszyñski, Marek Hajdukiewicz, Artur Fryœ, Marcin Pauter,
Wojciech Gieco³d (73' Naoya Taniguchi), Szymon Górski ( 60' Robert
Sylwesiuk), Shohei Tsuchiya (65'
Patryk Kaczorowski), Kamil Konieczny (80' Jakub Cerazy), Sebastian Prokopowicz oraz w rezerwie
Dawid Szczerbik.
estan

Wygrywaj¹
tylko Sarmata
i Mewa
(POWIAT) Nie najlepszy dla
naszych zespo³ów pocz¹tek rundy
wiosennej. Wygrywaj¹ Sarmata
Dobra i Mewa Resko, ale przegrywaj¹ Sparta Wêgorzyno, Œwiatowd £obez, Radowia Radowo
Ma³e i Jastrz¹b £osoœnica.
Szczególnie trudn¹ sytuacjê ma
Radowia, która zajmuje przedostatnie miejsce i musi zdobywaæ punkty, by uciec z ogona tabeli i uratowaæ
siê w okrêgówce. Je¿eli siê to jej
uda, to przysz³ym sezonie zobaczymy 4 nasze ekipy w jednej lidze, co
by³oby atrakcj¹ sam¹ w sobie. (r)
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Pora¿ka
Œwiatowida
W niedzielê Œwiatowid £obez
pojecha³ na mecz do Polic z rezerwami Chemika. Niestety, ten pojedynek zakoñczy³ siê przegran¹ 2:1
(0:0). Honorowego gola strzeli³ Micha³ Bia³ecki.
Pi³karze Chemika przewa¿ali
od pocz¹tku spotkania, jednak nie
potrafili
prze³o¿yæ
przewagi
na bramki. Zaczê³y padaæ dopiero po
zmianie stron. Niestety, strzelali je
policzanie. Dwa trafienia K. Tkaczuka i 2:0 dla gospodarzy. W 62 min.
Micha³ Bia³ecki mija bramkarza
i kieruje pi³kê do pustej bramki. Po
zaledwie czterech minutach móg³ byæ
ju¿ remis. Bramkarz Chemika sfaulowa³ w polu karnym Bia³eckiego i arbiter po konsultacji z sêdzi¹ liniowym zarz¹dzi³ rzut karny. Rafa³ Komar strzeli³, bramkarz z³apa³ i po
punktach.
Œwiatowid: Tchurz - Petera (46’
£apuæ), M. Mosi¹dz, D. Mosi¹dz,
Koba, Sygnowski (38’ Pañka), NiedŸwiedŸ, Miko³ajczyk (83’ Bia³oskórski), Stefaniak, Bia³ecki, Komar.

IV liga
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Rescy karatecy na podium
(RESKO-Z£OCIENIEC).
W sobotê 6 kwietnia 2013 r. odby³a siê Wojewódzka Olimpiada M³odzie¿y w Karate Kyokushin w Z³ocieñcu organizowana
przez Zachodniopomorsk¹ Federacjê Sportu i Zachodniopomorski zwi¹zek Karate oraz
Klub Karate Kyoksishin Z³ocieniec.
W zawodach bra³o udzia³ 320
zawodników w wieku 6 – 15 lat reprezentuj¹cych 14 klubów zrzeszonych w Zachodniopomorskim
Okrêgowym Zwi¹zku Karate. Resko reprezentowali zawodnicy sekcji Centrum Kultury Karate Kyokushin – Mateusz Romaszko, Fryderyk Lewandowski, Szymon Dusza,
Sergiusz Walentynowicz, Igor
Oleszkiewicz, Kacper Krêglewski,
Filip Fedak.
Nasi karatecy zdobyli ogólnie
11 punktów dla miasta Reska. 1
miejsce w kata ch³opców 9 lat zaj¹³
Szymon Dusza, 3 miejsce w kata
ch³opców 10 lat zaj¹³ Fryderyk

Granie w planie

20.04.13 (sobota)
Astra Ustronie Morskie - Orze³ Wa³cz
Stal Szczecin - Wiekowianka Wiekowo
Gryf Kamieñ Pom. - Kluczevia Stargard
12.00 Arkonia Szczecin - Rasel Dygowo
14.00 Hutnik Szczecin - Ina Goleniów
16.00 Lech Czaplinek - Vineta Wolin
18.00 Ba³tyk Koszalin - Leœnik Rossa Manowo
21.04.13. (niedziela)
16.00 K³os Pe³czyce - Sarmata Dobra

Klasa okrêgowa regionalna
20.04.13 (sobota)
Wybrze¿e Rewalskie - B³êkitni II Stargard
Promieñ Mosty - GKS Mierzyn
Radowia Radowo Ma³e - Flota II Œwinoujœcie
Sparta Wêgorzyno - Chemik II Police
15.15 Œwiatowid £obez - Pomorzanin Przybiernów
16.00 Masovia Maszewo - Jeziorak Szczecin
16.00 Kasta Szczecin - Iskra Golczewo
16.00 Tanowia Tanowo - Wicher Brojce

Klasa A
20.04.13 (sobota)
Bizon Cerkwica - Orze³ Prusinowo
B³êkitni Trzyg³ów - Orze³ £o¿nica
15.00 Sparta Gryfice - Pionier ¯arnowo
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Mewa Resko
15.30 Ba³tyk Gostyñ - Sowianka Sowno
16.00 Jantar Dziwnów - Korona Stuchowo

Klasa B
20.04.13 (sobota)
Jastrz¹b £osoœnica - Pomorzanin II Przybiernów
Pomorzanin II Nowogard - Huragan Wierzchos³aw
Zalew Stepnica - Ba³tyk Miêdzywodzie
16.00 Zieloni Wyszobór - Znicz Wysoka Kam.
17.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Gardominka Polonia II Mechowo

Lewandowski. By³o to wspania³a zabawa, rywalizacja na najwy¿szym poziomie, a dla nowych zawodników poznanie po raz pierwszy atmosfery zawodów.

XII IGRZYSKA SPORTOWO-REKREACYJNE
SAMORZ¥DÓW POWIATOWYCH

Powiat £obeski na
siódmym miejscu
XII Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Samorz¹dów Powiatowych to
wielkie œwiêto sportu i rekreacji. W tym roku odby³a siê w Œwidwinie, 6
kwietnia 2013 r. Impreza pod szyldem Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe skupi³a na starcie ponad 400 sportowców reprezentuj¹cych powiaty
województwa zachodniopomorskiego, w tym Powiat £obeski.
Program zawodów obejmowa³ 17 konkurencji sportowo-rekreacyjnych.
Wœród odbieraj¹cych medale i puchary na podium za miejsca od I do III
znaleŸli siê sportowcy z naszego powiatu:
I miejsce w szachach kobiet – Martyna ZIENIUK (gmina £obez),
II m. w krêglach – Ma³gorzata BUDZYÑSKA (gminy Radowo Ma³e),
II m. w tenisie sto³owym – Natalia ADAMIAK (gmina Resko),
III m. w koszykówce kobiet – zespó³ z Radowa Ma³ego w sk³adzie:
Monika BUDZYÑSKA, Agnieszka SIRA, Aleksandra BRZEZIÑSKA,
Natalia ¯A£OBOWSKA, Dorota KUSYK i Anna TCHURZ,
III m. w koszykówce mê¿czyzn – zespó³ z gminy Resko i Radowo Ma³e
w sk³adzie: Krzysztof TRYBUCHOWSKI, Krzysztof ZNAMIEROWSKI,
£ukasz BODYCH.
Puchar wywalczy³a p. Ma³gorzata BUDZYÑSKA, Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Radowie Ma³ym za zajêcie IV miejsca w konkurencji tor
przeszkód dla VIP-ów. Pani Ma³gorzata rywalizowa³a w tej konkurencji
wy³¹cznie z mê¿czyznami, pokonuj¹c wielu sprawnych samorz¹dowców.
W punktacji generalnej Powiat £obeski z iloœci¹ 137 punktów zaj¹³ VII
miejsce.
Rolê organizacyjn¹ i kierownicz¹ reprezentacji ³obeskiej pe³nili: Ryszard Brodziñski – Starosta £obeski, Zdzis³aw Bogdanowicz, Janusz Skrobiñski (odpowiedzialny za pi³kê no¿n¹), Jan Michalczyszyn (pi³ka siatkowa kobiet), Arkadiusz Siwiñski (pi³ka siatkowa mê¿czyzn), Miros³aw Budzyñski (koszykówka kobiet i koszykówka mê¿czyzn).
Zdz. Bogdanowicz
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Zapiski z pamiêci (cz. 42)
Spanie na sianie

Galeria tygodnika
Chrzest Œw. Marcelka

Dostaliœmy pozwolenie na spanie na sianie. Na spód dostaliœmy
ogromn¹ plandekê, koce wojskowe, poduszki i koce bawe³niane.
Do spania zg³osi³y siê te¿ dzieci
s¹siadów. Wujek przeprowadzi³
nam szkolenie p-po¿. i bhp. Nie
wolno nam by³o mieæ œwieczek,
papierosów i nie wolno nam by³o
w³aziæ na górne belki pod dachem
stodo³y. Tego ostatniego przepisu
nie przestrzegaliœmy. Skakanie z
najwy¿szych belek na siano by³o
wspania³¹ atrakcj¹. Poza tym nikt
nie kontrolowa³, kiedy usypialiœmy i nikt wieczorem nie kaza³ nam
siê myæ. Rozmowy, a w³aœciwie
opowieœci mro¿¹ce krew w ¿y³ach,
kawa³y i chichoty trwa³y do póŸnych godzin nocnych. Gorzej by³o
z rannym wstawaniem.

Krysia
Krysia by³a nasz¹ kole¿ank¹ i
ulubienic¹ wujka. By³a córk¹ s¹siadów. Bardzo lubi³a wujka i ciociê. Gdy mama kaza³a jej iœæ do
sklepu, to po drodze zachodzi³a do
wujka pytaj¹c siê, czy nie trzeba
czegoœ przynieœæ ze sklepu? Do
nas, na siano, przychodzi³a z
m³odsz¹ siostr¹ i kole¿ank¹. By³a
mi³a, grzeczna i ³adna. £adnie opowiada³a bajki i niesamowite opowieœci.

Korce

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

Mirami w Dobrej
(DOBRA). Magistrat w Dobrej zdradzi³ ju¿ tajemnicê, kto bêdzie
gwiazd¹ Jarmarku Doberskiego 2013. Do Dobrej zawita i zabawi publicznoœæ zespó³ Mirami z Ukrainy.
Podczas XIV Jarmarku Doberskiego wyst¹pi ukraiñski zespó³ „Mirami” co z hiszpañskiego oznacza „Spójrz na moje”. Obecnie zespó³ odbywa
trasê koncertow¹ po Stanach Zjednoczonych.
op

By³o ich wielu ch³opców. Z
nami bawi³o siê tylko trzech najm³odszych. Byli szatanami jak to
mówi³ wujek. Wszêdzie ich by³o
pe³no. Oni wymyœlali najdziksze i
najbardziej niebezpieczne zabawy.
Byli wspania³ymi kumplami w
czasie tych wakacji. Ich mama by³a
kasjerk¹ w Mazi³ach na stacji, a
tata by³ rencist¹. Tata ich chorowa³
na gruŸlicê i malowa³ te wszystkie
obrazy, jakie wisia³y w domach, do
których zachodziliœmy. Kiedyœ
malowa³ tylko kwiaty. Potem
zacz¹³ malowaæ krajobrazy i sceny
z ksi¹¿ek. Sam wymyœla³ temat i
malowa³ z wyobraŸni. WyobraŸniê
i umiejêtnoœci mia³ niesamowite.
Po latach jego obrazy by³y nawet
na wystawach w Warszawie i Nowym Jorku. W te wakacje obserwowa³em, jak powstaje obraz przedstawiaj¹cy zimowy las noc¹, jad¹ce sanie, atakuj¹ce je wilki i strzelaj¹cy do nich z dubeltówki woŸnica. Obraz by³ malowany tak wolno,
¿e malowanie trwa³o ca³y miesi¹c.
Obraz wygl¹da³, jakby to by³o kolorowe zdjêcie. By³em zachwycony tematem i wykonaniem. Obrazy, które mia³ w domu wujek,

przedstawia³y tylko kwiaty, ale wygl¹da³y jak ¿ywe. To oni wymyœlili
zabawê w rzucanie zgni³ymi jajkami. A ¿e za tarczê s³u¿y³a s¹siednia
cha³upa, to tylko przypadek. Ona
by³a najbli¿szym obiektem. Na
drugi dzieñ, prawdopodobnie po
interwencji s¹siada, wujek zorganizowa³ nam utylizacjê pozosta³ych zbuków. Najpierw kaza³ nam
pozbieraæ w ca³ym gospodarstwie
wszystkie, jakie tylko nam siê uda
znaleŸæ zbuki. Znaj¹c prawie
wszystkie zakamarki nazbieraliœmy tych zbuków ca³¹ szar¹ miednicê, w której codziennie siê k¹paliœmy. Wujek kaza³ nam j¹ z zawartoœci¹ zanieœæ na ³¹kê za tory. Potem kaza³ nam wykopaæ g³êboki
dó³ i pojedynczo powk³adaæ do
niego wszystkie zbuki. W po³owie
czynnoœci, gdy ka¿dy z nas ju¿ zaliczy³ Rygê, kaza³em bratu zas³oniæ cia³em do³ek i resztê jajek
wrzuci³em do do³u i szybko go zasypaliœmy ziemi¹, wczeœniej z niego wykopan¹. Po powrocie wujek
spyta³ siê, czy na pewno ka¿de jajko by³o osobno u³o¿one w do³ku?
Wszyscy, bez zaj¹kniêcia, potwierdziliœmy, ¿e tak. Id¹c na ³¹kê z tymi
nieszczêsnymi zbukami mijaliœmy
tu¿ za drog¹ ma³y piaszczysty pagórek. Jeszcze tego dnia, maj¹c w
posiadaniu szpadel, poszliœmy
wykopaæ w górce podziemny tunel.
Kopaliœmy czym siê da³o z dwóch
stron. Tunel wyszed³ wspania³y.
Mo¿na by³o nim przejœæ pod szczytem, na czworaka, na drug¹ stronê.
Na drugi dzieñ z samego rana my i
Korce ju¿ po kolei przechodziliœmy tunelem. W czasie, gdy ja
przechodzi³em, mój brat skoczy³
na jego sklepienie i by³o po tunelu.
By³o te¿ prawie i po mnie. Zwali³a
siê na mnie i moj¹ g³owê masa piachu. Ch³opaki rzucili siê do odkopywania. Dobrze, ¿e zaczêli od
strony g³owy, i ¿e g³owa by³a niedaleko od wylotu. Ja ju¿ siê dusi³em. Gdy mi odkopali g³owê, to
us³yszeli tylko g³oœny gwizd, jak
wci¹ga³em powietrze do p³uc. Niestety, gdy stwierdzili, ¿e ¿yjê i pod
ich adresem miotam wi¹zanki kuchennej ³aciny, to przestali mnie
dalej odkopywaæ. Zaczêli siê ze
mnie nabijaæ. Maj¹c unieruchomione rêce i resztê cia³a by³em niez³ym
celem drwin w typie: i co nam zrobisz? uwolnij siê sam, jak jesteœ taki
silny, jak sobie pole¿ysz , to ci przejdzie itp. Nie doœæ, ¿e siê nastraszy³em, to jeszcze zosta³em celem
drwin. Gdybym móg³, to bym ich
wymordowa³. Po jakimœ czasie lekko mnie odkopali z dwóch stron i
uciekli, wol¹c nie ryzykowaæ, ¿e
spe³niê miotane w tunelu obietnice.

