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Teraz nagrody dla dyrektorów
W Urzêdzie Miejskim w £obzie wyp³acono
za 2012 rok nagrody w wysokoœci 110.225 z³,
nie licz¹c „trzynastek”

Grinbud zap³aci gminie karê
(WÊGORZYNO).
Wprawdzie blok przy
ul. Grunwaldzkiej w
Wêgorzynie stoi ju¿
na dobre, a czêœæ
mieszkañ zosta³o
wykupionych, to jednak
nadal nie zosta³y
rozwi¹zane kwestie
pomiêdzy firm¹
Grinbud a gmin¹.

Proces w sprawie psów rozpoczêty
(SZCZECIN-RESKO). 15 maja w S¹dzie Okrêgowym w Szczecinie rozpocz¹³ siê
proces w sprawie uniewa¿nienia umów pomiêdzy firm¹ Animal Control z Polic
a gmin¹ Resko na wy³apywanie psów oraz opiekê nad bezdomnymi zwierzêtami.

CMYK

Oœwiadczenia
maj¹tkowe kierownictwo
i pracownicy
Urzêdu
Miejskiego
w £obzie

Zmniejszaj¹
op³aty
za œmieci
(WÊGORZYNO). W najbli¿szy czwartek radni zadecyduj¹
czy zmniejszyæ op³aty za œmieci
zgodnie z przygotowanym projektem uchwa³y.
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Walne Cechu Rzemios³ Ró¿nych
i Przedsiêbiorców w £obzie
(£OBEZ) W miniony pi¹tek,
17 maja 2013 r., w siedzibie Cechu
Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców w £obzie odby³o siê walne
zgromadzenie cz³onków Cechu.
Goœciem obrad by³ prezes Izby
Rzemieœlniczej Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœci w Szczecinie
W³adys³aw Jefremienko.
Obrady otworzy³ Starszy Cechu
Henryk Milczarkowski, a walne
poprowadzi³ Andrzej Raiñczuk.
Jednak zanim dosz³o do obrad, odby³a siê mi³a uroczystoœæ - wrêczono odznaki i medale zas³u¿onym dla
rzemios³a osobom, które nie odebra³y ich na wojewódzkim œwiêcie
rzemios³a, jakie odby³o siê w
£obzie.
Honorowe Odznaki Rzemios³a
otrzymali Jan B³yszko i Zygmunt
Heland. Odznaki Zas³u¿ony dla
Rzemios³a wrêczono Henrykowi
Mikulskiemu i Grzegorzowi Tokarskiemu. Srebrny medal Zas³u¿ony

dla Rzemios³a otrzyma³ Andrzej
Raiñczuk. Dziêkuj¹c za wyró¿nienie, w³aœciciel szko³y prywatnej w
£obzie Zygmunt Heland powiedzia³, ¿e wspó³pracuje mu siê z Cechem bardzo dobrze, szczególne w
sprawie zapewnienia uczniom
praktyk u rzemieœlników.
Starszy Cechu Henryk Milczarkowski przedstawi³ sprawozdanie z
pracy Zarz¹du Cechu i dzia³alnoœci
gospodarczej w 2012 rok. Cz³onkowie jednog³oœnie udzielili absolutorium dla Zarz¹du Cechu. Przyjêli
równie¿ jednog³oœnie sprawozdanie finansowe przedstawione przez
kierownik Biura Cechu Barbarê
£owkiet oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawione przez
Krystynê Fronczak. Niew¹tpliwe
sukcesy Cechu w £obzie to zwiêkszenie liczby cz³onków i aktywnoœæ
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia publicznego, w tym niedawna organizacja wojewódzkich obchodów
Dnia Rzemios³a.

Kolejnym punktem Walnego
Zgromadzenia by³ wybór delegatów
na Kongres Izby Rzemieœlniczej.
Cz³onkowie zdecydowali, ¿e na
Kongresie ³obeski Cech bêd¹ reprezentowaæ Henryk Milczarkowski i
Kazimierz Sutkowski.
W czêœci przeznaczonej na dyskusjê g³os zabra³ prezes W³adys³aw
Jefremienko, który przedstawi³ zalety nowo powsta³ego s¹du arbitra-

¿owego w Szczecinie, który ma na
celu pomoc w szybszym rozwi¹zywaniu spraw, tak¿e dla naszych rzemieœlników oraz zachêca³ do wziêcia udzia³u w pielgrzymce rzemieœlników do Czêstochowy, która odbêdzie siê 30.06.2013 roku, z inicjatywy Izby Rzemieœlniczej w Szczecinie.
Goœæmi obrad byli dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie
Jaros³aw Namaczyñski i jego zastêpca Grzegorz Tokarski. KAR

Radni przyjêli program opieki mad zwierzêtami bezdomnymi

I ty mo¿esz zostaæ opiekunem kotów
(RADOWO MA£E) Zapewne
ma³o kto wie, ale gminie Radowo
Ma³ym mo¿e zostaæ opiekunem
kotów. To jeden z zapisów "Programu opieki mad zwierzêtami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoœci zwierz¹t", jaki
przyjêli pod koniec marca 2013 r.
radni tej gminy.
Program opieki nad zwierzêtami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoœci zwierz¹t ma na celu
ograniczenie zjawiska bezdomnoœci zwierz¹t domowych w gminie
oraz zapewnienie w³aœciwej opieki
bezdomnym zwierzêtom domowym
i gospodarskim oraz wolno ¿yj¹cym
kotom, przebywaj¹cym w gminie.
"Bezdomne zwierzê" oznacza zwierzê domowe lub gospodarskie, które zosta³o porzucone, uciek³o, b¹dŸ
zab³¹ka³o siê i nie ma mo¿liwoœci
ustalenia jego w³aœciciela. Nie dotyczy to ¿yj¹cych na wolnoœci kotów.
Jak realizowany jest ów program? Gmina zapewnienia schronienie zwierzêtom bezdomnym
umieszczaj¹c je w schronisku dla
zwierz¹t "Reks" w Ko³obrzegu, a
zwierzêta gospodarskie w gospodarstwie rolnym pana Krzysztofa

Borkowskiego w Radowie Ma³ym
nr 7. Aktywnie poszukuje chêtnych
do opiekowania siê zwierzêtami
bezdomnymi. Prowadzi op³acan¹ z
bud¿etu sterylizacjê i kastracjê
zwierz¹t bezdomnych, znajduj¹cych siê w schroniskach i wolno
¿yj¹cych kotów oraz usypianie œlepych miotów. Zapewnienia ca³odobow¹ opiekê weterynaryjn¹ zwierzêtom objêtym programem, na
wypadek nastêpstw zdarzeñ drogowych. Zapewnienia opiekê nad wolno ¿yj¹cymi kotami. Na te cele
Gmina przeznaczy³a 8 tys. z³.
Od³awianiem i transportem do
schroniska bezdomnych zwierz¹t w
gminie zajmuje siê firma "Animal
Control" Zbigniewa Kossewskiego
z Polic lub "IGMAT" Krzysztofa
Œliwiñskiego z Policka w gminie
Resko.
Wolno ¿yj¹ce w gminie koty
podlegaj¹ opiece gminy, która w
miarê potrzeb i mo¿liwoœci zapewnia im pokarm, urz¹dzenia s³u¿¹ce
do dokarmiania oraz schronienia.
Gmina finansuje zabiegi zmierzaj¹ce do trwa³ego pozbawienia wolno
¿yj¹cych kotów zdolnoœci p³odzenia i usypiania œlepych miotów. Po
tych zabiegach koty s¹ wypuszczo-

ne w miejscach, w których zosta³y
schwytane. Osoba regularnie dokarmiaj¹ca koty mo¿e zarejestrowaæ
siê w Urzêdzie Gminy i zostaæ
"opiekunem kotów". Wtedy ma prawo zwróciæ siê do urzêdu o pokarm
dla nich.
Gmina finansuje opiekê weterynaryjn¹ nad bezdomnymi zwierzêtami. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierz¹t bezdomnych (wy³apanych) prowadzone s¹ na podstawie
umowy zawartej ze schroniskiem.
Finansuje opiekê weterynaryjn¹ w
przypadku zdarzeñ drogowych z
udzia³em zwierz¹t wolno ¿yj¹cych,
bezdomnych, a tak¿e posiadaj¹cych
w³aœciciela, w przypadkach, gdy
kontakt z nim jest niemo¿liwy, a
zwierzê wymaga natychmiastowej
pomocy. W³aœciciel zwierzêcia,
które uleg³o wypadkowi, jest zobowi¹zany do zwrócenia gminie poniesionych kosztów leczenia.
Ca³odobowa opieka weterynaryjna, w przypadku zdarzeñ drogowych z udzia³em zwierz¹t, prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym "Animals" w £obzie - lek. wet.
Iwona Kur³owicz.
(r)
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Bêd¹ szukaæ ropê
i gaz
Teraz nagrody
dla dyrektorów

W Urzêdzie Miejskim w £obzie wyp³acono za 2012
rok nagrody w wysokoœci 110.225 z³, nie licz¹c
„trzynastek”

(POWIAT). Od lat trwaj¹ poszukiwania gazu i ropy naftowej
na terenie naszego kraju.

Gaz ³ukowy rozbudzi³ nadzieje,
ale te musia³y przygasn¹æ przynajmniej na kilka lat. Na naszym terenie koncesjê na poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej ma
PGNG S.A, które wci¹¿ poszukuje
nowych z³ó¿, bowiem to, co wydobywa, wystarcza jedynie na pokrycie oko³o 50 proc. zapotrzebowania
na gaz w naszym kraju.
Województwo zachodniopomorskie, w tym i powiat ³obeski, to
obszar, gdzie ma siê nadzieje na znalezienie konwencjonalnych Ÿróde³
ropy i gazu. W roku ubieg³ym na
wniosek Zbigniewa Halata – dyrektora Geologii Oddzia³u w Zielonej
Górze, Polskiego Górnictwa Nafto-

wego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne zmierzaj¹ce
do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z³ó¿ ropy
naftowej i gazu ziemnego na terenie
powiatów: drawskiego (Drawsko
Pomorskie gm. miejsko-wiejska,
Ostrowice gm. wiejska, Wierzchowo gm. wiejska, Z³ocieniec gm.
miejsko-wiejska), stargardzkiego
(Iñsko gm. wiejsko-miejska), œwidwiñskiego (Œwidwin gm. miejska,
Œwidwin gm. wiejska, Brze¿no –
gm. wiejska), ³obeskiego (£obez
gm. miejsko-wiejska, Radowo Ma³e
gm. wiejska, Resko i Wêgorzyno
gm. miejsko-wiejskie).
Otwory wiertnicze zlokalizowane najbli¿ej £obza i siêgaj¹ce powy¿ej 500 m w g³¹b ziemi znajduj¹ siê
w Be³cznej, S³onowicach, pomiêdzy Karsiborem a Starym Reskiem,
dwa w okolicy £ugowiny i w Rusinowie.
MM

Sprzedam trawê
ekologiczn¹
z 90 ha oraz trawê ³¹kow¹
ze znacznej powierzchni
do samodzielnego
koszenia i zebrania.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 607 442 144

(£OBEZ). Podczas najbli¿szej
sesji radni otrzymaj¹ pod g³osowanie wniosek o przyznaniu nagród rocznych dla dyrektorów
£obeskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Pod koniec maja 2013 r., podczas sesji Rady Miejskiej w £obzie,
radni zadecyduj¹ o przyznaniu nagród rocznych dla dyrektorów
£obeskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wysokoœæ nagrody nie mo¿e przekraczaæ
trzykrotnoœci przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego dyrektora
w roku poprzedzaj¹cym przyznanie
nagrody.
Zgodnie z uchwa³¹ dyrektorom
mo¿e byæ przyznana nagroda roczna za dany rok obrotowy, je¿eli w
danym roku poprawi³ wyniki finansowe, w szczególnoœci przez
zmniejszenie straty, wzrost zysku,
obni¿enie poziomu kosztów dzia³alnoœci, poprawê p³ynnoœci finansowej. Kolejny punkt, jaki musz¹
spe³niæ dyrektorzy to fakt, ¿e terminowo realizowali zobowi¹zania o
charakterze publicznoprawnym,
efektywnie realizowa³ zadania i cele
statutowe, uzyska³ zatwierdzenie
sprawozdania finansowego za rok

obrotowy. W sumie - wystarczy, ¿e
siê pracuje i realizuje to zamierzenie, które siê zaplanowa³o.
Nagrody oprócz „trzynastek”
Zapytaliœmy burmistrza Ryszarda Solê - ile wydano pieniêdzy na
nagrody w ubieg³ym roku.
Burmistrz poinformowa³ nas, ¿e
na nagrody, bez uwzglêdnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastek, w Urzêdzie
Miejskim w £obzie wyp³acono
³¹cznie 110.225 z³ brutto.
MM
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Drogê wybuduje
konsorcjum
(RADOWO MA£E). Zosta³
ju¿ rozstrzygniêty przetarg na
przebudowê drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Gostomin - ¯elmowo, o d³ugoœci 2,89 km.
W przetargu wystartowa³y dwie
firmy. Drogê przebuduje konsorcjum: Wytwórnie Materia³ów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska Stargard Szczeciñski (Li-

Naprawa awarii wodoci¹gu (foto archiwum)

Pomiêdzy Dalnem a Trzeszczyn¹ ma zostaæ wymieniona sieæ
wodoci¹gowa wraz modernizacj¹
instalacji wewn¹trz hydroforni
znajduj¹cej siê w Trzeszczynie.

Roboty budowlane sieci wodoci¹gowej bêd¹ wykonywane metod¹
odkrywkow¹, ze wzglêdu na ci¹g³e
dostarczania wody dla mieszkañców Dalna. Wymieniana sieæ wodoci¹gowa bêdzie u³o¿ona w miejscu
czynnego wodoci¹gu, równoczeœnie mieszkañcom ca³y czas bêdzie
dostarczana woda starym wodoci¹giem, tak aby podczas prac nie przerywaæ przesy³u wody.
Prace maj¹ zostaæ zakoñczone
do koñca sierpnia.
op

Referenci
na stanowiska
(DOBRA). Zosta³y ju¿ rozstrzygniête konkursy na referentów do spraw gospodarowania
odpadami komunalnymi.

W Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej prace rozpoczn¹
Paulina Wasilewska oraz Marta
Dolna.
op

Dodatki mieszkaniowe
(£OBEZ). 110 najemców lokali
komunalnych i socjalnych otrzyma³o z M-GOPS w £obzie decyzje
przyznaj¹ce dodatek mieszkaniowy. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a w kwietniu weryfi-

Kwietniowe remonty
za 15,6 tys. z³

der konsorcjum) i EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. Stargard Szczeciñski (Partner Konsorcjum).
Konsorcjum otrzyma³o najwy¿sz¹ iloœæ punktów. Kryterium
oceny by³a najni¿sza cena. Druga
firm¹, bior¹c¹ udzia³ w przetargu
by³o TRANS-MASZ Przedsiêbiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych Spó³ka Akcyjna Stargard
Szczeciñski.
op

Wodoci¹g po³o¿y
PWiK w £obzie

(DALNO). Do przetargu nieograniczonego na wymianê sieci
wodoci¹gowej na odcinku Dalno
– Trzeszczyna wp³ynê³y 4 oferty.
Gmina wybra³a Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w £obzie.

tygodnik ³obeski 21.5.2013 r.

kacji 16 wniosków o przydzia³
mieszkania oraz przed³u¿enie
umów o najem mieszkania: 6 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 7 negatywnie, 3 wnioski skierowano
do uzupe³nienia.
op

(£OBEZ). W kwietniu magistrat wyda³ na m.in. na remonty
lokali komunalnych 15,6 tys. z³.
W kwietniu na prace remontowe, wykonanie prac w zakresie w³asnym (konserwacja bie¿¹ca) zakup
materia³ów, narzêdzi w £obzie w
lokalach i budynkach komunalnych
przy ul.: Komuny Paryskiej, Niepodleg³oœci, ul. Kraszewskiego,
Obroñców Stalingradu, Budowlana
oraz w miejscowoœciach: Suliszewice, Worowo, Wysiedle - na kwotê
6.589,15 z³.
W £obzie przy ul. Komuny Paryskiej i Wêgorzyñskiej, za wymianê 4 szt. okien zap³acono 2.050 z³,
przy ul. Budowlanej i w Worowie za

obowi¹zkow¹ wymianê gaœnic zap³acono 292 z³. Z kolei za wynajêcie
podnoœnika przy ul. Obr. Stalingradu - 516,60 z³.
Za roboty elektryczne, awarie w
lokalach przy ul.: Mickiewicza,
Niepodleg³oœci, Komuny Paryskiej
oraz w Poradzu, Suliszewicach (naprawa instalacji elektrycznych) 732,43 z³.
Za roboty hydrauliczne (awarie)
oraz zakupy w lokalach przy ul.
Kraszewskiego, Komuny Paryskiej,
Kraszewskiego oraz w £ob¿anach,
Suliszewicach i w Worowie zap³¹cono 4.342,09 z³.
Us³ugi kominiarskie i opinie
kosztowa³y 1.118,07 z³.
£¹cznie wydano 15.640,34 z³.

Sesja z nagrodami
(£OBEZ). 28 maja o godz.
15.00 odbêdzie siê sesja Rady
Miejskiej. Podczas niej radni zadecyduj¹ m.in. o przyznaniu nagród rocznych dla dyrektorów
£DK i MBP.
Podczas sesji dyrektorzy £obeskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej poinformuj¹ o dzia³alnoœci placówek w ci¹gu ostatniego roku. Nastêpnie radni
podejm¹ uchwa³y odnoœnie przyznania nagród rocznych dla dyrektorów placówek. Nagrody roczne
nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ trzykrotnoœæ wynagrodzenia miesiêcznego.
O wysokoœci nagród wnioski przedstawione na BIP Urzêdu Miejskiego
nie mówi¹.
Radni otrzymaj¹ do zaopiniowania uchwa³y w sprawie: zmian
bud¿etu Gminy £obez na rok 2013,
w sprawie zmiany wieloletniej pro-

gnozy finansowej Gminy £obez na
lata 2013-2020, w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany w
„Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £obez”, w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy £obez
dla lokalizacji farmy elektrowni
wiatrowych wraz z urz¹dzeniami
infrastruktury towarzysz¹cej, w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy £obez dla linii elektroenergetycznej 110 kV.
Podczas sesji burmistrz £obza
poinformuje zebranych o pracy,
jak¹ wykonywa³ pomiêdzy sesjami.
Tematy sesyjne zostan¹ szczegó³owo omówione na posiedzeniu
wspólnym komisji sta³ych 22 maja o
godz. 11.00.
op
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Sesja w Wêgorzynie Proces w sprawie
ze skarg¹ w tle
psów rozpoczêty
(SZCZECIN-RESKO). 15
maja w S¹dzie Okrêgowym w
Szczecinie rozpocz¹³ siê proces w
sprawie uniewa¿nienia umów pomiêdzy firm¹ Animal Control z
Polic a gmin¹ Resko na wy³apywanie psów oraz opiekê nad bezdomnymi zwierzêtami.

(WÊGORZYNO). W czwartek, 23 maja, w sali konferencyjnej odbêdzie siê sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie. Radni podejm¹ m. in. kolejn¹ uchwa³ê w
sprawie ustalenia nowych stawek za œmieci.
Nim radni przyst¹pi¹ do zatwierdzania uchwa³, zostan¹ przedstawione informacje, m.in. in¿yniera kontraktu dot. realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Wêgorzyno - I etap, sprawozdanie z realizacji „Programu wspó³pracy Gminy
Wêgorzyno z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego za rok
2012; informacja z dzia³alnoœci
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Wêgorzynie w 2012 roku, ocena
zasobów pomocy spo³ecznej na rok
2012 dla gminy Wêgorzyno. Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska poinformuje zebranych o swoich
dzia³aniach pomiêdzy sesjami.

Podczas sesji radni przeanalizuj¹ skargê wniesion¹ przez pani¹
Bogus³awê Knobloch na dzia³alnoœæ Burmistrza Wêgorzyna.
Pakiet uchwa³ dotyczyæ bêdzie
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wêgorzyno, a wœród nich pojawi¹ siê zmiany
w: Regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Wêgorzyno, wyborze metody ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej op³aty, uchwale w sprawie szczegó³owego sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od w³aœcicieli nieruchomoœci, na
których zamieszkuj¹ mieszkañcy i
zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczon¹ przez w³aœciciela nieruchomoœci op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kolejnymi punktami bêd¹ zmiany w bud¿ecie Gminy Wêgorzyno na
rok 2013 oraz w prognozie finansowej Gminy Wêgorzyno.
op

Przypomnijmy, ¿e wniosek z³o¿y³ Tadeusz Wypych, kierownik
Fundacji dla Zwierz¹t ARGOS, o
uznanie za niewa¿ne umów z 2011 i
2012 roku miêdzy gmin¹ Resko a
firm¹ Animal Control.
W umowie zawartej pomiêdzy
gmin¹ a firm¹ zajmuj¹c¹ siê wy³apywaniem psów nie by³o adnotacji, ¿e
wy³apane psy musz¹ znaleŸæ schronienie w schronisku dla zwierz¹t.
Podczas jednej z sesji rozdra¿nienie
osób, dla których bliski jest los
zwierz¹t, wywo³a³y s³owa burmistrza Reska, który powiedzia³, aby
nie interesowaæ siê tym, co dalej
dzieje siê ze zwierzêtami.
Umowy zawarte pomiêdzy
gmin¹ a firm¹ nie przewidywa³y
umieszczania psów w schronisku, a
to oznacza³o, ¿e los zwierz¹t spoczywa³ dos³ownie w rêkach przedsiêbiorcy. Tym samym los oko³o 2
tysiêcy psów, wy³apanych na terenie
województwa zachodniopomorskiego w ci¹gu piêciu lat, jest nieznany. W tej liczbie mieszcz¹ siê
równie¿ psy z gminy Resko. Takie
dzia³ania s¹ niezgodne z ustaw¹ o
ochronie zwierz¹t.
Na rozprawie nie pojawili siê ani
przedstawiciele gminy, ani fundacji.
Jako œwiadkowie zeznawa³y m.in.:
przedstawicielka schroniska w Stargardzie Szczeciñskim, dok¹d rzeko-

Zmniejszaj¹ op³aty za œmieci
(WÊGORZYNO). W najbli¿szy czwartek radni zadecyduj¹
czy zmniejszyæ op³aty za œmieci
zgodnie z przygotowanym projektem uchwa³y.
Zgodnie z nowym projektem
uchwa³y proponuje siê ustaliæ
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokoœci
16 z³ miesiêcznie. Jeœli odpady
zbierane bêd¹ w sposób selektywny, rodzina do czterech osób w
gospodarstwie bêdzie p³aciæ po
11,50 z³ miesiêcznie od osoby,
czyli czteroosobowa rodzina za

odbiór œmieci zbieranych selektywnie zap³aci 46 z³, jeœli jednak w
rodzinie jest piêæ lub wiêcej osób,
wówczas op³ata na jednego mieszkañca wyniesie po 8 z³, czyli piêcioosobowa rodzina zap³aci 40 z³.
Rozgraniczenie stawek wynika,
jak czytamy w uzasadnieniu do
uchwa³y, z ubo¿enia spo³eczeñstwa
i chêci niesienia pomocy rodzinom
wielodzietnym.
W ramach op³aty gmina wyposa¿y w³aœcicieli nieruchomoœci w
pojemniki sta³e lub worki s³u¿¹ce
do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zapewni utrzymanie

tych pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i
technicznym. Gmina zorganizuje
równie¿ odbieranie odpadów powsta³ych na nieruchomoœciach, na
których zamieszkuj¹ mieszkañcy:
odpadów komunalnych zmieszanych w iloœci do 30 litrów tygodniowo na osobê. Jeœli jednak
mieszkañcy bêd¹ zbieraæ œmieci
selektywnie, wówczas odbiór papieru i tektury, opakowañ wielomateria³owych, metali, tworzywa
sztucznego – bêdzie odbierany w
ka¿dej iloœci.
op

mo m.in. mia³y trafiaæ zwierzêta,
zgodnie z informacjami przekazywanymi przez w³aœciciela firmy
oraz radna Edyta Klepczyñska.
Jeœli s¹d uniewa¿ni umowy,
wówczas Zbigniew Kossewski,
w³aœciciel Animal Control, bêdzie
zobowi¹zany oddaæ pieni¹dze i
zwróciæ wszystkie psy. Gra toczy siê
o 110 tys. z³. Trudno okreœliæ faktyczn¹ liczbê zwierz¹t wy³apanych
na terenie gminy Resko, niemo¿liwe
jest jednak ich oddanie.
MM
Po konkursie w Radowie Ma³ym

Podinspektor
w Urzêdzie Gminy
(RADOWO MA£E) Zosta³
rozstrzygniêty konkurs na stanowisko podinspektora w referacie
Finansów i Bud¿etu Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym.
Podinspektorem zosta³a Katarzyna Dobrzañska z Gostomina.
Bêdzie pracowaæ na pó³ etatu. (r)
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tygodnik ³obeski 21.5.2013 r.

Oœwiadczenia maj¹tkowe - kierownictwo
i pracownicy Urzêdu Miejskiego w £obzie
Wiceburmistrz Ireneusz Kabat
zebra³ na swoim koncie 150.000 z³,
Fundusze Inwestycyjne – 3.000 z³.
Posiada dwa mieszkania: 30,88
m. kw. o wartoœci 90 tys. z³ oraz
mieszkanie o powierzchni 56,83
m.kw. o wartoœci 175 tys. z³.
Ze stosunku pracy w Urzêdzie
Miejskim w 2012 r. otrzyma³ wynagrodzenie w wysokoœci 142.784,62
z³, w tym nagroda jubileuszowa w
wysokoœci 9.820 z³. Jako cz³onek
Rady Nadzorczej Spó³dzielni mieszkaniowej Jutrzenka w £obzie otrzyma³ – 2.076,25 z³.
Sekretarz Gminy Monika Jarzêbska posiada na wspólnoœæ maj¹tkow¹: mieszkanie o powierzchni
57 m.kw. o wartoœci 140 tys. z³, tytu³
prawny – spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu, mieszkanie
spó³dzielcze o powierzchni 29 m.kw.
o wartoœci 130 tys. z³, tytu³ prawny –
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo
do lokalu, gara¿ o powierzchni 19
m.kw. o wartoœci 10 tys. z³. W roku
ubieg³ym z tytu³u pracy w Urzêdzie
Miejskim osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 117,691,91 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód marki Citroen C 8 z 2005 r.
Ma kredyt hipoteczny na zakup
mieszkania udzielony przez Bank
Polska Kasa Opieki Spó³ka akcyjna
z siedzib¹ w Warszawie, I Oddzia³ w
£obzie, kwota kredytu – 61.200 z³,
okres sp³aty od 12.12.2011 do
15.04.2015. Kwota do sp³aty na
dzieñ 31.12.2012 – 30.775,55 z³.
Skarbnik Gminy Olga Radziwanowska zgromadzi³a na koncie
17.800 z³. Posiada na w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 42 m.kw.
o wartoœci 150 tys. z³ oraz gara¿ o
powierzchni 16 m.kw. na dzia³ce
gruntu o powierzchni 25 m.kw. o
wartoœci 8,5 tys. z³.
W minionym roku zarobi³a w
Urzêdzie Miejskim 95.784,89 z³.
Posiada kredyt mieszkaniowy
(na zakup mieszkania) w Banku
PKO BP s¹ Oddzia³ w Drawsku pomorskim, okres kredytowania
28.05.2010-28.05.2020 r. Kwota
kredytu (kapita³u) 89.827,50 z³. Zad³u¿enie na dzieñ 31.12.2012 (kapita³) 75.923,23 z³.
Ewa Ciechañska Kierownik
Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Wydzia³u Œrodowiska – posiada
dzia³kê budowlan¹ o powierzchni
719 m.kw. o wartoœci 40 tys. z³, na
której stoi dom o powierzchni 100
m.kw. o wartoœci 400 tys. z³ - tytu³
prawny – akt w³asnoœci – maj¹tek
osobisty.

Posiada, jako maj¹tek wspólny,
dzia³kê roln¹ bez zabudowy o powierzchni 2,9354 ha o wartoœci 30
tys. z³. tytu³ prawny – akt w³asnoœci.
Z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie
Miejskim w £obzie otrzyma³a dochód w wysokoœci 74.075,48 z³, dochód osobisty z tytu³u najmu lokalu
– 1200 z³.
Posiada samochód Seat Ibiza –
2004 rok (maj¹tek osobisty).
Miros³awa Turbak Kierownik
Wydzia³u Edukacji, Kultury, Promocji i Zdrowia na swoim koncie zgromadzi³a œrodki w wysokoœci 60 tys.
z³ na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹. Posiada dom o powierzchni
56 m.kw. o wartoœci 75 tys. z³ – tytu³
prawny – ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa, na dzia³ce o powierzchni
0.0927 m.kw., mieszkanie o powierzchni 56,45 m.kw. o wartoœci
120 tys. z³ jako odrêbna w³asnoœæ
lokalu mieszkalnego – ma³¿eñska
wspólnota maj¹tkowa, gara¿ o powierzchni 23 m. kw. na dzia³ce o
powierzchni 29 m. kw. o wartoœci 9
tys. z³, tytu³ prawny – ma³¿eñska
wspólnota maj¹tkowa.
Z tytu³u pracy w magistracie w
minionym roku otrzyma³a wynagrodzenie w wysokoœci 69.272,76 z³, z
tytu³u dzia³alnoœci wykonywanej
osobiœcie/dieta GKRPA – 936 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Reno Megane z 2004 r. wartoœæ ok. 12 tys. z³ na ma³¿eñsk¹
wspólnotê maj¹tkow¹.
Posiada kredyt mieszkaniowy w
wysokoœci 100 tys. z³ na zakup
mieszkania, umowa o kredyt z
06.09.2006 roku z GE Money Bank
Mieszkaniowy s¹ w Gdañsku, okres
sp³aty 21 lat. Kredytobiorcy: 1/2 Miros³awa i Tadeusz Turbak, 1/2 Aniela
Turbak. Zad³u¿enie na dz.
31.12.2012 rok 30.850 CHF (z tego
? Miros³awa i Tadeusz Turbak). 1/2
w³asnoœci mieszkania Miros³awy i
Tadeusza Turbak przekazano jako
darowiznê córce Anieli Turbak (aktualnie Aniela Mytnik) – akt notarialny z dn. 30.11.2007 r.
Mieczys³aw Fojna kierownik
Wydzia³u Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomoœciami posiada mieszkanie o powierzchni 120 m.kw. o
wartoœci 260 tys. z³ – tytu³ prawny
w³asnoœciowe w udziale 1/2 w domu
mieszkalnym – ma³¿eñska wspólnota maj¹tkowa.
Inne nieruchomoœci – 5,6391 ha
o wartoœci 100 tys. z³, tytu³ prawny –
w udziale 1/4 czêœci – dzia³ka budowlana, dzia³ka o powierzchni 778
m.kw. o wartoœci 40 tys. z³ – tytu³
prawny w udziale 4 czêœci.

W roku ubieg³ym ze stosunku
pracy uzyska³ dochód w wysokoœci
67.630,18 z³, z tytu³u dzia³alnoœci
wykonywanej osobiœcie – 1.401,60
z³, z innych Ÿróde³ – 2634,59 z³.
Posiada samochód marki Fiat
Punto rok produkcji 2012.
Kredyt hipoteczny w PKO S.A.
Drawsko Pomorskie – umowa zawarta w dniu 26.05.2010 na sumê
61.950 z³ na remont dachu – udzia³ 1/
2, okres sp³aty od 27.05.2010 r. do
01.05.2015. Kwota do sp³aty na
dzieñ 31.12.2012 r. - 28.612,73 z³.
Udzia³ do sp³aty ?.
Kredyt na zakup samochodu w
Banku PKO BP – umowa zawarta w
paŸdzierniku 2012 na sumê 24 tys. z³.
Okres sp³aty do paŸdziernika 2014 r.
Kwota do sp³aty na dzieñ 31.12.2012
– 15.101,08 z³.
Ma³gorzata Mosi¹dz Inspektor
Wydzia³u Finansowo Bud¿etowego
(do spraw wymiaru podatku) posiada dom o powierzchni 120 m.kw. o
wartoœci 380 tys. z³ (s³ownie: czterysta tysiêcy), (od red. - podajemy tak,
jak jest napisane w oœwiadczeniu),
tytu³ prawny – w³asnoœæ.
Inne nieruchomoœci – 0,0441 ha
o wartoœci 35 tys. z³.
Z tytu³u pracy w Urzêdzie Miejskim w £obzie w ubieg³ym roku uzyska³a dochód w wysokoœci
49.001,35 z³.
Piotr Dynowski Inspektor Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Œrodowiska w ubieg³ym
roku zgromadzi³ na koncie 9.617,10
z³, œrodki pieniê¿ne wchodz¹ w sk³ad
ma³¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej.
Posiada dom o powierzchni
139,5 m.kw. o wartoœci 400 tys. z³
tytu³ prawny – akt w³asnoœci – w³asnoœæ z ma³¿onk¹, dzia³kê na polepszenie warunków zagospodarowania o powierzchni 0,0220 ha o wartoœci 8649 z³, tytu³ prawny akt w³asnoœci – w³asnoœæ z ma³¿onk¹.
Posiada równie¿ w dzier¿awie
dzia³kê roln¹ o powierzchni 28,25
ha.
Za 2012 rok uzyska³ dochód w
wysokoœci 49.539,29 z³. Posiada samochód marki Kia Sorento z 2004
roku.
Kredyt hipoteczny na dokoñczenie budowy domu jednorodzinnego
udzielony przez Fortis Bank Polska
S.A. oddzia³ Szczecin – obecnie
przejêty przez BNP PARIBAS
BANK POLSKA S.A. oddzia³
Szczecin. Kwota kredytu 68.536,07
CHF. Okres sp³aty od 12.12.2005 do
05.12.2035 r. Kwota do sp³aty na
23.04.2013 r. - 56.992,10 CHF.

Ma³gorzata Muszyñska-Rudzka inspektor Wydzia³u Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska w Urzêdzie Miejskim w £obzie
posiada mieszkanie o powierzchni
39,36 m.kw. o wartoœci 98.400 z³,
tytu³ prawny – spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo lokalu stanowi¹ce
maj¹tek odrêbny.
W minionym roku z tytu³u zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim w
£obzie uzyska³a dochód w wysokoœci 46.914,38 z³.
Lucyna Frymus podinspektor w
Wydziale Finansowo-Bud¿etowym
posiada: œrodki pieniê¿ne zgromadzone w walucie polskiej w wysokoœci 20 tys. z³. mieszkanie o powierzchni 56,23 m.kw. o wartoœci
140 tys. z³. tytu³ prawny – spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
wchodz¹ce w sk³ad ma³¿eñskiej
wspólnoœci maj¹tkowej. W roku
ubieg³ym z tytu³u zatrudnienia w
Urzêdzie Miejskim w £obzie uzyska³a dochód w wysokoœci –
25.180,95 z³. Z tytu³u dzia³alnoœci
wykonywanej osobiœcie – 17.579,18
z³.
Posiada samochód osobowy
marki Citroen Xsara Picasso z 2000
roku.
Joanna Kardaœ Inspektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich posiada mieszkanie o powierzchni 56,83
m.kw. o wartoœci 162 tys. z³, tytu³
prawny – odrêbna w³asnoœæ lokalu
mieszkalnego (maj¹tek odrêbny).
Wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzêdzie miejskim w roku 2012
wynios³o – 43.405,55 z³.
Ewa Pop³awska dyrektor Zespo³u szkó³ Gimnazjalnych w ubieg³ym roku zgromadzi³a na koncie
120 tys. z³, œrodki pieniê¿ne
wchodz¹ w sk³ad ma³¿eñskiej
wspólnoœci maj¹tkowej.
Posiada na wspó³w³asnoœæ
mieszkanie o powierzchni 95,03 tys.
z³ o wartoœci 237575 z³.
Posiada równie¿ na wspó³w³asnoœæ gara¿ o powierzchni 15,52
m.kw., piwnicê o powierzchni 26,20
m.kw. pomieszczenia gospodarcze o
powierzchni 12,69 m.kw. (311/1000
czêœci dzia³ki nr 266 o powierzchni
1691 m. kw o wartoœci 12.950 z³. W
ubieg³ym roku ze stosunku pracy
uzyska³a dochód w wysokoœci
89.645,72 z³,z tytu³u umowy zlecenia – 1392 z³.
posiada samochód marki Volkswagen Jetta z 2007 roku.
Beata Zapalska dyrektor szko³y
Podstawowej nr 1 w £obzie posiada

tygodnik ³obeski 21.5.2013 r.
na ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹
mieszkanie o powierzchni 49,17
m.kw. o wartoœci 88.506 z³, mieszkanie o powierzchni 77,49 m.kw. o
wartoœci 139.484 z³, gara¿ o powierzchni 13,40 m.kw. o wartoœci 3
tys. z³. Lokal mieszkalny o powierzchni 77,49 m.kw. naby³a w
2000 roku od Gminy £obez.
W ubieg³ym roku wynagrodzenie ze stosunku pracy wynios³o
82.075,26 z³. Posiada samochód
marki Fiat Grande Punto z 2009 roku
– wspó³w³aœciciel – Santander Consumer Bank.
Posiada kredyt hipoteczny w
banku PKO BP w wysokoœci 92.925
z³ na remont mieszkania (240 rat w
latach 2012-2031, pozosta³o do sp³aty 89.828,66 z³, kredyt hipoteczny w
banku PKO BP w wysokoœci 15 tys.
z³ na remont mieszkania (120 rat w
latach 2003-2013), pozosta³o do
sp³aty 1.115,04 z³, kredyt w Santander Consumer Bank w wysokoœci
37.467,24 na zakup samochodu (60
rat w latach 2009-2014), pozosta³o
do sp³aty 13.460,53 z³).
Jolanta Babyszko dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie w
ubieg³ym roku zgromadzi³a na koncie
kwotê w wysokoœci 35 tys. z³, œrodki
pieniê¿ne wchodz¹ w sk³ad ma³¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej.
Posiada na w³asnoœæ dom o powierzchni 98 m.kw. i o wartoœci 220
tys. z³ wraz z dzia³k¹ budowlan¹, na
której stoi dom o powierzchni 506
m.kw. o wartoœci 9,6 tys. z³ oraz na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ - mieszkanie o powierzchni 47 m.kw. o wartoœci 216 tys. z³.
Z tytu³u pracy w SP nr 2 w £obzie
w roku ubieg³ym uzyska³a wynagrodzenie w wysokoœci 88.883,72 z³
oraz wynagrodzenie z tytu³u wykonywania pracy na podstawie umowy
zlecenia wykonanej na rzecz Gminy
£obez/Szko³y Podstawowej nr 2 w
£obzie (koordynator projektu POKL
„Uœmiech w oczach dziecka”) 9.966,41 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Opel Astra z 2007 r. o wartoœci
25 tys. z³.
Piotr Kielan dyrektor Szko³y
Podstawowej w Be³cznej posiada na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni 48,96 m.kw. o
wartoœci 127 tys. z³, tytu³ prawny –
akt notarialny – w³asnoœæ prywatna.
Inne nieruchomoœci – 64,34
m.kw (?) o wartoœci 55.550 z³ (?)
tytu³ prawny – wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa.
Z tytu³u pracy w roku ubieg³ym
otrzyma³ dochód w wysokoœci
80.767,39 z³, z tytu³u pracy umowa
zlecenie – 1.052,80 z³.
Mariola Kotowicz – Dyrektor
Przedszkola miejskiego w £obzie w
roku ubieg³ym zgromadzi³a na koncie w walucie polskiej 10 tys. z³.
Œrodki pieniê¿ne wchodz¹ w sk³ad
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ma³¿eñskiej wspólnoœci maj¹tkowej.
Posiada na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ (akt notarialny): dom o powierzchni 106 m.kw. o wartoœci 265
tys. z³, lokal u¿ytkowy o powierzchni
68 m.kw. o wartoœci 272 tys. z³
Z tytu³u zatrudnienia w Przedszkolu miejskim w £obzie uzyska³a
dochód w wysokoœci 78.876,44 z³,
otrzymana darowizna – œrodki pieniê¿ne – 100 tys. z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ samochód osobowy marki Alfa Romeo
147 rocznik 2004.
Dariusz Ledzion dyrektor £obeskiego Domu Kultury – jako wspó³w³aœciciel posiada dom o powierzchni 66
m.kw. o wartoœci 160 tys. z³, na w³asnoœæ dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 570 m.kw. o wartoœci 22 tys. z³.
Ze stosunku pracy otrzyma³ wynagrodzenie w wysokoœci 82.128,37
z³. Posiada samochód osobowy marki mazda z 2007 roku.
Kredyt na zakup samochodu
udzielony przez Bank Pekao s¹ I
Oddzia³ w £obzie, kwota kredytu –
20 tys. z³. Okres sp³aty od maja 2012
do maja 2014. Kwota do sp³aty na
31.12.2012 – 12.732,28 z³.
Eugeniusz Szymoniak dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
£obzie posiada na wspó³w³asnoœæ:
dom o powierzchni 123 m.kw. o wartoœci 185 tys. z³, budynek gospodarczy o powierzchni 30 m.kw. o wartoœci 10.500 z³, grunt o powierzchni
1114 m.kw. o wartoœci 35 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w £obzie uzyska³ w roku ubieg³ym wynagrodzenie
w wysokoœci 67.465 z³.
Posiada po¿yczkê zaci¹gniêt¹ w
roku 2010 w banku PEKAO S.A. na
kwotê 20 tys. z³ na 60 rat na remont
nieruchomoœci. Na dzieñ 30.12.2012
kwota kapita³u pozosta³ego do sp³aty
wynosi³a – 13.624,79 z³. Na ten sam
cel zosta³a zaci¹gniêta po¿yczka w
Miêdzyzak³adowej Pracowniczej
Kasie Zapomogowo-Po¿yczkowej w
Urzêdzie Miejskim w £obzie w kwocie 5 tys. z³. Na dzieñ 31.12.2012 r. do
sp³aty pozosta³o 3.750 z³.
El¿bieta Graliñska dyrektor
Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £obzie w roku ubieg³ym zgromadzi³a na koncie 12 tys.
z³. Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o
powierzchni 37,71 mkw. o wartoœci
56.565 z³.
Z tytu³u zatrudnienia w M-GOPS w
£obzie w ubieg³ym roku uzyska³a dochód w wysokoœci 92.890,18 z³. Z tytu³u pracy w Spo³ecznej Komisji mieszkaniowej oraz Komisji Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi – 1.192 z³.
Posiada samochód osobowy
Volkswagen Polo z 1996 roku o wartoœci 7 tys. z³.
Wszystkie wynagrodzenia podane w oœwiadczeniach maj¹tkowych
s¹ kwotami brutto.
MM

Grinbud zap³aci
gminie karê

(WÊGORZYNO). Wprawdzie blok przy ul. Grunwaldzkiej
w Wêgorzynie stoi ju¿ na dobre, a
czêœæ mieszkañ zosta³o wykupionych, to jednak nadal nie zosta³y
rozwi¹zane kwestie pomiêdzy
firm¹ Grinbud a gmin¹.
O kwestiach zwi¹zanych z tym
budynkiem pisaliœmy ju¿ wielokrotnie. Jedn¹ z nich by³y kary, jakie firma buduj¹ca blok mia³a zap³aciæ gminie za nieterminowe
ukoñczenie budowy. Kara mia³a
wynosiæ 114 tys. z³. Firma na to nie
przysta³a, sprawa trafi³a wiêc do
S¹du Okrêgowego w Szczecinie.
S¹d zadecydowa³, ¿e firma musi
zap³aciæ karê, ale nie w pe³nej wysokoœci; zas¹dzono 50 tys. z³ na
rzecz gminy. Dodatkowo po stronie
firmy s¹ do zap³aty odsetki ustawowe naliczane od 14 listopada 2011
roku do 16 maja 2013 roku w wysokoœci 9.794,50 z³ oraz koszty procesu w wysokoœci 2.065,48 z³.

£¹cznie kwota wynosi 61.860 z³.
Wprawdzie wyrok s¹du jest z 11
wrzeœnia 2012 roku, jednak dopiero
teraz pieni¹dze z tytu³u kary zostan¹
wprowadzone do bud¿etu gminy z
tytu³u przychodów. Równoczeœnie
planuje siê zwiêkszyæ wydatki maj¹tkowe zwi¹zane z powiêkszeniem
komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy o kwotê 61.860 z³, czyli
tak¹ sam¹, jak wartoœæ kary. Okazuje siê, ¿e w kwietniu firma Grinbud
wystosowa³a do gminy pismo z propozycj¹, aby w ramach zap³aty kary
gmina przejê³a jedno z mieszkañ w
nowym budynku. Rozmowy na ten
temat jeszcze trwaj¹, tym bardziej
¿e cena za 1 m.kw. w budynku wynosi 2.600 z³ brutto, a na poddaszu 2
tys. z³ brutto.
Kwota wpisana w wydatki nie
musi byæ jednak przeznaczona na
wykup mieszkania, ale np. na remont lokali komunalnych. O tym,
jakie rozwi¹zanie przyjmie gmina,
zdecyduj¹ radni.
MM

Sesja powiatu
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO). W tym
mieœcie 28 maja odbêdzie siê sesja
Rady Powiatu.
Podczas sesji zostanie przedstawiona i informacja z dzia³alnoœci
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomoœci Rolnych na terenie powiatu ³obeskiego w roku minionym.
Zostanie równie¿ przedstawiona informacja na temat planów i kierunków rozwoju stacjonarnej opieki zdrowotnej na bazie szpitala w

Resku oraz ocena stanu bezpieczeñstwa sanitarnego powiatu ³obeskiego w roku 2012.
Goœcie sesji zostan¹ poinformowani o dzia³aniach powiatu na rzecz
gminy Wêgorzyno. Ze swojej strony
bêd¹ mieli okazjê do otrzymania
odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania w
sprawie planowanych dzia³añ odnoœnie gminy Wêgorzyno.
Sesja rozpocznie siê o godz.
16.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Wêgorzynie na I pietrze.
MM

Str
Str.. 8

NASI MIESZKAÑCY

tygodnik ³obeski 21.5.2013 r.

Leokadii Pituch dzieciñstwo w
Leokadia Pituch, z domu Bogucka, urodzi³a siê 28 kwietnia
1928 roku w Gawii Piaski, gm Dokudowo, pow. Lida, woj. nowogródzkie. Córka Stefana i Józefy. 10
lutego 1940 roku Sowieci wywieŸli
rodzinê Boguckich na Sybir, ojca,
macochê i piêcioro dzieci. Do
£obza przyjecha³o ich tylko piêcioro; brat Józef wyszed³ z Rosji z
Armi¹ Andersa - osiad³ w Anglii i tam
niedawno zmar³, a na Syberii zmar³a
6-letnia siostra przyrodnia Krysia. W
£obzie pani Leokadia wysz³a za m¹¿
za Józefa Pitucha, który z rodzin¹
tak¿e wróci³ z Syberii.
Do pani Leokadii nie mo¿na
wejœæ na chwilê. Ma tyle do opowiedzenia, ¿e trzeba zarezerwowaæ na
rozmowê kilka godzin. Nat³ok
wspomnieñ i emocjê powoduj¹, ¿e
chcia³aby od razu opowiedzieæ
wszystko, co jej siê w ¿yciu przydarzy³o, a w¹tków s¹ dzisi¹tki. No i ta
wschodnia goœcinnoœæ... Gdy j¹
odwiedzamy, w oczy rzucaj¹ siê
œlady po trudnym ¿yciu; palce d³oni
powykrêcane, niedow³ad prawej
rêki, stopy opuchniête, bóle krêgos³upa schylaj¹ j¹ do ziemi. Jednak w
w tej przygarbionej kobiecie czuæ
wielk¹ si³ê; twarz uœmiechniêta, pamiêæ znakomita i ta jej ruchliwoœæ,
ta krz¹tanina wokó³ sporej rodziny,
któr¹ - wydaje siê - scala swoj¹
osob¹. Niedawno wszyscy spotkali
siê w restauracji w Œwiêtoborcu, z
okazji jej 85 urodzin. Dzieci, ziêciowie, wnuki, prawnuki. Jaka to by³a
radoœæ - widaæ na zdjêciach, jakie
pokazuje. Jest z tego dumna. Modli³a siê, by do¿yæ tych urodzin i doczeka³a. Mówi - teraz jak Bóg da.
Opowiada nam o swoim dzieciñstwie spêdzonym w syberyjskiej tajdze i o przyjeŸdzie do £obza. To
wspólna dla wielu historia.
***
- Gdy mia³am 4 lata zmar³a
mama. Mój brat Józef mia³ 6 lat. 10
lutego 1940 r. o godz. 2. w nocy
obudzili nas, wal¹c w drzwi, ¿eby im
otworzyæ. Ojciec wsta³, otworzy³ i
wesz³o do kuchni piêæ osób: dwóch
ruskich ¿o³nierzy z karabinami i
trzech prawos³awnych, którzy
mieszkali niedaleko od nas. Ich wioska nazywa³a siê Biskupce. Nasza
rodzina liczy³a siedem osób, ja mia³am nieca³e 12 lat, a mój brat 14.
Byliœmy dzieæmi pierwszej ¿ony
ojca, Józefy, która zmar³a maj¹c 35
lat. Rok po œmierci naszej mamy
ojciec poœlubi³ drug¹ ¿onê, Antoninê, która by³a pann¹ o 12 lat m³odsz¹
od niego. Gdy wybuch³a II wojna
œwiatowa, by³o ju¿ troje dzieci od
macochy. Najstarszy Stanis³aw mia³
5 lat, Janina 3 lata, a Krystyna 2 lata.

Ojciec urodzi³ siê w 1896 roku w
Drobinie, pow. P³ock, woj. warszawskie. Bra³ udzia³ w I wojnie
œwiatowej. Broni³ Warszawê. Razem z marsza³kiem Józefem Pi³sudskim odpêdzili bolszewików i zwyciê¿yli. Po tej wojnie marsza³ek Pi³sudski przydzieli³ osadnikom wojennym na Kresach po 22 hektary
ziemi. Po rozmowie z ojcem wiem,
¿e by³o ciê¿ko. Ojciec mieszka³ na
stancji w Biskupcach, na wsi, bo nikogo nie zna³. Bra³ po¿yczki na
drewno konieczne do budowy domu
i obory, na konia, krowy, bo nie mia³
pieniêdzy. Przez 20 lat dorobi³ siê,
powsta³ drugi dom, du¿a obora i
nowy spichlerz. Kupi³ now¹ m³ocarnie harfê, sieczkarniê, by³ kierat, w
którym konie chodzi³y wko³o i maszyny by³y na chodzie, bo elektryki
nie by³o w domu. By³a lampa naftowa. Ojciec mia³a latarniê i wszêdzie
z ni¹ chodzi³ w zimie.
Po wejœciu Sowietów dali rozkaz, ¿eby za dwie godziny ubraæ siê
i wzi¹æ ¿ywnoœæ na jeden miesi¹c na
drogê. Matka narobi³a ha³asu, bo
by³ mróz, przesz³o 22 stopnie. Jej
ma³e dzieci spa³y. Ja z bratem wstaliœmy. Ojciec mówi³ do nich: „Je¿eli
s¹dzicie, ¿e ja winien, to weŸcie
mnie, a nie bierzcie ma³ych dzieci na
taki mróz”. Ruski so³dat odpowiedzia³, ¿e on nie winien. Taki rozkaz
im dali i oni musz¹ go wykonaæ.
Matka siê upar³a, ¿e dzieci nie ma w
co ubraæ i butów nie maj¹. Dali rozkaz, nie by³o odwrotu. Rodziców
posadzili na krzes³ach, kazali siê nie
ruszaæ, a oni robili rewizjê, czy ojciec nie ma pistoletu. Nic nie znaleŸli, dopiero wtedy pobudzili dzieci i
zaczêli owijaæ w ko³dry szyte z
paku³. Matka do mnie z krzykiem:
„IdŸ do obory, wydój chocia¿ jedn¹
krowê!”, bo musia³a dzieci nakarmiæ, kaszê mannê ugotowaæ. Posz³am sama, po ciemku wydoi³am
krowê i wróci³am. Nie dali ju¿ rozpaliæ pod p³yt¹, bo mówili, ¿e ju¿ bêdzie za póŸno. Ojcu pozwolili zapakowaæ latarniê i jeden bojec poszed³
do spichrza z ojcem wzi¹æ ¿ywnoœæ
na drogê. Nie by³o wyjœcia. Matka
ju¿ ubiera³a dzieci i zawija³a w koce,
kapy, ko¿uchy. Ja z bratem mieliœmy
buty z cholewami skórzane i palta.
Chodziliœmy do szko³y – ja do pi¹tej
klasy, brat do siódmej. Ojciec zaprz¹g³ konie do sani, wynieœli poduszki, pok³adli troje dzieci i ja z
nimi, posiadali na sanie, a najm³odsz¹ dali mi na rêce i nakryli nas
pierzyn¹. By³ du¿y mróz. Na drugie
sanie w³o¿yli baga¿e. Konie prowadzi³ prawos³awny. Brat i matka siedzieli na drugich saniach. Jechaliœmy do Lidy na dworzec kolejowy,
okrê¿n¹ drog¹, przez gminê. Bardzo

pomarzliœmy. Widzia³am, jak brat
Józek bieg³ z zimna za saniami, a ³zy
ciek³y mu z oczu. Patrz¹c na niego,
tak mi go by³o ¿al...
Jechaliœmy 20 kilometrów do
stacji kolejowej w Lidzie. Po przyjeŸdzie na stacjê, wsadzili nas do
ciemnego wagonu. Ju¿ by³ wieczór.
By³o bardzo zimno, pok³adliœmy siê
pod przykryciem, ¿eby siê ogrzaæ.
Ma³e dzieci bardzo p³aka³y z g³odu
i zimna. Matka by³a bardzo energiczna, zaczê³a waliæ w drzwi i krzyczeæ, ¿eby dali œwiece, czy latarkê,
bo musi dzieci nakarmiæ. Otworzyli
drzwi i dali dwie œwiece. W domu
by³a latarnia, œwieci³a na nafcie, ale
nikomu nie przysz³o do g³owy, ¿eby
j¹ zabraæ.
W wagonie by³o piêæ rodzin i tylko jedna prycza. My starsi spaliœmy
na pod³odze pod prycz¹. Na niej
tylko matki z dzieæmi. W pod³odze
by³a dziura do za³atwiania siê. Ojca
wybrali starost¹ wagonu.
Z naszej strony by³y dwie rodziny: Boguccy - siedem osób - i Górscy, te¿ siedem osób. Z drugiej strony by³y trzy rodziny: Kitliñscy (5
osób), Turcy (5 osób) i Lichorad (5
osób). Mieli po troje dzieci.
Okna – za kratami i drzwi zawarte na zamek. Raz na dzieñ dwóch
bojców z karabinami otwiera³o
drzwi i dawali rozkaz, ¿eby dwie
osoby sz³y po wodê w ich obstawie.
A my wyskakiwaliœmy na si³ê, ¿eby
za³atwiæ siê, bo wstydziliœmy siê w
wagonie. Dziura nie by³a niczym
os³oniêta. Oni darli siê: „Wy
kuda!?” ¯e nie wolno. My na si³ê
skakali i dalej pod drugi poci¹g i

w³azili i robili, co natura wymaga³a.
Wracali zaraz z powrotem, bo by³o
zimno. 2-3 dni jechaliœmy przez
polsk¹ ziemiê. PóŸniej, na sowieckiej, dawali nam raz na dzieñ zupê i
kaszê owsian¹. Dwie osoby chodzi³y po wodê i dwie osoby po obiad.
Mieliœmy swój prowiant z domu i
nikt ich kaszy nie jad³, bo by³a z
³usk¹ owsa. Tê kaszê wywalali pod
drzwi, a gdy Rosjanin otwiera³ je, to
spada³a mu na nogi. By³ z³y, bo
musia³ czyœcic buty.
Po ponad czterech tygodniach
podró¿y dojechaliœmy do Nowosybirska. By³ d³ugi postój, podczas
którego by³a dezynfekcja. Zawieziono nas do ³aŸni, kobiety z dzieæmi osobno. Nasze ubrania wziêto do
odka¿enia. Ogolono nam g³owy
maszynk¹. Prawie wszystkim tak
zrobili. Oddali nam ubranie, ale
by³o gor¹ce i czymœ by³o je czuæ. Po
postoju dowieŸli nas do miasta
Tomsk. Ojciec by³ tak chory, ¿e ju¿
nie jad³ i nie chodzi³. Nie zapomnê
tego, jak s¹siedzi z poci¹gu wziêli
go na rêce i ponieœli. Sta³ ¿o³nierz z
karabinem i widzi, ¿e ja p³aczê. Powiedzia³, ¿ebym nie p³aka³a, bo my
ju¿ do koñca przyjechali, a ojca ponieœli do bolnicy (szpitala). Spêdzi³
tam trzy miesi¹ce. Ju¿ siê robi³o
ciemno, brat oczy wyciera³ od ³ez, a
matka z krzykiem do nas: „Do pracy! Nie stójcie! Ubierajcie dzieci i
pakujcie poœciele”. Bardzo siê jej
baliœmy, bo nas bi³a, jak ojca nie
by³o, ale wojak da³ rozkaz, ¿eby
wszyscy szli za nim. Z wagonów
poprowadzili nas na sto³ówkê, dali
na p³ytkich talerzykach kaszê
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tajdze
mann¹ z cukrem. Bardzo to nam
smakowa³o. Po powrocie ju¿ by³y
konie z saniami podstawione pod
wagony i kazano nam wszystkim
wsiadaæ na te sanie.
Dano nam w zamian za ojca jakiegoœ obcego pana, ¿eby prowadzi³
konie. Nazywa³ siê Stanis³aw Matwiejczyk. Nie mia³ dzieci, tylko
¿onê, to go dali do nas. Ka¿da rodzina mia³a swoje sanie. Gdy wyjechaliœmy z Tomska, by³o ju¿ ciemno.
Wieziono nas d³ugo przez las, przesz³o 50 kilometrów. Dojechaliœmy
do uczastok nr 109 i tam nam dano
kaszê mann¹; by³a ciep³a i s³odka,
ale ma³o. Po posi³ku w³adza ruska
zaczê³a rozdzielaæ rodziny po tajdze, w baraki. Ma³e dzieci p³aka³y,
to nas dali niedaleko od uczastka. To
taka placówka, w której by³ sklep,
szko³a, piekarnia, sto³ówka i s¹d. Jechaliœmy nied³ugo - kilka kilometrów. Sta³ jeden barak, który mieœci³
12 rodzin. 6 kajutków by³o z jednej
strony i 6 z drugiej, a na œrodku korytarz. Mieszkanka by³y ma³e, mo¿e
2 na 3 metry. Sta³y dwa piece ¿eliwne z p³ytami do gotowania. Ojciec
le¿a³ dwa miesi¹ce w szpitalu. Mia³
ciê¿k¹ chorobê czerwonkê. Za³atwia³ siê krwi¹, lekarze stwierdzili,
¿e choroba powsta³a z przetrzymania stolca. Ojciec by³ bardzo inteligentny i uczciwy, ale wstydliwy. By³
lubiany przez wszystkich, biednym
dawa³ zbo¿e za darmo na chleb.
Matka z bratem poszli do lasu do
pracy, a ja pilnowa³am troje dzieci i
robi³am im jedzenie, pranie, sprz¹tanie, co dzieñ my³am pod³ogê. Spaliœmy na pod³odze. Sta³a jedna prycza, jeden stó³ z desek, nogi robione
na x i taborki, czyli ³awki z desek.
Ju¿ min¹³ marzec, gdy przyszed³
do nas komandir i rozkaza³, ¿e Lidia
Bogucka i Josif, czyli ja z bratem,
jutro maj¹ byæ w szkole o 8 rano.
Matka zaczê³a krzyczeæ, ¿e nigdzie
nie pójd¹, ¿e ja muszê byæ z dzieæmi, a Józek idzie z ni¹ do pracy, bo
mê¿a nie ma, le¿y w szpitalu. On na
to: „Ma³czaæ! Rozkaz ma byæ wykonany. Je¿eli nie, to pójdzie do wiêzienia, a dzieci zabior¹ do domu
dziecka”. Wtedy przesta³a krzyczeæ.
Co dzieñ do baraku ruski pracownik przywozi³ chleb i wagê, na
korytarzu sta³ du¿y stó³, a on w
skrzyni przynosi³ chleb. My mieliœmy kartki, on wycina³ i wa¿y³ co
komu i wiele siê nale¿y, tak zwany
pajok. Ja z bratem chodziliœmy do
szko³y o rok ni¿ej, jak chodzi³am do
pi¹tej, to w tajdze do czwartej. Nie
znaliœmy rosyjskiego. Ta szko³a
trwa³a nieca³y rok. Matka kaza³a
nam przed szko³¹ chodziæ z ni¹ do
lasu i zbieraæ ¿ywicê. Cdn. MM
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Gmina umorzy³a
i pomog³a
(£OBEZ). Znany jest ju¿
wykaz osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych
nieposiadaj¹cych
osobowoœci prawnej,
którym w 2012 roku
w zakresie podatków
udzielono ulg, umorzeñ,
odroczeñ lub roz³o¿ono
sp³atê na raty w kwocie
przewy¿szaj¹cej 500 z³.
Poni¿sze umorzenia podatków
od nieruchomoœci nast¹pi³y z tytu³u
wa¿nego interesu podatnika: Antonina Zduñczyk – naleznoœæ g³ówna
– 1.146 z³, odsetki – 50 z³, Ewelina
Bryja - 1.002 z³, Stanis³aw Niemiec
– 544 z³, Gabriela Grunholz – 1559
z³, Agnieszka Kwolek – 3.225, odsetki – 9 z³, Micha³ Sobkowiak – 770
z³ plus 17 z³ odsetki, Stanis³awa
Karolkowska – 5.303 z³ plus odsetki
w wysokoœci 294 z³, Niepubliczny
zak³ad Opieki Zdrowotnej Monar

(³¹czne zobowi¹zania podatkowe)
24.468 z³ plus odsetki 350 z³, Spó³dzielnia Mieszkaniowa Nadzieja –
12.731,90 z³ plus odsetki w wysokoœci 2.217 z³.
Odroczenia i roz³o¿enia na raty:
Józef Adamów, Jaros³aw Kap³an,
Tadeusz Knysz, Mieczys³aw Wysoki, Kazimiera Brugger, Gabriela
Grunholz, Grzegorz Pomalejko,
Andzrej Zapalski, Aleksander Werbowicz, Marek Rokosz, Stanis³aw
Gêsicki, Piotr Tujak, Stefan Gimel,
Henryk Mikulski, Teresa Iskra,
Piotr Janik, Agata Adamów, Waldemar Fecak, Tomasz Œliwa, Zak³ady
Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy
publicznej (pomoc de minimis).
Kwolek Agnieszka, Zak³ady
Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A., Tomasz Œliwa, Henryk
Mikulski, Waldemar Fecak, Piotr
Janik, Adamów Józef, Kap³an Jaros³aw, Zalewski Pawe³, DUNSTER
POLSKA Sp. z o. o., Szczeciñska
Centrala Nasienna Gospodarstwo
Rolne Prusinowo Sp. z o.o. MM

BEZPIECZNIE NA DWÓCH
KÓ£KACH - CI¥G DALSZY

NietrzeŸwy kieruj¹cy
15.05.2013 roku w Runowie
mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ samochodem Mercedes w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 1,02 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu.

Posiadanie suszu
roœlinnego
16.05.2013r. w £obzie na ul.
Drawska - Magazynowa zatrzymano mieszkañca gminy £obez, który
posiada³ œrodek odurzaj¹cy w postaci suszu roœlinnego. Mê¿czyzna
us³ysza³ ju¿ zarzut. Przyzna³ siê do
posiadania œrodków wbrew przepisom ustawy.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
16.05.2013 roku w Mieszewie
mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci 0,53 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kierowanie w stanie
po u¿yciu alkoholu
16.05.2013 roku w Runowie
Pom. Mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ samochodem renault w
stanie po u¿yciu alkoholu wyra¿onym wynikiem 0,22 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy rowerzysta
17.05.2013 r. w £obzie na ul. H.
Sawickiej oraz oko³o godz. 16:25 na
drodze Suliszewice - Grabowo,
mieszkaniec gminy £obez kierowa³
rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci,16 mg/l.

Kolizja

W pi¹tek w Publicznym
Przedszkolu im. Ha³aba³y w
£obzie odby³o siê spotkanie z
przedszkolakami na temat bezpiecznego podró¿owania rowerem.
Na spotkanie z policjantami
dzieci przyprowadzi³y swoje rowerki, które zosta³y zabezpieczone
przed kradzie¿¹ przy pomocy urz¹dzenia engrawer. Podczas tej wizyty policjanci omówili z dzieæmi zasady bezpiecznego poruszania siê
rowerkiem. W ramach wspólnej
dyskusji maluchy wymienia³y niezbêdne elementy, w jakie powinien

wyposa¿ony byæ rower oraz co zrobiæ w przypadku zdarzenia drogowego.
Na koniec spotkania, jako ¿e
wszyscy pozytywnie zaliczyli „test”
z bezpiecznego podró¿owania na
dwóch kó³kach przedszkolaki
otrzyma³y Mini Kartê Rowerow¹
Przedszkolaka oraz Paszport Roweru.
Na koniec policjanci przekazali
dzieciom odblaski, aby ka¿dy rower
podczas podró¿y by³ widoczny, a
ka¿dy przedszkolak móg³ czuæ siê
bezpiecznie na swoich „dwóch kó³kach”.
(kp)

17.05.2013 roku o g. 17:10 w
£obzie przy ul. Bema kieruj¹cy
sam, Audi mieszkaniec £obza najprawdopodobniej nie dostosowa³
prêdkoœci do warunków na drodze i
zjecha³ z jezdni na pobocze, uderzaj¹c bokiem pojazdu w s³up i uszkadzaj¹c pojazd.

NietrzeŸwy rowerzysta
19.05.2013 r. w Wêgorzynie na
ul. Drawskiej mieszkaniec Wêgorzyna kierowa³ rowerem, znajduj¹c
siê w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿onym wynikiem 0.49 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

WIZYTÓWKI
PROJEKTY - WYKONANIE
TANIO

Tel. 504 042 532
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„Œwiêto Przedszkolaka” w Wêgorzynie
10 maja 2013 r. w hali sportowo-widowiskowej odby³o siê coroczne „Œwiêto Przedszkolaka”,
zorganizowane przez Przedszkole Publiczne im. Króla Lwa w Wêgorzynie.
Do udzia³u w imprezie zaproszono dzieci z oddzia³ów przedszkolnych szkó³ podstawowych w Runowie Pomorskim i w Wêgorzynie oraz
przedszkola z £obza i Reska.
Nie zabrak³o emocji i wielu niespodzianek. Na pocz¹tku imprezy
mogliœmy z zaciekawieniem ogl¹daæ zabawny teatrzyk profilaktyczno-edukacyjny w wykonaniu aktorów z Teatru Polskiego w Szczecinie. Przedstawienie dotyczy³o tematyki bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ aktywnego udzia³u w teatrzyku - z zapa³em i odwag¹ bra³y udzia³
w ró¿nego rodzaju scenkach.
Kolejnym punktem programu
by³y zmagania sportowe przedszkolaków, prowadzone przez panie Katarzynê Lewandowsk¹ i Bogus³awê
Organkê. Przedszkolaki dzielnie
pokonywa³y przeszkody. Doping
kolegów oraz oklaski publicznoœci
podgrzewa³y sportow¹ atmosferê.

Dzieci ukoñczy³y wszystkie fantastyczne konkurencje z uœmiechem
na twarzy.
„Œwiêto Przedszkolaka” mia³o
na celu integracjê dzieci. Wspólny
piknik w plenerze umili³ wszystkim
czas. Stra¿acy z OSP w Wêgorzynie
zaprezentowali wspania³y pokaz na
wêgorzyñskiej promenadzie. Chêtne przedszkolaki wsiada³y z odwag¹
do wozu stra¿ackiego.
Serdecznie dziêkujemy za pomoc finansow¹ i rzeczow¹ naszym
sponsorom, a s¹ to: Burmistrz Wêgorzyna Pani Monika KuŸmiñska,
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Wêgorzynie, „Roosens Betons” w Po³chowie, Bank Spó³dzielczy w Goleniowie oddz. w Wêgorzynie, Pan
Tomasz Waszczuk - Resko, sklep
„Grosz” - Pani Barbara Pietrusz i
Pan Jerzy Patelczyk, Pan Albert
Moroz - Iñsko, Gospodarstwo Rolne „Dominant” - Maszewo, Pani
Katarzyna i Pan Marcin Lewandowscy, Piekarnia „Wac³aw Wasilewski”, GS Wêgorzyno, Hurtownia
Spo¿ywcza „IMAGE” s.c. w
£obzie, „ROL-INWEST-EKO” w
Stargardzie Szczeciñskim.
Agata Buryszek

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW
NA RODZICÓW ZASTÊPCZYCH
„RODZINA ZASTÊPCZA
- SZANSA NA NOWE ¯YCIE”

Naturalna apteka - receptê wypisz sobie sam

Syrop z pêdów sosny
Pêdy sosny
Teraz jest najw³aœciwszy czas na
zbieranie pêdów sosny zwyczajnej.
Mo¿na je zbieraæ do koñca maja,
gdy s¹ m³ode i pokryte br¹zowymi
³uskami i nie s¹ d³u¿sze ni¿ oko³o 10
cm. O sosnê w naszym terenie nie
jest trudno, nale¿y wybieraæ m³ode
sosny, rosn¹ce w nas³onecznionych
czystych polanach. Przy zbieraniu
nale¿y uwa¿aæ, aby nie zrywaæ œrodkowych pêdów, odpowiedzialnych
za przyrost. Starajmy siê te¿ nie
zbieraæ zbyt wielu z jednego drzewa.
Sosna wykazuje dzia³anie wykrztuœne, przeciwbakteryjne i dezynfekuj¹ce, pomocna jest równie¿
w leczeniu trudno goj¹cych siê ran.
Substancje czynne w nich zawarte
zwiêkszaj¹ iloœæ œluzu, a tym samym
u³atwiaj¹ oczyszczanie oskrzeli.
Poza tym niszcz¹ bakterie i dzia³aj¹
rozkurczowo na miêœnie dolnych

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w £obzie poszukuje
kandydatów na rodziny zastêpcze
zawodowe i niezawodowe dla
dzieci pozbawionych rodzicielskiego ciep³a i opieki.

podj¹æ siê roli rodzica zastêpczego
zapraszamy na DZIEÑ OTWARTY - 31 maja 2013 r. (pi¹tek) w
godzinach od 7.30 do 18.00; £obez,
ul. Bema 27, tel. 91 39 768 41.

Rodzina zastêpcza jest form¹
opieki nad dzieckiem czêœciowo lub
ca³kowicie pozbawionym opieki
rodzicielskiej, zapewniaj¹c¹ mu
dorastanie w ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Jest alternatyw¹ dla domów dziecka, gwarantuj¹c¹ w³aœciwe warunki rozwoju, przy równoczesnym nacisku na utrzymywanie
relacji dziecka z rodzin¹ biologiczn¹. Dziêki regulacjom prawnym piecza zastêpcza to ju¿ nie
tylko misja i wyraz dobroci serca,
ale tak¿e prawdopodobnie najbardziej szlachetny, kreatywny
i
odpowiedzialny zawód œwiata. Rodziny zastêpcze mog¹ korzystaæ z
pomocy prawnej, pedagogicznej i
psychologicznej.

Konkurs geograficzny
rozstrzygniêty

Zainteresowanych, którzy chc¹

(£OBEZ). W ostatnim tygodniu kwietnia w Zespole Szkó³ im.
T. Koœciuszki w £obzie odby³ siê
IV Miêdzyszkolny Konkurs Geograficzno-Astronomiczny.
Do £obza w ramach konkursu
przyby³o 12 uczestników reprezentuj¹cych gimnazja w £obzie, Wêgorzynie, Resku i Radowie Ma³ym.
Zabrak³o przedstawicieli gminy
Dobra.
Szko³y ponadgimnazjalne reprezentowa³o 6 osób ze szkó³ w
£obzie i Resku.

Laureatami IV Miêdzyszkolnego Konkursu Geograficzno-Astronomicznego zostali:
Gimnazja: I miejsce – Grzegorczyk Dawid, ZSG £obez; II miejsce
– Stempieñ Karolina, ZSG £obez;
III miejsce – Lenik Kamil, Gimnazjum w Wêgorzynie.
Szko³y ponadgimnazjalne: I
miejsce – Sie³acz Adrianna, LO
Resko; II miejsce – Dziuba Dawid,
ZS £obez; III mejsce – Zykubek
Rafa³, ZS £obez.
MM

dróg oddechowych. Preparaty te
zaleca siê tak¿e w nie¿ytach jelit,
¿o³¹dka i dróg moczowych (przy
zapalenie i zaka¿eniu pêcherza moczowego). P¹czki sosny wykorzystuje siê tak¿e zewnêtrznie w leczeniu niektórych chorób skóry
(³uszczycy, ³ojotoku, tr¹dziku).
Pêdy sosny zawieraj¹ olejki eteryczne - sosnowy i terpentynowy,
witaminê C, karoten, sole mineralne
i garbniki, które wykazuj¹ dzia³anie
przeciwzapalne. Ponadto s¹ cennym Ÿród³em flawonoidów o w³aœciwoœciach przeciwutleniaj¹cych,
goryczy wspomagaj¹cych wydzielanie soku ¿o³¹dkowego i kwasów
fenolowych o dzia³aniu odka¿aj¹cym i stymuluj¹cym odpornoœæ.
Syrop z pêdów sosny
Sk³adniki: 0,5 kg pêdów sosny,
0,5 kg cukru.
Przygotowanie: Pêdy przebraæ,
usun¹æ z nich br¹zowe ³uski. Wsadziæ do du¿ego s³oja, zasypywaæ
kolejne warstwy cukrem. S³ój obwi¹zujemy p³ótnem lub œciereczk¹
lnian¹ i stawiamy i postawiæ w nas³onecznionym miejscu na oko³o 1
miesi¹c. Kiedy na dnie s³oja zbierze
siê du¿o gêstego p³ynu, odcedzamy
go przez gazê, wyciskamy mocno
resztki pêdów i zlewamy do wyparzonych buteleczek lub s³oiczków.
Dla dobrego przechowywania s³oiki
najlepiej trzymaæ w lodówce albo
ch³odnym miejscu.
Doroœli powinni za¿ywaæ po 1
³y¿ce 3-4 razy dziennie, dzieci po 1
³y¿eczce 3 razy dziennie (w nasilaj¹cej siê chorobie 4 razy). Syrop
sosnowy mo¿na dodawaæ do herbatek zio³owych np. lipowej, z kwiatów bzu czarnego, b¹dŸ jako zwyk³y
dodatek do herbaty z cytryn¹.

tygodnik ³obeski 21.5.2013 r.
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Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam lub wynajmê 4 pokojowe
mieszkanie w £obzie. Tel. 91 397
5088

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

Hotel dla koni w £obzie. Tel. 606 555
095

Sprzedam gospodarstwo rolno –
hodowlane, 38 ha, z zabudow¹.
Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie
³obeskim. Tel. 602 507 454.

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

Szukam mieszkania 2 pokojowego
do wynajêcia w £obzie. Tel. 729 679
994.
Lesiêcin – 6 km od £obza i Wêgorzyna. 4 pokojowe mieszkanie 76
mkw. Plus pomieszczenie gospodarcze. Tylko 64 tys. Fundament.
Tel. 698 683 405
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.
Sprzedam M5 (78 mkw.) po remoncie, Wêgorzyno os. 40 Lecia. Tel.
663 316 587.

Powiat gryficki
Sprzedam ³adne, s³oneczne
mieszkanie na parterze, w centrum P³otów. 62 mkw., 3 pokoje,
du¿a kuchnia czêœciowo wyposa¿ona, ³azienka i toaleta osobne, balkon. Do mieszkania przynale¿y du¿a piwnica. Tel. 605
698 213
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w centrum Gryfic. Odrêbna w³asnoœæ. Tel. 695 554 340

£obez, sprzedam pó³ bliŸniaka 110
mkw., piwnica, strych, gara¿. Cena
255 tys. z³. Tel. 695 985 67

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

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

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.

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

PRACA

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

Powiat ³obeski
Us³ugi elektryczne – Marek Tymoszczuk. Remonty instalacji,
pomiary, monta¿ nowych instalacji itp. Tel. 691 014 733.

Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika. Mile widziane doœwiadczenie w : malowaniu
pistoletowym, pracach blacharskich, oklejaniu, szpachlowaniu.
Tel. 506 135 335

Powiat gryficki
Przyjmê pracownika- traktorzystê/mechanika, prawo jazdy kat.
B i C, doœwiadczenie w mechanice maszyn rolniczych. Okolice
Gryfic. Tel. 667 612 010

ROLNICTWO

Region

Kominki, wk³ady kominkowe, budownictwo techniczne i wykoñczeniowe. Tel. 661 025 368
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace
polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM. Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel. 661
194 854 lub 943631258.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

DOMY NA SPRZEDA¯
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
- CENA 200.000 z³
£obez ul.Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617mkw
- CENA 299.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, wolnostoj¹cy o pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty, dzia³ka 999 mkw- CENA 288.000 z³
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
- CENA 265.000 z³
£obez - 6 pokoi, pow. 107 mkw, dzia³ka 370 mkw
- CENA 275.000 z³
£obez - bli¿niak 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
- 329.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 157 mkw, dzia³ka 1231 mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - 7 pokoi, pow. 220 mkw, dzia³ka 1140 mkw
- CENA 550.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 220 mkw, dzia³ka 662 mkw
- CENA 550.000 z³
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 97,04 mkw, dzia³ka 1998 mkw
- CENA 145.000 z³
£obez (okolica) - 5 pokoi, pow. 125 mkw, dzia³ka 2600 mkw
- CENA 490.000 z³
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Stara Dobrzyca - 3 pokoje, bliŸniak o pow. 71 mkw, dzia³ka 271 mkw
- CENA 189.000 z³
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Konkurs Piosenki Obcojêzycznej
(RESKO). Œpiewaæ mo¿na
„trochê lepiej lub trochê gorzej”,
ale w konkursie zorganizowanym
15 maja 2013 r. trzeba by³o nie
tylko zaœpiewaæ, ale tak¿e wykazaæ siê znajomoœci¹ jêzyka obcego.
W œrodê w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Resku odby³ siê
„Gminny Konkurs Piosenki Obcojêzycznej”, zorganizowany przez
Centrum, przy nieocenionej pomocy pani Anety Kajmy, nauczycielki
jêzyka angielskiego. Po raz pierwszy piosenka obcojêzyczna zagoœci³a w Centrum w 2011 roku, gdy
uczestnicy œpiewali tylko w jêzyku
angielskim, w roku nastêpnym doszed³ jêzyk niemiecki, a tegoroczny
konkurs dla dzieci i m³odzie¿y ze
wszystkich placówek oœwiatowych
gminy Resko, rozszerzy³ siê o piosenki w jêzyku hiszpañskim.
W konkursie wziê³o udzia³ 4
przedszkolaków i 23 uczniów szkó³
podstawowych, 11 gimnazjalistów i
jedna licealistka.
Jury w sk³adzie: pani Joanna
Jakuszyk, pani Magda Trela i pani
Sylwia Grabowska przyzna³o nagrody wszystkim przedszkolakom,
a uczniom szkó³ nagrody i wyró¿nienia, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dzieci i m³odzie¿
zaprezentowa³y ró¿ny poziom muzyczny, ró¿n¹ umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê poszczególnymi jêzykami
podczas wykonywania utworów
wokalnych, ale oprócz tych umiejêt-

noœci liczy³o siê tak¿e zaanga¿owanie, i odwaga w rywalizacji przed
jury i widowni¹.
Nagrody i wyró¿nienia
Kategoria: Przedszkole i kl. 0
Oskar Maliñskki („0” SP Starogard), Julia Jaworska, Witold Fernandez Ilgiewicz i Julia Mañkowska
(Przedszkole Miejskie w Resku).
Kategoria: kl. I-III
I. miejsce Maria Strózikowska
kl. II SP Resko, II. miejsce Ada
Ostrowska kl. II SP Resko, III. miejsce Kaja Olczak kl. III SP Starogard.

Wyró¿nienia: Jagoda Pude³ek kl. III
SP Starogard, Natalia Kajma kl. I SP
Resko oraz Maria Buszta kl. III SP
Resko.
Kategoria: kl. IV-VI
I. miejsce Adrianna Szczeœniak
kl. IV SP Resko, II. miejsce Wiktoria Dziuba kl. VI SP Resko, III. Martyna Deberna kl.V SP Starogard. Wyró¿nienia: Natalia Jacewicz kl. VI SP Resko, Julia Szczepañska kl. V SP Resko, Hanna Œledzik, kl. IV SP Resko.
Kategoria: szko³y
ponadpodstawowe
I. Ewelina Duczyñska ZS Resko

Gimnazjaliœci z Wêgorzyna w Teatrze
Wspó³czesnym w Szczecinie
(WÊGORZYNO). 16 maja 2013 r. zosta³ zorganizowany
wyjazd uczniów do Teatru Wspó³czesnego w Szczecinie
na przedstawienie pt. „Pan Tadeusz” Adama
Mickiewicza. 32 uczniów by³o œwiadkami niezwyk³ej
inscenizacji, podczas której aktorzy niejednokrotnie
zaskakiwali sposobem interpretacji dzie³a wielkiego
Polaka.
Bohaterowie jeŸdzili na rolkach,
deskorolkach, rapowali, œpiewali,
ale i wzruszali. W ka¿dym razie nie
by³o czasu na nudê, choæ ca³oœæ
trwa³a ponad dwie godziny. Najoryginalniejszym chyba doœwiadczeniem by³o zrobienie sobie zdjêcia na
scenie w trakcie spektaklu! Taka
propozycja w pierwszej chwili
zszokowa³a wszystkich, jednak

okaza³o siê po chwili, ¿e nie by³a
¿artem, wiêc kilkoro uczniów skorzysta³o z niej, ku uciesze wszystkich.
Konkluzja jest wiêc taka, ¿e
wbrew obiegowej opinii nie sposób
nudziæ siê w teatrze. Najlepszym
tego dowodem by³y pytania wielu
uczniów, kiedy znowu pojedziemy
do teatru.
(o)

kl. II LO, II. miejsce Jagoda Zieliñska ZS Resko kl. III gimnazjum, III.
miejsce Stella Litwin ZS Resko kl.
II gimnazjum.
Wyró¿nienia: Aleksandra K¹kol
ZS Resko kl. I gimnazjum, Natalia
Hawryluk ZS Resko kl. II gimnazjum, Zuzanna Powchowicz ZS
Resko kl. III gimnazjum.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ pani Anecie Kajmie za pomoc
przy organizacji konkursu i zapraszaj¹ wszystkich przedszkolaków i
uczniów szkó³ gminy Resko do udzia³u w kolejnych przegl¹dach.
CK
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Z tolerancj¹ w œwiat
(WÊGORZYNO). 15 maja
2013 r. w Szkole Podstawowej w
Wêgorzynie pod has³em „Z tolerancj¹ w œwiat” odby³o siê Œwiêto
Szko³y.
W godzinach rannych uczniowie
klas 1-6 uczestniczyli w zajêciach
warsztatowych
prowadzonych
przez wychowawców.
Uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym oraz pogadankach ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy na
temat szeroko pojêtej tolerancji.
Podczas licznych zabaw uczniowie
rozwijali s³ownictwo o takie wyrazy
jak: los, empatia, akceptacja, troska, opieka, radoœæ, aprobata, nadzieja, cierpliwoœæ. Dzieci chêtnie
wykonywa³y plakaty zwi¹zane z
omawianym zagadnieniem.
Zajêcia
warsztatowe
dla
uczniów klas 4 – 6 odbywa³y siê w
poziomach klasowych. Klasy
czwarte pracowa³y pod has³em „Akceptacja siebie”. Tematem zajêæ
warsztatowych w klasach pi¹tych
by³a „Akceptacja innych”. Klasy
szóste zg³êbia³y temat: „Tolerujê,
akceptujê, rozumiem – nie oceniam”.
Wszyscy uczniowie klas 4 – 6
spotkali siê z pani¹ psycholog z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie, która mówi³a o
tym, jak wa¿ne jest akceptowanie
innych ludzi, ich pogl¹dów i ró¿nic.
Podczas warsztatów, poprzez ciekawe zabawy i æwiczenia, uczniowie
uczyli siê tolerancji w stosunku do
siebie i innych. Mieli mo¿liwoœæ
odegrania ró¿nych scenek dramowych, co uœwiadomi³o im, jak wa¿na w ¿yciu jest empatia. Uczniowie
w grupach wykonali plakaty i transparenty, które zosta³y zaprezentowane podczas uroczystego apelu.
Podsumowanie warsztatów odby³o siê podczas apelu. S³owo wstêpne wyg³osi³a pani dyrektor, która
przywita³a zaproszonych goœci, ro-

dziców, uczniów i nauczycieli. Kolejnym punktem programu by³o
przedstawienie pt. „Tolerancja”
przygotowane przez uczniów z Ko³a
Teatralnego, którym opiekuj¹ siê J.
Lasocka i A. Gibka. Magda Ziêba
wprowadzi³a zebranych w omawian¹
tematykê, podkreœlaj¹c, ¿e tolerancja to wyrozumia³oœæ wobec przekonañ innych ludzi, ich pogl¹dów, postêpowania wobec odmiennoœci. Po
tych s³owach rozpoczê³a siê cudowna „podró¿ po kontynentach”.
Pierwszym przystankiem by³a
Europa, do odwiedzenia której zaprosili uczniowie klas drugich pod
opiek¹ W. Acman i J. Lasockiej.
Dzieci zaprezentowa³y wiersze o
mieszkañcach tego kontynentu oraz
piêkn¹ scenografiê podkreœlaj¹c¹
narody zamieszkuj¹ce to miejsce.
Ukoronowaniem wystêpu drugoklasistów by³a piosenka pt. „Marzenia siê spe³niaj¹”.

Kolejnym przystankiem w naszej podró¿y by³a Antarktyda i
Grenlandia, do której zabrali nas
uczniowie klas 0a, 0b, 0c, pod
opiek¹ A. Gardyjas, A. Gibki i S.
Waszczyk. Najm³odsi przebrani za
pingwinki i niedŸwiedzie przedstawili wierszyk pod tytu³em „Eskimosek” oraz zaœpiewali piosenkê o
ma³ym eskimosku Lunamu.
Do odwiedzenia Afryki zaprosili uczniowie z klas pierwszych.
Dzieci pod opiek¹ M. Sajchty i W.
Konefa³ zaœpiewa³y piosenkê pt.
„Afryka, Afryka” oraz przedstawi³y
scenkê do wiersza pt. „Murzynek
Bambo”. W scenerii afrykañskiej
d¿ungli poznawaliœmy ten kontynent.
Kolejnym przystankiem by³a
Azja. Na wycieczkê po tym niezwyk³ym miejscu zabrali obecnych
uczniowie klas czwartych pod
opiek¹ D. Jaskulskiej i J. Stasiak.
Dzieci zaprezentowa³y wiersz o Japonii oraz zwyczaje tego kraju. Zebrani mogli podziwiaæ stroje japoñskie, poznaæ zwyczaje zwi¹zane ze
spo¿ywaniem posi³ków. Uczniowie
zaprezentowali równie¿ litery z alfabetu japoñskiego. Atrakcj¹ wystêpu czwartoklasistów by³ pokaz walki karate w wykonaniu dwóch
uczennic.
Trzecioklasiœci pod opiek¹ A.
Kisa³y, D. Piekarzewicz i A. Szymañskiej zaprosili wszystkich do
odwiedzenia Australii, gdzie spotkaliœmy Aborygenów i charakterystyczne dla tego regionu zwierzêta:
papugi, misie koala, strusie, kangurki. Podsumowaniem wystêpów
uczniów klas trzecich by³a piosenka
pt. „Ka¿dy chce kangurkiem byæ”.

Amerykê Pó³nocn¹ poznaliœmy
dziêki uczniom klas 5, którzy przygotowali prezentacjê pod opiek¹ I.
Grabowskiej oraz A. Piec. Zwiedzaj¹c ten kontynent, mogliœmy napotkaæ na Indian, podziwiaæ barwne
stroje ruchu hippisowskiego Dzieci
Kwiaty. Nie mog³o zabrakn¹æ „cheerleaderek”, które zaprezentowa³y
krótki uk³ad taneczny. Podczas wystêpu pi¹toklasistów mogliœmy podziwiaæ amerykañski symbol – Statuê Wolnoœci.
Indianie, karnawa³ w Rio, argentyñskie tango itp. to elementy charakterystyczne dla Ameryki Po³udniowej. Na wycieczkê po tym kontynencie zaprosili uczniowie klas 6
pod opiek¹ A. Jarmo³owicz-Pieróg i
D. Stefanowskiej. Obecni na uroczystoœci mogli podziwiaæ wystêpy
brazylijskich pi³karzy, w których
wcielili siê uczniowie klasy 6b oraz
daæ siê ponieœæ wirowi zabawy karnawa³owej odbywaj¹cej siê corocznie w Rio de Janeiro.
Dodatkow¹ atrakcj¹ podczas
apelu by³a prezentacja multimedialna przygotowana przez J. Rudnickiego.
Podró¿ zakoñczy³a siê pokazem
wykonywanych podczas warsztatów plakatów. Pani dyrektor podziêkowa³a wszystkim zgromadzonym
za udzia³ w uroczystoœci, a zw³aszcza dzieciom i nauczycielom, którzy w³o¿yli tyle trudu w przygotowanie Œwiêta Szko³y.
Zachêcamy Pañstwa do odwiedzenia strony internetowej naszej
szko³y - spwegorzyno.superszkolna.pl, gdzie mo¿na zobaczyæ zdjêcia z uroczystoœci.
A. W.
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XXVII £obeskie Biegi o Memoria³ Redaktora Tomasza Hopfera
GIMNAZJA + szko³y ponadgimnazjalne
- godz. 10.10 – dziewczêta kl. I – rocz. 1999
- godz. 10.15 – ch³opcy kl. I – rocz. 1999
- godz. 10.20 – dziewczêta kl. II, kl. III + L.O.
- godz. 10.25 – ch³opcy kl. II, kl. III + L.O
SZKO£Y PODSTAWOWE
- godz. 10.30 - dziewczêta Klasy I – rocznik 2005
- godz. 10.35 – ch³opcy Klasy I – rocznik 2005
- godz. 10.40 – dziewczêta kl. II – rocz. 2004
- godz. 10.45 – ch³opcy kl.II – rocz. 2004
- godz. 10.50 – dziewczêta kl. III – rocz. 2003
- godz. 10.55 – ch³opcy kl. III – rocz. 2003
- godz. 11.00 – dziewczêta kl. IV – rocz. 2002
- godz. 11.05 – ch³opcy kl. IV – rocznik 2002
- godz. 11.10 – dziewczêta kl. V – rocz. 2001
- godz. 11.15 – ch³opcy kl. V- rocz. 2001
- godz. 11.20 – dziewczêta kl. VI. - rocz. 2000
- godz. 11.25 – ch³opcy kl. VI – rocz. 2000
DYSTANSE:
SZKO£Y PODSTAWOWE:
- Klasy I – III – 500 m
- Klasy IV - VI – 600 m
GIMNAZJA:
- Klasy I – 700 m
- Klasy II + III + szko³y ponad gimnazjalne – 800 m

Granie w
IV liga
25.05.13 (sobota)
11.0 0 Stal Szczecin - Orze³ Wa³cz
11.00 Rasel Dygowo - Leœnik Rossa Manowo
16.00 Sarmata Dobra - Vineta Wolin
17.00 K³os Pe³czyce - Ina Goleniów
17.00 Arkonia Szczecin - Hutnik Szczecin
17.00 Astra Ustronie Morskie - Gryf Kamieñ Pom.
18.00 Wiekowianka Wiekowo - Kluczevia Stargard
26.05. (niedziela)
12.00 Ba³tyk Koszalin - Lech Czaplinek

NAGRODY: dekoracja zwyciêzców (I - III miejsce) medale, dyplomy,
nagrody rzeczowe.
Organizatorzy nie zabezpieczaj¹ szatni i nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za zagubione rzeczy uczestników imprezy.
UWAGA: W przypadku wyst¹pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych do przeprowadzenia zawodów, organizator zastrzega sobie
prawo do przeniesienia zawodów w innym terminie. Kontakt: Grzegorz
Pawlak tel. 605 591 436, Zdzis³aw Urbañski tel. 091 397 09 51 lub
697 379 567
TERMIN I MIEJSCE: 28 maja 2013 r. Godz. 10.00 – stadion miejski
w £obzie.
ORGANIZATORZY: Zarz¹d Wojewódzki Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w Szczecinie, UKS „Promyk” w £obzie, Urz¹d Miejski w £obzie,
Starostwo Powiatowe w £obzie, TKKF „B³yskawica” £obez, Rada Osiedla.
UCZESTNICTWO: ka¿da szko³a ma prawo zg³osiæ dowoln¹ iloœæ zawodników/czek do poszczególnych biegów. W zawodach mog¹ startowaæ
zawodnicy nie posiadaj¹cy przeciwwskazañ do uprawiania sportu. Wszyscy zawodnicy zobowi¹zani s¹ do posiadania wypisanej karty startowej (10
cm x 7 cm)!!! z podaniem: nazwiska i imiona, nazwa szko³y, rocznik. Z t¹
kart¹ zawodnik/czka biegnie i oddaje na mecie!!!

Wyniki i tabele

planie

Klasa okrêgowa regionalna
W œrodê, 22.05. zostanie rozegrana zaleg³a 16 kolejka. Wszystkie mecze o
17.30: Iskra Golczewo - Sparta Wêgorzyno; GKS Mierzyn - Œwiatowid £obez;
B³êkitni II Stargard - Pomorzanin Przybiernów; Chemik II Police - Wicher
Brojce; Flota II Œwinoujœcie - Tanowia Tanowo; Jeziorak Szczecin - Radowia
Radowo Ma³e; Wybrze¿e Rewalskie - Promieñ Mosty; Masovia Maszewo Kasta Szczecin.
25.05.13. (sobota)
Jeziorak Szczecin - Chemik II Police
Wybrze¿e Rewalskie - Pomorzanin Przybiernów
15.00 GKS Mierzyn - B³êkitni II Stargard
16.00 Radowia Radowo Ma³e - Sparta Wêgorzyno
16.00 Iskra Golczewo - Flota II Œwinoujœcie
17.00 Masovia Maszewo - Wicher Brojce
17.00 Kasta Szczecin - Tanowia Tanowo
17.00 Promieñ Mosty - Œwiatowid £obez
Klasa A
25.05.13 (sobota)
12.00 Mewa Resko - Pionier ¯arnowo
15.00 Fala Miêdzyzdroje - Bizon Cerkwica
16.00 Korona Stuchowo - Sowianka Sowno
16.30 Jantar Dziwnów - Sparta Gryfice
17.00 Orze³ £o¿nica - Orze³ Prusinowo
26.05.13 (niedziela)
16.00 B³êkitni Trzyg³ów - Ba³tyk Gostyñ
Klasa B
25.05.13 (sobota)
Zalew Stepnica - Pomorzanin II Nowogard
16.00 Zieloni Wyszobór - Jastrz¹b £osoœnica
26.05.13 (niedziela)
12.00 Pomorzanin II Przybiernów - Prawobrze¿e Œwinoujœcie
14.00 Znicz Wysoka Kamieñska - Huragan Wierzchos³aw
15.00 Ba³tyk Miêdzywodzie - Gardominka Polonia II Mechowo

IV liga
Lech Czaplinek - Stal Szczecin 0:2,
Hutnik Szczecin - Astra Ustronie Morskie 1:1, Leœnik Rossa Manowo - Sarmata Dobra 2:0, Ina Goleniów - Arkonia Szczecin 3:2, Vineta Wolin - Wiekowianka Wiekowo 3:0, Orze³ Wa³cz Rasel Dygowo 0:4, Gryf Kamieñ Pom.
- Ba³tyk Koszalin 1:2, Kluczevia Stargard - K³os Pe³czyce 0:0.
1. Ba³tyk Koszalin
54 67:17
2. Vineta Wolin
53 51:15
3. Leœnik Rossa Manowo 48 46:25
4. Stal Szczecin
38 39:35
5. Astra Ustronie M.
37 48:32
6. Gryf Kamieñ Pom.
36 49:36
7. Rasel Dygowo
35 38:31
8. Sarmata Dobra
34 33:26
9. Hutnik Szczecin
32 30:30
10. K³os Pe³czyce
30 29:41
11. Arkonia Szczecin
30 36:44
12. Kluczevia Stargard 25 26:38
13. Ina Goleniów
21 34:68
14. Lech Czaplinek
21 15:36
15. Wiekowianka Wiek. 21 31:41
16. Orze³ Wa³cz
10 12:69
Klasa okrêgowa regionalna
Wyniki 24 kolejki: Pomorzanin Przybiernów - Masovia Maszewo 5:1, Chemik II Police - Wybrze¿e Rewalskie 3:0,
Flota II Œwinoujœcie - Jeziorak Szczecin 1:0, GKS Mierzyn - Iskra Golczewo
0:6, Œwiatowid £obez - Radowia Radowo Ma³e 1:0, Tanowia Tanowo - Promieñ Mosty 5:3, Wicher Brojce - Kasta
Szczecin 1:3, B³êkitni II Stargard Sparta Wêgorzyno 1:1.
1. Flota II Œwinoujœcie
2. Pomorzanin Przyb.
3. Sparta Wêgorzyno
4. Iskra Golczewo
5. Jeziorak Szczecin
6. Promieñ Mosty
7. B³êkitni II Stargard
8. Wybrze¿e Rewalskie
9. Œwiatowid £obez
10. GKS Mierzyn
11. Chemik II Police

52
48
43
41
38
38
36
32
31
29
27

68:29
68:29
51:38
67:34
59:36
64:54
58:53
37:41
44:53
45:55
38:45

12. Wicher Brojce
13. Tanowia Tanowo
14. Radowia Radowo
15. Kasta Szczecin
16. Masovia Maszewo

26
22
20
18
18

34:50
41:67
29:62
40:70
24:51

Klasa A
Wyniki 18. kolejki: Pionier ¯arnowo Orze³ £o¿nica 1:0, Sparta Gryfice Korona Stuchowo 2:5, Ba³tyk Gostyñ Orze³ Prusinowo 1:2, Bizon Cerkwica Jantar Dziwnów 0:6, B³êkitni Trzyg³ów
- Fala Miêdzyzdroje 3:0, Sowianka
Sowno - Mewa Resko 1:3.
1. Mewa Resko
2. Korona Stuchowo
3. Fala Miêdzyzdroje
4. B³êkitni Trzyg³ów
5. Pionier ¯arnowo
6. Jantar Dziwnów
7. Sparta Gryfice
8. Orze³ £o¿nica
9. Ba³tyk Gostyñ
10. Orze³ Prusinowo
11. Sowianka Sowno
12. Bizon Cerkwica

42 70:31
36 58:37
35 31:27
34 66:49
32 55:38
31 53:45
29 57:44
20 36:38
19 33:50
15 18:44
14 30:47
2 11:68

Klasa B
Wyniki 15. kolejki: Gardominka Polonia II Mechowo - Pomorzanin II Przybiernów 3:5, Prawobrze¿e Œwinoujœcie
- Zalew Stepnica 1:0, Jastrz¹b £osoœnica - Znicz Wysoka Kamieñska 5:2,
Huragan Wierzchos³aw - Ba³tyk Miêdzywodzie 0:9, Pomorzanin II Nowogard - Zieloni Wyszobór 6:1.
1. Pomorzanin II Now. 38 50:12
2. Prawobrze¿e Œwin.
34 48:25
3. Pomorzanin II Przyb. 31 45:30
4. Jastrz¹b £osoœnica
23 42:25
5. Zalew Stepnica
22 39:28
6. Ba³tyk Miêdzywodzie 20 32:45
7. Znicz Wysoka Kam. 18 29:36
8. Gardominka Mechowo 16 45:52
9. Huragan Wierzchos³aw 9 20:59
10. Zieloni Wyszobór
7 18:56
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W derbach wygrywa Œwiatowid
(£OBEZ) Radowia po wygranym w œrodê meczu z Iskr¹ Golczewo przyjecha³a w sobotê do
£obza na mecz ze Œwiatowidem z
pewnymi nadziejami na punkty.
Niewiele brakowa³o, by zdoby³a
chocia¿ ten jeden. O wyniku zdecydowa³a przypadkowa „rêka” w
polu karnym.
Mecz nie sta³ na zbyt wysokim
poziomie, chocia¿ obie dru¿yny
potraktowa³y go bardzo powa¿nie.
Na punktach bardziej zale¿a³o Radowii, która walczy o utrzymanie w
lidze, ale Œwiatowid nie „odpuœci³”.
O jego zwyciêstwie zdecydowa³a
przypadkowo uderzona pi³ka w rêkê
obroñcy Radowii, a sêdzia nie mia³
wyjœcia i zarz¹dzi³ rzut karny. Petera przechytrzy³ Marciniaka i do
przerwy by³o 1:0. Po przerwie lun¹³

deszcz i w tych warunkach gra by³a
trudniejsza. Radowia próbowa³a
wyrównaæ, ale mimo starañ nie uda³o jej siê pokonaæ Deutera. Na dodatek „za odzywkê” pod adresem sêdziego w ostatniej minucie meczu
kartkê czerwon¹ dosta³ Rylling, co
os³abi atak Radowii w nastêpnych
meczach.
Œwiatowid: Deuter – Szostak,
Petera, Pañka, Koba, Mosi¹dz M.,
Rokosz, Stefaniak, Niko³ajczyk,
Ostaszewski, Komar oraz Sygnowski, Maciejewski, £apuæ, Suty³a,
Bia³oskórski i Adamów. Trener Dariusz Kêsy.
Radowia: Marciniak – Wojnarowski, Kacprzak, Zielonka, Grzywacz, Kulbacki, Kulczyñski, Machalski, Borejszo, Jaworski, Rylling

oraz Smykowski, Kwiatkowski, Ja³owiec, Gêbka i Karp. Trener Mariusz Poniewiera.
Pozosta³e wyniki
Sparta Wêgorzyno niestety nie
zdo³a³a zdobyæ trzech punktów, zaliczaj¹c tylko remis 1:1, po trafieniu
Jaros³awa Koniecznego, z rezerwami B³êkitnych. Mecz odby³ siê w
Stargardzie.

Petera strza³em z karnego pokonuje Marciniaka

Radowia Radowo Ma³e rozegra³a w œrodê, 15 maja, zaleg³y mecz
z Iskr¹ Golczewo, pokonuj¹c j¹ 3:1,
po bramkach M. Ryllinga, £. Kulczyñskiego i P. Karpia.

Klasa A
Mewa Resko wygra³a w Sownie
z Sowiank¹ 3:1, po bramkach samobójczej oraz Lewandowskiego i Cytowicza. Gra³a w sk³adzie: Andrusieczko - Paw³owski, Adamczuk,
Mi¹zek, Kowal - Pietrowski, Stêpieñ, Ambroziak (B³azowski), Lewandowski (Waszczyk), Cytowicz Dudek (Grygiel).
Klasa B
Jastrz¹b podejmowa³ w £osoœnicy Znicza z Wysokiej Kamieñskiej. Wygra³ pewnie 5:2, po po
trzech bramkach Bartka Jurzysty i
dwóch Przemys³awa Barana. KAR

IV liga. Leœnik/Rossa Manowo – Sarmata Dobra 2:0

Zabrak³o trzech minut
Tylko trzech minut zabrak³o
pi³karzom Sarmaty Dobra, aby
wywieŸæ jeden punkt z boiska w
Kretominie, na którym swoje
mecze rozgrywa trzecia dru¿yna
IV ligi zachodniopomorskiej Leœnik/Rossa Manowo.
Mimo ambitnej postawy, Sarmata trac¹c bramki w ostatnich minutach zszed³ z boiska pokonany i
wróci³ do Dobrej z zerowym dorobkiem. Pi³karze obu dru¿yn doceniaj¹c klasê swojego przeciwnika,
przez ca³y mecz grali mocno asekuracyjnie w obronie. I chocia¿ pi³karzom obu dru¿yn bardzo zale¿a³o,
aby przechyliæ szalê zwyciêstwa na
swoj¹ stronê, to ca³y mecz mimo
swojej zaciêtoœci przebiega³ w miarê spokojnej atmosferze. Niew¹tpliwie du¿a w tym zas³uga tak¿e sêdziego g³ównego, który prowadzi³
mecz poprawnie i ustrzeg³ siê ewidentnych b³êdów.
Pierwsza po³owa meczu to lekka
przewaga gospodarzy, którzy w 16'

wykonywali trzy rzuty ro¿ne po
kolei i mogli z tych akcji strzeliæ
dwie bramki. W pierwszym przypadku lec¹c¹ do bramki pi³kê spod
poprzeczki na rzut ro¿ny wybi³
bramkarz Sarmaty Tomasz D¿egan,
a drugim przypadku Piotr Klêczar
wybiciem g³ow¹ z linii bramkowej
uchroni³ Sarmatê przed utrat¹ bramki. Piotr Klêczar rozgrywaj¹cy tego
dnia dobre spotkanie móg³ jeszcze
dwukrotnie (w 35' i 40') wpisaæ siê
na listê strzelców, jednak jego dwa
celne strza³y na bramkê, skutecznie
chocia¿ z du¿ym trudem obroni³
bramkarz Leœnika £ukasz Król.
W drugiej po³owie lekko dominuj¹c¹ stron¹ by³ Sarmata i on by³
bli¿szy uzyskania prowadzenia.
Najdogodniejsz¹ sytuacjê mia³ w
60' Damian Padziñski, gdy pi³ka po
jego strzale g³ow¹ odbi³a siê od
poprzeczki. Gdy wydawa³o siê, ¿e
mecz zakoñczy siê bezbramkowym
remisem, w 89' niedok³adne wybicie pi³ki przez obroñcê Sarmaty spowodowa³o, ¿e przej¹³ j¹ Adrian Te-

lus i p³askim strza³em w „d³ugi róg”
uzyska³ dla Leœnika prowadzenie.
Do koñca meczu pozosta³o tylko
trzy minuty i gdy zawodnicy Sarmaty zaatakowali mocniej gospodarzy,
chc¹c strzeliæ wyrównuj¹c¹ bramkê, zostali ponownie skontrowani,
tym razem Dominik Husejko wykorzysta³ sytuacjê „sam na sam” z
bramkarzem Sarmaty i ustali³ wynik
meczu na 2:0 dla Leœnika. W dru¿ynie Sarmaty w tym meczu uwidoczni³y siê mocno braki kadrowe, gdy¿
po absencji: Emiliana Kamiñskiego, Andrzeja Jod³owskiego i Kamila Pacelta, a wiêc trzech zawodników z podstawowego sk³adu, na
³awce rezerwowych Sarmaty zobaczyliœmy tylko bramkarza Marcina
Kamiñskiego.
Leœnik/Rossa Manowo – Sarmata Dobra 2:0 (0:0)
Strzelcy bramek: Adrian Telus
(89') i Dominik Husejko (90' + 1').
Leœnik/Rossa
Manowo:
£ukasz Król, Jakub Œlusarz (52'

Pawe³ Marczak), Tomasz Chrupa³³a, Tomasz Krzywonos, Mateusz
Czaja, Artur Marczak, Dominik
Pooch, Marcin Gozdal (61' Wojciech Sieradzki, 85' Kamil Pawluch), Krystian Mural (52' Pawe³
Wojciechowski), Adrian Telus, Dominik Husejko w rezerwie: Piotr
Kacperski, Micha³ Koziarski,
£ukasz K³¹czyñski.
Sarmata Dobra: Tomasz D¿egan, Wojciech Dorsz, Konrad W³odarczyk, Damian Dzierbicki, Piotr
Klêczar, Arkadiusz Paw³owski,
Zdzis³aw Szw¹der, Mateusz Kowalczyk, Damian Padziñski, Adrian
P³uciennik (62' Wojciech Bonifrowski), Damian Mosi¹dz w rezerwie Marcin Kamiñski.
¯ó³te kartki: Konrad W³odarczyk (Sarmata).
Sêdzia
g³ówny:
Marcin
Œwierszcz, asystenci: Micha³ Jankowski i Pawe³ Kowalski.
estan
Ÿród³o: sarmatadobra.com
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TANIE MEBLE
KA–MAR
(IKEA, HOFFNER, i inne)
Pomo¿e a nie zaszkodzi
Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Stopa
cukrzycowa
a ¯YWOKOST
Cecylia Pokomeda
Tym razem zajmê siê ¿ywokostem. Jest to bylina, któr¹ u¿ytkujemy
od wiosny do jesieni. Roœlina ma³o
znana, aczkolwiek powszechnie spotykana w naszych warunkach klimatycznych. Jest mocn¹, miêsist¹ roœlin¹
o ow³osionych liœciach i ³odygach.
Liœcie tej roœliny s¹ d³ugie i ostro zakoñczone. W dotyku przypomina pokrzywê. Rozga³êzione pêdy mog¹
osi¹gn¹æ 0,5 m wysokoœci. Kwiaty
maj¹ kolor bia³y, ró¿owy lub fioletowy i s¹ ma³e w stosunku do liœci.
¯ywokost roœnie w glebie wilgotnej,
bogatej w próchnicê. Mo¿na go znaleŸæ nad strumieniami i jeziorkami.
Roœnie dziko. Na naszym terenie roœnie wokó³ rzeki Regi (w £obzie-sk¹d
pochodzê, najczêœciej mo¿na go spotkaæ na ³¹ce za mostkiem rzeki Regi
prowadz¹cym na jezioro Miejskie).
Mo¿na go uprawiaæ w ogrodzie przy
kompoœcie, ze wzglêdu na dogodne
warunki glebowe.
Przede wszystkim nale¿y nadmieniæ, ¿e przy eksploatacji roœliny najwa¿niejsza jest czêœæ zewnêtrzna,
czyli liœæ oraz ³odyga z kwiatem. Nale¿y unikaæ kwiatostanu z nasionami.
W³aœciwoœci tej roœliny s¹ podobne do rumianku, aczkolwiek dzia³anie
jest znacznie silniejsze. Stosujemy go
tylko zewnêtrznie (a nie jak w przypadku rumianku zewnêtrznie i wewnêtrznie).
U¿ywa siê go do k¹pieli.
Zapobiega powstawaniu stopy
cukrzycowej, jest doskona³y na obrzêki i siniaki, poprawia kr¹¿enie krwi, a
tym samym samopoczucie. K¹piel w
¿ywokoœcie ma w³aœciwoœci odbudowuj¹ce produkcje krwi przez szpik
kostny. Nie nale¿y robiæ herbatek i piæ.
Jest to roœlina o dzia³aniu zewnêtrznym i dzia³a bardzo szybko. Ma du¿e

walory ss¹ce, eliminuje niepotrzebne
sk³adniki z organizmu.
Czêstotliwoœæ k¹pieli nie mo¿e
przekroczyæ dwóch w miesi¹cu (z
przerw¹ oko³o dwudziestodniow¹).
Nastêpne k¹piele wykonujemy tylko
w razie potrzeby. Do k¹pieli potrzebna nam jest taka iloœæ roœliny, by j¹
zmieœciæ w trzylitrowym garnku.
Zalewamy wod¹, œci¹gamy z gazu
od razu po zagotowaniu. P³yn z zawartoœci¹ zió³ wlewamy do wanny. Na
pocz¹tek dolewamy niewielk¹ iloœæ
wody. W k¹pieli uczestniczy ca³e cia³o, ³¹cznie z w³osami – cia³o polewamy wod¹. Jednoczeœnie pamiêtajmy o
tym, aby wody by³o tylko tyle, by przykry³a nogi, bowiem g³êboka woda Ÿle
wp³ywa na serce. Skórê ok³adamy liœæmi. K¹piel powinna trwaæ oko³o 1,5
godziny, w tym czasie dolewamy gor¹c¹ wodê, tak aby utrzymywaæ sta³¹
temperaturê.
Po zabiegu nie zmywamy cia³a
czyst¹ wod¹.
Jeœli s¹ ju¿ rany stopy cukrzycowej, to po k¹pieli ok³adamy je grubo
liœæmi aloesu i banda¿ujemy.
Rany potrafi¹ zagoiæ siê nawet po
tygodniu. Jeœli nie, to po up³ywie miesi¹ca mo¿emy ponowiæ k¹piel i ok³ady z aloesu.
Nogi przy stopie cukrzycowej s¹
zimne, po k¹pielach robi¹ siê ciep³e, a
ból przestaje dokuczaæ.
Jeœli pomo¿emy organizmowi,
dostarczaj¹c mu odpowiednie sk³adniki, to on sam zwalczy chorobê.
Maœæ
Maœæ na stany zapalne, ropne.
Sk³ad: ¿ywicê ze œwierku zalaæ
spirytusem, zostawiæ na noc, a¿ ¿ywica rozpuœci siê w spirytusie, dodajemy
tak¹ iloœæ wosku pszczelego, jaka jest
spirytusu oraz taka sam¹ iloœæ t³uszczu
– smalcu albo mas³a.
Sk³adniki umieszczamy w s³oiku,
s³oik do garnka i zagotowujemy, mieszaj¹c patykiem sk³adniki w s³oiku do
momentu po³¹czenia siê wszystkich
sk³adników. Pozostawiæ do ostygniêcia
i maœæ, pachn¹ca lasem, jest gotowa.

Du¿y wybór mebli u¿ywanych
£obez ul. Bema (hale ZNMR)
Tel. 721 766 576.
Otwarte pn.-pt. 10.00-18.00 sob. 10.00-14.00
Zapraszamy

Zapiski z pamiêci (cz. 47)
Wesele
Rano, odœwiêtnie ubrani poszliœmy na stacjê kolejow¹. Poci¹giem
pojechaliœmy do Zwierzyñca, a potem przez las do Obroczy.
Panna m³oda urodzi³a siê i wychowa³a w rodzinnej wsi wujka.
Tam te¿ mieszka³y rodziny braci
wujka. Powitaniom nie by³o koñca.
Pozna³em wreszcie rodzinê z Obroczy. Po suto zakrapianym œniadaniu
wujek i ¿ona brata wujka pob³ogos³awili m³odych przed wyjazdem
do koœcio³a. Wszyscy weselnicy
siedli na wymoszczone s³om¹ i kobiercami furmanki i z orkiestr¹ na
pierwszej furmance ca³y korowód
ruszy³ do koœcio³a.
M³odzi, pod dyktando orkiestry,
œpiewali ludowe piosenki o mi³oœci,
o pannie i panu m³odym. Do koœcio³a by³o niedaleko. Zaœlubiny odby³y
siê w koœciele na wodzie. Mama
mówi³a, ¿e koœció³ek w Zwierzyñcu
by³ zbudowany i piêknie wyposa¿ony przez Stanis³awa Staszica.
Msza weselna by³a uroczysta. W
koœciele by³o mnóstwo kwiatów.
Organista gra³ na organach. Czêœæ
ludzi nie zmieœci³a siê w koœciele.
Po œlubie podjechaliœmy na
cmentarz, gdzie panna m³oda z mê¿em poszli po³o¿yæ kwiaty na gro-

bie rodziców. Potem pojechaliœmy
z powrotem do Obroczy.
Tym razem korowód weselny
prowadzili m³odzi. Jedynie furmanka z wujkiem i jego bratow¹ wysforowa³y siê do przodu. Orkiestra
przygrywa³a, a weselnicy ca³y czas
œpiewali.
Gdy zajechaliœmy pod dom weselny, pañstwo m³odzi uklêkli
przed symbolicznymi rodzicami i
przyjêli ¿yczenia na nowej drodze
¿ycia.
Goœcie rozsiedli siê we wszystkich pokojach, a tak¿e na podwórku. Przy pañstwie m³odych rozsiad³a siê grupa m³odzie¿y, która ca³y
czas œpiewa³a okolicznoœciowe piosenki, nikogo nie dopuszczaj¹c do
g³osu. Po jakimœ czasie ktoœ wtr¹ci³
przyœpiewkê na temat m³odych.
M³odzi piêknym rymowanym tekstem, wymyœlonym ad hoc, wyœmiali œpiewaj¹cego.
Rozpoczê³a siê wojna na przyœpiewki. Obœpiewano wszystkich
wa¿nych i nie wa¿nych goœci, nikomu nie daruj¹c. Po ka¿dej przyœpiewce by³y salwy œmiechu. Najlepiej jak wyœpiewany umia³ z sensem
odœpiewaæ. Gorzej jak nie umia³
lub zrobi³ to nieudolnie. Wtedy to
mu ju¿ nie darowano, co jakiœ czas
wracaj¹c do tematu. Cdn.
WP

Zapraszamy na IV
Maraton Kajakowy
W dniu 15 czerwca 2013 r. organizowany jest IV Maraton Kajakowy na rzece Redze. Start o godz.
9.00 z wyspy k. Nadleœnictwa. Celem Maratonu jest ukazywanie wa-

lorów Ziemi £obeskiej i naszej
piêknej rzeki Regi. Wszystkie informacje znajduj¹ siê na stronie TKKF
B³yskawica: www.tkkf-lobez.eu
Zapraszamy, organizatorzy

