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Reski szpital
pod m³otek?
(£OBEZ). Ryszard Brodziñski
podda³ pod g³osowanie wniosek
w sprawie z³o¿enia Marsza³kowi
Województwa propozycji
odp³atnego przejêcia
nieruchomoœci szpitalnej w
Resku pod warunkiem
rozpoczêcia realizacji inwestycji
planowanych przez dyrektora
SPZZOZ. Zarz¹d jednog³oœnie
przyj¹³ wniosek Starosty.

W£AMA£ SIÊ
DO BIURA

Zarzut kradzie¿y z w³amaniem
us³ysza³ mê¿czyzna, który na terenie gminy £obez dokona³ w³amania
do biura jednej z restauracji.

CMYK

Mandat dla
Heleny Szwemmer
Honorowi
mieszkañcy

Awantura
o Kas(i)ê
(£OBEZ).W zarz¹dzie powiatu ³obeskiego nast¹pi³ kolejny zgrzyt, ponownie kwestia dotyczy pieniêdzy dla
dyrektor PCPR w
£obzie.
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Reski szpital pod m³otek?
wiatu. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
SPZZOZ Gryfice jest szpitalem samorz¹du wojewódzkiego, nie ma
wiêc znaczenia czy szpital jest w rêku
samorz¹du wojewódzkiego czy powiatowego, bo to i tak jest sektor publiczny. Rozwa¿aliœmy mo¿liwoœæ,
¿eby przed udzieleniem pozwolenia
zawrzeæ umowê notarialn¹, w której
samorz¹d województwa zobowi¹zuje siê do wykupu po ustalonej cenie
szpitala z chwil¹ rozpoczêcia tej¿e inwestycji. Wtedy Marsza³ek Województwa by³by odpowiedzialny za
tê inwestycjê w ca³oœci, a nam nie
grozi³oby ¿adne konsekwencje w
wyniku rozwi¹zania umowy. Na naszym terenie powsta³by oddzia³ geriatryczny, zainwestowane by³yby
znacz¹ce œrodki finansowe, by³yby
nowe miejsca pracy, a powiat odzyska³by zainwestowane w wykup pieni¹dze –z przeznaczeniem na inne zadania inwestycyjne. Nic nie zosta³o
jeszcze postanowione, to s¹ jedynie
rozmowy, zamierzenia, a decyzje
ostatecznie podejmie Rada Powiatu.
Propozycja nie jest jeszcze wypracowana. Jest to na etapie rozmów i negocjacji – wyjaœni³ starosta Ryszard
Brodziñski.
Obiekt, który mia³by powstaæ pomiêdzy obecnym obiektem szpitalnym a budynkiem administracyjnym
kubaturowo ma byæ wiêkszy od
obecnego obiektu. Dziœ trudno mówiæ o wartoœci szpitala w Resku,
poprzednia cena by³a wartoœci¹ negocjacyjn¹ miêdzy samorz¹dami.
Przy ewentualnej sprzeda¿y szpitala
by³by wykonany nowy operat szacunkowy.
Jest ju¿ wizualizacja obiektu, który mia³by powstaæ. W zamierzeniach
budynek mia³by byæ trzykondygnacyjny z poddaszem i wykorzystan¹
czêœci¹ podpiwniczon¹. Na piêtrach
mia³oby znajdowaæ siê po 42 ³ó¿ka.
Na parterze natomiast przewiduje siê
15 ³ó¿ek dla osób, które przyjad¹ na
badania b¹dŸ zabiegi wymagaj¹ce

pobytu w szpitalu tylko przez jeden
dzieñ. £¹cznie w czêœci, któr¹ planuje wybudowaæ SPZZOZ Gryfice,
mia³oby znajdowaæ siê 99 ³ó¿ek, zatrudnienie otrzyma³oby 85 osób. Dla
porównania w obecnym obiekcie s¹
84 ³ó¿ka, a zatrudnionych jest oko³o
70 osób. £¹cznie, gdyby obiekt zosta³ wybudowany, szpital mia³by
180-90 ³ó¿ek i oko³o 170 pracowników zatrudnionych. Na starej czêœci
zostanie 21 ³ó¿ek ZOL.
Stary budynek z nowym ma byæ
po³¹czony oran¿eri¹ z kolei nowa
czêœæ budynku z by³ym budynkiem
administracyjnym – przejœciem podziemnym.
Obecnie w by³ym budynku administracyjnym przygotowywane s¹
stanowiska do mechanicznie wentylowanych pacjentów, dla których
brakuje miejsc np. w klinikach. Tym
samym pojawi³a siê potrzeba
umieszczenia takich osób na oddzia³ach przystosowanych do mechanicznej wentylacji.
Obecnie dyrektor SPZZOZ w Gryficach Jacek Pietryka prowadzi negocjacje z NFZ na tego rodzaju us³ugi.
Kwestia ta by³a omawiana podczas spotkania zarz¹du powiatu.
Starosta Ryszard Brodziñski podda³
pod g³osowanie wniosek w sprawie
z³o¿enia Marsza³kowi Województwa propozycji odp³atnego przejêcia
nieruchomoœci szpitalnej w Resku
pod warunkiem realizacji inwestycji

planowanych przez dyrektora SPZZOZ. Zarz¹d jednog³oœnie przyj¹³
wniosek starosty.

Pan Kazimierz
Rynkiewicz
Redaktor Naczelny
Tygodnika Lobeskiego
Informujê, ¿e „List do redakcji” autorstwa Pani Gra¿yny Karpowicz, zamieszczony na drugiej stronie „Tygodnika” Nr 23 (585) z dnia 11
czerwca 2013r., rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o mojej osobie.
K³amstwa te naruszaj¹ moje dobra
osobiste oraz mog¹ podwa¿yæ spo³eczne zaufanie do mojej osoby jako
Starosty £obeskiego.
Oœwiadczam, ¿e nigdy i z nikim
nie prowadzi³em ¿adnych rozmów,
na temat „dalszego istnienia Powia-

tu £obeskiego”, ani te¿ na temat
przy³¹czenia go w ca³oœci lub w czêœci do innego powiatu. Pomimo, ¿e
autorka powo³uje siê na bli¿ej nieokreœlone spekulacje prasowe, zawarte w liœcie k³amstwa s¹ wy³¹cznie
jej autorstwa. Nie jest mi znana
¿adna publikacja prasowa zawieraj¹ca jakoby stwierdzenie, ¿e „starosta Ryszard Brodziñski prowadzi jakieœ rozmowy w sprawie dalszego
istnienia powiatu. Jakoby chcia³
przy³¹czenia Wêgorzyna do powiatu drawskiego, licz¹c tam na intratne
stanowiska”. Autork¹ tych s³ów jest
wiêc tylko i wy³¹cznie Pani Karpowicz, a jej intencje s¹ oczywiste zdyskredytowaæ osobê starosty w
oczach mieszkañców powiatu. Za-

warte na koñcu zdanie: „Myœlê, ¿e
nie mo¿e byæ to prawda.” jest tylko
sprytnym wybiegiem, maj¹cym pomniejszyæ winê autorki tych insynuacji w ewentualnym postêpowaniu
s¹dowym.
Informujê, ¿e zdecydowa³em siê
podj¹æ przeciwko Pani Gra¿ynie
Karpowicz œrodki prawne o ochronê
dóbr osobistych.
Jednoczeœnie ¿¹dam zamieszczenia listu jako sprostowania w najbli¿szym wydaniu „Tygodnika
£obeskiego” w miejscu co najmniej
równie eksponowanym jak pomówienia Pani Gra¿yny Karpowicz.
Ryszard Brodziñski
Starosta £obeski
£obez, dnia 13 czerwca 2013r.
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List do redakcji

(£OBEZ). Ryszard Brodziñski
podda³ pod g³osowanie wniosek w
sprawie z³o¿enia Marsza³kowi Województwa propozycji odp³atnego
przejêcia nieruchomoœci szpitalnej
w Resku pod warunkiem rozpoczêcia realizacji inwestycji planowanych przez dyrektora SPZZOZ. Zarz¹d jednog³oœnie przyj¹³ wniosek
Starosty.
Dyrektor Pietryka zamierza rozbudowaæ szpital w Resku o oddzia³
geriatryczny. Swoje prognozy wysnuwa na tym, ¿e w ca³ym województwie jest tylko 6 ³ó¿ek geriatrycznych. Tym samym pojawi³ siê
problem umieszczenia ludzi na tych
oddzia³ach.
- Jest to problem przysz³oœciowy,
bior¹c pod uwagê demografiê powiatu.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e oddzia³
taki jest potrzebny. Jeœli chodzi ju¿ o
konkretny zamys³ inwestycyjny, to
koszt budowy i wyposa¿enie wynosi³by oko³o 25-30 tys. z³. Dyrektor
SPZZOZ Jacek Pietryka zamierza³
wnioskowaæ do Funduszy Norweskich. Termin sk³adania by³ do koñca czerwca. Obwarowania i sposób
kwalifikowania kosztów w efekcie
dyrektor uzna³ za niezbyt korzystny
i w tej chwili przymierza siê do innych Ÿróde³ finansowania inwestycji. Jak to siê potoczy, to odrêbna
sprawa, natomiast jej inna sprawa –
zgoda samorz¹du powiatowego na
realizacjê inwestycji na tym terenie.
Dzisiejsze zapisy naszej wzajemnej
umowy na dzier¿awê nieruchomoœci
w przypadku jej ustania z ró¿nych
powodów, mog³yby rodziæ komplikacjê natury finansowej. Jest to inwestycja prawie 30 milionowa, to te¿
konsekwencje mog¹ spaœæ na samorz¹d powiatowy.Analizuj¹c wszelkie
aspekty sprawy, doszliœmy do wniosku, ¿e nie chcemy blokowaæ inwestycji, a wrêcz odwrotnie – sprzyjaæ
takim planom na naszym terenie, ale
z zachowaniem bezpieczeñstwa po-

Foto: archiwum

Co z chirurgi¹?
Kontrakt chirurgiczny w Resku
nie zosta³ wykorzystany. Na dzisiaj, i
to potwierdzi³ dyrektor podczas sesji
Rady Powiatowej w Wêgorzynie, nawet gdyby nie by³o konkursu na
us³ugi oddzia³u chirurgicznego i wewnêtrznego dla powiatu ³obeskiego,
bêdzie je realizowa³ z tego wzglêdu, ¿e
do tego obliguje go umowa. O tym,
jakie us³ugi bêd¹ realizowane na terenie powiatu ³obeskiego, tak naprawdê bêdzie decydowa³ NFZ, a teraz
mówi siê, ¿e zakres us³ug bêdzie okreœla³ Wojewoda.
MM
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W£AMA£ SIÊ DO BIURA
Zarzut kradzie¿y z w³amaniem
us³ysza³ mê¿czyzna, który na terenie gminy £obez dokona³ w³amania
do biura jednej z restauracji.
W œrodê dy¿urny jednostki
otrzyma³ zg³oszenie o w³amaniu
dokonanym na terenie gminy
£obez. Mundurowi z ³obeskiej komendy natychmiast podjêli czynnoœci. Z pomieszczenia biura, do
którego w³amywacz dosta³ siê,
wy³amuj¹c okno, zabra³ rzeczy niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej m.in. komputer

czy piecz¹tki powoduj¹c straty w
kwocie ponad 1000 z³. Obiekt, do
którego wszed³ 39.latek, wyposa¿ony by³ w monitoring. Dziêki
wspó³pracy i zaanga¿owaniu w³aœciciela szybko uda³o siê ustaliæ
personalia w³amywacza. Jeszcze
tego samego dnia mê¿czyzna zosta³ zatrzymany. Komputer, który
pad³ jego ³upem, przekaza³ koledze, który mia³ go sprawdziæ, a
nastêpnie odkupiæ. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie.
Mê¿czyzna, który posiada³ w swoim mieszkaniu skradziony kompu-

Wêdkarz uratowa³ ¿ycie wêdkarzowi

Wypad³ za burtê
(TUCZE). Tylko dziêki zimnej
krwi i opanowaniu jednego z wêdkarzy drugi wêdkarz nie uton¹³ w jeziorze Woœwin.
Mê¿czyzna ³owi¹cy ryby na jeziorze Woœwin zauwa¿y³, ¿e z jednej
z ³ódek wypad³ za burtê mê¿czyzna.
Nie bacz¹c na nic, podj¹³ siê ratowania. Wyci¹gn¹³ ton¹cego z wody. Za
pomoc¹ sztucznego oddychania
oraz masa¿u serca przywróci³ funkcje ¿yciowe mê¿czyzny.

O wypadku na jeziorze stra¿acy
w £obzie zostali zawiadomieni o
godz. 10.15. Wyruszyli natychmiast,
zabieraj¹c ze sob¹ ³ódŸ ratunkow¹.
Na miejscu za jej pomoc¹ zostali
przetransportowani ratownicy medyczni do poszkodowanego, znajduj¹cego siê na drugim brzegu. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna by³ ju¿ wydolny oddechowo i kr¹¿eniowo. £odzi¹
przetransportowano go do czekaj¹cej karetki pogotowia.
op

Sesja absolutoryjna
w starostwie
(£OBEZ). W przysz³y wtorek 25
czerwca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w
£obzie rozpocznie siê sesja Rady
Powiatu.
Podczas sesji Powiatowy Lekarz
Weterynarii przedstawi raport z pracy Inspekcji Weterynaryjnej w
£obzie oraz o stanie bezpieczeñstwa
sanitarno-weterynaryjnego powiatu ³obeskiego.
Radni otrzymaj¹ projekty uchwa³
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu ³obeskiego za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu powiatu ³obeskiego za rok 2012. Kolejny
projekt uchwa³y bêdzie dotyczy³

udzielenia absolutorium zarz¹dowi
powiatu ³obeskiego za rok 2012.
Nastêpna uchwa³a bêdzie dotyczyæ podjêcia w 2013 roku przedsiêwziêcia pn. „Poprawa efektywnoœci
energetycznej budynków obejmuj¹ca termomodernizacjê oraz modernizacjê istniej¹cych Ÿróde³ energii budynków u¿ytecznoœci Powiatu ³obeskiego” realizowanego w ramach
Funduszy EOG 2009-2014 dla programu Operacyjnego PL04 „Oszczêdzanie energii i promowanie odnawialnych Ÿróde³ energii”.
Pod koniec sesji przewidziany
jest czas na wnioski i oœwiadczenia
radnych oraz interpelacje i zapytania
równie¿ mieszkañców.
op

ter - 24 letni mieszkaniec tej samej
miejscowoœci us³ysza³ zarzut paserstwa. Obaj mê¿czyŸni przyznali siê
do zarzucanych im czynów i z³o¿yli
wyjaœnienia.
Teraz obaj mê¿czyŸni bêd¹ oczekiwali na rozstrzygniêcie sprawy w
s¹dzie. 39 latkowi za kradzie¿ z w³amaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci, natomiast 24 latkowi za paserstwo do 3 lat. Zarzut kradzie¿y z w³amaniem us³ysza³ mê¿czyzna, który w na terenie gminy £obez
dokona³ w³amania do biura jednej z
restauracji.
KP

Mandat dla Heleny
Szwemmer
(£OBEZ). W minion¹ niedzielê
mieszkañcy okrêgu wyborczego nr 1
g³osowali na swojego radnego. Najwiêcej g³osów uzyska³a Helena
Szwemmer, uzyskuj¹c tym samym
mandat radnego Rady Miejskiej w
£obzie.
Mimo wolnego dnia i piêknej
pogody frekwencja w wyborach
by³a niewielka, bo siêgaj¹ca oko³o
10 proc.
Do urny wyborczej w Szkole Podstawowej nr 2 wrzucono 205 wa¿nych kart do g³osowania (1870 osób
uprawnionych do g³osowania), z
kolei do urny zlokalizowanej w SP2
trafi³o 129 g³osów wa¿nych na 1308

osób uprawnionych do g³osowania.
Najwiêcej g³osów zdoby³a radna
poprzedniej kadencji Helena
Szwemmer uzyskuj¹c 109 g³osów
poparcia (32,63 proc. g³osów) uzyskuj¹c mandat radnego Rady Miejskiej w £obzie. Jaros³aw ¯uk uzyska³ 101 g³osów (30, 24 proc. poparcia), Wincenty Nowik otrzyma³ 53
g³osy (15,87 proc.). Na Arkadiusza
Siwiñskiego zag³osowa³y 42 osoby
(12,57 proc.). Najm³odszy z kandydatów Grzegorz Mo³odkiewicz (21
lat) otrzyma³ 26 g³osów (7,78 proc.),
W³odzimierz Musielewicz uzyska³
natomiast 3 g³osy poparcia (0.90
proc.).
MM

Ukrad³ bi¿uteriê
23. letnia kobieta mieszkanka
gminy £obez us³ysza³a ju¿ zarzut
kradzie¿y bi¿uterii. Za czyn ten grozi
jej kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
W po³owie maja do ³obeskiej
komendy zg³osi³a siê kobieta, która
poinformowa³a mundurowych o kradzie¿y bi¿uterii ze swojego mieszkania. Pokrzywdzonej zginê³y kolczyki
oraz ³añcuszek. Policjanci zajêli siê
spraw¹ i ustalili personalia kobiety,

która dokona³a kradzie¿y. Ponadto
ustalili te¿, ¿e 23 latka skradzione
przedmioty, których wartoœæ oszacowano na kwotê oko³o 600 z³, zby³a
w jednym ze sklepów jubilerskich w
£obzie, oœwiadczaj¹c, ¿e skradzione
przedmioty nale¿¹ do niej.
23 latka us³ysza³a ju¿ zarzut kradzie¿y, do którego przyzna³a siê i
z³o¿y³a wyjaœniania. Kobieta znana
by³a ju¿ ³obeskim mundurowym.
Teraz o jej dalszym losie zadecyduje S¹d.
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REKLAMY - ROZMOWA

Pola poœwiêcone

(SIELSKO). W minionym tygodniu Parafia Rzymskokatolicka w
Sielsku wraz ze Stowarzyszeniem
Kresowian „Kuropatniki” zorganizowa³a œwiêcenie pól.
Wprawdzie swój udzia³ w tej uroczystoœci zapowiedzia³ ksi¹dz Arcybiskup Andrzej Dziêga, jednak do
Sielska nie przyby³, przybyli natomiast przedstawiciele w³adz: burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Wêgorzyno Jan Szymko,
radny powiatowy Józef Drozdow-

CMYK

ski. Mimo i¿ by³ to dzieñ powszedni
nie zabrak³o mieszkañców oraz
mieszkañców £obza.
Osoby, które przyjecha³y z
£obza, zapowiedzia³y, ¿e w przysz³ym roku, jeœli œwiêcenie odbêdzie
siê w niedzielê, to przyjad¹ z ca³ymi
rodzinami. Powoli piêkna tradycja
œwiêcenia pól w Sielsku zakorzenia
siê.
Mieszkañcy Sielska zapraszaj¹ na
odpust w najbli¿sz¹ sobotê 22.
czerwca atrakcji ma nie zabrakn¹æ. op

tygodnik ³obeski 18.6.2013 r.

tygodnik ³obeski 11.6.2013 r.

Awantura o Kas(i)ê
(£OBEZ).W zarz¹dzie powiatu ³obeskiego nast¹pi³ kolejny zgrzyt, ponownie kwestia dotyczy
pieniêdzy dla dyrektor PCPR w £obzie.
P³atny cz³onek zarz¹du Micha³
Kar³owski napiera³, aby dyrektor
otrzyma³a 15 tys. z³ z tytu³u prowadzonego programu. Starosta
jest jednak za tym, aby pieni¹dze
te przeznaczyæ dla pracowników
zatrudnionych przy programie
oraz na potrzeby PCPR. Zgrzyt
pomiêdzy cz³onkami zarz¹du powiatu ³obeskiego nie jest pierwszy
i kolejny raz dotyczy pieniêdzy dla
dyrektor PCPR. Tym razem spór
dotyczy³ dodatkowego wynagrodzenia dla dyrektor z prowadzonego programu „Pomó¿ sobie - od
biernoœci do aktywnoœci”.
Kwestia ta by³a poruszana
podczas posiedzenia zarz¹du powiatu pod koniec maja. P³atny
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cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski wyjaœni³, ¿e PCPR wspólnie z
oœrodkami pomocy spo³ecznej
realizuje program systemowy z
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy. W
tym roku powiat na realizacjê programu dostanie 477 tys. z³. W
ramach programu finansowani
bêd¹ asystenci osób niepe³nosprawnych. W projekcie przewidziane s¹ œrodki na zarz¹dzanie
projektem.
- W projekcie przyznano ok.
15 tys. z³ brutto na wynagrodzenie dyrektora PCPR. Starosta ma
fakultatywne prawo, ¿e mo¿e, ale
nie musi, przyznaæ te œrodki dla
dyrektor Katarzyny B³aszczyk.
Jeœli starosta nie przyzna tych
œrodków, to one przepadn¹ tzn.
zostan¹ zwrócone – powiedzia³
cz³onek zarz¹du Micha³ Kar³owski.
Starosta Ryszard Brodziñski
zapyta³, czy mo¿na te pieni¹dze
przeznaczyæ na stworzenie miejsca pracy i zatrudniæ now¹ osobê
do wykonywania dodatkowych
zadañ. Jego zdaniem te pieni¹dze
nie powinny s³u¿yæ zwiêkszeniu

wynagrodzenia dla dyrektora
PCPR. Dyrektor za wykonywan¹
pracê otrzymuje ju¿ wynagrodzenie. Je¿eli chodzi o dodatkowe
zadania, to ma mo¿liwoœæ zatrudnienia do ich realizacji dodatkowych osób i nadzorowanie ich
pracy.
Micha³ Kar³owski powiedzia³,
¿e instytucja prowadz¹ca nie negowa³a dodatku dla dyrektora.
Micha³ Kar³owski, podczas
posiedzenia zarz¹du poinformowa³, ¿e ka¿dy z kierowników OPS
ma dodatek za ten program. Zaznaczy³, ¿e przy takiej decyzji starosty pieni¹dze na wynagrodzenie
trzeba bêdzie oddaæ. Nie zgodzi³
siê z tym starosta, stwierdzaj¹c,
¿e œrodki mog¹ pokryæ czeœæ
wynagrodzenia dyrektora p³aconego z bud¿etu. Z kolei sekretarz
powiatu Grzegorz Wasilewicz
wyjaœni³, ¿e Wydzia³ Polityki Spo³ecznej realizowa³ program z
PFRON i te¿ tam by³y koszty na
obs³ugê projektu, które wykorzystane zosta³y na pokrycie wydatków bud¿etu. Œrodki zosta³y rozliczone.
MM

Sesja
z absolutorium
i op³atami za
przedszkole
(£OBEZ). 26.czerwca o godz.
14.00 w sali nr 21 Urzêdu Miejskiego
w £obzie odbêdzie siê kolejna sesja
Rady Miejskiej w £obzie.
Na pocz¹tku sesji zostanie rozpatrzony blok uchwa³ dotycz¹cy finansów i wykonania bud¿etu gminy za
2012 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza £obza.
W bloku kolejnych projektów
uchwa³ znajduj¹ siê: projekt uchwa³y
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr II/7/10 w sprawie ustalenia czasu bezp³atnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizacjê programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Ha³aba³y
w £obzie oraz okreœlenia wysokoœci
op³at za œwiadczenia przekraczaj¹ce
bezp³atne zajêcia w zakresie realizacji
podstawy programowej udzielane
przez przedszkole. Materia³y poddawane pod obrady na sesji Rady Miejskiej zostan¹ szczegó³owo omówione
na wspólnym posiedzeniu komisji sta³ych Rady w 24 czerwca 2013 roku o
godz. 15.00.
op

Pieni¹dze tak, ale nie dla dyrektora
O szersze wyjaœnienie sprawy
dotycz¹cej 15 tys. z³ dla dyrektor
PCPR poprosiliœmy starostê powiatu ³obeskiego Ryszarda Brodziñskiego.
Magdalena Mucha - By³a podwy¿ka dla pani dyrektor PCPR przyznana przez pana Kar³owskiego w
wysokoœci powy¿ej 1 tys. z³. Zabra³
pan podwy¿kê, a teraz nie chce Pan
przyznaæ 15 tys. z³ z programu. O co
w tym wszystkim chodzi?
Starosta Powiatu £obeskiego
Ryszard Brodziñski - Faktycznie
pan Kar³owski podpisa³ podwy¿kê,
a ja tê decyzjê uniewa¿ni³em. Pan
Kar³owski nie ma takiego upowa¿nienia, by podejmowaæ decyzje odnoœnie uposa¿eñ pracowników. Ja w
tym czasie by³em na zwolnieniu chorobowym. Uzasadnieniem dla podwy¿ki by³a realizacja programu
„Pomó¿ sobie - od biernoœci do aktywnoœci”. Program ten realizowany jest przez PCPR ju¿ od kilku lat. W
projekcie przewidziane s¹ pieni¹dze
na zarz¹dzanie nim – oko³o 15 tys. z³.
Projektem zarz¹dza PCPR, a PCPRem – dyrektor. Moje stanowisko w
tej materii jest absolutnie jednoznaczne – po pierwsze kierownictwo
jednostek organizacyjnych powiatu

jest znakomicie uposa¿one jak na
nasze warunki i jego fundamentalnym zadaniem jest realizacja zadañ
ustawowych, a tak¿e wspieranie realizacji zadañ im powierzonych przy
pomocy œrodków zewnêtrznych,
pochodz¹cych z funduszy norweskich, marsza³kowskich, PFRON-u,
itp. Jakiekolwiek by to nie by³y Ÿród³a finansowania zewnêtrznego, to
obowi¹zkiem kierowników jednostek i podleg³ych im zespo³ów pracowniczych jest zabiegaæ o takie
œrodki i takie zadania realizowaæ. Nie
wyobra¿am sobie, aby kierownicy
jednostek mogli traktowaæ realizacjê
tych zadañ jako Ÿród³a dodatkowych osobistych dochodów.
M.M. - Teraz co z tymi 15. tysi¹cami?
R.B. - W ka¿dej sytuacji, je¿eli
jednostka realizuje jakikolwiek program, mo¿e siêgn¹æ po firmy zewnêtrzne, które pomagaj¹ w realizacji
takiego przedsiêwziêcia. O wiele lepiej jest, kiedy kierownik jednostki œrodki przewidziane w projekcie na
koszty zarz¹dzania projektem wykorzystuje w jednostce, jako pomniejszenie w³asnych kosztów. Jesteœmy
ma³ym powiatem i ka¿de pozyskanie
œrodków zewnêtrznych dla pokrycia

kosztów jego funkcjonowania powiatu jest wysoce chwalebne i nagradzane. Dyrektorzy otrzymuj¹ nagrody roczne (nie myliæ z trzynastkami),
które s¹ przyznawane na koniec roku.
S¹ to kwoty w wysokoœci kilku tysiêcy z³. Myœlê, ¿e jak na nasze mo¿liwoœci kwoty w wysokoœci 2-3 tys. z³ s¹
absolutnie wystarczaj¹ce. Je¿eli jednak ktoœ uwa¿a, ¿e zarobki w powiecie na kierowniczych stanowiskach
na poziomie 6 tys. z³ s¹ ma³e, to pozostawiam to bez komentarza. Chcia³bym jednoznacznie podkreœliæ, ¿e nie
jest to decyzja emocjonalna. Wynika
on z g³êbokich przemyœleñ.
MM - Przy pierwszym odwo³aniu
podwy¿ki chciano Pana odwo³aæ,
teraz blokuje pan 15 tys. z³. Czy nie
spodziewa siê pan powtórki z rozrywki?
R.B. – Ju¿ raz mówi³em, ¿e plotek
zwi¹zanych z moim odwo³aniem lub
nie, nie komentujê. Natomiast jeœli
podejmujê siê kierowania czy zajmowania stanowiska decyzyjnego, to
nie chcê wy³¹cznie administrowaæ.
Od tego s¹ urzêdnicy. Moim zadaniem jest podejmowanie konkretnych decyzji, nawet wtedy, kiedy s¹
one trudne. Jeœli chodzi o wynagrodzenia kierowników jednostek po-

wiatu, to dwa lata temu dokona³em
kilku korekt uposa¿eñ. Moje decyzje
wynika³y z oceny stopnia z³o¿onoœci
i odpowiedzialnoœci na poszczególnych stanowiskach. Maleñkiej jednostki w ¿aden sposób nie da siê
porównaæ z du¿¹, np. z Domem Pomocy Spo³ecznej czy z Domem Dziecka,
gdzie odpowiedzialnoœæ jest niepomiernie wiêksza. Nie zawsze znajduje
to odzwierciedlenie w zró¿nicowaniu
wynagrodzenia. Od kiedy jestem starost¹ niektórzy dyrektorzy nie dostali podwy¿ek, ale nie jest to konsekwencja z³ej oceny, tylko konsekwencja mojego stanowiska, ¿e ich
wynagrodzenia s¹ wystarczaj¹ce,
albo a¿ nadto wysokie, by je podwy¿szaæ. W ramach tych wynagrodzeñ
s¹ zobowi¹zani do tego, aby te jednostki pracowa³y jak najlepiej i za to
– w mojej ocenie – nie nale¿y siê
¿adne wynagrodzenie dodatkowe.
Oczywiœcie nagroda roczna tak, ale
ma ona charakter nie tyle finansowy
co uznaniowy, motywacyjny. Nagroda nie jest obligatoryjna, nie wszyscy
i nie zawsze j¹ dostaj¹. S¹ takie sytuacje, kiedy nie wszyscy dyrektorzy i
kierownicy otrzymuj¹ nagrodê.
MM – Dziêkujê za rozmowê.
Magdalena Mucha
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Oœwiadczenia maj¹tkowe – pracownicy
Starostwa Powiatowego w £obzie
Ryszard Brodziñski – starosta powiatu ³obeskiego zgromadzi³ na swoim koncie kwotê w
wysokoœci 10 tys. z³. Posiada na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ dom o
powierzchni 150 m. kw. o wartoœci 400 tys. z³.
W Banku Spó³dzielczym w
Wêgorzynie posiada udzia³ cz³onkowski w wysokoœci 600 z³, z tego
tytu³u w ubieg³ym roku osi¹gn¹³
dochód w wysokoœci 59 z³.
Z tytu³u pracy w starostwie
powiatowym w £obzie w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 125.268,45 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Mazda 6 z 2003 roku.
Posiada kredyt w wysokoœci
18.500 z³ w Banku Ochrony Œrodowiska na modernizacjê kot³owni CO oraz instalacjê kolektorów
s³onecznych.
Grzegorz Wasilewicz sekretarz powiatu w ubieg³ym roku
zgromadzi³ na swoim koncie
14.900 z³, w Funduszu Inwestycyjnym PKO Parasolowy – 3 tys.
z³.
Na wspólnoœæ ma³¿eñsk¹ posiada mieszkanie o powierzchni
64 m.kw. o wartoœci 190 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w ubieg³ym roku osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 93.356,09 z³.
Posiada kredyt hipoteczny na
zakup mieszkania zaci¹gniêty w
maju 2011 w PKO BP na kwotê
189.456,75 z³ na okres 264 miesiêcy do 1 maja 2033 roku, do
sp³aty pozosta³o 183.573,31 z³.
Helena Szulc skarbnik powiatu w ubieg³ym roku zgromadzi³a na swoim koncie 7.896,63
z³.
Na wspólnoœæ maj¹tkow¹ posiada dom o powierzchni 92,89
m.kw. o wartoœci ok. 300 tys. z³,
gara¿ o powierzchni 21,80 z³ o
powierzchni ok. 15 tys. z³, nieruchomoœæ niezabudowan¹ o powierzchni 619 m.kw. nabyt¹ w
2009 roku od Gminy £obez.
W tytu³u zatrudnienia w Starostwie Powiatowym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 120,492 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Mazda 3 z 2007 roku.
Posiada kredyt hipoteczny w
Banku PKO S.A. na budowê
domu, zaci¹gniêty w 2009 roku
na 14 lat – pozosta³o do sp³aty

123.958,39 z³ – ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa.
Katarzyna B³aszczyk dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w ubieg³ym
roku zgromadzi³a na kocie kwotê
w wysokoœci 80 tys. z³ – jako
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska. Posiada równie¿ na wspó³w³asnoœæ
dom o powierzchni 120 m.kw. o
wartoœci 400 tys. z³ od rolnika indywidualnego dzier¿awi³a 1 ha
gruntów rolnych.
Z tytu³u umowy o prace w
ubieg³ym roku osi¹gnê³a dochód
w wysokoœci 110.776,27 z³ z tytu³u praw autorskich – 3 tys. z³.
Posiada samochód osobowy
VW Golf IV z 1999 r., samochód
osobowy Mazda 6 z 2002 roku –
na wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Katarzyna Kuzon – dyrektor
Domu Dziecka w £obzie w ubieg³ym roku zgromadzi³a na kocie
kwotê w wysokoœci 30 tys. z³ –
œrodki pieniê¿ne objête by³y
wspólnot¹ ma³¿eñsk¹,w Funduszu Pionieer – 38 tys. z³. Posiada
na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 144,8 m.kw. o wartoœci 400 tys. z³, mieszkanie o powierzchni 69 m.kw. o wartoœci
120 tys. z³ (spadek 1/3 z 69
m.kw.).
Inne nieruchomoœci: o powierzchni 375 m.kw. o wartoœci
26.250 z³, o powierzchni 50
m.kw. o wartoœci 3.500 z³, o powierzchni 952 m.k.w o wartoœci
66.640 z³, o powierzchni 912
m.kw. o wartoœci 27.360 z³ –
wspólnoœæ maj¹tkowa.
W minionym roku dochód z
tytu³u zatrudnienia wyniós³ –
76.919,93 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Skoda Octavia z 2004 r. wspó³w³asnoœæ maj¹tkowa.
Jaros³aw Namaczyñski dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy posiada dom o powierzchni
141 m.kw. o wartoœci 440 tys. z³.,
mieszkanie o powierzchni 58
m.kw. o wartoœci oko³o 170 tys.
z³ – spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu – wspó³w³asnoœæ
ma³¿eñska.
Z tytu³u pracy w Powiatowym
Urzêdzie Pracy uzyska³ dochód w
wysokoœci 79.485,91 z³, z tytu³u
dochodu z dzia³alnoœci osobistej –
umowy zlecenia, umowy o dzie³o

– 33.820,83 z³.
posiada samochód osobowy
marki Toyota RAV z 1996 roku –
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska.
Posiada kredyt hipoteczny w
Banku bank Nordea na zakup i remont domu – stan na koniec rou –
135.305,45 CHF
Maria Paprocka-Wall – dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej
w Resku posiada na w³asnoœæ
dom o powierzchni 120 m.kw. o
wartoœci 600 tys. z³, dom o powierzchni 455 m.kw. o wartoœci 1
500 000 z³, gabinet lekarski o powierzchni 30 m.kw. o wartoœci
100 000 z³. W roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
90.825,75 z³.
Posiada samochód osobowy
marki Audi A4 z 2005 roku.
Zad³u¿enie z tytu³u zakupu nieruchomoœci od gminy Resko
168.630 z³ – stopa redyskontowa
weksel. Po¿yczka hipoteczna
PKO
BP
w
wysokoœci
469.166,04 z³, po¿yczka hipoteczna w PKO BP w wysokoœci
13.037 z³ oraz kredyt samochodowy PKO BP w wysokoœci
26.965 z³.
Jolanta Manowiec Dyrektor
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie w ubieg³ym roku zgromadzi³a na koncie 40.642,35 z³,
papiery wartoœciowe FI, BPW,
obligacje na kwotê 131.738,58 z³.
Posiada na w³asnoœæ mieszkanie o powierzchni 45,8 m.kw. o
wartoœci ok. 150 tys. z³, gara¿ o
powierzchni 17 m.kw. o wartoœci
ok. 14 tys./ z³, dzia³kê roln¹ o
powierzchni 0,3002 ha o wartoœci
ok. 6 tys. z³.
W roku ubieg³ym z tytu³u
umowy o prace uzyska³a dochód
w wysokoœci 90.802,16 z³, z tytu³u umów cywilno-prawnych
2.572,06 z³.
Posiada samochód osobowy
Skoda Fabia z 2010 roku.
Dyrektorzy wydzia³ów
Jolanta Kutera dyrektor Wydzia³u Architektury i Budownictwa w ubieg³ym roku z tytu³u zatrudnienia w Starostwie Powiatowym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 63.656,99 z³.
Józef Lewandowski Dyrektor Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa z tytu³u zatrudnienia

w roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód
w wysokoœci 58.476,44 z³, z tytu³u umowy-zlecenia – 1870,40
z³. Z tytu³u pe³nienia obowi¹zków
spo³ecznych i obywatelskich,
radny Rady Gminy – 2190 z³.
posiada zobowi¹zania powsta³e w wyniku zakoñczenia dzia³alnoœci gospodarczej w rolnictwie
– nabywca udzia³ów nie wywi¹za³
siê z obowi¹zku zap³aty za udzia³y
i przejêty maj¹tek ruchomy. Trwa
dochodzenie nale¿noœci na drodze postêpowania s¹dowego. Pozosta³y z tego tytu³u zobowi¹zania
Urz¹d Gminy Radowo Ma³e – 30
tys. z³, Agencja Nieruchomoœci
Rolnych O/ T Szczecin 10 tys. z³
– odsetki.
Katarzyna Trzciñska dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska – w ubieg³ym roku na rachunku ROR posiada³a 6700 z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w £obzie
osi¹gnê³a dochód w wysokoœci
59.128,61 z³, z tytu³u umowy zlecenia z marsza³kiem Województwa Zachodniopomorskiego –
280 z³.
w Banku PKO BP posiada kredyt odnawialny w wysokoœci –
11.500 z³.
Tadeusz Bas dyrektor Wydzia³u geodezji i Kartografii w
ubieg³ym roku zgromadzi³ na koncie 55,7 tys. z³ – œrodki pieniê¿ne
stanowi¹ maj¹tek objêty ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.
Posiada na wspólnoœæ ma³¿eñska dom o powierzchni 130
m.kw. po³o¿ony na dzia³ce o powierzchni 630 m.k.w o wartosci
ok. 390 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w £obzie w
roku ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w
wysokoœci 77.987,80 z³, z tytu³u
umowy o dzie³o – 525 z³.
Posiada samochód osobowy
VW Passat z 2008 roku.
Teresa £añ dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji w ubieg³ym
roku zgromadzi³a na koncie kwotê w wysokoœci 40 tys. z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ:
dom o powierzchni 131 m.kw. o
wartoœci 350 tys. z³, dzia³kê
przydomow¹ o powierzchni 799
m.kw. o wartoœci 40 tys. z³, budynek gospodarczy o wartoœci 15
tys. z³.
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Z tytu³u pracy w Starostwie
Powiatowym w £obzie osi¹gnê³a
dochód w wysokoœci 63.661,99 z³.
Violetta Plenzler – Ciebiera
dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w ubieg³ym
roku zgromadzi³a na swoim koncie kwotê wysokoœci 10 tys. z³.
posiada na w³asnoœæ mieszkanie o
powierzchni 100 m.kw. o wartoœci 160 tys. z³, na wspó³w³asnoœæ
o powierzchni 51 m.kw. wartoœci
190 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 63.842,54 z³.
Posiada samochód marku
Opel vectra z 2000 roku, Opel
Astra Cabrio z 2001 roku oraz
VW LT z 1993 r.
Dyrektor zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie Wies³aw
Bernacki posiada dom o powierzchni 105 m.kw. o wartoœci
300 tys. z³, dzia³kê budowlan¹, na
której stoi dom o powierzchni 670
m.kw. o wartoœci 8 tys. z³, dzia³kê
budowlan¹ niezabudowan¹ o powierzchni 755 m.kw. o wartoœci 8
tys. z³, domek letniskowy o powierzchni 100 m.kw. o wartoœci
50 tys. z³, dzia³kê budowlan¹ niezabudowan¹ o powierzchni 626
m.kw. o wartoœci 20 tys. z³ –
wszystkie nieruchomoœci objête
s¹ wspó³w³asnoœci¹ ma³¿eñsk¹.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gn¹³ dochód w wysokoœci 83.851 z³ oraz dop³ata na
czêœciowe sp³aty kapita³ów kredytów bankowych – 4545 z³ (dofinansowanie instalacji solarów)
– dochód objêty wspólnoœci¹
ma³¿eñsk¹.
Posiada kredyt hipoteczny na
rozbudowê domu zaci¹gniêty w
2002 roku w Banku PKO BP Goleniów wspólnie z ma³¿onk¹ na
okres sp³aty 15 lat tzn. do 2017
roku. Kwota kredytu – 27.780
euro, na 31.12.2012 do sp³aty
pozosta³o 9490,64 Euro. Kredyt
na pokrycie bie¿¹cych kosztów
budowy, zaci¹gniêty w 2012 r. w
PKO BP w wysokoœci 24 tys. z³,
z czego sp³acono kredyt na zakup
dzia³ki budowlanej w wysokoœci
9031,50 z³, resztê przeznaczono
na op³atê bie¿¹cych kosztów budowy. Kredyt na 71 miesiêcy, na
koniec 2012 r. sp³acono 720 z³ –
wszystkie zobowi¹zania objête s¹
wspólnoœci¹ ma³¿eñsk¹.

Z ¯YCIA POWIATU

Bo¿ena Wielgus zastêpca dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy w Rodzinie posiada na
wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹ mieszkanie o powierzchni 60 m.kw. o
wartoœci 80 tys. z³, inne nieruchomoœci: 18,20 m.kw. o wartoœci
25 tys. z³.
Z tytu³u zatrudnienia w roku
ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 59.066,85 z³. Z tytu³u
pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich 3.737 z³.
Posiada na wspó³w³asnoœæ samochód marki Skoda Octavia
2007 oraz Skoda Octavia 1999 r.
Elwira W³odarz zatrudniona
w Powiatowym Urzêdzie Pracy –
kierownik dzia³u posiada mieszkanie o powierzchni 74.m.kw. o
wartoœci 250 tys. z³.
w roku ubieg³ym osi¹gnê³a dochód w wysokoœci 87.805,70 z³,
z czego ze stosunku pracy –
55.471,20 z³, dzia³alnoœæ wykonywana osobiœcie – 32.334,50 z³.
Posiada samochód marki Fiat
Grande Punto z 2006 r. Kredyt
mieszkaniowy zaci¹gniêty w
Banku PKO BP – kwota pozosta³a
do sp³aty 15.500 CHF.
El¿bieta Rewucka inspektor
powiatowy w Powiatowym
Urzêdzie Pracy Punkt Obs³ugi
Osób Bezrobotnych w Resku w
roku ubieg³ym zgromadzi³a w
walucie polskiej 45 tys. z³. Posiada na wspó³w³asnoœæ dom o powierzchni 122 m.kw. o wartoœci
340 tys. z³ oraz mieszkanie o powierzchni 53 m.kw. o wartoœci
350 tys. z³. Z tytu³u zatrudnienia
w PUP £obez osi¹gnê³a dochód w
wysokoœci 29.210,41 z³. Posiada
samochód osobowy VW Passat z
2002 roku.
Monika Macedoñska inspektor w Wydziale Komunikacji i
Drogownictwa. Posiada dom o
powierzchni 170 m.kw. o wartoœci 350 tys. z³ oraz gospodarstwo
indywidualne o powierzchni 2 ha o
wartoœci 50 tys. z³. W roku ubieg³ym otrzyma³a wynagrodzenie z
tytu³u pracy w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w wysokoœci
33.604,71 z³. Posiada samochód
osobowy BMW e46 z 2001 r.
Posiada kredyt mieszkaniowy
hipoteczny W³asny k¹t, aktualny
stan zad³u¿enia 69.982,74 z³ na
ma³¿eñsk¹ wspólnoœæ maj¹tkow¹.
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Ods³oniêcie
tabliczki poœwiêconej
Sonji Maron

W œrodê 12 czerwca w s³oneczne popo³udnie byli i obecni mieszkañcy naszego miasta spotkali siê
po raz drugi przy £obeskim Lapida-

rium, aby ods³oniæ tabliczkê poœwiêcon¹ wieloletniej redaktor naczelnej Labeser Heimatbriefe Sonji Maron.
CS

Kalendarz imprez
wakacyjnych
CZERWIEC
02.06.2013 r. - Festyn "Postaw na rodzinê" - Dzieñ Dziecka - stare boisko przy
ul. Niepodleg³oœci
28 - 29.06.2013 r. - Dni £obza - cykl imprez kulturalno - sportowych - stare boisko
przy ul. Niepodleg³oœci, Hala Sportowo - Widowiskowa
30.06.13r. - Biegi uliczne " £OBESKA -10"

LIPIEC
lipiec-sierpieñ - Wakacyjna liga : pi³ka siatkowa , pi³ka no¿na oraz festyny sport.rekreacyjne organizowane w so³ectwach

SIERPIEÑ
3-4.08.2013 r. - Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych - skwer przy £obeskim Domu Kultury
12-22.08.2013 r. - Polsko - Bawarsko - Bia³oruskie Warsztaty Malarsko - RzeŸbiarskie - £obeski Dom Kultury, plener
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NASI MIESZKAÑCY

tygodnik ³obeski 18.6.2013 r.

Honorowi mieszkañcy
(RESKO). Uchwa³¹ Rady
Miejskiej z 29 maja
miasto ma swoich
honorowych
mieszkañców, s¹ nimi:
Wander Weege, Helena
Dudkiewicz, Adam
Szatkowski, ks. Tadeusz
Uszkiewicz oraz Jan
Muszyñski.
Kapitu³a przedstawi³a radnym miejskim propozycje nadania tytu³ów dla trzech kandydatów, jednak radny Andrzej Nowak zaproponowa³ ze swojej
strony by³ego dyrektora gimnazjum Adama Szatkowskiego, nominowanego do Smoka Powiatu
w tegorocznej edycji. Kolejn¹
kandydaturê zg³osi³ Adam Seredyñski – pani¹ Helenê Dudkiewicz.
Honorowym Obywatelem
Gminy Resko zosta³ Wander
Weege. W uzasadnieniu do
uchwa³y czytamy: Maj¹c na
wzglêdzie odpowiednie uhonorowanie oraz wyró¿nienie za
wyj¹tkowa dzia³alnoœæ na rzecz
Gminy Resko. Wander Weege
urodzi³ siê w 1945 roku w Jaragua do Sul Stan Santa Catarina
w Brazylii. Jest potomkiem emigrantów, którzy wyjechali z Reska, dawniej Regenwalde, do
Brazylii w latach 60. XIX wieku.
D¹¿¹c do podtrzymania tradycji kulturowych oraz folklorystycznych, wywodz¹cych siê z
terenów, z których wyjecha³a
jego rodzina, wspiera i sponsoruje dzia³alnoœæ Zespo³u Regenwalde Tanzgruppe, zwi¹zanego
tematycznie z tradycj¹ oraz kultura dawnego regionu Regenwalde.
Wspiera i inicjuje dzia³ania
s³u¿¹ce propagowaniu œwiadomoœci tradycji oraz dorobku kulturalnego miêdzy innymi przez
promowanie „Muzeum Zwyczaje i Obyczaje”, które zajmuje siê
zbieraniem i eksponowaniem
wszystkiego, co opowiada o
dawnym regionie Pomorzan.
W zwi¹zku z obchodami upamiêtniaj¹cymi 150 lat emigracji
zainicjowa³ wspó³pracê oraz zorganizowa³ przyjazd potomków

by³ym mieszkañców regionu
Regenwalde, wspó³uczestniczy³
w spotkaniach, w czasie których
oprócz wspominania historii propagowano walory wspó³czesnoœci. W miejscu, w którym mieszka i pracuje jest autorem ambitnych przedsiêwziêæ przyczyniaj¹cych siê do propagowania, a w
szczególnoœci promocji naszej
Gminy przypominaj¹c Polonii
Brazylijskiej oraz potomkom
dawnych mieszkañców, którzy
opuœcili nasze tereny w XIX wieku o historii naszego regionu, jednoczeœnie promuj¹c obecne walory Gminy Resko.
Wyj¹tkowoœæ mieszkañców
oraz terenów, na któr¹ zwróci³
nam uwagê Pan Wander Weege,
polega równie¿ na tym, ¿e mimo
ro¿nych przejœæ historycznych
potrafimy dbaæ i pielêgnowaæ
wiêzi spo³eczne nie tylko w celu
podtrzymania to¿samoœci narodowej, ale przede wszystkim w
celu zachowania dziedzictwa
kulturowego – regionalnego i lokalnego oraz podtrzymania tradycji folklorystycznych.
Kolejnym Honorowym Obywatelem Gminy Resko zosta³
Adam Szatkowski. W 1976
roku zorganizowa³ Hufiec harcerstwa polskiego i zosta³ jego
komendantem. Organizowa³ letnie i zimowe akcje wypoczynkowe w tym obozy wêdrowne,
¿eglarskie i narciarskie, kolonie
letnie i hufce pracy. Od 1979
roku zostaje gminnym dyrektorem szkó³. Jako dyrektor szko³y
rozpocz¹³ pracê wychowawcza i
dydaktyczn¹ wokó³ patrona
szko³y – mjr Henryka Sucharskiego, nawi¹zuj¹c kontakty z
Westerplatczykami i ich rodzinami oraz organizuje spotkania na
terenie szko³y. Urz¹dza sale Tradycji szko³y, organizuje turnieje
sportowe szkó³ im. mjr H. Sucharskiego, wprowadza do ceremonia³u szko³y hymn. Jest inicjatorem powo³ania w 1990 roku
ogólnopolskiego stowarzyszenia
- Klub szkó³ Westerplatte. Od
chwili powstaj¹ do dnia dzisiejszego pe³ni funkcjê prezesa. Stowarzyszeni skupia aktualnie 52
szko³y z terenu ca³ej Polski.
Wspó³pracuje z instytucjami
pañstwowymi takimi jak IPN,

Muzeum II Wojny Œwiatowej,
Zwi¹zkami Kombatantów itp.
szczególna rolê przywi¹zuje do
wspó³pracy z Westerplatczykami a po ich œmierci z ich rodzinami. Otacza pamiêci¹ groby Westerplatczyków, umieszcza na
nich informacje tzw. Znaki pamiêci. Osobiœcie wspó³pracuje z
historykiem dr. Andrzejem Drzycimskim, ustalaj¹c we wspó³pracy z rodzinami i gminami miejsca
mogi³ westerplatczyków. Prace
zaowocowa³y wydawnictwem
ksi¹¿kowym.
Jest inicjatorem i organizatorem œwiêta „Noc Œawiêtojañska” i wielu uroczystoœci patriotyczno-rocznicowych w formie
capstrzyków, akademii, wystaw,
przegl¹dów piosenki patriotycznej, szkolnych przegl¹dów teatralnych, wycieczek po Polsce i
Europie dla uczniów i pracowników szkó³.
Jest równie¿ organizatorem
wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
w ramach Euroregionu Pomerania z Gmin¹ Ducherow w formach: wymiana m³odzie¿y,
wspólne projekty edukacyjne,
kulturalne i turystyczne.
Sprawowa³ równie¿ funkcje
radnego gminy przez dwie kadencje, by³ delegatem do sejmiku
Wojewódzkiego, radnym powiatowym w Gryficach oraz Przewodnicz¹cym rady powiatu Starostwa Powiatowego w £obzie.
Inicjatorem fundacji sztandarów dla Komend Powiatowych
Policji i Stra¿y po¿arnej.
Jan Muszyñski podczas
wojny przeszed³ ca³y szlak bojowy z I Armi¹ Wojska Polskiego ,
by³ uczestnikiem bitwy o Warszawê, bra³ udzia³ w prze³amaniu
Wa³u Pomorskiego, walczy³ na
ulicach Gryfic, bra³ udzia³ w forsowaniu Odry oraz w bitwie o
Berlin. Po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych razem z 3 Pu³kiem
U³anów zosta³ zakwaterowany
w miejscowoœci Iglice.
Jego pu³k bra³ udzia³ w zagospodarowaniu tutejszych terenów rolnych. Po demobilizacji
osiedli³ siê w Gryficach. Do Reska przyjecha³ w 1957 roku, za³o¿y³ zak³ad stolarski, w którym
wyszkoli³ wielu uczniów w zawodzie stolarza.

Helena Dudkiewicz – jest
najstarsz¹ mieszkank¹ urodzon¹
w Resku – dawnym Regenwalde. Urodzi³a siê 11 wrzeœnia
1924 roku w domu rodzinnym
przy ul. Rynek 15, w którym
mieszka do dzisiaj.
Wszystkie lata swojego
¿ycia prze¿y³a w Resku, jak
mówi: najpiêkniejszym miasteczku na Pomorzu”. Ukoñczy³a szko³ê pañstwow¹, œrednia i handlow¹. Od 1941 roku
pracowa³a w masarni swojego
ojca w Resku. W 1945 roku
wysz³a za m¹¿ za Polaka pana
Józefa Dudkiewicza i pozosta³a
w Resku. Od tej chwili razem z
mê¿em pracowa³a w rzeŸni i
masarni najpierw przy ul. Rynek
15, a nastêpnie przy ul. Zielonej
w Resku a¿ do przejœcia na
emeryturê w 1982 roku.
Pani Helena Dutkiewicz wychowa³a czworo dzieci, w duchu
patriotycznej polskoœci i umi³owania Ojczyzny, w szacunku i
godnoœci do cz³owieka i wykonywanej pracy.
Jej dzieci mieszkaj¹ w Resku,
odpowiedzialnie wykonuj¹ powinnoœci zawodowe, jak równie¿ wobec spo³ecznoœci reskiej.
Pani Helena Dudkiewicz,
znaj¹c jêzyk niemiecki by³a
pierwsza t³umaczk¹ pierwszej
oficjalnej wizyty delegacji z gminy Ducherow (Niemcy) w latach 90. Córki pani Dutkiewicz
zawsze chêtnie s³u¿¹ pomoc¹ w
t³umaczeniach korespondencji i
podczas oficjalnych kontaktów
w³adz szkól Gminy Resko z delegacjami zagranicznymi, niemieckimi, brazylijsk¹ oraz umo¿liwiaj¹ kontakty z instytucj¹ Pomerania.
Ksi¹dz Tadeusz Uszkiewicz – przyby³ do Reska w 1991
roku. Dziêki jego zabiegom w
1993 roku w Resku zosta³o
utworzone sanktuarium Matki
Bo¿ej Niepokalanej w Resku.
W miesi¹cach wakacyjnych
sanktuarium odwiedza bardzo
du¿o pielgrzymek autobusowych z Polski. Dziêki jego staraniom wyremontowano koœció³ sanktuaryjny, dom katechetyczny, dom parafialny w
Resku oraz zabytkowe koœcio³y
filialne.
op
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Z ¯YCIA POWIATU

BrzeŸnica po raz pi¹ty!
14 czerwca Gimnazjum w Wêgorzynie
zorganizowa³o V
Spotkanie BrzeŸnickie. Ju¿ od piêciu lat
wêgorzyñscy gimnazjaliœci odwiedzaj¹ zabytkowy
koœció³ek w BrzeŸnicy, porz¹dkuj¹
teren wokó³ œwi¹tyni, przypominaj¹
mieszkañcom gminy historiê tego
miejsca.
BrzeŸnickie spotkania mia³y
ró¿n¹ formê. W tym roku akcjê promocji piêknych miejsc
w gminie po³¹czono z gr¹ terenow¹ zwan¹ ,,geocachingiem”. Po
Mszy œw. odprawionej przez Ksiêdza Pra³ata Dariusza Knapika- delegata Arcybiskupa Szczeciñsko-Kamieñskiego goœcie, nauczyciele i
uczniowie wys³uchali zasad przebiegu gry. Niezbêdnych informacji
udzieli³ Pan Bogdan Przyby³a- organizator geocachingu. Uczestnicy
gry poznali kodeks geocachera oraz
techniki stosowane w czasie zabawy. S¹ to : smartfon, garmin,
GPSmap62, mapa. Nastêpnie
uczniów podzielono na trzy grupy:
rowerow¹, motorowerow¹ i piesz¹,
po czym wyznaczono zespo³om za-

dania i przydzielono opiekunów.
Uczniowie udali siê trzema ró¿nymi
trasami na poszukiwanie ,,skarbów”. Zadaniem grup by³o znalezienie skrzynek ukrytych w ró¿nych ,
atrakcyjnych pod wzglêdem przyrodniczym, miejscach w okolicach
BrzeŸnicy. Uczniowie korzystali z
urz¹dzeñ GPS i pomocy przewodnika. Najczêœciej skrzynki znajdowa³y
siê obok piêknych, starych drzew.
Uczniowie wpisywali do dziennika
ukrytego w skrzynce czas, kiedy
grupa znalaz³a skrzynkê.
Zabawa by³a wyœmienita. Œwie¿e
powietrze, piêkne otoczenie to skarby, których na co dzieñ nie zauwa¿amy. Organizatorzy geocachingu
pomogli gimnazjalistom z Wêgorzyna doceniæ walory przyrodnicze œrodowiska, które ich otacza. Warto dodaæ, ¿e uczniowie z Wêgorzyna zostali pionierami geocachingu w województwie zachodniopomorskim,
bowiem V Spotkanie BrzeŸnickie
by³o pierwszym eventem na terenie
naszego województwa.
Serdecznie dziêkujemy sponsorom za udzielon¹ pomoc finansow¹
i rzeczow¹:
- Panu Staroœcie £obeskiemu R.
Brodziñskiemu,
- Pani Burmistrz Wêgorzyna M.
KuŸmiñskiej,
- Panu Przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej w Wêgorzynie J. Mazuro,
- Pani Przewodnicz¹cej GKRPAJ.
Kamiñskiej,
- Pani Przewodnicz¹cej Rady
Rodziców R. Wiœniewskiej,
- firmie Tartak Przytoñ oraz Stra¿akom z OSP Wêgorzyno.
Do zobaczenia za rok na brzeŸnickim szlaku !
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Czarny bez – dla zdrowia, smaku,
urody i och³ody
O tym jak wygl¹da czarny bez,
zwany równie¿ bzem lekarskim, pospolitym, bzowin¹, bzin¹, buzin¹
oraz w Wielkopolsce – hyczk¹ czy
hyæk¹ wie chyba ka¿dy mieszkaniec
powiatu. Byæ mo¿e jednak nie wszyscy wiedz¹, ¿e kwiaty czarnego bzu
to panaceum na grypy i anginy, ale
i œrodek uœmierzaj¹cy ból i dzia³aj¹cy odka¿aj¹co. Kwiaty zbiera siê od
maja do lipca, nale¿y przy tym pamiêtaæ aby zbieraæ je przed po³udniem
tu¿ po obeschniêciu rosy.
Jego w³aœciwoœci znane by³y od
dawna i wykorzystywane z powodzeniem zarówno do leczenia, jak i
raczenia siê nalewkami, równie¿ w
celach zdrowotnych.
Niebawem nadjedzie czas, aby
rozpocz¹æ zbiór kwiatów, a nich
wyrabiaæ zarówno lekarstwa, nalewki, jak i lemoniadê na upalne dni.
Krzewów w powiecie ³obeskim nie
brakuje, albowiem w³aœnie tutaj ma
doskona³e warunku do wzrostu.
Krzew czarnego bzu znany by³
ju¿ w neolicie. Jego walory lecznicze
zna³y ludy od Morza Œródziemnego
do pó³nocnych krain. W lecznictwie

wykorzystywano zarówno kwiaty,
owoce, jak i korê. Krzew nie bez przyczyny nazywany by³ tym który potrafi wróciæ zdrowie, ale i odebraæ ¿ycie.
Dlatego te¿ obawiano siê go i przypisywano mu dzia³ania magiczne.
Zarówno jego kwiaty, jak i owoce
dzia³aj¹ napotnie, przeciwgor¹czkowo i odka¿aj¹co. S¹ lekiem na przeziêbienia i grypy.
Napary z kwiatów stosuje siê
przy przeziêbieniach, ale i do leczenia chorób reumatycznych. Naparami z kwiatów przemywa siê skórê
przy zapaleniach skóry, wypryskach skórnych i oparzeniach. Stosuje siê równie¿ do p³ukania jamy
ustnej i gard³a przy stanach zapalnych. W po³¹czeniu z rumiankiem, a
niektórzy zalecaj¹ równie¿ dodaæ
rutê, stosowany jest jako œrodek
zmniejszaj¹cy bóle menstruacyjne.
Wyci¹gi z owoców maj¹ s³abe dzia³anie przeciwbólowe. U¿ywane s¹
tak¿e do przemywania jamy ustnej
po usuniêcia zêba i przy pora¿eniu
nerwu twarzowego.
Warto te¿ dodaæ, ¿e substancje
czynne znajduj¹ce siê w kwiatach

bzu zwiêkszaj¹ iloœæ wydalanego
moczu, a tym samym usuwane s¹
produkty przemiany materii. Wyci¹gi z kwiatów czarnego bzu uszczelniaj¹ tak¿e naczynia w³osowate, zapobiegaj¹c ich nadmiernej ³amliwoœci. Kwiaty z czarnego bzu warto
równie¿ wykorzystaæ do k¹pieli kosmetycznych.
Kwiaty najlepiej zbieraæ ze zdrowych krzewów rosn¹cych z dala od
ruchliwych szos, najlepiej w lesie, na
ich granicy oraz przy brzegach rzek.
Syrop z cytryn¹
Litr wody zagotowaæ z kilogramem cukru i cytryna pokrojon¹ razem ze skórk¹, wystudziæ. Dodaæ 1520 sztuk œredniej wielkoœci kwiatostanów czarnego bzu i odstawiæ na
dwa dni.
Zlaæ syrop, zagotowaæ i gor¹cy
wlewaæ do wyparzonych s³oików.
Nastêpnie zamkn¹æ i odwracaæ do
góry dnem
Kwiatostany czarnego bzu maj¹
nie tylko zastosowanie w produkcji
naparów i p³ukanek. Z powodzeniem
mo¿na je wykorzystaæ w kuchni.
Bez w cieœcie naleœnikowym
Œwie¿e, dok³adnie op³ukane i

osuszone kwiatostany moczy siê w
cieœcie naleœnikowym i sma¿y na
g³êbokim oleju. Po wyjêciu mo¿na
oprószyæ cynamonem i cukrem pudrem.
Lemoniada
30-50 kwiatostanów i 3 cytryny
podzielone na cz¹stki zalewamy w
kamiennym garnku i pozostawiamy
na 24 godz. Po tym czasie nale¿y
kwiaty odcedziæ i dodaæ 1 kg cukru,
wymieszamy i pozostawiæ na kolejne
24 godz. Wprawdzie po tym czasie
napój jest gotowy, ale mo¿na przelaæ
go do butelek i przechowywaæ w
piwnicy przez 3-4 tygodnie. Po tym
czasie wytwarzaj¹ siê b¹belki czyli
dwutlenek wêgla i dobrze oziêbiona
lemoniada musuje niczym szampan.
Doskona³a na upalne lato.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej
Kozie mleko sprzedam, £obez. Tel.
694 308 679

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê pracownika. Mile widziane doœwiadczenie w: malowaniu
pistoletowym, pracach blacharskich, oklejaniu, szpachlowaniu.
Tel. 506 135 335.
Plantacja borówki w Siwkowicach k/£osoœnicy zatrudni
zbieraczy. Zapisy w terminie od
1 lipca do 10 lipca 2013 r. Tel.
515 144 186.

Region
Regionalny przedstawiciel handlowy, bran¿a spo¿ywcza, region: woj.
zachodniopomorskie, Szczecin,
Œwidwin, Drawsko Pom. Koszalin.
Poszukujemy m³odych, ambitnych
osób. Wymagania: umiejêtnoœæ
nawi¹zywania kontaktów z klientami; wysoko rozwiniêta komunikatywnoœæ; umiejêtnoœæ organizowania pracy w³asnej; wysoka kultura
osobista; prawo jazdy kat. B. Aplikacje prosimy kierowaæ na adres mailowy: dominika.r@smakmak.pl
Tel. 535 963 377

MOTORYZACJA

Wynajmê lub sprzedam sklep
spo¿ywczo - przemys³owy w
Radowie Ma³ym k/koœcio³a.
Tel. 668 545 249.
Wynajmê plac na ul. Podgórna 4D
w £obzie (by³y skup z³omu). Tel. 606
762 527
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê
od 01.07.2013r. Idealny pod biuro,
gabinet itp. Wszystkie media + internet. Tel. 501 894 828.
Sprzedam gospodarstwo rolno –
hodowlane, 38 ha, z zabudow¹.
Atrakcyjnie po³o¿one w powiecie
³obeskim. Tel. 602 507 454.

Powiat gryficki
Posiadam pomieszczenie do gara¿owania samochodu lub jako
magazyn przy ul. Trzyg³owskiej tel.
501 305 767, 913842678
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w Gryficach przy ul. Sportowej 5a, na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - zak³ad
fryzjerski, gabinet kosmetyczny,
biuro itp. Tel. 514-786-715 po
godz. 16.00.
Sprzedam 3 dzia³ki z warunkami
zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512
584 156.

ROLNICTWO

Region

Sprzedam worek treningowy, rêkawice, hantle, telewizor Sony, mieszkanie dwupoziomowe 137 mkw. w
Gryficach. Tel. 693 343 401.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w centrum Gryfic. Odrêbna w³asnoœæ. Tel. 695 554 340

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 42,3 mkw w
centrum £obza. Cena 100.000 z³.
Tel. 664 927 727 lub 602 722 172
Odnajmê mieszkanie w £obzie.
Tel. 880 085 176
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 lub wynajmê 4 pokojowe mieszkanie w £obzie. Tel. 91
397 5088

Powiat œwidwiñski

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.

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.

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

DRUKARNIA w £obzie
poleca us³ugi
poligraficzne
wizytówki, plakaty,
samokopie
Ul. S³owackiego 6,
tel. 91 39 73 730

Powiat gryficki
Sprzedam Toyotê Carina Epsilon
1.6, w dobrym stanie technicznym,
serwisowana, rok 1995. Cena 8
tys. z³. Tel. 608297416.
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
ul. Browarna - kawalerka, 30mkw, III pietro
- CENA 75.000 z³
- kawalerka, pow.25,15mkw, III pietro
- CENA 70.000 z³
- kawalerka, pwo. 30,21mkw
- CENA 75.000 z³ - ZAMIANA
- 2 pokoje, pow. 47,92mkw, I piêtro
- CENA 110.000 z³
- 2 pokoje, pow. 51,02mkw, parter
- CENA 131.000 z³
- 2 pokoje, pow. 41,34mkw, parter
- CENA 92.000 z³
- 2 pokoje, pow.44,45mkw, parter
- CENA 75.000 z³
- 2 pokoje, pow. 66,97mkw, parter
- CENA 110.000 z³
- 2 pokoje, pow. 59,76mkw, parter, wysoki standard
- CENA 169.000 z³
- 2 pokoje, pow. 49,7mkw, III piêtro
- CENA 155.000 z³
- 2 pokoje, pow. 55,59mkw, I piêtro
- CENA 105.000 z³
- dwupoziomowe, pow.61,81mkw
- CENA 200.000 z³
- dwupoziomowe, pow. 100,9mkw
- CENA 220.000 z³
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CZAR WYCIECZEK SZKOLNYCH
Szkolne wyjazdy maj¹ wieloletni¹ tradycjê. Stanowi¹ te¿ wa¿ny element edukacji. Dziêki nim poznajemy nasz kraj, a jednoczeœnie
wzbogacamy wiedzê kszta³tuj¹c
przy okazji samodzielnoœæ, umiejêtnoœæ wspólnego dzia³ania oraz
tworz¹c silne wiêzy. Pamiêæ o poznanych regionach oraz wspólnie
przebytych przygodach bêdzie
¿ywa przez lata.
W bie¿¹cym roku szkolnym
uczniowie klas IV-VI mieli okazjê
wybraæ siê na poznawanie Ma³opolski, a dok³adnie Wieliczki i Krakowa.
Wyjazd zosta³ zorganizowany w œcis³ej wspó³pracy z rodzicami, a szczególnie zaanga¿owa³ siê pan Jaros³aw
¯uk, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Rodziców.
Wycieczka, z koniecznoœci, ze
wzglêdu na finanse, by³a dwudniowa, ale dostarczy³a wiele emocji i
wra¿eñ. Pierwszego dnia, po d³ugiej
podró¿y, dotarliœmy do Wieliczki, w
której zwiedzaliœmy kopalniê soli
szlakiem wielickich legend. Poznaliœmy pracê górników w dawnych i
obecnych czasach oraz legendy, z
których s³ynie kopalnia.
Zwiedzaj¹c kopalniê pod przewodnictwem sztygara pracuj¹cego dawniej czynnie przy wydobywaniu soli wêdrowaliœmy d³ugimi,
wykutymi w ska³ach korytarzami
ogl¹daj¹c dawne narzêdzia u¿ywane przed wiekami. Sami te¿ mieliœmy okazjê wypróbowaæ swoich
si³ tocz¹c za pomoc¹ dr¹gów bry³y
solne oraz œcigaj¹c siê przy przenoszeniu noside³, jakimi pos³ugiwano siê przed wiekami. Poznaliœmy te¿, a nawet inscenizowaliœmy instruowani przez Skarbka,
legendê o Œwiêtej Kindze, któr¹ z
wdziêkiem odegra³a nasza kole¿anka z szóstej klasy, Julia. Ch³opcy natomiast bardzo szybko odnaleŸli pierœcieñ ukryty wœród
bry³ soli.
Podziwialiœmy te¿ rzeŸby w soli
wykonane przez górników oraz
s³ynn¹ Kaplicê Œw. Kingi.
Jedn¹ z najwiêkszych atrakcji
wielickiej kopalni by³ nocleg w hotelu utworzonym w Komorze S³owackiego 125 metrów pod ziemi¹. Urz¹dzony wygodnie zapewni³ relaks w
Sali zabaw oraz wypoczynek i zdrowy sen.
Drugi dzieñ wycieczki poœwiêciliœmy na zwiedzanie Krakowa. Trasa
zwiedzania obejmowa³a Szlak Królewski- zaczêliœmy wiêc od Wawelu.
Bardzo dok³adnie poznaliœmy Katedrê Wawelsk¹ z królewskimi nagrobkami i s³ynnym Dzwonem Zygmunta. PóŸniej pokazano nam zamkowy
dziedziniec z wspania³ymi renesansowymi arkadami. Postaliœmy te¿

Przy Krypcie Gerona czerpi¹c energiê przy jednym z siedmiu cza- kramów Ziemi.
Dalsza trasa zwiedzania prowadzi³a przez Planty pod Okno Papieskie w Pa³acu Arcybiskupim, nastêpnie pod Collegium Novum oraz
do najstarszego Collegium Maius, w
którym studiowali Kopernik, Kochanowski oraz pierwsza kobieta ( w
mêskim przebraniu) Nawojka. Pani
przewodniczka opowiada³a nam ciekawie o historii Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz wskazywa³a po
drodze ciekawe miejsca starego Krakowa.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³ Rynek ze
wspania³ymi Sukiennicami pe³nymi
kramów, jak przed wiekami. Korzystaj¹c z czasu wolnego zostawiliœmy
sporo kieszonkowego. Sukiennice

by³y wspania³e, a przy okazji zobaczyliœmy, jak mo¿na ³¹czyæ "stare" z
"nowym" ogl¹daj¹c na rynku w pobli¿u ocala³ej wie¿y ratuszowej
wspó³czesn¹ rzeŸbê Igora Mitoraja
przedstawiaj¹c¹ ogromn¹ g³owê, tak
du¿¹, ¿e kilkoro z nas mieœci³o siê w
œrodku.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³ Koœció³
Mariacki z dwiema ró¿nej wysokoœci
wie¿ami. Wewn¹trz œwi¹tyni bêd¹cej
tradycyjnie koœcio³em mieszczan
krakowskich obejrzeliœmy z zapartym tchem ufundowany przez nich
O³tarz d³uta Wita Stwosza. Poznaliœmy legendy z nim zwi¹zane- Z³ot¹
oraz historiê odnalezienia po wiekach ¿ó³tej ci¿emki. Podziwialiœmy
wspania³e sklepienie œwi¹tyni oraz
polichromie wykonane w XIX przez
Jana Matejkê . Zachwyci³y nas tak¿e

witra¿e wykonane wed³ug kartonów
Stanis³awa Wyspiañskiego i Józefa
Mehoffera. Na koniec us³yszeliœmy
historiê najs³ynniejszego krakowskiego œlubu i wesela. W Koœciele
Mariackim zwi¹zek ma³¿eñski zawar³
bowiem Lucjan Rydel z Jadwig¹
Miko³ajczykówn¹ z Bronowic, a ca³e
wydarzenie sta³o siê kanw¹ dramatu
Stanis³awa Wyspiañskiego pt. "Wesele".
Rynek krakowski z Pomnikiem
Mickiewicza by³ naszym miejscem
odpoczynku- mogliœmy te¿ obejrzeæ
mnóstwo postaci przebranych w
historyczne stroje i spróbowaæ
s³ynnych na ca³¹ Polskê obwarzanków.
/ red Zespó³ Redakcyjny gazetki
Sztubak./
SP1 £obez

Bal Absolwentów SP Resko

(RESKO) 12 czerwca 2013r. by³ dniem szczególnie wa¿nym dla naszych
absolwentów. W obecnoœci dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców, w Centrum Kultury w Resku, 70 uczniów kl. VI odtañczy³o Poloneza. Po czêœci
oficjalnej przyszed³ czas na zabawê, w przygotowanie której w³¹czy³a siê
Rada Rodziców oraz wychowawcy kl.VI.
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II Wojewódzkie Sympozjum Chemiczne

„Chemia niejedno ma imiê”
24 maja 2013r. w Gimnazjum im.
ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie odby³o siê ju¿ po raz drugi Wojewódzkie Sympozjum Chemiczne
pn. „Chemia niejedno ma imiê”. W
spotkaniu udzia³ wziêli uczniowie
klasy drugiej D Gimnazjum im. K.
Górskiego w Resku.
Na sympozjum pojechali: Wojciech Kurszewski, Krzysztof Jacewicz, Filip Zieliñski, Konrad Bieñkowski, Dominik Domañski i Hubert
Mi³ek pod opiek¹ pañ Bo¿eny Tomali i Agaty Mielniczek.
Rozpoczê³o siê ono zabawnym
skeczem w wykonaniu cz³onków
ko³a chemicznego „ChemFan” przy
gimnazjum w Chwiramie. Nastêpnie
uczniowie jednego z zaproszonych
gimnazjów przedstawili prezentacjê
na temat tlenku wêgla IV, m³odzie¿ z
Technikum Rolniczego w Wa³czu
zaprezentowa³a wiedzê o zastosowaniu niektórych pierwiastków
chemicznych w kosmetologii. Przedstawiciele Rolniczego Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Wa³czu omówili sk³ad wybranych kosmetyków.

Po krótkiej przerwie rozpocz¹³ siê
konkurs chemiczny przygotowany
przez licealistów. W grze multimedialnej „familiada” udzia³ wziêli
uczniowie gimnazjum w Chwiramie i
zaproszeni goœcie, nasze Gimnazjum
reprezentowa³ Wojtek Kurszewski.
Zawodnicy odpowiadali na pytania
zwi¹zane z zastosowaniem poszczególnych pierwiastków chemicznych
w kosmetykach. Ostatnim punktem
sympozjum by³o wykonanie doœwiadczeñ innowacyjn¹ metod¹
IBSE - Inquiry Based Science Education, czyli nauczanie przez badanie.
Temat samodzielnego doœwiadczenia brzmia³: W którym z produktów
spo¿ywczych znajduje siê najwiêcej
aktywnej katalazy? Na koniec spotkania uczestnicy warsztatów otrzymali nagrody ksi¹¿kowe.
Celem spotkania by³a popularyzacja chemii w naszym ¿yciu, nawi¹zanie wspó³pracy i wymiana doœwiadczeñ miêdzy szko³ami. Uwa¿am, ¿e spotkanie by³o bardzo interesuj¹ce, mogliœmy spotkaæ siê z
rówieœnikami interesuj¹cymi siê
chemi¹ i wzi¹æ udzia³ w samodziel-

Zagrali w Wielkim
Meczu

W sobotê 8 czerwca na Stadionie
Miejskim w Wêgorzynie odby³a siê
impreza sportowa pod has³em „Zagrajmy Wielki Mecz” w ramach,
której rozgrywane by³y mecze pi³ki
no¿nej.

W imprezie udzia³ wziê³y dru¿yny
sportowe ró¿nych instytucji. Podczas sportowych zmagañ nie mog³o
zabrakn¹æ tak¿e policjantów, którzy
w tych rozgrywkach okazali siê najlepsi i zdobyli pierwsze miejsce.

nych doœwiadczeniach chemicznych.

Hubet Mi³ek kl. II D, Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku

Szczecin nadal
niezdobyty
Pi³karzom Sarmaty Dobra nadal nie
uda³o siê w pi¹tkowy wieczór uzyskaæ
korzystnego rezultatu z dru¿yn¹
szczeciñsk¹, w kolejnym meczu o mistrzostwo IV ligi.
Absencja kilku zawodników z podstawowego sk³adu, brak wartoœciowych dublerów, zmêczenie d³ugim sezonem to wszystko sprawi³o, ¿e czo³owa dru¿yna obecnego sezonu Hutnik
Szczecin wygra³ wyraŸnie 5:1. Mecz
rozpocz¹³ siê dla goœci bardzo pechowo,
gdy¿ ju¿ w 1' Marcin Gniotek technicznym strza³em przelobowa³ bramkarza
Sarmaty i zdoby³ pierwsz¹ bramkê.
Mimo tak szybko straconej bramki do
koñca pierwszej po³owy Sarmata w
miarê poprawnie gra³ w defensywie,
natomiast szwankowa³a ofensywa i
praktycznie przez ca³¹ po³owê nie uda³o siê mu wypracowaæ ani jednej dogodnej pozycji strzeleckiej. Po przerwie
goœcie œmielej zaatakowali i uda³o siê im
stworzyæ 2-3 pozycje strzeleckie niestety niezamienione na bramkê. Przechodz¹c do ataku, Sarmata rozluŸni³
swoje szyki obronne, co bezlitoœnie
wykorzystali pi³karze Hutnika, strzelaj¹c cztery kolejne bramki. Koñcówka
meczu to usilne próby Sarmaty, by
strzeliæ chocia¿ honorow¹ bramkê, zakoñczone powodzeniem po celnym
strzale Damiana Padziñskiego w 85'.
Hutnik Szczecin - Sarmata Dobra
5:1 (1:0)
strzelcy bramek: dla Hutnika Marcin Gniotek 3 (1', 60' i 63'), Wojciech
Horba 65' i Dawid Bidny (78'), dla Sarmaty: Damian Padziñski (85').
Na koniec chcia³bym przytoczyæ
jeszcze kilka zdañ moich osobistych
refleksji. Mecz by³ rozgrywany w pi¹tek o godzinie 19.00. Ja, wraz z dru¿yn¹

Sarmaty, przyby³em na stadion kilka
minut przed godz. 18.00. W tym czasie
na obiekcie Hutnika Szczecin (w ostatnim czasie zmodernizowanym, posiadaj¹cym kilka boisk pi³karskich), kilkadziesi¹t dzieci w ró¿nym wieku bawi³o
siê (trenowa³o) pod nadzorem trenerów
– instruktorów. Na stadion przyby³a
te¿ kilkudziesiêcioosobowa grupa Klubu Kibiców Sarmaty „Dobermani”, którzy przez ca³y mecz mimo niekorzystnego wyniku, gor¹co dopingowali swoj¹
dru¿ynê. Po zakoñczonym meczu Hutnik Szczecin bêd¹cy od lat w przyjacielskich (czytaj: normalnych) stosunkach
z Sarmat¹ zaprosi³ cz³onków ekipy z
Dobrej na symboliczne spotkanie przy
kie³basce z grilla. I na tym móg³bym zakoñczyæ moje refleksje, gdyby nie fakt,
który mnie mocno zbulwersowa³ i niejako zmusi³ do napisania powy¿szego
tekstu. Otó¿ na stadionie pojawi³a siê
kilkunastoosobowa grupka kiboli-chuliganów i w przerwie meczu z czarnymi
chustami na twarzach, wyskoczy³a jakby z najkoszmarniejszego snu, i na
oczach wszystkich zgromadzonych (w
tym dzieci) zaatakowa³a brutalnie bez
powodu kibiców Sarmaty, rozrywaj¹c
przy tym zawieszon¹ na p³ocie klubow¹ flagê. Po tym incydencie trwaj¹cym kilkadziesi¹t sekund, podczas których zak³ócili pi³karskie œwiêto, jak
tchórze zaczêli uciekaæ ze stadionu. Z
nieoficjalnych informacji wiem, ¿e interweniuj¹cym poza stadionem oddzia³om policji, szeœciu chuliganów uda³o
siê zatrzymaæ. Ciœnie siê pytanie: jak
d³ugo jeszcze grupki chuliganów na ró¿nych stadionach bêd¹ w stanie nara¿aæ
na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia i
zdrowia zwyk³ych obywateli?
estan
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II £obeska Liga Biegowa 2013

II Biegi Or³ów Górskiego
£obeska Liga Biegowa to cykl
imprez biegowych rozgrywanych
na terenie Powiatu £obeskiego objêta patronatem Starosty £obeskiego Ryszarda Brodziñskieg.
Patronatem sportowym obj¹³
ligê olimpijczyk i Mistrz Europy w
biegu na 800m Marcin Lewandowski
i zespó³ www.lewandowski-team.pl.
(RESKO). Gimnazjum w Resku
by³o organizatorem ostatniej imprezy biegowej rozgrywanej w ramach II
£obeskiej Ligi Biegowej - "II Biegów
Or³ów Górskiego". Mimo nie najlepszej pogody do biegania, przyjecha³o do Reska blisko 200 dziewcz¹t i
ch³opców ze szkó³ podstawowych
oraz gimnazjów z naszego powiatu,
a m³odym biegaczom kibicowa³
g³ówny patron Ligi Biegowej Starosta Ryszard Brodziñski.
Trudna, pagórkowata trasa (ale
bardzo dobrze przygotowana przez
Romana Gojlika i jego podopiecznych) da³a siê we znaki wielu biegaczom. Kibice zgromadzeni na reskim
stadionie emocji mieli co nie miara.
Czêœæ biegów rozstrzyga³a siê dopiero na finiszu. Tym bardziej, ¿e
wielu biegaczy walczy³o o wysokie
miejsca ze zdwojon¹ energi¹, bo ich
wyniki decydowa³y o ostatecznej
kolejnoœæ w ca³ym cyklu £obeskiej
Ligi Biegowej. Poni¿ej podajemy
wyniki biegów w Resku, a podsumowanie ca³ej Ligi w nastêpnym numerze tygodnika.
Szko³y Podstawowe
Dziewczêta - klasy I-II (2004-06):
I miejsce W³odarz Maja, 2004 - SP2
£obez, II miejsce Grenda Julita 2004

SP Dobra
, III miejsce - Adamów
Maria 2004 SP2 £obez.
Dziewczêta - klasy III-IV (200302): I miejsce - Jarz¹bek Joanna, 2002
SP Dobra, II miejsce - Teis Magda
2002 SP2 £obez, III miejsce Mosler
Urszula.
Dziewczêta - klasy V-VI (200001): I miejsce Urbañska Klaudia,
2000 SP1 £obez, II miejsce - Turzyñska Anna, 2000 SP Siedlice, III miejsce Popiela Julia, 2000 SP2 £obez.
Ch³opcy - klasy I-II (2006-04):

I miejsce Nocuñ Bartek, 2004
SP2 £obez, II miejsce Sztuba Ksawery, III miejsce Bartnicki Sebastian.
Ch³opcy - klasy III-IV (2003-04):
I miejsce Solis Bartosz, 2002 SP Runowo Pomorskie, II miejsce Nadzieja
Adrian, 2002 ZSP Radowo Ma³e, III
Skrilec Kacper.
Ch³opcy - klasy V-VI (2000-01): I
miejsce Buka³a Sebastian, 2000 SP
Runowo Pomorskie, II miejsce Bodys Jakub, 2000 SP Resko, III miejsce Piesiak £ukasz 2001 SP2 £obez.

Gimnazja
Dziewczêta - klasy I-III (1997-99): I
miejsce Borysiak Kinga, 1998 Gimnazjum Dobra, II miejsce Sadowska Milena1999GimnazjumDobra,IIImiejsce
Kusiewicz Maria Gimnazjum Resko.
Ch³opcy - klasy i-iii (1997-99):
Rzepecki ryszard 1997 gimnazjum
dobra, ii miejsce tytoñ patryk 1997
gimnazjum resko, iii miejsce wojnarowski hubert 1998 gimnazjum resko.

List do redakcji
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A ja wierzê w spotkanie pokoleñ
W takim dniu jak Spotkanie Pokoleñ Œwiatowida
nie wyobra¿am sobie, aby
aktualny prezes nie zwróci³
siê do wszystkich którzy
zaszczycili je swoj¹ obecnoœci¹.

Cieszê siê, ¿e znaleŸli siê ludzie, którzy poœwiêcili swój prywatny czas, zaanga¿owali siê w
przygotowania i zorganizowali to
spotkanie. Przykro mi, ¿e sama
osobiœcie nie mogê braæ udzia³u w
tym spotkaniu, ale 15 czerwca
niestety nie s¹ jeszcze zakoñczone rozgrywki ligowe i Ci, którzy
interesuj¹ siê dzisiejszym funkcjonowaniem klubu dobrze
wiedz¹, ¿e w tym samym czasie
rozgrywany jest mecz z zespo³em
Jezioraka Szczecin a ja jako Prezes uczestniczê we wszystkich
rozgrywkach seniorów a, gdy to
nie koliduje z rozgrywkami juniorów czy trampkarzy staram siê
byæ kibicem wszystkich naszych
dru¿yn nie tyko z racji tego, ¿e
jestem prezesem, ale dlatego, ¿e
zawsze by³am, jestem i bêdê najwierniejszym kibicem Œwiatowida. W czasie gdy wszyscy zebrani bêd¹ wspominaæ dzieje Œwiatowida, seniorzy bêd¹ na meczu
Œwiatowida z Jeziorakiem, nasi
juniorzy wyje¿d¿aj¹ z kolei do Maszewa, a trampkarze bior¹ udzia³
w turnieju Pi³karska Kadra Czeka.
Szkoda, ¿e nie dane im bêdziae
uczestnictwo w spotkaniu przecie¿ to najm³odsze pokolenie
Œwiatowida. Kto jak nie my powinniœmy przekazaæ im szacunek
do tradycji. Myœlê, ¿e mo¿emy to
jeszcze zrobiæ i w dniu 29 czerwca zapraszam Was wszystkich na

obchody 50 Lecia Klubu, gdzie zaprezentuj¹ siê wszystkie nasze
dru¿yny, pocz¹wszy od trampkarzy poprzez juniorów i seniorów.
Przewidzianych jest te¿ wiele innych atrakcji i niespodzianek postarajmy siê, aby dzieñ ten by³
naprawdê œwiêtem naszego klubu
z piêædziesiêcioletni¹ tradycj¹, bo
wszyscy, którzy w ¿yciu tego klubu uczestniczyli, na to zas³u¿yli.
Nie œmiem twierdziæ inaczej
ni¿ to ¿e wszystkim dziœ zebranym dobro Œwiatowida bardzo
le¿y na sercu i doskonale wszyscy
wiedz¹, z jakimi problemami boryka³ siê nasz klub w 2012r, ile
by³o starañ miêdzy innymi z mojej
strony o to, ¿eby dziœ mo¿na by³o
funkcjonowaæ. Najwa¿niejsz¹
rzecz¹, która umo¿liwi³a w miarê
"normaln¹" egzystencjê by³a podpisana w s¹dzie ugoda z Gmin¹
zgodnie z ni¹ na dzieñ 30.06.2013r
mamy wp³aciæ kwotê 3775,33z³
tj.1/2 kosztów s¹dowych i komorniczych. Jest to konieczny
krok, ¿eby nie z³amaæ warunków
ugody i aby przekonaæ w³adze
Gminy, ¿e Œwiatowid dobrze
funkcjonuje i tym samym umo¿liwiæ nam staranie siê o umorzenie
pozosta³ej kwoty zad³u¿enia, czyli
sp³aty na dzieñ 31.12.2013r
52676,58z³. Je¿eli kwota 3775,33
z³ nie zostanie wp³acona w terminie bêdzie to skutkowa³o niedotrzymaniem warunków ugody i
obowi¹zkiem natychmiastowej
zap³aty ca³ej kwoty o wiele wy¿szej ni¿ ta uzgodniona w ugodzie.
Wówczas zaczn¹ siê dopiero problemy, które jak mniemam doprowadz¹ nieuchronnie do upad³oœci
klubu, gdy¿ wtedy naprawdê nie

bêdziemy mogli sp³aciæ w ogóle
zad³u¿enia. Chcê powiedzieæ i¿
klub w 2012 r mimo braku dotacji
bardzo skromnie, ale funkcjonowa³ i mimo to rok 2012 zamkn¹³
bez zobowi¹zañ. Pozosta³y do
sp³aty d³ugi z 2011 r, które poma³u
sukcesywnie sp³acamy, w tym
roku otrzymaliœmy dotacjê w
wysokoœci 100 000 z³, pierwsza
transza 50 000 z³ musi nam wystarczyæ do zakoñczenia rundy
wiosennej. Jest bardzo ciê¿ko,
ale jak widaæ wielkim wysi³kiem,
staraniami dobijamy do mety rozgrywek sezonu 2012/2013.
Mimo wielkich starañ zarz¹du nie
jesteœmy w stanie sami zebraæ
dodatkowo kwotê 3800 z³ na
sp³atê czêœci zad³u¿enia do Gminy, gdy¿ na chwilê obecn¹ to
przekracza nasze mo¿liwoœci,
dlatego te¿ zwracam siê z gor¹c¹
proœb¹. Do Was - do historii
Œwiatowida. Zmobilizujmy siê,
pomó¿my klubowi. Proszê spokojnie przemyœlcie sytuacjê,
przeanalizujcie i zastanówcie siê
co zrobiæ czy warto mnie pos³uchaæ. Dzisiaj jest taki dzieñ, gdzie
nasza historia nas potrzebuje, poka¿my, ¿e potrafimy siê zjednoczyæ, pomóc sobie nawzajem
przecie¿ to w jednoœci si³a. Sp³ata tej kwoty umo¿liwi ka¿demu
zarz¹dowi czy temu, który teraz
sprawuje w³adzê, czy tym którzy
przyjd¹ w nowych wyborach
funkcjonowaæ na bie¿¹co. Nie
trudno jest powo³aæ nowe Stowarzyszenie, ale to nie bêdzie ju¿ historia Nas wielu. Zadbajmy o
w³asn¹ pracê, w³asny trud i o te
wszystkie mi³e chwile, sukcesy i
naprawmy problemy, poka¿my,
¿e to wszystko nas ³¹czy, a nie
dzieli. Ja zrobi³am ju¿ wszystko,
co mog³am, ¿eby œwiêtowaæ
50.lecie z klubem, który istnieje,
zosta³o tak ma³o do zrobienia i
przyszed³ ten moment, ¿e potrzebujemy waszej pomocy dla naszego wspólnego dorobku.
Jako prezes i osoba, która teraz
dzia³a w klubie proszê Was o pomoc, zrozumcie nie mo¿na siê
obra¿aæ na historiê, jedna z³otówka czasami znaczy wiele, ale kilkadziesi¹t to ju¿ na pewno wiele
mo¿e wspólnymi si³ami zdo³amy
zebraæ na sp³atê i to bêdzie najwiêksze odznaczenie dla historii
klubu, to bêdzie œwiêto klubu i
spotkanie pokoleñ.

Dziœ jest piêkny dzieñ - a jutro,
a jutro to dziœ tyle, ¿e jutro i te¿
bêdzie piêknie, bo my siê o to
postaramy, wierzê w to i myœlê, ¿e
siê nie zawiodê.
Dziœ z ca³ego serca pozdrawiam wszystkich, ¿yczê wszystkim mi³ych wspomnieñ, wspólnych rozmów i oby by³o wiele
takich jubileuszy w przysz³oœci
tego sobie i Wam z ca³ego serca
¿yczê.
Poprosi³am o przeczytanie
tego apelu by³ego Prezesa MLKS
Œwiatowid, a teraz obecnego radnego Gminy £obez Pana Zbigniewa Pude³ko, który uwa¿am, w tej
sytuacji, jest najbardziej kompetentn¹ osob¹, bo nie doœæ, ¿e zna
bardzo dobrze sytuacjê Klubu, to
te¿ zna sytuacjê Klubu od strony
Urzêdu i to chyba z racji pe³nionej
funkcji jemu z nas najbardziej zale¿y na zakoñczeniu problemów.
Wyborcy mu wierz¹, a On podj¹³
siê pracy na rzecz spo³eczeñstwa
i wie, ¿e to jest problem, który
dotyczy du¿ej grupy mieszkañców naszego miasta, i na pewno
chce go zakoñczyæ tak jak ja pozytywnie.
Z powa¿aniem i sportowym
pozdrowieniemw imieniu
Zarz¹du klubu MLKS Œwiatowid
Prezes Gra¿yna Kar³owska
Korzystaj¹c z okazji, zapraszamy wszystkich mieszkañców
gminy £obez i gmin s¹siednich na
dzieñ 29 czerwca 2013r na Stadion Miejski przy ul. Siewnej w
£obzie na uroczyste sportowe
obchody 50 Lecia MLKS ŒWIATOWID £OBEZ, podczas których miêdzy innymi nasi pi³karze
zmierz¹ siê pierwsz¹ dru¿yn¹
POGONI SZCZECIN.
P.S Ju¿ dziœ wiem, i¿ proœba
moja zosta³a zignorowana przez
radnego i by³ego Prezesa MLKS
Œwiatowida, pismo przesz³o cenzurê i Pan Zbigniew Pude³ko,
mówi¹c swoimi s³owami, ograniczy³ siê tylko do przekazania powitania i zaproszenia w moim
imieniu. Czytelnikom pozostawiam os¹d zachowania siê Pana
Zbigniewa Pude³ko, ale ja ju¿ dziœ
wiem, ¿e Jemu, jako radnemu i
jako by³emu prezesowi, na klubie
na pewno nie zale¿y. Móg³ zrobiæ
tak wiele. nie zrobi³ nic.
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Segregacjê czas
zacz¹æ
Zapiski z pamiêci
P³ywacy d³ugodystansowi
Od kilku dni, kilku ch³opaków
ma ochotê op³yn¹æ
jezioro
wp³aw. Niby nic wielkiego ale
strach i rozum ka¿¹ zrobiæ to w
miarê bezpiecznie. Wyp³ywamy
w piêciu plus Cadet ze Staszkiem
jako asekuracja. Ka¿dy p³ynie jak
potrafi. Najczêœciej jest to styl
rozpaczliwej krytej ¿abki. P³yniemy powoli, co jakiœ czas wypoczywaj¹c na grzbiecie. Toñ wody
marszczy lekka bryza. Fali prawie
nie ma. Staszek kr¹¿y wokó³ nas.
W razie czego pomo¿e. Maj¹c
takie zabezpieczenie czujemy siê
na si³ach op³yn¹æ ca³e jezioro dooko³a. Po kilku godzinach jesteœmy przy naszej pla¿y. Wydaje siê
nam, ¿e nie by³o tak ciê¿ko. Gdy
dop³ywamy do p³ycizny ¿aden z
nas nie ma si³y podnieœæ cia³a
ponad toñ wody. Jesteœmy bezsilni le¿¹c d³ugi czas na p³yciŸnie.
Woda pozbawi³a nas prawie ca³-

(cz. 51)

kowicie si³.
Du¿e p³ocie, szczupak i
wêgorz
W nocy na leœnej drodze, za
pomoc¹ kupionej w wiejskim
sklepie latarki, nazbieraliœmy rosówek. Z ziemniaka i chleba zrobi³em ciasto na ryby. Rano idziemy na harcerski pomost. Co jakiœ
czas od dwóch dni coœ mocno
przy nim chlapie. Okazuje siê ¿e
do resztek po posi³kach harcerzy
przyp³ynê³o sporo drobnicy i nie
tylko. Na du¿e, wielkoœci orzecha
laskowego kulki ciasta bior¹ nawet kilowe p³ocie. Na rosówkê
wzi¹³ w dzieñ prawie kilowy wêgorz i kilka sporych okoni. Niedu¿¹ p³otkê po³kn¹³ prawie 2.kilowy szczupak, którego œlizgiem
na brzeg wyci¹gn¹³ Mariusz. Ryb
by³o tyle, ¿e podzieliliœmy siê nimi
z harcerzami.
13.01.13

ZAPROSZENIE
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie serdecznie zaprasza mieszkañców na „Ogólnopolsk¹ Noc Profilaktyki”, której celem jest wzmacnianie asertywnych postaw wobec
uzale¿nieñ.
Noc Profilaktyki odbêdzie siê 22

czerwca 2013r. Serdecznie zapraszamy mieszkañców naszego powiatu do wziêcia udzia³u w rozmowach
nocnych o profilaktyce. Bêdziemy
do Pañstwa dyspozycji w godzinach
19:00 – 24:00 w £obeskim Domu
Kultury.
kp

(£OBEZ). W tym
tygodniu do ka¿dego,
kto z³o¿y³ deklaracjê,
trafi ulotka z informacj¹,
w jaki sposób
segregowaæ œmieci z
dookreœleniem
czêstotliwoœci wywozu
poszczególnych
odpadów. Czas na
naukê bêdzie wynosi³
trzy miesi¹ce.
W domkach jednorodzinnych szk³o bêdzie odbierane raz w miesi¹cu, odpady biodegradowalne – raz w
tygodniu, natomiast pozosta³e odpady – raz na dwa tygodnie. kolei w
blokach i wspólnotach wszystkie
odpady bêd¹ odbierane raz w tygodniu.

Informacja zostanie równie¿
przekazana przez wiceburmistrza
Ireneusza Kabata podczas spotkania, które rozpocznie siê o godz.
18.00 w hali sportowej 27 czerwca. W
spotkaniu weŸmie równie¿ udzia³
prezes PUK, który odpowie na dodatkowe pytania.
Pojemniki i worki bêdzie przywozi³ operator. W ka¿dej chwili na
PSZOK bêdzie mo¿na zawieŸæ posegregowane odpady poza harmonogramem. Operator bêdzie jednak
mia³ mo¿liwoœæ skontrolowania czy
dana osoba jest mieszkañcem gminy.
Cena œmieci zosta³a obni¿ona do
11,50 z³ za œmieci segregowane, za
niesegregowane – trzeba bêdzie zap³aciæ po 21 z³ od osoby. W rodzinach piêcioosobowych i wiêcej bêdzie wprowadzona sta³a op³ata – 52
z³ za segregowane i 105 z³ za œmieci
niesegregowane.
MM

Galeria naszych mieszkañców
Œlub Ewy i £ukasza

ZAPROSZENIE
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie serdecznie zaprasza Seniorów na debatê „Jestem Seniorem –
czujê siê bezpiecznie”, którego tematem przewodnim bêdzie bezpieczeñstwo osób starszych.
Spotkanie to odbêdzie siê 25
czerwca 2013r o godz. 17:00 w Gimnazjum im Or³a Bia³ego w Wêgorzynie. Wspólne spotkanie policjantów, przedstawicieli Stra¿y Po¿arnej oraz innych instytucji z osobami starszymi ma na celu przybli¿e-

nie problematyki przestêpczoœci,
której ofiarami w du¿ej mierze s¹
osoby w wieku senioralnym. Taka
debata pozwoli nam na wspólne
wypracowanie rozwi¹zañ maj¹cych
na celu wzrost poczucia bezpieczeñstwa osób starszych w œrodowisku
lokalnym oraz przyczyni siê do poznania oczekiwañ spo³ecznych w
zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego. Tak wiêc jeszcze raz
zachêcamy do wziêcia udzia³u w tej
debacie.
kp

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

