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Paradoksy w op³atach
za œmieci i uchwa³ach
Poszukujemy
dziennikarza
Redakcja Tygodnika £obeskiego poszukuje zarejestrowan¹ osobê bezrobotn¹ na stanowisko dziennikarza.
Wymagania: prawo jazdy
kat. B, obs³uga komputera, Internetu oraz urz¹dzeñ biurowych.
Dodatkowo: komunikatywnoœæ,
umiejêtnoœæ redagowania tekstów.
CV prosimy sk³adaæ w redakcji, £obez ul. J. S³owackiego 6.

(£OBEZ). Szokuj¹ce
stawki za œmieci,
jakie przygotowa³a
gmina i rada, ka¿¹
przyjrzeæ siê bli¿ej
kalkulacjom i uchwa³om. Paradoksów nie
brakuje.

Uwaga
- tu „wlepiaj¹”
mandaty

Odnalezione
„Wspomnienia”

Gmina £obez - poligon
doœwiadczalny dróg
wojewódzkich?

z pracy
w s³u¿bie
zdrowia
po³o¿nej
- pielêgniarki
EUGENII
GUJSKIEJ
-BEJNER
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Gmina £obez - poligon doœwiadczalny dróg
wojewódzkich?
(£OBEZ). Zarz¹d Dróg Wojewódzkich szczególnie upodoba³
sobie tê gminê. Ju¿ na granicy od
razu widaæ i czuæ, gdzie siê
wje¿d¿a. Trudno stwierdziæ, sk¹d
to upodobanie, byæ mo¿e ZDW
prowadzi badania, jak radz¹ sobie kierowcy w ekstremalnych
warunkach – taki ma³y poligon
doœwiadczalny.

ko³a. Jedynie w³aœciciele pojazdów
terenowych mog¹ poczuæ siê jak na
wyprawie. Ale nie ka¿dy tu ma samochód terenowy. Nastêpna ulica to
ulica Segala – to kolejny przyk³ad
jak droga wygl¹daæ nie powinna.
Prawdopodobnie ma byæ robiona po
po³o¿eniu kanalizacji przez gminê.
Po¿yjemy – zobaczymy, nie takie
rzeczy obiecywano.

Szosa Œwidwiñska jest w tak fatalnym stanie, ¿e policja mo¿e byæ
spokojna o przekraczanie prêdkoœci
przez kierowców. Nikt rozs¹dny
tego nie zrobi, zbyt du¿o dziur i nierównoœci.

A kogo dzieci obchodz¹?
Obiecywano przyk³adowo, ¿e
bêdzie bezpieczniej przy SP nr 1.
Jest bezpieczniej, gdy stoi tam stra¿nik miejski, ale nie po to gmina zatrudnia stra¿nika, aby ten dba³ o
bezpieczeñstwo na pasach. Zreszt¹,
nie zawsze kierowcy patrz¹ na to,
kto stoi przy pasach. Kiedyœ sta³a
komisja bezpieczeñstwa i widzia³a,
jak dziecko lawirowa³o na pasach
pomiêdzy samochodami. Wtedy
obiecano chyba œwiat³a, ale by³o to
tak dawno temu, ¿e nikt ju¿ nie jest
pewien. Dla £obza zawsze brakuje

Jak na Ukrainie
Ulica Rapackiego mo¿e konkurowaæ z drogami prowadz¹cymi do
ma³ych miejscowoœci na zachodniej
Ukrainie. Kierowca zmuszony jest
do zmiany pasa i przekroczenia podwójnej ci¹g³ej linii, jeœli nie chce
urwaæ zawieszenia albo zgubiæ

pieniêdzy na sygnalizacjê œwietln¹ i
rozwi¹zaniem s¹ ronda. Dobre, bezpieczne rozwi¹zania, ale raczej przy
SP 1 nie da siê wygospodarowaæ tyle
miejsca. Ani stan dróg ani bezpieczeñstwo na nich widocznie nie jest
priorytetem. Gdyby by³y tam wypadki - tragiczne i czêsto, to byæ
mo¿e wystarczy³oby chocia¿ na
mrugaj¹ce pomarañczowe œwiate³ko. Ale nie ma – na szczêœcie.

Ulica Rapackiego

Œwiêtoborzec. Albo przestawiæ przystanek albo zrobiæ dojœcie.

A Œwiêtoborzec to co to?
Przy okazji remontu mostu na ul.
Waryñskiego wykonano chodnik –
problem w tym, ¿e wygl¹da dzisiaj,
jakby przejecha³ po nim czo³g.
Chodnik nie siêga daleko. Wprawdzie £obez nie koñczy siê na przejeŸdzie kolejowym na ul. Waryñskiego, ale zapewne w wyobra¿eniu
drogowców z województwa tak
w³aœnie jest. Chodnik do Œwiêtoborca wprawdzie istnieje, ale gdy pada
deszcz, chodz¹ce tamtêdy dzieci
powinny mieæ na nogach kalosze. W
zimie i tak maj¹ gorzej, chodnika
nikt nie odœnie¿a. Kuriozum to przystanek w tej dzielnicy. Wprawdzie
zadaszenie jest, ale nie ma do niego
dojœcia, nie ma nawet pobocza wystarczaj¹co szerokiego, aby bezpiecznie dostaæ siê na przystanek.
Nie tylko w mieœcie drogowcy nie
zauwa¿aj¹ problemu. Od lat so³tysi
prosz¹ o porz¹dek na zjeŸdzie w Zajezierzu. Prosz¹ o kosz. Lata mijaj¹,
œmieci sprz¹taj¹ mieszkañcy. MM
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Internetowy oszust pod
policyjnym dozorem
(£OBEZ) Policjanci z £obza
zatrzymali 31-latka I przedstawili mu ponad 40 zarzutów za wy³udzenie ponad 30 tys. z³. Mê¿czyzna oszukiwa³ za poœrednictwem
portalu aukcyjnego klientów z
ca³ej Polski. W mieszkaniu i biurze oszusta zabezpieczono kilka
komputerów oraz dokumentacjê.
Oszukanych osób jest wiêcej, a
sprawa jest rozwojowa.
Przestêpcz¹ dzia³alnoœæ 31-letni
mieszkaniec powiatu ³obeskiego
prowadzi³ od wrzeœnia do listopada
ubieg³ego roku. Mê¿czyzna, który
prowadzi sklep komputerowy na
jednym z internetowych portali aukcyjnych wystawia³ do sprzeda¿y
ró¿nego rodzaju czêœci komputerowe oraz telefony komórkowe. Po
wylicytowaniu produktu na takiej
aukcji zainteresowani kupnem
klienci p³acili za zakup, jednak towar nigdy do nich nie dotar³.
Pierwsze sygna³y o oszustwach
zaczê³y docieraæ do ³obeskich policjantów pod koniec listopada. Zawiadomienia o pope³nieniu prze-
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Urz¹d w Resku
do remontu

stêpstwa zaczê³y nap³ywaæ z ca³ej
Polski. Do tej pory policjanci zidentyfikowali ponad czterdziestu pokrzywdzonych, jednak z informacji
zaczerpniêtych u operatorów portalu aukcyjnego oraz z jednostek policji w innych czêœciach kraju wynika, ¿e pokrzywdzonych jest znacznie wiêcej.
Na pocz¹tku kwietnia mê¿czyzna zosta³ zatrzymany przez ³obeskich policjantów. W jego mieszkaniu jak równie¿ sklepie œledczy
przeprowadzili przeszukanie, w
wyniku którego zabezpieczyli
sprzêt komputerowy, który móg³
pos³u¿yæ mê¿czyŸnie do pope³niania przestêpstw. Podejrzany 31-latek w Komendzie Powiatowej Policji w £obzie us³ysza³ 42 zarzuty
oszustwa na kwotê ponad 30 tys. z³.
Nastêpnie mê¿czyzna doprowadzony zosta³ do prokuratury, gdzie
zastosowano wobec niego policyjny dozór, tymczasowe zajêcie mienia w kwocie 20 tys. z³ oraz porêczenie maj¹tkowe w tej samej kwocie.
(kp)

OG£OSZENIE
BURMISTRZA £OBZA
Burmistrz £obza informuje, ¿e w dniach
od 24 do 30 kwietnia 2013 r. deklaracje o
wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
£obez bêd¹ przyjmowane w Urzêdzie Miejskim w £obzie w pok. Nr 7 w godzinach od
7.30 do 18.00.

(RESKO). W pi¹tek
min¹³ termin sk³adania
ofert na wykonanie
elewacji budynku
Urzêdu Miejskiego
w Resku. Niebawem
zmieni on oblicze.
Remont elewacji ma polegaæ
miêdzy innymi na zbiciu tynku od
poziomu terenu do poziomu œciany
fundamentowej, uzupe³nieniu ubytków fug w fundamencie oraz kapinosie fundamentu, czyszczeniu
oraz impregnacji kamieni fundamentowych. W zwi¹zku z tym, ¿e w
œcianie fundamentowej w niektórych miejscach brakuje ok³adziny
kamiennej, zadaniem firmy bêdzie
uzupe³nienie ubytków oraz ob³o¿enie ok³adzinami kamiennymi w kolorystyce i uk³adzie œciany fundamentowej starej czêœci budynku.

Dodatkowo firma bêdzie zobowi¹zana do wykonania boniowania,
pilastrów i blendów okiennych oraz
uzupe³nienie tynków i parapetów
zewnêtrznych a tak¿e do pomalowania elewacji.
Zadaniem firmy bêdzie równie¿
demonta¿ istniej¹cych kamer oraz
monta¿ dwóch kamer obrotowych
na wysiêgnikach wraz z okablowaniem i rejestratorem.
Zostanie wykonany nowy murek
przy schodach g³ównych i wykonany z nowej ceg³y klinkierowej w
kolorystyce zbli¿onej z elementami
wykoñczeñ œciany fundamentowej.
Pojawi siê balustrada z wkomponowanym centralnie herbem Reska oraz zadaszenie wejœcia g³ównego na konstrukcji z metaloplastyki.
W Urzêdzie Miejskim zostanie
równie¿ wymieniony dach, nowe
pokrycie ma byæ wykonane z blachy
tytan-cynk.
MM

Str
Str.. 4
Sesja Rady Miejskiej w £obzie

O sporcie i stanie
dróg w gminie
(£OBEZ) Jutro, 24 kwietnia, o
godz. 11., w Urzêdzie Miejskim w
£obzie odbêdzie siê sesja Rady
Miejskiej.
W planie sesji by³y same informacje, bez uchwa³, co mo¿na uznaæ
za ewenement w samorz¹dach, bo
po co radni maj¹ siê zbieraæ, jak nie
ma co uchwalaæ. Zapytany o to, czy
jak nie by³oby sesji w kwietniu, to
by³yby oszczêdnoœci, przewodnicz¹cy rady Kazimierz Chojnacki
stwierdzi³, ¿e nie by³oby oszczêdnoœci, gdy¿ radni dostaj¹ rycza³t
miesiêczny bez wzglêdu na to, czy
sesja jest, czy jej nie ma.
Okaza³o siê jednak, ¿e dosz³y

dwa projekty uchwa³ - zmiany w
bud¿ecie oraz dopisanie ulicy Miodowej do okrêgu nr 1, w zwi¹zku z
og³oszonymi wyborami uzupe³niaj¹cymi.
Pocz¹tek sesji bêdzie informacyjny: o stanie dróg i ulic w gminie
oraz zamierzeniach inwestycyjnych
w tym zakresie na 2013 rok; o stanie
sportu i rekreacji w gminie w 2012
roku oraz sprawozdanie z realizacji
programu wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi. Równie¿ burmistrz poinformuje o swojej pracy
w marcu br. PóŸniej te dwie uchwa³y, a nastêpnie interpelacje, wnioski
i zapytania radnych i mieszkañców
oraz odpowiedzi na nie.
KAR

Sesja Rady Powiatu

O stanie s³u¿by
zdrowia w powiecie
(£OBEZ) S³u¿ba zdrowia w
powiecie, zasoby pomocy spo³ecznej i ocena bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego – informacje na te
tematy us³yszymy na najbli¿szej
sesji Rady Powiatu, w czwartek,
25 kwietnia. Sesja odbêdzie siê w
starostwie, pocz¹tek o godz. 16.
W bloku informacyjnym starosta
poinformuje o pracy Zarz¹du Powiatu; bêdzie ocena s³u¿by zdrowia
w powiecie, zasobów pomocy spo³ecznej i dzia³alnoœci Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej. Bêdzie

równie¿ sprawozdanie ze wspó³pracy Powiatu z organizacjami spo³ecznymi.
W porz¹dku obrad piêæ projektów uchwa³; zmiany w bud¿ecie i
prognozie finansowej; okreœlenie
zasad nabywania, zbywania, dzier¿awienia, wynajmowania i obci¹¿ania nieruchomoœci Powiatu; przyst¹pienia do projektu realizowanego w ramach RPO – Infrastruktura
Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
Na koniec wnioski i oœwiadczenia oraz interpelacje i zapytania
radnych.
(r)

Praca w Referacie
Finansów
RADOWO MA£E). W tutejszym urzêdzie czeka pó³ etatu dla
podinspektora w Referacie Finansów i Bud¿etu.
Chêtni mog¹ sk³adaæ aplikacje
do 6 maja do godz. 12.00. Nie mo¿na przesy³aæ ich drog¹ elektroniczn¹. Osoba ubiegaj¹ca siê o stanowisko pracy w urzêdzie musi posiadaæ wykszta³cenie wy¿sze, albo
œrednie ekonomiczne. Przy wy-
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INFORMACJE - OG£OSZENIE

kszta³ceniu œrednim wymagany jest
co najmniej 3 letni sta¿ w tym minimum rok w jednostkach sektora finansów publicznych.
W zakresie zadañ bêdzie m.in.
prowadzenie rachunkowoœci OPS w
Radowie Ma³ym, prowadzenie dokumentacji dotycz¹cej naliczania i
rozliczania podatku dochodowego
od osób fizycznych – roczne sk³adanie deklaracji w urzêdzie skarbowym.
MM

Wybory uzupe³niaj¹ce
w £obzie
(£OBEZ) Wojewoda og³osi³
termin wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w £obzie.
Odbêd¹ siê 16 czerwca 2013 roku.
Jak informowaliœmy, z mandatu zrezygnowa³ radny Marcin
Æwik³a. W zwi¹zku z tym trzeba
uzupe³niæ sk³ad rady. Wybory odbêd¹ siê w okrêgu nr 1 w £obzie.
Ka¿dy, kto chce ubiegaæ siê o
mandat radnego, musi do 27
kwietnia z³o¿yæ zawiadomienie
do Komisarza Wyborczego o
utworzeniu komitetu wyborczego.
Do 29 kwietnia nale¿y zg³osiæ do
Komisarza kandydatów na cz³onków Gminnej Komisji Wyborczej

w £obzie. Nastêpnie ju¿ do tej
komisji nale¿y zg³aszaæ kandydatów na radnych w terminie do 17
maja, do godz. 24. G³osowanie odbêdzie siê 16 czerwca. Tak¿e do 17
maja zg³aszanie kandydatów na
cz³onków obwodowych komisji
wyborczych.
Okrêg wyborczy nr 1 obejmuje
ulice: Miodowa, Anny Jagiellonki,
Boles³awa Chrobrego, Boles³awa
Krzywoustego, Borków, Czcibora,
Jagiellonów, Kamienna, Kiliñskiego, Ksiêcia Bogus³awa, Ksiêcia
Racibora, Ksiêcia Warcis³awa,
Mieszka I, Piastów, Pomorska,
Przechodnia, Przedmiejska, W³adys³awa £okietka, XXX lecia PRL.(r)

Bêd¹ pieni¹dze dla so³ectw
(DOBRA). W tym roku radni
doberscy wyrazili zgodê na wyodrêbnienie funduszu so³eckiego z
bud¿etu gminy na rok przysz³y.
Przypominamy, ¿e w roku ubie-

g³ym Rada Miejska nie zgodzi³a siê,
aby w tym roku so³ectwa znajduj¹ce
siê na terenie gminy Dobra mia³y
dodatkowe fundusze na infrastrukturê wsi.
MM

£obez, 27.04.2013 r.
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Co z drog¹ do Iglic?
Drogê ju¿ poprawiaj¹
Znowu kicha
S¹ jeszcze takie drogi w powiecie...

(GMINA RESKO). O stanie
dróg na terenie powiatu mo¿na
wiele pisaæ. Na wielu z nich remonty oznaczaj¹ jedynie ³atanie
dziur, co na niewiele siê zdaje. Tak
te¿ jest z drog¹ do Iglic.
Podczas sesji Rady Miejskiej w
Resku so³tys Iglic nie ukrywa³a rozdra¿nienia, gdy us³ysza³a, ¿e remont drogi do tej miejscowoœci zosta³ przesuniêty o nastêpny rok, czyli na 2015. Obecni na sali radni
powiatowi starali siê wyt³umaczyæ
decyzjê powiatu – kryzysem.
- Co z nasz¹ drog¹ na Iglice, która by³a obiecana? Jak ¿eœcie dopil-

nowali? A co by³o mówione w tamtym roku tu, na tej sali? Jak zapewnialiœcie, ¿e na pewno bêdzie? Szef
drogówki te¿ obieca³. I gdzie jesteœcie, je¿eli chodzi o nas? Znowu
kicha. Ile mo¿na?! 35 lat s³yszê –
kryzys. 35 lat temu by³a droga robiona. Wszystko pêka, autobus szarpie
sobie podwozie i ko³a. Co to znaczy
kryzys? - dopytywa³a so³tys Anna
So³onyna.
Radny powiatowy Jan Michalczyszn wyjaœni³, ¿e obecnie jest robiona droga do B³¹dkowa.
- Tam jest droga jeszcze gorsza,
ni¿ do Iglic, a droga do Iglic zosta³a
przesuniêta tylko o rok - t³umaczy³.M

Dotacja na remont
koœcio³ów
(RESKO). Radni przyznali
dotacjê w wysokoœci 60 tys. z³ na
sfinansowanie robót budowlanych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Starogardzie.
Dotacja przeznaczona jest na:
kompleksowy remont dachu koœcio³a w Starogardzie oraz kompleksowy remont dachu koœcio³a w
Starej Dobrzycy. W obu miejscowoœciach dotacja dotyczy równie¿

odgrzybienia œcian na powierzchni
pasa coko³owego, malowania elewacji farb¹ wodoodporn¹ oraz wykonaniem chodników z kostki kamiennej.
O dotacjê celow¹ zwróci³ siê do
Burmistrza Reska ks. Grzegorz
Chmiel, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w Starogardzie,
wskazuj¹c kwotê dotacji, jaka zosta³a udzielona.
MM

Serdecznie zapraszamy mieszkañców
£obza i Powiatu £obeskiego
na Obchody Œwiêta Rzemios³a Zachodniopomorskiego oraz
„promocjê lokalnego rzemios³a w powiecie ³obeskim”, które odbêd¹ siê 27 kwietnia br. na parkingu przed hal¹ sportow¹.
Rozpocznie je o godzinie 10.00 uroczysta Msza œw. pod przewodnictwem Arcybiskupa Andrzeja Dziêgi.
Ponadto informujemy, i¿ ruch na ulicach: Koœcielnej, Niepodleg³oœci i E. Orzeszkowej podczas przemarszu bêdzie utrudniony. Za
utrudnienia przepraszamy.
Zarz¹d Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców

(RESKO) By³em przekonany,
¿e w obecnych czasach nie ma ju¿
dróg polnych ³¹cz¹cych miejscowoœci w naszym powiecie. Z tego
przekonania wyprowadzi³a mnie
so³tys Gardzina, która zaalarmowa³a, ¿e drog¹ Gardzin – Stara
Dobrzyca nie mo¿na przejechaæ,
z powodu g³êbokich kolein.
Wczeœniej so³tys sprawê monitowa³a na sesji Rady Miejskiej w
Resku, kieruj¹c j¹ do reskich radnych powiatu.
- Mówicie o tym, ¿e gdzieœ nie
ma chodnika, droga jest dziurawa, a
ja chcia³am zapytaæ siê panów, kiedy droga bêdzie przejezdna? Nie
mówiê o dziurawej. Kiedy bêdzie
przejezdna miêdzy Gardzinem a
Dobrzyc¹. Tam ludzie nie mog¹
wyjechaæ. Czy któryœ z panów tam
kiedyœ przejecha³?
Wywo³any do tablicy radny powiatu Jan Michalczyszyn powiedzia³: - W tym roku planowane s¹
drogi do Potulin, na Dobrzycê, z
wycink¹ drzew. Bêdzie wyrównywane - zapewni³.
Droga Gardzin – Stara Dobrzy-

ca wygl¹da naprawdê fatalnie,
zw³aszcza po zimowych roztopach.
To zwyk³a droga polna, któr¹ rozje¿d¿aj¹ m.in. ciê¿kie samochody
wywo¿¹ce drzewo z lasów. Po takich jazdach ludziom trudno przejechaæ samochodem osobowym, a
przecie¿ je¿d¿¹ do pracy i miasta.
- Drogê robimy od trzech dni –
informuje Wies³aw Bernacki, dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie, zarz¹dca drogi. - W tym roku
zrobimy kilometr drogi do Potulin, a
w roku przysz³ym pozosta³y odcinek.
Próbowaliœmy interweniowaæ w Nadleœnictwie w sprawie rozje¿d¿ania
dróg oraz prze³adowywania samochodów, ale obecnie zleca ono us³ugi
firmom prywatnym. Dogadaliœmy siê
z SEC-em w £obzie i nawieŸliœmy w
koleiny szlakê, któr¹ utwardzimy
emulsj¹ bitumiczn¹ - powiedzia³ dyrektor Bernacki. Wczeœniej ZDP informowa³, ¿e przyjmie nieodp³atnie
ka¿d¹ iloœæ gruzu, który pos³u¿y do
utwardzenia takich dróg.
Okazuje siê, ¿e to nie jedyna
droga polna w powiecie, bo jest ich
wiêcej, g³ównie w gminie Resko.
KAR

Bêdzie œwietlica
(GINAWA, gm. Wêgorzyno).
Mieszkañcy tej miejscowoœci doczekaj¹ siê w koñcu d³ugo oczekiwanej œwietlicy wiejskiej.
Ma ona powstaæ w pustostanie
przy wjeŸdzie do miejscowoœci.
Pustostan od lat wykorzystywany
by³ na lokalne wysypisko œmieci. W
pierwszym rzêdzie wiêc nale¿y uporz¹dkowaæ teren.
Przetarg na przebudowê wewnêtrzn¹ budynku zosta³ ju¿ rozstrzygniêty. O mo¿liwoœæ jej wyko-

nania walczy³y trzy firmy: ze Œwidwina, Wêgorzyna i Krzemienia
gm. Dobrzany. Kryterium oceny
by³a najni¿sza cena.
Najmniej punków uzyska³a firma œwidwiñska, która zaoferowa³a,
¿e przebuduje obiekt za 912.011,97
z³. Gmina wybra³a ofertê firmy z
Krzemienia, która tê sam¹ pracê ma
wykonaæ za 684.386,05 z³. Prace
maj¹ zostaæ wykonane w ci¹gu pó³
roku. Przebudowa dofinansowana
jest ze œrodków unijnych.
MM
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Paradoksy w op³atach
(£OBEZ). Szokuj¹ce
stawki za œmieci,
jakie przygotowa³a
gmina i rada, ka¿¹
przyjrzeæ siê bli¿ej
kalkulacjom i uchwa³om. Paradoksów
nie brakuje.
Za co podwy¿ki?
Obecnie ustalona cena za 1 m.
szeœc. wynosi zgodnie z kalkulacj¹
kosztów 111, 52 z³. Uchwa³¹ z 2008
roku radni przyjêli stawki za 1 m.
szeœc. wynosz¹ce 101, 011 z³. Cena
za pojemnik œmieci niesegregowanych zosta³a obliczona na kwotê 11,52 z³, natomiast za œmieci segregowane 5,2 z³.

Ile litrów to tona?
W kalkulacji kosztów s¹ dwa
przeliczenia litrów na tony. Na
pierwszej stronie – 1 m. szeœc = 170
kg (0,170 Mg), na ostatniej stronie
1 m.szeœc. = 200 kg. Ró¿nica wynosi 30 kg, dla porównania p³acimy za
21,6 kg miesiêcznie. Trudno powiedzieæ, które dane s¹ prawdziwe,
skoro przedstawione s¹ w jednej
kalkulacji kosztów.
Œmieci dro¿sze od zbo¿a
Przy za³o¿eniu, ¿e 1 m.szeœc.
œmieci to 170 kg oznacza, ¿e za
tonê œmieci powinniœmy zap³aciæ
656 z³, jeœli natomiast 1 m. szeœc.
to 200 kg, powinniœmy zap³aciæ
557,6 z³. Za œmieci niesegregowane zap³acimy 14,06 z³ (za 108
litrów) x 12 = 168,72 z³ za 1300
litrów, czyli 260 kg. Za tonê zap³acimy wiêc 648,92 z³. Oznacza
to, ¿e tona œmieci segregowanych kosztuje oko³o 650 z³. Tona
œmieci niesegregowanych –
973,4 z³. Dla porównania cena
tony pszenicy w zachodniopomorskim – 983 z³ (cena gie³dowa
z 17 kwietnia) w skupie kosztuje
950 z³, owies 810 z³, ¿yto konsumpcyjne – 700 z³. Tona ziem-

CMYK

niaków - 930 z³, kapusta bia³a –
640 z³ za tonê, kapusta bia³a szatkowana – 500 z³.
Op³ata od osoby, odbiór
od nieruchomoœci
W poprawionej uchwale Rady
Miejskiej z dnia 27 marca 2013 roku
w zakresie us³ug odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci i zagospodarowania
tych odpadów jest zapis, ¿e op³ata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje: odbiór do
165 litrów miesiêcznie odpadów
komunalnych zebranych w systemie
pojemnikowo-workowym. Zwiêkszono iloœæ odbieranych odpadów
ze 110 do 165 litrów. Nie napisano
jednak okresu za jaki siê p³aci. Nie
to jest jednak najwa¿niejsze. Ani w
pierwszej uchwale, ani w poprawionej nie jest napisane, ¿e dotyczy

op³aty od osoby, mowa jest jedynie
o nieruchomoœci. Przyjêta w £obzie
zasada naliczania op³at za œmieci
dotyczy ka¿dego cz³onka rodziny.
Jeœli jest rodzina szeœcioosobowa,
wówczas zobowi¹zana jest do zap³aty 84,36 z³. Op³ata od osoby za
œmieci obejmuje 110 litrów, czyli
rodzina szeœcioosobowa zap³aci za
odbiór 660 litrów miesiêcznie, a
zgodnie z uchwa³¹ burmistrz zobowi¹zuje siê odebraæ od w³aœciciela
nieruchomoœci 165 litrów. Nigdzie
bowiem nie jest napisane, ¿e od osoby. Oznacza to, ¿e p³acimy od osoby, ale œmieci bêd¹ odbierane od
nieruchomoœci? W najlepszej sytuacji bêdzie zatem osoba samotna,
która zap³aci za 110 litrów, a odbierze siê jej 165 litrów, oby tylko by³a
w stanie tyle naprodukowaæ.
P³acenie za gara¿e i domki
- na jakiej podstawie?
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej radni zostali poinformowani, ¿e jest ju¿ za póŸno na wykorzystanie mo¿liwoœci, jakie daje
nowa ustawa i po³¹czenie op³at od
osoby z op³atami od nieruchomoœci.
Mimo wszystko i tak ju¿ jest takie
po³¹czenie. Czym innym jest nali-

czanie op³at od mieszkania, gara¿u
i domku letniskowego osobno – jeœli nie op³at¹ od nieruchomoœci?
Osoby, które nie maj¹ gara¿u osobno i domku letniskowego p³ac¹ od
osoby w mieszkaniu. Pobieranie
op³aty za gara¿ i domek letniskowy
osobno jest zwyczajnie niezgodne
z zasad¹ op³aty od osoby, czyli
wbrew zapewnieniom, ¿e takie naliczanie bêdzie stosowane. Jeœli
Kowalski œmieci w domu to nie
œmieci w domku letniskowym, a
jeœli p³aci od osoby, to powinien
móc w ramach op³aty wyrzucaæ
œmieci zarówno w osobnym gara¿u, w domku letniskowym, jak i do
kosza na œmieci na ulicy (o ile s¹)
bo za to p³aci, dlatego ¿e gara¿ nie
wytwarza œmieci, œmieci wytwarza
posiadacz samochodu. Gara¿e posiada niewielki procent w³aœcicieli
samochodów. Gdzie wyrzucaj¹ zu¿yte butelki po oleju ci, którzy nie
maj¹ gara¿y? I o jakich œmieciach
mowa? Wiêkszoœæ zostawia siê u
mechaników.
Deklaracja czego?
Mieszkañcy gminy mieli zadeklarowaæ, czy bêd¹ oddawaæ odpady segregowane czy niesegregowane. Na czterech stronach deklaracji
nie ma oznaczenia, miejsca, w którym mieszkaniec gminy mia³by zadeklarowaæ, jakie œmieci bêdzie
oddawa³. Okazuje siê, ¿e mieszkaniec zgodnie z deklaracj¹, jak¹
otrzyma³, nie ma poinformowaæ
gminy, czy bêdzie oddawa³ œmieci
segregowane, czy nie a ma zadekla-

rowaæ ile bêdzie p³aci³. Mieszkaniec ma okreœliæ liczbê osób zameldowanych i liczbê osób zamieszkuj¹cych oraz wyliczyæ miesiêczn¹
op³atê za odpady komunalne. Deklaracjê ma z³o¿yæ do koñca kwietnia. Problem polega na tym, ¿e podjête uchwa³¹ stawki mia³y byæ tylko
orientacyjne, a w³aœciwe bêd¹ znane dopiero po przetargu. W tej chwili og³oszony jest przetarg, sk³adanie
ofert trwa do 8 maja. Jeœli oka¿e siê,
¿e cena bêdzie inna, ni¿ teoretyczna
to mieszkañcy bêd¹ musieli z³o¿yæ
kolejn¹ deklaracjê z kolejnym wyliczeniem stawek, jakie zap³ac¹. Ponownie magistrat bêdzie drukowa³
stosy deklaracji (zap³acimy za to z
podatków) z koniecznoœci¹ ich wype³nienia.
Skoro w deklaracji nigdzie nie
ma stawek op³at, to mo¿na wpisaæ
ka¿d¹ dowoln¹ kwotê np. 1 z³. To
jest deklaracja, wyra¿enie woli
mieszkañca, ¿e tyle chce p³aciæ za
odbiór.
Kompostownik jak samochód
Osoby, które bêd¹ mia³y kompostownik, s¹ zobowi¹zane udaæ siê do
gminy i zarejestrowaæ go, niemal tak
samo, jak w starostwie rejestruje siê
samochód. Pytanie czy dostanie siê
za to numer rejestracyjny i czy fakturê ze sklepu na zakup kompostownika koniecznie w kolorze br¹zowym trzeba bêdzie przedstawiæ w
magistracie. Mo¿e jest to konieczne, aby otrzymaæ dop³aty unijne?
Pytanie czy kompostownik musi
byæ z atestem. Nie mo¿na by³o
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za œmieci i uchwa³ach

uwzglêdniæ kompostownika w deklaracji?
Jaki cel rejestracji
kompostownika?
Nie ma zasadnoœci rejestrowania kompostownika w urzêdzie gminy. By³aby, gdyby w³aœciciele nieruchomoœci maj¹cy kompostowniki
ponosili mniejsz¹ op³atê z tytu³u
braku odpadów biodegradowalnych, za które gmina p³aci najwy¿sz¹ cenê za utylizacjê. W obecnym rozwi¹zaniu nie bêdzie istotne,
¿e kube³ na te odpady bêdzie sta³
pusty. I tak mieszkaniec bêdzie
musia³ za niego p³aciæ.
Podobnie jak bêd¹ musieli p³aciæ ci wszyscy, którzy oddaj¹ papier
czy z³om.
Za „nie osi¹gniecie poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji”
gmina naliczy firmie odbieraj¹cej
odpady - kary, ale to gmina ma narzêdzia zachêcaj¹ce do ich zmniejszenia. Mieszkaniec nie ma albo mieæ
nie musi ¿adnego interesu w kupowaniu kompostownika i bieganiu do
urzêdu w celu jego rejestracji, skoro
p³aci tyle samo za oddawanie, jak i
nie oddawanie tych odpadów.
Zamieszka³e
czy zameldowane?
Deklaracja mia³a dotyczyæ iloœci osób zamieszka³ych (nie zamieszkuj¹cych, bo zamieszkuje siê
czasami). Po co wiêc urz¹d wymaga
okreœlenia iloœci osób zameldowanych? Przecie¿ te dane s¹ ju¿ w
magistracie.
Kto z kim zawiera umowy?
Mieszkaniec gminy zobowi¹zany jest dostarczyæ do urzêdu kopiê
umowy zawartej z przedsiêbiorc¹
na odbieranie odpadów komunalnych. Problem w tym, ¿e to gmina w
drodze przetargu wybiera przedsiêbiorcê, to gmina odpowiedzialna
jest za czystoœæ i to gmina zawiera
umowê z przedsiêbiorc¹. Mieszkaniec p³aci gminie i to z gmin¹ powinien mieæ zawart¹ umowê – zgodnie
z uchwa³¹ to burmistrz zobowi¹zuje
siê odebraæ œmieci od mieszkañca -

a nie przedsiêbiorca. W £obzie
Kowalski ma zawrzeæ umowê z
przedsiêbiorc¹ a p³aciæ gminie.
Mo¿na czy nie chce siê?
Wielokrotnie zwracaliœmy uwagê, ¿e szeœcioosobowa rodzina nie
wyprodukuje tryle samo œmieci co
szeœæ samotnych osób. Podczas
ostatniej sesji nawet pad³o pytanie
ze strony Rady Miejskiej, czy nie
mo¿na zgodnie z ustaw¹ po³¹czyæ
naliczania za odpady od osoby i od
nieruchomoœci. Radni us³yszeli odpowiedŸ, ¿e nie mo¿na, bo ju¿ za
póŸno. By³o to mniej wiêcej w tym
czasie kiedy w Resku i w Gryficach
by³o mo¿na. Ró¿nica polega na tym,
¿e przyk³adowo w Gryficach radni
samodzielnie przygotowali uchwa³ê jako organ uchwa³odawczy,
uchwa³ê przeg³osowali i burmistrz
ma j¹ zrealizowaæ jako organ wykonawczy.
W £obzie wiceburmistrz podczas spotkania oœwiadczy³, ¿e przy
ma³ych dzieciach produkuje siê najwiêcej œmieci, wiêc trzeba p³aciæ tak
samo. Zapewne to dobra droga do
zwiêkszenia liczby narodzin w starym ³obeskim spo³eczeñstwie.
Kto zarobi na œmieciach i
dlaczego zap³acimy podwójnie?
O tym, ¿e na odpadach mo¿na

zarabiaæ wiedz¹ nie tylko przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê odbiorem
odpadów. Firmy zarabiaj¹ na z³omie, plastiku, szkle, gruzie, papierze, elektroœmieciach i odpadach
biodegradowalnych. W Polsce powsta³o wiele firm, zajmuj¹cych siê
ka¿d¹ z tych frakcji i za ich odbiór
p³ac¹. Mieszkañcy zap³ac¹ za ich
oddanie, firmy odbieraj¹ce œmieci
dostan¹ za to pieni¹dze i z zyskiem
odsprzedadz¹ firmom zajmuj¹cym
siê ich skupem.
Posegregowane œmieci ³atwiej
zutylizowaæ, co dla firmy zajmuj¹cej siê odbiorem odpadów oznacza
-sprzedaæ. Mieszkañcy za utylizacjê zap³ac¹ w odpadach, firma na
niej zarobi.
W cenê œmieci wliczony jest
odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, gruzu z remontu i innych.
Gruz chêtnie za darmo przyjmie
Zarz¹d Dróg Powiatowych, wystarczy³oby zamiast na PSZOK-u, tam
podstawiæ kontener i podpisaæ porozumienie z powiatem. Równie¿
trzeba zap³aciæ za oddanie baterii i
akumulatorów, które mo¿na z powodzeniem sprzedaæ na z³omie i na
tym zarobiæ.
Makulatura kosztuje 200-300 z³
za tonê, plastik – 150-650 z³.

To wszystko przedsiêbiorca
sprzeda z zyskiem, nie poniesie du¿ych nak³adów pracy, gdy bêdzie
mia³ segregowane odpady. Za odbiór tych wszystkich odpadów firmy
zajmuj¹ce siê ich skupem p³ac¹.
Jeœli po z³om przyjedzie przedsiêbiorca, zajmuj¹cy siê skupem metali to mieszkañcowi za to zap³aci, a
jeœli przyjedzie firma odbieraj¹ca
œmieci - to mieszkaniec bêdzie musia³ zap³aciæ za ich odbiór. Potem
sprzeda na z³om i zarobi podwójnie.
Pytanie czy powinno siê pobieraæ op³aty za odbiór posegregowanych odpadów, na których siê zarabia?
P_SZOK
Pisaliœmy ju¿ o punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Ma byæ
blisko, dostêpnie i przede wszystkim tanio. Jest daleko, bezsensownie i drogo z dodatkowym bonusem
w postaci samochodów, za które
mieszkañcy zap³ac¹ w op³atach za
œmieci.
Kto ma p³aciæ?
W kalkulacji kosztów odbioru
odpadów komunalnych obliczenia
wykonane s¹ dla 13 034 mieszkañców. W przetargu jest ju¿ mowa o
12,5 tys. mieszkañców. Oko³o 1300
mieszkañców gminy to bezrobotni.
Sporo osób korzysta z pomocy spo³ecznej. Tym, których nie bêdzie
staæ, gmina umorzy, ale firmie obs³uguj¹cej œmieci bêdzie musia³a
zap³aciæ za wywóz odpadów. Za to
zap³ac¹ ci, którzy p³ac¹.
Podobnie jest teraz, choæby w
marcu gmina zap³aci³a za wywóz
odpadów komunalnych – 445,60 z³.
Podwójne karanie
Jeœli mieszkaniec zadeklaruje,
¿e bêdzie segregowa³ œmieci, a nie
zrobi tego, oprócz tego, ¿e zostanie
mu zmieniona stawka na œmieci niesegregowane to dodatkowo otrzyma
karê finansow¹. A na jednej z sesji
by³o mówione, ¿e za taki wystêpek
bêdzie naklejona czerwona kartka,
a kar¹ bêdzie nieodebranie œmieci
a¿ do nastêpnego terminu.
Magdalena Mucha
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Pamiêæ o deportowanych 13 kwietnia

(£OBEZ). D¿d¿ysty dzieñ nie
przeszkodzi³ w obchodach 73.
rocznicy deportacji na Sybir.
Punktualnie w po³udnie rozpoczê³y siê uroczystoœci poœwiêcone
pamiêci tych, którzy zostali na
dalekim zes³aniu oraz tych, którzy przybyli do powiatu ³obeskiego i tutaj rozpoczêli nowe ¿ycie.
W zwi¹zku z faktem, i¿ pada³
deszcz otwarto kaplicê cmentarn¹ i

tam przeniesiono obchody zwi¹zane
z deportacj¹ na Syberiê. Uczyniono to
przede wszystkim z myœl¹ o najm³odszych uczestnikach uroczystoœci:
dzieci ze Szko³y Podstawowej w Starogródku oraz m³odzie¿y z ³obeskiego gimnazjum. Najm³odsi uczestnicy
tradycyjnie ju¿ okrasili uroczystoœæ
wystêpami artystycznymi œciœle nawi¹zuj¹cymi do tamtych tragicznych
wydarzeñ. Swoist¹ wymowê przy tym

mia³ pusty katafalk w kaplicy.
Tradycyjnie ju¿ o tragicznych
losach na Syberii, jak i trudnych
latach powojennych powiedzieli
uczestnicz¹cy zawsze w obchodach: starosta powiatu Ryszard Brodziñski oraz burmistrz £obza Ryszard Sola. Modlitwê zarówno za
tych, którzy zostali na Syberii, jak i
za tych pochowanych na cmentarzach w powiecie ³obeskim odmó-

wi³ ks. proboszcz Józef Cyrulik.
Ca³oœæ zorganizowa³a i prowadzi³a prezes Ko³a Sybiraków w
£obzie Zofia Majchrowicz. W swoim wyst¹pieniu nie zapomnia³a nie
tylko o Sybirakach, ale i pomordowanych w Katyniu oraz tych, którzy
w 2010 roku zginêli w katastrofie
lotniczej w Smoleñsku. Po uroczystoœciach z³o¿ono kwiaty pod Krzy¿em Sybiraka.
MM

UCZNIOWIE Z ZESPO£U SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH
W £OBZIE UCZCILI PAMIÊÆ DEPORTOWANYCH NA SYBIR
„Jeœli my zapomnimy o nich,
Ty, Bo¿e zapomnij o nas”
Adam Mickiewicz
12 kwietnia obchodziliœmy 73
rocznicê drugiej zsy³ki na Syberiê
i w stepy Kazachstanu oko³o trzystu tysiêcy Polaków, przewa¿nie
kobiet i dzieci traktowanych jako
wrogów Zwi¹zku Radzieckiego.
W uroczystoœci, która tradycyjnie odby³a siê przy Krzy¿u Sybiraków na ³obeskim cmentarzu, uczestniczyli Sybiracy oraz ich potomkowie, a tak¿e delegacje szkó³ oraz
przedstawiciele w³adz lokalnych.
W ³obeskiej spo³ecznoœci jest to
bardzo wa¿ne wydarzenie. Tego
dnia, chocia¿ symbolicznie, mogliœmy pokazaæ swoj¹ wiêŸ z tymi, którzy w imiê mi³oœci do ojczyzny oddali za ni¹ ¿ycie na nieludzkiej ziemi. Istotne jest, ¿e pamiêæ o nich
przechowuj¹ ludzie m³odzi.
Uczniowie z Zespo³u Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie - chór pod
kierunkiem Grzegorza Stefanowskiego oraz recytatorzy: El¿bieta
Olek, Piotr Wyczo³ek, Aleksandra
Puzyrewska, Natalia Lisowska, Ka-

mila Rêkiewicz, Aleksandra Ochnio
pod kierunkiem Jolanty Czajki, zaprezentowali teksty poetyckie wyra¿aj¹ce pamiêæ o tych, którzy zginêli na Syberii.
Prowadz¹ca uroczystoœæ El¿bieta Olek na wstêpie zacytowa³a
s³owa Edwarda Drozda, który w
swoich wspomnieniach mówi:
„Szeœæ lat pobytu na tej nieludzkiej
ziemi to prawdziwa wspó³czesna
Golgota, to czas trudnego do wypowiedzenia cierpienia, naznaczonego potwornym g³odem, chorobami i
utrat¹ wielu najbli¿szych, którzy
pozostali tam na zawsze”.
Pielêgnowanie tradycji jest
mo¿liwe dziêki pamiêci, która, jak
podkreœli³a w swoim wyst¹pieniu
jedna z uczennic, jest m¹droœci¹
narodu. Niezmiernie wa¿ne jest to,
aby w œwiadomoœci m³odego pokolenia istnia³o poczucie wiêzi z tragicznymi losami kilku pokoleñ Polaków skazanych na cierpienie, poniewierkê na „ziemi przeklêtej”, w

„krainie, gdzie nie by³o nadziei”.
Dlatego przez ostatnie dwa stulecia
s³owo „Syberia” mia³o szczególny
wydŸwiêk.
Uroczystoœæ sta³a siê okazj¹ do
uczczenia tych, którzy na zawsze
zostali na „nieludzkiej ziemi”, sk³adaj¹c najwy¿sz¹ ofiarê swojego
¿ycia. Czêsto byli to bardzo m³odzi
ludzie, dla których has³o: „Bóg Ho-

nor Ojczyzna” stanowi³o ¿yciowy
drogowskaz. Zginêli za to, ¿e byli
Polakami.
Na zakoñczenie pad³y s³owa
skierowane do Sybiraków i wyra¿aj¹ce wdziêcznoœæ za to, ¿e ucz¹ oni
m³odzie¿ ¿ywej historii naszego
narodu i wzbudzaj¹ w m³odych sercach poczucie przynale¿noœci do
Ojczyzny.
(szk)

Z ¯YCIA POWIATU
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Strefa ruchu przy marketach
Fina³ Konkursu
Jêzyka Niemieckiego Uwaga - tu „wlepiaj¹”
mandaty
(£OBEZ). Przed
marketami zosta³a
wprowadzona strefa
ruchu, tym samym
na dotychczasowych
parkingach obowi¹zuj¹ takie same zasady ruchu drogowego, jak w ruchu ulicznym. O tym z bólem
przekona³o siê wielu
kierowców.

Na pocz¹tku kwietnia odby³
siê konkurs jêzyka niemieckiego
w szko³ach podstawowych dla
klas IV-VI. Konkurs zorganizowa³a Szko³a Podstawowa w
Be³cznej. Do I etapu konkursu
przyst¹pi³y: Szko³a Podstawowa
nr 1 w £obzie i Szko³a Podstawowa w Radowie Ma³ym.
Do I etapu w szkole w Be³cznej
przyst¹pili:
Kl. 4: Wiktoria Karpa³a, Jakub
Karpa³a, Sandra Knapek, Karolina
Babiarz, Natalia Michalczenia.
Kl. 5: Kacper Leszczyñski,
Grzegorz Latocha, Sara Marczak.
Kl. 6: Roksana Michalczenia,
Natalia Kogut, Justyna Pancerz.
Do II etapu zakwalifikowa³o siê
5. uczniów ze szko³y w Be³cznej i 6.
ze szko³y w £obzie.
Uczniowie z poszczególnych
klas pisali w dniu 17.04.2013 w
Szkole Podstawowej w Be³cznej
test sprawdzaj¹cy na poziomie danej klasy.

Wyniki konkursu.
Klasa IV. Miejsca w kolejnoœci:
Magdalena Wojciechowska z £obza
oraz Wiktoria Karpa³a z Rusinowa.
Udzia³ wziêli: Jakub Karpa³a i Dawid Marchut z Prusinowa.
Klasa V. Miejsca w kolejnoœci:
Wiktoria Deuter z £obza, Kacper
Leszczyñski z Poradza. Udzia³
wziêli: Aleksandra Regulska z
£obza i Grzegorz Latocha z Worowa.
Klasa VI. Miejsca w kolejnoœci:
Roksana Michalczenia z Worowa
oraz Oskar Danowski z £obza.
Udzia³ wziê³a Alicja Stêpiñska.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³
upominek (zawieszki do kluczy,
breloczki, mapy powiatu ³obeskiego, mapê Szwajcarii) i dyplom, a
laureaci II etapu konkursu i zwyciêzcy otrzymali m. in. wspania³e
kredki, zeszyty, albumy o powiecie
³obeskim i bardzo praktyczne s³owniki niemiecko-polskie. Wszystkie
upominki i nagrody ufundowali
Gmina £obez i Starostwo Powiatu
£obeskiego.
(o)

Wójt wymierzy Zajmie siê
kary
konserwacj¹
(RADOWO MA£E) Jeœli
mieszkañcy Rekowa, Siedlic, Czachowa i Borkowa Wielkiego nie
przy³¹cz¹ siê do kanalizacji sanitarnej do koñca maja, wówczas wójt
zacznie wydawaæ decyzje nakazuj¹ce pod³¹czenie siê do kanalizacji
sanitarnej. Gmina ma równie¿ prawo nak³adania grzywny.
MM

zieleni
(£OBEZ). Konserwacj¹ zieleni
w £obzie bêdzie zajmowa³ siê Biernacki Witold Utrzymanie Zieleni z
£obza. Do tego zadania wystartowa³y trzy firmy, najwiêksza liczbê
punktów otrzyma³a firma ³obeska.

Przez pewien czas
policyjne œwiat³a migota³y na parkingu przy Biedronce. Kierowcy ze
zdziwieniem dowiadywali siê, ¿e
dotychczasowy parking to strefa
ruchu. Nie wszyscy te¿ zwracali
uwagê na zakaz zatrzymywania siê
przy wyjeŸdzie z parkingu Tesco na
parking przy Biedronce.
Strefa ruchu zosta³a wprowadzona przed Lidlem, Tesco, Biedronk¹ i Czerwon¹ Torebk¹.
Wprowadzaj¹ j¹ w³aœciciele marketów. Trochê inaczej rzecz mia³a
siê przy skupisku trzech marketów
pomiêdzy ul. Niepodleg³oœci i ul.
Segala.
Aby ka¿dy z nich nie robi³ strefy
osobno, gmina podjê³a dzia³ania.
Powsta³ jeden projekt organizacji
ruchu pozytywnie zaopiniowany

przez policjê i starostwo powiatowe. Oznakowanie czêœciowo stawia
Biedronka oraz Tesco, Gmina postawi oznakowanie na ul. Segala od
strony ul. Niepodleg³oœci.
Podczas budowy ronda tamtêdy
ma przebiegaæ objazd. Prawdopodobnie w maju zostan¹ w strefie
ruchu namalowane pasy dla pieszych.
Swoj¹ drog¹ w ramach dobrej
wspó³pracy w³aœcicieli sklepów,
gminy i policji z mieszkañcami zabrak³o wczeœniejszych informacji o
zmianie organizacji ruchu, byæ
mo¿e zgodnie ze z³¹ tradycj¹, ¿e
obywateli najlepiej karaæ.
Przepisy ruchu drogowego w
strefie obowi¹zuj¹ nie tylko kierowców, ale i pieszych.
MM

16 tys. z³ na komunalne
(£OBEZ). W marcu urz¹d
miejski w £obzie na remonty i
us³ugi w lokalach komunalnych
wyda³ ³¹cznie ponad 16 tys. z³.
W marcu magistrat ³obeski na
roboty ogólnobudowlane remontowe w lokalach i budynkach komunalnych, wykonanie prac w zakresie
w³asnym (konserwacja bie¿¹ca) zakup materia³ów, narzêdzi: £obez
ul.: Kom. Paryskiej, Niepodleg³oœci, Kraszewskiego, Obr. Stalingradu, Rapackiego, Niepodleg³oœci,
m. Suliszewice, w Worowie, Prusinowie, Wysiedlu wyda³ 6.952,41 z³.

Z kolei na roboty elektryczne,
awarie w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci, Komuny Paryskiej, Niepodleg³oœci, Budowlanej, w Dalnie,
Prusinowie, Worowie – 1.533,26 z³.
Na roboty hydrauliczne (awarie), zakupy: w £obzie, ul.: Niepodleg³oœci, ul. Rapackiego, ul. Niepodleg³oœci – 2.013,49 z³.
Z kolei na roboty zduñskie w
£obzie przy ul. Murarskiej (postawienie pieca) – 3.962,97 z³, na us³ugi kominiarskie 1.267,61 z³. Wywóz
odpadów kosztowa³ gminê 445,60
z³. Razem na remonty i us³ugi wydano 16.175,34 z³.
MM

Kolejka do mieszkañ
(£OBEZ). W marcu MGOPS
w £obzie wyda³ 114 decyzji przyznaj¹cych dodatek mieszkaniowy dla najemców lokali komunalnych i socjalnych.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a weryfikacji trzech

list osób oczekuj¹cych na przydzia³
mieszkania (na rok 2012). Na liœcie
osób oczekuj¹cych na lokal socjalny umieszczono 31osób, natomiast
na liœcie osób oczekuj¹cych na
mieszkanie komunalne 5 rodzin (na
rok 2013).
MM
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S³ajsino na osiedlu Nowogard dokoñczy
przedszkole
H. Sawickiej?

(£OBEZ). Czêsto tradycja
jest silniejsza od zmian, jakie nastêpuj¹. Na przyk³ad tradycja
wysypywania œmieci w danym
miejscu.
Przez lata za osiedlem H. Sawickiej wyrzucano œmieci. Nie by³o ich
widaæ, albowiem przykrywa³y je
niewielkie drzewka samosiejki. W
ubieg³ym roku drzewka zosta³y
wyciête, bo teren mia³ byæ wykorzystywany pod cele rolnicze. Jeszcze

nie zosta³ wykarczowany, a ju¿ stosy œmieci zalegaj¹ na przysz³ym
polu. Niektóre z nich ktoœ sprytnie
spali³, sporo zosta³o i swoimi kolorami uatrakcyjnia teren. Mieszkañcy osiedla bêd¹ mieli niebawem
piêkny widok na drzewa, na których
bêd¹ powiewaæ kolorowe reklamówki, a zapach palonych plastików urozmaici wiosenne powietrze.
Tutaj ¿adne s³u¿by nie zagl¹daj¹,
wiêc stosy odpadów rosn¹. MM

Czy mamy w powiecie
Janków Muzykantów?
(REGION) Rusza I edycja
programu stypendialnego „Janko Muzykant”. Mo¿na ju¿ sk³adaæ wnioski do nowo ustanowionego Programu Stypendialnego
Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego
„Janko
Muzykant”.
Program „Janko Muzykant” jest
skierowany do uzdolnionych muzycznie dzieci, bêd¹cych sierotami
lub ¿yj¹cych w rodzinach potrzebuj¹cych wsparcia materialnego. Zamierzeniem jest wybór dzieci, którym pomoc potrzebna jest najbardziej, bez wzglêdu na poziom ich
osi¹gniêæ artystycznych.
Wnioski mo¿na sk³adaæ do 2
sierpnia 2013 roku na adres Wydzia³u Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Narodowego Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z dopiskiem: Stypendium „Janko Muzykant”. W przypadku zg³oszenia poczt¹ decyduje
data stempla pocztowego.

Do ubiegania siê o stypendium
uprawnione s¹ dzieci i m³odzie¿ w
wieku szkolnym, tzn. pomiêdzy
pierwsz¹ klas¹ szko³y podstawowej
a klas¹ maturaln¹. Stypendium
mo¿e byæ wykorzystane wy³¹cznie
na cele zwi¹zane z rozwojem artystycznym stypendysty - na zakup
instrumentu muzycznego, b¹dŸ
udzia³ w warsztatach muzycznych i
mistrzowskich kursach wykonawczych.
Przyznawaæ je bêdzie powo³ana
przez marsza³ka Kapitu³a, po przedstawieniu wniosku z³o¿onego na
w³aœciwym formularzu. Wnioski
mog¹ sk³adaæ sami zainteresowani,
jak te¿ przedstawiciele szkó³ artystycznych lub œrodowisk twórczych.
Maksymalna kwota stypendium
to 5.000 z³ brutto. Na to zadanie
zarezerwowano 20.000 z³ brutto. Szczegó³owe informacje o naborze na stronach internetowych:
www.bip.wzp.pl – Przetargi i Konkursy lub www.kultura.wzp.pl

(£OBEZ). 12 marca 2013 r.
og³oszono przetarg na dokoñczenie zadania pn. „ Rozbudowa oraz
przebudowa czêœci parteru budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1
im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie
przy ul. Mickiewicza 11 wraz z niezbêdnym zagospodarowaniem te-

renu oraz infrastruktur¹ techniczn¹”. Oferty otwarto 29 marca.
Wp³ynê³y dwie.
Do dokoñczenia budowy wybrano Nowogardzkie Centrum Budowlane Sp. J. Durys N. Witkowski E.
Firma zaoferowa³a, ¿e wykona to
zadanie za kwotê 99.959,55 z³. M

Mieszkanie za 5 proc.
(DOBRA). Radni podjêli
uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad sprzeda¿y domów i lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Dobra dla ich najemców.
Zgodnie z uchwa³a podjêt¹ w
marcu przy sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w
przypadku wp³aty jednorazowej
przez nabywcê stosuje siê nastêpuj¹ce bonifikaty: 95 proc. wartoœci
domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego, wybudowanego przed 1945 r. oraz 75 proc.
wartoœci domu jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego wybudowanego po 1945 r.
Jeœli jednak w sprzedawanym
domu, lokalu mieszkalnym lub pomieszczeniu przynale¿nym do lokalu albo czêœciach wspólnych nieruchomoœci zosta³ przeprowadzony w
okresie ostatnich 5 lat poprzedzaj¹cych podpisanie aktu notarialnego
remont domu, lokalu, pomieszczeñ
przynale¿nych lub czêœci wspólnych budynku o wartoœci co najmniej 5 tys. z³ bonifikata zostaje
pomniejszona o 5 proc.
W przypadku wykupu wszystkich lokali przez najemców w jednym czasie i za gotówkê w domach
wielorodzinnych, wybudowanych
po roku 1945, w których s¹ mini-

mum dwa lokale mieszkalne, stosuje siê bonifikatê w wysokoœci 95
proc. wartoœci ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
W innej wysokoœci s¹ jednak
bonifikaty, gdy mieszkaniec gminy
Dobra chce wykupiæ mieszkanie lub
dom na raty. W przypadku lokalu lub
domu jednorodzinnego wybudowanego przed 1945 rokiem cena zostaje obni¿ona o 85 proc. wartoœci,
natomiast dla wybudowanych po
1945 roku o 65 proc. wartoœci.
Jeœli wszyscy lokatorzy domu
wielorodzinnego, wybudowanego
po 1945 roku, w jednym czasie i za
gotówkê wykupi¹ swoje lokale wraz
z czêœciami wspólnymi cena mieszkañ zostanie obni¿ona o 85 proc.
wartoœci ceny ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
I tutaj bonifikata zostaje pomniejszona o 5 proc. w przypadku,
gdy w ostatnich piêciu latach od
podpisania aktu notarialnego zosta³
przeprowadzony remont o wartoœci
co najmniej 5 tys. z³.
Maksymalny okres sp³aty
mieszkañ i domów nie mo¿e byæ
d³u¿szy ni¿ 10 lat. Oprocentowanie
od niesp³aconej ceny zosta³o ustalone w wysokoœci 2,5 proc. w stosunku rocznym czyli poni¿ej inflacji.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego. MM

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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MIESZKANIA

PRACA

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Wydzier¿awiê punkt gastronomiczny w Mrze¿ynie - centrum.
500676974.
Sprzedam gara¿ murowany przy ul.
Litewskiej w Gryficach. Cena do
uzgodnienia. Tel. 609 662 729.

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

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.
668-151-221.
Drewno kominkowo-opa³owe. Tel.
726-873-444.

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

Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i
dobrze. Tel. 505 964 520

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

ROLNICTWO

Region

Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Us³ugi
tartaczne z dojazdem do klienta.
Tel. 661 194 854 lub 943631258.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DZIA£KI NA SPRZDA¯
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 6599mkw
£OBEZ - dzia³ka w centrum o pow. 1523mkw
£OBEZ- dzia³ka w centrum o pow. 40mkw
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 902 mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 532 mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 921 mkw lub 1000 mkw
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1044 mkw
£OBEZ (okolica) - dzia³ka o pow. 5,47 ha
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1 ha pod obs³ugê turystyczn¹
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw, wydane warunki zabudowy

- CENA 320.000 z³
- CENA 152.000 z³
- CENA 50.000 z³
- CENA 43.000 z³
- CENA 50.000 z³
- CENA 68.000 z³
- CENA 62.000 z³
- CENA 78.000 z³
- CENA 93.000 z³
- CENA 330.000 z³
- 200.000 z³
- CENA 25.000 z³
- CENA 12.000 z³

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.

Powiat ³obeski
Sprzedam M5 ( 78 mkw ) po remoncie, Wêgorzyno Oœ. 40 Lecia. Tel.
663 316 587
Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.

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

Zatrudniê w ma³ym oœrodku wypoczynkowym w Pobierowie kucharkê
na sezon letni (maj - wrzesieñ).
Wymagamy ksi¹¿czke zdrowia i
doœwiadczenie. Kontakt tel. 601 79
40 49.
Zatrudniê kucharkê w pensjonacie
w Rewalu praca od zaraz tel. 607
683 604.
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„Cieszê siê, ¿e swoj¹ prac¹
przyczyni³am siê do rozwoju £obza”
Odnalezione „Wspomnienia” z pracy w s³u¿bie zdrowia
po³o¿nej - pielêgniarki EUGENII GUJSKIEJ-BEJNER

P

oni¿sze „Wspomnienia” dostarczy³ nam jeden z czytelni
ków, informuj¹c, ¿e zosta³y przekazane przez pani¹ Ryszardê Bylczyñsk¹-Sza³kiewicz. Ta z kolei skontaktowa³a nas z pani¹
Helen¹ ¯uk, która w ³obeskiej s³u¿bie zdrowia przepracowa³a ponad 40 lat. Okaza³o siê, ¿e autorka wspomnieñ ju¿ nie ¿yje, spoczywa na ³obeskim cmentarzu. Tu¿ po wojnie przyjecha³a z Wilna i
tworzy³a tu od podstaw s³u¿bê zdrowia. Nie wysz³a za m¹¿ i nie
mia³a dzieci. „Wspomnienia” pisa³a z myœl¹ o publikacji, ale chyba
dotychczas nie ujrza³y œwiat³a dziennego. Zosta³y odnalezione niedawno. Nie ma na nich daty, kiedy powsta³y, ale autorka napisa³a
je bêd¹c ju¿ na emeryturze. Nie wiemy, kiedy zmar³a. Jednak zostawi³a po sobie œwiadectwo swojego tu zaanga¿owania i opisa³a
kawa³ek historii powojennej.
To pierwsza czêœæ wspomnieñ. Prosimy czytelników o ich uzupe³nienie oraz fotografie dotycz¹ce s³u¿by zdrowia z minionych lat.
Dzisiaj publikujemy dwa zdjêcia przedstawiaj¹ce obecne budynki,
w których po wojnie mieœci³y siê pierwsze placówki s³u¿by zdrowia, a które wymienia autorka wspomnieñ. Prosimy o wszelkie informacje i uwagi.
Redakcja

Wspomnienia
z pracy w s³u¿bie zdrowia
po³o¿nej - pielêgniarki
EUGENII GUJSKIEJ-BEJNER

W

racam do wspomnieñ
d³ugoletniej mojej
pracy w S³u¿bie Zdrowia. W roku 1928 ukoñczy³am Pañstwow¹ Szko³ê Po³o¿nych w Wilnie.
Po otrzymaniu dyplomu przez d³u¿szy czas praktykowa³am w Klinice
na Oddziale Po³o¿niczym i Ginekologicznym w Wilnie. Poniewa¿ o
otrzymaniu sta³ej pracy mo¿na by³o
tylko marzyæ, tote¿ przez cztery lata
zmuszona by³am pracowaæ dorywczo w powiecie – zastêpuj¹c urlopowane po³o¿ne.
Pracê sta³¹ podjê³am dopiero w
roku 1935 w gminie Widze w powiecie bras³awskim, woj. wileñskie.
Po jednomiesiêcznym przeszkoleniu w wojewódzkiej ubezpieczalni
w Wilnie z zakresu administracji i
kontroli, objê³am stanowisko kierowniczki Punktu Kontrolnego
Ubezpieczalni Spo³ecznej. Oprócz
czynnoœci wynikaj¹cych z racji
mego zawodu, wykonywa³am równie¿ pracê administracyjne oraz
inne, jak: prowadzenie apteki, rejestracji itd.
W roku 1937 z powodu przeniesienia dzia³u kontroli do powiatu, to
znaczy do Bras³awia, otrzyma³am

polecenie z województwa, zorganizowania gminnego oœrodka zdrowia
po 6-tygodniowym przeszkoleniu w
Wojewódzkim Oœrodku Zdrowia w
Wilnie. Bez wzglêdu na porê roku,
pogodê, wyje¿d¿a³am furmank¹ do
miejscowoœci odleg³ych o 10-15 km
do porodów, w celu przeprowadzania wywiadów, przegl¹dów sanitarnych m³odzie¿y szkolnej oraz kontroli stanu sanitarnego szkó³. Jeden
raz w tygodniu wyje¿d¿a³am z lekarzem do Punktu Leczniczego do
Kozian odleg³ych o 20 km.
W 1938 roku zda³am egzamin w
dwuletniej szkole pielêgniarstwa
przy Urzêdzie Wojewódzkim w
Wilnie. Zdoby³am dyplom pielêgniarki dyplomowanej oraz prawa
praktyki.
W 1939 roku wybuch³a wojna
œwiatowa – by³ to najstraszniejszy i
najsmutniejszy dzieñ w moim ¿yciu.
Przez ca³y czas strasznej okupacji
pracowa³am nadal w ambulatorium
i w terenie, w celu niesienia pomocy
rodz¹cym. Ocalenie swoje w czasie
wojny zawdziêczam pracy w s³u¿bie
zdrowia. Z powodu braku personelu
medycznego i wynikaj¹cego z potrzeb wojny du¿ego zapotrzebowa-

nia ludzi tego zawodu – w okresie
niewoli nie byliœmy tak przeœladowani i w takim stopniu, jak inni
Polacy. Z trudem przetrwa³am ten
ciê¿ki i tragiczny okres. Cudem ocala³am ¿yj¹c nadziej¹ na lepsze jutro,
to znaczy na wyzwolenie.
Wreszcie nadszed³ wymarzony i
tak d³ugo wyczekiwany pierwszy
dzieñ wolnoœci; 8 maja 1945 roku.
Co za radoœæ! Co za szczêœcie! £zy
mimo woli p³ynê³y z oczu, gdy dowiedzieliœmy siê o kapitulacji Niemiec. Dzieñ 9 maja 1945 roku przyniós³ nam Polakom wiele powodów
do szczêœcia i radoœci.
Olbrzymia iloœæ Polaków i ja z
nimi zapisywa³o siê w biurze repatriacyjnym na wyjazd do Kraju, to
znaczy na Ziemie Odzyskane – stare
Ziemie Piastowskie – bo tam na nas
czekaj¹ – do odbudowy Ojczyzny.
Moim ca³ym baga¿em by³a teczka z dokumentami oraz walizka
po³o¿onej wyposa¿ona w œrodki
opatrunkowe i podstawowe narzêdzia, jak: sterylizator, pêsety, kochery, strzykawki, miednicomierz,
szczypczyki do nak³adania klamer,
no¿yczki opatrunkowe i leki. Do
Polski jechaliœmy trzy tygodnie.
Wraz z innymi repatriantami osiedli³am siê w £obzie dnia 18 lipca
1945 roku, gdzie zamieszkujê do
chwili obecnej.
W 1945 roku £obez wygl¹da³
inaczej jak dziœ. Centrum miasta
le¿a³o w gruzach. Zniszczony Plac
3-Marca i teren wokó³ Urzêdu Powiatowego, gdzie obecnie jest
skwer z fontann¹, ulica Browarna i
wiele innych.

W mieœcie ca³¹ w³adzê reprezentowa³o dwóch milicjantów, a jedynym urzêdem by³ Pañstwowy
Urz¹d Repatriacyjny /PUR/. Kierownikiem PUR-u by³ Ob.Czes³aw
Starosta i paru urzêdników. Wkrótce powsta³a Komendatura Radziecka i polska milicja obywatelska.
W mieœcie te¿ by³o du¿o ludnoœci niemieckiej, która jeszcze nie
zosta³a wysiedlona z odzyskanych
terenów. Do naszej kwatery zg³osi³
siê dr Szolc, który dla pracowników
s³u¿by zdrowia zarezerwowa³ lokal,
jednoczeœnie i na placówkê s³u¿by
zdrowia, przy ul. Lipowej nr 8 /
obecna Komuny Paryskiej/. (zdjêcie powy¿ej.
W pierwszym okresie istnienia
Polski Ludowej praca powojenna
przebiega³a w bardzo ciê¿kich warunkach i nie sprzyjaj¹cych– w prost
nie do pomyœlenia. Mimo za³amania
psychicznego, powsta³ego na skutek prze¿yæ wojennych, postanowi³em przebrn¹æ przez najtrudniejsze
przeszkody. A wiêc, z entuzjazmem,
zapa³em i poœwiêceniem przyst¹pi³em do pe³nienia obowi¹zków s³y¿bowych. Cieszy³em siê ogromnie z
powrotu do Ojczyzny, odzyskaniem
niepodleg³oœci narodowej.
Dr Szolc by³ dobrym organizatorem, jeŸdzi³ na wieœ do opuszczonych przez ludnoœæ niemieck¹ domów, gromadz¹c ³ó¿ka, bieliznê
poœcielow¹ i inn¹ niezbêdn¹ do
wyposa¿enia szpitala. Wspólnym
wysi³kiem zorganizowaliœmy szpitalik na 10 ³ó¿ek na I piêtrze, a na
parterze ambulatorium w dwóch
pokojach z gabinetem zabiegowym
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w³¹cznie. Personel medyczny sk³ada³ siê: z jednego lekarza Szolca,
felczera /nazwiska nie pamiêtam/,
dwóch dyplomowanych po³o¿nych:
ja i Ob. Weronika Brasiun i jednej
dyplomowanej pielêgniarki Berty /
Niemka/ i jednej przysposobionej
do zawodu pielêgniarskiego Wac³awy Dominik. Intendentem by³a
Niemka i personel obs³ugowy niemiecki.
Zaczêliœmy otrzymywaæ paczki
z UNRA, zawieraj¹ce leki, œrodki
opatrunkowe, niezbêdne przybory i
narzêdzia medyczne. Repatrianci
otrzymywali paczki ¿ywnoœciowe,
zawieraj¹ce oliwê, m¹kê, konserwy
i s³odycze. Repatrianci przybywaj¹cy do Kraju otrzymywali posi³ki 3x
dziennie w PUR-rze, a witaminy nasze by³y owoce z sadów opuszczonych przez Niemców, a takowych
by³o du¿o.
Frekwencja chorych by³a doœæ
liczna, jak w szpitaliku, tak w ambulatorium, a gabinet zabiegowy cieszy³ siê du¿ym powodzeniem, moc
by³o opatrunków i innych zabiegów.
W tym czasie szerzy³ siê tyfus
œwierzb, wszawica i choroby weneryczne. Udzielaliœmy pomocy repatriantom i pozosta³ej ludnoœci niemieckiej i innej.
Po godzinach intensywnej pracy
zawodowej braliœmy udzia³ w odgruzowaniu naszego miasta. £obez
wygl¹da³ jakby przeszed³ najstraszniejszy huragan. Jest to kronik¹ dni
wolnoœci, trudnych i ciê¿kich dni
odbudowy od zniszczeñ wojennych
zak³óconych walk¹ zbrojn¹. Braliœmy równie¿ udzia³ w pracach polowych w pobliskich wsiach i maj¹tkach.
Wkrótce w £obzie powsta³o starostwo i wydzia³ zdrowia. Od 1945
do 1946 roku urz¹d starosty pe³ni³
Ob. Leopold P³achecki, jego zastêpc¹ by³ Ozga. Od 1947-1948
roku starost¹ by³ Misztel, a zastêpc¹
Sulañski. Od 1949-1950 roku sta-
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rost¹ by³ Ob. Lucjan Uchañski, a
zastêpc¹ Ob. Stecek.
Starostwo istnia³o do 1950 roku.
W roku 1951 powsta³y rady narodowe z resortowymi wydzia³ami. Kierownikiem Wydzia³u Zdrowia powiatowego by³ Ob. Bia³kowski, Ob.
Kazimierz Andryszak, felczer Jerzy
Schiller, dr Edmund Janik, dr Lech
Janiak, dr Anatol Porochniak, dr
Alfred Kozio³, dr Józef Lewandowski, a obecnie jest kierownikiem
Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej dr Romuald Matuschke.
Powracam do lat 1945 - dr Szolc
pracowa³ w szpitalu przy ul. Lipowej. Praca jego nie trwa³a d³ugo w
£obzie, poniewa¿ zosta³ zwolniony
i aresztowany z nieznanych dla mnie
przyczyn. Na miejsce dr Szolca
przyby³ do pracy dr Jakubiszyn ze
Lwowa.
W miesi¹cu listopadzie 1945
roku placówka s³u¿by zdrowia, zorganizowana przez nas przy ul. Lipowej, zosta³a przeniesiona do wiêkszego, bardziej odpowiedzialnego
budynku mieszcz¹cego siê przy ul.
Obroñców Stalingradu, w pobli¿u
dworca kolejowego (na zdjêciu powy¿ej). Za³o¿yliœmy tam szpital i
ambulatorium.
Na I pietrze umieœciliœmy oddzia³ ¿eñski sk³adaj¹cy siê z 5-ciu
sal, z dy¿urki i kuchni. Jedna z sal
przeznaczona by³a na oddzia³ zakaŸny. Pozosta³e sale dla chorych na
inne choroby, jak: zapalenie
p³uc,reumatyzm, malariê i inne choroby wewnêtrzne. Na parterze mieœci³ siê inny oddzia³ o 3-ch salach.
Gabinet lekarski po³¹czony by³ z
gabinetem zabiegowym. Obsada
personelu: l-en lekarz dr Jakubiszyn, dwie po³o¿ne to znaczy ja i
Weronika Brasiun /zatrudnienie w
charakterze pielêgniarek/, dwie
przysposobione do zawodu pielêgniarskiego: Stefania Staroñ i Anna

Cybulska, intendentem by³ Leon
Gapski. Poza tym, kilka osób z personelu pomocniczego jak: Helena
Wierucka oraz inne osoby, których
nazwisk nie pamietam. Kuchark¹
by³a Stefania Fura, a pomoc kucharki - Józefa Wadas. Dozorc¹ by³
Wadas, który mia³ w³asnego konia i
obs³ugiwa³ nasz¹ placówkê w miarê
potrzeby.
W tym okresie szerzy³y siê bardzo choroby weneryczne. Przypominam, ¿e Ja z pielêgniark¹ Mari¹
Popio³ek pracowa³yœmy na poradni
wenerycznej. Popio³ek Maria wyje¿d¿a³a w teren, celem pobrania
krwi na Chodziaka, a ja pracowa³am
w ambulatorium. Za dobr¹ i sumienn¹ nasz¹ pracê w tej poradni,
dwa razy otrzymywa³yœmy nagrody
pieniê¿ne z Ministerstwa Zdrowia.
Powracam do pracy terenowej
roku 1945-1946. W miesi¹cu grudniu pojecha³am furmank¹ do wsi
Zagórzyce, odleg³ej od £obza 10
km – by³ to mój pierwszy wyjazd do
porodu na Ziemiach Odzyskanych.
O godzinie 18-tej wyjecha³am z
£obza, nie by³ to wyjazd bezpieczny, droga prowadzi³a przez las. W
lasach kryli siê ¿o³nierze niemieccy,
s³ychaæ by³o strza³y, ale jakoœ szczêœliwie dojecha³am na miejsce. Pacjentka nied³ugo urodzi³a w mojej
obecnoœci. Przysz³o na œwiat dwoje
bliŸni¹t – obie dziewczynki – donoszone. Powrót do £obza nast¹pi³
noc¹, o godzinie drugiej. W drodze
zasta³a mnie zamieæ œnie¿na. Nie
by³am przystosowana do wyjazdów
w teren – by³am lekko ubrana na
skutek tego zmarz³am - mia³am pe³no œniegu za ko³nierzem i odchorowa³am mój pierwszy wyjazd.
W roku 1947 izba porodowa ju¿
istnia³a, pracowa³yœmy przez dobê.
Maj¹c wolny dzieñ wybra³am siê na
dworzec kolejowy, na ulicy prawie
brak ludzi, by³o póŸn¹ jesieni¹, widzê jedzie furmanka – woŸnic¹ by³
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m³ody cz³owiek. S³yszê w wozie stêkanie; podchodzê - przede mn¹ taki
widok: kobieta urodzi³a dziecko w
wozie. By³o bardzo zimno. Maj¹c
p³aszcz na sobie odczuwa³am ch³ód,
a co dopiero noworodek. Zdjê³am z
siebie natychmiast p³aszcz, przykry³am noworodka i zawróci³am
furmankê do izby porodowej. Salowa widz¹c z okna izby zorientowa³a
siê w sytuacji, wybieg³a z ko³derk¹
i pieluszkami. Pacjentkê przekaza³am dla dy¿urnej po³o¿nej. Matce i
dziecku nic nie grozi³o.
Przypominam, pe³ni¹c dy¿ur w
izbie porodowej otrzyma³am telefon z dworca kolejowego z zawiadomieniem, i¿ kobieta urodzi³a dziecko na drodze za miejscowoœci¹
Worowo i z proœb¹ o interwencjê.
Po porozumieniu siê telefonicznym
z dr Boguszewsk¹ powierzy³am
doktor pieczê nad izb¹ porodow¹, a
sama wyjecha³am poci¹giem do rodz¹cej. Po przyjeŸdzie na miejsce
zasta³am kobietê w obcym mieszkaniu i pe³no ludzi w pomieszczeniu
rodz¹cej, zapalona gromnica. Po
wyproszeniu ludzi, zajê³am siê pacjentk¹, która by³a blada, wykrwawiona doszczêtnie, têtno bardzo nik³e, z pozostawionym ³o¿yskiem.
Natychmiast zrobi³am zastrzyk nasercowy /Kofeina z cardiamidem/ i
przyst¹pi³am do usunchiêcia ³o¿yska sposobem Credo, ale – niestety
efektu nie by³o, pacjentka ju¿ nie
krwawi³a, a przez to nie chcia³am
wkraczaæ w takich warunkach, w jakich siê znajdowa³am, do rêcznego
usuwania ³o¿yska. Zdecydowa³am
odes³aæ pacjentkê do szpitala,
uprzednio podaj¹c pacjentce do picia wody z cukrem, zastêpuj¹c glukozê oraz wody s³onej w zast¹pienie
soli fizjologicznej. Odes³anie do
szpitala nie by³o takie ³atwe. Telefon
znajdowa³ siê w odleg³oœci 1 km w
Prusinowie. Ruszy³am sama pieszo,
brn¹c przez œniegi wody marcow¹
pogodê. Zatelefonowa³am do pogotowia ratunakowego w Drawsku,
prosz¹c o szybkie przybycie z lekarzem do chorej. Zanim powróci³am
od telefonu – pogotowie z lekarzem
ju¿ by³o przy pacjentce. Pacjentka
zosta³a zabrana do szpitala w Drawsku. Sama odjecha³am do £obza na
dy¿ur z myœl¹ ci¹gle o pacjentce.
Podczas dy¿uru postanowi³am dowiedzieæ siê o stanie zdrowia tej¿e
pacjentki. Otrzyma³am odpowiedŸ
ze Szpitala, ¿e jest z pacjentk¹
wszystko w porz¹dku – ³o¿ysko usuniête zosta³o rêcznie pod narkoz¹.
W parê lat póŸniej wezwano
mnie do porodu na wieœ /nie pamiêtam miejscowoœci/ trafiaj¹c jednoczeœnie na pacjentkê z któr¹ mia³am
tyle k³opotów i zmartwieñ ze stanem
jej zdrowia. Pacjentka mniei pozna³a i dziêkowa³a za udzielenie sprawnej pomocy. Stwierdzi³a, ¿e ja uratowa³am Jej ¿ycie.
Cdn.
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Liczby te¿ maj¹ swoje œwiêta
Tradycja w naszym narodzie ma
wielkie znaczenie. Obchodzimy
œwiêta, urodziny, rocznice, do¿ynki,
dni kogoœ lub czegoœ. Pierwszy
dzieñ wiosny uchodzi³ zawsze w
szkole za Dzieñ Wagarowicza.
Obecnie dziêki staraniom nauczycieli zmieni³a siê formu³a tego œwiêta. W Zespole Szkó³ w Resku 21
marca by³ grill, kie³baski, kaszanki,
zawody sportowe dla uczniów i nauczycieli. Okazuje siê, ¿e mo¿na
spêdziæ ten czas wspólnie w budynku szko³y, w mi³ej atmosferze. Nasi
uczniowie brali równie¿ udzia³ tego
dnia w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.
Wracaj¹c do sedna sprawy: tydzieñ przed Pierwszym Dniem Wiosny, czyli 14 marca by³ Dzieñ Liczby Pi ustalony z powodu skojarzenia daty (3.14 w zapisie amerykañskim) z przybli¿eniem ð. Z tej okazji
zorganizowaliœmy w szkole cykl
imprez matematycznych i oko³omatematycznych, w których wziêli
udzia³ wszyscy uczniowie liceum i
dru¿yna z gimnazjum. Wszystkie
konkurencje zosta³y zaplanowane i
przeprowadzone w ci¹gu tak zwanego Tygodnia Matematycznego w
terminie od 11 do 15 marca. Œwiêto
matematyczne rozszerzyliœmy z
jednego dnia na ca³y tydzieñ. A co,
jak siê bawiæ, to siê bawiæ. Codziennie zaproponowaliœmy uczniom
inn¹ dyscyplinê. Ka¿dego dnia startowali inni uczniowie reprezentuj¹cy swoje klasy. Ka¿dy móg³ wzi¹æ
udzia³ tylko jeden raz w wybranej
dyscyplinie. Uzyskane wyniki liczy³y siê do klasyfikacji indywidualnej i dru¿ynowej. Pierwszego dnia
- w poniedzia³ek - rozgrywana by³a

potyczka o nazwie Gigant Wiedzy.
Uczniowie pisali konkurs wzorowany na Kangurze. Zwyciê¿y³a dru¿yna uczniów z gimnazjum, a indywidualnie ex aequo wygra³y: Maria
Kusiewicz, Adrianna Sie³acz i Natalia Czaban. Drug¹ konkurencj¹ (we
wtorek) by³o rozwi¹zywanie Sudoku. Ta wschodnia rozrywka umys³owa rozwija myœlenie dedukcyjne i
koncentracjê, a tak¿e relaksuje. W
tej dyscyplinie zwyciê¿y³a dru¿yna
klasy 3b LO w sk³adzie: Nikol Fabisiak, Karolina Procak i Justyna Choroszko. W œrodê kolejni zawodnicy
spotkali siê w pracowni komputerowej, gdzie zmierzyli siê w konkurencji szybkiego i bezb³êdnego wykonywania dzia³añ matematycznych. Celem tego pojedynku by³o
nie tylko wy³onienie zwyciêzcy, ale
przede wszystkim pokazanie m³odzie¿y programów komputerowych, dziêki którym mog¹ doskonaliæ swoje umiejêtnoœci rachunkowe.
Bezkonkurencyjni w wykonywaniu
dzia³añ okazali siê: Kamil Oleszkiewicz, Judyta Basiñska, Konrad Lewicki i Szymon Maækowiak. W
czwartek uczniowie rozwi¹zywali
kalambury matematyczne i prezentowali ró¿nymi sposobami liczbê ð.
Najlepiej spisali siê w tej konkurencji uczniowie klasy 2. LO: Ola Bieñkowska, Marta Serdyñska i Damian
Kasprzak. Ich poetycki opis liczby
ð zosta³ umieszczony na szkolnej
stronie internetowej. Ostatni¹ konkurencj¹ by³o strzelanie – umiejêtnoœæ przydatna w czasie rozwi¹zywania testów. My jednak celowaliœmy do tarczy z broni pneumatycznej i liczyliœmy zdobyte punkty.
Uczniowie strzelali po odbyciu

przeszkolenia z techniki strzelania i
bezpiecznego korzystania ze strzelnicy. Najlepsi okazali siê cz³onkowie Ko³a Strzeleckiego LOK: Arkadiusz So³onyna, Piotr Kobielak,
Maria Dziuba, Bartosz Kulpa, Bart³omiej Szymankowski, Piotr Wróblewski. Aby dobrze przygotowaæ
uczniów do konkursów, testów gimnazjalnych i matury nie tylko prowadzimy lekcje i ko³a matematyczne,
na których miêdzy innymi rozwi¹zujemy zdania z poprzednich lat, ale
równie¿ organizujemy przedsiêwziêcia, maj¹ce na celu popularyzacjê matematyki i ukazanie jej ró¿norodnych zastosowañ.
Zwyciêzcami turnieju w klasyfikacji generalnej zostali uczniowie
klasy 3b LO. W nagrodê otrzymali
s³odki upominek. Drugie miejsce
zdoby³a klasa 2 LO, a trzecie
uczniowie Gimnazjum. Nagrodzonym uczniom sk³adam serdeczne
gratulacje. Dziêkujê wszystkim za-

wodnikom za zaanga¿owanie i rywalizacjê fair play. Dziêkujê tak¿e
Dyrekcji szko³y i nauczycielom za
wsparcie i wspó³pracê, a pani Ma³gorzacie Bia³y za przygotowanie
zadañ.
Szczegó³y organizacyjne Tygodnia Matematycznego, regulamin,
programy i zadania dostêpne s¹ na
stronie zsresko.republika.pl. Nauczyciele z innych szkó³ zainteresowani realizacj¹ podobnego przedsiêwziêcia w swoich placówkach
mog¹ w pe³ni wykorzystaæ zamieszczone na stronie materia³y.
Z okazji minionego œwiêta niepomiernej LUDOLFINY (tak nazywaj¹ liczbê ð) ¿yczê wszystkim, nie
tylko matematykom, szczêœcia nieskoñczonoœci, zdrowia monotonicznoœci niemalej¹cej, ciuchów
Pitagorasa, nieograniczonej mocy
pieniêdzy, potêgi ducha, sumy
uœmiechów i maksimum pomys³owoœci - S³awomir Brzozowski.

Dzieñ Ziemi w SP Resko
19 kwietnia b. r., w Szkole Podstawowej w Resku, uczniowie
wraz z wychowawcami i nauczycielami podjêli ogólnopolsk¹ akcjê gromadzenia elektroodpadów, tj. zu¿ytych: baterii, telewizorów, akcesoriów komputerowych itp.
Celem tej edukacyjnej kampanii
by³o wykszta³cenie nawyku dba³oœci o stan œrodowiska, poprzez segregacjê odpadów domowych. Ponadto rozpoznawanie zagro¿eñ wynikaj¹cych z niew³aœciwego postêpowania ze œmieciami, a szczególnie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym. Promowano
równie¿ proekologiczn¹ i wielofunkcyjn¹ rolê lasu (kszta³towanie
œwiadomoœci ekologicznej).

Koordynatorami tegorocznej
akcji w SP Resko by³y nauczycielki:
p. Jolanta Grygiel i p. Bo¿ena Meger. Edukacjê przyrodnicz¹ dla
wszystkich uczniów (kl. I - VI) przeprowadzi³a p. Ewa SimonowiczWoŸniewicz, specjalista ds. ochrony lasu. Opowiada³a o zwiastunach
wiosny - chronionych gatunkach
ptaków, np. bocian czarny, ¿uraw,
skowronek, orze³, czajka, dudek
oraz roœlin, takich jak: przebiœnieg,
zawilec, œnie¿yca, pierwiosnek, mi³ek wiosenny, sasanka. Wszystkie
wymienione gatunki ptaków i roœlin
wystêpuj¹ w gminie Resko.
Po wyk³adzie, uczniowie
uczestniczyli w warsztatach, projektowali ekokoszulki propaguj¹c
has³o Dnia Ziemi 2013: Elektood-

pady - proste zasady. Pracowity
dzieñ uwieñczy³ koncert zespo³u
„Bia³y kolo” oraz teledysk w wykonaniu motocyklistów Piotra Tomali i Sebastiana Banasia (wicemistrz

w skokach motorowych). Autorzy
promowali treœci typu: „¯yj zdrowo w przyjaŸni z przyrod¹”.
Justyna Walczykiewicz
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STAWIAMY NA SPORT – XI edycja
Gminnych Potyczek Przedszkolaków
(RESKO). Dzieci coraz rzadziej
uprawiaj¹ sport – tak mówi¹ statystyki. Warto je do tego zachêcaæ,
gdy¿ korzyœci s¹ nie do przecenienia: wysoko rozwiniêta sprawnoœæ
ruchowa, wy¿sza odpornoœæ fizyczna i psychiczna, wzmocnione cechy
charakteru: aktywnoœæ i wytrwa³oœæ
w dzia³aniu, systematycznoœæ, lepsze radzenie sobie ze stresem i pora¿kami. Z punktu widzenia dzieci
ruch, zabawa i sport stanowi¹ jedn¹
nierozerwaln¹ i bardzo wa¿n¹ dla
nich ca³oœæ.
Maj¹c powy¿sze na uwadze,
Przedszkole Miejskie im. Kubusia
Puchatka w Resku, stanê³o
na
wysokoœci zadania i 21 marca br. –
w pierwszym dniu kalendarzowej
wiosny - zorganizowa³o Gminne
Potyczki Przedszkolaków. Ta coroczna impreza o charakterze sportowym ju¿ po raz XI zgromadzi³a
wychowanków przedszkola oraz
dzieci z oddzia³ów zerowych i
punktu przedszkolnego przy szko³ach podstawowych naszej gminy.
Turniej uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie: w³adze
miasta, sponsorzy.
Licznie zebrani rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci wype³-

nili miejsca widowni, a ich donoœny
doping
stanowi³
pozytywne
wzmocnienie dla ma³ych sportowców.
Tego dnia mimo zimowej aury
na dworze wszyscy zgromadzeni w
hali widowiskowo – sportowej przy
gimnazjum w Resku ju¿ na wstêpie
poczuli niezwyk³y przyp³yw energii
i pozytywnych emocji przy piosenkach i zabawach integracyjnych o
tematyce wiosennej. Elementem
znacz¹cym by³a dekoracja w hali,
która nada³a odpowiedniego charakteru ca³oœci spotkania.
Grupa najm³odsza bawi³a siê
œwietnie podczas zabaw ruchowych
prowadzonych przez nauczycielkê
M. Jaruck¹. Jednak najbardziej
emocjonuj¹cych wra¿eñ dostarczy³y maluchy podczas konkurencji
„Bieg po medal” – na szczêœcie organizatorzy zadbali, aby nikomu tej
nagrody nie zabrak³o.
Drug¹ czêœæ imprezy, podzielon¹ na dwie kategorie wiekowe,
stanowi³y zawody sportowe, które
poprowadzi³ nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ P.
A. Majewski przy szerokim wsparciu wuefisty P. Romana Gojlika.
Dzieci 4-5-letnie reprezentowa³a grupa „Tygrysków” i „Prosiacz-

„Kaczuszki” w redakcji

(£OBEZ). W ubieg³y wtorek
redakcjê odwiedzili niecodzienni
goœcie – grupa „Kaczuszki” z
Przedszkola Nr 1 im. Krasnala
Ha³aba³y w £obzie. Milusiñscy
interesowali siê przede wszystkim
procesem powstawania gazety.
Dzieci w wieku piêciu i szeœciu
lat przyprowadzi³a do redakcji nauczycielka Bo¿ena Hauda wraz z
pani¹ Ann¹ Gostomczyk. Dzieci z
zainteresowaniem s³ucha³y, w jaki

sposób powstaje gazeta, poznaj¹c
przy okazji nowe s³ówka i ich znaczenie. Dowiedzia³y siê m.in., co
oznaczaj¹ s³owa «artyku³», «tytu³» i
czym ró¿ni siê dziennikarz od pisarza.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszy³y siê maszyny drukarskie i
sam proces druku. Dzieci nie tylko
pilnie s³ucha³y, ale i zadawa³y mnóstwo pytañ, na które staraliœmy siê
odpowiedzieæ jak najbardziej zrozumiale.
MM

ków” (nauczycielki K. Kaczor, J.
Szpak) z przedszkola i grupa z
punktu przedszkolnego ze Starogardu (nauczyciel M. NiedŸwiedzka). Zespo³y rywalizowa³y ze sob¹
w takich konkurencjach jak: „Sadzenie ziemniaków, Bieg z woreczkiem na g³owie, Prze³ó¿ obrêcz,
Toczenie pi³ki”.
W kategorii dzieci 5-6-letnich
startowa³o szeœæ dru¿yn: trzy z
Przedszkola Miejskiego („Króliczki” – nauczyciel N. Je¿yk – Dziuba,
„K³apouszki” – nauczyciel I. Ptasiñska, „Sówki” – nauczyciel B. Woszczyñska) oraz po jednej z £abunia
Wielkiego, £osoœnicy i Starogardu
(nauczyciele: I. Danielczyk, U.
Szumska, E. Majewska). Tu poziom
trudnoœci by³ znacznie wy¿szy i
obejmowa³ skoki na pi³kach – kangurkach, chód na trzech koñczynach
(„Kulawy lisek”), toczenie pi³ek slalomem, zadania z utrzymaniem prawid³owej równowagi cia³a (konkurencja „Kelner”). Niezwyk³e prze¿ycia towarzyszy³y zawodnikom
podczas konkurencji zespo³owej
„Przyjaciele”, polegaj¹cej na najszybszym jednorazowym pokonaniu odleg³oœci przez dru¿ynê nios¹c¹ materac z maskotk¹.
Organizacja imprezy sprzyja³a
aktywnemu wypoczynkowi i odprê¿eniu, a zarazem skupieniu uwagi na
uczestnikach i ich kolejnych wyczynach. Wszyscy startuj¹cy bezpiecznie pokonali kolejne zadania, chyba
dziêki temu, i¿ nad ca³oœci¹ czuwa³a
P. K. Bartnicka – ratownik medycz-

ny z firmy „ESKUMED” - zapewniaj¹c w razie niefortunnego zdarzenia pomoc medyczn¹.
Zwieñczeniem wszystkich konkurencji by³ werdykt jurorów, który
by³ zgodny z za³o¿eniami organizatorów imprezy. Podczas tych zawodów ka¿dy by³ zwyciêzc¹. Celem
nie by³o typowanie najlepszych,
lecz docenienie nawet najmniejszego osi¹gniêcia ka¿dego dziecka, bez
podzia³u na lepszych i gorszych, bo
przecie¿ na tym polega celebrowanie wydarzeñ sportowych z udzia³em dzieci. Zawodnikom nie brakowa³o sytuacji emocjonuj¹cych od
stanów nieskrêpowanej radoœci, zadowolenia po stres przed startem
czy pora¿k¹. Og³oszenie wyników
przez jury oraz wrêczenie medali
zawodnikom, pucharów i nagród
dla placówek stanowi³o wyj¹tkowy
moment imprezy i by³o dla uczestników najwiêkszym prze¿yciem.
Mamy satysfakcjê, ¿e kszta³tujemy u dzieci zdrowe nawyki na lata
i dajemy do zrozumienia, ¿e ruch i
sport jest czymœ normalnym.
Wspólne zabawy, gry sportowe integruj¹ dzieci, ucz¹ wspó³zawodnictwa, samodzielnoœci, zdrowej rywalizacji i zasad fair play.
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i prowadzeniu
imprezy, bo dziêki takim osobom i
instytucjom mo¿emy realizowaæ tak
wspania³e projekty i obserwowaæ,
jak rodz¹ siê talenty.
B. Woszczyñska
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„Sztuka jest wieczn¹ wiosn¹…”

XIII Szkolny
Przegl¹d Teatralny

(RESKO) W czwartek, 11
kwietnia 2013 roku, w Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku
odby³ siê XIII Szkolny Przegl¹d
Teatralny.
G³ówne cele Przegl¹du Teatralnego, to dobra zabawa dla aktorów,
wychowywanie poprzez sztukê,
uczenie wspó³pracy, zaanga¿owania i pracy zespo³owej. Co roku, 27
marca, na ca³ym œwiecie obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru. Nie bez przyczyny zatem przegl¹dy amatorskiego ruchu teatralnego, tak¿e w naszej szkole, odbywaj¹
siê na prze³omie marca i kwietnia.
Wyst¹pili uczniowie z dwóch
grup teatralnych. Jako pierwsza zaprezentowa³a siê klasa IIC ze spektaklem pt. „Ksi¹¿ê szuka ¿ony”, w
którym zobaczyliœmy poszukiwania
przysz³ej ma³¿onki. Wybór nie by³
³atwy, tote¿ ksi¹¿ê zorganizowa³
casting. Weso³e perypetie bohaterów zakoñczy³y siê powodzeniem,
bo przysz³a ¿ona okaza³a siê dobrze
znan¹ Calineczk¹, któr¹ pielêgnowa³a królowa, karmi¹c j¹ kozim
mlekiem.
Tê zabawn¹ sztukê przedstawili: Jakub Matul, Monika Babak,
Anita Puch, £ucja £achmanowicz,
Weronika Peczkis, Pawe³ Tomala,
Dagmara Zaryczañska, Ewelina
Kowalewska, Pawe³ Golis, Paulina
Mazurek, Monika Uldynowicz, Sebastian Zielonka. Scenografi¹ i pokazem multimedialnym kierowa³a
Karolina Bartnicka.
W kolejnym spektaklu zobaczyliœmy inscenizacjê fragmentu „Bal-

ladyny” Juliusza S³owackiego.
Tego trudnego zadania podjêli siê
uczniowie realizuj¹cy zajêcia artystyczne pod kierunkiem p. Joanny
Murat. Scena zalœni³a kolorowymi
strojami Chochlika i Skierki, którzy
na polecenie Goplany sprowadzili
do ubogiej chaty Kirkora. Zauroczony urod¹ dziewcz¹t m³ody hrabia musi wybraæ przysz³¹ ¿onê.
Rozwi¹zaniem jest konkurs na jak
najszybsze uzbieranie dzbanka malin. Pracowita Alina ginie z rêki
¿¹dnej w³adzy Balladyny, która
wraca do domu i zostaje ¿on¹ hrabiego Kirkora. Rzecz ca³a dzieje siê
za spraw¹ Goplany, która w poczuciu winy odlatuje z kluczem ¿urawi.
Przedstawienie grupy teatralnej
zachwyci³o widzów doskona³¹ gr¹
aktorsk¹, œwietn¹, pomys³ow¹ scenografi¹ i kapitaln¹ opraw¹ muzyczn¹. M³odzi adepci trudnej sztuki teatralnej mog¹ byæ dumni ze
swojego wystêpu. Na wyró¿nienie
zas³uguje równie¿ choreografia i
wykonanie trudnych utworów wokalnych. Na scenie podziwialiœmy:
Filipa Czurê, Magdalenê Potomsk¹,
Sandrê Kasprowiak, Nataliê Hawryluk, Paulinê Melon, Huberta Mi³ka, Oskara Wilisowskiego, Karolinê Oleszkiewicz, Dianê Gaweck¹,
Staellê Litwin. Za stronê dŸwiêkow¹ odpowiedzialna by³a Wiktoria Janowska.
Grupa p. Joannyn Murat otrzyma³a wyró¿nienie w tegorocznych
Powiatowych Prezentacjach Amatorskich Zespo³ów Teatralnych w
kategorii: gimnazja.
El¿bieta Kuc
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Wyniki i tabele
IV liga
Astra Ustronie Morskie - Orze³
Wa³cz 1:0, Stal Szczecin - Wiekowianka Wiekowo 1:1, Gryf Kamieñ
Pom. - Kluczevia Stargard 2:2, Arkonia Szczecin - Rasel Dygowo 0:0,
Hutnik Szczecin - Ina Goleniów 1:2,
Lech Czaplinek - Vineta Wolin 0:3,
Ba³tyk Koszalin - Leœnik Rossa
Manowo 1:1, K³os Pe³czyce - Sarmata Dobra 0:0.
1. Vineta Wolin
43 39:12
2. Ba³tyk Koszalin
41 58:14
3. Leœnik Rossa Manowo 36 36:21
4. Sarmata Dobra
30 28:17
5. Astra Ustronie M.
30 40:26
6. Rasel Dygowo
29 24:21
7. Hutnik Szczecin
28 24:23
8. Gryf Kamieñ Pom.
27 35:27
9. Stal Szczecin
26 31:30
10. K³os Pe³czyce
26 24:25
11. Arkonia Szczecin
24 30:34
12. Kluczevia Stargard 18 24:35
13. Lech Czaplinek
18 11:27
14. Ina Goleniów
15 23:54
15 Wiekowianka
14 20:30
16. Orze³ Wa³cz
4 9:60

Klasa okrêgowa
regionalna

Klasa A
Wyniki 14. kolejki: Bizon Cerkwica
- Orze³ Prusinowo 0:2, B³êkitni
Trzyg³ów - Orze³ £o¿nica 5:4, Sparta Gryfice - Pionier ¯arnowo 2:2,
Fala Miêdzyzdroje - Mewa Resko
5:2, Ba³tyk Gostyñ - Sowianka Sowno 0:0, Jantar Dziwnów - Korona
Stuchowo 4:1.
1. Mewa Resko
2. Fala Miêdzyzdroje
3. B³êkitni Trzyg³ów
4. Pionier ¯arnowo
5. Sparta Gryfice
6. Jantar Dziwnów
7. Korona Stuchowo
8. Ba³tyk Gostyñ
9. Orze³ £o¿nica
10. Orze³ Prusinowo
11. Sowianka Sowno
12. Bizon Cerkwica

30 54:23
29 25:16
25 48:38
23 42:26
22 38:29
22 39:36
21 37:31
15 23:32
14 25:33
12 16:31
8 23:38
2 9:46

Klasa B

Wyniki 19 kolejki: Wybrze¿e Rewalskie - B³êkitni II Stargard 0:0,
Promieñ Mosty - GKS Mierzyn
3:0, Radowia Radowo Ma³e - Flota
II Œwinoujœcie 0:5, Sparta Wêgorzyno - Chemik II Police 3:3, Œwiatowid £obez - Pomorzanin Przybiernów (mecz prze³o¿ony), Masovia Maszewo - Jeziorak Szczecin
1:3, Kasta Szczecin - Iskra Golczewo 1:0, Tanowia Tanowo - Wicher
Brojce 4:2.
1. Flota II Œwinoujœcie
2. Jeziorak Szczecin
3. Pomorzanin Przyb.
4. Promieñ Mosty
5. Sparta Wêgorzyno
6. B³êkitni II Stargard
7. Iskra Golczewo

8. Wybrze¿e Rewalskie 26 33:31
9. Œwiatowid £obez
25 38:43
10. GKS Mierzyn
23 37:43
11. Wicher Brojce
22 28:37
12. Chemik II Police
20 28:38
13. Tanowia Tanowo
16 28:52
14. Masovia Maszewo 12 19:39
15. Kasta Szczecin
11 30:59
16. Radowia Radowo M. 11 17:50

43 59:19
37 56:28
35 52:24
30 49:44
30 40:34
29 46:40
28 49:28

Wyniki 11. kolejki: Jastrz¹b £osoœnica - Pomorzanin II Przybiernów
2:3, Pomorzanin II Nowogard Huragan Wierzchos³aw 4:1, Zalew
Stepnica - Ba³tyk Miêdzywodzie
6:1, Zieloni Wyszobór - Znicz Wysoka Kam. (mecz prze³o¿ony), Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Gardominka Polonia II Mechowo 7:4.
1. Pomorzanin II Now. 28 40:11
2. Prawobrze¿e Œwin. 22 35:24
3. Pomorzanin II Przyb. 22 30:21
4. Jastrz¹b £osoœnica
16 30:19
5. Zalew Stepnica
16 33:25
6. Znicz Wysoka Kam. 14 23:23
7. Ba³tyk Miêdzywodzie 13 21:44
8. Gardominka Mechowo 12 33:43
9. Huragan Wierzchos³aw 9 17:33
10. Zieloni Wyszobór
6 14:33

Majówka na sportowo
(MIESZEWO, gm. Wêgorzyno). Zapewne g³oœno i weso³o bêdzie tu 4 maja. So³tys wsi organizuje Sportow¹ Majówkê, zapraszaj¹c na nie wszystkie so³ectwa z
gminy.
Rozpoczêcie Majówki zaplanowano w samo po³udnie w pierwsz¹
sobotê maja w „Hubertówce Diana”. Przygotowane konkurencje to

mo¿liwoœæ zdobycia kolejnych
punktów w konkursie na „Aktywne
so³ectwo”. Po trudach zdobywania
kolejnych punktów szczególnie
podczas biegów so³tysów oraz zabawy wspinaczkowej i przeci¹ganiu
liny odbêdzie siê zabawa w œwietlicy wiejskiej, jej rozpoczêcie zaplanowano wieczorow¹ por¹. Tañce
przy zespole Avanti trwaæ maj¹ do
rana. Zg³oszenia do 30 kwietnia. M
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„Kó³ka Olimpijskie” w Choszcznie dla zawodników
Powiatu £obeskiego
W minion¹ sobotê,
20.04.2013 r., w hali
sportowej w Choszcznie
odby³a siê
Zachodniopomorska
Inauguracja Dni
Olimpijczyka.
W tej uroczystej imprezie sportowej uczestniczyli miêdzy innymi
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych województwa zachodniopomorskiego, Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, klubów i
stowarzyszeñ sportowych, olimpijczycy. W uroczystej gali wziê³a
udzia³ reprezentacja naszego powiatu ze Starost¹ £obeskim Panem
Ryszardem Brodziñskim. Program
gali przewidywa³ Ceremonia³ Olimpijski oraz wrêczenie nagród i wyró¿nieñ.
Wysokie wyró¿nienie otrzymali
m³odzi sportowcy naszego powiatu,

którym za wyniki sportowe rangi
ogólnopolskiej, osi¹gniête w roku
2012, przyznano nagrody w postaci
„KÓ£EK OLIMPIJSKICH”. Nagrody te przyzna³ Polski Komitet
Olimpijski w Warszawie sportowcom: Justyna Romej (£KB Trucht) i
Krzysztof Kraus (MKS „Olimp”
£obez) - II kó³ko olimpijskie oraz
Milena Sadowska i Ryszard Rzepecki (UKS „ARBOD” Dobra) - I
kó³ko olimpijskie. Przyznanie zawodnikowi pi¹tego kó³ka olimpijskiego jest równoznaczne z wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie.
To pierwsze takie wyró¿nienia
dla sportowców naszego powiatu od
ponad 25 lat. Wyró¿nienia wrêczyli
olimpijczycy oraz wicerezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan
Ryszard Stadniuk (na zdjêciu z naszymi zawodnikami). Zawodnik
UKS „ARBOD” Ryszard Rzepecki,
który by³ nieobecny na gali, otrzyma wyró¿nienie w innym terminie.
Prezes UKS ARBOD
Janusz £ukomski

Bez Padziñskiego, Jod³owskiego i Kamiñskiego

Cenny remis
Sarmaty
Pi³karzom Sarmaty Dobra nie
uda³o siê wygraæ wyjazdowego
meczu z K³osem Pe³czyce, lecz
uzyskany punkt z tytu³u osi¹gniêtego remisu okaza³ siê dla Sarmaty bardzo cenny, gdy¿ pozwoli³
utrzymaæ wysok¹, czwart¹ lokatê
w tabeli IV ligi.
Chocia¿ w dotychczasowej historii dru¿yna K³osa nale¿a³a do
dru¿yn, które „le¿¹” Sarmacie (jesieni¹ Sarmata wygra³ w Dobrej z
K³osem a¿ 7:1), to absencja kilku
podstawowych zawodników Sarmaty (Andrzej Jod³owski i Emilian
Kamiñski - kontuzje, Damian Padziñski - pauza za ¿ó³te kartki) spowodowa³y, ¿e Sarmacie nie uda³o siê
rozstrzygn¹æ meczu na swoj¹ korzyœæ.
Pi³karze Sarmaty zagrali tak jak
ostatnio nas przyzwyczaili, bardzo
uwa¿nie w obronie, jednak nieobecnoœæ tych trzech wymienionych zawodników, maj¹cych istotny wp³yw
na si³ê ofensywn¹ Sarmaty, sprawi³o, ¿e jedyny nominalny napastnik w
sk³adzie Sarmaty, Damian Mosi¹dz,
mimo, i¿ bardzo siê stara³, nie by³ w
stanie zdobyæ zwyciêskiego gola.

Wynik remisowy nie krzywdzi ¿adnej z dru¿yn i w pe³ni odzwierciedla
to co siê dzia³o na boisku.
K³os Pe³czyce – Sarmata
Dobra 0:0
Sk³ady dru¿yn:
K³os Pe³czyce: Robert Grzegorczyk, Arkadiusz Piasecki, Kamil
Marcinkowski (86' Tomasz Marjañski), Wies³aw Sitek, Kamil Ciesielski, Patryk Maækowiak (75' Micha³
Szczêsny), Krzysztof Wróblewski,
Jaros³aw Œwiderski, Mariusz Szczêsny (86' Patryk Klat), Micha³ Wróblewski, Kamil Dydyna (60' Jacek
Nieruchaj).
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan, Kamil Pacelt, Wojciech Dorsz,
Konrad W³odarczyk, Damian
Dzierbicki, Zdzis³aw Szw¹der (80'
Adrian P³uciennik), Patryk Podbieg³o (64' Seweryn Wrzesieñ), Piotr
Klêczar, Arkadiusz Paw³owski,
Mateusz Kowalczyk (86' Adrian
WoŸniak), Damian Mosi¹dz.
Sêdzia g³ówny: Artur Gonera,
asystenci: Jakub Cymerman i Tomasz Czarnecki.
estan

IV liga

Granie w planie

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

Klasa okrêgowa regionalna

27.04.13. (sobota)
15.00 Wicher Brojce - Œwiatowid £obez
15.00 GKS Mierzyn - Kasta Szczecin
15.00 Iskra Golczewo - Masovia Maszewo
16.00 Jeziorak Szczecin - Wybrze¿e Rewalskie
17.00 Pomorzanin Przybiernów - Sparta Wêgorzyno
17.00 B³êkitni II Stargard - Tanowia Tanowo
28.04.13. (niedziela)
11.00 Flota II Œwinoujœcie - Promieñ Mosty
16.00 Chemik II Police - Radowia Radowo Ma³e

Klasa A

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

Klasa B

27.04.13 (sobota)
Pomorzanin II Przybiernów - Zieloni Wyszobór
Znicz Wysoka Kam. - Zalew Stepnica
Gardominka Polonia II Mechowo - Pomorzanin II Nowogard
28.04.13 (niedziela)
14.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
15.00 Huragan Wierzchos³aw - Jastrz¹b £osoœnica
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Pomo¿e a nie zaszkodzi
Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Aloes w domu to
apteka w domu
Œlub Pauliny
i Bart³omieja

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

Cecylia Pokomeda
Aloes jest to roœlina z rodziny
kaktusów. Jest ³atwa w uprawie w
doniczce. Mo¿e ¿yæ nawet 40 lat.
Nale¿y co jakiœ czas przesadzaæ j¹
do wiêkszej doniczki, by mia³a w
czym rosn¹æ. Jak widaæ, jest to roœlina o liœciach miêsistych. Liœcie tej
roœliny maj¹ w³aœciwoœci lecznicze,
wed³ug mnie powinna znajdowaæ
siê w ka¿dym mieszkaniu. Leczy
wszystkie rany zarówno te zaropia³e, jak i tu¿ po skaleczeniu.
Aloes jest potrzebny, jak drzwi
do w³asnego mieszkania. Pomaga
na wszystko, co dolega organizmowi.
W medycynie ludowej aloes by³
bardzo wa¿n¹ roœlin¹ lecznicz¹.
Leczono ni¹ wszystkie rany i schorzenia. Dzisiaj ma bardzo wa¿n¹
rolê do spe³nienia, gdy¿ leczy
wszystkie rodzaje raka w tym raka
p³uc. Pamiêtam zdarzenie, gdy wiele lat temu pracowa³am w sklepie
meblowym naprzeciwko koœcio³a w
£obzie. W sklepie by³y du¿e, okna,
przy których stawia³am przynoszone do mnie kwiaty. Po prostu zamiast wyrzucaæ je, ludzie przynosili
je do mnie. Dziêki temu niechciane
kwiaty upiêksza³y sklep. Pewnego
dnia przysz³a do mnie kobieta z
córk¹ i poprosi³a o aloes. Pomyœla³am, ¿e podoba jej siê i chce mieæ go

w domu. Wyjaœni³a mi jednak, ¿e
dziecko jest chore na p³uca i lekarze
nie potrafi¹ jej pomóc. Ktoœ jej powiedzia³, ¿e mo¿e jej pomóc spo¿ywanie liœci aloesu. Powiedzia³am do
dziewczynki, ¿e nie zje ich, bo s¹
bardzo gorzkie. Odpowiedzia³a, ¿e
zje, bo bardzo chce wyzdrowieæ. Po
jakimœ czasie znowu do mnie przysz³y, pomyœla³am, ¿e ponownie po
aloes. Przysz³y jednak podziêkowaæ mi, bo po badaniach okaza³o
siê, ¿e dziewczynka wyzdrowia³a.
Obie by³y bardzo szczêœliwe.
Z mojej strony dzisiaj prosi³abym te osoby o kontakt, by³abym
bardzo szczêœliwa jak one wtedy.
Chcia³abym wiedzieæ, jak potoczy³y siê dalsze losy dziewczynki.
Aloes w po³¹czeniu z innymi
zio³ami skutecznie leczy te¿ raka
szyjki macicy i stopê cukrzycow¹,
raka odbytu i inne. Te schorzenia s¹
widoczne dla chorego a kuracja prosta w zastosowaniu.
Jak leczyæ podamy w nastêpnych odcinkach.
Przy okazji chcia³abym poinformowaæ, ¿e w przygotowaniu jest
ksi¹¿ka mojego autorstwa o leczeniu metodami naturalnymi; zostanie
wydana przez Tygodnik £obeski.
Znajd¹ siê w niej dotychczas publikowane i jeszcze nie opublikowane
metody leczenia sposobami naturalnymi, w tym jak leczyæ raka przy
zastosowaniu niekonwencjonalnych metod.

Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego
w plebiscycie Czytelników

Zapiski z pamiêci (cz. 43)

Kupony rozlosowane

Kaczuszki i kurczaczki

Kapitu³a Konkursowa VI Gali Sportu Powiatu £obeskiego dokona³a
komisyjnego losowania kuponów nades³anych przez Czytelników lokalnych czasopism: Tygodnika £obeskiego, Nowego Tygodnika £obeskiego
i Gazety £obeskiej do wyboru w kategorii „Najpopularniejszy sportowiec
Powiatu £obeskiego 2012”.
Nagrody wylosowali:
Micha³ Paraszczak, Wêgorzyno
Aleksandra Lewandowska, Wêgorzyno
Miros³aw Romej, £obez
Nagrody w postaci prenumeraty wielomiesiêcznej Tygodnika £obeskiego i Nowego Tygodnika £obeskiego oraz ksi¹¿ki i albumu promocyjnego
Ziemi £obeskiej szczêœliwi zwyciêzcy konkursu mog¹ odebraæ w Starostwie Powiatowym w £obzie, pokój nr 7 (Wydzia³ Polityki Spo³ecznej) w
dniach od 24 do 30 maja 2013 r.
£¹cznie wp³ynê³y 882 kupony konkursowe. Najwiêksz¹ popularnoœæ
wœród sympatyków sportu uzyska³a Izabela Lorent z Radowa Ma³ego. ZB

Skutkiem ubocznym poszukiwañ zbuków by³o odkrycie trzech
siedz¹cych na jajach kwok.
O tych nasadzeniach ciotka nie
mia³a wcale pojêcia. Spodziewa³a
siê czegoœ takiego, bior¹c pod
uwagê choæby spadek nieœnoœci
kur w kurniku. Nasze codzienne
poszukiwania jaj doprowadzi³y
do tego, ¿e kury przesta³y siê nieœæ
w znanych ciotce miejscach, wybieraj¹c bardziej intymne zak¹tki.
A¿ w trzech miejscach niedostêpnych ciotce i nam, na jajkach siad³y trzy kury. W ci¹gu nieca³ych

dwóch tygodni wszystkie wyprowadzi³y na œwiat swoje maleñstwa. Dwie kwoki mia³y kurczêta,
a jedna kaczuszki. Maleñstwa
by³y wspania³e, tak jak ich matki.
Ale zaraz wy³oni³ siê problem. Na
moich oczach z dachu drewutni
sfrunê³a wrona i porwa³a jedno
kacz¹tko kwoce. Kwoka runê³a w
stronê wrony potr¹caj¹c pozosta³e kaczuszki, ale by³o ju¿ za póŸno. Jedna kaczuszka zosta³ porwana i zapewne zjedzona przez ni¹.
Od tej pory z kijem i proc¹ jeden z nas pe³ni³ dy¿ur na podwórku. Mogliœmy oficjalnie nosiæ
procê. Cdn.
WP

