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Staruszka zginê³a
w po¿arze

W Wêgorzynie
1 maja
w wyj¹tkowy
sposób

Odnalezione „Wspomnienia” z pracy w s³u¿bie
zdrowia po³o¿nej - pielêgniarki EUGENII
GUJSKIEJ-BEJNER - dokoñczenie
To druga czeœæ
wspomnieñ œp. Eugenii Gujskiej-Bejner, odnalezionych
niedawno w archiwum. Na nasz apel o
uzupe³nienie informacji jedna z czytelniczek przynios³a do redakcji dwa
zdjêcia, na których
uwieczniona jest
autorka, ale te¿ ludzie zwi¹zani ze
s³u¿b¹
zdrowia.
Dziêkujemy. I chocia¿ jest to ju¿ koniec wspomnieñ,
zbieranie okruchów
z historii £obza i
powiatu jest ci¹gle
aktualne. Zapraszamy do jej przypominania.

CMYK

Wiatraki bêd¹
otaczaæ £obez
Budowa nowej
oczyszczalni
œcieków za
12,5 miliona z³

INFORMACJE

Œwiêto rzemios³a wojewódzkiego w £obzie

W tym kryzysie przyda³oby
siê wiêcej szabel...
(£OBEZ) 27 kwietnia
2013 £obez goœci³
przedstawicieli
rzemios³a z
województwa
zachodniopomorskiego i
œwiêtowa³ jubileusz 65lecia ³obeskiego Cechu
Rzemios³ Ró¿nych.
Uroczystoœci rozpoczê³a msza
œwiêta w koœciele parafialnym, w
intencji pomyœlnoœci ludzi rzemios³a oraz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, któr¹ odprawi³ ksi¹dz biskup Marian B³a¿ej Kruszy³owicz.
Obecne by³y poczty sztandarowe
Cechów z s¹siednich powiatów. Nastêpnie wszyscy przeszli ulicami
miasta do hali sportowo-widowiskowej, gdzie odby³a siê gala jubileuszowa w obecnoœci wielu zaproszonych goœci, wœród których byli
m.in. europose³ Bogus³aw Liberadzki, prezesa Zwi¹zku Rzemios³a
w Warszawie Jerzy Bartnik, kapelan
Rzemios³a ks. Maciej Pliszka i
Wojewódzki Komendant OHP Artur Sza³abawka, a tak¿e starostowie,
burmistrzowie i wójtowie, ksiê¿a i
mieszkañcy.
Najprzyjemniejsz¹ chwil¹ by³y
wyró¿nienia. Z okazji œwiêta, na
wniosek Cechu Rzemios³ Ró¿nych i
Przedsiêbiorców w Gryficach,
Szabl¹ Jana Kiliñskiego zosta³ uhonorowany Leopold ¯urek.
Prezes Izby Rzemieœlniczej
Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczo-
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Piszê,
aby ostrzec
Czytelników
przed ¿mij¹
zygzakowat¹,
która ju¿
pojawi³a siê
w rejonie Jeziora
List do redakcji
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Miejskiego.

œci w Szczecinie W³adys³aw Jefremienko wrêczy³ Z³ote Medale za
Zas³ugi dla Rzemios³a Szczeciñskiego, które otrzymali: Starszy
Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców w £obzie Henryk Milczarkowski. Kierownik Biura Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców w £obzie Barbara £owkiet
oraz Henryka Metza i Dominik
Gadziñski.
Srebrne Medale za Zas³ugi dla
Rzemios³a Szczeciñskiego otrzymali: Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy w
Szczecinie Artur Sza³abawka, Burmistrz Chociwla Ewa Ludwiñska,
Burmistrz £obza Ryszard Sola,
Wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat oraz Krystyna Fronczak, Wies³awa Olejnik, Andrzej Raiñczuk i

Kazimierz Sutkowski.
Honorowe Odznaki Rzemios³a
otrzymali: Jan Zdanowicz, £ukasz
Wójcicki, Micha³ Kar³owski, Katarzyna B³aszczyk, Zygmunt Heland i
Jan B³yszko, a medalami wyró¿niono równie¿ Grzegorza Tokarskiego,
Gracjê Sobótkê, Andrzeja Pêdziwiatra i Henryka Mikulskiego.
Galê uœwietni³ œpiewem ³obeski
zespó³ Sun Day Love i to by³ jeden
z jaœniejszych punktów tego przedsiêwziêcia, o czym œwiadczy³y gor¹ce reakcje przedsiêbiorców z Nowogardu.
Niestety, zupe³nie zawiedli rzemieœlnicy - wystawcy, dlatego nawet
trudno by³o zorientowaæ siê, czym
tak naprawdê dzisiaj rzemios³o zajmuje siê i co ma do zaoferowania w
praktyce.
KAR

¯mijê widzia³em dziœ w okolicach k³adki na Redze. By³a stosunkowo niedu¿a (gruboœæ mniej wiêcej kciuka, d³ugoœæ 25-30 cm), koloru br¹zowego z dosyæ dobrze widocznym charakterystycznym wzorem na grzbiecie. W ubieg³ych latach widywa³em równie¿ ¿mijê na
œciernisku pomiêdzy Reg¹, a Jeziorem Miejskim.
Piszê to, aby zwróciæ uwage
Czytelnikwó, szczególnie posiadaj¹cych czworonogi, aby nie puszczac psów ze smyczy w tym rejonie,
jak równie¿ osoby z ma³ymi dzieæmi powinny zachowac szczególn¹
ostro¿noœæ w tym rejonie.
Z powa¿aniem Czytelnik
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Staruszka zginê³a
w po¿arze
(KROSINO, gm. Resko). Tragiczny w
skutkach po¿ar mia³
tu miejsce 3 maja. W
p³omieniach zginê³a
83. letnia kobieta.
Informacjê o po¿arze Komenda
Powiatowa Stra¿y Po¿arnej w
£obzie otrzyma³a o godzinie 9.05 z
JRG Œwidwin. W tym czasie ³obeskie jednostki dogasza³y po¿ar stogu w Worowie w gminie £obez.
Bezpoœrednio z ca³onocnego gaszenia po¿aru w Worowie stra¿acy
wyruszyli na akcjê do Krosina w
gminie Resko.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e po¿arem objête zosta³o mieszkanie oraz
dwa pomieszczenia na poddaszu w
czterorodzinnym budynku parterowym w zabudowie szeregowej. P³omienie wydostawa³y siê ju¿ na zewn¹trz. Na miejsce zdarzenia przyby³o 11 zastêpów stra¿y po¿arnej, w
tym trzy zastêpy z powiatu œwidwiñskiego: dwie jednostki z JRG Œwidwin oraz OSP z Rusinowa, pozosta³e jednostki z powiatu ³obeskiego. Na miejsce przyby³y równie¿
dwie karetki pogotowia oraz dwa
samochody policyjne. Na miejscu
czynnoœci z ramienia policji nadzorowa³ zastêpca komendanta KPP
£obez, natomiast czynnoœci wyko-

nywali policjanci z posterunku w
Resku.
Jedno z mieszkañ nie by³o zamieszka³e. Stra¿acy z dwóch pozosta³ych lokali ewakuowali dwie rodziny. Od nich dowiedzieli siê, ¿e
brakuje starszej kobiety, która zajmowa³a mieszkanie objête po¿arem. Gdy czêœæ stra¿aków walczy³a
z ¿ywio³em, czêœæ, po za³o¿eniu masek powietrznych, przeszukiwa³o
mieszkanie, w którym wci¹¿ szala³
ogieñ. Sytuacja by³a o tyle groŸna,
¿e po¿ar trawi³ równie¿ znajduj¹ce
siê nad mieszkaniem poddasze i
dach. Stra¿akom nie uda³o siê odnaleŸæ kobiety.
Po opanowaniu ognia stra¿acy
ponownie weszli do mieszkania i
dopiero wówczas odnaleŸli nadpalone zw³oki starszej kobiety. Najprawdopodobniej najpierw mieszkanka uleg³a zaczadzeniu, ale czy
tak rzeczywiœcie by³o, wyka¿e sekcja zw³ok. Decyzj¹ prokuratora
obecnego na miejscu, spalone zw³oki zosta³y zabezpieczone do czasu
wyjaœnienia przyczyny zgonu.
Przyczyna po¿aru nie jest jeszcze znana, ustali j¹ bieg³y s¹dowy w
zakresie po¿arnictwa, który równie¿ znajdowa³ siê na miejscu zdarzenia. Prawdopodobnie jest ni¹
zaprószenie ognia.
Spaleniu uleg³o mieszkanie
wraz z poddaszem i dachem; podczas akcji gaœniczej zosta³o zalane
jedno mieszkanie.
Na miejsce przyjecha³ równie¿
burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski w celu udzielenia niezbêdnej
pomocy ludziom, którzy zostali
ewakuowani.
MM
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Po¿egnaliœmy
Ewê Ciborowsk¹
(£OBEZ) W pierwsz¹ majow¹ sobotê 2013 roku po¿egnaliœmy Ewê Ciborowsk¹, z d.
Wojciechowsk¹.
Ewa by³a kobiet¹ piêkn¹ i
m¹dr¹, pogodn¹ i wra¿liw¹. Jako
„m³oda lekarka” - „dr Ewa” przyby³a do £obza w po³owie lat
70. i - co czêsto podkreœla³a - „pokocha³a to miasteczko”. Dodaæ
nale¿y, ¿e jak to na ogó³ bywa, na
dobre i na z³e. To z³e zabra³o J¹ w
okresie „dojrza³ego rozkwitu”.
Mój przyjaciel, znany warszawski profesor pneumologii,
zapytany o szanse Ewy odpowiedzia³ krótko: „Trzeba mieæ szczêœcie”. Tego niestety zabrak³o
Ewie. Ka¿dy, kto pozna³ Ewê, ten

z pewnoœci¹ nigdy Jej nie zapomni. Tak, jak pisz¹cy te s³owa.
Piotr

20 latek ze œrodkiem
odurzaj¹cym
W sobotê 4 maja w £obzie funkcjonariusze Wydzia³u Kryminalnego zatrzymali 20.letniego mieszkañca gminy £obez, który posiada³
przy sobie œrodek odurzaj¹cy w
postaci suszu roœlinnego. Mê¿czy-

zna zosta³ ju¿ przes³uchany w charakterze podejrzanego i us³ysza³
zarzut posiadania œrodków odurzaj¹cych wbrew przepisom ustawy. Za
przestêpstwo to grozi mu kara do 3
lat pozbawienia wolnoœci.
MM

Sp³on¹³ stóg s³omy
(WOROWO). 2 maja w Worowie pali³ siê stóg s³omy. O zdarzeniu stra¿acy dostali zg³oszenie o
godz. 22.27.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e pali
siê stóg s³omy o wielkoœci 20 na 50
metrów i wysokoœci 4 metrów. Do
godz. 9.19 nastêpnego dnia walczy-

³o z ¿ywio³em 10 zastêpów stra¿aków z gmin £obez i Wêgorzyno.
Rano ³obescy stra¿acy otrzymali
rozkaz udania siê do gaszenia po¿aru domu w Krosinie. W Worowie
zosta³a jednostka z Wêgorzyna, by
dogasiæ po¿ar i zadbaæ o bezpieczeñstwo.
MM
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Czekaj¹c na tragediê?
(£OBEZ). Tu¿ za rogatkami
miasta znajduje siê pobojowisko,
w którym ³atwo zgin¹æ, albo zagin¹æ. Nikogo to jednak nie interesuje. Czy¿by w³adze czeka³y na
tragediê?
W minionym roku pisaliœmy o
terenie pozostawionym przez firmê
Emiraty, która dzia³a³a przy wjeŸdzie do £obza, od strony Œwidwina.
Informowaliœmy wówczas, ¿e znajduj¹ siê tam niezabezpieczone studnie, ¿e jest to ulubiony teren zabaw
dzieci, ¿e wykopywane s¹ stamt¹d
kable i przywo¿one tam œmieci.
Napisaliœmy i nic, dos³ownie nic siê
nie zmieni³o. Nikt nie poniós³ za to
¿adnej odpowiedzialnoœci, teren jak
by³ niebezpieczny, tak jest nadal,
wszystko jak by³o, tak jest nadal,
tyle ¿e w o wiele gorszym stanie.
Niezabezpieczone studnie nie
maj¹ ocembrowania i wœród traw
trudno je zauwa¿yæ, ³atwo jednak
wpaœæ. O wyjœciu z nich o w³asnych
si³ach nie ma mowy. Znajduj¹ siê
opodal drogi, spod której ktoœ systematycznie i pracowicie wyci¹ga
kable. Poucinane i czêœciowo wyrwane z ziemi s¹ dodatkowym niebezpieczeñstwem. Zapach ropy jak
roznosi³ siê w sierpniu ubieg³ego

CMYK

roku, tak roznosi siê nadal, z tym, ¿e
przemieszany jest obecnie z zapachem œmieci które zalegaj¹ zarówno przed wjazdem na teren prosperuj¹cej tu niegdyœ firmy, jak i na
placu wewn¹trz. Rozbierane i niszczone systematycznie obiekty niebawem run¹, podobnie jak betonowy s³up, który podkopano, aby wyj¹æ z niego kable. Na samym placu
mo¿na wyk¹paæ siê w cieczy znajduj¹cej siê w podziemnym zbiorniku, ale kogo to w ogóle obchodzi, bo
zapewne najmniej s³u¿by porz¹dkowe w mieœcie. Patrz¹c na ten teren,
odnosi siê wra¿enie, ¿e w gminie nie
ma odpowiedzialnych s³u¿b za doprowadzenie do zabezpieczenia terenu oraz ukaranie tych, którzy do
niebezpieczeñstwa doprowadzili i
wci¹¿ doprowadzaj¹.

O poczuciu bezkarnoœci niech
œwiadcz¹ chocia¿by p³yty z naklejonymi produktami sprzedawanymi w

sklepie oferuj¹cym p³ytki ceramiczne; ceny i nazwy produktów s¹ doskonale czytelne.
MM

£OBEZ
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Nowa sieæ dla Dalna
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Budowa nowej oczyszczalni œcieków w £obzie
szacowana na 12,5 miliona z³

Zd¹¿yæ przed 2015

Naprawa awarii wodoci¹gu (foto archiwum)

(DALNO,
gm.
£obez).
Wprawdzie gmina og³osi³a ju¿
przetarg na wymianê sieci wodoci¹gowej wraz z modernizacj¹
instalacji wewn¹trz hydroforni
znajduj¹cej siê w Trzeszczynie, to
jednak sytuacja mieszkañców
Dalna, Trzeszczyny i Przyborza
nie jest do pozazdroszczenia. S¹
pe³ni obaw, nie bez przyczyny.
Mieszkañcom Dalna ciep³o i
wodê dostarcza spó³dzielnia „Nadzieja”. Kondycja finansowa spó³dzielni wysz³a na jaw w ubieg³ym
roku, gdy to przez kilka miesiêcy
s¹czy³a siê woda z pêkniêtych rur,
tworz¹c na polu jednego z rolników
sporych rozmiarów oczko wodne.
Mieszkañcy Dalna ¿artowali wówczas, ¿e jest ono ju¿ tak d³ugo, ¿e
oczko zamieni³o siê w staw rybny.
Wówczas te¿ gmina wspomog³a
mieszkañców, tak aby zabezpieczyæ
ich w wodê. Jednak by³o oczywistym, ¿e stare rury bêd¹ notorycznie
pêka³y i nic ju¿ nie dadz¹ wymiany
elementów sieci. Nale¿y wymieniæ

ca³¹ sieæ. Plany dostarczania wody
dla Dalna, Trzeszczyny i Przyborza
z ujêcia wody w £obzie maj¹ wiele
lat. Czêœæ sieci zosta³a poci¹gniêta
do Trzeszczyny i nigdy jej nie uruchomiono. Teraz gmina po³o¿y rury
z Trzeszczyny do Dalna. To jednak
nadal nie rozwi¹zuje problemu, bowiem zarówno hydrofornia, jak i
ujêcie wody nale¿y do spó³dzielni.
Rozwi¹zaniem by³oby przekazanie
na rzecz gminy obiektów spó³dzielczych albo dostarczanie wody z ujêcia w £obzie. Czy któreœ z tych rozwi¹zañ zostanie wdro¿one w ¿ycie,
czas poka¿e.
Obecnie wiadomo jednak, ¿e
roboty budowlane sieci wodoci¹gowej maj¹ zostaæ wykonane metod¹
odkrywkow¹ ze wzglêdu na ci¹g³e
dostarczania wody dla mieszkañców Dalna. Wymieniana sieæ wodoci¹gowa bêdzie uk³adana w miejscu
czynnego wodoci¹gu. Wykonawca
bêdzie zobowi¹zany do nieprzerywania przesy³u wody. Remont hydroforni polegaæ ma na wymianie
uk³adu rur z armatur¹.
MM

Wy³o¿enie do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy £obez

Wiatraki bêd¹ otaczaæ £obez
(£OBEZ) W zwi¹zku z tym, ¿e burmistrz nie raczy³ poinformowaæ
naszych czytelników o istotnej dla nich sprawy, publikujemy informacjê o kolejnej zamierzonej lokalizacji elektrowni wiatrowych.
W zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XX/165/12 Rady Miejskiej w £obzie z dnia
5.09.2012 r. zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê Nr LVIII/376/10 Rady Miejskiej w £obzie z
dnia 19.10.2010 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego przedmiotem ustaleñ planu miejscowego
jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym u¿ytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze stref¹ oddzia³ywania i sieciami oraz urz¹dzeniami infrastruktury technicznej w czêœci
obrêbu Zagórzyce, Zajezierze, Ro¿nowo £obeskie, burmistrz poinformowa³
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu planu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 2 do 24
maja 2013 r. w Urzêdzie Miejskim w £obzie, w pokoju nr 8, w godz. 8-15.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 17 maja 2013 r. w Urzêdzie Miejskim w £obzie w pokoju nr 8
o godz. 11.00. Ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu mo¿e
wnieœæ uwagi i wnioski w terminie do 7 czerwca 2013 r.
KAR

(£OBEZ). Do 2013 roku aglomeracja £obez musi byæ skanalizowana w 90 proc. Do tego jeszcze
sporo brakuje, podniesiono wiêc
czynsz dzier¿awny w op³atach za
wodê i œcieki i zaplanowano zadania nie tylko dla miasta, ale i dla
ca³ej gminy z wykazaniem lat, w
których zadania bêd¹ wykonywane.
Zgodnie z planami w tym roku
mia³a byæ wykonana kanalizacja w
ul. Rapackiego. Plany te jednak
odroczono na kolejne lata ze wzglêdu na... rondo.
- Zgodnie z zamierzeniami Zarz¹du Dróg Wojewódzkich mia³o
byæ robione rondo przy poczcie.
¯eby je zmodernizowaæ, to trzeba
od razu wymieniæ sieci. Okaza³o siê,
¿e zabrak³o marsza³kowi pieniêdzy
i by³ wybór: albo rondo przy poczcie
albo przy domu kultury, wybraliœmy
przy domu kultury – powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Tym samym kanalizacja w tej
ulicy bêdzie robiona za dwa - trzy
lata.
- Zwiêkszyliœmy czynsz dzier¿awny w stawce metra szeœciennego
wody, ¿eby miêdzy innymi z tych
op³at budowaæ kanalizacjê, bo z
samego bud¿etu nie jesteœmy w stanie zrobiæ. ZapóŸnienia mamy bardzo du¿e, a Unia ustanowi³a 2015

rok, rokiem granicznym. Do tego
roku musimy mieæ 90 procent aglomeracji skanalizowanej. A aglomeracja to nie tylko £obez, ale Dalno,
Suliszewice, Wysiedle i Niegrzebia.
W tej chwili dla trzech miejscowoœci projektanci wykonuj¹ projekt
kanalizacyjny. Dalno jest skanalizowane i ma swoj¹ oczyszczalniê. Jesteœmy w przededniu podpisania
umowy budowy - mo¿na powiedzieæ - nowej oczyszczalni œcieków
w £obzie, gdzie wartoœæ kosztorysowa wynosi 12,5 miliona z³. W
czerwcu bêdziemy prawdopodobnie po podpisaniu umowy i bêdziemy rozpisywaæ przetarg. Oczyszczalnia musi byæ skoñczona do 2015
roku - doda³ wiceburmistrz.
W mieœcie w tym roku bêdzie
wykonywana kanalizacja w ul. Murarskiej, odcinek od sklepu po
schodkach do ul. Koœciuszki i
£obzówek. Ze œrodków gminy bêdzie te¿ wykonana kanalizacja w
czêœci ul. Bocznej. W przysz³ym
roku ma byæ poprowadzona sieæ w
odcinku ul. Niepodleg³oœci do Zarz¹du Dróg Powiatowych, w ul. Sikorskiego, ul. Sienkiewicza i w ul.
Cichej. W latach 2015-2016 planowane jest wykonanie kanalizacji w
ul. Obroñców Stalingradu od mostu
i w ul. Rapackiego. Obecnie trwa
inwestycja na „Zatorzu”.
MM

Obwodnicy nie bêdzie
(£OBEZ). Czêœæ mieszkañców
ul. Wêgorzyñskiej jest zaniepokojona, ¿e tamtêdy zostanie puszczony ruch pojazdów powy¿ej 3,5 tony.
Jak wyjaœni³ wiceburmistrz
£obza Ireneusz Kabat podczas sesji
Rady Miejskiej, nigdy nie planowano obwodnicy w tamtym miejscu.

- Bêdzie tam ruch pojazdów do
3,5 tony. Tylko w przypadku jakiejœ
awarii, warunkowo przez jeden do
trzech dni bêdzie puszczony ruch
ciê¿ki. ¯adnej obwodnicy na ulicy
Wêgorzyñskiej nikt nie planowa³ i
planowaæ nie bêdzie – zapewni³
wiceburmistrz.
MM
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Bezpieczna majówka Pielgrzymka
z najm³odszymi
do Lichenia

(DOBRA) W czasie trwania
d³ugiego weekendu majowego policjantka z Komendy Powiatowej
Policji w £obzie uda³a siê z wizyt¹
do najm³odszym mieszkañców
Dobropola. Spotkanie poœwiêcone by³o tematyce bezpiecznego
wypoczynku.
W trakcie spotkania poruszana
by³a tematyk bezpiecznych zabaw
na œwie¿ym powietrzu oraz zachowañ nad wod¹. Ponadto dzieci odpowiada³y na pytania zadawane
przez policjantkê, a dobre odpowiedzi nagradzane by³y pami¹tkowymi
odblaskami. Na koniec wizyty

odby³ siê konkurs podczas, którego
dzieci w grupach na p³ycie boiska
malowa³y policyjny radiowóz. Nagrod¹ by³a mo¿liwoœæ „zwiedzania”
i krótkiej przeja¿d¿ki policyjnym
busem. Wszystkie grupy zaciêcie
walczy³y o „g³ówn¹ nagrodê”.
Wy³oniæ zwyciêzcê by³o bardzo
trudno, dlatego ka¿da dru¿yna zdoby³a „g³ówn¹ nagrodê” i ka¿de
dziecko mog³o zobaczyæ samochód
s³u¿¹cy policjantom w codziennej
pracy od œrodka. Najm³odsi z wielk¹
ciekawoœci¹ i radoœci¹ wsiadali do
policyjnego radiowozu i nie bardzo
chcieli go opuszczaæ.
(kp)

NietrzeŸwi kieruj¹cy
NietrzeŸwi kieruj¹cy
1.05.2013 r. w Wysiedlu mieszkaniec gminy £obez kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci 0,90 mg/l.
1.05.2013 roku o godz. 19.45
mieszkaniec gminy £obez kierowa³
motorowerem w stanie nietrzeŸwoœci 0,66 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
2.05.2013 r. w Maliñcu, mieszkaniec gminy Radowo Ma³e kierowa³ motorowerem, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci 0,45 mg/l.

Dachowa³a
3.05.2013r. na drodze Siedlice –
Borkowo mieszkanka Wêgorzyna
kieruj¹c samochodem Daewoo, z
nieustalonych przyczyn na prostym
odcinku drogi straci³a panowanie
nad pojazdem, w wyniku czego dachowa³a. Na miejscu pomocy udzielali stra¿acy z OSP Dobra, którzy od
godz. 22.01 do godz. 24.48 oœwietlali teren. Pasa¿erki po przebadaniu w szpitalu zosta³y wypisane do
domu.

4.05.2013 roku w Siedlicach
mieszkaniec gminy Radowo Ma³e
kierowa³ Peugeotem w stanie nietrzeŸwoœci - 1,25 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
4.05.2013 roku na drodze Resko
– £osoœnica mieszkaniec gminy
Resko kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwoœci 1,35 mg/l alkoholu,
³ami¹c jednoczeœnie s¹dowy zakaz
prowadzenia rowerów.

Kolizja
4.05.2013 r. w £obzie na ul.
Drawskiej mieszkaniec £obza, kieruj¹c samochodem Ford, w trakcie
manewru wyprzedzania nie upewni³
siê, ¿e jad¹cy przed nim kieruj¹cy
samochodem ciê¿arowym DAF rozpocz¹³ manewr wyprzedzania, w
wyniku czego dosz³o do zderzenia i
uszkodzenia pojazdów.

Z³ama³ zakaz
4.05.2013 roku na drodze Resko
– £abuñ Wielki mieszkaniec gminy
Resko kierowa³ rowerem, a mia³ s¹dowy zakaz prowadzenia rowerów.

W dniach 19-22.04.2013 r. odby³a siê trzecia pielgrzymka
uczniów Placówek Edukacyjnych
w Radowie Wielkim do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
Pierwszego dnia, tu¿ po przyjeŸdzie i zakwaterowaniu w pensjonacie „U Jaœka”, udaliœmy siê na spacer po Sanktuarium Maryjnym.
Wieczór up³yn¹³ nam na odpoczynku i zabawach na placu aktywnoœci.
Drugiego dnia wycieczki pojechaliœmy zwiedzaæ Las Gr¹bliñski
razem z ksiêdzem Jackiem, gdzie
przemierzaliœmy trasê Drogi Krzy-

¿owej. Po zwiedzaniu przyszed³
czas na wspólny posi³ek i zakup
pami¹tek.
Trzeciego dnia udaliœmy siê na
mszê œwiêt¹ do Bazyliki Licheñskiej, a póŸniej weszliœmy w skupieniu na Golgotê. W trakcie wycieczki
graliœmy w ró¿ne gry, tj. badminton,
ringo, pi³ka no¿na, a tak¿e jedliœmy
pieczone kie³baski z grilla i ogl¹daliœmy filmy. Szczêœliwi wróciliœmy
do szko³y. Wycieczka bardzo mi siê
podoba³a. Szkoda, ¿e taka okazja
jest tylko raz w roku…
Wojciech Frost,
uczeñ Gimnazjum

Przysz³a wiosna,
p³on¹ trawy
(POWIAT) Wiosna nieodmiennie kojarzy siê nie tylko z
przyrod¹ budz¹ca siê do ¿ycia, ale
i p³on¹cymi ³¹kami. Tradycyjnie o
tej porze roku co jakiœ czas stra¿acy wyruszaj¹ do akcji gaszenia
traw, które podpalane s¹ czasami
dla ¿artu, a czasami zgodnie z fa³szywym wyobra¿eniem o u¿yŸnianiu w ten sposób gleby i robieniu miejsca wiosennej trawie.
1 maja stra¿acy z OSP Resko od
godz. 15.20 do godz.16.23 gasili
p³on¹ce trawy w Resku. Do nastêpnych wyjechali ju¿ o 17.47 tym razem do Krosina. 2 maja stra¿acy z
JRG £obez od godz. 18.16 do godz.
18.30 gasili trawy przy ul. H. Sawickiej. 3 maja trawy p³onê³y w Przemys³awiu, dok¹d wyruszyli stra¿acy
z JRG £obez. Dzia³ania trwa³y od

godz. 14.29 do godz. 15.02. Ju¿ o
15.01 by³o kolejne zg³oszenie tym
razem do p³on¹cych traw w Wêgorzynie. Tam udali siê ochotnicy z
Wêgorzyna. Dzia³ania zakoñczono
o godz. 15.15. nastêpne trawy pali³y
siê w Karwowie w gminie £obez,
dok¹d wyruszyli stra¿acy z JRG
£obez. Dzia³ania trwa³y od godz.
20.38 do godz. 21.13.
4 maja ochotnicy z Wêgorzyna
od godz. 12.32 do godz. 13.00 gasili
trawy w Runowie. Na drugi dzieñ
równie¿ ochotnicy z Wêgorzyna od
godz. 14.23 do godz. 14.58 gasili
trawy w Wêgorzynie.
W Kraœniklu £obeskim dla odmiany pali³y siê œmieci na nielegalnym wysypisku. Do akcji wyruszyli
ochotnicy w Wêgorzyna. Gaszenie
trwa³o od godz. 20.44 do godz.
22.20.
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Stare spo³eczeñstwo i bezrobocie
(POWIAT). Jak wynika z
opracowania Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie, liczba mieszkañców powiatu ³obeskiego systematycznie maleje.
W 2002 roku w powiecie ³obeskim mieszka³o 38.600 osób, w
2007 – 37.900 w 2012 roku – 38.338
osób. Na 1 km. kw. powierzchni
ogólnej powiatu ³obeskiego przypada³o przeciêtnie 36 osób, przy œredniej dla województwa zachodniopomorskiego wynosz¹cej 75 osób.
Spadek liczby osób systematycznie
spada³ do roku 2010 od roku 2010
liczba osób mieszkaj¹cych w powiecie wzros³a o 438. Systematycznie zmniejsza siê liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, w 2002
roku wynosi³a ona 9.593, w roku
2012 - 7.467. Liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym by³a w 2012
ni¿sza od lat poprzednich, mimo
wiêkszej liczby mieszkañców ogó³em w tym roku. W wieku przedprodukcyjnym jest wiêcej ch³opców i
mê¿czyzn od dziewcz¹t i kobiet.
Gdy w 2002 r. ró¿nica wynosi³a 169
na korzyœæ mê¿czyzn, to w 2012
by³o ju¿ o 183 mê¿czyzn wiêcej.
W wieku produkcyjnym liczba
osób wzrasta. W 2002 roku na terenie powiatu ³obeskiego by³o 23.398
osób w wieku produkcyjnym, w
roku 2012 – 24.665 osób. W wieku
produkcyjnym jest wiêcej mê¿czyzn od kobiet, ró¿nica ta stale
roœnie. O ile w roku 2002 na terenie
powiatu ³obeskiego by³o w tym
przedziale wiekowym wiêcej o
1.374 mê¿czyzn, to w roku 2012
roku o 2.157 wiêcej mê¿czyzn od
kobiet.
W wieku poprodukcyjnym przewa¿aj¹ kobiety, liczba osób w tym
przedziale stale roœnie. W 2002 roku
by³o 2.095 wiêcej kobiet od mê¿czyzn na 5.609 osób w tym wieku
ogó³em. W 2012 roku liczba mê¿czyzn praktycznie nie uleg³a zmianie (w 2002 roku 1757, w 20012 –
1753), natomiast wzros³a liczba kobiet – z 3.853 do 4.453. Na jednego
mê¿czyznê w wieku poprodukcyjnym przypada³o œrednio 2,5 kobiet.
Organizacja narodów Zjednoczonych opracowa³a skalê demograficzn¹, z godne, z któr¹ dzieli siê
populacjê na m³od¹, dojrza³¹ i star¹.
O tej ostatniej jest mowa, gdy powy¿ej 7 proc. ludnoœci jest w wieku
przynajmniej 65 lat i wiêcej. W powiecie ³obeskim odsetek ten wynosi
15 proc. Tym samym o populacji
powiatu ³obeskiego mo¿na mówiæ,
jako o populacji starej.
Bezrobocie
W 2012 roku bezrobotni stano-

wili niemal 9 proc. mieszkañców
powiatu ³obeskiego i niemal 14 proc.
osób w wieku produkcyjnym. Mimo
i¿ wiêcej jest mê¿czyzn w wieku
produkcyjnym, jednak w PUP
£obez w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych dominuj¹ kobiety.
Najliczniejsza grupê bezrobotnych w latach 2009-12 stanowi³y
osoby w wieku od 25 do 34 lat (od 27
do 28,76 proc. bezrobotnych). Najwiêkszy wzrost bezrobocia mia³
miejsce jednak w grupie wiekowej
18-24 lata, najwiêksze zmniejszenie
liczby osób bezrobotnych w analogicznym czasie mia³o miejsce w grupie wiekowej 25-34 lata.
Wiêkszoœæ bezrobotnych z terenu powiatu ³obeskiego zarejestrowanych w PUP to osoby z wykszta³ceniem gimnazjalnym i ni¿szym
oraz zasadniczym zawodowym (odpowiednio 38,7 proc. i 31,4 proc.
ogólnej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych na koniec 2012, które
podobnie jak w roku 2009 ³¹cznie
stanowi³y ponad po³owê populacji
bezrobotnych (70,1 proc. w roku
2012 wobec 70,8 proc. w roku
2009). Osoby z wykszta³ceniem
œrednim zawodowym i ogólnokszta³c¹cym stanowi³y 25,17 proc.
ogó³u bezrobotnych wobec 25,4
proc. w roku 2009. W 2012 roku
osoby z wykszta³ceniem wy¿szym
stanowi³y 4,72 proc. populacji ogó³u bezrobotnych wobec analogicz-

nego poziomu w roku 2008.
Bezrobotne kobiety charakteryzowa³y siê odmienn¹ struktur¹ wykszta³cenia ni¿ mê¿czyŸni. Wykszta³cenie œrednie i wy¿sze posiada³o wed³ug stanu na koniec grudnia 2012 r. 33,05 proc. kobiet wobec 33,06 proc. kobiet w roku 2009,
podczas gdy odsetek mê¿czyzn o
tym poziomie wykszta³cenia wyniós³ 26,43 proc. wobec 21,7 proc.
w roku 2009.
Wzrasta te¿ liczba osób bezrobotnych
niepe³nosprawnych.
Wiêkszoœæ pozostawa³a bez zatrudnienia powy¿ej roku.
Kogo poszukuj¹
pracodawcy?
W powiecie ³obeskim na jedn¹
ofertê pracy przypada piêciu bezrobotnych.
Najliczniejsz¹ grupa zawodow¹ byli sprzedawcy (263 osób),
robotnik gospodarczy (94 osoby),
murarz (71 osób), kucharz (69
osób), operator pojazdów i maszyn
rolniczych (64).
Najwiêcej ofert pracy odnotowano dla robotników gospodarczych, robotników pomocniczych
w przemyœle przetwórczym, pozosta³ych pracowników obs³ugi biurowej, monterów aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej, sprzedawców. Wiêkszoœæ
z nich to oferty subsydiowane.
Na rynku pracy brakowa³o pra-

cowników w zawodach: pozostali
pracownicy obs³ugi biurowej, stolarze meblowi i pokrewni, przetwórca ryb, pracownik kancelaryjny, sekretarka, opiekunka dzieciêca, asystent nauczyciela przedszkola, pozostali technicy mechanicy.
W powiecie ³obeskim wyst¹pi³o
12 zawodów zrównowa¿onych by³y
to: in¿ynier mechanik- technologia
mechaniczna, archiwista, opiekun w
domu pomocy spo³ecznej, recepcjonista, rejestratorka medyczna.
W 2012 roku zg³oszono 998
ofert pracy, najwiêksza liczba w
bran¿y: przetwórstwo przemys³owe
– 291, administracja publiczna i
obrona narodowa, obowi¹zkowe
zabezpieczenia spo³eczne – 273,
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, wy³¹czaj¹c motocykle – 97, rolnictwo,
leœnictwo, ³owiectwo i rybactwo –
86, edukacja – 45.
Kogo pracodawcy
nie potrzebuj¹?
Na terenie powiatu odnotowano
30 zawodów nadwy¿kowych, do
których nale¿¹ m.in.: pilarz, przedstawiciel handlowy, rzeŸnik-wêdliniarz, kierowca samochodu dostawczego, asystent osoby niepe³nosprawnej, sprzedawca w bran¿y
spo¿ywczej, wychowawca w placówkach oœwiatowych wychowawczych i opiekuñczych, kierowca ci¹gnika rolniczego.
MM

Bie¿¹ce utrzymanie, czyli jakie?
(£OBEZ-POWIAT). Za wszelkie wykroczenia bez wzglêdu na
stan dróg odpowiada kierowca.
Za co wiêc odpowiada zarz¹dca?
Teoretycznie pytanie jest ³atwe,
albowiem kierowca ma prawo ¿¹daæ
odszkodowania. W praktyce jest to
niezwykle trudne. Dziurawe drogi,
koleiny, zerwane pobocza, zatkane
studzienki kanalizacyjne - to
wszystko mo¿e staæ siê zarówno
przyczyn¹ wypadku, uszkodzenia
auta, ale i ochlapania przechodnia.
Przy tym wszystkim jak ¿art brzmi
sformu³owanie czêsto u¿ywane
przed drogowców - bie¿¹ce utrzymanie dróg.
Miêdzy innymi na tê kwestiê
zwróci³ uwagê goszcz¹cy na sesji
Rady Miejskiej w £obzie mieszkaniec Jerzy Mechliñski.
- Dziury w jezdniach, nawierzchniach, nie tylko w mieœcie, ale na terenie ca³ej gminy i powiatu. Chodzi
o to, ¿e czyta³em sprawozdanie w
zakresie firm drogowych. To s¹ kpi-

ny. „Bie¿¹ce remonty cz¹stkowe”,
je¿eli by³yby bie¿¹ce, to bie¿¹ce –
tak jêzyk polski stanowi, ¿e na bie¿¹co s¹ usuwane, a wiemy, ¿e nie s¹,
bo któryœ miesi¹c te dziury s¹. Ja
osobiœcie przy rondzie uszkodzi³em sobie oponê, jestem ciekawy,
jaka bêdzie reakcja Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich. Mam protokó³ z
policji. Zobaczymy co z tego bêdzie, nie mówi¹c o tym, jak siê ludzie wyra¿aj¹ o tej sytuacji. Podobnie jest na drogach powiatowych i
lokalnych.
Sprawa nastêpna – kanalizacje
burzowe. Mam na widoku cztery

studzienki burzówki, przy minimalnie wiêkszych opadach ni¿ ma³e,
studzienki s¹ niedro¿ne. Woda przelewa siê. Jeœli nie chc¹ tego robiæ
drogowcy, to trzeba wymusiæ na
nich, ¿eby to zlecili, bo to jest nasze
miasto – my tu ¿yjemy i my tu funkcjonujemy.
Z tego, co kiedyœ komendant
stra¿y miejskiej publikowa³ w prasie, to kierowca jest odpowiedzialny za opryskanie przechodnia. Ja
sobie nie ¿yczê byæ opryskany, ale
nie chcê te¿, aby przeciwko mnie
prowadzono postêpowanie, jak
ochlapiê kogoœ przez to, ¿e ktoœ inny
nie dba o stan urz¹dzeñ, o które
powinien dbaæ – powiedzia³ Jerzy
Mechliñski.
Studzienki mia³y byæ czyszczone, a drogi za³atane. Póki co dziury
maj¹ siê dobrze, a deszcz nie pada.
Teoretycznie ³atanie mia³o byæ zakoñczone do 10 maja, przynajmniej
na drogach wojewódzkich w
£obzie: na ul. Rapackiego i Bema.
Po¿yjemy, zobaczymy.
MM
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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 (cz. 2)
To druga czeœæ wspomnieñ œp.
Eugenii Gujskiej-Bejner, odnalezionych niedawno w archiwum. Na nasz
apel o uzupe³nienie informacji jedna z czytelniczek przynios³a do redakcji dwa zdjêcia, na których
uwieczniona jest autorka, ale te¿ ludzie zwi¹zani ze s³u¿b¹ zdrowia.
Dziêkujemy i prosimy o telefon, bo
nie zd¹¿yliœmy porozmawiaæ. I chocia¿ jest to ju¿ koniec wspomnieñ,
zbieranie okruchów z historii £obza
i powiatu jest ci¹gle aktualne. Zapraszamy do jej przypominania.
Czêœæ druga i ostatnia
wspomnieñ pani Eugenii
Gujskiej-Bejner
Nastêpnie nadmieniê kilka s³ów
o organizacji sali porodowej. My
po³o¿ne, mieszkaj¹c przy ul. Lipowej, po wyprowadzeniu siê ze szpitala z tego budynku postanowi³yœmy
zarezerwowaæ w pomieszczeniu na
parterze 1-en pokój na salê porodow¹ i po³ogow¹ – piêcio³ó¿kow¹.
By³o to wielkim udogodnieniem dla
nas po³o¿nych, jak i dla rodz¹cych, a
to z uwagi na niebezpieczne w tym
czasie poruszanie siê po mieœcie i terenie powiatu – by³ to rok 1945.
W roku 1946 przyby³a do nas dr
Nina Boguszewska, przysz³a w
p³aszczu wojskowym, jako lekarz
frontowy w stopniu porucznika.
By³o to po wyjeŸdzie dr Jakubiszyna, który d³ugo w £obzie nie pracowa³ – wyjecha³.
Dr Boguszewska pracowa³a w
£obzie 5 lat. By³a jedynym lekarzem
na miasto i powiat, pe³ni¹ca obowi¹zki: chirurga, ginekologa, pediatry i internisty. Pracowa³a po 12
godzin na dobê, zawsze czynna, pe³na energii, zapa³u poœwiêcenia. W
1952 roku dla doktor przysz³a upragniona praca w klinice pediatrycznej, a nastêpnie w dzieciêcym sanatorium przeciwgruŸczym w Szczecinie, ostatnio objê³a kierownictwo
poradni dzieciêcej w MSW w Szczecinie. Wyjecha³a od nas - po¿egna³yœmy J¹ z ¿alem. Przytoczê moment,
kiedy dr Boguszewsk¹ na Jej ¿yczenie odwozi³am poci¹giem do porodu
do szpitala w Bia³ogardzie. Zaznaczyæ chcê, ¿e w tym okresie pogotowie ratunkowe na naszym terenie
jeszcze nie istnia³o oraz to, ¿e nie

przys³ugiwa³y wówczas tak¿e urlopy macierzyñskie dla kobiet. Tote¿
doktor przyst¹pi³a do pracy po dwutygodniowym pobycie w szpitalu.
Po odejœciu doktor Boguszewskiej przyby³a do pracy lekarz med.
Eliza Samler, która pracowa³a kilka
lat w £obzie. Przybywali lekarze
dentyœci. Zaczêto organizowaæ wyjazdy z ekip¹ lekarsk¹ do odleg³ych
miejscowoœci, celem przebadania
dzieci szkolnych, kobiet ciê¿arnych
oraz kontroli stanu sanitarnego szkó³
w powiecie.
Zorganizowany doczasowo szpital w £obzie zosta³ zlikwidowany w
kwietniu 1947 roku. Po remoncie

tego pomieszczenia na I-szym piêtrze urz¹dzono izbê porodow¹ dziesiêcio³ó¿kow¹. Zatrudniony personel: dwie po³o¿ne: Gujska i Brasiun.
Ta ostatnia pracowa³a do 1953 roku.
Po Jej odejœciu przysz³a do pracy
Michalina Skowroñska, która pracowa³a do 1957 r. Od roku 1958 pracowa³a po³o¿na Janina Rabiejewska, a
od roku 1961 po³o¿na Aleksandra
Zionkowska.
Personel pomocniczy: salowe –
Helena Wierucka, Jadwiga Uszkur,
Maria Halama, Elwira Mierzwiñska,
Wanda Sadowska, Zofia Sawicka.
Kucharka – Aniela Knapik, intendent – Stefania Opuchlik.

Autorka oznaczona krzy¿ykiem, rok 1946.

Na parterze mieœci³a siê poradnia
dzieciêca, poradnia dla kobiet, poradnia skórno-wenerologiczna i gabinet lekarza dentysty. Pierwszym
lekarzem dent. by³ Czaja.
Bêd¹c po³o¿n¹ w izbie porodowej, jednoczeœnie mia³am dodatkowe zatrudnienie na 1/2 etatu w poradni „K”, nastêpnie – poradnie specjalistyczne w laryngologii i okulistyce. W poradniach tych pracowa³am do 1975 roku maj¹c za sob¹ 20
lat pracy.
Pragnê dodaæ, ¿e praca personelu obs³ugowego w latach powojennych by³a ciê¿ka i wyczerpuj¹ca z
powodu braku zmechanizowanego
sprzêtu gospodarczego. Salowe
sprz¹ta³y nie tylko pomieszczenia
izby porodowej, lecz równie¿ oœrodka zdrowia. Pra³y bieliznê s³u¿by
zdrowia rêcznie w balii, w pralni
umieszczonej w ma³ej piwnicy o
maleñkim okienku. Jednak wszyscy
byli zdyscyplinowani i wiedzieli ¿e
trzeba pracowaæ. Bardzo chêtnie
zabierali siê do pracy i nie by³o potrzeby roztaczania nad nimi kontroli. Nikt nie skar¿y³ siê i nie narzeka³.
Ka¿dy rzetelnie i sumiennie spe³nia³
zakres swoich czynnoœci. Mimo takiej pracy w tym okresie wiedzia³am
zawsze na ich obliczach uœmiech i
zadowolenie.
W zwi¹zku z szerzeniem siê obowi¹zków s³u¿by zdrowia pomieszczenia jednego budynku by³y za
ma³e. Dlatego te¿ na rzecz s³u¿by
zdrowia przekazano s¹siedni du¿y
budynek.
W drugim budynku mieœci³y siê
poradnie : przeciwgruŸliczna, dzieciêca, gebinet dentystyczny. W tym
to czasie rozpoczê³y siê dojazdy lekarzy specjalistów – miêdzy innymi
laryngolog dr Kurnatowski i okulista
dr Smolska, a póŸniej okulista Strzy¿ewski.
W dalszym ci¹gu pomieszczenia
zajmowane przez s³u¿bê zdrowia
stawa³y siê ci¹gle ciasne.
W roku 1958 zas³ug¹ by³ego w
owym czasie dr Edmunda Janika
by³o skomasowanie rozdzielonych
dotychczas budynków s³u¿by zdrowia do jednego du¿ego budynku,
przy ul. Sikorskiego 6, w którym
dot¹d mieœci siê s³u¿ba zdrowia w
komplecie. Budynek ten zosta³ dostosowany do potrzeb s³u¿by zdro-
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wia. Tutaj zlokalizowany zosta³ ca³y
oœrodek zdrowia, pracownia analityczna, izba porodowa, sanepid, poradnie specjalistyczne, które siê
masowo rozwija³y oraz inne gabinety i pracownie.
Po wyjeŸdzie dr Edmunda Janika
stanowisko kierownika Wydzia³u
Zdrowia obj¹³ dr Lech Janiak i On
dokona³ uroczystego oficjalnie
otwarcia nowej przychodni powiatowej, a wstêgê przecina³ dr Dworak
ze Szczecina. Otwarcie nowego
gmachu s³u¿by zdrowia upamiêtni³o
siê wielkim przyjêciem ok. 100 osób
i zabaw¹ taneczn¹.
W nowym budynku urz¹dzono
izbê porodów wg wymogów obowi¹zuj¹cych i sanitarnych. Izba mieœci³a siê na parterze o 13-tu ³ó¿kach,
nie raz by³o 15-cie rodz¹cych.
Izba posiada³a: salê porodow¹,
trzy sale po³ogowe, dy¿urkê, pokój
przyjêæ. W suterenie pod pomieszczeniem izby urz¹dzono kuchniê,
pralniê z wygodami.
Personel w tym okresie: trzy po³o¿ne – E. Gujska, M. Skowroñska,
J. Rabiejewska. Salowe: M. Halama,
E. Mierzwiñska. Intendent: Halina
Jasiñska, póŸniej J. Mi³os. Praczka Maria Czuhaj, kucharka - Helena
Maruszczak, Wojtkowska, Anna
Kulik.
Po³o¿ne pe³ni³y dy¿ur co trzeci¹
dobê. Urodzi³o siê w niej wiêkszoœæ
obecnych mieszkañców £obza i wsi.
Nigdy nie mia³am wypadku œmiertelnego wœród pacjentek i noworodków – mimo ¿e by³y czêsto porody
skomplikowane, jak: narodziny
bliŸni¹t, poœladkowe i trzeci okres
porodu. Nie zawsze by³o obecne
pogotowie ratunkowe, musia³yœmy
same decydowaæ.
Po³o¿ne oprócz swej pracy zawodowej jednoczeœnie prowadzi³y
magazyny /bieliznê, leki, ¿ywnoœæ/.
Dziêki wysi³kom naszego personelu
medycznego i technicznego izba
porodowa cieszy³a siê dobr¹ opini¹
– frekwencja by³a liczna.
Obszerny budynek zajmowany
od roku 1958 przez s³u¿bê zdrowia
posiada³ mo¿liwoœæ jego powiêkszenia. Jak wiadomo zakres bia³ego
personelu szerzy³ siê z roku na rok,
a wraz z tym zapotrzebowanie pomieszczeñ na dynamiczny rozwój
s³u¿by zdrowia. I tutaj nie nale¿y
omin¹æ doœæ wa¿nego faktu w historii naszej przychodni, a mianowicie:
na uwagê zas³uguje czyn m³odego
lekarze medycyny, który po ukoñczeniu studiów medycznych w
Szczecinie w 1970 r. stan¹³ do pracy
w naszej Przychodni jako kierownik
tej placówki. B³yskotliwy umys³ organizacyjny pozwoli³ mu dokonaæ w
szybkim tempie nadbudowy II piêtra
du¿ego budynku przychodni. I tak
pracê rozpoczêto póŸn¹ jesieni¹
1972 r., a na dzieñ 7 kwietnia 1973 r.
- œwiêto Pracownika S³u¿by Zdrowia
obchodziliœmy w piêknie nowoczeœnie urz¹dzonej du¿ej œwietlicy.
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WSPOMNIENIA

Personel medyczny z lek. T. Kubackim, rok 1971. Autorka czwarta z lewej.
Poza œwietlic¹ dosz³o do u¿ytku
przychodni pomieszczenie dla Dyrektora Zespo³u Opieki Zdrowotnej,
sekretariatu, osiem pomieszczeñ
biurowych, protezownia, szatnia dla
ca³ego personelu, pomieszczenia
barowe, magazynu z artyku³ami piœmiennymi, drukami i narzêdziami
medycznymi.
Nadbudowa II piêtra (adaptacja
strychu przychodni na biura - przyp.
red.) tego budynku by³a marzeniem
ka¿dego pracownika, co wreszcie
sta³o siê rzeczywistoœci¹.
Smutna jednak jest prawda dr
Kubacki nied³ugo nosi³ zaszczyt
swego czynu za ¿ycia, poniewa¿
œmieræ przedwczesna zabra³a nam
dzielnego lekarza i gospodarza placówki. Nadmierny wysi³ek w³o¿ony
w studia, pracê zawodow¹ i ostatnio
podjêty czyn przebiegaj¹cej nadbudowy gmachu, wyczerpa³ jego si³y i
w dniu 30 kwietnia 1973 r. odszed³
na zawsze. W dniu œmierci w przed
dzieñ Œwiêta Pracy skontrolowa³
dyskretnie za³ogê przychodni – pytanie - Czy dobrze ju¿ jesteœcie przygotowani do obchodu 1-Majowego?
By³y to Jego ostatnie s³owa do pracowników.
W dniu œwiêta 1-Maja spostrzegliœmy klepsydry w zwi¹zku ze
œmierci¹ lekarza T. Kubackiego. W
ostatniej us³udze ca³a za³oga wziê³a
czynny udzia³ w piêknie zorganizowanym pogrzebie. W naszej pamiêci
pozostaje nadal.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e chlub¹ nas
wszystkich jest budynek przychodni
piêknie po³o¿ony, dobrze wyposa¿ony, zagospodarowany i wykorzystany odpowiednio pod ka¿dym wzglêdem locum do maximum. Jest bodaj

najpiêkniejszy z posiadanych przychodni w ca³ym województwie. W
takim oœrodku s³u¿y chêæ do pracy,
rêce same siê rw¹.
Wspomnienia moje opisane doœæ
obszernie przedstawiaj¹ jednak 30lecie pracy w telegraficznym skrócie
i dobiegaj¹ koñca. Pracê w po³o¿nictwie, któr¹ wykonywa³am od 19451968 przynios³a mnie wiele satysfakcji i zadowolenia. Lubi³am swoje
pacjentki i noworodki. Staram siê je
otoczyæ dobr¹ opiek¹, atmosfer¹
³adu i bezpieczeñstwa. Zdarza³o siê
czêsto, ¿e zmuszona by³am przebywaæ w izbie po 3-4 doby, zastêpuj¹c
chore i urlopowane kole¿anki. Przypominam sobie kiedy przebywa³am
w izbie ca³y miesi¹c sierpieñ bez
przerwy – du¿o by³o porodów, poniewa¿ po³o¿na Rabiejewska przebywa³a na urlopie macierzyñskim, a
druga po³o¿na Wanda /nazwiska nie
pamiêtam/ otrzyma³a sanatorium.
St¹d bardzo czêsto by³am przemêczona i wyczerpana piln¹ prac¹. Za
takie dy¿urowanie nie pobiera³am
nigdy dodatkowego wynagrodzenia,
gdy¿ po³o¿n¹ zosta³am z zami³owania. Zawsze stara³am siê dobrze, rzetelnie wype³niaæ swoje obowi¹zki
dla dobra spo³eczeñstwa. Praca zawodowa by³a moj¹ wielk¹ pasj¹, bo
có¿ mo¿e byæ piêkniejszego i bardziej humanitarnego, ni¿ niesienie
pomocy cierpi¹cym.
Mile wspominam wszystkich
pracodawców, wspó³pracowników.
Do dziœ utrzymujê serdeczny kontakt z Przychodni¹ Powiatow¹ i nigdy nie chcia³abym siê rozstaæ. Tak
szybko i niepostrze¿enie minê³o 30lecie mojej pracy zawodowej w Pol-

sce Ludowej. Za w³o¿ony trud w
odbudowie Ojczyzny otrzyma³am
wiele dyplomów uznania za pracê
zawodow¹ i spo³eczn¹ i tak: otrzyma³am odznaczenie 10-Lecia Polski
Ludowej, Gryf Pomorski, Wzorowego Pracownika S³u¿by Zdrowia,
Polskiego Czerwonego Krzy¿a oraz
Dyplom Pionierski na po¿egnanie
moje.
Po¿egnanie zorganizowane z
okazji mego odejœcia w Zespole
Opieki Zdrowotnej by³o bardzo uroczyste, niezapomniane wzruszaj¹ce
by³y s³owa przemówienia Dyrektora
Z.O.Z – dr Józefa Lewandowskiego.
Z g³êbokim ¿alem po¿egna³am moich pracowników, wspó³pracowników kole¿anek, z którymi przez taki
interwa³ czasu dzieli³am troski, radoœci i k³opoty dnia codziennego,
wynikaj¹ce nie tylko z pracy zawodowej, ale równie¿ z ¿ycia osobistego. Bêdê stale wspomina³a nasz¹
harmonijn¹ wspó³pracê.
Wierzê g³êboko ¿e nowy okres
¿ycia, który siê przede mn¹ otworzy³
bêdzie etapem pe³nym pogody i zadowolenia wewnêtrznego z dobrze
spe³niaj¹cego wobec Pañstwa i spo³eczeñstwa obowi¹zków. Jestem
pionierk¹ miasta £obez. Ono w moich oczach ros³o, rozbudowywa³o siê
i piêknia³o. Dziœ £obez moje miasto
liczy 8 tysiêcy mieszkañców, a zasta³am z liczebnoœci¹ 300 osób. Spêdzi³am w nim wiêksz¹ czêœæ mego
¿ycia. Cieszê siê ¿e swoj¹ prac¹
przyczyni³am siê w pewnym stopniu
do jego rozwoju i rozkwitu. A najwiêcej mnie cieszy i¿ zas³ug¹ szybkiego rozwoju miast i wsi jest sprawnie realizowany program dzia³ania
Polski Ludowej.
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W Wêgorzynie 1 maja w wyj¹tkowy sposób
W tym roku, 2013, w naszej
gminie uczciliœmy to œwiêto w wyj¹tkowy sposób. Nie by³o pochodów, ani trybun. Aktywni dzia³acze spo³eczni z Wêgorzyna i
Drawska porozumieli siê i postanowili wspólnie zwiedziæ skarby
naszej ziemi, które dnia powszedniego nie zawsze s¹ dostrzegalne. Tym skarbem s¹ grodziska
znajduj¹ce siê w naszej gminie.
Sprzed Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie, z burmistrz pani¹ Monik¹ KuŸmiñsk¹, wyruszaj¹ samochody z uczestnikami rajdu z naszego miasta i £obza, aby siê spotkaæ z
podobn¹ grup¹ z Drawska Pomorskiego. Na miejsce spotkania wybrano skrzy¿owanie dróg miêdzy
Ginaw¹ a Wiewieckiem. Doje¿d¿amy i ustawiamy siê w kierunku na
BrzeŸniak. Od strony Drawska nadje¿d¿a ponad dwadzieœcia aut z
uczestnikami rajdu. Krótkie powitania i ruszany w drogê, aby zatrzymaæ
siê w Wêgorsku. Ca³y sznur samochodów defiluje przed mieszkañcami BrzeŸniaka.
Wreszcie Wêgorsko! Wysiadamy. Wspólne foto i dró¿k¹ w prawo,
do starego m³yna. Zwiedzamy grodziska. Wspólne zdjêcie w Wêgorsku. Przy starym m³ynie s³uchamy
opowieœci pana Bogdana Przyby³y
o napêdach turbinowych w tego
typu m³ynach.
Idziemy w stronê Rogówka lasem, do jednego z najpiêkniejszych
grodzisk. Dró¿ka prowadzi nad
stromym brzegiem Wêgorzy BrzeŸnickiej. Ona to ³¹czy dwa nasze regiony, a dziêki tej rzece mamy po³¹czenie rzeki Drawy z rzek¹ Reg¹.
Ma³o tego, z Drawska mo¿emy dop³yn¹æ ³odzi¹ do morza w Mrze¿ynie.

My idziemy dalej. Las nas wita i
nam œpiewa. S³oneczko dogrzewa i
s³ychaæ szmer wij¹cej siê w dole
rzeczki. Przed nami, nad stromym
brzegiem, dostrzegamy wa³y ziemne grodziska otoczonego fos¹. Rozsypa³a siê nasza grupa po wa³ach i
ca³ym grodzisku.
S³uchamy opowiadañ dobrze
przygotowanych prelegentów z
Drawska, pana Eugeniusza Piecewicza i pana Paw³a Redmanna. By³
te¿ z nami dr historii US pan Eryk
Krasucki. Wracamy do aut. Po drodze dyskusje. Nawi¹zuj¹ siê nowe
wiêzy przyjaŸni i nowe kontakty. I
znów zostawiamy auta pod lasem w
BrzeŸniaku i brzegiem jeziora zmierzamy do równie piêknego grodziska w BrzeŸniaku. „Jeszcze tam da
siê us³yszeæ oddech œpi¹cego woja,
który tych ziem strze¿e”.
I jeszcze trzecie grodzisko. Tym
razem w Wiewiecku. Zostawiamy
nasze auta przy stacji kolejowej i
pieszo zmierzamy do celu. Po malowniczym, falistym terenie,

wzd³u¿ torów na odcinku Szczecinek – Szczecin. Czas szybko mija.
Po lewo spotykamy ruiny t³uczki
kamieni narzutowych. Jeszcze kawa³ek drogi. Koñczy siê las liœciasty
i zaczyna doœæ m³ody las iglasty. To
tutaj. Z lewej strony, na wzniesieniu
oko³o 70 metrów, jest wyj¹tkowo
ciekawe grodzisko. Po d³ugich wêdrówkach si³ nieco brakuje, ale ciekawoœæ silniejsza od zmêczenia.
Pokonujemy strom¹ wysokoœæ i ju¿
jesteœmy na grodzisku. A widoki tu
zostaj¹ urozmaicone spotkaniem z
jego mieszkañcami. Mieszka tu rodzina dzików z m³odymi dziczkami.
Uciekli jednak szybciej, ni¿ ktokolwiek zd¹¿y³ je sfotografowaæ.
Po chwili odpoczynku i ciekawych dyskusjach schodzimy z gro-

dziska, aby wróciæ do naszych samochodów, aby nastêpnie dojechaæ
do leœniczówki w Ginawie na grillowanie, posi³ek i upragniony odpoczynek. Mi³o przebiega dyskusja.
Ciekawe zawierane znajomoœci i
snucie atrakcyjnych planów na
przysz³oœæ.
Moim zdaniem, koñczy siê
okres zamkniêtych kontaktów spo³ecznych w granicach jednej gminy.
Jak pisa³ Czes³aw Mi³osz: „Jak w
makówce maku”. Miêdzy naszymi
gminami zaczynaj¹ siê nowe kontakty, nowe mo¿liwoœci i nowe
wspólne dzia³ania „Pro publiko
bono”.
Tekst i zdjêcia Zbigniew Kêdra
zbike@onet.eu
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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NIERUCHOMOŒCI

INNE

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski

Wydzier¿awiê punkt gastronomiczny w Mrze¿ynie - centrum.
500676974.

Kursy ochrony w Trzebiatowie Pocz¹tek 10.05.2013. Tel.
668-151-221.

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

Drewno kominkowo-opa³owe. Tel.
726-873-444.

Powiat ³obeski
Sprzedam 9 ha ziemi, gmina £obez.
Tel. 91 397 5894.
Sprzedam gospodarstwo rolno –
hodowlane, 38 ha, z zabudow¹.
Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie
³obeskim. Tel. 602 507 454.
£obez, sprzedam pó³ bliŸniaka 110
mkw., piwnica, strych, gara¿. Cena
255 tys. z³. Tel. 695 985 67

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

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

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokojowe, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.

MOTORYZACJA

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

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

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

MIESZKANIA

Region
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Golczewie (63mkw.). Jasne, przestronne, balkon, du¿a piwnica. Dobra lokalizacja. Mo¿liwoœæ póŸniejszego dokupienia gara¿u. Atrakcyjna cena. Tel. 663 030 705, 663 033
095.

PRACA
Powiat gryficki

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

Powiat ³obeski
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

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.

ROLNICTWO

Region

Przyjmê pracownika- traktorzystê/mechanika, prawo jazdy kat.
B i C, doœwiadczenie w mechanice maszyn rolniczych. Okolice
Gryfic. Tel. 667 612 010
Zatrudniê kucharkê w pensjonacie
w Rewalu praca od zaraz tel. 607
683 604.

DRUKARNIA

Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£OBEZ - kawalerka, 30mkw, III pietro
- CENA 75.000 z³
£OBEZ - kawalerka, pow.25,15mkw, III pietro
- CENA 70.000 z³
£OBEZ - kawalerka, pwo. 30,21mkw
- CENA 75.000 z³ - ZAMIANA
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 64,1mkw, IV piêtro
- CENA 165.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, 47,95 mkw, IV piêtro
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,37mkw, III piêtro
- CENA 170.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow.71,56mkw, II piêtro
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,57mkw, IV piêtro
- CENA 125.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow.61,28mkw, IV piêtro
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje o pow. 64,51 mkw, parter
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow.66,7mkw, parter, wysoki standard
- CENA 219.500 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow.86,06mkw, parter
- CENA 180.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 62,7mkw, IV piêtro
- CENA 170.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 56,1mkw, parter
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 67,89mkw, II piêtro
- CENA 178.000 z³
£OBEZ - dwupoziomowe, pow.61,81mkw
- CENA 200.000 z³
£OBEZ - dwupoziomowe, pow. 100,9mkw
- CENA 220.000 z³
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Gmina £obez nie chce internetu
(£OBEZ-powiat). Podczas sesji Rady Powiatu okaza³o siê, ¿e
starostwo przystêpuje do za³o¿enia internetu szerokopasmowego,
jednak jedynie na terenie £obza i
jedynie w obrêbie swoich jednostek. Gmina £obez nie by³a zainteresowana wdro¿eniem tej sieci
internetu na swoim terenie. Tym
samym £obez zostaje coraz bardziej w tyle za innymi gminami.
Sporym zaskoczeniem, szczególnie dla goœci sesji, by³a informacja przekazana przez starostê ³obeskiego Ryszarda Brodziñskiego o
przyst¹pieniu Powiatu £obeskiego
do projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego - Infrastruktura
Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
Radni otrzymali stosowny projekt
uchwa³y do przeg³osowania. Temat
wyjaœni³ starosta.
- Œwiêtej pamiêci marsza³ek
Husejko chcia³ wprowadziæ internet
szerokopasmowy na terenie ca³ego
województwa. Tamta idea upad³a.
Teraz robi siê punktowo. Mieliœmy
to w swoich wieloletnich planach
inwestycyjnych. Dzisiaj to konkretyzujemy i ograniczamy tylko do
£obza i tylko do jednostek organizacyjnych powiatu.
Dygitalizacja (ucyfrowienie)
zasobów geodezyjnych sprawi³a, ¿e
gminy dobijaj¹ siê ju¿ o to, by korzystaæ z ewidencji online. Polega to
na tym, ¿e zapisy ewidencyjne s¹
podstaw¹ do naliczania wymiaru
podatkowego, czyli tak jak jest zapisana dzia³ka w ewidencji, tak burmistrz musi zaklasyfikowaæ do odpowiedniej kategorii podatkowej.
Nie bêdê rozwija³ tego w¹tku, jak
funkcjonujemy, ale pliki, które do
nas id¹ i do nas sp³ywaj¹, s¹ przeogromne. £¹cza tradycyjne s¹ niewystarczaj¹ce. W zwi¹zku z tym
Remigiusz Kowalec, nasz informatyk, z naszym sekretarzem ca³y czas
chodz¹ wokó³ tematu. Zim¹ by³o
widaæ prace prowadzone przy policji, policja ma swoje ³¹cza. Dzisiaj
po analizie ci¹gle postêpuj¹cej i
uszczegó³awianej zak³adamy, ¿e
po³¹czymy sieci¹ szerokopasmow¹
wszystkie jednostki o charakterze
powiatowym, poczynaj¹c od Komendy Stra¿y Po¿arnej po Zarz¹d
Dróg Powiatowych i Nadzór Budowlany. Zasadniczym elementem
jest geodezja. Do tego chcemy pod³¹czyæ s¹d, prokuraturê, Sanepid.
Rozmawia³em z komendantem wojewódzkim policji w celu wykorzystania kana³ów, ale s¹ jeszcze inne
elementy, nasz Zespó³ Szkó³, Dom
Dziecka itd. W trakcie dzia³añ i prac
przygotowawczych zostaliœmy do-

proszeni przez Powiat Gryficki do
projektu realizowanego przez powiaty: gryficki, œwidwiñski i drawski. Zespó³ powiatów bêdzie wnioskowa³ o przyznanie dotacji, gdzie
jest 75 proc. dofinansowania, podobnie jak gmina Wêgorzyno. Staliœmy siê dla nich interesuj¹cym
partnerem, bo wzmacniamy si³ê
przetargow¹. Dziêki wczeœniej podjêtemu dzia³aniu SP ZZOZ Gryfice,
który zamierza doprowadziæ sieæ
szerokopasmow¹ do przychodni i
spi¹æ z K¹kolewicami, tworzy siê
zamkniêty przebieg sygna³u. W
zwi¹zku z tym nasz udzia³ wzmacnia projekt. To jest kwota w wysokoœci oko³o 450 tys. z³. Nie s¹ to
wielkie pieni¹dze, ale przysz³oœciowe rozwi¹zanie dla informatyzacji.
W tym jest 75 proc. dotacji, a naszych 25 proc. - wyjaœni³ starosta.
Na te s³owa przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Marek Kubacki
zwracaj¹c siê do goszcz¹cego na
sesji przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza Chojnackiego zapyta³, dlaczego instytucje, które
s³u¿¹ mieszkañcom £obza, czyli
£obeski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz inne instytucje gminne nie zosta³y w³¹czone
do tego projektu. Zapyta³ równie¿,
czy gmina £obez by³aby zainteresowana wspó³prac¹.
Na te pytania odpowiedzi udzieli³ przewodnicz¹cy RM Kazimierz
Chojnacki
- Temat jest stary, znany od przynajmniej 4-5 lat. Tutaj pan starosta
powiedzia³ o pierwszym rozdaniu,
gdy ¿y³ jeszcze marsza³ek Husejko.
Wtedy wstêpnie wyraziliœmy zgodê
na przyst¹pienie do programu, ale
warunki by³y zbyt rygorystyczne
pod wzglêdem finansowym. Po prostu gminy £obez na tamten czas nie
by³o staæ na to, aby w ten bardzo
ciekawy program wejœæ. Dzisiejsza

dyskusja jest dla mnie bardzo œwie¿a. Mam pytanie, czy pan starosta,
czy zarz¹d Powiatu rozmawia³ z panem burmistrzem w tej materii? Na
pewno temat nie jest zagrzebany
pod dywan i je¿eli jest taka chêæ,
wola, to nale¿y usi¹œæ, zarz¹d Powiatu, pan burmistrz i przedyskutowaæ sprawê. W tej chwili trudno mi
powiedzieæ, jaka bêdzie decyzja. Z
punktu widzenia Rady Miejskiej
jest to na pewno temat bardzo ciekawy, wrêcz warty pochylenia g³owy,
tym bardziej, ¿e s¹ to œwietne rzeczy,
jeœli chodzi o technologiê informatyczn¹. Po drugie, je¿eli uda siê
wspólnymi si³ami to zrobiæ, to i koszty po stronie odbiorcy, czyli mieszkañców gminy, ale i instytucji gminnych i powiatowych roz³o¿¹ siê i
bêdzie to taniej. Namawiam, by zarz¹d Powiatu podj¹³ jak najszybciej
rozmowy z panem burmistrzem i
potem, aby ta informacja posz³a w
kierunku radnych powiatowych i
radnych gminy, by dalej temat wspólnie pilotowaæ. Na pewno nie jesteœmy na to zamkniêci – zapewni³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Kwestiê prac zwi¹zanych z
wdro¿eniem internetu szerokopasmowego wyjaœni³ informatyk pracuj¹cy w starostwie Remigiusz Kowalec. Jak powiedzia³, w pierwszym projekcie by³o za³o¿enie takie, ¿e Gmina razem z Powiatem
stworz¹ sieæ szerokopasmow¹ na
bazie internetu dostarczonego przez
firmê, która zajmuje siê dostarczeniem internetu z sieci kolejowej. Pojawi³y siê jednak problemy z dostêpem do studzienek telekomunikacyjnych firmy Orange. Pomys³ wiêc
upad³, bowiem koszt przeci¹gniêcia
sygna³u z dworca ³obeskiego do
urzêdów by³ zbyt wysoki. Nastêpnym pomys³em by³o nawi¹zanie
wspó³pracy z policj¹, która ju¿ ma
doprowadzone œwiat³owody. Ale i

ten pomys³ nie wypali³, bowiem
by³yby zbyt du¿e koszty spiêcia
wszystkich instytucji powiatowych
rozproszonych po ca³ym mieœcie.
- Mia³em informacje, ¿e gmina
nie jest zainteresowana tego rodzaju zamierzeniem. My natomiast byliœmy zainteresowani po³¹czeniem
tylko i wy³¹cznie swoich jednostek.
Bo odwróæmy sytuacjê, jeœli zapraszamy Gminê, to wchodzimy w daleko id¹c¹ rozbudowê sieci, na któr¹
sobie nie mo¿emy pozwoliæ. W
ostatniej fazie pojawi³o siê zaproszenie nas ze strony Gryfic do spiêcia z K¹kolewicami. Temat pojawi³
siê tu¿ przed œwiêtami Wielkanocnymi. Termin sk³adania wniosków
by³ do 15 kwietnia. W zwi¹zku z
tym, ¿e Powiat £obeski zosta³ w to
w³¹czony, wyst¹piliœmy o przed³u¿enie terminu. Marsza³ek zgodzi³
siê – doda³ starosta.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Chojnacki wyjaœni³, ¿e pierwsza próba wprowadzenia internetu szerokopasmowego na
teren gminy £obez dotyczy³a wielu
milionów z³otych i dlatego zrezygnowano z tego zamierzenia. Przyzna³, ¿e nie wiedzia³ o tym, ¿e Gmina nie jest zainteresowana wprowadzeniem na swój teren internetu szerokopasmowego.
- Jeszcze raz deklarujê, ¿e na
pewno temat jest bardzo ciekawy
równie¿ dla Gminy £obez i proszê,
apelujê, aby jak najszybciej podj¹æ
rozmowy zarz¹du Powiatu z burmistrzem i zapoznanie Gminy z ewentualnymi kosztami. Myœlê, ¿e
wspólnymi si³ami ugryziemy ten
temat pozytywnie dla mieszkañców
i dla firm, które tu funkcjonuj¹ – powiedzia³ K. Chojnacki.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marek Kubacki doda³, ¿e szkoda, i¿
gmina nie wyrazi³a tym swojego
zainteresowania.
MM
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Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Szkole
Podstawowej w Wêgorzynie
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to jedno z najwa¿niejszych œwi¹t narodowych w
naszym kraju. Co roku odbywaj¹
siê z tej okazji uroczystoœci z
udzia³em najwa¿niejszych w³adz
pañstwowych, a ulice polskich
miast udekorowane s¹ bia³o-czerwonymi flagami.
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie równie¿ przygotowali siê do obchodów tej rocznicy. Wspólnie z wychowawcami
przygotowali bia³o- czerwone kotyliony i flagi pañstwowe, by 29 kwietnia 2013r., na uroczystym apelu
przygotowanym przez p. Irenê Grabowsk¹, p. D. Stefanowsk¹, p. A.
Karpowicza i p. A. Wieczorek, w
odœwiêtnych strojach zasi¹œæ na trybunach i cieszyæ siê z uchwalenia
tak wa¿nego dokumentu.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê zaœpiewaniem hymnu pañstwowego.
Nastêpnie uczniowie z klas 5 i 6
przedstawili zarys historyczny wydarzeñ poprzedzaj¹cych podpisa-

nie Konstytucji 3 Maja. ¯ywa lekcja
historii dotycz¹ca rozbiorów, symboliczne rozdarcie Polski wywar³o
na wszystkich ogromne wra¿enie.
Aktorzy przedstawili scenkê podpisania ustawy z dnia 3 maja 1791r.
oraz artyku³y, które wprowadzi³y
istotne zmiany w sytuacji polityczno-spo³ecznej naszego kraju.
Uczniowie zmierzyli siê z trudnym zadaniem aktorskim, jakim
by³o wcielenie siê w role zaborców,
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, reformatorów i pos³ów. Na scenie wyst¹pili m.in. R. Obuszyñski,
M. Ziêba, P. Bohatkiewicz, B. Szostakiewicz, G. Ziêba, D. Kar³o, D.
Wojdak. Poszczególne artyku³y z
konstytucji przedstawili uczniowie
z klasy 6a: M. Weso³owska, W. Sobecka, D. Winowska, K. £adziak, R.
Gibka, K. Ziêba, M. Krohn, K.
Kuchciak, D. Chylarczyñski, M.
Wojdak.
Wystêpy uczniów przeplatane
by³y wystêpami solistów i chóru
szkolnego, nad którym opiekê sprawuje p. D. Stefanowska. Us³yszeli-

œmy m.in. J. Acman w piosence „Jak
d³ugo na Wawelu”, D. Ni¿nika w
piosence „Na Wawel, na Wawel”, V.
Pieloch i M. Mazurczyk w utworze
„Kwiaty z tamtych lat”, W. Regulsk¹, która zaœpiewa³a utwór pt.
„Tu wszêdzie jest moja Ojczyzna”.

Uzupe³nieniem wydarzeñ omawianych na scenie by³a prezentacja
multimedialna przygotowana przez
p. A. Karpowicza.
Apel bardzo podoba³ siê publicznoœci. Dziêkujemy organizatorom za ciekaw¹ lekcjê historii. D. J.

„Œwiadomy wie, co robiæ z ZSEE!”
W Szkole Podstawowej w Wêgorzynie dzia³a ekozespó³ ETNA,
w sk³adzie: Aleksandra Lewandowska, Emila Matuszko, Zofia
Dobrzaniecka, Marta Weso³owska i Micha³ Paraszczak. Opiekunem zespo³u jest pani Joanna Stasiak.
Wszelkie dzia³ania podejmowane przez zespó³ w tym roku szkolnym s¹ zwi¹zane z pog³êbianiem i
rozpowszechnianiem wiedzy na temat w³aœciwego postêpowania z
zu¿ytym i zepsutym sprzêtem elektryczno-elektronicznym (ZSEE).
W ramach tych dzia³añ nasz zespó³ przeprowadzi³ w ka¿dej klasie
IV-VI zajêcia maj¹ce na celu zwiêkszenie œwiadomoœci uczniów na temat elektroodpadów. Ponadto zor-

ganizowaliœmy 14 marca Debatê
Ekologiczn¹ dla mieszkañców Gminy Wêgorzyno. Debatê otworzy³a
pani Lucyna Wolska, dyrektor
Szko³y Podstawowej, która przywita³a przyby³ych goœci, w tym ekspertów:
Monikê KuŸmiñsk¹ - Burmistrz
Wêgorzyna
Janinê Mazuro - przedstawiciela Urzêdu Miejskiego
Anitê Gi³ka - przedstawiciela
Nadleœnictwa £obez
Grzegorza Romañskiego - pracownika Zak³adu Us³ug Komunalnych
£ukasza Jurczyñskiego - przedstawiciela firmy TOM, zajmuj¹cej
siê zbiórk¹ m.in. ZSEE.
Celem tego spotkania by³o podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców w zwi¹zku z prawid³owym postêpowaniem z ZSEE.
15 marca zespó³ ETNA rozpocz¹³ zbiórkê elektroœmieci wed³ug wczeœniej ustalonego harmonogramu. Cz³onkowie ekozespo³u
postarali siê o odpowiedni¹ promocjê zbiórki, przygotowuj¹c plakaty i
og³oszenia. Nauczyciele, rodzice i

uczniowie pe³nili dy¿ury przy kontenerze, przyjmuj¹c zepsuty b¹dŸ
zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. Kontener by³ ustawiony prawie ca³y miesi¹c, bo a¿ do 12 kwietnia, wzd³u¿ torów kolejowych w
Wêgorzynie naprzeciwko parkingu
sklepu Biedronka. Przez ten okres
uda³o siê zebraæ 3920 kg elektoroodpadów. Firma TOM ze Szczeci-

na, z któr¹ nawi¹zaliœmy wspó³pracê by³a odpowiedzialna za ustawienie kontenera i odbiór odpadów.
Wszystkim zaanga¿owanym w
akcjê zbiórki ZSEE bardzo serdecznie dziêkujemy, szczególnie nauczycielom, rodzicom i uczniom
pe³ni¹cym dy¿ury przy kontenerze
mimo niesprzyjaj¹cej aury.
Zespó³ ETNA
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Turniej badmntona z okazji œwiêta 3 Maja
(BE£CZNA, gm. £obez) Tradycyjnie, z okazji œwiêta pañstwowego, Uczniowski Klub Sportowy
Badmintona zorganizowa³ 3 maja
w Szkole Podstawowej w Be³cznej
turniej badmintona.
Aktualni oraz byli zawodnicy
klubu z Be³cznej spotkali siê, by
uczciæ 222 rocznicê Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Do rywalizacji
w trzech kategoriach wiekowych
przyst¹pi³o ³¹cznie 20 sportowców.
Najm³odsza uczestniczka turnieju

mia³a 9 lat, natomiast najstarszy 50
lat. Atmosfera zawodów by³a jak
zawsze wspania³a. Rywalizacja toczy³a siê w duchu fair play i w wielu
pojedynkach na wysokim poziomie.
Zwyciêzcami turnieju w poszczególnych kategoriach zostali:
szko³a podstawowa:
klasy I - III
dziewczêta: Renata Posak (kl.
III, Be³czna); ch³opcy:
Jakub
Leszczyñski (kl. III, Przemys³aw)
klasy IV - VI

dziewczêta: Justyna Pancerz (kl.
VI, Be³czna); ch³opcy: Kacper Wysocki (kl. III, Be³czna)
m³odzicy i starsi: panie: Aneta
Zapa³a (Be³czna); panowie: Wiktor
Krupa (Be³czna)
Gratulujemy zwyciêzcom oraz
wszystkim uczestnikom turnieju,
gdy¿ sam udzia³ to wielki sukces dla
ka¿dego z Was.

Organizatorzy turnieju dziêkuj¹: p. Marcinowi Œwi¹tkowi w³aœcicielowi Gospodarstwa Rolnego w Be³cznej, Barbarze Kordyl pani so³tys Be³cznej oraz Piotrowi
Kielanowi - dyrektorowi szko³y w
Be³cznej za ufundowanie nagród
dla najlepszych oraz poczêstunku
dla wszystkich uczestników. Dziêkujemy równie¿ p. Agnieszce Posak
za pyszne ciasto.
KP

Gra³a liga
Wyniki i tabele

Po weekendzie lepsze nastroje
Klasa okrêgowa
regionalna
Sparta nie odpuszcza
awansu
Pi³karze Sparty Wêgorzyno poprawili celowniki i odnieœli w
dwóch kolejkach dwa zwyciêstwa,
czym ponownie w³¹czyli siê do
walki o awans. Ponownie, gdy¿ po
przegranej z wiceliderem Pomorzaninem Przybiernów szanse wyraŸnie siê oddala³y. Lider – Flota II Œwinoujœcie - wydaje siê nie do dogonienia, a wicelider – Pomorzanin
Przybiernów – ma w tym roku siln¹
ekipê i wyraŸnie nastawi³ siê na
awans, co potwierdza wynikami.
Ma jeden mecz zaleg³y (ze Œwiatowidem w £obzie) i w przypadku,
gdy wygra, bêdzie mia³ 6 punktów
przewagi nad Spart¹. To sporo, wiêc
Sparta musi wygrywaæ wszystko i
liczyæ na potkniêcia wicelidera.
Swoj¹ drog¹ – przyjdzie wêgorzynianom trzymaæ kciuki za ³obzian,
by urwali punkty Pomorzaninowi.

Sparta pierwszy mecz weekendowy wygra³a u siebie z Wichrem
Brojce 4:0 (2:0), po dwóch bramkach Artura Samala i dwóch Adam
Walickiego. Drugi, w Tanowie z
Tanowi¹, wygra³a 2:0, po trafieniach Damiana Szuberta i Adama
Walickiego.
Sparta: Robert Pi³at, Piotr Grochulski, Micha³ Bany, Leszek Radziejewski, Artur Samal, Norbert
Halamus, £ukasz Turtoñ, Jaros³aw
Konieczny, Damian Szubert, Daniel Romañczyk, Patryk ¯urawik,
Andrzej Wilczyñski, Pawe³ Józefko, Adam Walicki, Przemys³aw
Noryca.

Œwiatowid w kratkê
Œwiatowid zrobi³ dwie niespodzianki – przegra³ z ni¿ej notowan¹
Tanowi¹ i to u siebie, a¿ 1:4, oraz
wygra³ z wy¿ej notowanymi B³êkitnymi II i to w Stargardzie. Co s¹dziæ
o takiej huœtawce formy? Byæ mo¿e
poskutkowa³y joby s³ane po meczu
z Tanowi¹, bo – powiedzmy sobie
prawdê – Œwiatowid nie ma ju¿

szans na awans w tym sezonie, a co
za tym idzie i motywacjê mog¹ byæ
s³absze. Jednak podniós³ siê w Stargardzie i wygra³ i to nawet w dziesi¹tkê (2 bramki Komar 2 i Stefaniak), co œwiadczy o potencjale tej
dru¿yny. O awansie mo¿e myœleæ w
przysz³ym sezonie, ale to wymaga
myœlenia i dzia³ania perspektywicznego, a wiêc jakiegoœ planu i konsekwencji, w tym rozejrzenia siê za
zdolnymi juniorami – ju¿ dzisiaj.

Radowia wreszcie
wygra³a
W pierwszym meczu weekendowym, z wiceliderem Pomorzaninem
Przybiernów, nikt nie liczy³ na wygran¹, wiêc wynik 1:2 dla goœci
mo¿na by³o uznaæ za dobry prognostyk i objawy rosn¹cej formy przed
drugim meczem, z Wichrem w Brojcach. I tam wreszcie Radowia wygra³a i to a¿ 3:1 (2:0), po trzech
bramkach Mateusza Ryllinga. To
wa¿ne zwyciêstwo, bo nie odskoczy³y Radowii dru¿yny z ogona tabeli i teraz mecz prawdy – w najbli¿sz¹ sobotê o 15.00 w Radowie z

Tanowi¹, któr¹ je¿eli radowianie
pokonaj¹, to doskocz¹ do niej i
w³¹cz¹ j¹ w walkê o ligowy byt.
A w sobotê ciekawe derby w
Wêgorzynie. Mecz ze Œwiatowidem
o 17.00.

Klasa A
Je¿eli Mewie nie puszcz¹ nerwy
i wytrzyma napór chuliganki na trybunach, to wywalczy awans do
okrêgówki. Mewa wygra³a w Cerkwicy z ostatnim w tabeli Bizonem
3:1, po trafieniach Paw³a Kowala i
dwóch Konrada Lewickiego.

Klasa B
Jastrz¹b £osoœnica zremisowa³
na w³asnym boisku z Gardomink¹
Mechowo 1:1. Bramkê dla Jastrzêbi
strzeli³ Bartosz Jurzysta. Jastrz¹b
gra³ w sk³adzie: M. Leszczyñski, B.
Jurzysta, A. Nowacki, P. Skrzypa, P.
Marciniak, P. Baran, R. Baran, K.
Zawierucha, A. Szuæko, Damian
Szko³uda, Dawid Szko³uda; w rezerwie T. Señko, M. Kaczocha, T.
Lalik, D. Zawadzki.
KAR
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Zwyciêstwo nagrod¹ za walecznoœæ
Bardzo niefortunnie dla pi³karzy
Sarmaty Dobra u³o¿y³ siê pocz¹tek
sobotniego meczu IV ligi z Raselem
Dygowo. Na ³adnym, nowym obiekcie w Dygowie Sarmata ju¿ w 8'
meczu przegrywa³ z gospodarzami
0:2. Ju¿ w 2' meczu pierwsza akcja
pi³karzy Rasela przynios³a im rzut
wolny w odleg³oœci ok. 25 metrów
od bramki Sarmaty.
Silnie uderzon¹ pi³kê bramkarz
Sarmaty Marcin Kamiñski (rozgrywaj¹cy pierwszy mecz tej wiosny)
zdo³a³ jedynie sparowaæ przed siebie, a nadbiegaj¹cy Marcin Murawski bez problemów umieœci³ j¹ w
siatce goœci. W 8' odby³a siê chyba
najbardziej kontrowersyjna sytuacja tego meczu: Adrian Rutkowski
zdoby³ ³adnym strza³em drug¹
bramkê dla Ravela, lecz zdaniem
zawodników Sarmaty i wielu kibiców (w tym i pisz¹cego te s³owa) by³
na pozycji spalonej i przy opanowywaniu pi³ki dodatkowo pomóg³ sobie rêk¹. Sêdziowie byli jednak innego zdania. Byæ mo¿e ten fakt tak
mobilizuj¹co podzia³a³ na pi³karzy
Sarmaty, ¿e mimo niekorzystnego
rezultatu dalej by³ on stron¹ prowadz¹c¹ grê, a w drugiej po³owie, jak
siê póŸniej oka¿e, dominuj¹c¹ i skuteczn¹. W szeregach tego dnia bar-

dzo zdeterminowanego i walecznego ca³ego zespo³u Sarmaty na pewno wyró¿ni³o siê dwóch zawodników, graj¹cych od wiosny w barwach Sarmaty, którzy strzelili po 2
bramki: Konrad W³odarczyk i Mateusz Kowalczyk. Szczególnie
piêkna by³a bramka Konrada W³odarczyka, gdy po rajdzie lew¹ stron¹
boiska zdecydowa³ siê na strza³ z ok.
25 metrów, a pi³ka po jego strzale
wyl¹dowa³a w lewym okienku
bramki Rasela. Mateusz Kowalczyk
w 79' minucie przy stanie 4:3 dla
Sarmaty, by³ przed szans¹ „ustrzelenia” hat tricka, gdy odda³ strza³ na
bramkê Rasela, lecz pi³ka po „drodze” zahaczy³a leciutko o obroñcê
gospodarzy i zamiast w bramce
wyl¹dowa³a na lewym s³upku.
Mimo niekorzystnego rezultatu,
przy dominacji Sarmaty, w II po³owie pi³karze Rasela jakby opadli z
si³ i nie byli w stanie utrzymaæ wysokiego tempa meczu podyktowanego przez Sarmatê. W sumie zas³u¿one zwyciêstwo bardzo walecznych tego dnia pi³karzy Sarmaty.
Rasel Dygowo – Sarmata
Dobra 3:4 (3:1)
Strzelcy bramek: dla Rasela:
Marcin Murawski (2'), Adrian Rutkowski (8'), Andrzej Wojciechow-

Granie w planie
IV liga
11.05.13 (sobota)
11.00 Stal Szczecin - Rasel Dygowo
16.00 Sarmata Dobra - Orze³ Wa³cz
17.00 Wiekowianka Wiekowo - Leœnik Rossa Manowo
17.00 Arkonia Szczecin - Kluczevia Stargard
17.00 Astra Ustronie Morskie - Ina Goleniów
17.00 Ba³tyk Koszalin - Hutnik Szczecin
17.00 Lech Czaplinek - Gryf Kamieñ Pom.
12.05.13 (niedziela)
16.00 K³os Pe³czyce - Vineta Wolin
Klasa okrêgowa regionalna
11.05.13. (sobota)
15.00 Radowia Radowo Ma³e - Tanowia Tanowo
15.00 Iskra Golczewo - B³êkitni II Stargard
16.00 Masovia Maszewo - Chemik II Police
17.00 Jeziorak Szczecin - GKS Mierzyn
17.00 Wybrze¿e Rewalskie - Flota II Œwinoujœcie
17.00 Kasta Szczecin - Pomorzanin Przybiernów
17.00 Promieñ Mosty - Wicher Brojce
17.00 Sparta Wêgorzyno - Œwiatowid £obez
Klasa A
11.05.13 (sobota)
12.00 Mewa Resko - Sparta Gryfice
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Ba³tyk Gostyñ
16.00 Jantar Dziwnów - B³êkitni Trzyg³ów
16.00 Korona Stuchowo - Bizon Cerkwica
16.00 Orze³ Prusinowo - Pionier ¯arnowo
17.00 Orze³ £o¿nica - Sowianka Sowno
Klasa B
11.05.13 (sobota)
Pomorzanin II Przybiernów - Zalew Stepnica
Gardominka Polonia II Mechowo - Huragan Wierzchos³aw
17.00 Zieloni Wyszobór - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
17.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Pomorzanin II Nowogard
12.05.13 (niedziela)
15.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Jastrz¹b £osoœnica

ski (33'), dla Sarmaty : Konrad W³odarczyk 2 (21' i 74'), Mateusz Kowalczyk 2 (50' i 67').
Rasel: Dominik Miko³ajczak,
Marcin Murawski, Grzegorz Jarmoszewicz, Marcin Wawiórko, Arkadiusz Szustek, Piotr Czapka, Mariusz Skok (70' Marek Procner),
£ukasz Wudarczyk, Piotr Dubiela
(65' Karol Grochowski), Andrzej
Wojciechowski, Adrian Rutkowski
w rezerwie: Adrian Hartleb, Piotr
Suchwa³ko, Pawe³ Lenio, Sebastian
Ko³odziejski, Pawe³ Piwko.
Sarmata Dobra: Marcin KaIV liga
Kolejka z 1 maja: Stal Szczecin - Sarmata Dobra 2:0, Astra Ustronie Morskie
- Vineta Wolin 3:1, Ba³tyk Koszalin Kluczevia Stargard 2:0, K³os Pe³czyce
- Orze³ Wa³cz 3:0, Gryf Kamieñ Pom. Hutnik Szczecin 1:2, Arkonia Szczecin
- Leœnik Rossa Manowo 3:1, Lech Czaplinek - Ina Goleniów 2:4, Wiekowianka Wiekowo - Rasel Dygowo 3:2.
Kolejka z 4 maja: Gryf Kamieñ Pom. Stal Szczecin 4:1, Kluczevia Stargard Astra Ustronie Morskie 1:0, Leœnik
Rossa Manowo - K³os Pe³czyce 2:0,
Orze³ Wa³cz - Wiekowianka Wiekowo
2:1, Rasel Dygowo - Sarmata Dobra
3:4, Vineta Wolin - Arkonia Szczecin
5:0, Ina Goleniów - Ba³tyk Koszalin
0:2, Hutnik Szczecin - Lech Czaplinek
(mecz prze³o¿ony).
1. Ba³tyk Koszalin
48 62:14
2. Vineta Wolin
47 45:15
3. Leœnik Rossa Manowo 42 41:25
4. Sarmata Dobra
34 33:23
5. Gryf Kamieñ Pom.
33 45:33
6. Astra Ustronie M.
33 44:30
7. Stal Szczecin
32 36:35
8. Rasel Dygowo
32 34:30
9. Hutnik Szczecin
31 27:26
10. Arkonia Szczecin
30 34:40
11. K³os Pe³czyce
29 29:32
12. Kluczevia Stargard
21 25:38
13. Lech Czaplinek
21 14:31
14. Ina Goleniów
18 30:63
15 Wiekowianka Wiek. 18 25:35
16. Orze³ Wa³cz
7 11:65
Klasa okrêgowa regionalna
Wyniki 21 kolejki z 1 maja: Masovia
Maszewo - GKS Mierzyn 1:0, Jeziorak
Szczecin - B³êkitni II Stargard 1:2,
Kasta Szczecin - Flota II Œwinoujœcie
2:4, Radowia Radowo Ma³e - Pomorzanin Przybiernów 1:2, Œwiatowid £obez
- Tanowia Tanowo 1:4, Wybrze¿e Rewalskie - Iskra Golczewo 0:1, Promieñ
Mosty - Chemik II Police 2:0, Sparta
Wêgorzyno - Wicher Brojce 4:0.
Wyniki 22 kolejki z.4 maja: Pomorzanin Przybiernów - Promieñ Mosty 3:3,
Chemik II Police - Kasta Szczecin 2:2,
GKS Mierzyn - Wybrze¿e Rewalskie
4:0, Tanowia Tanowo - Sparta Wêgorzyno 0:2, Wicher Brojce - Radowia
Radowo Ma³e 1:3, Iskra Golczewo Jeziorak Szczecin 0:0, Flota II Œwinoujœcie - Masovia Maszewo 3:1, B³êkitni

miñski, Kamil Pacelt, Wojciech
Dorsz, Konrad W³odarczyk (90'
Adrian WoŸniak), Damian Dzierbicki, Andrzej Jod³owski, Piotr Klêczar, Arkadiusz Paw³owski , Zdzis³aw Szw¹der (87' Seweryn Wrzesieñ), Mateusz Kowalczyk, Damian
Padziñski oraz w rezerwie: Tomasz
D¿egan, Cezary Szkup.
Zó³te kartki: Grzegorz Jarmoszewicz (Rasel), Damian Padziñski, Piotr
Klêczar i Kamil Pacelt (Sarmata).
Sêdzia g³ówny: J. Stasiak, asystenci: S. Basiejko, M. Leœniewski.
•ród³o: www.sarmatadobra.com

Wyniki i tabele
II Stargard - Œwiatowid £obez 1:3.
1. Flota II Œwinoujœcie
49 70:27
2. Pomorzanin Przyb.
42 60:28
3. Sparta Wêgorzyno
39 47:37
4. Jeziorak Szczecin
38 58:32
5. Promieñ Mosty
37 59:51
6. B³êkitni II Stargard
35 54:46
7. Iskra Golczewo
35 54:28
8. Wybrze¿e Rewalskie
29 35:37
9. Œwiatowid £obez
28 43:50
10. GKS Mierzyn
26 42:48
11. Wicher Brojce
25 31:45
12. Chemik II Police
24 35:43
13. Tanowia Tanowo
19 34:60
14. Kasta Szczecin
15 37:66
15. Masovia Maszewo
15 21:46
16. Radowia Radowo M. 14 22:58
Klasa A
Wyniki 16. kolejki: Bizon Cerkwica Mewa Resko 1:3, Sparta Gryfice - Orze³
£o¿nica 3:2, Fala Miêdzyzdroje - Jantar
Dziwnów 2:1, Ba³tyk Gostyñ - Pionier
¯arnowo 4:3, B³êkitni Trzyg³ów - Korona Stuchowo 2:3, Sowianka Sowno Orze³ Prusinowo 1:0.
1. Mewa Resko
36 63:27
2. Fala Miêdzyzdroje
32 27:24
3. Korona Stuchowo
30 50:35
4. Sparta Gryfice
29 52:35
5. Jantar Dziwnów
28 46:39
6. B³êkitni Trzyg³ów
28 57:48
7. Pionier ¯arnowo
26 50:38
8. Ba³tyk Gostyñ
19 32:44
9. Orze³ £o¿nica
17 33:37
10. Sowianka Sowno
14 29:41
11. Orze³ Prusinowo
12 16:39
12. Bizon Cerkwica
2 11:59
Klasa B
Wyniki 13. kolejki: Pomorzanin II Nowogard - Ba³tyk Miêdzywodzie 0:0,
Zalew Stepnica - Zieloni Wyszobór 2:0,
Jastrz¹b £osoœnica - Gardominka Polonia II Mechowo 1:1, Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Znicz Wysoka Kamieñska
4:1, Huragan Wierzchos³aw - Pomorzanin II Przybiernów 1:3.
1. Pomorzanin II Now.
32 42:11
2. Prawobrze¿e Œwin.
28 40:25
3. Pomorzanin II Przyb. 28 39:23
4. Jastrz¹b £osoœnica
20 37:21
5. Zalew Stepnica
19 35:26
6. Znicz Wysoka Kam.
18 27:29
7. Ba³tyk Miêdzywodzie 14 21:45
8. Gardominka Mechowo 13 34:46
9. Huragan Wierzchos³aw 9 19:42
10. Zieloni Wyszobór
7 17:43
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Zapiski z pamiêci (cz. 45)
Odpust w £osiñcu

Pomo¿e a nie zaszkodzi
Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Mniszek lekarski –
pospolicie nazywany
mleczem

Cecylia Pokomeda
Jest to roœlina, któr¹ ludzie spo¿ywali od dawna. Dzisiaj zaproponujê Pañstwu sporz¹dziæ wino z
kwiatów mniszka (najlepsza konserwacja wartoœci leczniczych). Pijemy w ma³ych iloœciach i tylko
wówczas, gdy nam smakuje.

Przepis na wino:
300 sztuk czystych, wydmuchanych kwiatów (nie mytych!) zaparzyæ w 5. litrach wody, po ostygniêciu odcedziæ, p³yn os³odziæ 1,8 kg
cukru. P³yn wlaæ do 5. litrowego s³oja, dobrze mieszaæ, dodaæ 0,5 kg
rodzynek, zamkn¹æ rurk¹, otuliæ
przed wych³odzeniem, czekaæ do
fermentacji. Rodzynki spe³niaj¹
rolê dro¿d¿y. (Sprzeda¿ wina jest w
Polsce zabroniona). Dzia³a dodatnio na drogi oddechowe.

Wiosenna sa³atka
z mleczu
Sk³adniki: mniszek, kilka cebul,
olej, ocet, sól, cukier.
Wiosenna sa³atka z mleczu to
zdrowa i doskona³a surówka, gdy w
ogrodzie nie ma jeszcze warzyw, a
te dostêpne w sklepach maj¹ w sobie
sporo sk³adników z tablicy Mendelejewa. Mlecz jest najlepszy do koñca maja, póŸniej staje siê gorzki.
Poni¿szy przepis wywodzi siê z
tradycyjnej kuchni francuskiej.
Wystarczy zebraæ m³ody mlecz, najlepiej rosn¹cy w pobli¿u kretowisk,
lub skib przewróconej ziemi po
orce. Najlepszy z d³ug¹, bia³¹ czêœci¹ podziemn¹ liœci. S¹ one najbardziej kruche i po¿¹dane. Na naszym
terenie mniszek lekarski dostêpny
jest dos³ownie na ka¿dym kroku,
jednak do sa³atki warto wybraæ ten
rosn¹cy z dala od siedzib ludzkich,
piesków, dróg i miejsc, w których
u¿ywane s¹ nawozy sztuczne.
Do zbiorów mleczu musimy
mieæ ostry, d³ugi i dosyæ sztywny
nó¿, którym odcinamy zawi¹zkê liœci od korzenia. Gdy ju¿ nazbieramy
odpowiedni¹ iloœæ, oczyszczamy
mlecz ze ŸdŸbe³ trawy, zewnêtrznych i zbr¹zowia³ych liœci.

Oczyszczone i wyp³ukane liœcie
kroimy niezbyt drobno, pamiêtamy
jednak o tym, aby odci¹æ i wyrzuciæ
czêœæ ³¹cz¹c¹ listki w ca³oœæ.
O smaku surówki decyduje kolejnoœæ dodawanych sk³adników i
solidne przemieszanie ca³oœci po
ka¿dorazowym dodaniu nastêpnego sk³adnika.
Do pokrojonych liœci mniszka
dodajemy spor¹ iloœæ pokrojonej
cebuli w plastry i mieszamy. Dodajemy olej b¹dŸ oliwê – wed³ug osobistych upodobañ. Wa¿ne, aby by³ w
miarê dobry i bezzapachowy. Oleju
nie nale¿y ¿a³owaæ, chroni organizm przed octem. Mieszamy i dodajemy sól – oko³o dwie szczypty na
salaterkê. Mieszamy i dodajemy
sporo octu; surówka ma byæ kwaœna.
Mieszamy i dodajemy szczyptê cukru. Cukier nie ma os³odziæ surówki
a jedynie z³agodziæ i nadaæ winny
smak. Potrawa bêdzie te¿ bardziej
soczysta. Na koniec oczywiœcie
mieszamy.
Surówkê najlepiej przygotowaæ
5-10 minut przed podaniem. Przed
na³o¿eniem najlepiej jeszcze raz
przemieszaæ ca³oœæ. Smacznego.
MM

Jest sobota. Ciotka i mama prasuj¹ odœwiêtne ciuchy. Jutro jedziemy na odpust. Ja i brat nie wiemy co
to jest. Nawet Kasztan ma przetart¹
olejem uprz¹¿, a wujek trzyma w
d³oniach nowy bat. Wokó³ koœcio³a
mnóstwo ludzi i straganów. Jest
wata cukrowa, cukierki o ró¿nych
kolorach, ogromne i mniejsze lizaki
i lody na patyku. Lody s¹ czerwone,
ró¿owe i ¿ó³te. My z bratem mamy
swoje pieni¹dze. Ale takich szczêœliwców wszêdzie mnóstwo. Kolejki do lodów i cukrowej waty ogromne. Wata taka sama jak u nas, w
£obezie. Lody s¹ inne. Nasze ga³kowe s¹ wspania³e. Te na odpuœcie, to
mleko z cukrem i barwnikiem mocno zmro¿one. Smak nijaki. Wiêcej
nie chce siê nawet staæ. Na innych
straganach chusty, szale, baty, precelki, kamienne i ¿eliwne gary,
drewniane ³y¿ki i talerze, korkowce,
pi³ki na gumce, tr¹bki blaszane i
drewniane, przetaki, kilimy robione
w domu na krosnach, chodaki drewniane i wiele ró¿nych rzeczy.
Wszystko to kolorowe, wszyscy
uœmiechniêci. Widaæ sporo starszych ludzi w ludowych strojach.
Najczêœciej to s¹ stare babcie, ale s¹
te¿ dziadkowie i kilkoro dzieci.
Czepce babæ s¹ bia³e, piêknie przystrojone koronkami, spódnice i serdaki kolorowe, z du¿¹ iloœci¹ kokard i wst¹¿ek. Panowie mieli na
sobie bia³awe, d³ugie p³aszcze z
mnóstwem guzików. Na g³owach
mieli kapelusze. Wszyscy panowie
mieli na nogach buty z cholewami.
Nigdy wczeœniej nie widzia³em ludowych strojów, a tak mi siê podoba³y.
¯niwa
Czas dosta³ przyœpieszenia, a my
wraz z nim. Do zbiorów tytoniu i
przygotowañ do wesela dosz³y jeszcze ¿niwa. Wujek ma tylko pszenicê, owies i grykê. Rozpoczynamy od
pszenicy. Jest jej najwiêcej i a¿ na
trzech kawa³kach. Najlepiej by by³o
snopowi¹za³k¹. Ale po pierwsze:
wujek ma tylko konn¹ kosiarkê.
Snopowi¹za³ka jest w Kó³ku rolniczym, ale trzeba czekaæ w kolejce.
Pszenica jest na trzech s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³kach, oddzielonych od siebie miedzami i poln¹
drog¹. Pytam siê, dlaczego nie zaorze tych miedz i drogi, skoro ma w
odwodzie jeszcze jedn¹ drogê równoleg³¹ do tych pól? Bo nie mo¿na.
A dlaczego? Bo mi nie dadz¹ przejechaæ na inne moje pole, gdzie nie
mam swojej drogi. A poza tym, miedze i drogi s¹ wy³o¿one kamieniem
wapiennym, który wyrzuci³em z

pól. Faktycznie, te drogi s¹ tak trwa³e nawet podczas wiosennych roztopów i letnich burz. Jad¹c na pole z
pszenic¹, obok pola z owsem, Kasztan zachowywa³ siê nerwowo. Wujek wsta³ na wozie i g³oœno
gwizdn¹³. Pytamy co siê sta³o?
Wujek powiedzia³, ¿e wygl¹da mu
na to, ¿e w owsie jest chyba gniazdo
lochy dzika z prosiêtami. My na to,
¿e te¿ chcemy zobaczyæ. Wujek powiedzia³, ¿e na pewno nie dzisiaj, a
Kasztan przyspieszy³. ¯niwa zaczêliœmy od obkaszania pola, aby mo¿na by³o wjechaæ kosiark¹. Panowie
kosili, a reszta wi¹za³a i stawia³a
dziesi¹tki. My z bratem po krótkim
szkoleniu robiliœmy powróz³a, a
ciotka i mama podbiera³y i wi¹za³y
snopki. My z bratem ustawialiœmy.
Najtrudniej dla mnie by³o prosto postawiæ ostatni snopek na dziewiêæ
poprzednich. Mia³ on chroniæ dziewiêæ snopków pod nim w razie deszczu. Stanowi³ jakby czapkê. Dziesi¹tki stawialiœmy na miedzy i skraju drugiego pola z pszenic¹. Przez
ca³y dzieñ obkosiliœmy trzy pola.
Na drugi dzieñ do pomocy przysz³a
s¹siadka z córk¹. Ojciec prowadzi³
konie, wujek drewnianymi grabiami
nagarnia³ zbo¿e na zêby kosiarki, a
panie wi¹za³y snopki. My z bratem
robiliœmy powróz³a. Tempo by³o tak
du¿e, ¿e nie by³o mowy o ustawianiu
snopków. Ustawianie odby³o siê po
zakoñczeniu koszenia i wi¹zania.
Obiad jedliœmy na polu. By³ ch³odnik i gor¹ce ziemniaki ze skwarkami. Okaza³o siê, ¿e gar z ziemniakami by³ zawiniêty w koc i pierzynê.
Do picia by³a ch³odna woda z glinianego du¿ego dzbana. Pogoda nadal
dopisywa³a. Po trzech dniach zaczê³a siê zwózka. Przy tej pracy te¿
pomagaliœmy, trzymaj¹c Kasztana
za uzdê. Snopki podawali wujek i
ojciec, a uk³ada³y na wozie ciotka i
mama. Po unieruchomieniu ³adunku dr¹giem odbywa³a siê jazda do
stodo³y. Gdy przeje¿d¿aliœmy ko³o
owsa mogliœmy lepiej siê przyjrzeæ
gniazdu dziczej rodziny. Patrz¹c z
góry wujek powiedzia³, ¿e tak byæ
nie mo¿e. Pszenicê zwoziliœmy kilka dni. Gdy ju¿ pszenica by³a w stodole, wujek zapowiedzia³ na nastêpny dzieñ m³óckê. W tym celu kaza³
nam obkosiæ dziwne urz¹dzenie za
stodo³¹. Od rana Kasztan przypiêty
do dyszla kieratu, popêdzany batem
i gromkim wioo, chodzi³ prawie ca³y
dzieñ w kó³ko. Rodzice i wujostwo
obs³ugiwali m³ocarniê. Pod drzwiami stodo³y przybywa³o worków z
ziarnem i ros³a sterta s³omy. Wieczorem worki trafi³y do spichlerza. S³omê na drugi dzieñ nosiliœmy pod oborê, sk¹d wid³ami panowie podawali
j¹ do okienka na stryszku. Cdn. WP

