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Rodzi siê
tradycja
kolêdowania
W £obzie, Resku, Wêgorzynie, Radowie Ma³ym, Dobrej i wielu wioskach powiatu, w szko³ach, przedszkolach, urzêdach, œwietlicach i firmach
- coraz chêtniej spotykamy siê przy wigilijnych sto³ach. Dzielimy siê op³atkiem, sk³adamy sobie ¿yczenia, rozmawiamy i œpiewamy kolêdy wyczekuj¹c
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Tradycja ju¿ jest, zadbajmy jeszcze, by zachowa³a
swój wymiar duchowy, a nie bêdzie z nami tak Ÿle.
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Opowieœæ wigilijna
Mo¿e to ten czas œwi¹tecznych
dzwoneczków, strojnych choinek i
weso³o przybranych ulic sprawi³, ¿e
przypomnia³a mi siê ta historia. Nigdy
nikomu o niej nie opowiada³am, ale teraz, gdy chylê siê ju¿ nad grobem, donik¹d nie zmierzam, nigdzie siê nie spieszê i spokojnie czekam na kres... Teraz
mogê o tym opowiedzieæ.
By³am ma³¹ dziewczynk¹, œwiat
by³ pe³en gruzów, pozosta³oœci po wielkiej wojnie, wojnie, która zabra³a mi
rodzinê. Ojciec zgin¹³ gdzieœ w œwiecie
powo³any na wojnê. Pamiêtam jak podrzuca³ mnie w górê, ubrany w mundur.
Chyba wtedy przyszed³ siê po¿egnaæ.
Chyba obieca³, ¿e wróci. Przesta³am
czekaæ, gdy sama siê zestarza³am. Ot
taki niem¹dry dziecinny kaprys - aby
tata by³ w domu... Mama prze¿y³a
wojnê, chroni¹c mnie przed z³ym œwiatem. Potem sama potrzebowa³a ochrony. Powoli zaczyna³a odchodziæ. Niby
by³a ze mn¹, ale jej nie by³o, zagubiona
w swoich myœlach, zapatrzona w okno.
By³am g³odna. Moje dzieciñstwo to
g³ód i brud. Zna³am wszystkie zakamarki ulic Wielkiego Miasta. Mieszkaliœmy
w dzielnicy, do której nie zapuszcza³ siê
nikt w eleganckich ubraniach. Wszêdzie
by³y burdy, awantury, prawie w ka¿dym domu la³ siê alkohol. W moim te¿.
Do mamy przychodzili „wujkowie”.
Gdy zjawiali siê w domu, ja musia³am
wychodziæ na ulicê, aby nie przeszkadzaæ. Bo¿e, jaka ja by³am g³odna i zmarzniêta! Ludzie chodzili obok. Jest takie
coœ, ¿e jak cz³owiek upadnie na ulicy, to
inni zachowuj¹ siê tak, jakby go nie
by³o. Spa³am w klatkach schodowych,
na ³awkach w parku. Czasami ktoœ mia³
kromkê chleba...
Pamiêtam ten dzieñ, gdy w chwili
kolejnego wybuchu z³oœci matka spojrza³a na mnie z nienawiœci¹. Sta³am akurat w kuchni szukaj¹c czegoœ do jedzenia. Powiedzia³a, ¿e nienawidzi mnie jak
psa, ¿e gdyby nie ja ona u³o¿y³aby sobie
¿ycie, a ja jestem dla niej tylko ciê¿arem.
Krzycza³a, ¿e inne dzieci umieraj¹, a ja
¿yjê nie wiadomo po co, ¿e tak to jest,
gdy nie da siê dziecku umrzeæ, to ono
potem cz³owiekowi ¿yæ nie da. Nie wiedzia³am o co jej chodzi. Coraz czêœciej
mia³a te swoje wybuchy nienawiœci
skierowane do mnie. Jeszcze coœ krzycza³a, ale nie s³ucha³am, nie mog³am tego
znieœæ. Wybieg³am z domu, a ³zy zalewa³y mi oczy. Bieg³am przed siebie.
Wœród gruzów by³a taka piwnica. Jedyne co pozosta³o z domu po wojnie. Tej
czêœci jeszcze nie zaczêto odbudowywaæ. Gruzy zosta³y tylko zepchniête z
drogi, tworz¹c dwa ogromne wa³y. Za
jednym z nich znajdowa³a siê moja piwnica. Chodzi³am tam, gdy by³o mi Ÿle taka moja oaza spokoju. Mia³am tam
swoje skarby: nó¿, kawa³ek talerzyka
kilka desek, jak¹œ stara p³achtê, która
s³u¿y³a mi za ko³drê, nadpalon¹ œwieczkê i zapa³ki...
Wybieg³am na ulicê. Zwyk³y gwar,
jaki panowa³ w ci¹gu ostatnich dni cich³
powoli. Jakiœ czas bieg³am, ale zalegaj¹cy œnieg spowolni³ moje ruchy. Powietrze by³o mroŸne. Na ulicach ju¿ niemal
póŸno, zaczyna³o zmierzchaæ. Przez
niskie okna widzia³am strojne choinki.
Przy³apa³am siê na tym, ¿e zagl¹dam od

okna do okna zazdroszcz¹c dzieciom tej
choinki, ciep³a, jedzenia i... taty. Bo
gdyby tato by³, to ja te¿ mia³abym dom
i choinkê i mama by³aby taka jak dawniej... Gdyby tylko tato by³... Powoli
posz³am do swojej piwnicy. Wybiegaj¹c
z domu nie za³o¿y³am nawet p³aszczyka. Nie czu³am zimna. Wtedy ju¿ niczego nie czu³am. Wiedzia³am co muszê
zrobiæ. Nie by³o nikogo, kto czeka³by
na mnie przy wigilijnym stole. Mojej
œmierci nikt nie zauwa¿y, moje odejœcie
sprawi, ¿e mama bêdzie szczêœliwsza.
Mo¿e któryœ z wujków siê z ni¹ o¿eni?
Z dala dobiega³y œpiewy kolêd,
ktoœ gra³ na ustnej harmonijce bardzo
piêkn¹ muzykê. Teraz wiem, ¿e by³a to
„Cicha noc”.
W piwnicy by³o ciemno, zapali³am
œwieczkê, postawi³am j¹ w wyrwie w
murze, wziê³am do rêki nó¿ i poci¹gnê³am. By³ têpy. Zaczê³am go ostrzyæ o
kamieñ. Nie czu³am ju¿ wtedy niczego.
Jak maszyna, z jedn¹ myœl¹ - skoñczyæ
to wszystko. Kolejne ciêcie, krew zaczê³a siê s¹czyæ i gdy chcia³am poci¹gn¹æ no¿em jeszcze raz, us³ysza³am:
- To nie jest twój czas, jeœli teraz to
zrobisz, to nigdy nie zaznasz tego
szczêœcia, które jest ci pisane.
Odsunê³am nó¿ od nadgarstka. G³os
dochodzi³ od strony wejœcia. Nikt nie
wiedzia³ o mojej piwnicy. Nikt nigdy tu
nie zachodzi³, wiêc dlaczego teraz?
W³aœnie teraz?
- Szczêœcia? - wydusi³am przez ³zy.
Nie mog³am mówiæ. W gardle mia³am
kamieñ, który mnie d³awi³.
- Obiecaj mi, ¿e nigdy, ale to nigdy
wiêcej tego nie zrobisz - powiedzia³
g³os. Nale¿a³ do kobiety, nie zna³am
tego g³osu. By³o ciemno, a g³os dochodzi³ spoza piwnicy.
- Przysiêgam - powiedzia³am œciskaj¹c nadal nó¿ w rêku.
- Przysiêga zobowi¹zuje. Nigdy nie
wolno ci jej z³amaæ.
G³os by³ ciep³y i mi³y, ale stanowczy. By³o w nim coœ, co kaza³o mi wierzyæ w ka¿de s³owo. Nagle kobieta stanê³a przede mn¹. Nie wiem kiedy wesz³a. Usiad³a naprzeciw mnie, by³a w
jasnym p³aszczu, a w piwnicy by³o tak
brudno. Wszêdzie by³o brudno. Pochyli³a siê w moj¹ stronê, a œwiat³o œwieczki
tañczy³o na jej twarzy. Nie wiem ile mia³a
lat. Patrzy³a na mnie d³ugo tymi swoimi
oczami, wydawa³y mi siê wtedy bardzo
stare, ale t¹ staroœci¹ œwiata. Niektórzy
ludzie maj¹ takie oczy, jakby kry³a siê
w nich ca³a tajemnica. Ona takie mia³a.
Uœmiechnê³a siê lekko. Nigdy nie wiemy co nas w ¿yciu spotka. Jednego
mo¿emy byæ pewni, ¿e zawsze po burzy œwieci s³oñce. Zawsze. Nie warto
umieraæ noc¹, zanim nie ujrzy siê têczy.
- Ale moja mama... - zaczê³am, a ³zy
ponownie zaczê³y mnie d³awiæ.
- Nawet anio³y czasami zapominaj¹,
¿e maj¹ skrzyd³a... - wci¹¿ siê uœmiecha³a. - Jest zagubiona. Ka¿dy potrzebuje
mi³oœci, a gdy jej zaczyna brakowaæ
szukamy œrodków zastêpczych... Ludzie s¹ stworzeni do mi³oœci, a im wiêcej
jej daj¹, tym wiêcej jej otrzymuj¹.
- Ale ja jestem taka samotna...
- Wszyscy s¹ samotnymi wyspami.
Wystarczy tylko zbudowaæ pomiêdzy
nimi mosty. Niestety ludziom zawsze

³atwiej przychodzi ich burzenie. A skoro
twoja mama jest kiepskim budowniczym,
to ty stañ siê mistrzem w stawianiu mostów. Do tej pory tylko ucieka³aœ...
- Jestem tylko dzieckiem...
- Ka¿dy ma w sobie coœ z dziecka.
Ale jesteœ cz³owiekiem, a twoim przeznaczeniem jest rozwin¹æ skrzyd³a i
wzbiæ siê wysoko.
- Jak?
- Wystarczy daæ sobie szansê i od³o¿yæ ten nó¿ - na zawsze.
Dopiero teraz zauwa¿y³am, ¿e
wci¹¿ go œciska³am w rêkach. Od³o¿y³am go na bok. Krew na nadgarstku zasklepi³a siê nadzwyczaj szybko. Kobieta pochyli³a siê i wziê³a moj¹ rêkê do
swojej. Wyjê³a z kieszeni chusteczkê i
owinê³a ni¹ nadgarstek. Mia³a ciep³e
d³onie. Siêgnê³a do drugiej kieszeni i
wyjê³a z niej jakieœ zawini¹tko.
- Dziœ jest Wigilia - powiedzia³a rozwijaj¹c kanapkê. Prze³ama³a j¹ daj¹c mi
jedn¹ czêœæ. Poczu³am, ¿e jestem g³odna. Patrzy³a na mnie tymi swoimi dziwnymi oczami.
- Niech spokój zagoœci w twoim
sercu, abyœ mog³a odnaleŸæ w³asn¹ drogê - powiedzia³a oddaj¹c mi czêœæ ze
swojej kanapki.
- Czego ja powinnam pani ¿yczyæ?
- spyta³am.
- Abym odnalaz³a swoje drugie
skrzyd³o... - powiedzia³a.
- Niech odnajdzie pani swoje drugie
skrzyd³o - powtórzy³am z prostot¹
oddaj¹c jej czêœæ swojej kanapki.
Chleb by³ nas¹czony miodem. Bez
mas³a, stwardnia³ na brzegach, ale by³
najsmaczniejsz¹ kanapka jak¹ kiedykolwiek jad³am. Mo¿e dlatego, ¿e by³am taka g³odna, mo¿e dlatego, ¿e obok
by³a ona...
- Co mam robiæ? - Spyta³am po
chwili milczenia. Œwieczka niebezpiecznie zadrga³a. Koñczy³a siê, a ja
ba³am siê ciemnoœci...
- Po prostu wróæ do domu.
- Do domu? Ja ju¿ nie mam domu,
moja mama...
- Ona ciê kocha.
- Nieprawda. Mówi³a takie straszne
rzeczy.
- Czasami ludzie tak mówi¹, choæ
jest inaczej.
- Dlaczego?
- Bo s¹ zagubieni. Brakuje im œwiat³a. Trzeba sobie wybaczaæ i pomóc siê
odnaleŸæ.
- Jak?
- Ka¿dy ma w sobie jakieœ talenty.
Wystarczy je wykorzystaæ.
Wtedy p³omieñ wystrzeli³ wysoko,
a ja mog³am przyjrzeæ siê jej twarzy.
Mia³a ciemne w³osy opadaj¹ce na ramiona i bardzo jasne oczy. By³a blada i
piêkna. Potem p³omieñ zgas³.
- Czy jesteœ anio³em? - spyta³am.
- Ka¿dy z nas ma w sobie coœ z anio³a
- powiedzia³a, a g³os dochodzi³ z zewn¹trz. Nie wiem kiedy wysz³a. By³a
jak kot. Porusza³a siê bezszelestnie.
Wysz³am z piwnicy, przesz³am
przez sterty gruzów. W mieszkaniach
p³onê³y œwieczki na choinkach, ludzie
siedzieli razem przy stole, a mi by³o
zimno. Bardzo zimno. Dopiero teraz
poczu³am jaki jest mróz. Z daleka ktoœ
kogoœ nawo³ywa³. G³os by³ coraz bli¿szy. Po chwili us³ysza³am swoje imiê.
Mama wy³oni³a siê zza zakrêtu. Gy
mnie zobaczy³a podbieg³a do mnie i
mocno przytuli³a.
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- Kochanie przepraszam. Bardzo
ciê przepraszam. Wybacz mi - p³aka³a.
Wziê³a mnie za rêkê, popatrzy³a na
zawiniêty nadgarstek i powiedzia³a:
- Proszê ciê nigdy wiêcej tego nie rób.
- Nie zrobiê.
- Obiecujesz?
- Ju¿ obieca³am... Mamo? A gdzie ty
masz swoje skrzy³a?
- Nie wiem córeczko... Nie wiem.
Chyba je gdzieœ zgubi³am po drodze.
- A mi siê wydaje, ¿e po prostu zapomnia³aœ, ¿e je masz.
Przytuli³a mnie mocno. Nigdy wiêcej nie widzia³am ju¿ ¿adnych „wujków”. Wyjecha³yœmy tutaj. Przed
opuszczeniem Wielkiego Miasta posz³am do swojej piwnicy. Ju¿ jej nie
by³o. Zawali³a siê, pokrywaj¹c w sobie
moj¹ tajemnicê.
Gdy przyjecha³yœmy tutaj, mama
zaczê³a pracowaæ, a ja posz³am do szko³y. Nigdy nie ¿a³owa³am, ¿e nie u¿y³am
no¿a. Mia³am bardzo szczêœliwe ¿ycie.
Oczywiœcie nie brakowa³o smutków i
zmartwieñ, czasami du¿ych problemów. Ale wtedy przypomina³a mi siê ta
kobieta i to, ¿e trzeba walczyæ. Kim
by³a? Dla mnie anio³em, w koñcu jak to
niedawno s³ysza³am, wszyscy jesteœmy anio³ami z jednym skrzyd³em...
Ta historia mog³a siê wydarzyæ w
ka¿dym mieœcie, mog³a spotkaæ ka¿dego, równie dobrze mog³aby byæ wymyœlona albo prawdziwa. Myœlê, ¿e spotykamy w swoim ¿yciu przynajmniej
raz kogoœ, kto staje siê naszym anio³em.
Wystarczy tylko pozwoliæ mu usi¹œæ i
daæ sobie pomóc. Tylko tyle...
mm
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Sesja rady powiatu

Ostatnia sesja w £obzie

Uchwal¹ bud¿et dla powiatu

Uchwal¹ bud¿et dla £obza

(£OBEZ) Ostatnia sesja rady
powiatu w tym roku zosta³a zwo³ana
na dzieñ 29 grudnia, na godz. 16.00.
Radni uchwal¹ bud¿et powiatu ³obeskiego na 2009 rok. Oprócz tego roz-

(£OBEZ) Ostatnie w tym roku posiedzenie radnych w £obzie odbêdzie
siê w dniu 30 grudnia br. o godz. 9.00.

patrz¹ kilka innych projektów
uchwa³, m.in. w sprawach: przyjêcia
programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz przyznawania nauczycielom dodatków.
(r)

Dzieci za darmo
(RESKO). W nowym roku
uczniowie szkó³ podleg³ych gminie
bêd¹ dowo¿eni za darmo. O ile starostwo wspó³finansuje m³odzie¿
ponadgimnazjaln¹, to i ona bêdzie
mog³a korzystaæ z darmowych bile-

tów. Z pewnoœci¹ za przejazdy zap³ac¹ doroœli, którzy bêd¹ mogli
skorzystaæ z autobusów szkolnych, pod warunkiem, ¿e bêd¹ wolne miejsca. Tak ustalili rajcy miejscy.
mm

Zamiast e-us³ug komputery
(£OBEZ). W zwi¹zku z tym, ¿e
nie zbudowano w tym roku systemu e-us³ug publicznych, bo nie
by³o naboru wniosków w ramach
RPO, to kwotê 20 tys. z³ przekazano

dla SP1 na zakup komputerów. Pozosta³¹ czêœæ - 25 tys. z³ przeznaczono na zakup kserokopiarki i komputerów do Urzêdu Miejskiego w
£obzie.
mm

Sprostowanie

filii Centrum Dokszta³cania nauczycieli, co jest pomy³k¹. W obronie filii
wypowiada³a siê jako rodzic dzieci,
ktore z tej biblioteki korzystaj¹. Za
pomy³kê przepraszam.
KAR

W artykule „Polityka na peryferiach jest pragmatyczna” przypisa³em
pani Danucie Ligêzie pracê w ³obeskiej

Najwa¿niejszym punktem obrad
bêdzie uchwalenie bud¿etu gminy
£obez na 2009 rok. Oprócz tego radni
zajm¹ siê zatwierdzeniem przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdzia³ania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok
2009.
Radni rozpatrz¹ projekty uchwa³ w
sprawach: ustalenia wydatków bud¿etowych, które nie wygasaj¹ z up³ywem
roku bud¿etowego 2008; zmieni¹ górne
stawki op³at ponoszone przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych na terenie gminy oraz Regulamin
okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycie-

lom niektórych sk³adników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.
Nastêpnie burmistrz przedstawi
informacjê o swojej pracy za okres od 1
do 30 listopada br., a po nim interpelacje, wnioski i zapytania przedstawi¹
radni i mieszkañcy. Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na nie.
(r)

Zatrudnimy
drukarza
Wydawnictwo poszukuje
drukarza lub osoby chc¹cej nauczyæ siê tej pracy. Najlepiej z
zaciêciem technicznym.
Informacje w redakcji Tygodnika £obeskiego, ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730 lub 504
042 532.
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INFORMACJE

Chodnik dla
Wêgorzynka
(WÊGORZYNKO). W planach
gminy budowa chodnika w tej miejscowoœci mia³a nast¹piæ dopiero w 2013
roku. Jednak Zarz¹d Dróg Wojewódzkich postanowi³ inaczej – w przysz³ym
roku da materia³, a gmina jak chce, to
mo¿e wykonaæ jego budowê. Chc¹c nie
chc¹c radni przystali na taki uk³ad, bo
choæ gmina bêdzie musia³a wykonaæ
zadanie, to i tak koszty bêd¹ doœæ niskie
zwa¿ywszy na to, ¿e materia³ otrzyma
za darmo, a pracownicy bêd¹ zatrudnieni w ramach robót publicznych. Tym samym Wegorzynko, którego mieszkañcy
ju¿ od d³u¿szego czasu monituj¹ o chodnik, doczeka siê bezpiecznego przejœcia
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej.
mm

Zwi¹zek Zawodowy
Rolników „Solidarnoœæ”
(RADOWO MA£E) W drugim tygodniu grudnia mia³o miejsce
spotkanie z rolnikami zainteresowanymi kupnem ziemi
z zasobów Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Podczas zebrania zosta³o wyjaœnionych wiele spraw m.in. zwi¹zanych z przygotowaniem dokumentacji, która jest potrzebna do udzia³u w przetargach. Podczas tego zebrania zawi¹za³ siê Zwi¹zek Zawodowy Rolników „Solidarnoœæ”.
Powo³anie Zwi¹zku ma daæ rolnikom si³ê przebicia m.in. podczas
rozmów z Agencj¹ Nieruchomoœci

Rolnych. Jako strona zorganizowana bêdzie powa¿nym negocjatorem w walce o swoje prawa.
Stoczniowcy i górnicy pokazali co
mo¿na zdobyæ, jeœli reprezentuje
ich zwi¹zek zawodowy, przez jego
brak ludzie pracuj¹cy niegdyœ w
PGR-ach pozostali na lodzie, a rolnicy przegrywaj¹ w walce z zachodni¹ konkurencj¹.
mm

Bez wsparcia drogi okrojone
(£OBEZ). Starostwo powiatowe
w £obzie planowa³o wykonaæ remont nawierzchni bitumicznej i remont nawierzchni chodników na
odcinku ul. Spokojnej w £obzie wraz
z remontem zjazdów i parkingów realizowane w ramach Narodowego
Programu Dróg Lokalnych 20082011. W ramach tego samego programu mia³ byæ wykonany remont
drogi na odcinku Mo³dawin-Maliniec. Ju¿ wiadomo, ¿e starostwo
³obeskie nie otrzyma dofinansowania z Narodowego Programu Dróg
Lokalnych 2008-2011. Nie oznacza to
jednak, ¿e powiat zrezygnuje z remontu dróg.
Co siê zmieni?
W minionym tygodniu gruchnê³a wieœæ, ¿e droga na odcinku Maliniec-Mo³dawin nie bêdzie remontowana. To znacznie oburzy³o mieszkañców gminy Radowa Ma³ego.
Obecny podczas sesji radny powiatowy Jan Zdanowicz wyjaœni³ jednak, ¿e jeszcze nic nie zosta³o przes¹-

dzone. Starostwo bêdzie poszukiwaæ pieniêdzy na ten cel, wiedz¹c jak
wa¿na jest dla mieszkañców naprawa tej drogi.
Odnoœnie ulicy Spokojnej s¹ zapewnienia, ¿e zostanie ona wyremontowana, ale nie w tak szerokim
zakresie, jak zamierzano przy wsparciu œrodków z zewn¹trz.

Z powiatu ³obeskiego dofinansowanie z tzw. „schetynówki” otrzyma³a jedynie gmina £obez, która
otrzyma³a pieni¹dze na inwestycjê
zwi¹zan¹ z przebudow¹ ul. Kiliñskiego w £obzie. Wsparcie finansowe
wynios³o niewiele ponad 360 tys. z³.,
gdy pe³na wartoœæ inwestycji – tu¿
ponad 740 tys. z³.
mm

Doradcy w sprawach urbanistyki i architektury

Burmistrz powo³a³
komisjê urbanistyczn¹
(£OBEZ) W paŸdzierniku br.
burmistrz Ryszard Sola powo³a³
czteroosobow¹ Gminn¹ Komisjê
Urbanistyczno-Architektoniczn¹.
Ma ona pe³niæ funkcje doradcze. W
po³owie grudnia powiêkszy³ jej
sk³ad o dwie osoby.
Jak zapisano w jej regulaminie,
komisja „jest organem doradczym
z³o¿onym z osób posiadaj¹cych
przygotowanie fachowe zwi¹zane
bezpoœrednio z teori¹ i praktyk¹ planowania przestrzennego”. Po³owa
jej cz³onków ma byæ rekomendowana przez stowarzyszenia bran¿owe i
samorz¹dy zawodowe, druga po³owa to urzêdnicy. Zadaniem komisji
ma byæ m.in. opiniowanie planów
zagospodarowania przestrzennego,

jego zmian, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i
warunkach zabudowy, w przypadku
braku planu.
Za ka¿dorazowe uczestnictwo w
komisji jej cz³onkowie otrzymaj¹
wynagrodzenie w wysokoœci 35
proc. minimalnego wynagrodzenia
brutto oraz zwrot kosztów dojazdu.
W paŸdzierniku br. burmistrz powo³a³ komisjê w sk³adzie: rekomendowani przez samorz¹d zawodowy –
Anna Siekierska i Piotr Koz³owski
oraz Tadeusz Bas i Ma³gorzata Ró¿añska. W grudniu poszerzy³ jej
sk³ad o dwie osoby – Macieja Siekierskiego i Ewê Ciechañsk¹. Anna
Siekierska i Maciej Siekierski mieszkaj¹ w Ko³obrzegu.
(r)
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Czy kobiety strac¹ prawo do becikowego i zapomogi?

Ginekolog koniecznie potrzebny
(RADOWO MA£E). Wprawdzie oœrodek zdrowia w Radowie
Ma³ym zosta³ bardzo ³adnie wyremontowany, jednak brakuje tu gabinetu ginekologa. Panie z gminy
Radowo Ma³e musz¹ doje¿d¿aæ do
specjalisty a¿ do Reska. Póki co,
mimo starañ radnych i samorz¹dowców taki stan rzeczy jeszcze siê
nie zmieni, choæ zmieni siê ustawa
mówi¹ca o obowi¹zku kontroli u
specjalisty.
NFZ nie widzia³ potrzeby, aby
gminie przyznaæ punkty. Bez nich
¿aden lekarz nie jest zainteresowany otwarciem gabinetu w Radowie
Ma³ym. Ko³o siê zamyka, a zarówno
w³adze jak i mieszkañcy gminy czuj¹
siê bezsilni.
- Oœrodek zdrowia jest teraz bardzo piêknie wyremontowany, przystaje na XXI wiek, spo³eczeñstwo
chcia³oby, aby poszerzyæ us³ugi w
naszym oœrodku zdrowia, aby nie
funkcjonowa³ w nim tylko lekarz rodzinny od poniedzia³ku do pi¹tku,
ale jeszcze ktoœ. Znam oœrodki zdrowia w Wêgorzynie i w Resku, w tych
oœrodkach pracuje wiele lekarzy specjalistów, specjaliœci s¹ bardzo potrzebni. Nowa ustawa mówi, ¿e panie, które spodziewaj¹ siê dziecka
musz¹ mieæ badania ginekologiczne,
po to by uzyskaæ dodatek za urodzenie dziecka. Kierujê do pana panie
wójcie taki wniosek i do przewodnicz¹cego rady, abyœmy siê wspólnie
t¹ spraw¹ zajêli. Rozmawia³em z jednym z doktorów. Powiedzia³, ¿e jeœli
jest taka wola wójta i potrafimy znaleŸæ pomieszczenie, to on chêtnie
przyjedzie – powiedzia³ podczas sesji wiceprzewodnicz¹cy rady Stefan
Remiœko.
W dyskusji na ten temat g³os
zabra³ przewodnicz¹cy rady, który
nieco ostudzi³ zapa³ wiceprzewodnic¹cego.
- Narodowy Fundusz Zdrowia w
¿adnym wypadku dodatkowych
punktów przydzieliæ nie mo¿e. Taka
jest sytuacja na dziœ. Rozwi¹zaniem
by³oby, gdyby lekarz, który ma
punkty na ca³y powiat, przeniós³
czêœæ do Radowa Ma³ego. My ze
swojej strony moglibyœmy ewentualnie pokryæ koszty przejazdu. Jeœli
któryœ z ginekologów nie bêdzie
przyjmowa³ w £obzie, tylko w Radowie Ma³ym przez 2 - 3 godziny i te
punkty przejd¹ tutaj, to istnieje mo¿liwoœæ, ¿e w Radowie bêdzie ginekolog. Je¿eli jednak postawi¹ warunek,
¿e mamy za³atwiæ im dodatkowe
punkty, to my nie jesteœmy w stanie
tego zrobiæ – mówi³.
Sytuacjê do koñca wyjaœni³ wójt
gminy Józef Wypijewski, który po-

wiedzia³, ¿e póki co Radowo Ma³e nie
ma co liczyæ na gabinet ginekologa.
- Rozmawia³em z lekarzem dwukrotnie. Powiedzia³, ¿e z tych punktów, które ma na Resko, nie zrezygnuje, aby tu przyjechaæ. On wie, ¿e
ma drogê otwart¹. Powiedzia³em do
niego, ¿e nawet wynegocjujemy
op³aty za dzier¿awê, ewentualnie
zwolni³bym obecnego dzier¿awcê z
czêœci kosztów. Lekarz powiedzia³,
¿e na dziœ mu siê to i tak nie op³aca,
chyba ¿e dostanie ekstra punkty na
Radowo Ma³e. Je¿eli nie, to nie widzi
sensu, by ktokolwiek przyjecha³, bo
jak twierdzi s¹ to koszty, a pacjenci
z Radowa Ma³ego i tak tam je¿d¿¹.
Jeszcze raz napiszê do Narodowego
Funduszu Zdrowia. Tak samo jak
mieszkañcy z £obza musz¹ jechaæ do
specjalistów do Reska czy Wêgorzyna, tak samo tu – powiedzia³ wójt
Wypijewski.
Póki co, pacjentkom musi siê
op³acaæ jeŸdziæ do Reska, albo
£obza. Jeœli tego nie zrobi¹, w szczególnoœci kobiety w ci¹¿y, mog¹ zapomnieæ o jakimkolwiek wsparciu
finansowym po urodzeniu dziecka.
Ju¿ zosta³a przyjêta przez Sejm
tzw. ustawa rodzinna. Zgodnie z ni¹
prawo do „becikowego” i dodatku
rodzinnego (œwiadczenia wyp³acane s¹ w wysokoœci po 1 tys. z³) otrzymaj¹ tylko te kobiety, które bêd¹
pozostawaæ pod opiek¹ lekarsk¹ co
najmniej od 10 tygodnia ci¹¿y, a¿ do
porodu.
Przepis dotycz¹cy pozostawania

pod opiek¹ lekarza zacznie obowi¹zywaæ od 1 listopada 2009 r. mimo ¿e
ca³a ustawa ma wejœæ w ¿ycie 1
stycznia 2009 r. Dziêki temu kobiety,
które zasz³y w ci¹¿ê przed 1 stycznia,
nie bêd¹ objête tym przepisem.
Przedstawianie zaœwiadczenia
od lekarza ma powodowaæ, ¿e wiêksza liczba kobiet bêdzie objêta
opiek¹ lekarza w trakcie ci¹¿y.
Sta³a opieka lekarska ma zmniejszyæ odsetek niemowl¹t z nisk¹ mas¹
urodzeniow¹ i ograniczyæ ich œmiertelnoœæ.
Równoczeœnie ani ustawodawcê, ani NFZ nie interesuje fakt, ¿e
dostêpnoœæ do lekarzy ginekolo-

gów w publicznej i prywatnej s³u¿bie
zdrowia jest mocno utrudniona. Tak
wiêc pañstwo nak³ada obowi¹zki,
nie zapewniaj¹c wystarczaj¹cej
opieki oko³oporodowej.
Publiczne gabinety ginekologiczne s¹ przepe³nione. Kobietom
trudno siê do nich dostaæ. Czasami
w kolejce trzeba czekaæ a¿ miesi¹c. A
w czasie ci¹¿y kobieta przynajmniej
trzy razy powinna mieæ wykonane
USG. Mo¿e powstaæ taka sytuacja,
¿e najbiedniejsze kobiety nie bêd¹
chodzi³y do lekarza, bo po prostu nie
bêdzie ich staæ na bilet, przez co w
konsekwencji strac¹ prawo do „becikowego” i zapomogi.
mm

Burmistrz nie do³o¿y do przychodni
(£OBEZ). Ju¿ wiadomo, ¿e ani
starostwo ³obeskie, ani gmina
£obez nie do³o¿¹ siê do zakupu pieca centralnego ogrzewania w tutejszej przychodni.
Taka decyzja nie wynika z braku
dobrej woli - zapewniaj¹ ³obescy
w³odarze - ale z braku mo¿liwoœci

prawnych. W³aœcicielem obiektu
jest starostwo powiatowe w Stargardzie Szczeciñskim, które jednak
nie ma zamiaru do³o¿yæ do obiektu
ani z³otówki. W tej chwili jest zainteresowane tylko i wy³¹cznie sprzeda¿¹ budynku. Podobnie nie by³o
zainteresowane inwestowaniem w
obiekt po spaleniu siê czêœci dachu
w przychodni. Wówczas z pomoc¹
wyst¹pi³a gmina £obez udzielaj¹c
po¿yczki. Drugi raz gmina pomog³a po awarii pieca, odstêpuj¹c za darmo u¿ywany, ale sprawny
piec. To wprawdzie ratuje sytuacjê, ale nie rozwi¹zuje problemu. Nowy piec
jest ju¿ zamówiony i zostanie zainstalowany 23
grudnia. Przypominamy, ¿e likwidator zwróci³ siê

do burmistrza £obza i starosty ³obeskiego o sfinansowanie zakupu pieca. Pieni¹dze mia³yby powróciæ na
konta instytucji po sprzeda¿y
obiektu nowemu w³aœcicielowi. Samorz¹dowcy jednak z jednej strony
nie maj¹ takich mo¿liwoœci prawnych, z drugiej – trudno stwierdziæ,
czy wysokoœæ, albo wartoœæ odebranych pieniêdzy by³aby taka
sama, jak w dniu ich przekazania.
- Przecie¿ starostwo stargardzkie
spokojnie mog³oby zakupiæ piec i
dopisaæ jego wartoœæ do ceny sprzeda¿y. Dlaczego tego nie zrobi? Jest
w³aœcicielem. W tym roku gmina
dwukrotnie pomog³a przychodni,
Stargard nie by³ zainteresowany co
siê dzieje z ich obiektem – mówi burmistrz £obza Ryszard Sola.
Byæ mo¿e starostwo stargardzkie liczy na rych³¹ sprzeda¿ budynku i dlatego nie stara siê zainwestowaæ ani z³otówki na utrzymanie
obiektu w nale¿ytym stanie technicznym.
mm

SAMORZ¥D

Str
Str.. 6
500 z³ kaucji dla kamieniarzy

Nowe op³aty
na cmentarze

(WÊGORZYNO). Radni miejscy przyjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ nowych op³at za korzystanie z cmentarzy i urz¹dzeñ stanowi¹cych mienie
gminy zlokalizowanych na terenie
Wêgorzyna, Cieszyna, Mieszewa,
Runowa i Sielska.
Na terenie gminy Wêgorzyno
podwy¿ki op³at za korzystanie z
cmentarzy wzros³y w sumie w granicach inflacji, bo o oko³o 6 proc., poza
op³at¹ za wjazd na teren cmentarza,
która teraz bêdzie wynosiæ 50 z³, a nie
jak dotychczas 16 z³. Nowoœci¹ w
op³atach bêdzie kaucja dla kamieniarzy w wysokoœci 500 z³.
- Og³osi³am przetarg na zarz¹dzanie. W nowej umowie bêdzie wprowadzona kaucja dla kamieniarzy.
Kamieniarz po wykonaniu pracy
bêdzie rozliczony przez zarz¹dcê.
Jeœli bêdzie wszystko w porz¹dku,
kaucja zostanie mu zwrócona, jeœli
nie, to przepadnie ona na rzecz gminy – powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz.
Wprowadzenie kaucji jest odpowiedzi¹ na nagminne wyrzucanie
starych nagrobków do lasu. Kamieniarz bêdzie musia³ przedstawiæ zaœwiadczenie, ¿e stary nagrobek trafi³ na sk³adowisko. Kolejnym powodem wprowadzenia kaucji s¹ ró¿ne
wymiary nagrobków. Tutaj jednak
w obronie kamieniarzy stan¹³ so³tys
Mielna Józef Korcz, który zwróci³
uwagê, ¿e to nie kamieniarz ani rodzina odpowiadaj¹ za zró¿nicowanie nagrobków, a zarz¹dca, który
powinien jasno okreœliæ wymiary.
W zale¿noœci od cmentarza wymiary s¹ ró¿ne i trudno, aby kamieniarz
po wykonanym nagrobku mia³
zmieniaæ jego wymiar ju¿ na miejscu.

Zgodnie z now¹ uchwa³¹ za miejsce pod grób zwyk³y ziemny trzeba
bêdzie zap³aciæ 158 z³, za miejsce
pod grób murowany 265 z³, z kolei za
miejsce pod grobowiec rodzinny
315 z³. Miejsce pod grób dzieciêcy
bêdzie kosztowa³o 75 z³.
Udostêpnienie kaplicy cmentarnej do przechowywania zw³ok kosztowaæ bêdzie 55 z³ za dobê.
Op³aty uiszcza siê na okres 20 lat
po ich up³ywie umowê mo¿na przed³u¿yæ na okres kolejnych 20 lat za
odpowiedni¹ op³at¹.
W losowych indywidualnych
przypadkach Rada Miasta upowa¿ni³a burmistrz Wêgorzyna do odst¹pienia od pobierania op³at.
Uzasadnieniem wprowadzenia
nowych stawek jest fakt, i¿ op³aty za
korzystanie z cmentarzy i urz¹dzeñ
stanowi¹cych mienie gminne nie
uleg³y zmianie od marca 2007 roku.
W czasie przygotowywania poprzedniej uchwa³y Rady Miejskiej w
Wêgorzynie z 10 marca 2007 r. zasi³ek pogrzebowy wynosi³ 4929,32 z³.
Od l marca 2007 roku wzrós³ do
kwoty 5325,02 z³. W chwili obecnej
zasi³ek pogrzebowy wynosi 5.937,
10 z³, czyli nast¹pi³ jego 20 proc.
wzrost. Proponowana podwy¿ka
stawek za³o¿ona jest na poziomie
oko³o 6 proc. W 2009 roku planuje
siê utwardzenie alejek i wykonanie
nowych kwater. To z kolei pokrywane jest z wp³ywów za korzystanie z
cmentarzy. Przede wszystkim radnym zale¿y na wykonaniu g³ównych alejek na cmentarzach wiejskich.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od zg³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego. mm
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ZARZ¥D POWIATU £OBESKIEGO
Og³asza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ ni¿ej wymienionych nieruchomoœci stanowi¹cych
w³asnoœæ Powiatu £obeskiego w obrêbie Policko, Gm. Resko

Przetarg rozpocznie siê w dniu 30 stycznia 2009 roku w pokoju nr 23
I piêtro w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41:
- o godz. 10 - dz. nr 221, o godz. 10,30 - dz. nr 359, o godz. 11,00 - dz. nr 360,
- o godz. 11,30 - dz. nr 384, o godz. 12,00 - dz. nr 385, o godz. 12,30 - dz. nr 381/1
Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej. Post¹pienie nie mo¿e byæ mniejsze ni¿ 1% ceny wywo³awczej z zaokr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
Do ceny sprzeda¿y nieruchomoœci, uzyskanej w wyniku przetargu zostanie
doliczony podatek VAT 22%.
W przetargu uczestniczyæ mog¹ krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
je¿eli do dnia 26.01.2009r r. wp³ac¹ w pieni¹dzu wymagane wadium na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65102028470000120200096669
w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty wadium jest data
uznania rachunku bankowego Starostwa,
a nie data dokonania wp³aty.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed³o¿eniu
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po
odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿ przed up³ywem 3 dni
od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem
negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Uczestnikowi wygrywaj¹cemu przetarg wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia.
Zagraniczne osoby fizyczne i prawne winny przed³o¿yæ komisji przetargowej
zezwolenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na nabycie nieruchomoœci lub promesê.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji przetargowej pe³nomocnictwa notarialne. Uczestnicy i pe³nomocnicy przetargu zobowi¹zani s¹
przedstawiæ komisji: dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo, je¿eli
uczestnikiem jest osoba fizyczna. Je¿eli jest nim osoba prawna winna przed³o¿yæ
odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego oraz dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ
reprezentowanej osoby prawnej.
Wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie do 14 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty
ceny ustalonej w przetargu wraz z podatkiem VAT 22%, pomniejszonej o wp³acone
wadium,
na
konto
Starostwa
Powiatowego
w
£obzie
nr
47102028470000140200095828 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona wymaganej
wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez wczeœniejszego uzasadnionego
usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie i miejscu do
zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy,
a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿yczy sobie okazania granic, jest on zobowi¹zany do wp³acenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygniêcia
przetargu na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr
65102028470000120200096669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty wynikaj¹cej z umowy zawartej z jednostk¹ geodezyjn¹ wy³onion¹ w drodze przetargu.
Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Dodatkowe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Geodezji i
Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4 lub telefonicznie /091 39-760-89/. Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
£obez, dnia 16.12.2008 r.

REKLAMA

Uœmiechnij siê
Jasio praktykuje u fryzjera. A szef jest ostry.
Przychodzi sta³y klient i siada na fotelu. Szef
mówi do Jasia:
- Masz goœcia ogoliæ elegancko, a spróbuj go
zaci¹æ to dostaniesz w ³eb.
Jasio dr¿¹cymi rêkami zabiera siê do klienta.
Goli.. goli.. i CIACH. Krew siê leje.
Szef wkurzony podbiega i bomba. Jasio ma
podbite oko. Ale klient da³ siê udobruchaæ.
Jasio koñczy robotê. Goli.. goli.. i CIACH.
Znowu zaci¹³ klienta.
Szef podbiega i bomba, ale Jasio nie g³upi
ch³opiec, uchyli³ siê i oberwa³ klient.
Szef przeprasza, kaja siê. Klient znowu wybacza.
Jasio koñczy robotê. Goli.. goli.. i CIACH,
ucho spad³o na pod³ogê!
Jasio rozgl¹da siê przestraszony i mówi do
klienta:
- Panie kopnij pan to pod stó³, bo nas szef
pozabija.

INFORMACJE
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Powsta³ Posterunek Pañstwowej Stra¿y £owieckiej

Stra¿ na k³usowników

(REGION). W Drawsku Pomorskim, jako trzeci w województwie,
powsta³ posterunek Pañstwowej
Stra¿y £owieckiej. Funkcjonuje
od 1 grudnia br. Póki co, jest jeszcze w stanie organizacji, ale ju¿
dwóch stra¿ników pe³ni swoje obowi¹zki. W przysz³ym roku zostanie zatrudnionych jeszcze dwóch.
Terenem dzia³ania obejmuje powiaty: drawski, ³obeski, wa³ecki i
choszczeñski.
Ustawa prawo ³owieckie nada³a
wojewodom mo¿liwoœæ powo³ania
stra¿y ³owieckiej i z takiej mo¿liwoœci
skorzysta³ wojewoda zachodniopomorski. Wprawdzie w samym £obzie
nie bêdzie posterunku, ale stra¿nicy
bêd¹ zaje¿d¿aæ tu prewencyjnie.
Gotowi s¹ równie¿ do podjêcia akcji,
przy zg³oszeniu telefonicznym. Takie same „wycieczki” na teren powiatu ³obeskiego bêd¹ urz¹dzaæ
stra¿nicy z okrêgu szczeciñskiego.
Powiat ³obeski znajduje siê bowiem
na granicy dzia³añ dwóch stra¿y
³owieckich.
Szczególnie teraz, w okresie
przedœwi¹tecznym, zauwa¿a siê
wzmo¿one nasilenie k³usownictwa.
Do niejednego domu trafia miêso
dzikiej zwierzyny. Ten proceder jest
doœæ powszechny i stra¿ ³owiecka
ma m.in. zapobiec takim dzia³aniom.
Uprawnienia stra¿y ³owieckiej w
pewnych czêœciach pokrywaj¹ siê z
uprawnieniami m.in.: stra¿y rybackiej w zakresie po³awiania ryb, stra¿y leœnej wzglêdem szkodnictwa leœnego. Dlatego te¿ maj¹ prawo m.in.
do wystawienia mandatu osobom,
które wjecha³y do lasu, b¹dŸ zatrzy-

ma³y siê w miejscach niedozwolonych.
Pañstwowa Stra¿ £owiecka jest
w pe³ni wyposa¿on¹ i uzbrojon¹
formacj¹ podleg³¹ Wojewodzie.
Stra¿nicy Pañstwowej Stra¿y
£owieckiej maj¹ miêdzy innymi prawo do: legitymowania osób, nak³adania i œci¹gania grzywien za wykroczenia pope³niane na terenie obwodów ³owieckich; kontroli œrodków
transportu w obwodach ³owieckich
i ich s¹siedztwie; (przeszukiwania
pomieszczeñ i innych miejsc; ujmowania sprawców przestêpstw i wykroczeñ; odbierania przedmiotów
pochodz¹cych z przestêpstwa i s³u¿¹cych do ich dokonania; prowadzenia dochodzeñ; dokonywania
kontroli podmiotów prowadz¹cych
skup i przerób dziczyzny. Stra¿nicy
PS£ posiadaj¹ niezbêdn¹ w ich pracy wiedzê w zakresie prawa, przeszli
odpowiednie specjalistyczne szkolenia i wspó³pracuj¹ z jednostkami
zajmuj¹cymi siê ochron¹, gospodark¹ zwierzêc¹ i ³owieck¹. Na podstawie przeprowadzonego przez
stra¿ników rozpoznania okreœlone
zosta³y rejony zagro¿one k³usownictwem i szkodnictwem ³owieckim.
Zakres obowi¹zków pracowników Pañstwowej Stra¿y £owieckiej oraz prawa, z których mog¹ korzystaæ podczas pe³nionych obowi¹zków okreœla Rozdzia³ 6 ustawy
z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. Prawo
£owieckie. Posterunek PS£ mieœci
siê w budynku starostwa w Drawsku Pom., pokój nr 210, nr tel.094
363 34 65. Przyjmowanie interesantów od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 7.00 - 15.00.
mm

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wielu radosnych chwil,
spêdzonych w gronie najbli¿szych,
wewnêtrznego spokoju i nadziei
oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
Niech Nowy Rok bêdzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych marzeñ
¿ycz¹ Rada Powiatu w £obzie,
Zarz¹d Powiatu,
Pracownicy Starostwa Powiatowego
oraz Pracownicy
Jednostek Organizacyjnych Powiatu.
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60 procent podwy¿ki
dla stra¿aków

(WÊGORZYNO). A¿ o 60 proc.
wzrosn¹ pobory dla stra¿aków
ochotników z gminy Wêgorzyno.
Podczas pi¹tkowej sesji radni uchylili uchwa³ê z 21 paŸdziernika,
gdzie przyznano ochotnikom 10 z³
za uczestnictwo w akcji ratowniczej
i 3 z³ w szkoleniu.
Nowy projekt uchwa³y zak³ada³,
¿e po¿arnicy za ka¿d¹ godzinê akcji
gaœniczej mieli otrzymywaæ 12 z³, a za
szkolenie 4 z³ za godzinê. Projekt
uchwa³y pod obrady Rady Miasta
wnios³a burmistrz Gra¿yna Karpowicz po konsultacji z Komendantem
Gminnym Ochrony Przeciwpo¿arowej.
Zanim jednak radni przyst¹pili
do g³osowania nad nowym projektem uchwa³y, g³os zabra³ radny Eugeniusz Ko³odyñski.
- Liczy³em na wiêksz¹ hojnoœæ,
ni¿ 12 i 4 z³. Zg³aszam wniosek na 15
z³ za akcjê po¿arnicz¹ i 6 z³ za szkolenie. Dodatkowo zg³aszam zmianê
zapisu z „za ka¿d¹ godzinê” na „za
ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê dzia³ania
ratowniczego” – powiedzia³ radny.
Okaza³o siê bowiem, ¿e jeœli akcja
ratownicza trwa³a niepe³n¹ godzinê,
wówczas stra¿akom wyp³acano za
minuty. Radny E. Ko³odyñski zwróci³ uwagê, ¿e stra¿acy nie koñcz¹
pracy po zakoñczeniu dzia³añ. Do
ich obowi¹zków nale¿y umycie
sprzêtu i przygotowanie go do nastêpnej akcji, co zajmuje czasami

wiêcej czasu, ni¿ sama akcja gaœnicza.
Z takim wnioskiem nie zgodzi³ siê
wiceprzewodnicz¹cy Rady Jan
Szymko, który zauwa¿y³, ¿e jest to
przecie¿ Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
- Mam mieszane uczucia. Przecie¿ to s¹ ochotnicy. Mamy taki bud¿et i musimy tak dzieliæ, by dla
wszytkich starczy³o - powiedzia³.
Z t¹ opinia z kolei nie zgodzi³ siê
radny E. Ko³odyñski. Oœwiadczy³, ¿e
ochotnicza stra¿ by³a, ale 100 lub 50
lat temu. Obecnie OSP dba o bezpieczeñstwo na terenie ca³ej gminy i
uczestniczy we wszystkich akcjach.
Zawodowa stra¿ z £obza przyje¿d¿a
jedynie na wielkie akcje.
G³os w dyskusji zabra³a tak¿e
burmistrz Gra¿yna Karpowicz, która
uzna³a za sensowne, by naliczaæ
stra¿akom za ka¿d¹ rozpoczêt¹ godzinê. Ten wniosek zosta³ wprowadzony jako autopoprawka burmistrza, w zwi¹zku z czym nie podlega³
g³osowaniu.
W wyniku g³osowania radni
podwy¿szyli stra¿akom pobory do
15 z³ za ka¿d¹ rozpoczêta akcjê gaœnicz¹ i 6 z³ za ka¿d¹ godzinê szkoleñ.
Roczny koszt podwy¿ki obliczono
na oko³o 35-40 tys. z³. Uchwa³a bêdzie obowi¹zywaæ od 1 stycznia
przysz³ego roku. Po tej zmianie
ochotnicy z Wêgorzyna maj¹ ustalon¹ najwy¿sz¹ stawkê za gaszenie
w powiecie ³obeskim.
mm

INFORMACJE
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Kaplica ju¿ odnowiona
(£OBEZ). Ju¿ jest oddana
do u¿ytku kaplica na cmentarzu komunalnym. Po remoncie
wygl¹da ³adnie i estetycznie, a
lamperia i odpadaj¹ca farba nie
przyt³acza i tak pogr¹¿onych w
¿a³obie uczestników pogrzebu.
Wraz z remontem zosta³a te¿
rozwi¹zana czêsto sporna kwestia, gdy to odbywa³y siê pogrzeby jeden po drugim. Wówczas czêsto dochodzi³o do niesnasek, bo dwie trumny znajdowa³y siê w jednym pomieszczeniu, co znacznie utrudnia³o
spokojne po¿egnanie siê z
blisk¹ osob¹. Obecnie s¹ dwie kaplice – ma³a i du¿a. W obu jest nowe wyposa¿enie, zabrak³o jedynie dopasowanych do ³awek siedzisk dla
ksiêdza i organisty. Póki co dla nich
przygotowane s¹ krzes³a, ale wypada³oby je jak najszybciej wymieniæ
na coœ stylowego. Jeœli ju¿ coœ siê
robi, to od pocz¹tku do koñca z duchem jednego stylu, taki „eklektyzm” po prostu tu nie pasuje.
Przy okazji remontu okaza³o siê,
¿e dach przecieka³, wiêc od razu zo-

sta³o prze³o¿one nowe pokrycie dachowe. Gdy ju¿ wyremontowano
wewn¹trz wykonano dwie kaplice,
ch³odniê i chodniczek do ca³oœci nie
pasowa³a stara elewacja. Firma z
Reska wykonuj¹ca remont, po czêœci po kosztach w³asnych odnowi³a
elewacjê.
Znikn¹³ ju¿ te¿ tymczasowy namiot, w którym dotychczas odbywa³y siê msze za zmar³ych i który czêœæ
mieszkañców gminy niezmiernie
dra¿ni³.
mm
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Nowa pani so³tys
(SIENNO DOLNE). Od 23 listopada Sienno Dolne ma nowego so³tysa – sympatyczn¹ pani¹ Agnieszkê Borowiec. W minionym tygodniu radni uchwa³¹ Rady Gminy dali
pani Agnieszce uprawnienia do pobierania op³at.
W gminie Radowo Ma³e panie
coraz chêtniej podejmuj¹ siê dzia³añ
spo³ecznych, jakim jest szefowanie
swoim miejscowoœciom. Coraz czêœciej funkcji tej podejmuj¹ siê m³odzi
ludzie. Mo¿e to znak czasów, a mo¿e
po prostu fakt, i¿ obecnie so³tys, to
nie tylko osoba do zbierania podatków, ale organizator ¿ycia spo³ecznego odpowiedzialny równie¿ za
œci¹ganie œrodków zewnêtrznych
koniecznych do rozwoju swoich

miejscowoœci. O tym jak trudno pozyskaæ œrodki i wywalczyæ dla swojej miejscowoœci wykonanie ró¿nych koniecznych zadañ wie niejeden so³tys, a ludzie wiedz¹, ¿e tam
gdzie diabe³ nie mo¿e...
mm

Fotoradarem w kierowców

Klucze od stycznia
(WOROWO). Termin oddania
do u¿ytku obiektu mieszkalnego w
tej miejscowoœci przesun¹³ siê o
dwa tygodnie, a to za spraw¹ wykrycia wielu wad budynku.
Dopiero po zdjêciu tynku wysz³o
na jaw, ¿e brakuje m.in. nadpro¿y. Z
braku odpowiednich elementów
betonowych remont usta³ na trzy
tygodnie. Jednak osoby, które ju¿
zosta³y wytypowane z listy do zasiedlenia i tak maj¹ siê z czego cieszyæ.

Pierwsze osoby otrzymaj¹ klucze ju¿
na pocz¹tku stycznia. W tej chwili
remontowane s¹ cztery lokale przeznaczone dla osób niepe³nosprawnych. Planuje siê, ¿e do tych mieszkañ nowi lokatorzy wprowadz¹ siê
najpóŸniej w po³owie stycznia przysz³ego roku. Osoby wytypowane do
nowych lokali w tej chwili zamieszkuj¹ teren gminy £obez. W sumie
powsta³o tutaj 20 nowych lokali
mieszkalnych.
mm

Lodowisko zamiast boiska
(£OBEZ). Ju¿ wiadomo, ¿e boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum nie zostanie ukoñczone w tym
roku. To jednak nie zmienia faktu,
¿e w obecnym stanie nie mo¿e byæ
wykorzystane podczas zimy. Burmistrz £obza Ryszard Sola ju¿
otrzyma³ zgodê od firmy wykonuj¹-

cej to zadanie, na wykorzystanie
boiska w okresie zimowym jako...
lodowiska. Tak siê stanie, o ile
pozwoli na to aura. Gdy tylko
chwyc¹ mrozy ochotnicy ze stra¿y
po¿arnej wykonaj¹ dla najm³odszych miejsce, na którym bêd¹
mogli jeŸdziæ na ³y¿wach.
mm

(RADOWOMA£E).WójtRadowa Ma³ego Józef Wypijewski rozmawia³ ju¿ z firm¹ obs³uguj¹c¹ fotoradary. Firma od ka¿dego mandatu ma pobieraæ op³aty, a zyski z tego
tytu³u trafi¹ do bud¿etu gminy. Ocenia siê, ¿e miesiêcznie mog¹ one
wynosiæ oko³o 15-20 tys. z³.
- Fotoradary s¹ do wynajêcia.
Chcê spisaæ z firm¹ umowê, by ustawili fotoradary w punktach, gdzie s¹
problemy, m.in. w okolicy Siedlic i
Troszczyna. Wstêpnie uzgodniliœmy, ¿e wp³aty za mandaty bêd¹
dochodem gminy. W zamian gmina z
ka¿dego mandatu bêdzie musia³a
odprowadziæ jedynie 29 z³ w za obróbkê i wys³ane powiadomienia.
Teraz mandaty posz³y niesamowicie
w górê – powiedzia³ wójt.
Swoje w¹tpliwoœci co do zamierzeñ w³adz gminy zg³osi³ przewodni-

cz¹cy Rady Gminy Zygmunt B³awzdziewicz
- A jeœli siê oka¿e, ¿e nasze spo³eczeñstwo jeŸdzi bezmandatowo, to
co wówczas? – spyta³.
- To nie mamy dochodów. Firma,
obs³uguj¹c takie gminy jak nasze,
twierdzi, ¿e s¹ to wp³ywy rzêdu 15-20
tys. z³ miesiêcznie. To by³y tylko
rozmowy wstêpne. Zanim podpiszê
umowê, konieczna bêdzie zgoda
Rady Gminy – wyjaœni³ wójt.
Tak oto i w tej gminie niebawem
mog¹ stan¹æ fotoradary. Nale¿y
wiêc uwa¿aæ, aby nie przekraczaæ
prêdkoœci i nie rozmawiaæ podczas
jazdy przez telefon komórkowy.
Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e pewnego dnia otrzymamy wyraŸne zdjêcie
obrazuj¹ce jak ³amiemy przepisy
drogowe. Taka przesy³ka niesie za
sob¹ spore koszty.
mm
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Kazimierz Ziêba - Œcie¿ki mojego ¿ycia (cz. IV)

Pocz¹tki ¿ycia w £obzie
Kazimierz Ziêba
Sklepów nie by³o. Ca³y handel
odbywa³ siê na rynku (plac 3 Marca).
Babki wózkami przywozi³y warzywa,
ziemniaki itp. Na wózku ustawiali i to
by³a wystawa i lada. Rolnicy przywozili na sprzeda¿ zbo¿e. Sprzedawali na kilogramy ile kto chcia³ i mia³
pieni¹dze. Sprzedawano tak¿e zbierane po pustych domach ubrania,
pierzyny, poduszki.
Rosjanie po cywilnemu i w mundurach sprzedawali zegarki, a mieli
ich du¿o. Na rêkach po ³okcie, a nawet pod nogawkami na nogach. Nie
mieliœmy pieniêdzy i niczego nie
mogliœmy kupiæ.
By³o bardzo weso³o i wszyscy
byliœmy szczêœliwi z powrotu do
Polski. Mama kaza³a mi iœæ do szko³y
na naukê. Dyrektorem jedynej szko³y by³ pan Woropajew. Przeprowadzi³ ze mn¹ rozmowê i pozwoli³ mi
chodziæ do IV klasy. Przed wojn¹
ukoñczy³em III klasy i przeszed³em
do IV, ale jak przyszli Rosjanie, to
przenieœli mnie do klasy III Szko³y
Powszechnej Nr 7 w centrum £ucka.
Ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê koniec
roku szkolnego i dwutygodniowy
okres nauki œwiadectwa nie otrzyma³em. Mia³em 17 lat.
Zaczê³y powstawaæ sklepy, apteki, restauracje, piekarnie i inne. By³y
du¿e piekarnie Witasiak na ul. Koœciuszki i Smoliñski na ul. Niepodleg³oœci. By³y dwie masarnie Kinka i
Zienkiewicz, a potem trzecia Zacharski. By³o piêæ restauracji: „Lwowianka”, „Wileñska”, „Warszawska”, innych nie pamiêtam.
We wrzeœniu 1946 r. zacz¹³em
uczêszczaæ do kl. IV Szko³y Powszechnej (obecna jedynka). To by³
jeden piêtrowy budynek z czerwonej
ceg³y, z wejœciem od ul. Bema – z du¿¹
bram¹ wjazdow¹. Naprzeciw by³ stary piêtrowy budynek z pruskiego
muru, gdzie gotowano grochówkê z
konserw amerykañskich. Na du¿ej
przerwie chodziliœmy i otrzymywaliœmy „repetê”. By³a bardzo smaczna.
W klasie by³o du¿o starszych jak ja,
opóŸnionych w nauce. W toku nauki
z klasy zrobiono „ci¹gi”. W jednym
roku szkolnym przerabialiœmy IV, V i
VI klasê. By³am aktywny, zapisa³em
siê do kó³ka teatralno-artystycznego. Gra³em jedn¹ z g³ównych ról „fabrykanta octu”. JeŸdziliœmy do innych szkó³ w okolicy. Byliœmy m.in.
w szkole w Wêgorzynie. Szko³a mieœci³a siê wówczas tam, gdzie obecnie

Urz¹d Miejski. Przedstawiam zdjêcie kl. IV, na którym jest ten zespó³
artystyczny, z dyrektorem szko³y p.
Woropajewem i dwójk¹ nauczycieli; ja stojê na górze po prawej stronie zdjêcia, obok dziewczynki w
chustce.
W 1947 r. ukoñczy³em kl. IV „ci¹gów”. Zapisa³em siê do Publicznej
Œredniej Szko³y Zawodowej. Patrz¹c
na tych ruskich sprzedaj¹cych zegarki skojarzy³em mój pierwszy

bia³a 60 z³otych. Kiedy jechaliœmy
do kraju marzyliœmy, aby do syta
pojeœæ placków ziemniaczanych.
Nie by³o oleju, wiêc kupiliœmy w aptece tran i nasma¿yliœmy placków.
Œmierdzia³o tranem z daleka, a my
realizowaliœmy nasze marzenia.
Po opuszczeniu £obza przez Ruskich ca³e zajmowane przez nich ulice by³y wolne. Chodzi³em po tych
domach, szuka³em co by³o potrzebne. Proponowa³em mamie, aby zaj¹æ

wiersz pt. „Dawaj czasy”.
W £obzie by³o bardzo weso³o. W
parku miejskim by³a u³o¿ona pod³oga, na której organizowano wieczorami odp³atne potañcówki. Drug¹
potañcówkê organizowano przy
muszli koncertowej, która mieœci³a
siê na podwórzu miêdzy obecnym
hotelem i sal¹ kinow¹. Ja tañczyæ nie
umia³em, ale na ka¿d¹ potañcówkê
uczêszcza³em.
Chodzi³em nadal po gruzach.
Pewnego dnia w rejonie obecnej
fontanny znalaz³em w piwnicy poœciel tj. poduszki, ko³drê itp. Wskoczy³em do piwnicy, œci¹gaj¹c ko³drê
odkry³em trupa. Nie patrzy³em kto to
by³, wyskoczy³em jak oparzony. Nigdy tego nie przewidzia³em, by³o to
obok ul. Krótkiej. Nazajutrz zawiadomi³em burmistrza pana Fintowskiego. Kiedy poszed³em na to miejsce za
parê dni, to piwnica by³a zasypana
gruzami.
Równie¿ w 1947 r. Rosjanie opuœcili £obez, a w³adze nie dopuœci³y
do wywiezienia urz¹dzeñ krochmalni przez Ruskich. Tak jak to robili z innymi zak³adami i torem kolejowym,
który rozebrali na d³ugoœci od Runowa Pomorskiego do Lêborka.
Mama posz³a pracowaæ do firmy,
która zbiera³a odpady, szmaty i papiery. Mieœci³a siê ona w nieczynnej
cegielni za torami kolejowymi. Zara-

któryœ z domów. Mama jednak pozostawa³a przy swoim, tj. blisko koœció³ i rynek. W koœciele jak nie by³o
m³odszych ministrantów, to ja s³u¿y³em do mszy. Prosi³ mnie ksi¹dz Pochwa³a. Przed wojn¹ w £ucku, na
Krasnym, s³u¿y³em do mszy i zna³em
czynnoœci i ³acinê.
W szkole na „ci¹gach” uczy³em
siê jêzyka francuskiego, naucza³a
pani £epkowska. Du¿o siê nauczy³em, tak ¿e mog³em uk³adaæ zdania.
Zna³em ju¿ kilka jêzyków – ukraiñski,
bo uczêszcza³em czasami na jêzyk
ukraiñski dla Ukraiñców. Polacy
mogli uczêszczaæ. Nauczy³em siê
wielu wierszy i piosenek. Na Syberii
pozna³em i w³ada³em dobrze jêzykiem rosyjskim oraz s³abo kazachskim. To tak bardzo du¿ym skrótem.
Rozpocz¹³ siê rok szkolny. Szko³a zawodowa by³a na ul. Niepodleg³oœci, tj. naprzeciw drogi, która prowadzi do policyjnego konsumu,
obecnej sto³ówki. Tam by³y zajêcia
teoretyczne. Natomiast praktykê
odbywa³em w Fabryce Siatek na ul.
Hanki Sawickiej. Przeszed³em
wszystkie kierunki zawodu: kowalstwo – pan Radion senior, œlusarstwo - pan Szczepañski, Rutkowski,
tokarstwo - nie pamiêtam. Ustawialiœmy w hali automaty, pó³automaty
oraz dokonywaliœmy naprawy ich
uszkodzeñ. Ustawiliœmy na innej

hali maszyny do robienia drutu kolczastego. Nie by³o kabli do ich pod³¹czenia. Sklepu takiego nie by³o,
wiêc nie mo¿na by³o kupiæ. Pojechaliœmy samochodem ciê¿arowym do
Reska. Kierowc¹ by³ pan Niezwiesny - ¿o³nierz II Korpusu, który wraz
z wieloma powróci³ do kraju. W Resku jad¹c wzd³u¿ ul. Gdañskiej, na
³¹ce pod lasem by³y baraki i tam sk³adano czy montowano torpedy okrêtowe. Le¿a³o ich kilka; d³ugie, o du¿ej œrednicy, nie wiem czy by³y
uzbrojone czy nie. Mia³y w czêœci
tylnej mechanizm – by³o jak w zegarku, tylko du¿e. Wykopaliœmy z ziemi
kable i mogliœmy uruchomiæ halê
produkcyjn¹ drutu kolczastego. Cieszy³o siê serce, jak uruchamiano
nowe hale, zak³ady, jak na przyk³ad
kaszarniê, krochmalniê, m³yn w
£obzie na ul. Wojcelskiej i w Tarnowie. Mieszkañcy, wœród nich ja i rodzina, byliœmy dumni z rozwijaj¹cego siê miasta i przyjazdu coraz to nowych rodzin polskich.
W £obzie by³o du¿o dru¿yn pi³ki
no¿nej. „Traktory” to by³y warsztaty mieszcz¹ce siê tam, gdzie obecnie
jest Netto oraz „Gwardia” – patronem by³a milicja, a sk³ada³a siê z ró¿nych zawodników. Pamiêtam, ¿e
wœród zawodników by³ pan Jegier,
Klepczyñski, Gu¿kowski (¿o³nierz II
Korpusu). Zawody odbywa³y siê na
boisku sportowym obecnie zwanym
starym. Obok boiska by³o sk³adowisko starych samochodów, motocykli cywilnych i wojskowych.
Od marca 1948 roku uruchomiono warsztaty szkolne. Krawiectwo
dla dziewcz¹t by³o w sali, gdzie
obecnie pan Danowski prowadzi
przegl¹dy techniczne pojazdów.
Warsztaty mechaniczne szkolne
by³y tam, gdzie po nas by³ Polmozbyt, a obecnie Zak³ad Samochodowy pana Mikulskiego.
Po zajêciach w szkole chodzi³em
na gruzy czyœciæ ceg³ê. Jak powiadali - na odbudowê Warszawy. Ceg³ê
oczyszczaliœmy ka¿dy z osobna i
uk³adaliœmy po 250 w s³upku. Przychodzi³ potem pod wieczór odbiorca,
bryzga³ pêdzlem s³upek cegie³ i wyp³aca³ pieni¹dze. W ten sposób pomaga³em mamie w utrzymaniu domu.
Mama zarabia³a ma³o, a ja i siostra
uczyliœmy siê. Siostra Czesia skoñczy³a kurs nauczycielski, uczy³a w
Pniewie w gminie P³oty, potem w
Wêgorzynie, a po ukoñczeniu studiów w Poznaniu naucza³a w £obzie
w szkole nr 1 a¿ do emerytury. By³a
swoboda. Cz³owiek czu³ siê wolny i
szczêœliwy. To by³a inna epoka i inni
ludzie. Cieszyli siê szczêœciem, ¿e
¿yj¹ i s¹ wœród swoich.
Cdn.

tygodnik ³obeski22.12.2008 r.
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Cztery osoby otrzyma³y srebrnego Gryfa
(WÊGORZYNO). Podczas
pi¹tkowej sesji Rady Miasta
wicemarsza³ek województwa
zachodniopomorskiego
Wojeciech Dro¿d¿ wrêczy³
Srebrne Odznaki Gryfa
Zachodniopomorskiego dla
Czes³awa Frosta, Ma³gorzaty
Trytek, Jana Basa oraz
El¿biety Gêbki.
Grudniowa sesja Rady Miasta
rozpoczê³a siê niezwykle uroczyœcie. Na sesji goœci³ wicemarsza³ek
województwa zachodniopomorskiego Wojciech Dro¿d¿, który w
imieniu zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego
wrêczy³
Srebrn¹ Odznakê Gryfa Zachodniopomorskiego dla Jana Basa. Ten jednak ze wzglêdów zdrowotnych nie
móg³ osobiœcie odebraæ odznaki,
tote¿ zosta³a ona przekazana na rêce
Jana Adamowa. Obaj s¹ za³o¿ycielami Stowarzyszenia Kresowian z
Kuropatnik w Sielsku.
- Jest mi mi³o, ¿e marsza³ek zachodniopomorski doceni³ zas³ugi
waszej organizacji i przyzna³ tak honorowe wyró¿nienie – powiedzia³a
burmistrz wrêczaj¹c upominek.
Upominki burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz przygotowa³a
dla wszystkich wyró¿nionych. Z
kolei przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Monika KuŸmiñska odznaczonym Gryfem wrêczy³a dyplomy w
imieniu Rady Miejskiej Wêgorzyna.
Kolejn¹ osob¹, która zosta³a doceniona w dziedzinie rozwoju regio-

nu by³ Czes³aw Frost, który jest przewodnicz¹cym stowarzyszenia prowadz¹cego Oœrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w
Radowie Wielkim.
- Chcia³bym bardzo serdecznie
podziêkowaæ pani burmistrz za wyró¿nienie mojej skromnej osoby. Jest
to wyró¿nienie, ale nas wszystkich skupionych w stowarzyszeniu i
wszystkich pracowników, którzy pomagaj¹ naszym dzieciom. Ja absolutnie nie zas³ugujê na to, wszyscy zas³ugujemy ze stowarzyszenia, wszyscy – razem z dzieæmi – powiedzia³
Czes³aw Frost.
Po gor¹cych brawach wicemarsza³ek wywo³a³ dyrektor Gimnazjum
w Wêgorzynie – El¿bietê Gêbkê.
Dyrektor szko³y otrzyma³a odznakê
za pracê w Gimnazjum.
- Chcia³am podziêkowaæ pani za

10-letni¹ pracê w Gimnazjum, st¹d
uzna³am, ¿e wyst¹piê do Marsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego na 10-lecie powstania Gimnazjum pod kierunkiem pani dyrektor –
powiedzia³a burmistrz Karpowicz.
- Ten sukces dzisiaj, to jest sukces mojej szko³y - nauczycieli. Wierzê, ¿e Zachodniopomorski Gryf bêdzie nas motywowa³ do dalszych
sukcesów i do dalszej pracy – powiedzia³a dyrektor Gêbka.
Kolejn¹ uhonorowan¹ osob¹
by³a nauczycielka historii w Gimnazjum w Wêgorzynie - Ma³gorzata
Trytek.
- Jest mi bardzo mi³o, ¿e otrzyma³am dziœ wyró¿nienie Srebrn¹ Odznakê Gryfa Zachodniopomorskiego. Przede wszystkim chcia³abym
podziêkowaæ dyrektor Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie pani

Nowy so³tys Miko³ajki w nowej
Sarnikierza œwietlicy
(CZACHOWO). Otwarto tu
œwietlicê, a dla dzieci zorganizowano miko³ajki, podczas których bawiono siê wyœmienicie. Ta œwietlica
jest przyk³adem na to, w jaki sposób
jeden cz³owiek mo¿e zmobilizowaæ
mieszkañców do pracy na rzecz
w³asnej spo³ecznoœci i przekonaæ
Radê, ¿e warto daæ szansê i wspomóc
finansowo wieœ.

(SARNIKIERZ) Od 9 grudnia
Sarnikierzem, Podlipcami i D³uskiem
rz¹dzi nowy so³tys - Zygmunt Stêpkowski. Dotychczasowy so³tys Tadeusz Szulczewski z³o¿y³ rezygnacjê
z powodów rodzinnych.
mm

Szczególne podziêkowania za
doprowadzenie do otwarcia œwietlicy w Czachowie i zorganizowania w
niej zabawy dla dzieci sp³ynê³y na
wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Stefana Remiœkê.
– W otwarcie œwietlicy bardzo
zaanga¿owa³ siê Stefan Remiœko za

co bardzo serdecznie dziêkujê. Trzeba pobudziæ mieszkañców, a w³aœnie
pan wiceprzewodnicz¹cy bardzo
piêknie to zrobi³. Ju¿ by³a przepiêkna
impreza miko³ajkowa po³¹czona z
wystêpem dzieci. Jeden z mieszkañców by³ przebrany za Miko³aja, a dla
dzieci nie zabrak³o paczek – powiedzia³ wójt gminy Radowo Ma³e Józef
Wypijewski.
W miko³ajkach uczestniczy³ wójt
oraz kilku radnych. Od wójta dzieci
dodatkowo otrzyma³y po czekoladzie. Zabawa by³a tak pyszna, a atmosfera tak przyjazna, ¿e nie do pomyœlenia by³by fakt, gdyby ktokolwiek z przedstawicieli w³adz mia³ odmówiæ zabawy na parkiecie. Tam bowiem bawili siê wszyscy razem. mm

El¿biecie Gêbce, poniewa¿ ona doceni³a moj¹ pracê i efekty. Ta odznaka motywuje mnie do dalszej dzia³alnoœci i efektywnej pracy na rzecz
Gimnazjum, naszych dzieci i ca³ej
spo³ecznoœci lokalnej – powiedzia³a
M. Trytek.
Po wrêczeniu odznaczeñ, gratulacjach i podziêkowaniach g³os zabra³ wicemarsza³ek.
- Bardzo siê cieszê, ¿e mogê tu
byæ, tym bardziej, ¿e w nieodleg³ym
Iñsku spêdzi³em wiêkszoœæ dzieciñstwa podczas wakacji. Moje pierwsze próby jazdy samochodem równie¿ by³y na trasie pomiêdzy Iñskiem
a Wêgorzynem.
Uhonorowanym przez Zarz¹d
Województwa jeszcze raz serdecznie gratulujê, jest to bardzo istotne,
¿eby w ma³ych miasteczkach czy te¿
wiêkszych miejscowoœciach takie
osoby funkcjonowa³y. Osoby te
œwiadcz¹ nie tylko o kreatywnoœci
spo³ecznoœci lokalnej, ale daj¹ równie¿ poczucie pewnoœci siebie w
miejscu zamieszkania. To tu pañstwo zapuœcili swoje korzenie i to tu
pañstwo powinni kultywowaæ to, co
rozwijaæ warto, maj¹c na wzglêdzie
fakt, ¿e Unia Europejska jest uni¹
regionów, a tak¿e jest uni¹ ma³ych
ojczyzn. Taka ma³a ojczyzna powinna
byæ przez pañstwa szczególnie ho³ubiona. Powinni pañstwo byæ dumni z
tego, ¿e mieszkaj¹ w Wêgorzynie.
Mam nadziejê, ¿e Wêgorzyno bêdzie
nadal rozwijaæ siê pomyœlnie. My ze
swojej strony ostatnio poczyniliœmy
inwestycje drogowe, które zapewne
usprawni³o œródmieœcie Wêgorzyna.
Z ca³ego serca ¿yczê pañstwu wszelkiej pomyœlnoœci z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, spe³nienia marzeñ
zarówno tych zawodowych jak i nie
zawodowych, by rok 2009, mimo
œwiatowego kryzysu, by³ dla pañstwa rokiem nie tylko nowych wyzwañ, ale rokiem nadziei i samych s³onecznych dni – powiedzia³.
mm
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Wigilia dla samotnych

(RESKO) W dniu 19 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury, jak co roku, na wspólnej
„Wigilii dla Samotnych” spotkali siê zaproszeni
mieszkañcy miasta i gminy.
Na uroczystoœæ przyby³y w³adze
miasta: burmistrz Arkadiusz Czerwiñski, sekretarz Danuta Mielcarek,
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Basowska, przedstawiciel
Rady Powiatu Andrzej Gradus, kierownik „Monaru” w £agienikach
Andrzej Ciesielski i dyrektor Centrum Kultury w Resku Anna Bogdañska.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³
uroczystoœæ proboszcz reskiej parafii ksi¹dz doktor Tadeusz Uszkiewicz, wprowadzaj¹c w nastrój œwi¹teczny wszystkich przyby³ych, modl¹c siê i dziel¹c op³atkiem. Pani
Ludmi³a Porêbska przewodnicz¹ca
Ko³a Emerytów, podziêkowa³a za
pomoc w zorganizowaniu wigilijnego przyjêcia i za wsparcie finansowe
przewodnicz¹cej Rady Miejskiej,

burmistrzowi,
Stowarzyszeniu
„Arka”, Stowarzyszeniu „Monar”
oraz dyrektor Centrum Kultury i jej
pracownikom.
Zaproszeni goœcie obejrzeli jase³ka i wys³uchali kolêd w wykonaniu dzieci, przygotowanych do wystêpów przez panie Jolantê Furman
z Centrum Kultury, Alicjê Bilsk¹ i
siostrê Zytê ze Szko³y Podstawowej
w Resku oraz Jacka Gajdzisa z Centrum Kultury. Wigiliê zorganizowa³o
Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Resku, Stowarzyszenie
„Arka” oraz Centrum Kultury.
„Wigilia dla Samotnych” sta³a
siê ju¿ tradycj¹ i zaproszeni mieszkañcy w coraz wiêkszym gronie
dziel¹ siê op³atkiem i smakuj¹ potrawy wigilijne, s³uchaj¹c kolêd i pastora³ek.
(r)

tygodnik ³obeski22.12.2008 r.

Wigilia z pismem
w tle

(WÊGORZYNO). W miniony
pi¹tek w Szkole Podstawowej mia³o
miejsce spotkanie op³atkowe dla
samotnych i niepe³nosprawnych.
Mi³a atmosfera kolacji odbi³a siê
czkawk¹ podczas obrad Rady Miasta i Gminy.
W szkolnej sali spotka³o siê oko³o trzydziestu osób samotnych, dla
których tego typu spotkanie by³o
okazj¹ do wyjœcia z domu i mi³ego
spêdzenia czasu w bliskim sobie gronie osób.
Na suto zastawionym stole nie
zabrak³o tradycyjnych dañ ani s³odkoœci. Pojawi³ siê m.in. barszcz czerwony, uszka, pierogi i oczywiœcie
ryby. Nie zabrak³o równie¿ tradycyjnego sernika, makowca i kutii.
W spotkaniu op³atkowym
uczestniczy³a m.in. burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp dzieci.
Najm³odsi œpiewali kolêdy i pastora³ki.
Po mi³ej i sympatycznej atmosferze nast¹pi³ jednak zgrzyt. Podczas

sesji, która odby³a siê jeszcze w trakcie spotkania op³atkowego, radni
odmówili sfinansowania kolacji z
bud¿etu. Stwierdzono, ¿e koszty
kolacji powinna pokryæ burmistrz
Wêgorzyna z w³asnej kieszeni, tak
jak to dotychczas czynili radni, którzy zapocz¹tkowali tê tradycjê. Burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz broni³a siê twierdz¹c, ¿e zabrak³o pieniêdzy, bowiem dyrektor OPS
przy konstruowaniu bud¿etu zapomnia³a wpisaæ koszty kolacji. Chodzi³o o kwotê 2 tys. z³. Radni opozycyjni byli jednak nieprzekonani,
twierdz¹c, ¿e skoro oni z w³asnych
diet musz¹ pokrywaæ wszystkie organizowane przez siebie spotkania i
wydarzenia, to tak samo powinna
uczyniæ burmistrz. Na dowód, ¿e tak
s¹ traktowani, przewodnicz¹ca rady
pokaza³a pismo z proœb¹ radnych, w
którym prosili o wsparcie finansowe
na organizacjê jednej z uroczystoœci,
na którym to piœmie burmistrz odrêcznie napisa³a, aby radni pokryli
koszty z w³asnych diet.
mm
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Przedszkole Miejskie w Resku

Wigilia w Cechu

Miko³aj w przedszkolu

Wigilijne Polaków
rozmowy

(RESKO) Na ten dzieñ przedszkolaki w Resku czeka³y ca³y rok.
W dniu 16 grudnia do przedszkola
zawita³ Miko³aj oraz liczni goœcie.
W tym dniu odby³a siê impreza „I
Ty mo¿esz zostaæ œw. Miko³ajem”,
integruj¹ca spo³ecznoœæ przedszkoln¹ oraz przyjació³ przedszkola przedstawicieli w³adzy lokalnej, radnych, zak³adów pracy i rodziców.
Dzieci zaprezentowa³y swoje osi¹gniêcia artystyczne w repertuarze
zimowym, bajkowym i œwi¹tecznym.
Nie zabrak³o wspólnych pl¹sów, zabaw, ¿yczeñ sk³adanych przy dŸwiêkach kolêd oraz upominków.
Akcja po³¹czona by³a z kiermaszem ozdób bo¿onarodzeniowych.
Wyroby na kiermasz przygotowa³y

dzieci przy pomocy nauczycieli, pracowników obs³ugi oraz rodziców.
Zebrane podczas sprzeda¿y œrodki
zasil¹ fundusz Rady Rodziców
Przedszkola Miejskiego w Resku i
przeznaczone zostan¹ na potrzeby
dzieci przedszkolnych.
Organizatorzy kieruj¹ podziêkowania do: radnych powiatu A. Gradusa i J. Michalczyszyna, sekretarza
gminy Resko Danuty Mielcarek,
przedstawicieli Nadleœnictwa Resko
M. Borowskiego i Z. Mi³ka, prezydium Rady Rodziców: K. Sobañskiej-Je¿yk, T. Soroczyñskiego i M.
Kubienia oraz przedstawicieli trójek
grupowych, do sponsorów przedszkola A. i O. Je¿ów, OPS Resko - A.
Zieliñskiej-Opar, za przyjêcie zaproszenia i obecnoœæ.
(r)

Z kolêd¹ w podziêce

(RADOWO MA£E). Niezwykle
ciep³ym akcentem rozpoczê³a siê sesja Rady Gminy w tej miejscowoœci.
Na obrady przyby³a m³odzie¿ z Zespo³u Szkól w Radowie Ma³ym, by w
oryginalny sposób podziêkowaæ za
wymianê okien w szkole. Chór dziewczêcy odœpiewa³ kolêdy, sk³adaj¹c
przy tym ¿yczenia bo¿onarodzeniowe
oraz obdarowuj¹c samorz¹dowców i
radnych anio³ami wykonanymi w
pracowni witra¿u. ¯yczenia zosta³y
wydrukowane na wykonanym przez
uczniów papierze czerpanym.

- Bardzo cieszymy siê, ¿e mamy
nowe okna. Dziêki temu, ¿e zosta³y
wymienione jest cieplej, jaœniej i
estetycznie. Bardzo dziêkujemy za
tak szybk¹ decyzjê. Firma, która
wygra³a przetarg, bardzo sprawnie
wszystko zorganizowa³a. Sprawi³o
nam to du¿o szczêœcia i radoœci. W
miko³ajki praca by³a ju¿ w³aœciwie
zakoñczona, teraz do zrobienia jest
jeszcze tylko piwnica, ale to ju¿ dodatkowo. Bardzo dziêkujemy – powiedzia³a dyrektor szko³y Ewa Radanowicz.
mm

(£OBEZ) Tradycjê spotkañ wigilijnych od kilku lat
podtrzymuje zarz¹d Cechu Rzemios³ Ró¿nych w £obzie.
Tak by³o i w tym roku. Spotkanie op³atkowe odby³o siê
w miniony pi¹tek.
- Zebraæ przedsiêbiorców jest
bardzo trudno, zw³aszcza przed
œwiêtami, wiêc przyszli ci co chcieli
- powiedzia³ starszy ³obeskiego Cechu Henryk Milczarkowski. W kameralnym gronie wszyscy z³o¿yli
sobie ¿yczenia ³ami¹c siê op³atkiem.
Na stole królowa³y ryby, sa³atki,
grzybki, ciasta i paszteciki z barszczem – wszystko w³asnorêcznie
przygotowane.
Okaza³o siê niespodziewanie, ¿e
niektórzy, choæ ju¿ w œrednim i starszym wieku – maj¹ spore doœwiadczenie w kontaktach z zagranic¹ i
tamtejszym kapitalizmem. Snuto
wiêc dramatyczne, choæ dzisiaj ju¿ ze
œmiechem, opowieœci o robieniu interesów w czasach prze³omu, o
pracy w Stanach Zjednoczonych, by zwieñczyæ je wnioskami, ¿e najlepiej jest jednak w
domu, w Polsce. Takie doœwiadczenia to kawa³ historii rodz¹cego siê w kraju kapitalizmu, który
warto by³oby kiedyœ spisaæ dla
wyje¿d¿aj¹cych zagranicê, marz¹cych o lepszym miejscu gdzie indziej.
W Cechu spotkali siê: Henryk
Milczarkowski, Barbara £owkiet,
Henryka Metza, Barbara Daniel, Irena Grabowska, Grzegorz Tokarski –
zastêpca dyrektora PUP i bêd¹ca tu
na sta¿u Weronika Prusak oraz Andrzej Raiñczuk – znakomity znawca
grzybów i ryb, które zaserwowa³, i
jak to siê kiedyœ mówi³o – z³ota r¹czka do wszystkiego.
KAR

Œwi¹teczne refleksje
Choinka piêknie ubrana z r¹k babci
i dziadka nam przekazana,
tej pierwszej gwiazdki wszyscy czekamy, a pod choink¹ coœ tam szukamy.
Tysi¹ce lampek i œwiecide³ek b³yszcz¹
wœród p³atków i jode³ek
ta atmosfera co œwi¹t dotyczy œwiate³
jak gwiazdek, któ¿ ich policzy!
Domy i drzewa po same chmury,
zdobi¹ przepiêkne z lampek figury
Choinki, gwiazdy - jak kolorowo
By œwiêta spêdziæ mi³o, weso³o.
Dosyæ biegania i naszej pracy,
z rodzin¹ wspólnie si¹dŸ przy kolacji
Wœród Nocnej Ciszy i W ¯³obie Le¿y
Z dala dziœ ka¿dy na Pasterkê bie¿y.
Sto³y œwi¹teczne a¿ narzekaj¹,
¿e pod ciê¿arem siê uginaj¹
I nam jest ciê¿ko od przejedzenia,
œniadanie w obiad wnet siê zamienia.
Spacerek w œwiêta jest zalecany
idŸ z dzieckiem mamo, tato kochany.
Dziadzio i babcia taka przemi³a,
bo taka wa¿na w œwiêta rodzina.
A œwiêta polskie – tyle pysznoœci!
Ca³a rodzina tak siê ugoœci,
przy pe³nym stole poje, popije
-szczêœliwy kto w zgodzie
z rodzin¹ ¿yje.
Zofia Bus

OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

MOTORYZACJA

Œwidwin

£obez

Region

Zatrudniê diagnostê, mechanika,
elektryka samochodowego. Tel.
502 565 278.

Sprzedam mieszkanie 2 pok., II p. w
£obzie. Tel. 091 397 40 28.

PRACA

Gryfice

Zatrudniê pracowników z umiejêtnoœciami k³adzenia kostki polbruk,
ruroci¹gów
wodno-kanalizacyjnych oraz murarzy. Atrakcyjne p³ace. Tel. 091 384 08 39.
Poszukujê do wspó³pracy In¿yniera
lub Technika Budownictwa tel. 600/
824-591.
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie pracownika do produkcji i monta¿u okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel. 091 387 71 20.

Drawsko Pom.
Kierowca kategorii C + E poszukuje
pracy na terenie Z³ocieñca i okolic.
Tel. 608 771 547.

INNE

Region
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
697 610 223.
Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

£obez
Sprzedam piec C.O., miech kowalski skórzany. Tel 694 140 816
Sprzedam hurtowo choinki. Cena 5
z³ za sztukê. Tel. 604 997 741.
Drewno opa³owe. Tel. 506 402 140.
Sprzedam wannê pó³okr¹g³¹ z hydromasa¿em. Cena 2 tys. z³otych.
Tel. 091 397 49 47 – wieczorem.
Sprzedam lady ch³odnicze, rega³y
metalowe regulowane, wagi elektroniczne, metkownice, rega³y
szklane na cukierki. Tel. 601 212
335.
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. Tel.
091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 63 mkw. w Œwiêtoborcu.
Tel. 609 863 917, 721 141 009.
Kawalerka 28 mkw. w £obzie w bloku, parter. Cena - 88 tys do uzgodnienia. Tel. 605 980 898 lub 607
281 442.
Pilnie poszukujê ma³ego mieszkania (mo¿e byæ kawalerka) do
wynajêcia w £obzie lub okolicy.
Tel. 516 921 453.

Gryfice
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Wynajmê mieszkanie 2 pok., kuchnia i ³azienka, niezale¿ne wejœcie.
Tel. 509 431 779.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

US£UGI
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.

Region
Instalacje elektryczne, systemy wideofonowe, domofonowe. Tel.
666-173-196.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0604 221 339; 091 395 41
72.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972.
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.

Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.

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

NIERUCHOMOŒCI

£obez
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg
5000 km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

Sprzedam dochodowy kiosk typu
RUCH z lokalizacj¹ i mediami –
£obez. Te. 607 587 076.

Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.

Sprzedam dzia³ki budowlane (10,
11, 12 arów) w £obzie przy ul. Strumykowej. Tel. 509 448 017.

Q Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.

Sprzedam gara¿ murowany w Wêgorzynie. Tel 0 608 813 947.

Sprzedam Opel Vectra C kombi, rok
prod grudzieñ 2004, bordowy metalik, przebieg 108000km, zadbany,
ksi¹¿ka serwisowa, 1 w³aciciel w
Polsce i w Niemczech, w Polsce od
lutego 2008, NOWE: klocki i tarcze
hamulcowe przód i ty³, kompletny
rozrz¹d, opony letnie 16", du¿y przegl¹d klimatronic, bezwypadkowy,
cena 44900 z³, og³oszenie prywatne, tel: 0605 522 340,W CENIE
DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO W ASO OPEL W DNIU
ZAKUPU PRZEZ KLIENTA, mo¿liwosc wys³ania zdjeæ na maila.

£obez
BMW 316 za tys. z³. rok 93-94, czarny, ABS, elektr. Szyby, lusterka,
dach, alu+zimowe z felgami, 1xAIRBAG, alarm z pilotem, centr. zamek, nowe tarcze, klocki, rozrz¹d,
œwiece, paski, filtry. Tel. 607 281
442.
Sprzedam Fiat Punto rocznik 97
cena 6800, Panda 04 cena 16400,
Pontiak 95 cena 24 000. Tel. 604
997 741.
Polonez GTI 1600, rok pr. 1996 –
stan idealny – zaproponuj cenê i
kup. Tel. 660 421 037.
Fiata 126p r. 1989 sprzedam. Tel.
091 391 43 88.
Sprzedam Fiata 126p i Tawriê. Tel.
728 364 060.

Gryfice
Sprzedam OPEL CADET, r.pr. 1988,
1,6, benzyna, gaz. Cena 1.500,00
z³. Tel. 782 925 431.

INNE

Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

Gryfice

Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Gara¿e blaszane, wiaty, kioski –
najtaniej. Dowóz gratis. Tel. kom.
0605 286 058; 059 833 45 36.

Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Gryfice
Sprzedam dom wolnostoj¹cy w
Gryficach. Tel. 505 081 153.
Sprzedam dzia³ki w Rzêskowie.
Tel. 512 584 156.

Œwidwin
Wynajme lokal przystosowany na
dzialalnoœæ, gabinet, biuro. Lokal
polo¿ony na ul. Miroslawieckej
38,teren bylego POMu, obok Stacja
kontroli Pojazdu. 45 m2, 2,8 m2
ubikacja, meisce Parkingowy.
Kontakt: 094 - 36 71543 lub
694476882.
Sprzedam piekarniê w Œwidwinie
przy ul. 3-go Marca 17.
Wiadomoœæ: tel. kom. 665 555
195, 667 143 991.

Region
Sprzedam kawalerkê 42 mkw. w
D¹browie Bia³ogardzkiej gmina
R¹bino. Tel. 502 431 002.

NAUKA

Gryfice
P³oty – korepetycje – chemia i jêzyk angielski dla pocz¹tkuj¹cych i
œrednio zaawansowanych. Tel.
664 973 043.

MATRYMONIALNE

Region
Pan lat 52 zapozna pani¹ w celu
matrymonialnym. Tel. 790 898 075.
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„Arka”, m³odzie¿, œwietlice, zespo³y i sponsorzy w wielkiej akcji pomocowej

Rozdali 300 paczek
(RESKO) W dniu 13 grudnia w
Resku, jak co roku, odby³a siê impreza plenerowa „I ty mo¿esz zostaæ
Œwiêtym Miko³ajem”.Akcjê zorganizowa³o Stowarzyszenie Na Rzecz
Pomocy Rodzinie „ARKA”.
Na rzecz dzieci z ubogich rodzin
przygotowano 300 paczek na kwotê
9 tys. z³. To dziêki sponsorom, wœród
których by³o 68 osób fizycznych,
zak³ady pracy i osoby prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W teren
wyjecha³o 5 samochodów z paczkami, a po ulicach miasta chodzi³ Œwiêty Miko³aj z dwoma œnie¿ynkami.
Role Miko³ajów i œnie¿ynek pe³ni³a
m³odzie¿ z LO w Resku, w ramach
wolontariatu.
Impreza zosta³a uœwietniona
wystêpami dzieci z poszczególnych
œwietlic œrodowiskowych z £ugowiny, Lubienia Dolnego, Przemys³a-

Kazimierz Ziêba

Gwiazdka
Gwiazdka z nieba ju¿ siê zbli¿a
Zaraz wszystkim nam zaœwieci
Bêdzie mi³o i radoœnie
Najprzyjemniej spêdz¹ dzieci.
Ju¿ choinki s¹ ubrane
Strojne, w lampki kolorowe
Pod choink¹ s¹ prezenty
Wszystkie piêkne, s³odkie, zdrowe.
wia, Siwkowic, £osoœnicy oraz zespo³ów z Centrum Kultury w Resku
i „SKAN” z DPS.
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie „ARKA” sk³ada ser-

deczne podziêkowania wszystkim
sponsorom za z³o¿one datki pieniê¿ne i rzeczowe oraz za nieodp³atny
transport umo¿liwiaj¹cy rozwiezienie paczek po terenie gminy.
(r)

Usi¹dŸ razem do wieczerzy
Kiedy gwiazdka z nieba z³oci
Przy op³atku te¿ ¿yczenia
Bêd¹ sk³adaæ starsi, m³odzi.
PójdŸmy razem na pasterkê
Kiedy pó³noc ju¿ wybija
Podziêkowaæ Bogu za rok spêdzony
Który szybko nam przemija.
Cieszmy siê wiêc wszyscy razem
Pozostawmy spory, niepokoje
Bêdzie lekko nam na sercu
Wszyscy – bracia, siostry moje.
Kazimierz Ziêba
Gwiazdka 2008-12-17
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Jase³ka w Radowie Wielkim

(RADOWO WIELKIE) Bo¿e
Narodzenie to czas na to, by
choæ przez chwilê zatrzymaæ siê
w biegu. Jak co roku prze¿ywamy
radoœæ oczekiwania na cud,
który zdarza siê nieodmiennie
od ponad dwóch tysiêcy lat.
17 grudnia br. dzieci z Niepublicznej
Szko³y Podstawowej, Niepublicznego
Gimnazjum i Oœrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim w przepiêkny sposób
przedstawi³y dzieñ narodzin Jezusa.
Na uroczystoœæ zaproszono osoby
zaprzyjaŸnione z Placówk¹, najbli¿sze
dzieciom i rodzicom - pana Arkadiusza
Czerwiñskiego, burmistrza Reska,
przedstawiciela Starostwa Powiatowego w £obzie - pana Wies³awa Ma³ego,
dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej oraz proboszcza ksiêdza Jacka Szunejko.
U bram ma³ego koœcio³a dzieci, pracowników, rodziców i zaproszonych

goœci przywitali kolêdnicy. Na o³tarzu
w ubogiej stajence Józef, Maria i Jezus,
a przy nich zwierzêta…
Uroczystoœæ rozpocz¹³ przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹, Ruchow¹ i Autyzmem – czytaniem z Ewangelii Œw. £ukasza, radoœnie
zatañczy³y ma³e anio³ki, zaœpiewali
pasterze, renifery zagra³y na gitarach
rockow¹ pastora³kê, trzej królowie
przynieœli dary od „czterech pór roku”,
a dzieci z ca³ego œwiata z³o¿y³y w
¿³óbku skromne upominki. Na koniec
Œwiêty Miko³aj rozda³ œliczne prezenty ufundowane przez Bank Dzieciêcych Uœmiechów – Bank Zachodni
WBK, burmistrza Iñska, rodziców z
Iñska i Drawska Pomorskiego oraz zaprzyjaŸnionych Norwegów.
Poœród zapalonych œwiec, kolêd,
woni œwi¹tecznych potraw i choinek, na
naszych oczach znowu urzeczywistni³a siê stara opowieœæ… Jak co roku by³y
³zy, wzruszenie i moc ¿yczeñ p³yn¹cych z g³êbi serca.

Monika Duszyñska

Orlik przed œwiêtami?

(£OBEZ). Ju¿ na ukoñczeniu s¹
prace zwi¹zane z budow¹ boiska
Orlik 2012 w £obzie. Boisko trawiaste jest ju¿ zrobione. Pracownicy
œpiesz¹ siê, by zakoñczyæ zadanie
przed œwiêtami. Z tego te¿ powodu
z³o¿yli zapewnienia, ¿e Orlik bêdzie
gotów przed, by oni sami mogli spê-

dziæ œwiêta z rodzin¹ i ju¿ nie wracaæ
do pozostawionego zadania.
W miniony czwartek pracownicy
k³adli jedn¹ z ostatnich warstw.
Postawiony namiot ma za zadanie wysuszyæ teren oraz utrzymywaæ dodatni¹ temperaturê wewn¹trz.
mm
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Z tradycj¹ na ty

(£OBEZ). Tradycyjnie ju¿ w
okresie przedœwi¹tecznym w szko³ach odbywa³y siê jase³ka oraz koncerty kolêd i pastora³ek a w Szkole
Podstawowej nr 2 odby³a siê doskona³a prapremiera opowieœci opartej
na legendzie o góralu Zwyrtale...
W minion¹ œrodê w Szkole Podstawowej nr 2 mia³o miejsce niecodzienne
wydarzenie. Otó¿ uczniowie klasy IVA
na bazie góralskiej legendy o Zwyrtale
zaprezentowali przedstawienie wed³ug
scenariusza Renaty Siarkiewicz – wychowawczyni klasy IVA.
W rolê Zwyrta³y, górala, który po
œmierci trafi³ do nieba i tam swoj¹ przepiêkn¹ muzyk¹ narobi³ k³opotów wcieli³a siê Oliwia Rybiñska. Jej doskona³a
gra aktorska sprawi³a, ¿e nie tylko dzieci ale i doroœli z zachwytem œledzili losy
górala i... anio³ów. Humorystyczna historia o góralu, który po œmierci wybra³
siê do nieba ze swoimi ukochanymi
skrzypcami pod pazuch¹ i tam za zgod¹
Boga (w góralskim ubraniu) gra³ góralsk¹
muzykê, ma w sobie g³êbiê przekazu, o
której czasami zapominamy. „Jak muzykant Zwyrta³a narobi³ w raju k³opotów...”, to opowieœæ o mi³oœci do gór i
góralskiej muzyki. Nawet po œmierci
mi³oœæ do muzyki by³a tak silna, ¿e graniem swoim zarazi³ ca³e niebo, a anio³y
zamiast œpiewaæ psalmy – tañcowa³y
góralskiego.
W konsekwencji Zwyrta³a musia³
opuœciæ niebo i anio³ów. Wróci³ wiêc do
swoich ukochanych gór, by jego granie
i góralska muzyka nie odesz³a w otch³añ
zapomnienia.
Na prapremierowym przedstawieniu obecny by³ burmistrz £obza Ry-

szard Sola, który m³odym aktorom
wrêczy³ s³odki upominek. Nale¿a³o siê,
bowiem widaæ by³o, ¿e wszyscy, którzy przygotowywali przedstawienie
w³o¿yli w nie wiele pracy. Zarówno p.
Renata Siarkiewicz, jak i rodzice, którzy przygotowali dzieciom kostiumy
oraz m³odzi aktorzy, którzy pokazali,
¿e wystarczy wydobyæ z nich potencja³, by mog³y przedstawiæ swoje talenty. Pozostaje nadzieja, ¿e przedstawienie pt. „Jak Zwyrta³a narobi³ w niebie
k³opotów...” bêdzie mog³o obejrzeæ
szersze grono.
Ju¿ na drugi dzieñ koncert kolêd i
pastora³ek dali uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1. Na sali zaproszeni byli
milusiñscy z przedszkola miejskiego.
Uczniowie szko³y pokazali, ¿e kolêdy
i pastora³ki niekoniecznie nale¿y œpiewaæ tradycyjnie. W sposób weso³y,
troszkê na styl rewii amerykañskiej,
czasami powa¿nie odœpiewano ró¿ne
bardziej lub mniej znane pieœni bo¿anarodzeniowe. Przy kolêdzie „Cicha noc”
przedszkolaki w³¹czy³y siê do œpiewania, dziêki czemu niemal ca³a sala œpiewa³a wraz z g³ównymi wykonawcami.
Na sali, wœród widzów nie zabrak³o
³obeskich burmistrzów.
Szko³a przygotowa³a równie¿ wystawê o anio³ach oraz kiermasz bo¿onarodzeniowy, na którym mo¿na by³o
zakupiæ wyroby wykonane przez tutejszych uczniów np. ceramicznego
anio³a czy kartkê œwi¹teczn¹ oraz
ozdobne choinki wykonane przez rodziców.
W tym samym dniu w SP2 odbywa³y siê kolejne przedstawienia w wykonaniu uczniów tej szko³y.
mm

SPORT
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Pi³karzami Sparty Wêgorzyno bêdzie rz¹dziæ kobieta

Z³a wspó³praca z urzêdem – mówi zarz¹d
i podaje siê do dymisji
(WÊGORZYNO) Wêgorzyñska Sparta nie ma szczêœcia do zarz¹dzaj¹cych. Po wejœciu do V ligi
i okresie stabilizacji znowu nast¹pi³ okres zawirowañ. Stary zarz¹d
poda³ siê do dymisji, a nowym bêdzie
rz¹dziæ Joanna Stasiak, wybrana
na prezesa klubu na sobotnim zebraniu walnym. Niektórzy obserwatorzy tych zmian zastanawiaj¹
siê, czy to by³o gaszenie po¿aru, czy
klub dopiero czeka g³êboki kryzys.
Walne odby³o siê w minion¹ sobotê, 20 grudnia. Stary zarz¹d poda³
siê do dymisji. Zdarza siê to bardzo
rzadko w przypadku, gdy klub osi¹ga sportowy sukces, a takim bez
w¹tpienia by³ awans Sparty do V
ligi, a zespó³ po pocz¹tkowo s³abszej
grze mia³ œwietn¹ koñcówkê i zaj¹³ 10
miejsce w tabeli rundy jesiennej.
Powodem kryzysu mog¹ byæ sprawy finansowe, ale te nie by³y z³e, bo
klub dosta³ w tym roku 118 tys. z³, a
w przysz³ym rada miejska podnios³a
mu bud¿et do 145 tys. z³. Co wiêc
sta³o siê w klubie?
Jak nam powiedzia³ ustêpuj¹cy
prezes Marcin Szostakiewicz –
jedn¹ z najistotniejszych przyczyn
z³o¿enia rezygnacji przez zarz¹d by³a
z³a wspó³praca z urzêdem miejskim.
- Prezes Szostakiewicz sta³ siê
niewygodny dla urzêdu, bo nie
chcia³ podpisywaæ wszystkiego, co
mu podsuwano. - mówi o kryzysie na
linii klub – urz¹d jeden z by³ych
cz³onków zarz¹du. Przypomina problemy klubu z przejêciem pomieszczeñ w budynku nowego gimnazjum. - Dostaliœmy chyba 5 lub 6
projektów umów do podpisania, bo
ci¹gle coœ nie gra³o i prezes nie zgadza³ siê na podpisanie bubla, wiêc
ich to denerwowa³o. Najlepiej wszêdzie mieæ miernych, ale wiernych,
którzy na wszystko bêd¹ siê godziæ.
- komentuje sobotnie wybory.
- Nie mogliœmy siê dogadaæ, nie
by³o wspó³pracy, choæby pomocy
prawnej ze strony urzêdu w sprawach rozliczeñ. W tym roku zbyt
póŸno og³oszono konkurs dla klubu
i umowê podpisaliœmy dopiero w
marcu, a w styczniu i lutym trzeba
by³o przecie¿ normalnie pracowaæ.
¯eby dostaæ drug¹ transzê dotacji
musieliœmy siê rozliczyæ z pierwszej.
Z³o¿yliœmy papiery i dostaliœmy
drug¹ transzê, a dzisiaj kwestionuje
siê wydatki za tamten okres. To niepowa¿ne – mówi.
Kontrola NIK za 2007 rok zakwestionowa³a wynagradzanie prezesa
i kierownika zespo³u, gdy¿ w ofercie

z³o¿onej do urzêdu zabrak³o dwóch
s³ów. Zdaniem prezesa to by³o niedopatrzenie, wiêc z³o¿y³ odwo³anie
od tej decyzji do Kolegium Odwo³awczego. Czeka na decyzjê.
Z kolei niedawno skarbnik gminy
zakwestionowa³a wydatki poniesione na pocz¹tku roku, gdy nie z winy
klubu nie by³a podpisana umowa na
dotacjê, bo urz¹d spóŸni³ siê z jej
przygotowaniem. To ponad 20 tys.
z³. Tu i ówdzie padaj¹ zarzuty, ¿e zarz¹d narobi³ d³ugów i rezygnuj¹c
ucieka od problemów.
- W zarz¹dzie byli szefowie wêgorzyñskich firm, którzy wk³adali w
klub swoje pieni¹dze, wiêc ten zarzut
jest niepowa¿ny. Co, okradali by
sami siebie? Pozwalali by na ich
marnotrawienie? Wielokrotnie próbowaliœmy, by usi¹œæ i rozmawiaæ,
rozwi¹zywaæ problemy, jakie siê pojawiaj¹, ale po drugiej strony nie
by³o woli. Nawet pan Stanis³aw Paw³owski, który zjad³ zêby na pi³ce, te¿
to zauwa¿y³. Jak mamy siê ca³y czas
t³umaczyæ i biæ g³ow¹ w mur, to mamy
dosyæ. - mówi inny cz³onek zarz¹du.
Stary zarz¹d dzia³a³ w sk³adzie:
Marcin Szostakiewicz – prezes,
Krzysztof GwóŸdŸ – wiceprezes oraz
Krzysztof Makarski, Stanis³aw Turek, Stanis³aw Paw³owski, W³adys³aw Nadkierniczny i Marek Michalczyszyn.

Teraz Joanna
Stasiak bêdzie
rz¹dziæ Spart¹

Powo³ano nowy zarz¹d w sk³adzie: Joanna Stasiak – prezes, Piotr
Jargot – wiceprezes, Andrzej Stasiak – sekretarz, Tomasz Side³ –
skarbnik, a cz³onkami zostali Daniel
Romañczyk, Krystian Zgórski i
Marcin ¯aworonek (gospodarz
stadionu).
Zmiany zasz³y równie¿ w Komisji Rewizyjnej. Po z³o¿eniu rezygnacji przez Waldemara Konefa³a jego
miejsce zaj¹³ Robert Lekki.
- Klub przejê³a ekipa pani burmistrz – ocenia kibic, który zadzwoni³ do nas po wyborach. - Zobaczy

pan, teraz wszystkie problemy klubu z urzêdem zostan¹ rozwi¹zane
jak za dotkniêciem czarodziejskiej
ró¿d¿ki. Niech pan zanotuje, by nie
by³o zaskoczenia w przysz³oœci, bo
to nie koniec zmian. Trenera GwoŸdzia zast¹pi Side³, a Nowackiego –
Stasiak. Z klubu odejd¹ Kliœ, Grochu i Samal. Mo¿e wróci stary sponsor. Tu nie myœli siê o sporcie, tylko
uprawia tak¹ œmieszn¹ gminn¹ polityczkê – kto kogo. Niech pan zapamiêta te s³owa i wróci do nich za pó³
roku. - mówi. Oczywiœcie, ¿e bêdziemy siê przygl¹daæ.
KAR

DALP zakoñczona (30.11 - 21.12. 2008 r.)

„NiedŸwiadki” najlepsze

FINA£ 21.12.2008 (niedziela)
LZS OSTRZYCA
- NIED•WIADKI DOBRA 1:6
DRAGON KRZEMIENNA
- FC B£¥DKOWO MANHATTAN DOBROPOLE
- ¯YWCZYK BIENICE 4:1
GALAKTIKOS DOBRA
- NEHUERA 5:1

(DOBRA) Wczoraj zakoñczy³a siê
Doberska Amatorska Liga Pi³karska.
Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek oraz
prezes M-G LKS „Sarmata” Antoni
Kontowicz wrêczyli puchary, medale i
nagrody rzeczowe trzem zwyciêskim
dru¿ynom V edycji Doberskiej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej.
Zwyciê¿y³a
dru¿yna
NIE-

D•WIADKI Dobra wygrywaj¹c
wszystkie swoje mecze! Drugie miejsce
zaj¹³ zespó³ GALAKTIKOS Dobra, a
br¹zowe medale zdobyli zawodnicy z
MANHATTANU Dobropole. Najwiêcej bramek strzeli³ Emilian Kamiñski
(GALAKTIKOS), a najlepszym bramkarzem zosta³ Marcin Kamiñski, równie¿ z Galaktikos.
(r)

Tabela koñcowa
1. NIED•WIADKI Dobra 7 21 53:7
2. GALAKTIKOS Dobra 7 18 44:12
3. MANHATTAN Dobropole 7 15 20:12
4. LZS Ostrzyca
7 9 25:23
5. DRAGON Krzemienna 7 9 15:19
6. ¯YWCZYK Bienice
7 9 22:31
7. NEHUERA
7 3 18:37
8. FC B³¹dkowo
7 0 4:60
Strzelcy bramek:
21 - Emilian Kamiñski (GALAKTIKOS DOBRA),
20 - Damian Padziñski (NIED•WIADKI DOBRA),
10 - Wojciech Bonifrowski (NIED•WIADKI DOBRA), Mateusz Malinowski (NEHUERA).
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GMINNY PRZEGL¥D
KOLÊD I PASTORA£EK
– WÊGORZYNO 2008
18 grudnia 2008 roku odby³
siê, po raz dziesi¹ty, Gminny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek, zorganizowany przez Parafiê Wniebowziêcia NMP i Szko³ê Podstawow¹
w Wêgorzynie.

Mariusz

Udzia³ wziê³y w nim dzieci z placówek oœwiatowych po³o¿onych na
terenie gminy Wêgorzyno: przedszkola w Wêgorzynie oraz szkó³
podstawowych w Runowie Pomorskim i Wêgorzynie i gimnazjum. Do
konkursu zg³oszono 25 osób.
Do sali gimnastycznej szko³y
podstawowej zaproszono mieszkañców gminy, gdzie o godzinie
16.00 rozpoczê³o siê gminne kolêdowanie.
M³odzi artyœci zostali podzieleni
na trzy kategorie wiekowe:
1. przedszkole i kl. 0-III
2. klasy IV-VI szko³y podstawowej
3. gimnazjum.
Wystêpy „kolêdników” ocenia³o jury w sk³adzie: Monika KuŸmiñska – przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Wêgorzynie, Zbigniew Kêdra – emerytowany nauczyciel SP
Wêgorzyno i ksi¹dz Daniel Sacik –
wikariusz parafii pw. Wniebowziêcia
NMP w Wêgorzynie.
Jak zwykle w takich sytuacjach
nie zabrak³o wielu emocji towarzysz¹cych ró¿norodnym konkursom z
udzia³em dzieci. Przeplata³y siê ³zy i
radoœci, i zawodu, zadowolenie i
miejmy nadziejê, ¿e chwilowe zniechêcenie. Najwa¿niejsze jednak
by³o samo œpiewanie, przygotowuj¹ce do Narodzenia Pañskiego.

Wyniki Gminnego Przegl¹du
Kolêd i Pastora³ek - Wêgorzyno
2008
Klasy 0 - III
I miejsce Gabriela Gielmuda „Tyle
dobrych nowin” SP Runowo Pom.
II miejsce Julia Kamiñska „Tyle
kolêd” SP Runowo Pom.
III miejsce Dawid Stasiak „O mili
królowie” SP Wêgorzyno
Klasy IV-VI
I miejsce Jakub Lenik „W ¿³obie
le¿y” SP Wêgorzyno
II miejsce Weronika Kamiñska
„Zaœpiewajmy kolêdê” SP Runowo
Pom.
III miejsce Anna Ko³odyñska
„Mizerna cicha” SP Wêgorzyno
Gimnazjum
I miejsce Justyna Szymalak
„Przynosimy w noc grudniow¹”
II miejsce Paulina Stachniuk
„B³ogos³awiona stajenka”
III miejsce Karol Pokrywka „Mi³oœæ rodzi siê zim¹”
Po za kategori¹ oceniono i wyró¿niono najm³odszego uczestnika
Przegl¹du, Patrycjê Poznañsk¹ z
przedszkola w Wêgorzynie. Czteroletnia dziewczynka brawurowo wykona³a pastora³kê „Wokó³ choinki”.
Swoj¹ interpretacj¹ podbi³a serca
widzów, jurorów, m³odych wykonawców i organizatorów. Takich
braw i aplauzu mogliby pozazdroœciæ Patrycji profesjonalni wykonawcy.
Kolejny Przegl¹d przeszed³ do
historii. Do zobaczenia za rok.
Dorota Stefanowska, Leszek
Dobrzyñski, Tomasz Kamiñski

Sygna³y czytelników

Skierowali mnie na bagno

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

- Dajê tysi¹c z³ nagrody temu , kto
ustawi³ znak na wysokoœci Polanowa k. £obza informuj¹cy, ¿e drog¹
leœn¹ mo¿na dojechaæ do Grabowa.
Jest to nowiutki znak, postawiony
niedawno. Jestem ze Œwinoujœcia,
kilka dni temu, o zmierzchu jecha³em
tras¹ £obez – Œwidwin. Widz¹c
nowy znak, skrêci³em w tê drogê. Nie
zdo³a³em ujechaæ zbyt daleko, gdy
wpakowa³em siê w bagno. Podrzuci³o mi samochód do góry, wjecha³em
w bagno i kamienie i nie by³o ¿adnej
szansy, aby siê stamt¹d wydostaæ.
Œci¹gn¹³em swoich ludzi z Drawska,
którzy mnie wydostali. Mam zniszczony przód i ty³ samochodu, zniszczony zosta³ te¿ bak. Mechanik w
£obzie za napraw za¿¹da³ 1200 z³. Za
to w³aœciciel drogi powinien zap³aciæ

mi odszkodowanie. By³em w starostwie w £obzie, to powiedziano mi,
¿e to nie ich wina, bo oznakowanie
wykonywa³ Zarz¹d Dróg Wojewódzkich oddzia³ w Stargardzie
(droga nale¿y do Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich – przyp. red.).
Kto stawia drogowskaz przez
drogê leœn¹, wskazuj¹c j¹ jako publiczn¹? Przecie¿ ta droga nie jest
przejezdna dla samochodów osobowych! Po co ten znak, skoro kawa³ek
dalej jest droga asfaltowa przez Byszewo?
Dajê 1000 z³ temu, kto ten znak
postawi³, jeœli po zmierzchu przejedzie tê trasê – powiedzia³ mieszkaniec Œwiniujœcia.
My ze swojej strony ¿yczymy
powodzenia.
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ROZMAITOŒCI - POLICJA

Ukrad³ wêgiel
(WÊGORZYNO) W okresie od 2
listopada do 7 grudnia br. nieznany
sprawca w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego w Wêgorzynie
podwa¿aj¹c drzwi wejœciowe, a nastêpnie skrad³ wêgiel o wartoœci 600
z³, na szkodê Malwiny H.

Kieszonkowiec w sklepie
(STAROGARD) W dniu 13
grudnia br. w Starogardzie, w sklepie
spo¿ywczym, nieustalony
sprawca skrad³ portfel wraz z pieniêdzmi w kwocie 1150 z³ i dokumentami: prawem jazdy i dowodem osobistym, na szkodê Czes³awa B. Portfel sprawca wyci¹gn¹³ z kieszeni
spodni.
Policja apeluje, aby w czasie
œwi¹tecznych zakupów dbaæ o pieni¹dze, portfele, dokumenty. Wartoœciowe przedmioty nie nale¿y trzymaæ w kieszeni spodni, czy te¿ w
otwartej torebce. Chwila nieuwagi i
mo¿emy straciæ nasze oszczêdnoœci.

Kolizja z dzikiem
(RESKO) W dniu 15 grudnia br.,
o godz. 22.20, na drodze Czarne –
Resko, kieruj¹cy samochodem marki Renault Dawid W. uderzy³ w wybiegaj¹cego na jezdniê dzika.
Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

Pamiêtajmy o osobach
starszych, samotnych

Konkurs czytelników
Nagrodê: mapê powiatu ³obeskiego oraz torbê ekologiczn¹ w tym tygodniu wygra³a El¿bieta Wiœniewska-Deberny z £obza. Gratulujemy.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

(£OBEZ) Kilka dni temu w
£obzie pani z Opieki Spo³ecznej powiadomi³a, ¿e nie mo¿e dostaæ siê do
mieszkania swojego podopiecznego. Przeby³y na miejsce s³u¿by ratownicze: Policja, Pogotowie Ratunkowe i Stra¿ Po¿arna. Stra¿acy wybili szybê w mieszkaniu. Po wejœciu do
œrodka policjanci zastali le¿¹cego na
tapczanie starszego mê¿czyznê, który by³ bardzo chory. Natychmiast zosta³ przewieziony do szpitala.
Zbli¿aj¹ siê najpiêkniejsze œwiêta - œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Nie
dla wszystkich s¹ one jednak czasem
radoœci i szczêœcia. Szczególnie w
tym okresie osoby samotne i chore
mog¹ dotkliwie odczuwaæ brak zainteresowania ze strony innych. Przyjrzyjmy siê naszym s¹siadom, czy
ktoœ nie potrzebuje pomocy, nie jest
chory, samotny... Zapukajmy, zapytajmy siê o zdrowie.

Uwaga kierowcy!
(REGION) Komenda G³ówna
Policji prowadzi akcjê „Odblaski
¿ycia”, maj¹c¹ na celu podniesienie
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bezpieczeñstwa na drogach. W ramach tej akcji, w porozumieniu z Instytutem Transportu Samochodowego oraz stacjami obs³ugi nale¿¹cymi do Holdingu Polskiego Zwi¹zku Motorowego odbywaj¹ siê bezp³atne badania i regulacja œwiate³
zewnêtrznych pojazdów. Pierwsza
taka akcja odby³a siê w miniony
weekend na stacji obs³ugi w Nowogardzie. Nastêpne odbêd¹ siê w
dniach 8 - 9 i 15 - 16 stycznia 2009 r.
w Warsztatach Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Drawsku Pomorskim przy
ul. Warmiñskiej 1a. Zapraszamy!

Przesadzili z alkoholem
(POWIAT) W dniu 16 grudnia br.
policjanci z terenu powiatu ³obeskiego musieli miêdzy innymi trzykrotnie podejmowaæ interwencjê wobec
osób bêd¹cych w stanie upojenia
alkoholowego. Jedna z takich osób
zosta³a przez policjantów znaleziona
w rowie melioracyjnym w pobli¿u
Reska. Mê¿czyzna le¿a³ w wodzie i
tylko wielkiemu szczêœciu zawdziêcza, ¿e siê nie utopi³.
Kolejny z mê¿czyzn zosta³ znaleziony w £obzie przy ul. Koœciuszki.
Tak¿e on o w³asnych si³ach nie by³ w
stanie wróciæ do domu. Trzeci z nich
zosta³ znaleziony na klatce schodowej swojego domu. Mia³ k³opoty z
dotarciem do swojego mieszkania.
Tego typu sytuacje s¹ zagro¿eniem dla takich osób z uwagi miêdzy
innymi na niskie temperatury, a równoczeœnie niestety powoduj¹ odci¹gniêcie policjantów od s³u¿by patrolowej, która zwiêksza bezpieczeñstwo pozosta³ych mieszkañców naszego powiatu.

Po¿ar gara¿u
(£OBEZ) W dniu 16 grudnia br.,
oko³o godz. 16.00 w £obzie, przy ul.
Bocznej, mia³ miejsce po¿ar jednego
z gara¿y. Okaza³o siê, ¿e spaleniu
uleg³ znajduj¹cy siê wewn¹trz samochód marki Opel Astra. Jak ustalili stra¿acy, prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³o zwarcie w instalacji elektrycznej pojazdu podczas
³adowania jego akumulatora.

NietrzeŸwy rowerzysta
(CIESZYNO) W dniu 16 grudnia
br., o godz. 18.10, na drodze Cieszyno – Winniki, policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej
kieruj¹cego rowerem Kazimierza S.
Po przeprowadzonym badaniu okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy znajdowa³ siê w
stanie nietrzeŸwoœci; 0.72 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

CMY K

Œpiewajmy kolêdy - Cicha noc
Cicha noc, œwiêta noc!
Pokój niesie ludziom wszem,
a u ¿³óbka Matka Œwiêta
czuwa sama uœmiechniêta
nad Dzieci¹tka snem. (2 x )
Cicha noc, œwiêta noc!
Pastuszkowie od swych trzód
biegn¹ wielce zadziwieni
za anielskich g³osem pieni,
gdzie siê spe³ni³ cud. (2 x )
Cicha noc, œwiêta noc!
Narodzony Bo¿y Syn!
Pan wielkiego majestatu
niesie dziœ ca³emu œwiatu
odpuszczenie win. (2 x )
Kolêda powsta³a 24 grudnia 1818 r.,
a wydana zosta³a w 1833 roku. Utwór
ma kilka polskich tekstów. Najbardziej
powszechny jest tekst Piotra Maszyñskiego (P. Maszyñski) Dwie Kolêdy,
Caecilia Nr 149 - ok. 1930.

