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Zamkn¹æ szko³ê w £abuniu
Wielkim, by „spi¹æ” bud¿et?
Zdecyduj¹ radni
30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Starszym ku pamiêci, m³odszym,
by znali historiê swojego kraju

(RESKO) Koniec roku
kalendarzowego i pocz¹tek
nowego, to dla samorz¹dów
gminnych wzmo¿ony okres
pracy. Jest to czas
zakañczania inwestycji,
podpisywania nowych umów,
przeprowadzenie konkursów
np. na upowszechnianie w
gminie sportu i kultury
fizycznej, ale g³ównie jest to
czas na planowanie i
uchwalanie przysz³orocznego
bud¿etu gminy.

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz

Zdajê sobie sprawê, ¿e tytu³
jest przewrotny, zw³aszcza w czasie, gdy œwiêta siê zbli¿aj¹, bo po
prostu s¹... w kalendarzu. S¹
oczywiste, jak to, ¿e oddychamy,
i trudno nawet sobie wyobraziæ
nasze ¿ycie bez œwi¹t.
A jednak coraz czêœciej upodabniaj¹ siê do dni wolnych od
pracy, z t¹ ma³¹ ró¿nic¹, ¿e œwiêta,
zw³aszcza te, zachowuj¹ swoj¹
jak¹œ magiê, dzisiaj coraz bardziej
obudowywan¹ przeró¿nymi gad¿etami, które maj¹ podkreœlaæ
ich wyj¹tkowoœæ. Bo jak s¹ wyj¹tkowe, to i zakupy robi siê wyj¹tkowe, wyj¹tkowe maj¹ byæ prezenty i nawet program w telewizji
ma byæ wyj¹tkowy. Wyj¹tkowo
wiêcej wydajemy pieniêdzy, nie
bardzo wiedz¹c, dlaczego.
Nawet tradycyjne obrzêdy niewiele ju¿ nam mówi¹, wiêc zachowujemy je raczej z przyzwyczajenia, ni¿ zrozumienia ich znaczenia. Coraz bardziej umyka nam
znaczenie i rozumienie. Wracamy
wiêc trochê jakby na drzewo, z
którego niedawno zleŸliœmy, by
odrywaæ siê od natury i wchodziæ
w kulturê.
Ale gdy dzisiaj mówimy o
kulturze, równie¿ niewiele rozumiemy, sprowadzaj¹c j¹ do rozrywki, wiêc znowu to drzewo i
tak krêcimy siê w kó³ko, jak pies
za w³asnym ogonem.
A przecie¿ w kulturze polskiej
ju¿ oko³o 500 lat temu ojciec naszej poezji, Jan Kochanowski, jasno wytyczy³ ów szlak, pisz¹c w
Satyrze:
Byd³o wiêcej nie szuka,
jedno aby ty³o,
Tego samego patrz¹c,
co jest cia³u mi³o,
Ale cz³eku,
którego dusza posz³a z nieba,
O tym czuæ,
o tym myœliæ ustawicznie trzeba,
Jakoby siê móg³ wróciæ
na miejsca ojczyste,
Gdzie spolnie przebywaj¹
duchy wiekuiste.

Z DRUGIEJ STRONY

Cz³owiek
w poszukiwaniu
œwiêta
To ty wiedz¹c, dzieciê me,
nie chyl siê za tymi,
Którzy swym zawo³aniem i
dary boskimi
Wzgardziwszy, towarzystwo
wziêli z bestyjami
I wyrzekli siê nieba
sproœnymi sprawami.

Trzeba przyznaæ, ¿e czasy
mamy sproœne. Wszystkie wa¿ne
pytania o nasz¹ cz³owiecz¹ kondycjê gdzieœ nam ulatuj¹. Dziœ cz³owiek, który mia³ brzmieæ dumnie,
brzmi t³umnie, jak to ktoœ zauwa¿y³. Bodaj¿e Jerzy Grotowski powiedzia³, ¿e jak cz³owiek spotyka
cz³owieka, to jest œwiêto. Kaza³
aktorom w swoim „Laboratorium” unosiæ siê, frun¹æ, pi¹æ siê
ku czemuœ, uœwiêcaæ siê. Kaza³
pytaæ siebie – Kim jestem? Dzisiaj
takie pytania ma³o kogo interesuj¹. Zwyciê¿a kult cia³a, a wiêc
powrót do natury, do cia³a, które
chce zaspokajaæ swoje potrzeby i
zmys³y (Byd³o wiêcej nie szuka,
jedno aby ty³o, Tego samego patrz¹c, co jest cia³u mi³o).
Czym jest wychodzenie cz³owieka z natury do kultury? I to opisa³ Jan Kochanowski, w tym¿e Satyrze, kieruj¹c s³owa do króla Zygmunta Augusta, wskazuj¹c, jakie
cechy s¹ potrzebne do dobrego
rz¹dzenia pañstwem. By nim rz¹dziæ – wszelkimi instytucjami
pañstwa – trzeba najpierw uzyskaæ w³adzê nad cia³em i zmys³ami, nad „mocarkami dziwnymi”,
które nas wodz¹ w przeró¿ne strony.
Poczni¿ rz¹d sam od siebie,
a uskrom chciwoœci,
Niechaj bêd¹ pos³uszne
rozumnej zwierzchnoœci.
Bo tak wiedz, i¿ w cz³owieku
s¹ mocarki dziwne,
Nie tylko sobie ró¿ne,
ale i przeciwne:
Jest bystra popêdliwoœæ,
jest ¿¹dza niesyta,
BojaŸñ md³a, ¿a³oœæ smutna,
radoœæ niepokryta,
Nad którymi jest rozum
jako hetman, który

Ma strzec, aby z nich ¿adna
nie mog³a wzi¹æ góry.
Temu ty w³adz¹ porucz i daj
w moc sam siebie,
Niech wie o ka¿dej sprawie,
która siê tknie ciebie.
Bo jeœli przyjdzie owym
porucznikom rz¹dziæ,
Bez tego byæ nie mo¿e,
byœ nie mia³ zab³¹dziæ.

Jak¿e tu ju¿ blisko do idei cz³owieka religijnego. Religare to z
³aciñskiego wi¹zaæ, ³¹czyæ, czyli
cz³owiek religijny to cz³owiek
spójny, a przynajmniej d¹¿¹cy do
spójnoœci. Ow¹ spójniê osi¹ga siê
przez jednoœæ myœli, s³ów i uczynków, co Kochanowski nazywa
cnot¹. Tu zawiera siê tak¿e tajemnica zdrowia, czyli ca³oœci, spójni.
Wspó³czeœnie leczymy cia³o, a
nie duszê, st¹d nasze nieustanne
k³opoty ze zdrowiem, ale je¿eli
w³adzê nad sob¹ oddaliœmy owym
„mocarkom dziwnym”, czyli
¿¹dzom i zmys³om (chciwoœæ, ob¿arstwo, lenistwo, pijañstwo itp.),
które nami w³adaj¹, to „jeœli przyjdzie owym porucznikom rz¹dziæ,
bez tego byæ nie mo¿e, byœ nie
mia³ zab³¹dziæ”.
Wiêc b³¹dzimy. Niszczymy
spójniê, roz-paczaj¹c (j¹), zamiast
na-paczaæ. S³owa k³ami¹ myœlom,
a myœli uczynkom. Robi¹ siê
„szczeliny” i cz³owiek pêka na kawa³ki, rozlatuje siê, nie wie, kim
jest, dryfuje, nie wiadomo dok¹d i
po co, jak porzucona ³ódŸ na morzu.
Id¹ œwiêta. Czy oddamy siê
„mocarkom dziwnym”, czy te¿
pod¹¿ymy za swoj¹ religare? Bóg
stworzy³ cz³owieka i obdarzy³ go
wolnoœci¹, wiêc w ka¿dej chwili
wybiera. W tym jednym tylko
przypadku nie ma wolnoœci - wybieraæ musi. Zawsze dokonuje
wyboru. Tym sposobem stworzy³
cz³owieka odpowiedzialnego. Za
ka¿dy wybór poniesie konsekwencje. Dobre lub z³e.
Radosnych œwi¹t.
Bóg siê rodzi, moc truchleje...
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Dobra - jedyna
gmina, która
podjê³a siê
przypomnienia
o rocznicy stanu
wojennego
To trzeba zauwa¿yæ i skomentowaæ - Dobra jako jedyna gmina w
naszym powiecie zorganizowa³a obchody przypominaj¹ce o dramatycznym momencie w naszych najnowszych dziejach. Minê³a w³aœnie 30
rocznica stanu wojennego. W kraju
przypominano o tym, a u nas nie, tak
jakby tu by³a inna Polska.
Nie da siê równie¿ nie skomentowaæ na obchodach w Dobrej obecnoœci przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w £obzie, Kazimierza Chojnackiego, jako historyka i œwiadka
tamtych wydarzeñ. Mo¿e tak¿e dlatego, ¿e w £obzie czegoœ podobnego
nie zrobiono. Kto mia³by to zrobiæ?
Trêbacz? Taki tu poziom kultury.
Dziwne tylko, ¿e przewodnicz¹cy
rady godzi siê na taki stan rzeczy i
robi „historiê” na „obczyŸnie”. W
swojej gminie zszed³ do podziemia?
Zabrak³o odwagi, by coœ z tym przybytkiem zrobiæ?
KAR
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Zwolnienia
w Domu Dziecka
(£OBEZ). W ³obeskim Domu
Dziecka najprawdopodobniej
piêæ osób straci pracê. Dotacja, w
stosunku do zapotrzebowania,
zosta³a zmniejszona o kwotê ponad 300 tys. z³.
Decyzja starostwa poskutkuje
zredukowaniem zatrudnienia z 32,5
etatów do 27,5 etatu.

- Œredniomiesiêcznie w Domu
Dziecka jest 28 dzieci. Docelowy
standard, do którego musimy dojœæ,
to 14. dzieci. W najbli¿szych latach
musimy systematycznie do tego
standardu zmierzaæ - wyjaœni³ podczas komisji po³¹czonych Rady
Powiatu starosta ³obeski Ryszard
Brodziñski.
MM

Nowy so³tys Bonina
(BONIN). 14 grudnia odby³y
siê tu uzupe³niaj¹ce wybory so³tysa i Rady So³eckiej. So³tysem zosta³ Adam Szulc.
W wyborach na 152 osoby
uprawnione w g³osowaniu wziê³o
udzia³ 46. mieszkañców. Za obec-

nym so³tysem zag³osowa³o 36.
osób, 10 by³o przeciw.
W sk³ad nowej Rady So³eckiej
weszli: Miros³aw Tyl, Daniel Michniewicz, Magdalena Wilkoñ, Sylwia Kaczmarek, Monika Zwierzchowska.
MM

W Resku o bud¿ecie
Dzisiaj (20.12.2011 r.) w Centrum Kultury w Resku o godz.
16.00 odbêdzie siê sesja Rady
Miejskiej.
Na dzisiejszej sesji radni bêd¹
podejmowali uchwa³y w sprawach:
1. uchwalenia bud¿etu Gminy
Resko na 2012 r.,
2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na
lata 2012 – 2022,
3. ustalenia gminnego programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomani na rok 2012,
4. zmiany w bud¿ecie gminy,
5. zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Resko na lata
2011 – 2022,

6. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokalu z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny oraz ustalenia czynszu na ten
lokal.
Ostatnim punktem obrad Rady
Miejskiej w Resku bêd¹ wolne
wnioski i komunikaty.
PJ

Bardzo dziêkujemy firmie web4u.pl za bezinteresown¹ pomoc
naszej córeczce w postaci stworzenia strony internetowej.
Rodzice Nadusi - Kasia i Adam.

Drodzy urzêdnicy
(POWIAT). Gmina £obez
zajmuje 15 miejsce w
Polsce pod wzglêdem
kosztów utrzymania
administracji.
S¹siednie Drawsko Pomorskie
uplasowa³o siê na miejscu 6. Najwiêcej jednak w przeliczeniu na jednego mieszkañca kosztuje administracja w Radowie Ma³ym.
Raport o tym, ile kosztuje mieszkañców gmin i powiatów utrzymanie administracji samorz¹dowej
przygotowa³ prof. Uniwersytetu
Warszawskiego i doradca prezydenta RP do spraw polityki lokalnej
Pawe³ Swianiewicz.
Zgodnie z danymi, wœród miast
powiatowych najni¿sze wydatki na
jednego mieszkañca s¹ w gminie
Z³otów w woj. wielkopolskim i
wynosz¹ 172,64 z³. W £obzie
mieszkañcy p³ac¹ 295,74 z³. Dla
porównania w Œwidwinie ka¿dy z
mieszkañców p³aci na administracjê
206,32 z³ (tam jednak miasto i gmina s¹ osobno), w Drawsku Pomorskim natomiast 321,77 z³.
£obez pod wzglêdem wydatków
na administracjê zajmuje 15 miejsce w kraju w swojej kategorii, naj-

wy¿sze wydatki ponosi Czarnków w
woj. wielkopolskim – 384,19 z³.
Ka¿dy z mieszkañców gminy
Resko na utrzymanie administracji
p³aci 272,57 z³, gminy Wêgorzyno 332,62 z³, gminy Dobra - 385,50.
Dla porównania najni¿sze wydatki
wœród gmin poni¿ej 10 tys. mieszkañców ponosi Ulanów woj. podkarpackie -189 z³, najwy¿sze Krynica Morska (woj. pomorskie) 1877,41 z³. W woj. zachodniopomorskim najwy¿sze wydatki na administracjê ponosz¹ mieszkañcy
gminy Nowe Warpno - 1060,02 z³.
Z kolei koszt utrzymania administracji w gminie Radowo Ma³e na
jednego mieszkañca wynosi 364,37
z³. Dla porównania najni¿sze wydatki wœród gmin wiejskich poni¿ej
5 tysiêcy mieszkañców ponosi gmina Gr¹¿awy (woj. kujawsko-pomorskie) - 229,71 z³, najwy¿sze gmina
Kleszczów woj. ³ódzkie - 1452,61
z³.
Koszt utrzymania starostwa to z
kolei 107,06 z³ na jednego mieszkañca. Dla porównania najni¿sze
wydatki ponosz¹ mieszkañcy powiatu proszowickiego w woj. ma³opolskim - 67,64 z³, najwy¿sze –
mieszkañcy powiatu wschowskiego
w woj. lubuskim - 148,22 z³. MM
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Pytali o wywóz
eternitu
(WÊGORZYNO) Na
ostatniej sesji Rady
Miejskiej w
Wêgorzynie
przewodnicz¹cy rady
Jan Mazuro poruszy³
temat
dofinansowania
wywozu eternitu z
posesji prywatnych
w gminie Wêgorzyno.
Poprosi³ o dok³adne
opisanie co obejmuje
dofinansowanie,
poniewa¿ spotka³ siê
z opiniami, ¿e gmina
pokrywa³a koszty
za³o¿enia nowego
pokrycia dachowego.

- Zosta³a ju¿ podpisana umowa
na dofinansowanie wywozu eternitu. Ca³a sprawa polega³a na tym, ¿e
chêtni mieszkañcy, którzy chcieli
pozbyæ siê tego szkodliwego materia³u, mogli korzystaæ ze 100 proc.
pomocy – czyli zdjêcie i zutylizowanie eternitu. To mieszkañców
nic nie kosztowa³o. Natomiast pokrycie dachów po zdjêciu eternitu
le¿a³o w gestii mieszkañców.
Mieszkañcy byli o tym informowani. Projekt mia³ pewne obwarowania, mogliœmy dostaæ dofinansowanie tylko wtedy, gdy uzbieramy
chêtnych na kwotê minimum
25.000 z³. Po rozmowach z mieszkañcami i og³oszeniach, by³o ciê¿ko tylu chêtnych znaleŸæ, nawet

mimo tego, ¿e obecnie bardzo du¿o
mieszkañców ma problem z tego
typu pokryciem dachowym. Jednak
nie wszyscy byli w stanie spe³niæ
wymóg póŸniejszego zabezpieczenia na swój koszt obiektów. Dlatego nie wszyscy siê decydowali. Te
dofinansowanie tak wiêc jest po³owiczn¹ pomoc¹. Za darmo mieszkañcy pozbywaj¹ siê eternitu, ale
póŸniej sami musz¹ pokryæ koszty
nowego pokrycia na dachu, czy to
blachy czy dachówki. Inwestycje
zewnêtrzne równie¿ nie dawa³y
¿adnego dofinansowania na póŸniejsze pokrycie dachów po zdjêciu i wywozie eternitu - powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska.
PJ
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Mieszkañcy mog¹
sk³adaæ wnioski
o pod³¹czenie gazowe

(WÊGORZYNO) Na ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie radna Maria S³awska poruszy³a temat sieci gazowej.
Zaznaczy³a, ¿e nie wszyscy
mieszkañcy wiedz¹, gdzie maj¹
sk³adaæ podania i jak wygl¹da ogólna sprawa pod³¹czenia, choæ by³y na
ten temat spotkania.
- Mieszkañcy nie do koñca rozumiej¹, jak wygl¹da sprawa gazu, nie
wiedz¹, gdzie maj¹ sk³adaæ podania
o gaz, mo¿e przyda³yby siê og³oszenia” - mówi³a radna.
- Jest to sprawa indywidualna
mieszkañców, tak to przedstawia-

³am. Sieæ bêdzie poci¹gniêta, a tym
samym gaz doprowadzony tam,
gdzie s¹ potencjalni odbiorcy, czyli
tam, gdzie mieszkañcy chc¹ siê pod³¹czyæ do gazu i z³o¿¹ o to wnioski.
Mog¹ je wysy³aæ do nas, a my to
pismo przekierujemy dalej lub bezpoœrednio do spó³ki w Koszalinie.
Od potencjalnych odbiorców, czyli
mieszkañców, zale¿y jak mocno nasza gmina bêdzie zgazyfikowana.
To nie gmina jest inwestorem, a
Wielkopolska Spó³ka Gazownicza z
siedzib¹ w Koszalinie. Im wiêcej
tych wniosków wp³ynie do Koszalina, tym lepiej – stwierdzi³a burmistrz Monika KuŸmiñska.
PJ

Nowe ko³o pasjonatów w Centrum Kultury
(RESKO) Ju¿ po raz kolejny w Centrum Kultury w Resku spotka³y siê cz³onkinie nowego ko³a zainteresowañ, dzia³aj¹cego od niedawna przy
Centrum.
Panie, które uczestnicz¹ w zajêciach wymieniaj¹ siê doœwiadczeniami z zakresu rêkodzie³a artystycznego, u¿ytkowego oraz zapoznaj¹ siê z nowymi technikami.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, podczas spotkania 2 grudnia, uczestniczki zajêæ
w³asnorêcznie wykona³y karty bo¿onarodzeniowe. Natomiast 9 grudnia, tak¿e w bo¿onarodzeniowej atmosferze, ka¿da z przyby³ych pañ
ozdobi³a szklan¹ bombkê metod¹
decoupage.

Warsztaty z tej techniki przeprowadzi³a pani Lucyna Tymoszczuk, a
z propozycj¹ zrealizowania takich
warsztatów wysz³a pani Bo¿ena
Zarecka z LGD CIW w £obzie, wiedz¹c ju¿ o pi¹tkowych spotkaniach
naszego ko³a. Pani Bo¿ena, uczestnicz¹c wspólnie z paniami w zajêciach, przedstawi³a krótko program
i zasady dzia³ania LGD, wskaza³a
mo¿liwoœci, jakie daje wspó³praca z
LGD mieszkañcom wsi i miasteczek, poprzez ich aktywizacjê i nabywanie przez nich ro¿nych umiejêtnoœci. Spotkanie up³ynê³o w
œwi¹tecznym nastroju, a Centrum
Kultury zaprasza jeszcze raz,
wszystkie chêtne osoby, do wziêcia
udzia³u w kolejnych zajêciach przed nami jeszcze wiele interesuj¹cych spotkañ.
CK
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Zamkn¹æ szko³ê w £abuniu Wielkim,
by „spi¹æ” bud¿et? Zdecyduj¹ radni
zgodnego z przepisami bud¿etu.
Jest to problem na 2013 rok, ale
decyzjê musimy podj¹æ ju¿ w przysz³ym roku i to na jego pocz¹tku. Na
razie wolê nie myœleæ co bêdzie,
jeœli rada nie zdecyduje siê na zamkniêcie tej szko³y. Bo to rada podejmuje takie decyzje, ja tylko mogê
przedstawiaæ sytuacjê - mówi burmistrz Czerwiñski.

(RESKO) Koniec roku kalendarzowego i pocz¹tek nowego, to
dla samorz¹dów gminnych
wzmo¿ony okres pracy. Jest to
czas zakañczania inwestycji, podpisywania nowych umów, przeprowadzenie konkursów np. na
upowszechnianie w gminie sportu
i kultury fizycznej, ale g³ównie
jest to czas na planowanie i
uchwalanie przysz³orocznego bud¿etu gminy.
Podczas planowania przysz³orocznego bud¿etu trzeba jednak
myœleæ tak¿e o latach kolejnych.
Bud¿et, wed³ug nowych zasad, musi
spe³niaæ pewne wymagania. Kiedyœ
by³o to du¿o prostsze. Dzisiaj g³ówne kryteria to dochody i wydatki
bie¿¹ce. Jednak wskaŸnik mo¿liwoœci sp³at zobowi¹zañ jest wyliczany
na podstawie wydatków i dochodów
z trzech kolejnych lat. Wieloletni
plan finansowy gminy musi siê zgadzaæ, a w gminach mamy raczej kryzys i trzeba ci¹æ wydatki. Tak jest te¿
w Gminie Resko.
- Przysz³oroczny bud¿et nam siê
zrównowa¿y³. Na ten moment nie
trzeba by³o robiæ drastycznych ciêæ.
Zrezygnowaliœmy tylko z niektórych mniejszych inwestycji – mówi
burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski. - Ale jak ju¿ wrzuciliœmy te
wszystkie kwoty do wieloletniego
planu finansowego, to mo¿na zauwa¿yæ du¿y problem w kolejnych
latach. Przerzuciliœmy to, co mo¿na
przerzuciæ, ale wskaŸnik trzyletni
dalej by³ z³y. Rok 2011siê koñczy,
wszystko jest zrealizowane, wiêc
musieliœmy zmieniæ jeszcze coœ w
2012 roku, czyli w przysz³orocznym bud¿ecie, myœl¹c przy tym ju¿
o roku 2013. Okaza³o siê, ¿e trzeba
jeszcze z wydatków bie¿¹cych
zdj¹æ 300.000 z³. Czêœæ uda³o siê
kreatywn¹ ksiêgowoœci¹ za³ataæ; z
wydatku bie¿¹cego zrobiliœmy wydatki inwestycyjne, np. remont
mieszkania przekwalifikowaliœmy
na modernizacjê, wtedy przechodzi
to w inny paragraf i nie wp³ywa na
wskaŸnik. 200 tysiêcy jednak naprawdê trzeba by³o œci¹æ. Myœlê, ¿e
w niektórych pozycjach pieniêdzy
w przysz³ym roku zabraknie i bêdzie
trzeba ich szukaæ. Z rokiem 2012 nie
mamy problemu na dzieñ dzisiejszy.
Podatki te¿ zosta³y ustalone wiêksze, ni¿ zak³adaliœmy, ale nie ma
hura optymizmu, bo podatek nie jest
nigdy w stu procentach p³acony
przez mieszkañców. Nawet jeœli 200

tysiêcy zdjêliœmy z wydatków bie¿¹cych przysz³ego roku, to s¹ one
nadal w inwestycjach. Po prostu w
innej rubryce. Tak wiêc inwestycje,
które by³y zaplanowane, na pewno
zostan¹ zrobione.
Ca³y problem zosta³ nam na
2013 rok. Na 2012 rok zaplanowane
s¹ ju¿ wydatki du¿e ni¿sze, ni¿ by³y
w 2011 roku. Z tego nie da siê ju¿
ni¿ej zejœæ. W bud¿ecie na 2013 rok
bêdzie trzeba szukaæ znów ciêæ w
kwocie ponad miliona z³otych, przy
ju¿ znacznie zani¿onej pozycji wydatków na 2012 rok. To niemo¿liwe
i nierealne do wykonania. Mo¿emy
w ka¿dej pozycji ucinaæ np. po 5 tys.
z³, ale to zachwieje funkcjonowaniem wielu jednostek, a i tak nie
uzbieramy w ten sposób ponad miliona z³otych. Mo¿liwe, ¿e bêdziemy zmuszeni zrestrukturyzowaæ

wydatki na szko³y. Tam s¹ du¿e pieni¹dze. Jedna szko³a wiejska kosztuje oko³o 800 tysiêcy z³otych. Jeœli
pozostawimy szko³ê, bêdziemy j¹
ogrzewaæ, utrzymywaæ, to bêdzie
nas kosztowa³a oko³o 100 tysiêcy,
czyli ju¿ zaoszczêdzimy 700 tysiêcy. G³ównie chodzi o szko³ê w £abuniu Wielkim. Jest tam bardzo ma³o
uczniów. W Starogardzie sytuacja
poprawi³a siê pod tym wzglêdem.
Jest to decyzja nas wszystkich, pracowników urzêdu i radnych, to
przed nami. Decyzjê bêdziemy musieli podj¹æ w 2012 roku, ju¿ wkrótce, szko³y nie da siê zamkn¹æ z dnia
na dzieñ. Decyzje trzeba podj¹æ do
lutego, szko³ê likwiduje siê do koñca sierpnia, s¹ odprawy itd. Je¿eli w
tym roku nie podejmiemy tej decyzji, a przychodzi raczej kryzys, ni¿
hossa, to za rok nie uchwalimy

W gminie Resko jest najwiêcej
szkó³ wiejskich w naszym powiecie,
bo a¿ 3. Szk³a Podstawowa w £osoœnicy, £abuniu Wielkim i Starogardzie. Pozosta³e gminy naszego powiatu posiadaj¹ po jednej szkole
wiejskiej. Wiele razy pisaliœmy np.
o likwidacji Szko³y Podstawowej w
Be³cznej, bo nie staæ by³o najwiêkszej gminy powiatu na jej utrzymanie. £atwo wiêc przychodzi na myœl
wniosek, jak takiej ma³ej gminie Resko udaje siê utrzymaæ trzy szko³y
wiejskie? Du¿o dzieci do tych szkó³
i tak doje¿d¿a autobusami. Jednak z
drugiej strony, nauka w szko³ach
wiejskich jest inna, przez wielu te
szko³y s¹ uznawane nawet za lepsze,
co poœwiadczaj¹ wyniki. Id¹c do du¿ej szko³y dziecku ³atwiej „zgin¹æ”
w t³umie. Z pewnoœci¹ jeœli jest
dziesiêcioro uczniów w klasie, to
nauczyciel dla ka¿dego poœwiêci
wiêcej czasu i uwagi, ni¿ w grupie
30. osobowej.
Trudne zadanie czeka wiêc radnych; z jednej strony bêdzie chodziæ
o dobro dzieci ze szko³y wiejskiej i
opinie ich rodziców, z drugiej strony radni bêd¹ musieli mieæ na uwadze bud¿et gminy.
PJ

Policjanci na imprezach miko³ajkowych

Miko³ajki z „obstaw¹” i konkursami
W sobotê policjanci z £obza zostali zaproszeni
na imprezê miko³ajkow¹, która odby³a siê w auli
Gimnazjum w Resku. Impreza ta zosta³a zorganizowana przez Stowarzyszenie ARKA, dla wszystkich
dzieci z gminy. Milusiñscy brali udzia³ w zabawach
z Miko³ajem. By³o wiele atrakcji, prezentów, upominków. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami
ze Stra¿y Miejskiej znakowali engrawerem rowery,
rozdawali materia³y prewencyjne.
Po po³udniu policjanci pojechali na I Boniñski
Jarmark Œwi¹teczny 2011. W wiosce odbywa³ siê
œwi¹teczny kiermasz. Mo¿na by³o zakupiæ piêkn¹,
pachn¹c¹ choinkê, ozdoby œwi¹teczne, ¿ywego
karpia lub te¿ posmakowaæ lokalnych potraw. W
wiejskiej œwietlicy policjanci przeprowadzili
œwi¹teczny konkurs wiedzy prewencyjnej, w którym bra³y udzia³ zarówno starsze jak i m³odsze
dzieci. Ka¿dy otrzyma³ drobny upominek. (kp)
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30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Starszym ku pamiêci, m³odszym,
by znali historiê swojego kraju

(DOBRA) Samorz¹d Dobrej,
jako jedyny w powiecie, przypomnia³ o 30 rocznicy wprowadzenia w kraju stanu wojennego. To
by³ te¿ dobry moment na edukacjê najm³odszego pokolenia, które z ogromnym zainteresowaniem
s³ucha³o wszelkich informacji o
tamtym wydarzeniu.
13 grudnia 2011 roku, o godz.
8.15, w doberskim gimnazjum odby³o siê przedstawienie przygotowane przez uczniów i nauczycieli.
W hali obecni byli zaproszeni goœcie i spo³ecznoœæ uczniowska.
Gimnazjaliœci opowiedzieli zebranym o wydarzeniach sprzed 30 lat w
formie scenek, odczytywania wa¿nych informacji, za pomoc¹ poezji
mówionej i œpiewanej, przy dŸwiêkach skrzypiec.
Wszyscy przenieœli siê na chwilê w lata osiemdziesi¹te; by³a scenka ze sklepu z pustymi pó³kami, radoœæ z zakupu papieru toaletowego,
na ekranie telewizora genera³a Jaruzelskiego, odczytuj¹cego swój znany komunikat o wprowadzeniu stanu wojennego. Atmosferê potêgowa³y kultowe utwory „Ballada o
Janku Wiœniewskim” i „Mury”, które przy akompaniamencie skrzypiec
zaœpiewali na koniec wszyscy wystêpuj¹cy.
Bardzo buduj¹ce by³o to, ¿e
uczniowie z wielkim poœwiêceniem,
poza lekcjami, przygotowywali to
przedstawienie, traktuj¹ce o historii
tak bardzo bliskiej, a jednak zapominanej. Dziêki temu has³o „stan
wojenny” w umys³ach m³odych ludzi wype³ni³o siê treœci¹, a starszym
przypomnia³o ich m³odoœæ.
Druga czêœæ obchodów rocznicy
odby³a siê po po³udniu, w sali konferencyjnej hali sportowej. Obecni
byli: burmistrz Barbara Wilczek,
skarbnik Gminy S³awomir Brod-

niak, pan Kazimierz Chojnacki i pan
Henryk Koœcielniak - byli dzia³acze
„Solidarnoœci”, ks. Marek Prusiewicz i ks. £ukasz Mróz z tutejszej
parafii, Urszula Ko³odziejczyk dyrektor Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej, Ma³gorzata Cieœlak - dyrektor Biblioteki Publicznej w Dobrej, Wies³awa Mielewczyk - pracownik tej¿e biblioteki,
radna Dorota Grzywacz, prezes
ZWiK w Dobrej Krzysztof Wrzesieñ oraz nauczyciele i m³odzie¿.
Ciekawym elementem obchodów by³a wystawa pami¹tek po stanie wojennym, przygotowana dziêki wspó³pracy z panem Kazimierzem Chojnackim, historykiem z
£obza. Mo¿na by³o zobaczyæ tu
m.in. plakaty z okresu stanu wojennego, matryce drukarskie, podziemne wydania ksi¹¿kowe, elementy
drukarni, grypsy, znaczki z obozu
dla internowanych w Wierzchowie.
Pan Kazimierz opowiedzia³ swoj¹
historiê, na kanwie stanu wojennego. Ciekawe historie opowiada³ te¿
pan Henryk Koœcielniak, mieszkaniec Dobrej oraz inni, przybyli na
spotkanie. Nastêpny punkt programu by³ efektem zadanych wczeœniej
uczniom gimnazjum prac, w formie
wywiadów lub opowiadañ ludzi,
którzy prze¿yli stan wojenny. M³odzi ludzie rozmawiali o tym najczêœciej ze swoimi rodzicami lub krewnymi. Spoœród kilkudziesiêciu prac
wybrano szeœæ, które zosta³y odczytane przez autorów. Wielu przyby³ym goœciom znane i bliskie by³y
historie opowiedziane przez gimnazjalistów. Napisane czêsto prostym
jêzykiem, z du¿¹ szczeroœci¹ ukaza³y im ma³o znane czasy, a doros³ym,
znaj¹cym je „na ¿ywo”, da³y mo¿liwoœæ prze¿ycia ich jeszcze raz.
Ostatnim punktem programu
by³a projekcja filmu „Mieszko”, dokumentu - wspomnienia o stanie

wojennym. Dodatkowo tego dnia
pracownicy biblioteki przygotowali wystawê okolicznoœciow¹, któr¹
uczniowie ogl¹dali w przerwach, a
mieszkañcy Dobrej otrzymali numer specjalny „Wiadomoœci Doberskich”, poœwiêcony tamtym wydarzeniom. Ca³oœæ zorganizowali:
Gimnazjum i Urz¹d Miejski w Dobrej, we wspó³pracy z Bibliotek¹
Publiczn¹.
Oto fragmenty z prac przygotowanych przez uczniów.
Ewelina Mantur, klasa III b.
Rozmowa ze znajom¹ rodziców:
„To by³y ciê¿kie czasy, jednak w
wioskach nie odczuwano tego tak
bardzo. Nie by³o czo³gów, chocia¿
milicja i wojsko pilnowa³y porz¹dku. Pamiêtam, jak wygl¹da³y zakupy w tamtych czasach. Na wyjazd do
Dobrej potrzebne by³o pozwolenie.
Z zakupem ¿ywnoœci by³o bardzo
ciê¿ko, szczególnie dla gospodarzy
posiadaj¹cych pole. Zakupy robi³o

siê na kartki. Rolnicy nie dostawali
kartek na mas³o i miêso, tylko na
czekoladê, papierosy i wódkê.
Mimo tego, ¿e by³o ciê¿ko, ludzie
byli dla siebie bardzo dobrzy, pomagali sobie i szanowali siê nawzajem”.
Wiktoria Rogala, klasa II c.
Rozmowa z pani¹ Agnieszk¹ G.:
„Gdy zacz¹³ siê stan wojenny, mia³am 15 lat. Moim pierwszym wspomnieniem , które pamiêtam do dziœ
by³y d³ugie kolejki, w których trzeba by³o staæ ca³y dzieñ, ca³¹ noc albo
i d³u¿ej. Najczêstszym widokiem w
sklepie by³y: sklepowa, ocet i powietrze (…)”.
Ilona Zygmunt, klasa II b.
Wspomnienia wujka: „Ludzie mieli
problem z przemieszczaniem siê z
miejsca na miejsce, potrzebny by³
specjalny dokument z gminy, decyzja, która by³a przepustk¹. Trzeba
by³o siê t³umaczyæ, po co siê wyje¿d¿a. Nie mo¿na by³o chodziæ
póŸnym wieczorem po ulicach”. (r)
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Zwolnienia w PUP
El¿bieta Modrzejewska
£obez
i
filii
w
Resku
wybrana na trzeci¹
Wybory w Klubie HDK PCK

(£OBEZ). W tutejszym Powiatowym Urzêdzie
Pracy grozi³o zwolnienie z pracy 16 osób.
Po kilku spotkaniach zarz¹du z radnymi,
najprawdopodobniej zostanie zwolnionych piêæ
osób, byæ mo¿e kosztem modernizacji drogi
w Mo³dawinie.

kadencjê

(£OBEZ) W zwi¹zku
ze skróceniem kadencji,
14 grudnia, w £DK,
odby³y siê wybory
Zarz¹du Klubu HDK
PCK w £obzie.
Kadencja zosta³a skrócona z
uwagi na uchwalenie nowego statutu PCK, który zosta³ zatwierdzony w
listopadzie br. W zwi¹zku z tym
musia³y siê odbyæ wybory na podstawie ju¿ nowego statutu.
Zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu Klubu HDK przewodni-

NietrzeŸwi za kó³kiem
15 grudnia zatrzymano a¿ 5 nietrzeŸwych kierowców. Wszyscy
kierowali samochodami. Rekordzista, kieruj¹cy Oplem, zamieszka³y
w M., gm. Resko, posiada³ 0,93 mg
alkoholu.
Z³odziej zatrzymany
15 grudnia oko³o 23.30 zatrzymano Arkadiusza S., mieszkañca
gminy Wêgorzyno, który dokona³
kradzie¿y 100 mb linii elektrycznej

czy³a pe³nomocnik Delegatury PCK
w £obzie p. El¿bieta Kobia³ka. W
tajnym g³osowaniu wybrano Zarz¹d
w sk³adzie: El¿bieta Modrzejewska
- prezes (wybrana ponownie na trzeci¹ ju¿ kadencjê), Anna W³odarczyk
- wiceprezes, Alicja Juchniewicz sekretarz, Leszek Kuœmirek i Zbigniew Karluk - cz³onkowie. Komisja Rewizyjna bêdzie dzia³aæ w
sk³adzie:
Beata
Kowalczyk
(przew.), Bronis³aw Ar³ukowicz i
Beata ¯ydowiec.
Wstêpnie omówiono za³o¿enia i
plany Klubu na rok 2012, po czym
uczestnicy zostali podjêci skromnym poczêstunkiem. (o)

w Poradzu na terenie gospodarstwa
rolnego. Sprawca kradzie¿y zosta³
ju¿ zatrzymany.
Okrad³ mieszkanie
18 grudnia, w £obzie przy ul.
Komuny Paryskiej nieznany sprawca ukrad³ z mieszkania gotówkê w
kwocie 2.600 z³, telefon komórkowy marki Nokia o wartoœci 230 z³
oraz kurtkê skórzan¹ o wartoœci 200
z³. Ogólnie straty oszacowano w
wysokoœci 3.030 z³.

Podczas komisji po³¹czonych
Rady Powiatu starosta Ryszard Brodziñski nakreœli³ zebranym sytuacjê
finansow¹, jaka bêdzie czekaæ Powiat w przysz³ym roku. Wyjaœni³, ¿e
na podstawie wskaŸników rz¹dowych, prognozowana kwota na
przysz³y rok wynosi 600 tys. z³ wiêcej, od dochodów tegorocznych.
Równoczeœnie fundusz p³ac PUP na
ten rok by³ sfinansowany kwot¹ 720
tys. z³, a na rok przysz³y jest to kwota 270 tys. z³, czyli o 450 tys. z³
mniej. Przy utrzymaniu stanu zatrudnienia w PUP, starostwu pozosta³oby z tej kwoty 150 tys. z³ na inne
zadania.
Zarówno zarz¹d powiatu, jak i
cz³onkowie komisji bud¿etowej,
postanowili poszukaæ rozwi¹zañ,
dziêki którym, przy „wyciêciu” z
PUP 370 tys., jak najwiêcej osób
pozosta³oby w pracy.
- Uwa¿am, ¿e w ostatnich latach
pieni¹dze w naszym kraju p³ynê³y
nie jak rzeka Rega, tylko jak Amazonka. Podam przyk³ad. W poprzednim roku Powiatowy Urz¹d
Pracy „przerobi³” 25 milionów z³, w
tym roku bêdzie to ponad 10 milionów z³, a na przysz³y rok jest to rz¹d
kilku milionów z³otych. Mo¿na powiedzieæ tak – no to wróæmy do 18
etatów, tak, jak by³o poprzednio,
nie. Szereg zadañ musi siê realizowaæ, czy nam siê podoba, czy nie.
Pewne standardy trzeba trzymaæ –
powiedzia³ starosta.
Z wypowiedzi uczestników komisji wynika³o, ¿e zarówno zarz¹d,
jak i radni, stanêli przed dylematem,
z czego nale¿y zrezygnowaæ, aby
nie zwalniaæ pracowników PUP.
Postanowiono, ¿e na razie zostanie
od³o¿ona kwestia remontu drogi w
Mo³dawinie. Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Marek Kubacki zapewni³,
¿e cz³onkowie komisji bud¿etowej
bêd¹ optowaæ za tym, by droga powsta³a, jednak w odpowiednim czasie. Jak przekonywa³, ludzie znaleŸliby siê w bardzo trudnej sytuacji, a
„kamienie mog¹ parê miesiêcy poczekaæ”. Przy takim rozwi¹zaniu
pracê w PUP straci 5 osób: dwie w
Resku i trzy w £obzie, przy czym
jedna osoba z Reska zostanie przeniesiona do £obza. Tym samym filia

w Resku przestanie istnieæ, a pozostanie jako punkt obs³ugi bezrobotnych, obs³uguj¹cy jedynie osoby z
gminy Resko. Bezrobotni z gminy
Radowo Ma³e bêd¹ obs³ugiwani w
£obzie. Takie rozwi¹zanie dyrektorzy PUP bêd¹ jeszcze przedyskutowywaæ z zarz¹dem powiatu. Nie
bêdzie równie¿ dojazdów pracowników PUP do Wêgorzyna. Pozostan¹ dojazdy do Dobrej, ze wzglêdu na z³¹ komunikacjê pomiêdzy
Dobr¹ a £obzem.
Radny Zbigniew Pa³ubiak stara³
siê broniæ pozostawienia filii w
Resku, argumentuj¹c to zapowiadanymi zwolnieniami 170. osób z reskiej placówki firmy Swedwood.
Jak przekonywa³, osoby te bêd¹
musia³y byæ obs³u¿one przez pracowników filii. Obecny na komisjach zastêpca dyrektora PUP w
£obzie Grzegorz Tokarski wyjaœni³,
¿e nie ma obecnie danych, ile osób
spoœród wytypowanych do zwolnienia, to mieszkañcy powiatu ³obeskiego.
- Zarz¹d podejmuj¹c wspólnie z
komisj¹ bud¿etow¹ tak¹, a nie inn¹,
decyzjê, dotycz¹c¹ finansowania
PUP w przysz³ym roku, kierowa³ siê
oprócz czynnika spo³ecznego, czysto ludzkiego, tak¿e utrzymaniem
standardów zatrudnienia w PUP.
Przepisy, które obowi¹zuj¹ s¹ bezlitosne, st¹d przygotowuj¹c koncepcjê zatrudnienia w PUP, kierowaliœmy siê przede wszystkim utrzymaniem standardów. Czêœæ us³ug by³a
realizowana tylko w PUP w £obzie
i posi³kowaliœmy siê tutaj wyjazdami poœredników pracy, czy doradców zawodowych do filii w Resku.
Je¿eli bêdzie taka potrzeba, wynikaj¹ca z prac organizacyjnych, to tutaj
mamy otwart¹ furtkê. Pracownicy,
którzy wykonuj¹ swoj¹ pracê w
£obzie, bêd¹ mogli byæ przesuwani
okresowo tam – wyjaœni³ wicedyrektor PUP.
Przy okazji uzgodniono, ¿e przy
wspó³pracy PUP w £obzie zostanie
wykonany remont drogi w Mo³dawinie – odcinek we wsi, a byæ mo¿e
jednak uda siê j¹ wykonaæ w ca³oœci
równie¿ w przysz³ym roku. O to
szczególnie walczy cz³onek zarz¹du Jan Zdanowicz.
MM
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Jase³ka i karp na ró¿ne sposoby

Spotkanie op³atkowe burmistrz
Wêgorzyna z mieszkañcami
(RUNOWO POM.) 17 grudnia w szkole podstawowej w Runowie Pomorskim odby³o siê spotkanie op³atkowe burmistrza
Wêgorzyna oraz radnych rady
miejskiej z mieszkañcami gminy.
- Nasze zaproszenie kierowaliœmy specjalnie do osób samotnych i
starszych, ale nie tylko - mówi bur-

mistrz Monika KuŸmiñska. - W spotkaniu udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele chóru Kantylena, naszych emerytów i rencistów.
Zebrani obejrzeli wystêp
uczniów runowskiej szko³y. W jase³kach wyst¹pi³o ich oko³o 40.,
przebranych za anio³y, diab³y, pasterzy i oczywiœcie Mariê i Józefa.
Spotkanie op³atkowe, w którym

udzia³ wziê³o oko³o 100 osób, by³o
równie¿ okazj¹ do przeprowadzenia konkursu w ramach promocji
jedzenia ryb „Sieja”. Spoœród czterech rodzajów przyrz¹dzonego karpia wybrano potrawê Marii Misiur,
czyli jej karpia w œmietanie. Pozo-

Sesja Rady Powiatu £obeskiego

Bud¿et i Centrum Rozwoju
Edukacji
(£OBEZ). Dzisiaj 20
grudnia w Starostwie
Powiatowym w £obzie o
godz. 16.15 odbêdzie siê
sesja Rady Powiatu.
Podczas sesji Rady Powiatu radni bêd¹ obradowaæ nad podjêciem
uchwa³ m.in. w sprawie: okreœlenia
szczegó³owych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokoœci stypendiów sportowych, nagród i wyró¿nieñ, w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekto-

ra Zarz¹du Dróg Powiatowych w
£obzie, w sprawie okreœlenia zadañ
z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i
zawodowej, na które przeznacza siê
œrodki z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Radni ustal¹ równie¿ bud¿et
powiatu na rok przysz³y.
Radni bêd¹ zastanawiali siê równie¿ nad wyznaczeniem kierunków
dzia³ania zarz¹du w zakresie organizacji Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Owo centrum, zgodnie ze wstêpnymi planami, mia³oby
mieœciæ siê w obecnych „Konsumach”.
op

sta³e miejsca zajêli: Krystyna Franczuk (karp w warzywach), Mariola
Franczuk (ryba po grecku) i Alicja
Ciszewska (karp w zalewie octowej). Wszystkie panie, podobnie jak
wystêpuj¹cych
w
jase³kach
uczniów, nagrodzono.
(o)

Zapraszamy do wspólnego
kolêdowania!
Ju¿ nied³ugo - 10 stycznia 2012
roku, o godz. 14.00, w hali sportowo-widowiskowej Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
odbêdzie siê V Festiwal Kolêd i
Pastora³ek.
Impreza ta przyci¹ga wielu
uczestników w ró¿nych kategoriach
wiekowych oraz szerok¹ publicznoœæ. Koncert stoi na bardzo wysokim poziomie, czego gwarantem
jest profesjonalne jury w sk³adzie:
dr Ewa Filipowicz-Kosiñska - solistka Opery na Zamku w Szczecinie; ks. dr Zbigniew WoŸniak, muzykolog i Igor Ciniawski, dyrygent
orkiestrowy.
Patronat Honorowy w tym roku
objê³y nie lada osobistoœci: Metropolita Szczeciñsko-Kamieñski Arcybiskup Andrzej Dziêga, Starosta

£obeski Ryszard Brodziñski i Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udzia³u w piêknym spotkaniu. Bêdziemy wspólnie kolêdowaæ.
Do zobaczenia!
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„Jak kwiaty s¹ ozdob¹ ziemi, tak zwyczaje doroczne s¹ okras¹ domowego ¿ycia ludów.” Zygmunt Gloger

Od Szczodrych Godów do Wigilii
P

rzed
chrzeœcijañstwem
wszêdzie obchodzono cztery œwiêta, które przypada³y na: wiosenne i jesienne zrównanie dnia z
noc¹ oraz letnie i zimowe przesilenie. Najistotniejszym by³o przesilenie zimowe, jako ¿e wtedy rodzi³ siê
bóg S³oñca.
Przed nami – przesilenie zimowe. Na naszej pó³kuli jest to najkrótszy dzieñ w roku. W tym roku astronomicznie przypada ono 22 grudnia
o godz. 6.30, tradycyjnie jednak obchodzony jest 25 grudnia. W wiêkszoœci kultur ta data by³a dniem
obchodów odradzania siê S³oñca,
narodzin S³oñca i jednoczeœnie pocz¹tkiem nowego roku. W staro¿ytnym Rzymie obchodzono Saturnalia, w Persji - narodziny Mitry, Germanie mieli swoje œwiêto Jul, a S³owianie Szczodre Gody inaczej
Œwiêto Zimowego Stania S³oñca.
Do wyznaczonej daty, zgodnie z
pradawnymi wierzeniami, panowa³o królestwo ciemnoœci, pod najd³u¿szej nocy w roku obchodzono
narodziny nowego S³oñca (które
wszak uwa¿ano za boga) i od tego
czasu sukcesywnie obiera³ w³adzê
nad œwiatem. Ujawnia³o siê to coraz
d³u¿szymi dniami i krótszymi nocami. Czas œwiêtowania narodzin
trwa³ do obecnych Trzech Króli. W
tym okresie starano siê nie pracowaæ, ale bawiæ siê i œwiêtowaæ.
Wyznawcy s³oñca œwiêcili niedzielê oraz 25 grudnia, jako dzieñ
narodzin S³oñca. Cesarz Konstantyn Wielki nale¿a³ do czcicieli kultu
s³onecznego. Po nawróceniu przemianowa³ œwiêto Solis Invicti na
Bo¿e Narodzenie i wywy¿szy³ tygodniowy dzieñ s³oñca dies Solis. Potwierdza to m.in. prof. Aleksander
Krawczuk.
Szczodre Gody
Wszystko zaczyna siê w dniu
Wigilii, dzisiaj jest to œwi¹teczna
postna kolacja przed narodzeniem
Jezusa, na stole pojawia siê 12 a
czasami 13 potraw, symbolizuj¹ce
12 aposto³ów, przy 13 mówi siê, ¿e
to symbol Jezusa. Koniecznie musi
byæ równie¿ puste miejsce – dla
zb³¹kanego wêdrowca. Tak odœwiêtna Wigilia z jej potrawami jest
znana jedynie w Polsce. Sk¹d wiêc
w³aœciwie wziê³y siê te potrawy i
bogate tradycje zwi¹zane z Wigili¹?
Oczywiœcie uczta znana by³a i obchodzona jeszcze przed przyjêciem
chrzeœcijañstwa, bo tak naprawdê
co wspólnego maj¹ uszka i barszcz
czerwony z Betlejem?
W tym czasie nasi przodkowie
obchodzili Szczodre Gody. Œwiêto

trwa³o kilkanaœcie dni do obecnych
Trzech Króli, a to zapewne dlatego,
¿e cykl ksiê¿ycowy liczy³ 354 dni i
by³ o dwanaœcie nocy krótszy od
roku s³onecznego.
Podczas szczodrych wieczorów
odwiedzano siê wzajemnie i obdarowywano prezentami, ucztowano i
œpiewano, s³owem - witano nowe
S³oñce.
Ale Szczodre Gody to równie¿
jedno z czterech œwi¹t poœwiêconych przodkom. S³owo œwiêty w
jêzyku naszych przodków oznacza³o nie tylko czysty, ale i szczególnie
wyró¿niony. To takich przodków
zapraszano na uczty s³owami:
„Œwiêci dziadowie chodŸcie do nas
wieczerzaæ” (Kazimierz Moszyñski, Kultura ludowa S³owian t. II).
Dla nich pozostawiano puste miejsce oraz resztki z uczty na noc, najlepiej przy ogniu. Do dzisiaj œladem
tych wierzeñ jest puste miejsce przy
stole, choæ inaczej interpretowane.
W niektórych domach do dzisiaj nie
sprz¹ta siê ze sto³u wigilijnego, dopiero na drugi dzieñ. W k¹tach izby
ustawiano snop niem³óconego zbo¿a, aby w polu siê darzy³o. Na pod³odze rozk³adano s³omê dla dusz
zmar³ych, a na stole rozsypywano
ziarna zbó¿, lnu, konopi, maku, grochu i fasoli jako ofiarê dla opiekuñczych bóstw. W Œwiêto Godowe
pieczone by³y byœki (stworzunka) to
pieczywo obrzêdowe noworoczne,
wypiekane w kszta³cie zwierz¹t
(czasami mia³y te¿ kszta³t laleczek,
pierœcieni itp.). Mia³y przynosiæ
pomyœlnoœæ w hodowli, zapewniaæ
zdrowie, a tak¿e powodzenie i pomyœlnoœæ w nowym roku. Wypieki o
dowolnym kszta³cie z kolei nazywane by³y nowymi latkami lub szczodrakami (ma³e, pszenne chlebki)
by³y podarunkami dla wêdruj¹cych
po wsi kolêdników. Nowe latka to
najczêœciej kr¹¿ki pieczywa formowane rêcznie z wa³eczków ciasta z
przylepionymi figurkami zwierz¹t

oraz z umieszczon¹ w samym œrodku - przedstawiaj¹c¹ gospodarza,
myœliwego lub pasterza. Obrzêdowym pieczywem pszennym by³ równie¿ ko³acz - rodzaj chleba lub placka, do dzisiaj jako weselny placek
na Œl¹sku.
Nim rozpoczêto kolacjê, gospodarz mówi³: „Wilku, wilku chodŸ do
grochu, jak nie przyjdziesz do grochu, abyœ nie przyszed³ do Nowego
Roku” albo te¿ „Ptasiê, wróblêta
chodŸcie ku nam obiadowaæ, a jak
teraz nie przyjdziecie, to nie przychodŸcie przez ca³y rok” - Wilk
oznacza³ Welesa (w³adcê Nawii –
krainy zmar³ych), ptaki natomiast –
dusze przodków.
Podczas Szczodrych Godów
pito gorza³kê (niektórzy do dziœ
praktykuj¹ ten zwyczaj, choæ wydŸwiêk œwi¹t zmieni³ siê). Nim jednak przyst¹piono do uczty gospodarz przed wypiciem gorza³ki wylewa³ trochê na obrus i przekazywa³
naczynie kolejnemu domownikowi,
by ten uczyni³ to samo. Nastêpnie
gospodarz, a po nim pozostali
uczestnicy, brali po kawa³ku ka¿dego jad³a i przeznaczali dla zmar³ych
(K. Zawistowska). Po wieczerzy
zostawiano na stole ³y¿ki, wierz¹c,
¿e dusze li¿¹ je. Na Podlasiu resztki
wieczerzy ustawiano ko³o pieca, a
przed nim ³awê posypan¹ piaskiem
lub popio³em. Pokarmy te by³y przeznaczone dla zmar³ych przodków.
Rano, po œladach na piasku, odgadywano kto przyszed³ w nocy i czy w
ogóle przyszed³.
Dla ogrzania dusz palono ogniska na cmentarzach, dziœ s¹ to znicze. Pocz¹tkowo te¿ organizowano
w miejscach pochówków uczty,
póŸniej uczty zaczê³y odbywaæ siê
w domach. W tym te¿ czasie, jako
czasie magicznym, odprawiano
wiele wró¿b, maj¹cych przewidzieæ
przysz³oœæ.
Powi¹zanie narodzin s³oñca z
kultem przodków tylko z pozoru

wyklucza siê. Oto bowiem w tym
dniu koñczy³ siê czas pobytu dusz
zmar³ych w œwiecie ¿ywych. Byli tu
od jesieni. Noc przesilenia by³a
wiêc ich ostatni¹ noc¹ wœród
¿ywych, po niej wracali do Nawii.
Nale¿a³o wiêc podziêkowaæ zarówno im, jak i ich opiekunowi Welesowi, zwanemu równie¿ Trzyg³owowi
za to, ¿e przez ten czas wspierali
cz³onków swoich rodzin wszelkimi
radami. By³a wiêc to uczta po¿egnalno-powitalna. ¯egnano Welesa,
witano m³odego Swaroga. Warto
przy tym dodaæ, ¿e nie kto inny jak
Weles w³aœnie by³ tym od podarków
i karania równie¿, przedstawiany z
dwoma wilkami. Po wielu perturbacjach funkcjê jego przej¹³ du¿o póŸniej œw. Miko³aj (na wschodzie
przestawiany równie¿ z dwoma wilkami), ale to temat na osobne opracowanie. Weles by³ równie¿ patronem wró¿bitów, jasnowidzów, bardów, poetów – st¹d te¿ zwyczaj
wró¿enia podczas Szczodrego Wieczoru, gdy jeszcze zas³ona pozwalaj¹ca spojrzeæ w inny œwiat by³a
otwarta i mia³o siê przychylnoœæ
w³adcy Nawii.
Znaczenie potraw
Liczba potraw symbolizowa³a
miesi¹ce, na ka¿dy miesi¹c inne
danie, nale¿a³o spróbowaæ wszystkich, aby w ¿adnym nie g³odowaæ.
Symboliczne by³y równie¿ potrawy,
jakie na tych sto³ach siê znalaz³y.
Œrodkami daj¹cymi zdrowie i
¿ycie u S³owian by³y ziarna, ziarna
mog¹ te¿ udzielaæ p³odnoœci i plennoœci, zw³aszcza gdy wystêpuj¹
obficie w jednym owocu; do takich
nale¿y g³ówka maku. Dlatego mak
w du¿ej obfitoœci u S³owian by³
wykorzystywany w³aœnie na nowy
rok, a ten, jak wiemy, zaczyna³ siê w
dniu przesilenia zimowego, na stole
koniecznie musia³y znaleŸæ siê równie¿ grzyby, dziêki którym ³atwiej
by³o siê skomunikowaæ z duchami
przodków.
Na sto³ach nie mog³o i nadal nie
mo¿e zabrakn¹æ ryb. Ryby, podobnie jak ptaki by³y przewodnikami
dusz do zaœwiatów. Jest to prastary
symbol znany z wielu kultur, nieobcy by³ i naszym przodkom, symbolizowa³y równie¿ odradzanie siê
¿ycia. Najwa¿niejsza jednak by³a
kasza – podstawowy dar ¿ycia, miseczk¹ z kasz¹ wo³ano Welesa, w
sanskrycie rdzeñ „kash” oznacza
„emanowaæ, œwieciæ”, „pierwotna
substancja”. Samo zbo¿e bowiem,
równie¿ obecne w wypiekach uznawane jest za Ÿród³o ¿yciodajnej
mocy i plennoœci (przez wieloœæ zia-
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ren w jednym k³osie). Wœród dañ
wigilijnych konieczny by³ chleb
symbolizuj¹cy dobrobyt i pocz¹tek
nowego ¿ycia. Na chlebie dodatkowo wykonywano schematyczne rysunki odzwierciedlaj¹ce, o jaki dobrobyt chodzi – np. zagrodê z owcami, dom itp. Wypieki z m¹ki i ziarna
zbó¿ symbolizowa³y i nadal symbolizuj¹ pomyœlnoœæ w nadchodz¹cym
roku. Potrawy z miodu z kolei zapewniaj¹ ludziom przychylnoœæ si³
nadprzyrodzonych. Wierzono, ¿e
jab³ka ochroni¹ przed bólem gard³a,
natomiast orzechy – przed bólem
zêbów, dziœ wiemy, ¿e zarówno jab³ka, jak i orzechy posiadaj¹ inne i
w³aœciwoœci.
Groch mia³ chroniæ przed chorobami, a póŸniej w po³¹czeniu z kapust¹ mia³ zagwarantowaæ urodzaj.
Kapuœcie bowiem przypisywano
¿yciodajn¹ si³ê, dziêki której po
okresie zimowym przyroda budzi
siê do ¿ycia.
Dlatego nale¿a³o przynajmniej
skosztowaæ wszystkich potraw, aby
w nadchodz¹cym roku nie zabrak³o
zdrowia i obfitych plonów.
W tym dniu nie jedzono miêsa,
albowiem nasi przedchrzeœcijañscy
przodkowie wierzyli, ¿e cz³owiek i
zwierzê stanowi¹ jedn¹ rodzinê.
Dlatego byæ mo¿e, w³aœnie o pó³nocy, gdy nastêpuje kulminacja magii,
wierzono, ¿e zwierzêta przemawiaj¹ ludzkim g³osem?
Symbole
W czasie przesilenia zimowego
tradycyjnie obficie krzesano iskry.
Robiono to przez uderzenie w rozpalone polana w ognisku, czy¿by
dzisiejsze zimne ognie na choince to
kontynuacja dawnych praktyk?
Tak¹ kontynuacj¹ mog¹ byæ równie¿ sztuczne ognie – wszystko symbolizuje gwiazdy tak istotne dla
naszych przodków. Z gwiazd bowiem, a byæ mo¿e i z iskier wró¿ono
w tê szczególn¹ noc. Ogromne znaczenie mia³ równie¿ ko¿uch, a w³aœciwie ogólnie - kosmata skóra.
Wielka iloœæ w³osów oznacza³a obfitoœæ. Do dziœ znane s¹ powiedzenia: jak w³osów na g³owie, jak
gwiazd na niebie, jak ziarenek piasku. Po¿¹danie obfitoœci od dawna
traktowane jest jako najwiêksze
szczêœcie i tego w³aœnie sobie
¿yczono wzajemnie – dzisiaj wszak
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równie¿. St¹d tez zwyczaj, chodzenia kolêdników w ko¿uchu w³osem
na wierzch.
We wszystkich kulturach woda
symbolizowa³a przejœcie pomiêdzy
œwiatami, zagl¹danie w ni¹, przy
przychylnoœci Welesa, pozwala³o
na spojrzenie w przysz³oœæ. Jak ju¿
wiemy w tym czasie Weles uroczyœcie przyjmowany podczas uczty,
by³ przychylny ludziom. Dlatego
te¿, w szczególnoœci dziewczêta, w
tym dniu wró¿y³y sobie. Dzisiaj jedna z wró¿b znana jest i praktykowana podczas Andrzejek.
Jak drzewiej wró¿ono
Panny przy blasku ksiê¿yca
wpatrywa³y siê w przerêbel b¹dŸ w
studniê i wypatrywa³y twarzy przysz³ego mê¿a. Mog³y to robiæ tak¿e,
wpatruj¹c siê w lustro, albo w wypolerowan¹ lœni¹c¹ powierzchniê koniecznie jednak przy migotliwym
œwietle zapalonych œwiec i tylko o
pó³nocy.
Wró¿ono równie¿ ze ŸdŸbe³
sianka – im d³u¿sze i bardziej proste, tym d³u¿sze ¿ycie, zielone oznacza³o zdrowie, najgorsze by³y krótkie, powyginane i ¿ó³te – oznacza³o
wówczas chorobê i rych³¹ œmieræ.
Dla panien zielone ŸdŸb³o oznacza³o, ¿e ju¿ w zapusty wianek œlubny
przywdzieje, gdy zwiêd³e - trzeba
bêdzie na mê¿a jeszcze poczekaæ; a
jeœli ¿ó³te - to umrze jako stara panna.
Pochmurne niebo wró¿y³o zam¹¿pójœcie pannom starym i bogatym, jasne - m³odym i biednym. Liczono równie¿ ziarna wyci¹gniête
ze snopów: do pary-oznacza³o szybkie ma³¿eñstwo; nieparzysta liczba
- d³uga samotnoœæ. Aby siê przekonaæ, czy w nowym roku zakocha siê,
powinna zjeœæ jab³ko i policzyæ
pestki. Jeœli liczba pestek jest parzysta, to odpowiedŸ jest pozytywna, a
jeœli pestek bêdzie wiêcej ni¿ szeœæ,
to szczêœcie bêdzie podwójne.
M³odzi nabierali na ³y¿kê trochê
kutii i podrzucano do góry, gdy
przylgnie do sufitu oznacza³o to
szybkie ma³¿eñstwo. Po kolacji
dziewczêta wychodzi³y przed dom i
wo³a³y g³oœno - z której strony echo
odpowiedzia³o, z tej strony mia³ nadejœæ przysz³y m¹¿. W innych regionach kierunek nadejœcia wybranka
zapowiada³y szczekaj¹ce psy,
Aby zapewniæ sobie w nastêpnym roku urodzaj, rzucano ziarnem
o powa³ê. Do wró¿enie wykorzystywano niemal wszystko, nawet myj¹cy siê kot przepowiada³ kierunek
nadejœcia goœci, wszystko zale¿a³o
od tego, w któr¹ stronê kocisko
wyci¹gnê³o ³apê.
Artyku³ nie wyczerpuje wszystkich zwyczajów i znaczeñ symboli,
jednak s¹ zbyt bogate i nale¿a³oby
poœwiêciæ tym¿e zagadnieniom
wiele artyku³ów.
MM

Wigilia w Resku
dla samotnych

(RESKO) Tradycj¹ zwi¹zan¹
ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
sta³a siê w reskim Centrum Kultury „Wigilia dla samotnych”, organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie
„ARKA”, Ko³o Emerytów Rencistów i Inwalidów w Resku, przy
wspó³pracy Centrum Kultury i
„Monaru-Markot” z £agiewnik.
Spotkanie wigilijne odby³o siê
15 grudnia. Przybyli na ni¹ przede
wszystkim samotni mieszkañcy
miasta i gminy. Szanownych goœci
przywita³a pani Anna Szymañska,
prezes stowarzyszenia „ARKA”.
Do œwi¹tecznego sto³u, wspólnie z mieszkañcami, zasiad³ burmistrz Reska pan Arkadiusz Czerwiñski, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej pani Barbara Basowska, pani
Jolanta Furman dyrektor Centrum
Kultury, pan Andrzej Gradus - radny
powiatowy, przewodnicz¹ca Ko³a
Emerytów pani Ludmi³a Porêbska
oraz Wies³awa Szczotok - kierownik Stowarzyszenia "Monar-Markot".
Ksi¹dz Krzysztof £uczyk - wi-

kary reskiej parafii Niepokalanego
Poczêcia NMP poœwiêci³ op³atki,
zaprosi³ zebranych do wspólnej
modlitwy i wspólnie z goœæmi œpiewa³ kolêdy. W trakcie wigilii kolêdy
zaœpiewa³y i zaprezentowa³y bo¿onarodzeniowe jase³ka dzieci z kó³
teatralnego i wokalnego, dzia³aj¹cych przy Centrum Kultury, przygotowane przez instruktorki panie
Sylwiê Grabowsk¹ i Katarzynê
Metzê.
Dziel¹c siê op³atkiem wszyscy
¿yczyli sobie nawzajem du¿o zdrowia, spokoju i wytrwa³oœci w tych
trudnych czasach, zrozumienia i
wszelkiej pomyœlnoœci w przysz³ym
2012 roku.
Serdeczne podziêkowania za
przygotowanie wigilijnego poczêstunku nale¿¹ siê przede wszystkim
cz³onkiniom Ko³a Emerytów, Rencistów i Inwalidów, cz³onkiniom
Stowarzyszenia „Arka”, w³adzom
Reska za wsparcie finansowe, pracownikom „Monar-Markot” w
£agiewnikach za wigilijn¹ rybê na
œwi¹teczny stó³, a pracownikom
Centrum Kultury za przygotowanie
sali i program artystyczny.
AT
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Przes¹dy i zwyczaje wigilijne
N

a Œl¹sku w k¹cie izby sta
wiano ostatni z¿êty snop
¿yta, dekorowano go suszonymi
owocami: jab³kami oraz orzechami,
a tak¿e drewnianymi ptaszkami i
figurkami z ciasta. Po œwiêcie nie
wyrzucano, a przechowywano a¿ do
wiosny, podczas której z nasion pochodz¹cych z k³osów œwi¹tecznego
snopa rozpoczynano siew.
W po³udniowej Polsce: na Podhalu, Pogórzu, Ziemi S¹deckiej i
Krakowskiej i na Œl¹sku tzw. pod³aŸniczka – udekorowana ga³¹Ÿ jod³y, œwierku lub sosny wieszana pod
sufitem. Pod nakryciem sto³u œcielono s³omê lub siano. Na prze³omie
XVIII i XIX wieku tradycjê dekorowania snopa ¿yta i pod³aŸniczki niemal ca³kowicie zast¹pi³ przyby³y z
Niemiec zwyczaj dekorowania choinki. Podczas Szczodrych Godów
obchodzono domy z figur¹ symbolizuj¹c¹ m³ode S³oñce, dziœ jest to
symbol gwiazdy betlejemskiej.
Zwyczaje wigilijne
W dzieñ Wigilii pierwszym posi³ekiem jest wieczerza. W wigilijny poranek choinkê ubiara ojciec

wraz z dzieæmi. Wieczerzê rozpoczyna siê, gdy na niebie pojawili siê
pierwsza gwiazdka. Do wieczerzy
musi zasi¹œæ parzysta liczba osób,
nieparzysta jest z³owieszcza, ale
powinna byæ nieparzysta liczba potraw, to bowiem zapewniæ ma urodzaj w przysz³ym roku. Nikomu
oprócz gospodyni nie wolno wstawaæ od sto³u, rozmawiaæ mo¿e jedynie gospodarz i starsze osoby. Nikomu nie mo¿e upaœæ ³y¿ka – oznacza
to œmieræ w ci¹gu roku. Ka¿d¹ potrawê nale¿y skosztowaæ, by nie
zabrak³o jej w przysz³ym roku.
Wierzono, ¿e jeœli nie poszanuje
siê z godnoœci¹ Wigilii, mo¿e to
sprowadziæ nieszczêœcie. Po zachodzie s³oñca nie wolno ju¿ niczego
robiæ. Motanie nici mo¿e sprowadziæ do wsi wilki, trzêsienie czegoœ
sprawi, ¿e w przysz³ym roku to
wszystko co siê urodzi „trz¹œæ siê
bêdzie”, r¹banie drwa, mo¿e spowodowaæ, ¿e nowo narodzone cielê
b¹dŸ prosiê urodzi siê „przeciête”.
Wêgiel, wodê i drewno nale¿a³o
przynieœæ przed zmrokiem, gdy¿
wszystko co siê do domu wniesie po
wieczerzy - zjedz¹ myszy.

K

iedyœ choinkê ubiera³o siê
dopiero w Wigiliê, nie tak
jak dziœ tydzieñ wczeœniej. Ubierali
ja wspólnie wszyscy domownicy,
dzieci, doroœli. Nie by³o takich
œwiate³ek jak teraz, takich bombek,
wszystko robiono samemu. £añcuszki z papieru, anio³ki, ciasteczka, wieszano cukierki. Choinka nie
by³a sztuczna. Wieczorem dzieci
czeka³y na pierwsz¹ gwiazdkê, wybiega³y na podwórko, wypatrywa³y
kiedy siê pojawi. Mê¿czyzna przynosi³ siano na stó³, na nie dopiero
œcieli³o siê bia³y obrus. Op³atek te¿
k³ad³o siê na stole. Najbardziej ze
œwiêtami kojarzy mi siê kucja. Jest
to pra¿ona pszenica na gêsto i do
tego dodawano miód, rodzynki,
mak. Stawiano na stó³ te¿ ryby i inne
potrawy, takie jak dziœ.
Przed spo¿yciem posi³ku wszyscy siê ¿egnali, sk³adali sobie ¿yczenia i dzielili op³atkiem.
Po kolacji gospodarz bra³ sianko i zanosi³ dla zwierz¹t w gospodarstwie. Mówiono, ¿e o pó³nocy
zwierzêta rozmawiaj¹ ludzkim g³osem, œmieszne to, ale tak siê w³aœnie
robi³o. PóŸniej wszyscy szli na pasterkê. Nie by³o samochodów. Jechano wozami, koñmi, saniami, inni
szli pieszo.
M³odzie¿ robi³a sobie ró¿ne
wró¿by, a przes¹dów by³o bardzo

du¿o, przy tym wszyscy œwietnie siê
bawili, wspólnie przy mi³ej atmosferze, dziœ wszyscy zamiast tego
w³¹czaj¹ telewizor.
By³o bardzo weso³o, teraz zrobi³o siê inaczej, kiedyœ mo¿e i ludzie
byli biedniejsi ale byli na pewno
szczêœliwsi ni¿ dzisiaj. Dziœ ka¿dy
jest zamkniêty w sobie, a kiedyœ ¿yli
ze sob¹, jak jedna wielka rodzina,
by³o wiêcej ¿yczliwoœci.
Z wró¿b pamiêtam, jak bra³o siê
sztuæce, wychodzi³o siê na dwór i
uderza³o, tam gdzie pierwszy zaszczeka³ pies, tam mia³o znaleŸæ siê
pannê lub kawalera. W wielu domostwach po kolacji wyci¹ga³o siê siano spod obrusu, jeœli wyci¹ga³o siê
d³ugie, to mia³o siê d³ugo ¿yæ. By³y
to zabawy, nie bra³o siê tego na powa¿nie.
- mówi³a pani Sawicka z Radowa Ma³ego.

T

radycji i przes¹dów by³o
bardzo du¿o, dziœ to wszystko zanika. W Wigilie pierwszy posi³ek jad³o siê dopiero na obiad, wtedy by³a podawana œlepa zupa ze œledzia i do tego ziemniaki w mundurkach. To by³o bardzo dobre i smaczne. Na kolacjê szykowa³o siê przeró¿ne potrawy takie jak: zupa ze
suszu, barszcz czerwony, uszka,
kutia, kapusta z grochem, kluski z
serem, oczywiœcie chleb musia³ byæ
na stole, œledzie, ryba w pomidorach, karp. To w³aœnie z karpiem
kiedyœ kojarzy³y siê œwiêta i oczywiœcie z choink¹. Choinkê teraz
ubiera siê nawet 3 tygodnie wczeœniej, wiêc œwiêta ju¿ mamy od koñca listopada, nie ma tej aury jednak,
co kiedyœ. Dawniej choinkê ubiera³o siê w Wigiliê, ojciec przynosi³
prawdziwego œwierka i ubiera³ go
razem z dzieæmi. Wtedy panie mog³y zaj¹æ siê gotowaniem. Kolacja
rozpoczyna³a siê modlitwa i ¿yczeniami, zaraz gdy ktoœ z rodziny,
najczêœciej dzieci wypatrzyli
pierwsz¹ gwiazdkê na niebie.
Przes¹dów i tradycji by³o bardzo wiele. Dziœ wiêkszoœæ zanika.
Jeden z przes¹dów dotyczy³ pierwszego goœcia, który odwiedzi³ domostwo w œwiêta. Przes¹d mówi³, ¿e
w domu bêdzie bardzo bardzo dobra

P

od talerz nale¿y w³o¿yæ
pieni¹¿ek, aby zapewniæ
bogactwo na przysz³y rok, gdzie
indziej pieni¹¿ek wk³ada siê do
uszek b¹dŸ pierogów, kto trafi na
niego, ten bêdzie mia³ zapewniony ci¹g³y przyp³yw gotówki w nastêpnym roku.
Pozostali cz³onkowie rodziny
nie musz¹ siê jednak zasmucaæ, albowiem dobrobyt ma równie¿ zapewniæ ³uska karpia noszona w portfelu. Przed wieczerz¹ nale¿y zadbaæ

sytuacja jeœli pierwszym goœciem
bêdzie mê¿czyzna, a jeœli bêdzie to
kobieta, to w domu bêd¹ k³ótnie i nie
bêdzie dobrze siê dzia³o.
Po Wigilijnej kolacji wyci¹ga³o
siê sianko spod obrusu, je¿eli by³o
d³ugie to znaczy³o, ¿e bêdzie siê
d³ugo ¿y³o, jeœli krótkie to bêdzie siê
¿y³o krótko. Ka¿dy kto by³ przy stole musia³ wyci¹gaæ to sianko. By³a
to jednak zabawa i nikt nie bra³ tego
na powa¿nie. W trakcie Wigilii na
wsiach bra³o siê widelec i nó¿ w
rêce, wychodzi³o siê na dwór i trzês³o sztuæcami tak, aby wydawa³y
dŸwiêk. Przes¹d ten mówi³, ¿e kawaler znajdzie pannê tam gdzie
pierwszy zaszczeka³ pies. Z pozosta³ych dziœ przes¹dów jest jedno
wolne miejsce dla goœcia, nie zamyka³o siê tak¿e drzwi w domu.
Wszyscy m³odzi ludzie w domu
uwielbiali jeœæ pierogi, poniewa¿
wk³ada³o siê do nich ró¿ne pieni¹¿ki, 10 groszy, 20 groszy, 50 i z³otówkê. Ktoœ kto znalaz³ pieni¹¿ek w
swoim pierogu, otrzymywa³ prezent
np. czekoladê, czym wiêkszy pieni¹¿ek, tym wiêkszy prezent. W ten
sposób szybko nie by³o ¿adnych
pierogów na stole wigilijnym.
- mówi³y wspólnie panie, które
przyby³y na Wigiliê do Centrum
Kultury w Resku.
o to, aby umyæ twarz dotykaj¹c
monet, najlepiej nabieraæ je wraz z
wod¹, te same pieni¹dze nale¿y
mieæ póŸniej podczas Wigilii.
Aby zapobiec pojawieniu siê
kretów w ogródku, pod stó³ nale¿y
w³o¿yæ ¿elazo. (Niegdyœ wierzono,
¿e ¿elazo – najlepiej w kszta³cie
obrêczy chroni przed z³em). Od
razu mo¿na w³o¿yæ siekierê lub
sierp i oprzeæ o nie nogi, bo te z
kolei zapewni¹, ¿e nogi bêd¹ twarde jak ¿elazo.
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Wigilia stra¿aków
ochotników OSP
w Resku
P

anny na wydaniu powinny
zamiataæ (przed Wigilia
oczywiœcie) w kierunku „od drzwi”,
aby nie odganiaæ kawalerów. Przyw³aszczenie sobie drobiazgu przynosi szczêœcie przez ca³y rok. Rzecz
trzeba w³aœcicielowi niepostrze¿enie podrzuciæ. Nie nale¿y natomiast
niczego swojego po¿yczaæ, bo wró¿y to straty.
Mo¿na wró¿yæ te¿ przy u¿yciu
trzech talerzy, w których znajduje
siê woda, piasek i ga³¹zka œwierku,
symbolizuj¹ce: chrzciny, œmieræ,
zam¹¿pójœcie. W dniu Wigilii nie
nale¿y siê sprzeczaæ, k³óciæ ani p³akaæ, bo niezgoda i smutek bêd¹ czêsto goœci³y w naszym domu, a¿ do
nastêpnej Wigilii.

wigilijnej nie doczeka. Z tych zaleceñ wy³¹czone s¹ panie domu lub
osoby podaj¹ce potrawy wigilijne
na stó³. Kobiety w ci¹¿y nie powinny w tym dniu ani szyæ, ani praæ,
gdy¿ ich dziecko mo¿e urodziæ siê
wówczas chore. Ka¿d¹ potrawê nale¿y chocia¿by spróbowaæ, aby jej
nie zabrak³o na stole w przysz³ym
roku. W czasie wieczerzy wigilijnej
nie nale¿y za du¿o mówiæ a tym
bardziej przerywaæ innym. W przeciwnym razie bêdziemy bardzo k³ótliwi oraz skorzy do wyjawiania
cudzych sekretów.

Jaki dzieñ Wigilii, taki ca³y rok
- warto o tym pamiêtaæ i prze¿yæ ten
dzieñ tak, jak chcielibyœmy go spêdziæ. Jeœli w tym dniu ktoœ zachoruje
lub siê skaleczy, przez ca³y rok bêdzie s³abego zdrowia. Kichniêcie
wró¿y z kolei zdrowie przez ca³y rok.
Wprawdzie tej nocy zwierzêta
przemawiaj¹ ludzkim g³osem, ale
kto je us³yszy, nie do¿yje ranka.
W czasie wieczerzy wigilijnej
mo¿na ujrzeæ osobê zmar³¹ w roku
bie¿¹cym, nale¿y tylko po zjedzeniu
wszystkich wigilijnych potraw, wyjrzeæ przez dziurkê od klucza w
drzwiach, a wówczas ujrzy siê j¹
siedz¹c¹ na pustym miejscu przy
stole. Kto w Wigiliê odejdzie od
sto³u przed zakoñczeniem wieczerzy, ten umrze i drugiej wieczerzy

N

iestety ja przez kuchniê tyl
ko przechodzê. Pichcenie
jest mi obce od zawsze. Potrafiê
oczywiœcie przygotowaæ sam jakieœ
drobne posi³ki, ale w œwiêta w kuchni nic nie gotujê. Natomiast jednym
z moich œwi¹tecznych obowi¹zków
jest, kupno, przyniesienie do domu
i postawienie choinki, oczywiœcie
¿ywej, a ubiera j¹ moja córka. Œwiêta kojarz¹ mi siê z karpiem w occie,
z zapachem choinki w domu, kiedyœ
jeszcze z pomarañczami i prezentami.
- mówi³ burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski o œwi¹tecznych
obowi¹zkach

Jemio³a
Pod jemio³¹ zakochani ca³uj¹
siê, zwaœnione osoby ³atwiej siê
godz¹, a zawarta przyjaŸñ jest trwa³a. Zgodnie z tradycj¹ ga³¹zki jemio³y zawiesza siê nad wigilijnym
sto³em, najpóŸniej przed pojawieniem siê pierwszej gwiazdki, nad
drzwiami frontowymi oraz nad kominkiem lub kuchni¹. Wigilijny pêk
jemio³y nale¿y trzymaæ przez ca³y
rok, bo inaczej jej dobroczynna moc
zniknie.
Zebra³a: MM

W dniu 17.12.2011 w remizie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Resku z inicjatywy stra¿aków z Reska odby³a siê wigilia.
Uczestniczyli w niej, oprócz
zaproszonych goœci, stra¿acy z
£osoœnicy i zaprzyjaŸnionej gminy
Radowo Ma³e, na czele z prezesem
gminnym, a zarazem wójtem Gminy
Józefem Wypijewskim. Ksi¹dz dr
Tadeusz Uszkiewicz, kapelan stra¿aków, rozpocz¹³ modlitw¹ i piêknymi ¿yczeniami wielu ³ask Bo¿ych
na Nowy 2012 rok dla wszystkich
stra¿aków powiatu ³obeskiego. Nastêpnie wszyscy dzielili siê op³atkiem, sk³adaj¹c sobie ¿yczenia
œwi¹teczne i noworoczne. W imieniu w³asnym oraz radnych, jak i nieobecnego burmistrza Arkadiusza
Czerwiñskiego, ¿yczenia wszystkiego najlepszego wszystkim stra¿akom i ich rodzinom z³o¿y³a przewodnicz¹ca rady w Resku pani Barbara Basowska. Do ¿yczeñ równie¿
bardzo serdecznych do³¹czy³ siê
wójt z Radowa Ma³ego, jak i prezes
ochotników druh Krzysztof Paluch,
który przekaza³ równie¿ ¿yczenia
od w³adz wojewódzkich.

Œpiewaj¹c kolêdy przyst¹piono
do wieczerzy wigilijnej, przygotowanej przez stra¿aków z Reska, pod
kierownictwem druhny prezes Jadwigi Cyunel i Doroty Kowalskiej.
Za piêknie przygotowany
"gara¿" i bardzo smaczne potrawy barszczyk z uszkami, piero¿ki z
kapust¹ i grzybkami, bigosik, rybki
sma¿one, w sosikach i wiele innych
smacznych, gor¹cych potraw z³o¿onych na bia³ych lœni¹cych obrusach,
sk³adam wielkie wyrazy szacunku i
podziêkowania.
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz nadchodz¹cego Nowego
Roku 2012 wszystkim Stra¿akom
OCHOTNIKOM w naszym powiecie
sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia, szczêœcia, powodzenia w
¿yciu osobistym i zawodowym. Moi
drodzy przyjaciele, ¿yczê Wam
TYLU POWROTÓW Z AKCJI CO
WYJAZDÓW! Pozdrawiam.
Prezes ZOP ZOSP RP
Krzysztof Paluch
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REKLAMY

Szko³a Jazdy „TAUNUS” Andrzej Skrobiñski
prowadzimy kursy z zakresu Prawa Jazdy
oraz KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH kierowców
Szkolenie okresowe
- 490 z³
Kwalifikacja wstêpna
- 7900 z³
Kwalifikacja wstêpna przyspieszona
- 3900 z³
Kwalifikacja wstêpna uzupe³niaj¹ca
- 3500 z³
Kwalifikacja wst. przysp. uzupe³niaj¹ca
- 1500 z³
Badania lekarskie na miejscu
PrzyprowadŸ drugiego kursanta - dostaniesz 5 % rabatu

£obez, ul. Drawska 6, tel. 781-063-873, 508-262-914

DRUKARNIA w £obzie poleca us³ugi
poligraficzne, wizytówki, plakaty, samokopie
Ul. S³owackiego 6, tel. 913973730

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka SIEJA z siedzib¹ w
Marianowie serdecznie dziêkuje za udzia³ w imprezach plenerowych
oraz spotkaniach wigilijnych organizowanych w ramach
I Etapu Kampanii Promocyjnej

"JEDZ RYBY BÊDZIESZ ZDRÓW".
Na kolejne imprezy zapraszamy ju¿ w przysz³ym roku, gdzie czekaæ na
Pañstwa bêdzie miêdzy innymi darmowa degustacja potraw rybnych.
Operacja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków finansowanych Europejskiego Funduszu
Rybackiego zapewniaj¹c¹ inwestycjê w zrównowa¿one rybo³ówstwo.
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NASI MIESZKAÑCY

Wspomnienia prezesa Zwi¹zku Kombatantów, Ko³o w £obzie, Andrzeja Kamiñskiego (cz. 3)

Pierwsze lata w £obzie
Rosjanie we Lwowie
Pamiêtam, jak w 1939 roku Rosjanie przyjechali na tych swoich
koniach. Atakowali pi¹tkami:
trzech by³o przy CKM i dwóch przy
koniach. Dopiero za nimi pokaza³y
siê czo³gi. Rosjanie na koniach podjechali bli¿ej. Na wodoci¹gach byli
nasi akademicy. Mieli broñ ciê¿k¹,
bo CKM. Ch³opaki byli przeæwiczeni. Jeden z nich mia³ 25 lat, by³ w
wojsku dwa lata, w³ada³ bardzo dobrze broni¹. Poci¹gnêli z tej broni,
czêœæ rosyjskich koni popada³o, a
Rosjanie zawrócili. Tak by³o w
trzech miejscach. W koñcu Rosjanie
wpadli na dzielnicê Lwowa i 11.
mê¿czyzn cywilów zabili - z zemsty
za tych swoich ¿o³nierzy. Ci mê¿czyŸni zginêli za darmo. Atak to jest
atak, a co cywil ma wspólnego z
wojskiem?
W 1944 roku Rosjanie mieli
bardzo agresywne wojsko. Byli w
nim: Rosjanie, Ukraiñcy, Bia³orusini, Ka³mucy - nie wiedzieliœmy, kto
to jest. Widzieliœmy ich po raz
pierwszy w ¿yciu. Poœci¹gali ich z
tych swoich respublik. Zdobyli
Lwów, zatrzymali siê na dwa dni,
przyjecha³ marsza³ek Iwan Koniew.
Dopiero wtedy do miasta wjecha³y
czo³gi.
Pamiêtam, jak u zbiegu trzech
ulic, w kierunku centrum miasta,
niemiecki „Tygrys” bi³ za kolejk¹.
Nasza, polska obs³uga, w której by³a
nawet moja s¹siadka starsza o dwa
lata ode mnie, wybi³a deskê w parkanie. Zobaczy³a, ¿e on tak bije w
ulicê, wycelowa³a i trafi³a tak, ¿e
trzech Niemców w œrodku spali³o siê
¿ywcem. Rosjanie jak ju¿ wtedy ruszyli, to poszli bez zatrzymywania.
Ale to ju¿ 78 czo³gów naraz sz³o.
Ta kole¿anka, czo³gistka, by³a
córk¹ policjanta. W domu mieli nianiê, która pochodzi³a z Austrii. Nikt
nie wiedzia³, ¿e by³a ¯ydówk¹. Ale
to w³aœnie ona zabra³a ojca mojej
kole¿anki do swojej rodziny do
Austrii i dziêki temu prze¿y³. Mia³
piêcioro dzieci. Z frontowców dwie
dziewczyny zginê³y, jedna wróci³a z
Sybiru. Ta czo³gistka prze¿y³a, póŸniej zosta³a zdemobilizowana. Zjechali siê po wojnie razem, ale rodzinê mieli w Krakowskiem i tam wyjechali.
Niektórzy wspó³pracowali
z Rosjanami albo z Niemcami
To, co siê dzia³o podczas wojny,
to by³a makabra. Powiem, ¿e nasi
ludzie czêœciowo winni byli wtedy
za ojczyznê, tak samo i teraz. Czêœæ

wspó³pracowa³o z Niemcami, czêœæ
z enkawudzistami.
Mia³em s¹siada. By³o ich oœmiu
braci. Najm³odszy by³ z mojego
rocznika. Jeden z braci osiedli³ siê w
Karwowie. Przyjecha³ tym samym
transportem co ja. Wtedy ju¿ dwóch
jego braci mieszka³o we Wroc³awiu.
Przyjechali tutaj. Mój kolega rozpozna³ jednego z nich - Franka. Powiedzia³, ¿e za Niemców pracowa³ z
nim w fabryce. W £obzie Skulimowski jeŸdzi³ taksówk¹. Wziêliœmy go i pojechaliœmy do Karwowa,
ale ju¿ nie spotkaliœmy go tam. Okaza³o siê jednak, ¿e wspó³pracowa³ z
Sicherheitsdiensti (organ wywiadu,
kontrwywiadu i s³u¿by bezpieczeñstwa SS, dzia³aj¹cy w III Rzeszy w
latach 1931-1945) naszych AKowców wsypywa³. Takie sprawy
by³y.
W £obzie mieszka³ M. W centrum miasta, we Lwowie, jego ojciec mia³ piêkn¹ knajpê, do której
przyje¿d¿a³ marsza³ek Józef Pi³sudski. PóŸniej okaza³o siê, ¿e wspó³pracowali z Sicherheitsdienst, który
by³ gorszy jak u nas urz¹d bezpieczeñstwa. Jak wydali osoby, to ci z
Sicherheitsdienst przychodzili w
dzieñ czy w nocy i zabierali ludzi.
Nigdy ci ludzie ju¿ nie wracali.
Niech Pan Bóg broni, co tam by³o,
ale tak by³o niestety.
Pierwsze lata w £obzie
Po s³u¿bie na wschodzie, po ca³ej ceremonii, dostaliœmy nakaz
wyjazdu. By³o u nas coœ podobnego
jak tu, PUR, gdzie rejestrowano.
Karty ewakuacyjne pisali nasi ludzie, m.in. moja ¿ona - na swoim
terenie. W kartach by³y wyznaczniki, którego dnia nale¿y wyjechaæ,
jakim transportem itd. Nie by³o
ograniczeñ co do tego, co mo¿na
by³o ze sob¹ zabraæ. Jeœli ktoœ mia³
inwentarz, te¿ zabiera³, nie tak jak
na Sybir - bez niczego. Do Polski
mo¿na by³o wszystko zabraæ. Na
spakowanie siê i wyjazd mieliœmy
dwa dni. Bardzo ma³o, ale w sumie
wagony towarowe podstawili wczeœniej. Nasz transport mia³ 78 wagonów. Wyruszyliœmy na Rawê Rusk¹.
Sam wyjazd nie by³ ju¿ dla nas zaskoczeniem. Terminy wyznaczali i
poszczególne miejscowoœci by³y
wysiedlane. Dwa tygodnie wczeœniej do naszego domu przysz³a
du¿a ukraiñska rodzina. Przez dwa
tygodnie gotowaliœmy w tej samej
kuchni. Myœleliœmy, ¿e pojedziemy
na ich miejsce, oni pochodzili z
Rzeszowskiego. Okaza³o siê, ¿e
zaczêli nas wieŸæ przez Rawê Rusk¹

przez trzy tygodnie do Polski. Nikt
nie spodziewa³ siê, ¿e wioz¹ nas na
Ziemie Odzyskane. Jakie Ziemie
Odzyskane? Jak przyjechaliœmy tu,
to genera³ Sikorski mówi³, ojciec
radia s³ucha³ na s³uchawkach, ¿eby
wszystkich skrzyñ nie rozbijaæ, bo
za rok wracamy.
Przyjechaliœmy do Pi³y, staliœmy
tam dwa dni. PóŸniej do Stargardu,
nam stamt¹d dali kartkê na wagony
- Bia³ogard. Przyjechaliœmy do
£obza, miasto by³o prawie puste.
Przyszli z PUR-u i rozparcelowali
ca³y poci¹g. Z naszego transportu
dwie rodziny pojecha³y do Wroc³awia, do swoich rodzin, które przyjecha³y tam ju¿ dwa tygodnie wczeœniej.
Czêœæ miasta by³a zrujnowana.
W miejscu, gdzie jest teraz pomnik,
troszkê dalej, by³o rosyjskie dzia³o
CKM. W parku by³y groby rosyjskich ¿o³nierzy, ale oni nie zginêli w
walce, bo tu w £obzie walk nie by³o.
Ci Rosjanie na terenie miasta zaczêli szabrowaæ, szukaæ po szafkach,
czêœæ terenu by³o zaminowana i to z
tego tytu³u zginêli, a nie podczas
walki. Przez £obez wojska tylko
przesz³y. Od min zginê³o siedem
osób, miêdzy innymi kobieta. Jak
robili ekshumacjê zw³ok, to tej
dziewczynie w³osy a¿ po sam ty³ek
odros³y. Cia³a zabrali do Bia³ogardu i tam pochowali, na rosyjskim
cmentarzu.
Wprawdzie wiêkszoœæ miasta
by³a zrujnowana, ale przy ul. Przyrzecznej i Kiliñskiego domki by³y
ca³e - ale tu ju¿ mieszka³a ca³a ówczesna w³adza, aparat milicyjny.
Ojciec wszed³ na ul. Przyrzeczn¹.
Zobaczy³, ¿e tam jest ca³y budynek,
obora, czyli miejsce na krowê i ja-

³ówkê, które mieliœmy ze sob¹. Tato
otworzy³ zak³ad szewski i zaczêliœmy pracowaæ. Wtedy nie by³o obuwia. PóŸniej mieliœmy zak³ad przy
ul. Koœciuszki pod nr 11, póŸniej na
Bieruta, a¿ w roku 50. za³o¿yliœmy
spó³dzielniê: ojciec, ja i dwóch braci, dwóch z Reska, musia³o byæ 10
osób. Za³o¿yliœmy j¹, a póŸniej
powiêksza³a siê o szewców i cholewkarzy. Spó³dzielnia krawiecka
by³a na ul. Gdañskiej, obecna Hanki
Sawickiej. W koñcu powsta³a spó³dzielnia powiatowa, wielobran¿owa. Ja na pocz¹tku by³em ksiêgowym, po kursie, póŸniej wybrali
mnie na prezesa. Od za³o¿enia pracowa³em w niej14 lat. PóŸniej zak³ada³em w Wêgorzynie, P³otach,
Wicimicach, gdzie by³ jeszcze zak³ad us³ugowy oraz w Resku. Nastêpnie, gdy wojsko likwidowa³o
samochody marki Lublin, które sz³y
do PGR-ów, by³ zak³ad w Chociwlu.
Tam pracowa³o 56 osób. W Chociwlu mia³em najwiêksze obroty i najwiêksze zyski, ale to by³o na terenie
powiatu stargardzkiego. Mój kolega, zwierzchnik w Szczecinie, z którym zak³adaliœmy zwi¹zek wojewódzki, dowiedzia³ siê, ¿e mam
zyski, zabra³ mi wiêc Chociwel i
wstawi³ tam swojego szwagra, którego spó³dzielnia w Gryficach przynosi³a straty. Wtedy miêdzy nami
powsta³o nieporozumienie, bardzo
dobrze go zna³em, zgniewa³em siê.
Poszed³em do dyrekcji Budownictwa Rolnego w Szczecinie, stamt¹d
do Powiatowej Rady Narodowej,
gdzie pracowa³em dziewiêæ lat.
Po 44 latach pracy przeszed³em
na emeryturê. Do kombatantów
wst¹pi³em w 1980 roku i od tego
czasu jestem prezesem. Cdn. MM
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Konkurs Bo¿onarodzeniowy rozstrzygniêty

(RESKO) W miniony pi¹tek,
16 grudnia, rozstrzygniêty zosta³
Konkurs Bo¿onarodzeniowy, do
udzia³u w którym zaprosi³o dzieci, m³odzie¿ i doros³ych Centrum
Kultury w Resku.
Na konkurs wp³ynê³a tak du¿a
iloœæ prac, ¿e komisja mia³a problem z ocen¹ i wyborem tych najciekawszych i najpiêkniejszych. Liczy³a siê samodzielnoœæ wykonania
pracy, pomys³ i dostosowanie do
tematu, w zale¿noœci od kategorii
wiekowej.
Nagrody otrzymali:
Przedszkole - „Wizyta Œwiêtego Miko³aja”
I m. - Witold Ilgiewicz Fernandez, Przedszkole Miejskie w Resku

II - Ala Szypu³ek, Oddzia³
Przedszkolny SP Starogard
III - Bartek Kowalski Przedszkole Miejskie w Resku
Wyró¿nienia: Kacper Krêplewski SP £osoœnica, Martyna Kowalczyk SP Resko, Pawe³ Jaworski SP
Starogard.
Klasy I-III - „Anio³y i anio³ki
Bo¿onarodzeniowe”
I - Krystian Woroniuk kl. IIc SP
Resko
II - Kaja Olczak kl. II SP Starogard
III - Patrycja Pude³ek kl. I SP
Starogard
Wyró¿nienia: Mateusz Œlêga kl.
Ib SP Resko, Joanna Nad³onek kl.
III Œwietlica Iglice, Dominik Szcze-

œniak kl. II SP £abuñ Wielki, Natalia
Seredyñska kl. Ib SP Resko.
Klasy IV-VI - „Bo¿onarodzeniowa bombka”
I - Karolina Krenca kl. Vb SP
Resko
II - Natalia Jakubów kl. IV SP
£osoœnica
III - Emilia Buæ kl. IV SP £osoœnica
Wyró¿nienia: Joanna Markowska kl. IV Ko³o Plastyczne Centrum
Kultury, Dominika Pizoñ kl. V SP
£osoœnica, Marita Romañczuk kl.
IV SP Resko.
Gimnazjum, Szko³y Ponadgimnazjalne i Doroœli - „Stroik
Bo¿onarodzeniowy”

ce

I - Mateusz Daœko Œwietlica Igli-

II - Monika Uldynowicz Ic Gimnazjum w Resku
III - Aneta So³onyna Œwietlica
Iglice
Wyró¿nienia: Zbigniew Ulan
Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 w
Radowie Wielkim, Hubert Mi³ek kl.
Id Gimnazjum w Resku, Cezary
Szostak kl. I Gimnazjum Œwietlica
Iglice, Kazimierz Szewczuk, Otto
Lubczyk, Wies³aw Pomiñski (DPS
w Resku).
Dziêkujemy wszystkim za
udzia³ w konkursie, gratulujemy
zwyciêzcom i zapraszamy do udzia³u w nastêpnych konkursach, w
przysz³ym roku.
CK

Ach ten Miko³aj, w koñcu przyby³. I to z gitar¹!
(SULISZEWICE, gm. £obez).
Wczoraj w tutejszym punkcie
przedszkolnym zosta³a zorganizowana wigilia, ale nie tylko.
Nim dzieci wraz z rodzicami,
nauczycielkami i dyrektorkami oraz
ksiêdzem proboszczem zasiedli do
sto³ów, przyby³ do nich Miko³aj.
Przeprosi³ najm³odszych, ¿e
wczeœniej nie móg³. Jak wyjaœni³ chorowa³, przez co strasznie schud³.
Obieca³ jednak, ¿e wynagrodzi im to
prezentami; s³ysza³ bowiem, ¿e
dzieci przygotowa³y wystêp artystyczny.
Tak w istocie by³o i gdy tylko
Miko³aj zasiad³ na specjalnie dla
niego przygotowanym fotelu, dzieci uraczy³y zebranych wspania³ym
przedstawieniem o dziewczynce z
zapa³kami, która trafi³a do Krainy
Szczêœcia. Po nim Miko³aj zagra³ na

gitarze kolêdy, w œpiewanie których
chêtnie w³¹czyli siê rodzice. Odœwiêtny nastrój spotêgowany zosta³
przez dzielenie siê op³atkiem.
¯yczono sobie przede wszystkim
zdrowia, bo jeœli ono jest, to i pozosta³e marzenia spe³niaj¹ siê. Dopiero po tym dzieci otrzyma³y prezenty
od Miko³aja. Uszczêœliwione zasiad³y ze wszystkimi do sto³u zastawionego wigilijnymi daniami i przysmakami.
Podarki otrzymali równie¿ rodzice i zaproszeni goœcie. Pod
okiem nauczycielek wykona³y je
dzieci. Dzieci równie¿ wykona³y
dekoracje, którymi zosta³ przystrojony punkt przedszkolny.
Rodzice ze swojej strony z kolei
przygotowali stroje, w których wyst¹pi³y dzieci. By³o to pierwsze spotkanie wigilijne w Suliszewicach i
zapewne nie ostatnie.
MM
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M³odziczki z Radowa
Ma³ego pokona³y
„olimpijki” z Drawska

Miêdzynarodowy turniej badmintona

(RADOWO MA£E) Dziewczêta z UKS Radowo Ma³e, roczniki 1999/2000, rozegra³y 8 grudnia mecz z UKS „Olimpijczyk”
Drawsko Pomorskie.
Zawodniczki z Radowa przyst¹pi³y do meczu nieco zdenerwowane
i przestraszone wzrostem swoich
rywalek. Pierwsza kwarta by³a bardzo wyrównana; zakoñczy³a siê
wynikiem 12:12. Wynik po pierwszej kwarcie by³ bardzo niski, poniewa¿ obie dru¿yny bardzo dobrze
zagra³y w obronie.
Jednak kolejno druga i trzecia
kwarta odbywa³y siê pod dyktando
dru¿yny z Radowa. W czwartej

(Schwedt - Niemcy) 17 grudnia 2011 roku odby³ siê turniej
badmintona, w którym kolejny
dobry wystêp zanotowali m³odzi
badmintoniœci z Be³cznej.

kwarcie na boisko wesz³y dziewczêta najm³odszych roczników 2000 i
2001, które równie dobrze poradzi³y sobie w obronie, a w ataku powiêkszy³y wynik spotkania na korzyœæ dru¿yny z Radowa. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 36:16.
UKS Radowo Ma³e zagra³o w
sk³adzie: Karolina Gajewska, Klaudia Taborska, Pamela Jemilianowicz, Adrianna Bujnowska, Karolina Kamiñska, Kamila Przygocka,
Aneta Lewandowska, ¯aneta Niczman, Natalia Szczepañska, Monika
Hlib, Kinga Dobrzañska i Jagoda
Lorent. Trenerem jest Miros³aw
Budzyñski.
(o)

Sukcesy Renaty Posak
i Marcela Momota

Nie zawiod³a nasza najlepsza
zawodniczka, Renata Posak. Wygrywaj¹c ze wszystkimi swoimi rywalkami z Polski i Niemiec zajê³a
pierwsze miejsce. Jest to Renaty
szósty medal, a pi¹ty z³oty zdobyty
w turniejach w Schwedt i w Trzciñko-Zdroju. W sobotnich zawodach
bardzo dobrze spisa³ siê uczeñ klasy
pierwszej, Marcel Momot. W swoim pierwszym w ¿yciu turnieju zaj¹³

drugie miejsce. Marcela uhonorowano tak¿e dyplomem najm³odszego zawodnika turnieju. Pozosta³a
czwórka badmintonistów naszego
klubu uplasowa³a siê tu¿ za podium.
Dla Marcela, a tak¿e dla innych
naszych badmintonistów, udzia³ w
turnieju za granicami Polski, w du¿ej i piêknej hali sportowej, by³ niezwyk³ym doœwiadczeniem. Wspólnie prze¿ywali ka¿dy wystêp, ka¿dy
zdobyty punkt. Dzieci zaanga¿owa³y siê na bardzo mocno.
Tak, wiêc zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Badmintona w Be³cznej rok 2011 zakoñczyli sukcesami. Gratulacje!
KP

Doberska Amatorska Liga Pi³ki 2011 - 3. kolejka
Wyniki kolejki 3 - 17.12.2011 r. (sobota)
Grupa I
Bród - D¹b Dêbice 4:0
Dominatorzy Chociwel - Farmer Dobropole 6:1
Flap Jack - Desperados 0:9
D¹b Dêbice - Fc B³¹dkowo 11:0
Flap Jack - Farmer Dobropole 2:0
Desperados - Dominatorzy Chociwel 2:0
Pauza: Bród, Fc B³¹dkowo
Liderzy strzelców: 11 - Kamil Pacelt (Desperados), 7 - Bartosz Rusin
(Dominatorzy Chociwel), Marcin Ziemer (D¹b Dêbice).
Tabela grupy I
1. Desperados
5 15 23:4
2. Dominatorzy Chociwel
5 10 12:6
3. Bród
5 10 9:4
4. D¹b Dêbice
5 9 23:7
5. Flap Jack
6 6 6:15
6. Farmer Dobropole
5 3 5:23
7. Fc B³¹dkowo
5 0 4:23
Grupa II
P³omieñ Lisowo - Chyba Ty 2:3
Ogniwo Dzwonowo - Blokersi Dobropole 1:4
Keb¹zraj - Gwiazdy 10:3
Chyba Ty - Dobermani 2:1

Gwiazdy - Blokersi Dobropole 0:7
Ogniwo Dzwonowo - Keb¹zraj 2:13
Pauza: P³omieñ Lisowo, Dobermani
Liderzy strzelców: 22 - Maciej Wiêcek (Keb¹zraj), 11 - Emilian
Mroczek (P³omieñ Lisowo), 10 - Konrad Jankowski (Keb¹zraj).
Tabela grupy II
1. Keb¹zraj
5 15 46:7
2. Chyba Ty
5 11 10:7
3. Dobermani
5 7 13:11
4. Blokersi Dobropole
5 7 12:11
5. P³omieñ Lisowo
5 7 16:16
6. Ogniwo Dzwonowo
5 4 17:25
7. Gwiazdy
5 0 5:42
Termin 4 - 30.12.2011 r. (pi¹tek)
Gr. II
17.00 Keb¹zraj - Chyba Ty
17.20 Ogniwo Dzwonowo - Dobermani
17.40 P³omieñ Lisowo - Blokersi Dobropole
Pauza: Gwiazdy.
Gr. I
18.00 Desperados - D¹b Dêbice
18.20 Dominatorzy Chociwel - Fc B³¹dkowo
18.40 Bród - Farmer Dobropole
Pauza: Flap Jack.
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Z ¿ycia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w gminie £obez

Medale za rozwój OSP
i dzia³alnoœæ ppo¿.
12 grudnia odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP w £obzie.
Goœæmi byli m.in. burmistrz Ryszard Sola i komendant KP PSP w
£obzie Andrzej Kuzon.
Na pocz¹tku cz³onek Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
OSP RP w Szczecinie druh Krzysztof Paluch wrêczy³ odznaczenia dla
osób zas³u¿onych w rozwoju OSP i
poprawie bezpieczeñstwa ochrony
po¿arowej w gminie £obez. Otrzymali je: Z³oty Medal „Za zas³ugi dla
po¿arnictwa” - druh Józef Osiecki z
OSP Bonin, Srebrny Medal „Za zas³ugi dla po¿arnictwa”: p. Bogdan
Górecki - radny Rady Miejskiej w
£obzie, przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”, druh
Ryszard Sola, s. Józefa, - wiceprezes Zarz¹du M-G ZOSP RP w
£obzie, delegat na Zjazd Wojewódzki OSP.
Br¹zowy Medal „Za zas³ugi dla
po¿arnictwa” otrzymali druhowie:
Krzysztof Bartos, Marek Gerech,
Miros³aw Iskra i Krzysztof Olejnik,
wszyscy z OSP Bonin.
Zarz¹d podj¹³ decyzjê o konty-

nuowaniu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿
zapobiega po¿arom”. Bêdzie to ju¿
jego 7. edycja. W sk³ad Komitetu
Organizacyjnego powo³ano: Bogdana Góreckiego (przew.), Teofila
Kaplê, Ryszarda Solê (s. Józefa) i
Jana Ceholnyka. Turniej na szczeblu so³eckim (Zagórzyce, Bonin,
Be³czna) odbêdzie siê na prze³omie
stycznia i lutego, a na szczeblu
gminnym w marcu przysz³ego roku.
Poinformowano, ¿e wp³ynê³o
61. prac ze Szko³y Podstawowej nr
1 na ogólnopolski konkurs plastyczny „Zapobiegajmy po¿arom”, a organizatorzy spodziewaj¹ siê dalszych zg³oszeñ. Trzy najlepsze prace wy³onione przez komisjê, powo³an¹ przez burmistrza £obza, z
udzia³em m.in. dyrektora £DK Dariusza Ledziona, zostan¹ przekazane do dalszej oceny do Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP. Pozosta³e
prace trafi¹ do organizatorów Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
na licytacjê.
W imieniu stra¿aków ochotników ¿yczymy wszystkim mieszkañcom gminy £obez Weso³ych Œwi¹t,
Dosiego Roku i ¿eby ich czerwony
kur omija³.
Komendant Gminny ZOSP RP
w £obzie Teofil Kapla

Pierwsze gwiazdki, czyli planety
Przewa¿nie pierwsz¹ „gwiazdk¹”
na niebie jest planeta Wenus, zwana
sympatycznie Jutrzenk¹, Gwiazd¹
Porann¹ albo Gwiazd¹ Wieczorn¹.
Na niebie rozb³yœnie tu¿ po zachodzie
s³oñca, a ten nast¹pi o godz. 15.50.
Jednak Wenus nie bêdzie d³ugo panowaæ na niebie i zniknie, nim zrobi siê
ca³kiem ciemno. Nie ma siê jednak
czym zbytnio przejmowaæ, bo po niej
pojawi siê druga planeta – Jowisz,
mog¹ca
symbolizowaæ
ow¹
„pierwsz¹ gwiazdkê”. Bêdzie nieco
wy¿ej, ni¿ Wenus, przed godz. 17.00.
Nik³y sierp ksiê¿yca nie bêdzie zak³óca³ obserwacji, oczywiœcie o ile dopisze pogoda i niebo nie bêdzie zachmurzone.
Mi³oœnicy patrzenia w gwiazdy
bêd¹ mieli w najbli¿szych dniach sporo atrakcji i mo¿liwoœci obserwacji o
ile dopisze pogoda.
W grudniu maj¹ miejsce cztery
koniunkcje Ksiê¿yca z planetami;
pierwsza ju¿ by³a w sobotê, 17 grudnia, podczas której na drodze satelity
znalaz³ siê Mars. Druga koniunkcja,
mia³a miejsce dzisiaj (we wtorek),
nieca³¹ godzinê przed wschodem

s³oñca Ksiê¿yc zbli¿y³ siê do Saturna.
Trzeci¹ koniunkcjê bêdziemy mogli
obserwowaæ 22 i 23 grudnia. 22 grudnia, nad ranem Merkury znajdzie siê
na lewo od Ksiê¿yca, 23. z kolei Merkury bêdzie dok³adnie pod Ksiê¿ycem. Na obserwacjê warto wybraæ siê
o 6.45.
Podczas Bo¿ego Narodzenia
Ksiê¿yc spotka siê z Wenus o 16.35,
natomiast 26 i 27 grudnia wieczorem
w jej pobli¿u znajdzie siê Ksiê¿yc po
nowiu (nów 24 grudnia), a wiêc w
postaci w¹skiego sierpa.
Ale to nie wszystkie atrakcje. Po
Pasterce na niebie widoczni bêd¹
Trzej Królowie. Nazwa ta tradycyjnie
przypisywana jest dla Pasa Oriona, a
przy okazji warto wspomnieæ, ¿e te
gwiazdy nazywano równie¿ Kosiarzem. Na niebie widoczny bêdzie
równie¿ ¯³óbek w gwiazdozbiorze
Raka (Praesepe). Trzem Królom
zmierzaj¹cym do ¯³óbka drogê wyznacza najjaœniejsza gwiazda na niebie – Syriusz z gwiazdozbioru Wielkiego Psa.
Pozostaje ¿yczyæ udanych
gwiezdnych obserwacji.
MM
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Galeria naszych mieszkañców
Alicja i Natalia

Damianek

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

Magda

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- 508 285 242 www.fotoklif.com.pl

OG£OSZENIA DROBNE
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NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

J. niemiecki - nauczanie indywidualne, t³umaczenia komercyjne i w
terenie, tel. 696075099.

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

Sprzedam piêkn¹ dzia³kê budowlan¹, Trzebiatów okolice - TANIO.
Tel. 504 692 611

Powiat ³obeski
Matematyka - pomoc. Tel. 516 166
301

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Renult Scenic 1.9 DCI
2001 rok.prod., kolor zielony metalic z kompletem opon. Cena 12.000
z³. Tel. 602 733 881
Sprzedam komplet opon zimowych
do Poloneza, tylko 1 sezon u¿ywane. Tel. 504 042 532.

Powiat gryficki
Kupiê czêœci do Fiata 125p, Fiata
126p, Poloneza. Tel. 503 789 806
Sprzedam Renault Megane rok
1997, poj. 1,6; przegl¹d oraz OC
+ komplet opon zimowych.
Cena 3.500 z³. Tel. 791 727 642
lub 792 508 916.

PRACA
Powiat ³obeski
£obez - zaopiekujê siê dochodz¹co
starsz¹ osob¹ lub dzieckiem. Tel.
508 323 472

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

Powiat ³obeski
Sprzedam szczeniaki 9 tygodniowe
owczarki niemieckie d³ugow³ose,
odrobaczone, zaszczepione z ksi¹¿eczkami zdrowia, okolice £obza.
Tel. 661 518 318

W zwi¹zku z szybkim wyjazdem,
wyj¹tkowo okazyjnie sprzedam
dom mieszkalny (mo¿liwy te¿ pod
wynajem pokojów) w Œliwinie ko³o
Rewala. Tel. 694-084-240.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek - plakatów - wizytówek - broszur - samokopii £obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 91 39 73 730; 504 042 532

Szukam plecaka dla córki za symboliczn¹ z³otówkê. Tel. 91 577 5768

Powiat ³obeski

Sprzedam pianino z gwarancj¹.
Transport gratis. Tel. 604 569 342.
£obez

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547

Powiat gryficki

Dzia³ki budowlane:
- £obez
- Zajezierze
- Tucze nad j.Woœwin
Tel. 600 265 547
Wêgorzyno. Dom 200 mkw/610
mkw. Cena 430.000 z³. Tel. 600
265 547
Lokal u¿ytkowy o pow. 35 mkw. w
centrum Reska, za Biedronk¹, od
stycznia wydzier¿awiê. Tel. 604 649
889

MIESZKANIA
Powiat ³obeski

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

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

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie w bloku na II piêtrze, 53 mkw.; 2
pokoje + piwnica. Mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 125
tys. z³. Tel. 663 248 859

Pozb¹dŸ siê stresu, bólu, cellulitu.
Masa¿ w gabinecie 30 z³. Tel. 792
924 085

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

ROLNICTWO

Str
Str.. 20

ROZMAITOŒCI

tygodnik ³obeski 20.12.2011 r.

Stowarzyszenie Sieja z siedzib¹ w Marianowie informuje, i¿
w dniu 17 grudnia 2011 roku w miejscowoœci Runowo –
Pomorskie gmina Wêgorzyno odby³o siêspotkanie wigilijne
w ramach Kampanii Promocyjnej

„Jedz ryby,
bêdziesz zdrów”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie 7 grudnia 2011 r. dla
dzieci uczestników projektu „POMÓ¯ SOBIE - od biernoœci do aktywnoœci”
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w £obeskim Domu Kultury zorganizowa³o „Spotkanie z Miko³ajem”. Imprezê otworzy³a Œnie¿ynka z Czarodziejem zapraszaj¹c
dzieci do wspólnej zabawy. Przy œpiewach i nawo³ywaniach zjawili siê Miko³ajowie z ró¿nych krajów, witaj¹c dzieci w swoich ojczystych jêzykach. Ka¿de
z dzieci mia³o szansê staæ siê ”pomocnikiem” Miko³aja zdobywaj¹c pierwsze
miejsce w zadaniach przygotowanych przez artystów . Zwieñczeniem zabawy
by³o wrêczanie dzieciom paczek przez Miko³ajów z Polski, Czech, Niemiec,
Rosji i Afryki. Program artystyczny z opraw¹ muzyczn¹ oraz s³odkoœciami dla
dzieci przygotowa³a firma Vivaldi z Niechorza. Do wspó³uczestnictwa w cyklicznej imprezie zaproszono równie¿ dzieci z rodzin zastêpczych.

W trakcie imprezy wigilijnej mo¿na by³o skorzystaæ z
bezp³atnej degustacji dañ z ryb.
Za udzia³ w spotkaniu serdecznie dziêkujemy.
Operacja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
finansowanych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj¹c¹
inwestycjê w zrównowa¿one rybo³ówstwo.

