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W ¿³obie le¿y
któ¿ pobie¿y
kolêdowaæ
Ma³emu
Z

bli¿aj¹ce siê œwiêta
Bo¿ego Narodzenia
to m.in. czas
kultywowania tradycji
bo¿onarodzeniowych.
Teren powiatu ³obeskiego, podobnie jak niemal ca³ego pasa zachodniego Polski, to swoista mieszanka kultur i tradycji. Niemal w
ka¿dym domu na stole pojawiaj¹ siê
inne dania. Niezmiernie czêsto zdarza siê równie¿, ¿e czêœæ dañ wywodzi siê z tradycji po mieczu, a czêœæ
po k¹dzieli. Zajrzeliœmy do kuchni
mieszkañców powiatu, którzy zgodzili siê wyjawiæ nie tylko tradycjê,
ale i podzieliæ siê przepisami.

Uwaga czytelnicy
Nastêpny numer Tygodnika £obeskiego uka¿e siê
28 grudnia, w pi¹tek, oczywiœcie z Szopk¹ Noworoczn¹.

CMYK
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Z ¯YCIA POWIATU

Kiermasz w Boninie

Podziêkowania

(BONIN). W miniona sobotê w
tej miejscowoœci urz¹dzono kiermasz bo¿onarodzeniowy.
Na wejœciu na teren, gdzie odbywa³ siê kiermasz, goœci wita³y zwierzêta gospodarskie, bynajmniej nie
by³y one na sprzeda¿, a po to, aby nie
przejœæ obojêtnie. Gdy ju¿ cz³owiek
zatrzyma³ siê obok cielaczka, pog³aska³ osio³ka i przywita³ siê z
owc¹ oraz œwink¹ i kózk¹, nie by³o
mo¿liwoœci nie poczuæ zapachu
ziemniaka z parownika.
Za zagródk¹ przy drodze ustawiono namioty, a w nich mo¿na by³o
nabyæ najrozmaitsze ozdoby œwi¹teczne oraz ró¿ne drobiazgi, które
przydadz¹ siê w domu.
Przy takiej okazji nie mog³o zabrakn¹æ wypieków domowych, o co
postara³o siê m³ode ma³¿eñstwo.
Wypieki godne polecenia co osobiœcie sprawdziliœmy. Kiermasz za-

myka³ stragan z rybami. Po drugiej
stronie drogi p³onê³o ognisko, przy
którym mo¿na by³o ogrzaæ siê, gdyby ktoœ zmarz³. Jednak, dziêki piêknej pogodzie, nie cieszy³o siê zbyt-

Wieœ zmieni
oblicze - s¹ plany
DALNO Przy wjeŸdzie do wsi
planowana jest budowa œwietlicy
wiejskiej wraz z boiskami oraz
placem zabaw.
Gmina ma zaplanowan¹ budowê
œwietlicy, a przy niej zamierza wybudowaæ boisko do pi³ki koszykowej i siatkowej o sztucznej nawierzchni. Planuje równie¿ budowê
boiska trawiastego do pi³ki no¿nej o
wymiarach Orlika. Nie bêdzie to
boisko pe³nowymiarowe, a wielkoœci takiego, które znajduje siê przy

SP2 w £obzie. Przewidziana jest
nowa wiata przystankowa. Ale
mieszkañcy Dalna musz¹ wykazaæ
siê jeszcze cierpliwoœci¹, bowiem w
styczniu przysz³ego roku gmina
£obez sk³ada na ten cel wniosek do
LGD. W tym tygodniu w ramach
PROW bêdzie og³oszony ostatni
nabór, który trwa do stycznia. Do
koñca grudnia ma byæ wykonana
dokumentacja. Tym samym budowa
kompleksu dla Dalna planowana
jest na 2014 rok.
MM

nim powodzeniem. Powodzeniem
za to cieszy³y siê sanie. Niestety
czasy, gdy sanna kojarzy³a siê z
koñmi i dzwonkami chyba bezpowrotnie minê³y.
MM

(£OBEZ). W poniedzia³ek
gmina rozpoczê³a
realizacjê zadania
dotycz¹cego gospodarki
wodnoœciekowej
na ul. Podgórnej.
Nie bêdzie rozkopów, poniewa¿ firma wykona zadanie przewiertem sterowanym. Jest to dro¿sza metoda, jednak firma podpisa³a
zobowi¹zanie, ¿e wykonana zadanie zgodnie z wartoœci¹ w przetargu. Gmina da³a zgodê na zmianê na
dro¿sz¹ technologiê, albowiem firma uzna³a, ¿e przy takich warun-

W poniedzia³ek by³am w Polo.
Chcia³am kupiæ kapustê. Przysz³am
do sklepu z w³asnym wiadereczkiem, aby by³o mi ³atwiej. Mimo
tego mia³am trudnoœæ przy na³o¿eniu kapusty. Widz¹c moje zmagania, podszed³ do mnie m³ody cz³owiek, który tam pracuje. Z uœmiechem pomóg³ mi na³o¿yæ i zwa¿yæ
kapustê, wykona³ wszystkie czynnoœci ³¹cznie z naklejeniem ceny.
Chcia³abym na ³amach tygodnika
podziêkowaæ za uprzejmoœæ i
uœmiech oraz bezinteresown¹ pomoc panu Dariuszowi, bez którego
nie poradzi³abym sobie.
Przy okazji œwi¹t, ¿yczê temu
m³odemu cz³owiekowi spokojnych,
radosnych œwi¹t oraz spe³nienia
marzeñ.
Kazimiera Janina Tlock

Doczekali
remontu
(BE£CZNA). Podczas ferii zimowych rozpoczn¹ siê prace modernizacyjne w tutejszej szkole.
Remontowany bêdzie hol oraz
zaplecze sali, czyli sanitariaty. Od
czasu powstania szko³y nie by³y
jeszcze remontowane, bowiem,
szczególnie przez ostatnie lata, nie
by³ znany przysz³y los placówki. Po
remoncie ka¿dy uczeñ bêdzie mia³
swoj¹ szafkê i kluczyk do niej, w
szafce: pó³kê na ksi¹¿ki i wieszak na
odzie¿. Szafki s¹ ju¿ zakupione i
czekaj¹ na remont holu.
MM

Prace na Podgórnej rozpoczête
kach pogodowych, bêdzie korzystniejsza. Firma ma swoj¹ maszynê,
nie ponosi wiêc ze swojej strony
dodatkowych kosztów. W tym roku
wykonanych zostanie tylko 400
metrów wodoci¹gu od sk³adu opa³u do granicy strefy. Gmina zamierza sprzedaæ dzia³kê, a przy uzbrojeniu jej automatycznie wzrasta
cena.
Kanalizacja bêdzie prowadzona
z kolei wiosn¹ przysz³ego roku w
ulicach: Wêgorzyñska, Podgórna,
£¹kowa, Strumykowa, Odnoga
Wêgorzyñska.
- Baliœmy siê rozkopaæ tê czêœæ
miasta w tym okresie, poniewa¿ z
jednej strony by³yby dodatkowe
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utrudnienia w komunikacji, a przy
tych warunkach pogodowych nie
by³oby szans na odtworzenie nawierzchni. Firma, mimo i¿ finansowanie roz³o¿one jest na dwa lata:
2013-2014, zobowi¹za³a siê, ¿e ca³oœæ wykona w roku przysz³ym –
powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz
Kabat.
£¹cznie zadanie bêdzie kosztowaæ 7.130 tys. z³ za budowê wodoci¹gu, kanalizacji i odbudowê chodników i dróg, tam gdzie jest nawierzchnia asfaltowa. Oko³o po³owê kosztów pokryje gmina. Tam,
gdzie jest nawierzchnia szutrowa,
gmina bêdzie musia³a wygospodarowaæ w³asne œrodki.
MM
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Sesja z awansem
(WÊGORZYNO). W czwartek o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego rozpocznie siê sesja Rady Miejskiej.
Podczas sesji zostanie wrêczony
akt nadania awansu zawodowego
oraz rozpatrzone zostan¹ dwie skargi na dzia³alnoœæ burmistrza. Radni
otrzymaj¹ równie¿ nowy projekt

dotycz¹cy zmiany uchwa³y w sprawie górnych stawek za wywóz odpadów komunalnych i nieczystoœci
p³ynnych. Radni zadecyduj¹ tak¿e o
ostatecznym kszta³cie regulaminu
œwietlic wiejskich.
Najwa¿niejszym punktem bêdzie przyjêcie bud¿etu gminy na rok
przysz³y.
MM

Drzewa do wycinki
a póŸniej parking
(£OBEZ). W poniedzia³ek
rozpoczê³a siê wycinka drzew
przy cmentarzu w £obzie. W
przysz³ym roku rozpocznie siê
budowa parkingów.
Na wyciêcie drzew starostwo w
£obzie wyrazi³o zgodê. Sporo

drzew wyznaczonych do wyciêcia
jest w œrodku pustych. W tym tygodniu prace zwi¹zane z wycink¹ maj¹
byæ zakoñczone.
Jest to tylko przygotowanie do
prac, jakie nast¹pi¹ na wiosnê.
MM

Sklep Spo¿ywczy Danuta Zarzeczna
przy ul. H. Sawickiej w £obzie
czynny w drugi dzieñ œwi¹t
od godz. 9.00 do 14.00

Og³oszenie o zatrudnieniu
Sklep Biedronka - miasto Wêgorzyno
Charakterystyka pracy: Kierownik:
- Zapewnienie funkcjonowania sklepu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
standardami firmowymi.
- Organizowanie i nadzorowanie pracy podleg³ego personelu.
- Reprezentowanie firmy wobec klientów i dostawców.
Wymagania:
- Doœwiadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomoœæ
specyfiki handlu detalicznego.
- Doœwiadczenie w kierowaniu zespo³em.
- Wykszta³cenie minimum œredni (preferowany profil handlowy).
Zatrudnionym osobom oferujemy:
Pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê organizacji.
Stabilnoœæ zatrudnienia.
Aplikcje prosimy nadsy³aæ na podany poni¿ej kontakt:
- dorotazgliczynska@gmail.com lub tel. 665 126 936.
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Nowa „kijanka”
dotar³a do £obza

(£OBEZ) Nowa Kia Ceed trafi³a do Komendy Powiatowej Policji w £obzie. Dziêki wsparciu lokalnych samorz¹dów nowy radiowóz bêdzie usprawnia³ s³u¿bê
³obeskim funkcjonariuszom.
Na parking Komendy Powiatowej Policji w £obzie trafi³ jeden z
szeœciu nowych radiowozów, które
zosta³y zakupione dla komend w
województwie zachodniopomorskim. „Kijanka” taka od dziœ bêdzie
porusza³a siê po drogach naszego
powiatu, dziêki wsparciu finanso-

wemu samorz¹dów lokalnych tj.
gmin £obez, Wêgorzyno, Resko
oraz Starostwa Powiatowego w
£obzie. Nowy radiowóz zosta³ zakupiony na mocy porozumienia pomiêdzy Komend¹ G³ówn¹ Policji a
samorz¹dami lokalnymi, które do³o¿y³y po³owê kwoty na zakup auta.
Nowy radiowóz bêdzie usprawnia³
pracê policjantom ruchu drogowego ³obeskiej jednostki. Kia Ceed
jako radiowóz oznakowany to samochód o pojemnoœci 1600 ccm i
128 koni mechanicznych. Auto ma
doœæ bogate wyposa¿enie, które ma
zapewniæ komfort i bezpieczeñstwo
pe³ni¹cym s³u¿bê funkcjonariuszom.
(kp)
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NOWY SYSTEM
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI
W GMINIE WÊGORZYNO
W dniu 1 stycznia 2012 r.
wesz³a w ¿ycie nowa
ustawa o zmianie
ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z
2011 r. Nr 152, poz. 897).
Gminy zobligowane zosta³y do
zorganizowania nowego systemu
odbierania odpadów komunalnych
od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych, który zacznie obowi¹zywaæ od 1 lipca 2013 r.
W tym celu Rada Miejska w
Wêgorzynie podjê³a cztery uchwa³y m.in. o wyborze metody i ustaleniu stawki op³aty. Obecnie uchwa³y
te nie s¹ jeszcze prawomocne i czekamy na opublikowanie ich w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Burmistrz Zarz¹dzeniem powo³a³a Zespó³ zadaniowy ds. wdro¿enia zintegrowanego systemu gospo-

darowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Wêgorzyno, którego cz³onkowie udziel¹ Pañstwu
bli¿szych informacji dot. tzw. rewolucji œmieciowej pod numerem tel.
91 39 71 267.
Od 1 lipca 2013 roku w³aœciciel
lub zarz¹dca nieruchomoœci zamieszka³ej, bêdzie wnosi³ co miesi¹c i za ka¿d¹ mieszkaj¹c¹ osobê
op³atê na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tj. za dzia³ania zwi¹zane z:
- odbieraniem, transportem,
zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,
- utworzeniem i utrzymaniem
PSZOK-u (punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych).
Zgodnie z ustaw¹ zasadnicza
kampania edukacyjno - informacyjna rozpocznie siê w I kwartale 2013
r. i bêdzie mia³a na celu zapoznanie
w³aœcicieli nieruchomoœci z obowi¹zkami wynikaj¹cymi z uchwa³.
Burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska
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BABCIU NIE DAJ
SIÊ OSZUKAÆ
NA WNUCZKA
Pomimo licznych apeli,
spotkañ, komunikatów,
informacji medialnych
starsze osoby w
dalszym ci¹gu padaj¹
ofiarami oszustów.
W ubieg³ym tygodniu na terenie
gminy Wêgorzyno trzykrotnie próbowano oszukaæ osoby starsze, podaj¹c siê za wnuczka. Oszuœci wykorzystuj¹c ³atwowiernoœæ osób
starszych telefonicznie próbuj¹
wy³udziæ od nich ró¿ne sumy pieniêdzy. Starsi ludzie gotowi nieœæ
pomoc, darz¹cy zaufaniem wszystkich ludzi padaj¹ ofiarami oszustów. Sprawcy wykorzystuj¹c ró¿ne
metody i pod ró¿nym pretekstem
dostaj¹ siê mieszkañ osób starszych, samotnych podaj¹c siê za
pracowników ró¿nych instytucji, po
czym wykorzystuj¹c nieuwagê i
podesz³y wiek okradaj¹ domowni-

ków z ró¿nych wartoœciowych
przedmiotów oraz pieniêdzy. Innym
sposobem ich dzia³ania jest fakt
podawania siê za wnuka i proœba o
po¿yczenie pieniêdzy z uwagi na
wypadek, zakup samochodu czy
inne sytuacje ¿yciowe.
W tym miejscu apelujemy do
osób starszych aby nie wpuszczali
do domu osób im nieznanych,
sprawdzili czy osoba z któr¹ rozmawiali przez telefon jest faktycznie t¹
za któr¹ siê podaje za nim przeka¿¹
jej jak¹kolwiek sumê pieniêdzy.
Ponadto przypominamy, ¿e najbezpieczniejszym miejscem do przechowywania pieniêdzy jest konto
bankowe, które mo¿e uchroniæ
oszczêdnoœci przed z³odziejem.
Swój apel kierujemy tak¿e do
osób najbli¿szych seniorów, a ¿eby
uczuliæ ich na takie sytuacje, aby
mogli czuæ siê bezpiecznie i nie padli ofiarami oszustów.
(kp)

Dok¹d to, dok¹d?
(RUNOWO
POMORSKIE). Z tej stacji odje¿d¿aj¹
ca³y czas transporty za³adowane drewnem.
Pocz¹tkowo
mieszkañcy
alarmowi, ¿e taka iloœæ drewna

jest wywo¿ona, teraz jedynie
spogl¹daj¹ na kolejne wagony.
Coraz czêœciej tylko s³ychaæ, ¿e
w lasach, tam, gdzie jeszcze do
niedawna by³y lasy, dziœ s¹ ³yse
polany i mnóstwo ga³êzi. MM

ŒWI¥TECZNIE
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Najazd Miko³ajów

(RESKO). W minion¹ sobotê
mia³a tu miejsce ju¿ XII edycja
akcji, zorganizowanej prze Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy
Rodzinie Arka w Resku „I Ty
mo¿esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem”.
Stowarzyszenie dziêki sponsorom z gminy Resko pozyska³o œrodki na ufundowanie a¿ 250 paczek dla
dzieci z najubo¿szych rodzin. Miko³aje wraz ze Œnie¿ynkami, czyli
wolontariusze z reskiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego, wyjecha³y z
paczkami na teren gminy. Nim jednak to nast¹pi³o, rozdzielenie paczek nast¹pi³o w Urzêdzie Miejskim. Prócz paczek Œnie¿ynki mia³y
równie¿ ga³¹zki jemio³y. Rózg nie
by³o.
Miasto Miko³aj z dwiema Œnie¿ynkami przemierza³ ulice pieszo.
Wolontariusze dzia³ali pod kierownictwem Olgi Piórkowskiej.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a loteria
fantowa zorganizowana przy Centrum Kultury. Przy okazji mo¿na

by³o nabyæ sianko, jemio³ê oraz
pyszne pierniczki. Pieni¹dze pozyskane w ten sposób równie¿ zostan¹
przekazane na rzecz dzieci. Ka¿dy
chêtny móg³ skorzystaæ z darmowej
zupy kie³baski z ro¿na.
Pod namiotem, na wolnym powietrzu przygrywa³ i œpiewa³ kolêdy zespó³ SKAN z Domu Pomocy
Spo³ecznej w Resku.
Sponsorzy, którzy przyczynili
siê do radosnego uœmiech dzieci z
terenu gminy Resko: Swedwood
Poland Oddzia³ w Resku, Barbara
Junik z Reska, Wojciech Pluciñski i
Anna Z³otnicka-Pluciñska z Reska,
Barbara i Oktawiusz Je¿, Bank
Spó³dzielczy w Gryficach, Spó³ka
ZUBiK w Gryficach, SPR S³owikowo. Czes³awa Bojanowicz z Naæmierza, Spó³ka „WiK” w Resku,
Bogdan walczak z Iglic, Halina
¯abka Firma Handlowo-Us³ugowa
„¯arko” w Resku, Nadleœnictwo
Resko, Ma³gorzata i Zygmunt Œwiêciccy z Reska, Arkadiusz Je¿ – Firma Produkcyjno-Us³ugowa ARKADIUS z Reska.
MM

Wigilia z jase³kami
(RUNOWO POMORSKIE). W minion¹ sobotê
w tutejszej Szkole Podstawowej odby³o siê spotkanie Wigilijne dla mieszkañców gminy.
Mieszkañcy, siedz¹c przy sto³ach, mieli okazjê
obejrzeæ piêkne jase³ka w wykonaniu runowskich dzieci. Na scenie nie zabrak³o o diab³ów i anio³ów, które
przed Wigili¹ walczy³y o dusze ludzi, wskazuj¹c na to,
które zachowania wynikaj¹ z podszeptu diab³ów oraz
na to, w jaki sposób nale¿y podchodziæ do œwi¹t.
Równoczeœnie Ko³o Wêdkarskie Sieja zorganizowa³o konkurs na najlepsz¹ potrawê z ryby. Ko³o dostarczy³o ryby, a mieszkañcy przygotowali po 50 porcji ryb
wed³ug w³asnego przepisu. Na sto³ach pojawi³y siê
sieje Na najsmaczniej przygotowan¹ rybê g³osowali
uczestnicy spotkania Wigilijnego. Zwyciêzcy otrzymali gad¿ety jako nagrodê, a przepis trafi do ksi¹¿ki
kucharskiej Ko³a zawieraj¹cej potrawy z ryb. MM
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Jase³ka w Dwójce

(£OBEZ). W minion¹ œrodê w
Szkole Podstawowej nr 2 uczniowie wystawili ¿artobliwe jase³ka
na podstawie scenariusza z 2008
roku autorstwa Karola Konrada
Masztalerza.
Mieszkañcy gminy £obez mieli
mo¿liwoœæ udzia³u w trzeciej ju¿
edycji „Bo¿onarodzeniowego rogu
obfitoœci”. Chêtnie z niej skorzystali, albowiem sala gimnastyczna, w
której wystawiono jase³ka by³a wype³niona po brzegi.
Nim jednak ³obzianie zasiedli w
sali gimnastycznej na ten czas zamienionej w teatr, mieli mo¿liwoœæ
wys³uchania kolêd w wykonaniu

uczniów SP2, kupiæ ozdoby bo¿onarodzeniowe oraz domowe wypieki.
Do wystêpu dzieci by³y przygotowane bardzo dobrze, na scenie
zachowywa³y siê naturalnie, nie
skupiaj¹c siê jedynie na deklamowaniu wyuczonych partii, ale równie¿ na ruchu scenicznym, tak wa¿nym wszak w przedstawieniu. Tym
samym widzowie obejrzeli jase³ka z
wielkim zainteresowaniem, wynosz¹c ze sob¹ przekaz mówi¹cy o
tym, ¿e podczas œwi¹t nie prezenty
s¹ najwa¿niejsze i nie oprawa, bo te
s¹ z podszeptu diab³a. Najwa¿niejsze wszak jest przygotowanie duchowe.
MM
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NASI MIESZKAÑCY
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Z Jurgielan przez Sybir do Wêgorzyna
Pan Józef Makarski z Wêgorzyna urodzi³ siê w 1930 roku w Jurgielanach, w powiecie oszmiañskim,
województwie wileñskim (obecnie
Litwa). Jego ojciec, urzêdnik pañstwowy, zosta³ aresztowany przez
NKWD w 1939 roku. Pan Józef,
jako dziesiêcioletni ch³opiec zosta³
zes³any wraz z matk¹, o trzy lata
m³odszym bratem Wincentym oraz
dwuletni¹ siostr¹ Teres¹ do pó³nocnego Kazachstanu. Jego rodzina
zosta³a deportowana 13 kwietnia
1940 roku. Do powiatu ³obeskiego
zostali przywiezieni w czerwcu
1946 roku.
Dzieciñstwo
Ojciec Feliks Makarski (na zdjêcu obok) by³ wójtem w Dziewieniszkach. Doje¿d¿a³ 5 km do pracy z Jurgielan, gdzie mieszkaliœmy. Po wybuchu wojny nie widzia³em rosyjskich wojsk, jedynie NKWD. Mieliœmy gospodarstwo, w którym pracowa³o dwóch parobków i jedna
pani, która pomaga³a mamie. Mieliœmy w sumie 28 hektarów ziemi.
Jurgielany w³aœciwie ³¹czy³y siê z
Podjurgielanami, a dzieli³a je jedynie rzeczka. Dziadek mieszka³ w
Podjurgielanach, wynajmowa³ pomieszczenia pod szko³ê, w której
uczy³em siê do 1939 roku. Szko³a
by³a tu¿ za rzeczk¹. Gdy przysz³a
wojna chodzi³em do drugiej klasy.
Kilka kilometrów dalej by³a
wieœ, w której mieszkali niemal
sami Litwini, tam po polsku nie rozmawiali, tylko po litewsku. Jako
dzieci bawiliœmy siê zarówno z Litwinami, jak i Bia³orusinami. Najwiêcej by³o Litwinów, czasami tylko ktoœ mówi³ po bia³orusku.
Ojca aresztowali ju¿ w 1939
roku. 2-3 dni przed aresztowaniem
ojciec owin¹³ swoj¹ broñ i schowa³
do dziupli w naszym sadzie. Nie
wiedzieliœmy nic o losach ojca,
gdzie go zabrano, czy ¿yje. Nic.
Przyszli po niego rano. My nie spodziewaliœmy siê niczego. Pamiêtam, ¿e poprosi³em ojca o pieni¹dze
na zeszyt. Zaraz potem wesz³o
NKWD.
Po nas NKWD przysz³o rok póŸniej, w kwietniu 1940 roku. By³a
pi¹ta rano, gdy weszli z karabinami.
By³o ich trzech albo czterech. Kazali nam siê pakowaæ, dali mamie 20
minut. Siostra mia³a nieca³e dwa
latka. Nie pamiêtam dok³adnie, kto
wtedy powiedzia³, abym udawa³, ¿e
chcê siê za³atwiæ i kaza³ mi uciekaæ
do dziadka. Nie da³o siê jednak, stali z karabinami i pilnowali. Gdy spakowaliœmy siê, wywieŸli nas na stacjê do Lidy.
Co zabraliœmy ze sob¹? To, co w
rêce wpad³o, co mo¿na spakowaæ w

ci¹gu 20 minut? By³o akurat po
œwiniobiciu, wiêc mama zabra³a trochê s³oniny, miêsa... To odbi³o nam
siê póŸniej ju¿ w Rosji. Gdy pytaliœmy, gdzie nas zabieraj¹, gdzie jedziemy, odpowiadali, ¿e do ojca.
Ale ojca nie odnaleŸliœmy.
Za³adowali nas do bydlêcych
wagonów wraz z innymi ludŸmi z
okrêgu i zamknêli. Wewn¹trz by³y
tylko prycze. Nie by³o nawet gdzie

pluæ i mówiæ cziuszka, czyli œwinia,
zatykali nosy, potem myli i szorowali patelniê. U nich mieszkaliœmy
miesi¹c w jednej z ziemianek wraz
z kazachsk¹ rodzin¹.
W ko³chozie Œwiatoduchowka
PóŸniej przerzucili nas do Swiatoduchowki. By³a to czysto rosyjska
miejscowoœæ i mama po rosyjsku
potrafi³a siê ju¿ porozumieæ. Wsie
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i jak za³atwiæ potrzeb fizjologicznych. Starsi wy³amywali deski z
pod³ogi. To by³o zbiorowisko ludzi.
Co jakiœ czas na stacji dawali tylko
kipiatok, czyli wrz¹tek, nic wiêcej.
Odsunêli tylko drzwi wagonu i kto
co mia³, to do tego wrz¹tku nalewa³.
To by³o nasze po¿ywienie. Nie dawali nic do jedzenia. Chyba po
miesi¹cu dojechaliœmy do Pó³nocnego Kazachstanu. Na miejscu szukaliœmy ojca, ale okaza³o siê, ¿e nie
by³o go tam.
Wœród Kazachów
Pocz¹tkowo zawieŸli nas do wsi
kazachskiej, nie pamiêtam ju¿ nazwy. Nasi gospodarze nie jedli wieprzowiny. Przekonaliœmy siê o tym
boleœnie ju¿ na pocz¹tku. Zaraz po
przyjeŸdzie mama chcia³a, abyœmy
coœ zjedli. Pokroi³a s³oninê i poprosi³a po rosyjsku o patelniê. Mama
umia³a mówiæ po rosyjsku i po niemiecku. Tamci nie wiedzieli o co
chodzi, my te¿. Gdy s³onina zaczê³a
siê topiæ i skwierczeæ, to oni zaczêli

nie le¿a³y od siebie daleko, mo¿e
piêæ - dziesiêæ kilometrów.
We wsi ludzie mieszkali w ziemiankach. Nas dokwaterowano do
rodziny Tatarów. P³aciliœmy im za
wynajem. By³y tam dwa pomieszczenia. Oni zajmowali jedno pomieszczenie, my drugie. W tym drugim w zimie sta³a jeszcze krowa i
cielak. My spaliœmy na piecu. To
by³y straszne warunki.
Gdy przyjechaliœmy by³a jeszcze zima. Mama nie pracowa³a a¿ do
lata. Tam jak jest lato, to lato, a jak
zima to zima. Chyba dziêki temu
przetrwaliœmy. Nie mieliœmy jedzenia, mama nie mia³a pracy, chodziliœmy wiêc po proœbie, aby nam ktoœ
coœ da³. Ktoœ da³ ziemniaka, ktoœ
inny coœ innego. Gdy przysz³o lato,
chodziliœmy przez jezioro i zrywaliœmy k³osy zbo¿a. Woda w jeziorze
siêga³a nam po pachy. Z owsa mama
robi³a ju¿ jedzenie. Tak trwa³o rok.
Ojciec
Na zes³anie razem z nami jechali

ch³opcy, którzy mieli po 18-20 lat.
Gdy zaczê³a formowaæ siê Armia Andersa, zaci¹gnêli siê do niej
równie¿ nasi ch³opcy. Okaza³o siê,
¿e trafili do mojego ojca, który w
Czelabiñsku zaci¹gn¹³ siê do wojska. Jako osoba potrafi¹ca pisaæ,
spisywa³ poborowych. Ch³opcy z
naszej wsi znali nas bardzo dobrze
i przekazali wiadomoœæ ojcu, gdzie
jesteœmy. Ale ojciec nie móg³ ju¿
wróciæ po nas. Nie spotkaliœmy wiêc
ojca na Syberii. Wyszed³ z Rosji z
wojskiem Andersa. Przynajmniej
wiedzia³ co siê z nami sta³o i gdzie
byliœmy.
Nauka i praca na zes³aniu
W Œwiatoduchowce by³o bardzo
du¿o Polaków. W tej pierwszej wiosce nie mo¿na siê by³o dogadaæ, ani
zjeœæ miêsa wieprzowego, bo zaraz
pluli i zatykali nosy.
Przez ca³y okres zes³ania chodzi³em do szko³y rosyjskiej. Starszych gonili do pracy, nas dzieci nie,
ale pracowa³em te¿ jako poganiacz
wo³ów. P³ug trzyma³ Rosjanin, cztery wo³y by³y w jarzmach. By³y tam
tylko wo³y i konie oraz ci¹gnik. To
by³y ogromne po³acie, w jedn¹ stronê chyba dwa kilometry siê sz³o.
Przecie¿ tam step i step. Jak by³a
praca, to do wsi nie wraca³o siê.
Przyje¿d¿a³ kucharz, przywozi³
zupê i pajdê chleba i tak siê prze¿y³o. Dopiero na koniec tygodnia furmankami zwozili do wioski. Praca w
ko³chozie by³a tylko latem, bo w zimie nie by³o szans. By³ tam brygadier, który wszystko nadzorowa³.
Na polach uprawialiœmy ziemniaki,
pszenicê, bo ¿yto w ogóle nie ros³o.
Tam uprawiano s³ynny s³onecznik. Bez s³onecznika ¿yæ nie mo¿na
by³o, bo tam tylko owies i s³onecznik. Ca³e hektary s³onecznika. Œcinali go i od razu m³ócili. Cz³owiek
musia³ chodziæ boso. Mama pracowa³a np. przy zbieraniu ziemniaków.
Jak by³ suchy rok, to chodzi³o siê
nad jeziora i zbiera³o sól, a jak by³o
mokro, to w pojemniki nabiera³o siê
s³onej wody. Ryb by³o bardzo du¿o,
tylko ja nie potrafi³em ³owiæ. Starsi
³apali i suszyli je na s³oñcu i co ciekawe - nie psu³y siê. Takie by³y upa³y i suche powietrze.
Pomoc
Pomoc przewa¿nie organizowali polscy ¯ydzi, którzy równie¿ byli
na zes³aniu. Otrzymywaliœmy dary z
Kanady, zapomogi. Pomoc by³a dla
wszystkich zes³añców. Oczywiœcie
nie by³o szans na zorganizowanie
polskiej szko³y. Pomaga³a te¿
UNRA, tato przesy³a³ nam niewielkie paczuszki, w których by³y ig³y,
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szpilki, agrafki - same drobiazgi, ale
to w³aœnie one by³y bardzo poszukiwane tam, w Kazachstanie, bo nie
mo¿na by³o tego dostaæ. Mama chodzi³a do ko³choŸników, tam gdzie
mieli krowy. Jeden wzi¹³ dwie
agrafki, ktoœ ig³ê i za to pobieraliœmy mleko. Gdy ojciec przys³a³ tak¹
paczuszkê, to przez miesi¹c mieliœmy i mleko i ser i kwaœne mleko.
Brat dziadka mieszka³ w Odessie. Po jakimœ czasie zacz¹³ przesy³aæ nam 50 rubli miesiêcznie. To
by³a bardzo du¿a pomoc, bo my tam
nic nie mieliœmy, a pomieszczenie w
ziemiance trzeba by³o wynajmowaæ
i p³aciæ gospodarzom. Mimo ca³ej
pomocy jedzenia brakowa³o. Pamiêtam bardzo dobrze, ¿e za wiadro
ziemniaków mama odda³a ko¿uch,
który zabra³a z domu. Tak drogie
by³o jedzenie. Ziemniaków nie
obiera³o siê no¿ykiem, tylko my³o
siê i jad³o w ca³oœci i to jeszcze z
oszczêdnoœci¹.
Ziemianka
U Tatarów w ziemiance, w której
mieszkaliœmy, zim¹ sta³a krowa z
cielakiem, a my obok spaliœmy na
piecu. Do dzisiaj pamiêtam, jak
Tatarka mówi³a: Cza bzu, co znaczy³o, ¿e zwierzêta robi¹ siku albo
kupê i podchodzi³o siê wtedy i podstawia³o coœ, a nastêpnie wynosi³o
na zewn¹trz.
Ziemianki budowali ze skib darniny. By³y specjalne p³ugi do jej
zbierania , nazywali j¹ p³asty. P³ug
je odwraca³ i ciê³o siê to. Ca³a ziemianka by³a budowana z tego od
podstaw, ³¹cznie z dachem. Gdy
ktoœ budowa³ ziemiankê, to schodzi³a siê ca³a wieœ i w ci¹gu dnia j¹
stawiali.
Mieszkanie w ziemiance by³o
okropne. Nie doœæ, ¿e w zimie krowa z cielakiem, to jeszcze wszy.
By³y wszêdzie, we w³osach, w koszuli, w zaszyciach. By³y tam ³aŸnie.
Pod stert¹ kamieni pali³o siê trzcin¹,
rozgrzane kamienie polewa³o siê
wod¹ i w parze wiesza³o siê ubrania,
wesz opad³a, ale gnidy zosta³y w
ciele, we w³osach. Jeden do drugiego przychodzi³ i zara¿a³ siê na
nowo. Do tego brakowa³o jedzenia
i to dziesi¹tkowa³o ludzi. Du¿o ludzi chorowa³o. My te¿, ca³a nasza
rodzina przesz³a tyfus. By³ oœrodek
zdrowia. We wsi w jednej z ziemianek by³ zorganizowany szpital i tam
byliœmy leczeni. Zachorowaliœmy
chyba po roku pobytu.
Za wsi¹ by³ cmentarz, wiem, ¿e
wywozili na cmentarzysko, ale nie
wiem, jak chowali.
W piecu nie by³o czym paliæ,
pali³o siê trzcin¹. Teren by³ pofa³dowany, by³o bardzo du¿o jeziorek
obok siebie zaroœniêtych trzcin¹.
Rzeki nie by³o, ale jezior bardzo
du¿o. W zimie chodzi³o siê po lodzie i specjaln¹ maszynk¹ kosi³o
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kamysz, czyli trzcinê. PóŸniej przenosi³o siê pod ziemiankê i ustawia³o
w stosy. Œnieg by³ suchy, wystarczy³o wiêc otrzepaæ trzcinê ze œniegu i
tak siê tym pali³o. Problem w tym, ¿e
trzcina szybko siê spala.
Gdy mia³em 11-12 lat mama
powiedzia³a, ¿e idziemy po drzewo.
Spyta³em jak, przecie¿ nie wolno
by³o œcinaæ. Ros³y jedynie w¹t³e
brzózki i by³ wyraŸny zakaz. Poszliœmy z mam¹ i bratem. Mama kaza³a
wejœæ mi na brzózkê, wtedy ta przewróci³a siê wraz z korzeniami. Gdybyœmy œciêli, by³aby kara, a wywroty mo¿na by³o braæ. Ratowaliœmy
siê, jak mogliœmy.
Chodziliœmy tam w walonkach.
Walonki wykonywane by³y z samej
owczej we³ny. By³y grube i sztywne,
póki siê nie wyrobi³y podczas chodzenia – bardzo ciep³e. Wyrabiano
te¿ rêkawice, tzw. machnatki. Gdy
pies psa zabi³, to oni zdejmowali
skórê i te¿ wszywali we³nê w skórê.
Walonki i rêkawice wyrabiali
rzemieœlnicy, którzy tam mieszkali.
Jeden lepiej robi³, drugi gorzej, jak
kto umia³.
Wilki
Gdy by³o du¿o œniegu, z g³odu
pada³y krowy. Wywo¿ono je w jedno miejsce, taki cmentarz dla krów.
Jak mia³em 12-13 lat, to chodziliœmy z mam¹. Braliœmy siekierê i
odr¹bywaliœmy kawa³ek. Tam by³o
bardzo du¿o wilków i dos³ownie my
odr¹bywaliœmy zmarzniête miêso z
jednej strony, a z drugiej by³y wilki.
Miêso nie by³o zepsute, bo od razu
zamarza³o. Potem ci¹galiœmy to
miêso do domu i mieliœmy co jeœæ.
Czasami bardzo du¿o by³o tych padniêtych krów.
Szopki nakrywano s³om¹. Zim¹,
gdy w ko³chozie nie mieli co daæ
krowom jeœæ, to zrywali s³omê z
dachów i karmili byd³o. Taki by³
nakaz i w³aœciciele szopek nie mieli
nic do powiedzenia. Zabierali i tym
karmili krowy. To jednak nie wystarcza³o i pada³y z g³odu.
Czy wilki atakowa³y? Nie daj
Bo¿e jak wyczu³y psa, to roznios³yby cha³upê. Tak wilki nienawidz¹
psów. Tam, gdzie nie by³o psów, to
nie atakowa³y. Wystarczy³o, ¿e pies
zaszczeka³, to stado wilków rzuca³o
siê na niego i rozszarpywa³o na kawa³ki.
Raz pojecha³em z bratem po
s³on¹ wodê. Mieliœmy beczu³kê,
nabraliœmy wodê i wracaliœmy. Wtedy natknêliœmy siê na stado wilków.
Wó³ zatrzyma³ siê, spuœci³ g³owê.
My ju¿ rozumieliœmy. Zatrzymaliœmy siê i nie ruszaliœmy. Wilki przesz³y obok i nie ruszy³y nas, a stado
liczy³o 15-20 sztuk. Przeszli na druga stronê i wtedy wó³ ruszy³ dalej.
Wilków na stepie by³o bardzo du¿o.
Gdy by³y jakieœ odpady w zimie,
to wysypywa³o siê je niedaleko zie-
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mianki. By³o tak du¿o œniegu, ¿e nie
chodzi³o siê daleko. Wyrzuca³o siê
na jedno miejsce. Tam przychodzi³y
wilki i jeszcze coœ szuka³y. Czasami
otwiera³o siê drzwi, a za drzwiami
by³ wilk, ale ucieka³y. Nie atakowa³y ludzi.
PrzyjaŸnie
Czy mia³em kolegów? Jak to
m³odzie¿. Byliœmy tam rok i po rosyjsku mówiliœmy jak po polsku.
Mieliœmy kolegów, chodziliœmy do
siebie, zbieraliœmy siê, bawiliœmy,
graliœmy w fanty, zgadywanki itp.
By³ i ubaw, choinka. Przystraja³o siê
brzozê, jak ka¿dy potrafi³. Choinka
by³a w szkole. Nie by³o ¿adnych
paczek ani Miko³aja.
Nie by³o tam przecie¿ telewizora ani radia, to chodziliœmy do siebie, œpiewaliœmy, graliœmy w fanty.
Œwiêta
Œwiêta odznacza³y siê od innych
dni, ale by³o bardzo skromniutko.
Jak nie mieliœmy nc, to od jednego
dosta³o siê jednego pieroga, od innego dwa kartofle i chodzi³o siê tak
po ¿ebrach. Pamiêtam, ¿e robi³o siê
œwiêta, ale nie wiem jak, nie pamiêtam. Pamiêtam, ¿e œpiewaliœmy kolêdy razem.
Powrót z zes³ania
Niektórzy zes³añcy tam zostali,
zawarli ma³¿eñstwa z Rosjanami.

Niektórzy Polacy zostali zes³ani
przed 1939 rokiem i tam za³o¿yli
rodziny. W Œwiatodochówce byliœmy do koñca, czyli do 1946 roku.
Wyruszyliœmy poci¹giem ze
Œwiatodochówki. Tam te¿ pozwozili zes³añców z ca³ego okrêgu. Wracaliœmy tak samo, w bydlêcych wagonach, z t¹ ró¿nic¹, ¿e drzwi nie
by³y pozamykane.
W Brzeœciu, na granicy, na moich oczach zastrzelili ¯yda, który
by³ szefem organizacji na zes³aniu,
która organizowa³a pomoc. Razem
jechaliœmy w poci¹gu. Nie wiem,
kto zastrzeli³. Zastrzelili ich ludzie
ubrani w czarnych ubraniach, jakie
nosili kolejarze.
Gdy jechaliœmy na zachód po
drodze odczepiane by³y wagony. Do
£obza przyjecha³ transport z³o¿ony
z piêciu – szeœciu wagonów. W wagonie by³o 4-5 rodzin. To by³ ma³y
transport. Wysadzili nas na rampie
ko³o mleczarni przy ul. Drawskiej.
Stamt¹d trafiliœmy do PUR-u przy
ul. H. Sawickiej (baza Nadleœnictwa przyp. red.). Po kilku dniach,
mo¿e po tygodniu, przewieŸli nas
do Dargomyœla, który wtedy nazywa³ siê Hoffelde, a póŸniej Kruki.
Dargomyœl podlega³ pod Zelmowo. Wtedy by³y to Pañstwowe Nieruchomoœci Ziemskie. Dostaliœmy
od razu mieszkanie, zaraz napiekliœmy chleba, by³o mleko i zaczêliœmy ¿yæ. Cdn.
MM
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Szukasz Pracy? To praca szuka ciebie!
Instytut Edukacji Komputerowej zaprasza do udzia³u w projekcie dofinansowanym ze œrodków UE, który dziêki odbyciu p³atnych
sta¿ów zawodowych, praktycznych kursów, warsztatów i treningów, a tak¿e dofinansowania wynagrodzenia, profesjonalnego
doradztwa i poœrednictwa pracy w realny sposób umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego miejsca zatrudnienia w bran¿y turystycznej.
Projekt skierowany do osób pozostaj¹cych bez pracy powy¿ej 12
miesiêcy w wieku poni¿ej 25 roku ¿ycia.
Oferujemy:
• Stypendium finansowe dla uczestników na czas trwania szkoleñ
• Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
• Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
• Bezp³atny dojazd na szkolenia oraz dzia³ania aktywizuj¹co
-motywuj¹ce (lub refundacja kosztów dojazdu)
• Wynagrodzenie dla wszystkich uczestników w okresie sta¿y
• Gwarantowane zatrudnienie dla czêœci uczestników projektu
z wynagrodzeniem dotowanym przez Uniê Europejsk¹
(Subsydiowane zatrudnienie)
• Poradnictwo psychologiczno-aktywizuj¹ce
• Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
• Gwarantowany 3-miesiêczny sta¿ zawodowy daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych
pracodawców

CMYK

• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego
• Kurs komputerowy
• Œwiadectwo/ certyfikat
Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - styczeñ 2013
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu, jak równie¿ regulamin
rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami, mo¿na uzyskaæ w siedzibie Biura Projektu
"Twoja szansa na rynku pracy"
mo¿na uzyskaæ w biurze projektu
Instytut Edukacji Komputerowej
Ul. Obozowa 5
78-100 Ko³obrzeg
Tel. (94) 352 32 99 /(94) 35 42 555
oraz na stronie internetowej www.szansa.kol.pl
Cz³owiek - najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Tradycja w ka¿dym domu - garœæ przepisów

Z

bli¿aj¹ce siê œwiêta Bo¿e
go Narodzenia to m.in.
czas kultywowania tradycji bo¿onarodzeniowych. Teren powiatu ³obeskiego, podobnie jak niemal ca³ego pasa zachodniego Polski, to swoista mieszanka kultur i
tradycji. Niemal w ka¿dym domu na

stole pojawiaj¹ siê inne dania. Niezmiernie czêsto zdarza siê równie¿,
¿e czêœæ dañ wywodzi siê z tradycji
po mieczu, a czêœæ po k¹dzieli. Zajrzeliœmy do kuchni mieszkañców
powiatu, którzy zgodzili siê wyjawiæ nie tylko tradycjê, ale i podzieliæ siê przepisami.

U Zofii Majchrowicz
- Podczas Wigilii nie mo¿e zabrakn¹æ pierogów z grzybami i kapust¹. Staramy siê, aby tradycyjnie
by³o 12 dañ. Oczywiœcie jest puste
miejsce przy stole. Na stole z kolei
barszcz czerwony, do niego s¹ pierogi „grzybiaczki” w cieœcie
dro¿d¿owo kruchym. Piero¿ki pieczone s¹ w dzieñ wigilijny.
Tradycyjnie jest œledŸ, przynajmniej pod dwoma postaciami, jest
karp, pstr¹g, w tym roku dorsz –
ryby s¹ sma¿one. Nie robiê w galarecie. S¹ równie¿ ryby w sosie pomidorowym. Oczywiœcie musi byæ
kompot z suszu.

Kultywujemy tradycje wileñsk¹.
Przepis pani Zosi na pierogi.
Ciasto: kostka margaryny „Palma”, jedno opakowanie œmietany,
jedno ¿ó³tko, ³y¿kê cukru, 2-3 dkg
dro¿d¿y oraz tyle m¹ki ile przyjmie.
Nie trzeba czekaæ a¿ ciasto uroœnie.
Farsz: grzybki suszone, ugotowane i przemielone, do smaku dodajê troszkê kapusty, sól, pieprz, sma¿ona cebulka, szczyptê ga³ki muszkato³owej i odrobinê cukru.
Pierogi maczamy w bia³ku i pieczemy na blaszce w piekarniku, a¿
siê zarumieni¹.

Przepis na „piankê” wiceburmistrza £obza
Ireneusza Kabata
Sk³adniki: 3 jaja, szklanka cukru,
3/4 szklanki mleka, 1/4 szklanki
wody, 3 dkg ¿elatyny, 250 gram mas³a,
galaretka owocowa, owoce do przybrania, 2 ³y¿eczki kakao.
Wykonanie.
¯ó³tka oddzieliæ od bia³ek. ¯ó³tka
razem z mas³em i cukrem utrzeæ na
puszyst¹ masê, przegotowaæ mleko,
wych³odziæ, wlaæ do masy. W 1/4
szklanki przegotowanej gor¹cej wody
rozpuœciæ 3 dkg ¿elatyny. Gor¹c¹
wodê stawiam na ma³ym palniku i
szybko mieszam, aby nie przypali³o
siê. Rozpuszczon¹ ¿elatynê wlewamy
do masy, mo¿e byæ gor¹ca. Wszystko
wymieszaæ dobrze blenderem albo
mikserem. Bia³ka ubiæ na sztywno,

wlaæ do masy, lekko
wymieszaæ, podzieliæ na trzy czêœci. 1/3
wlaæ do wych³odzonej formy, wczeœniej,
jeœli ktoœ lubi, mo¿na
wy³o¿yæ formê biszkoptami. W³o¿yæ do zamra¿alnika,
aby szybko siê œciê³o. Do drugiej porcji dodajê 2 ³y¿eczki kakao i miksujê.
Wlewam do formy na pierwsz¹ lekko
œciêt¹ warstwê. Gdy druga warstwa
lekko zastygnie, dodajemy trzeci¹
warstwê. Gdy zastygnie, przybieramy
owocami i zalewamy galaretk¹. W zale¿noœci od owoców dobieramy odpowiedni¹ galaretkê.
Czasami parzê rodzynki i posypujê poszczególne warstwy.

Najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
oraz Szczêœliwego
Nowego Roku 2013
¿ycz¹
Rada Powiatu w £obzie,
Zarz¹d Powiatu w £obzie
Pracownicy Starostwa Powiatowego
oraz Pracownicy Jednostek Organizacyjnych
Starostwa Powiatowego w £obzie

Adam Szatkowski
Pochodzi z Wielkopolski. ¯ona
jest rodowit¹ reszczank¹. Jej rodzice przyjechali spod Radomia w
sierpniu 1945 roku. Adam Szatkowski wraz z rodzin¹, jako katolicy
przygotowuj¹ siê do œwi¹t du¿o
wczeœniej. Tradycyjnie poszcz¹ w
pi¹tki. Zawsze uczestnicz¹ o 6.30
rano na roratach. Na œwiêta dbaj¹ o
wystrój domu, jednak nie przywi¹zuj¹ szczególnej uwagi do liczby
dañ. Staraj¹ siê pogodziæ tradycje
dwóch domów.
- Choinka jest ubierana 2-3 dni
wczeœniej, ja instalujê lampki, ¿ona
z kolei jest g³ównym dekoratorem,
czêœæ ozdób wykonanych jest rêcznie. Stó³ dekoruje córka, zawsze jest
miejsce dla zb³¹kanego wêdrowca.
Z koeli syn czyta urywek Ewangelii
z Biblii. £amiemy siê op³atkiem i
sk³adamy sobie ¿yczenia.
Szczególnym daniem wigilijnym, jest zupa z karpia na s³odko
zaprawiana karmelem. Tê zupê gotowa³a moja mama, teœciowa, a teraz gotuje ¿ona. I tylko tak¹ zupê
mamy. Podaje siê j¹ z ³azankami.
Kolejnym daniem jest karp sma¿ony. Wczeœniej jednak gotujemy
jarzynê m.in. porê, seler, marchew i
to wszystko przekrêcamy przez
maszynkê, przek³adamy rybê i przesypujemy sol¹. Ryba le¿y w jarzynce 3-4 godziny. PóŸniej ryba ma
specyficzny zapach i dopiero takiego karpia sma¿ymy. Do tego jest
makaron „wst¹¿ki” z mas³em. Nie
mo¿e zabrakn¹æ równie¿ karpia w
galarecie – to danie robimy wspólnie z ¿on¹. Robimy równie¿ œledzie
z grzybami w occie oraz œledzie z
ogórkiem korniszonym. Nastêpnym
daniem jest kapusta z grzybami. Nie
mo¿e zabrakn¹æ równie¿ sma¿onych grzybów, do tego celu s³u¿¹
najwiêksze suszone kapelusze. Gdy

grzyby s¹ ju¿ namoczone, wtedy
obtaczane s¹ w jajku i bu³ce tartej to jest tradycja domu ¿ony. Mamy
równie¿ duszon¹ pieczarkê. Do
kompotu z suszu u¿ywamy ró¿nych
owoców: figê daktyle, morele, jab³ko, gruszkê, œliwkê. Tradycyjnie
jest strucla makowa i piernik oraz
oczywiœcie op³atek. Nie robimy za
to ¿adnych pierogów.
Podczas Wigilii kolêdujemy, po
niej s¹ prezenty. Wówczas te¿ czytamy ¿yczenia œwi¹teczne. O pó³nocy idziemy na Pasterkê.
Pan Adam poleca zupê rybn¹
na s³odko.
Marchew, pietruszkê, seler, por
gotujemy ³¹cznie z 5-6 g³owami ryb
³¹cznie z p³etwami. Gotujemy a¿
warzywa zrobi¹ siê miêkkie. Po
ugotowaniu wywar przecedzamy,
czêœæ zostawiamy na galaretê, a z
czêœci robimy zupê.
Pó³ szklanki cukru wsypujemy
na patelniê, przypiekamy i zalewamy wod¹. To wlewamy do wywaru.
Dodajemy garœæ umytych rodzynek
i migda³y w plasterkach oraz niewielk¹ iloœæ kwasku cytrynowego.
To wszystko nale¿y razem przegotowaæ, na koñcu dodajemy odrobinê œmietany.
Zup¹ rybn¹ zalewamy ³azanki.

Niech nadchodz¹ce
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
bêd¹ dla Pañstwa niezapomnianym czasem
spêdzonym wœród Rodziny, Przyjació³
oraz wszystkich Bliskich dla Pañstwa osób,
bez poœpiechu, trosk i zmartwieñ.
A w Nowym 2013 Roku
¿yczymy du¿o zdrowia i szczêœcia.
Niech nie opuszcza Was pomyœlnoœæ i spe³ni¹ siê
najskrytsze marzenia wszystkim mieszkañcom
Gminy Wêgorzyno
Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska
z pracownikami Urzêdu Miejskiego
oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Mazuro
wraz z Radnymi
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onad rok temu opublikowa
³em esej pt. „Polska kultura na
Pomorzu nie jest kontynuacj¹ by³ej tu
kultury niemieckiej”, w którego tytule zawar³em zasadnicz¹ tezê, ¿e nie
jesteœmy, jako mieszkañcy Pomorza
Zachodniego, spadkobiercami i kontynuatorami istniej¹cej tu przed nami
kultury niemieckiej. Zwrócenie na to
uwagi wynika³o z wielu sygna³ów,
jakie dochodzi³y z samego Szczecina
i województwa, z ró¿nych obszarów
dzia³alnoœci indywidualnej i instytucjonalnej. Na przyk³adzie piœmiennictwa historycznego pokaza³em, ¿e
próbuje siê wprowadzaæ (implementowaæ) fragmenty historii niemieckiej do historii polskiej tych ziem, co
jest zwyk³ym nadu¿yciem.
Na kanwie takiego myœlenia, jakie wykszta³ci³o siê w latach 90., jak
grzyby po deszczu pojawi³y siê ró¿ne
przedsiêwziêcia kulturalne i rocznicowe, które wykorzystywa³y i wykorzystuj¹ w¹tki historii niemieckiej,
wprowadzaj¹c je do wspó³czesnego
¿ycia kulturalnego i spo³ecznego. Na
przyk³ad zaczêto organizowaæ „okr¹g³e” rocznice polskich instytucji,
„ukorzeniaj¹c” je, czasowo i historycznie, w pañstwowoœci niemieckiej, bo taka tu istnia³a przed 1945
rokiem. Pojawi³y siê obchody 100lecia OSP w Z³ocieñcu (wmurowana
tablica na remizie), 100-lecie szpitala MSWiA w Kañsku, dobijano siê o
nazwê Hakena dla ronda w Szczecinie, w Trzebiatowie jedn¹ z galerii w
oœrodku kultury nazwano imieniem
niemieckiego malarza. Poda³em
przyk³ad ks. Henryka Romanika, by³ego duszpasterza koszaliñskich œrodowisk twórczych, wyk³adowcy Wy¿szego Seminarium Duchownego w
Koszalinie i Wydzia³u Teologicznego
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu, poety, który zatroskany
pyta³ o „to¿samoœæ i kontynuacjê
kulturow¹ naszej ma³ej, œrodkowopomorskiej ojczyzny”, upominaj¹c
siê o uczczenie 250 rocznicy œmierci
Ewalda von Kleista oraz o pamiêæ o
„rodaku” spod Koszalina, „Pomorzaninie rodem z Karlina – Johannie
Ernst Benno (1777-1848)”. W Œwidwinie m³odzi ludzie za³o¿yli stowarzyszenie, którego „g³ównym za³o¿eniem jest „ocalenie od zapomnienia
wspomnieñ osób w podesz³ym wieku, by³ych i obecnych mieszkañców
Œwidwina” oraz zorganizowali rajd
szlakiem wie¿ Bismarcka, a miejsco-
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Polska kultura na Pomorzu nie jest kontynuacj¹ by³ej tu kultury niemieckiej (cz. 2)

Nieporozumienia wokó³ „ma³ej
ojczyzny”. Pomorze - perspektywa
miejsca czy kultury?
wa szko³a podstawowa organizuje
konkursy dla uczniów o œwidwinianie
Rudolfie Virchowie.
To wprowadzanie niemieckiej
historii i postaci tych ziem do kultury
polskiej na Pomorzu ma ju¿ swoje
konsekwencje, jak chocia¿by w Gryficach, gdzie przy próbie postawienia
g³azu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
niektórzy pytali – a co Pi³sudski ma
wspólnego z Gryficami! No tak, w
tym ujêciu Kleist, Virchow, Puchstein, Benno i Haken maj¹ rzeczywiœcie
wiêkszy zwi¹zek z t¹ ziemi¹, ni¿ Pi³sudski, Mickiewicz, S³owacki i Matejko razem wziêci.
Do napisania drugiej czêœci eseju
sk³oni³y mnie dwa nowe wydarzenia,
zaistnia³e ca³kiem niedawno. Otó¿
kilka miesiêcy temu Urz¹d Miejski i
Z³ocieniecki Oœrodek Kultury og³osili konkurs pod has³em „200 lat Poczty
Z³ocienieckiej”. W odpowiedzi zg³osi³em do konkursu i opublikowa³em
w Tygodniku Pojezierza Drawskiego
znaczek, na którym widnieli Bismarck, Hitler i burmistrz Z³ocieñca.
Skoro poczta z³ocieniecka ma tutaj
200 lat, to wysz³o na to, ¿e burmistrz
jest nastêpc¹ tu rz¹dz¹cych przed
nim. Burmistrz zamiast zastanowiæ
siê, co robi, poczu³ siê obra¿ony i
zg³osi³ sprawê do prokuratury. Drugim takim wydarzeniem by³o spotkanie autorskie w £obzie z dr Beat¹
Afeltowicz, która prezentowa³a
swoj¹ ksi¹¿kê o nazwach by³ego powiatu ³obeskiego. Przy tej okazji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczeciñskiego wystawi³o kilka swoich publikacji, w tym „Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Tom I.
Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku”, pod redakcj¹
D.K. Chojeckiego i E. W³odarczyka
(red. kartograficzna A. Giza, P. Terefenko). Przejrza³em ten atlas i pierwsze co pomyœla³em – ale¿ ci naukowcy marnuj¹ czas i pieni¹dze podatników, na nikomu tutaj niepotrzebne
rzeczy, bo jak ju¿, to wola³bym przeczytaæ „Topodemograficzny atlas
gmin i obszarów Pomorza Zachodniego w 1946 roku” lub chocia¿by
1947. Ale chodzi nie tylko o potrzeby
i oczekiwania mieszkañców, ale te¿
stosowane nazewnictwo, gdy¿ w
1871 roku po prostu Pomorza Zachodniego nie by³o. By³o Pomorze
Tylne, jako czêœæ niemieckiej prowincji pomorskiej. Charakterystyczne jest wiêc publikowanie historii
niemieckiej pod nazewnictwem pol-

skim, co sprawia wra¿enie, ¿e tamta
historia jest czêœci¹ historii Pomorza
Zachodniego, a my jesteœmy jej kontynuatorami. I robi¹ to profesorowie
uniwersytetu!
Uskok historii
Przypomnijmy jeszcze raz tutaj
Henryka Romanika z Koszalina, który wyra¿aj¹c ¿al z powodu niedojrza³oœci pomorskiego œrodowiska, sformu³owa³ wobec niego, chyba najwyraŸniej, postulat integralnoœci kultury pomorskiej, pisz¹c w artykule „O
XVII-wiecznym pastorze-poecie ze
Strzepowa”:
„Miêdzynarodowe
Konferencje S³upskie zajê³y siê w
2009 roku „Wielkim Pomorzem w
miecie i literaturze” oraz w 2010
„Domem Bo¿ym w Rzeczpospolitej
domów”, lecz w obu programach
trudno zauwa¿yæ zainteresowanie
historyczn¹ twórczoœci¹ pisarzy niemieckich/pruskich naszego regionu
przed 1945 rokiem. Mo¿e stopniowe
dojrzewanie pomorskiego œrodowiska i wspó³praca z europejskimi partnerami przyniesie z czasem przyswojenie pomorskiej kulturze, pojmowanej integralnie, tak¿e takich gwiazd
jak „rzymski pisarz” ze Strzepowa
(Strippow)?”
Zapytajmy zatem, czy istnieje coœ
takiego jak integralna kultura pomorska, jak to rozumie Henryk Romanik.
Integralna, czyli jako ci¹g³oœæ kulturowa Pomorza. Otó¿ nie istnieje, z
prostej przyczyny historycznej – ta
ci¹g³oœæ zosta³a zerwana w 1945
roku. W tym¿e roku, w wyniku ucieczek i wysiedleñ Niemców, zwi¹zana
z nimi kultura odesz³a na zachód, a ze
wschodu, wraz z przesiedlanymi i
nap³ywaj¹cymi Polakami i mniejszoœciami, przysz³a zupe³nie inna kultura. Te dwie kultury nigdy nie miesza³y siê, nie wspó³egzystowa³y, nie s¹siadowa³y nawet, wiêc nie mo¿na
mówiæ tu o jakiejkolwiek ci¹g³oœci, a
wiêc integralnoœci kultury pomorskiej, jako kultury polskiej i niemieckiej.
Henryk Romanik myli po prostu
pojêcia. Wyprowadza swój postulat
integralnoœci z miejsca, mylnie przypisuj¹c mu walor kulturotwórczy.
Nie on jeden zreszt¹. Miejsce jest
rzecz¹ wa¿n¹, ale nie ono stanowi o
kulturze. Tê tworz¹ wy³¹cznie ludzie.
Przyk³adami pierwszymi z brzegu
niech bêd¹ kultury ¿ydowska i romska. Obie nie potrzebuj¹ jednego
konkretnego miejsca, by istnieæ i rozwijaæ siê. Miejsce oczywiœcie jest

wa¿ne, ale je¿eli go nie ma, wystarczy mit miejsca wniesiony do kultury.
Kultura to jêzyk, tradycja i religia.
Romanik powieli³ stereotyp, nie dostrzegaj¹c, ¿e na Pomorzu zasz³y
zmiany wyj¹tkowe nawet w skali
œwiata, a wiêc i trzeba zmieniæ narzêdzia opisu tych zmian. Stereotyp
funkcjonalny dla opisu statycznych
spo³ecznoœci nie pozwala zrozumieæ
tego, co siê sta³o i prowadzi nas na
manowce.
Meandry „ma³ej ojczyzny”
Przyk³adem nieadekwatnoœci stereotypu do opisu jakoœciowo nowej
sytuacji s¹ nieporozumienia wokó³
pojêcia „ma³ej ojczyzny”. Niestety, o
dramatycznych dla naszej kultury
skutkach. Sk¹d wziê³o siê to nieporozumienie?
Po zburzonym starym porz¹dku
komunistycznym pojawi³a siê pustka
aksjologiczna, ideowa i kulturowa.
Pad³y stare dekoracje i pojawi³ siê
problem – co teraz. Obok hase³ politycznych i gospodarczych, typu
bierzmy sprawy w swoje rêce, pojawi³y siê has³a kulturowe, w³aœnie o
ma³ych ojczyznach i wielokulturowym pograniczu. Problem polega³ na
tym, ¿e ma³o kto próbowa³ rozpoznawaæ rzeczywistoœæ, a zaczêto stosowaæ kulturowe kalki.
Tak jak zaczêto kopiowaæ i t³umaczyæ historiê niemieck¹ tych ziem,
uznaj¹c j¹ za swoj¹, podobnie post¹piono w kulturze – zaczêto propagowaæ ideê ma³ej ojczyzny, jako ci¹g³oœæ kulturow¹ tych ziem. Gdy zaczêto próbowaæ opisywaæ Pomorze
jako ma³¹ ojczyznê, nie przyjmowano do wiadomoœci, ¿e ma³a jest tylko
czêœci¹ du¿ej ojczyzny, lecz zaczêto
j¹ traktowaæ jako byt samoistny.
Przyjêto fa³szyw¹ perspektywê miejsca (ziemi), a nie kultury (ducha).
Kultura odsy³a³a nas do swoich korzeni na wschodzie, sk¹d j¹ przynieœliœmy, miejsce – do historii niemieckiej tych ziem. Z przyjêcia fa³szywej
perspektywy miejsca (ziemi) wyci¹gnêliœmy fa³szywy wniosek, ¿e nasza kultura i historia wynikaj¹
wprost z kultury i historii niemieckiej, bo przecie¿ dziej¹ siê w tym
samym miejscu, na Pomorzu. Co
prawda tamta kultura odesz³a, w
wyniku II wojny œwiatowej, wraz z
Niemcami, ale my, skoro zajêliœmy
ich miejsce, jesteœmy naturalnymi
jej kontynuatorami. Skoro nasz¹
ma³¹ ojczyzn¹ jest Pomorze, wiêc
jego historia jest nasz¹ histori¹.
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St¹d ju¿ blisko by³o do takich g³osów, jakie pojawi³y siê w Gryficach,
Koszalinie i wielu innych miejscach,
domagaj¹cych siê pamiêtania o naszych tu „przodkach”, „rodakach”,
wybitnych postaciach tych ziem, i
pytaj¹cych – co Pi³sudski ma wspólnego z Gryficami. Patrz¹c z perspektywy miejsca, to rzeczywiœcie nic, ale
ju¿ z perspektywy kultury – wszystko. Na tym polega fa³szywoœæ perspektywy miejsca, jak¹ przyjmuj¹ ci,
którzy nie dostrzegaj¹ wyj¹tkowoœci
historii i kultury na Pomorzu po 1945
roku.
Mit pogranicza,
„Pogranicza” mitów
Obok fa³szywie pojêtej, na Pomorzu, idei „ma³ej ojczyzny”, pojawi³a
siê równie¿ próba zaszczepienia nam
pojêcia pogranicza, jako miejsca
wielokulturowego. Stereotyp pogranicza mówi, ¿e w miejscu na pograniczu musi, z samej natury rzeczy, wytworzyæ siê, w procesie transgranicznej wymiany, spo³eczeñstwo wielokulturowe. Takie procesy zachodz¹ w
starych, zasiedzia³ych spo³ecznoœciach.
Na fali zaszczepiania tych nowych idei za³o¿ono w 1994 r. w
Szczecinie dwumiesiêcznik „Pogranicza”, który mia³ je opisywaæ. Redakcja tak o tym napisa³a: „Tytu³
wprawdzie wskazuje na preferencjê
zjawisk miejscowych, ale chcemy
pokazaæ uniwersalny wymiar regionalizmu – zarówno poprzez grono
wspó³pracuj¹cych z nami autorów z
kraju i zagranicy, jak i poprzez rozleg³¹ tematykê. „Pogranicznoœæ” rozumiemy bowiem znacznie szerzej,
siêgaj¹c daleko poza proste skojarzenia z bliskoœci¹ granicy zachodniej i
morskiej. Prócz geografii (zachêcaj¹cej do wspó³pracy z Niemcami i
Skandynawi¹) oraz historii (z powojenn¹ wêdrówk¹ ludów) chodzi o
wszelkie mo¿liwe pogranicza wspó³czesnoœci, a wiêc: wieloetnicznoœæ,
wielojêzycznoœæ, wielonurtowoœæ,
wielotematycznoœæ, wielokulturowoœæ, wreszcie wielogatunkowoœæ
zamieszczanych materia³ów, poœród
których dominantê stanowi jednak
szeroko rozumiana literatura – z esejem na czele”.
Jak widaæ, redaktorzy zdawali
sobie sprawê, ¿e nasze „pogranicze”,
rozumiane jako wielokulturowoœæ,
jest „puste”, i nie ma za bardzo o czym
pisaæ, wiêc rozszerzyli formu³ê o
abstrakt – „pogranicza wspó³czesnoœci”, co by³o o tyle wygodne, ¿e do
tego „worka” mo¿na by³o wrzuciæ
wszystko, a takie pismo wydawaæ
gdziekolwiek, gdy¿ „pogranicza
wspó³czesnoœci” s¹ wszêdzie, czyli
nigdzie. Ot, taki postmodernistyczny
be³kot. Dlatego pismo, które mog³o
zaj¹æ siê i opisaæ nasz¹ tu bytnoœæ na
nowych kresach (przesiedlenia niespotykane w historii œwiata i formowanie siê kultury w nowych warun-

kach), zakoñczy³o swój ¿ywot artyku³ami o feminizmie. Zanim odczytano kulturowoœæ nowego Pomorza, ju¿
wyprawiono siê opisywaæ „uniwersalny wymiar regionalizmu”. Kolejnoœæ powinna byæ odwrotna, wiêc nie
dziwota, ¿e pismo nie wywar³o wiêkszego wp³ywu na ¿ycie kulturalne
regionu i zosta³o zamkniête.
Informacja z ostatnich dni: po
ponad szeœciu latach z Radia Szczecin zniknie audycja realizowana
przez portal mi³oœników dawnego
Szczecina Sedina.pl.
Uniwersytet szuka³ prawdy,
teraz szuka euro
Publikacje Uniwersytetu Szczeciñskiego uœwiadomi³y mi, ¿e jednak
najwiêkszym propagatorem „perspektywy miejsca” jest ten¿e Uniwersytet. Popatrzmy na niektóre publikacje wydane przez US.
Agnieszka Chlebowska: „Stare
panny. Wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przyk³adzie prowincji Pomorze”.
Z recenzji prof. Marka Czapliñskiego: „Temat poruszony nale¿y niew¹tpliwie do wa¿nych problemów historii spo³ecznej XIX w. Zosta³ te¿
omówiony w sposób wyraŸnie interdyscyplinarny, z uwzglêdnieniem
wiedzy z zakresu historii spo³ecznej,
socjologii, demografii oraz prawa.
(...) Prawdziwy podziw budzi g³êbokie wejœcie w terminologiê niemieck¹
i umiejêtnoœæ jej precyzyjnego t³umaczenia. Tu szczególnie imponuje doskona³e rozeznanie w literaturze oraz
czêste porównania innych prowincji,
z tym, co na Pomorzu”.
Na mi³oœæ bosk¹, dla kogo pisze
siê (kopiuje z niemieckich dokumentów) i wydaje takie ksi¹¿ki? A mo¿e
coœ o wdowach – matkach Sybiraczkach, które utraci³y mê¿ów w Katyniu, na Syberii lub na wojnie, a które
z dzieæmi zasiedli³y Pomorze w latach 1945-56?

Lucyna Turek-Kwiatkowska:
„¯ycie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939”.
Pani profesor – a mo¿e coœ o ¿yciu
Szczecina w latach 1945 – 2000? A
czemu¿ to pani zakoñczy³a opis na
1939? A o latach 1939-1945 bêdzie?
Dlaczego wiêkszoœæ historyków milczy o tym okresie na Pomorzu?
O „Topodemograficznym atlasie
gmin i obszarów dworskich Pomorza
Zachodniego w 1871 roku” pisa³em.
Oprócz tego, ¿e jest „wa¿nym osi¹gniêciem naukowym”, nic wiêcej
powiedzieæ siê nie da.
Jednak przyniesiona
W tym kontekœcie dwa zdania z
opisu ksi¹¿ki „Kultura ludowa i jej
przemiany na Pomorzu Zachodnim w
latach 1970-2009” Bogdana Mat³awskiego; „Kultura ludowa w tym
regionie nie ma ju¿ odniesieñ do dawnych czasów, lecz do wspó³czesnego,
w³asnego dorobku, wykszta³ci³a siê
bowiem w sensie geograficznym oraz
odmiany regionalnej. Nie mo¿na jednak pomin¹æ faktu, ¿e jej baz¹ s¹
dawne, regionalne odmiany ludowej
kultury polskiej, przeniesione na Pomorze Zachodnie przez osadników
po drugiej wojnie œwiatowej”.
Jak widaæ, autor jest œwiadomy,
¿e to nie Pomorze, by³o baz¹ dla kultury ludowej, lecz jej regionalne odmiany przeniesione tutaj przez osadników.
Problem dostrzeg³ prof. Zbigniew Zielonka ze S³upska, który w
referacie „Problem tradycji literackich wsi pomorskiej”, opublikowanym w zbiorze z konferencji naukowej „Dzieje wsi pomorskiej”, odbytej w Dygowie w 2002 r., zauwa¿a, ¿e
pisarze, którzy podejmowali „tematykê wsi”, kochali wieœ, ale nie tê,
tylko „tamt¹”, mityczn¹, wieœ ich
dzieciñstwa. Przywo³uje tu takich
autorów jak Adolf Momot, Czes³aw
Kuriata, Jerzy ¯elazny, czy Stanis³aw
Misakowski. Gdy zaczynali pisaæ o
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wsi, ich myœli i dusze ulatywa³y na
wschód.
Prof. Zielonka konstatuj¹c brak
tradycji literackich na Pomorzu,
stwierdza zarazem przyczynê: „Gdyby podniesiono semafor na przejazd
wszystkich poci¹gów z baga¿ami
przesz³oœci, mielibyœmy bogat¹ literaturê ziem utraconych, a konkretnie
utraconego dzieciñstwa, przerwanej
m³odoœci, zatopionej tradycji. W
efekcie nie mamy ani tamtej literatury, ani tradycji literackich nowych
ziem”.
Jednak gdy to pisa³, od 12 lat semafor by³ podniesiony. Istnia³y ju¿
„Pogranicza”, gazety lokalne, Uniwersytet Szczeciñski, organizowano
konferencje naukowe, wkrótce za³o¿ono Sedinê...
Profesor chyba nie doceni³ si³y
wszczepionego nam internacjonalizmu, bo gdy semafor podniesiono,
poci¹gi nie ruszy³y na wschód, do
mitycznej krainy naszych ojców, ale
zanurzy³y siê w podziemne korytarze
ziemi pomorskiej, w poszukiwaniu
niemieckich dokumentów i statystyk,
przydatnych do t³umaczenia. Szansa
na odkrycie „zatopionej” tradycji, a
tym samym zbudowania tradycji nowych ziem, znowu siê oddali³a.
Pewn¹ jaskó³k¹ jest tu wyj¹tkowa, na tle tu pokazanych dzia³añ,
ksi¹¿ka Teresy Tomsi ze Œwidwina
(obecnie w Poznaniu) „dom utracony
dom ocalony” (Wydawnictwo Poznañskie 2009). Córka kresowianki
wnios³a mit utraconej ojcowizny rodziców do prozy i wierszy, symbolicznie adoptuj¹c tamto „miejsce” dla
kultury nowej ziemi pomorskiej. Autorka, jak ma³o kto, dostrzeg³a, ¿e
teraz ma dwa miejsca; symboliczne
„tamto” i realne „to”. Próba innej
drogi, odcinania korzeni, musi skoñczyæ siê pora¿k¹. Dlaczego? Pos³uchajmy Teresy Tomsi.
„Czuwaj¹c przy symbolicznym
grobie dziadka legionisty, czujê siê
spadkobierczyni¹ wa¿nej sprawy,
jak¹ przekaza³a mi moja matka w
opowieœciach o swoim ojcu. Wtajemniczy³a mnie w przesz³oœæ i dziêki
temu uwiarygodni³a tak¿e nasze
obecne ¿ycie. Mówi¹c o przesz³oœci
kresowych rodzin, umocni³a moj¹
wolê myœlenia o przysz³oœci – z nadziej¹. Mama wpoi³a mi, ¿e nieustannie trzeba siê staraæ o godne miejsce
w spo³eczeñstwie. Ka¿dy wybiera
sam. Lecz kto nie chce pamiêtaæ,
choæby by³ rodzonym synem, traci
kontakt z tradycj¹, z rodzin¹, z
prawd¹ swoich polskich korzeni, a
zatem umyka mu równie¿ czêœæ samego siebie. ¯yæ – to znaczy rozmawiaæ z umar³ymi, to pytaæ o ich losy,
wybory, racje z oddali lat i wieków, to
s³uchaæ ich rad, rozterek, nadziei i
b³ogos³awieñstw”.
Gor¹co polecam twórczoœæ Teresy Tomsi, bo ona znalaz³a klucz do
scalenia ró¿nych, porozrzucanych w
historii, czêœci nas samych. To z kolei
klucz do naszej tu kultury.
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OG£OSZENIA DROBNE

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

US£UGI

PRACA

Powiat gryficki

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Sprzedam w Gryficach bez czynszowe mieszkanie 55 mkw., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Cena 119 tys. z³. Tel. 601 888 593
Sprzedam mieszkanie w Jarominie
– 3 pokoje, kuchnia, ³azienka,
ogrzewanie CO i gaz, II piêtro, blok
ocieplony, 62 mkw.. Cena do uzgodnienia. Tel. 512 150 254

Powiat œwidwiñski
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152

Powiat ³obeski
Wynajem mieszkañ w Radowie
Ma³ym 604 997 741
Wynajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176
Sprzedam mieszkanie 63 mkw. w
Wêgorzynie. Tel. 691 515 758
Do wynajêcia kawalerka w £obzie
Tel. 889 072 373
Mieszkanie do wynajêcia w Dalnie
70 mkw., gara¿, podwórko. Tel. 726
041 197

Powiat drawski
Szukam w Z³ocieñcu 2 pokojowego
mieszkania do wynajêcia Tel. 795
456 824

Sala w Pogorzelicy do wynajêcia na wesela. Mo¿liwoœæ zakwaterowania. Atrakcyjne ceny.
Kontakt tel. 502 412 274.

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

Region

INNE

NAUKA

Powiat ³obeski
Choinki 15 z³/szt. Radowo Ma³e Mleczarnia 604 997 741.
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR). Tel. 721 766 576. Zapraszamy.
Szybkie kredyty na dowód osobisty
Tel. 604 221 339.
Zespó³ muzyczny na ka¿d¹ okazjê PROMOCJA - tel. 604 221 339.

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

ROLNICTWO

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód osobowy Nissan Micra, rocznik 2000, tel.
504041477 lub 91 397 4006.

Powiat gryficki

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

Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.

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

Przyjmê stró¿a do pracy w gospodarstwie rolnym, rencistê lub emeryta. Tel. 887 101 209.

Oœrodek wypoczynkowy w Pogorzelicy poszukuje pracowników na
stanowiska: szef kuchni, pomoc
kuchenna, kelner/ka, recepcjonistka ( wymagany jêzyk niemiecki ),
barman, sprz¹taczka, cv i list motywacyjny: info@naturaresort.pl

US£UGI

Region

Przyjmê do pracy w gospodarstwie
rolnym traktorzystê, kombajnistê na
nowoczesny sprzêt rolniczy (mo¿liwoœæ zamieszkania). Tel. 887 101
209.

Kupiê byczki, ja³ówki do 400 kg.
Tel. 783-678-070.

Powiat ³obeski
Matematyka pomoc. £obez Tel. 516
166 301

tygodnik ³obeski 18.12.2012 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wynajem pomieszczeñ na dzia³alnoœæ. Tanio. Radowo Ma³e 604 997
741
Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.

Powiat gryficki
Wynajmê domek jednorodzinny 75
mkw. w Trzebiatowie. Umeblowany,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc.
Czynsz + media. Tel. 504 389 183
Gara¿ do wynajêcia przy ul. Trzyg³owskiej. Tel. 91 384 2678, 501
305 767
Gara¿ murowany przy ul. Litewskiej
sprzedam. Gryfice Tel. 609 662 729
Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Region
Sprzedam dom w Skierniewicach
(woj. ³ódzkie ), piêtrowy, dwa osobne
wejœcia – dla dwóch rodzin, pow. 120
mkw., do lekkiego remontu, zagospodarowany ogród 1.450 mkw. Blisko stacja PKP, koœció³, szko³a. Tel.
46 832 53 38 po godz. 17-tej.

RADOSNYCH I WESO£YCH ŒWI¥T
BO¯EGO NARODZENIA
ORAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
W NOWYM ROKU
¯YCZY ZESPÓ£ MK KWADRAT

DOMY NA SPRZEDA¯
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Borkowo Wielkie - wolnostoj¹cy o pow. 63 mkw, dzia³ka 6300 mkw- CENA 60.000 z³
£obez ul.Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617mkw
- CENA 325.000 z³
£obez - bli¿niak o pow. 93,7mkw, dzia³ka621mkw
- CENA 250.000 z³
Stara Dobrzyca - 3 pokoje, bliŸniak o pow. 71 mkw, dzia³ka 271 mkw - CENA 200.000 z³
Wêgorzyno - bliŸniak o pow. 54,48 mkw, 2 pokoje, dzia³ka 979 mkw - CENA 155.000 z³
Resko (okolica) - bliŸniak o pow. 68mkw, dzia³ka 4190mkw
- CENA 67.000 z³
Œwidwin (okolica) - 5 pokoi, 210 mkw, dzia³ka 2600mkw
- CENA 260.000 z³
Radowo Wielkie (okolica) - 4 pokoje, pow. 120 mkw, dzia³ka 7200mkw - CENA 210.000 z³
£obez (okolica) - 5 pokoi, pow.169mkw + hale produkcyjne, dzia³ka 3500mkw - CENA 380.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Dobra ul. Wojska Polskiego - 2 pokoje, II piêtro, pow. 39,3 mkw
- CENA 95.000 z³
£obez ul. Browarna - kawalerka, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£obez ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
£obez - 3 pokoje, III piêtro, pow. 57,8mkw
- CENA 150.000 z³
£obez - 3 pokoje, IV piêtro, pow. 53,57mkw
- CENA 127.000 z³
Resko - 2 pokoje, I piêtro, pow.36,1mkw
- CENA 89.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, II piêtro, pow. 68,83mkw
- CENA 102.000 z³

tygodnik ³obeski 18.12.2012 r.

OG£OSZENIA
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TYGODNIK W INTERNECIE
www.wppp.vel.pl
e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str
Str.. 14

£OBEZ

tygodnik ³obeski 18.12.2012 r.

Doœæ tej wojny pomiêdzy burmistrzem
(£OBEZ). Mijaj¹cy rok
up³yn¹³ pod szyldem
walki pomiêdzy klubem
Œwiatowid a urzêdem.
Pod koniec roku nale¿y
zadaæ sobie pytanie, czy
coœ pozytywnego z niej
wynik³o, tym bardziej,
¿e w roku przysz³ym
klub Œwiatowid obchodzi
pó³wiecze istnienia.
W gminie £obez jest wielu pasjonatów, którzy poœwiêcaj¹ swój
czas i umiejêtnoœci dla propagowania sportu, w szczególnoœci pi³ki
no¿nej. Niemal ka¿dy mieszkaniec
miasta w jakiœ sposób zwi¹zany jest
z klubem Œwiatowid. Oko³o tysi¹c
nazwisk wymienionych w ksi¹¿ce
Zdzis³awa Bogdanowicza w odniesieniu do Klubu przez okres niemal
50 lat to niezmiernie du¿o. Tym samym nie dziwi fakt, ¿e musia³o kiedyœ dojœæ do starcia miêdzypokoleniowego wœród ludzi, którym zale¿y
na rozwoju sportu. Ale czy tylko na
tym?
W £obzie powsta³o 11 stowarzyszeñ sportowych dzia³aj¹cych w
ró¿nych dyscyplinach sportu. Zdarza siê, ¿e niektóre stowarzyszenia
sportowe korzystaj¹ z tych samych
trenerów. Trenerzy ci pobieraj¹
wiêc wynagrodzenie z dwóch ró¿nych Ÿróde³. Za to wszystko p³ac¹
podatnicy z gminy £obez w ramach
upowszechniania kultury fizycznej.
Doskona³ym rozwi¹zaniem by³oby,
gdyby sportowcy doszli pomiêdzy
sob¹ do porozumienia i znaleŸli najlepszy sposób finansowania ich
dzia³alnoœci dla rozwoju kultury fizycznej. Problem w tym, ¿e w gminie £obez, podobnie jak w innych,
finansowanie to odbywa siê na ró¿nych p³aszczyznach, zawsze jednak,
bez wzglêdu na sposób funkcjonowania, z pieniêdzy samorz¹dowych.
Wyj¹tkiem by³ w tym roku Klub
Œwiatowid, który nie uzyska³ dotacji urzêdu i musia³ radziæ sobie w
inny sposób. Ale te¿ nie do koñca, albowiem trampkarze i juniorzy Œwiatowida byli finansowani czêœciowo
z gminy, klub p³aci³ za sêdziów. W
tym wypadku jednak to gmina zadecydowa³a kto bêdzie trenowa³, klub
nie mia³ nic do powiedzenia. Taka
sytuacja mia³a trwaæ do czasu a¿
sprawa miêdzy klubem a gmin¹ zostanie wyjaœniona i wszystkie nale¿noœci uregulowane.
Podczas ostatniej komisji dosz³o
jednak pomiêdzy sportowcami do
starcia, kto na kim ¿eruje czy Œwiatowid na gminie, czy gmina na Œwia-

towidzie – zwyk³y mieszkaniec
mo¿e odpowiedzieæ, ¿e wszyscy
¿eruj¹ na ich podatkach.
Okaza³o siê, ¿e gmina nie chce
oddaæ trampkarzy i juniorów do
klubu i nadal sama decydowaæ o
sposobie finansowania i o tym, kto
bêdzie trenowa³, pozostawiaj¹c
klubowi op³aty za sêdziów.
To nie jest rozwi¹zanie ani droga do sukcesu. Najwy¿szy czas podejœæ powa¿nie i rozs¹dnie do zagadnienia, zakopaæ topory wojenne
i nie podchodziæ ambicjonalnie. Bo
jak na razie to odnosi siê wra¿enie,
ze za s³owami „dla dobra dzieci” tak
naprawdê kryje siê dobro doros³ych.
£obuziacy
Grupa powsta³a cztery lata
temu. Tadeusz Sikora by³ jeszcze
dyrektorem w „Jedynce”. Organizowano wówczas nieoficjalne mistrzostwa Polski zawodników do lat
10 pod nazw¹ z „Podwórka na stadion”. W tym celu zosta³ zorganizowany zespó³. Zasada w turnieju by³a
taka, ¿e ten zespó³, który wygrywa
eliminacje powiatowe, ma prawo
dobraæ piêcioro dzieci z terenu powiatu. Wówczas móg³ uczestniczyæ
w mistrzostwach w turnieju wojewódzkim. Wtedy powsta³a nazwa
£obuziaki £obez. W zespole byli
m.in. Wojtek B³yszko z Dwójki,
Stasiaki z Wêgorzyna. T. Sikora
zacz¹³ z t¹ grup¹ pracowaæ.
PóŸniej za spraw¹ Janusza Skrobiñskiego koordynatora sportu w
powiecie powsta³y grupy Orlikowskie. W tym roku starostwo podpisa³o porozumienie z gminami,
zgodnie z którym gminy finansowa³y zespo³y, natomiast starostwo
op³aca³o sêdziów i przejazdy.
Wczeœniej by³a to umowa s³owna.
Na tej zasadzie dzia³ali £obuziacy i
rywalizowali pomiêdzy innymi grupami Orlikowskimi nie tylko w powiecie, albowiem ch³opcy zaczêli
zdobywaæ najwy¿sze miejsca na
podium w kraju.
- Gdy prezesem klubu Œwiatowid by³ jeszcze Marcin Pietrzyk,
powiedzia³, ¿e jest problem z dzieæmi w Œwiatowidzie, ¿e nie ma i zaproponowa³, by zg³osiæ £obuziaków do Klubu. Niewiele myœl¹c,
zgodzi³em siê. Wtedy meczów by³o
niewiele, bo liga trampkarzy liczy³a
chyba osiem zespo³ów, nale¿a³o
wiêc rozegraæ siedem meczów. Powiedzia³em: „mamy tyle turniejów,
to jeszcze siedem meczów zagramy.” Zg³osiliœmy ch³opców w struktury Zwi¹zku Pi³ki Zachodniopomorskiej i tak zostali. Dzieci zagra³y w mistrzostwach prowadzonych
przez Zwi¹zek w trampkarzach. S¹
w Œwiatowidzie do dziœ i reprezen-

tujemy Œwiatowid, a jak trzeba zagraæ jeszcze w turnieju to grywamy.
To s¹ £obuziaki, które s¹ w Œwiatowidzie. Co za problem? To siê przenika. Pocz¹tkowo dzieci z Wêgorzyna nie by³y zg³oszone w Klubie.
Ale te¿ chcia³y uczestniczyæ w meczach, wiêc ich zg³osiliœmy. Tak to
wysz³o, zrodzi³o siê samo, nie by³o
zaplanowane – powiedzia³ Tadeusz
Sikora.
W grupach Orlikowskich jednak
mog¹ trenowaæ dzieci do lat 12. Powy¿ej tego wieku, jeœli chc¹ graæ,
powinni byæ w klubach.
M³odzi pi³karze
Gdy pojawi³ siê problem na linii
Klub Œwiatowid-gmina, kierownik
wydzia³u sportu Zdzis³aw Urbañski
wyszed³ z za³o¿enia, ¿e na konflikcie nie powinny ucierpieæ dzieci.
Pojawi³ siê pomys³, aby do czasu
wyjaœnienia sytuacji w Klubie
dzieæmi zaopiekowali siê trenerzy
zatrudnieni bezpoœrednio z gminy.
Czy jest to zgodne z prawem? Tak,
ustawa na to zezwala. Trenowaniem
dzieci zajê³o siê czterech trenerów,
w tym dwóch wykonuje to za darmo.
We wrzeœniu og³oszono nabór
ch³opców. Na treningi zaczêli przychodziæ ch³opcy ju¿ od klasy 0.
- Nie ograniczam. Z urzêdu pracê koordynuje kierownik Zdzis³aw
Urbañski. Panowie spotykaj¹ siê ze
mn¹ cyklicznie. Chcê widzieæ nad
czym pracuj¹, jakie s¹ efekty pracy
i na jaki cel wydawane s¹ pieni¹dze.
Oni zdaj¹ mi sprawozdania. Widzê,
¿e coraz wiêksza grupa dzieci, nawet tych ma³ych zapisuje siê. Stawiam jeden warunek: niech przyjmuj¹ wszystkie dzieci, nie ograniczamy dostêpu i niech z nimi pracuj¹. Przyjmujemy ka¿dego, czy on
jest mniej, czy bardziej uzdolniony,
niech przychodzi. Rodzice wiedz¹
gdzie on jest i czym siê zajmuje.
Niech rozwija siê sportowo pod
nadzorem osób do tego uprawnionych – powiedzia³ burmistrz £obza
Ryszard Sola.
Obecnie z ramienia gminy trenowanych jest piêæ grup. £¹cznie oko³o 75 dzieci, w tym dziewczêta.
Trenowane s¹ dzieci od najm³odszych klas – kasa 0-3, w starszych klasach trzy grupy szko³y
podstawowych – trampkarze oraz
juniorzy - ³¹cznie piêæ grup. Systematycznie ze sob¹ rywalizuj¹, przychodz¹ na treningi. W klasach najm³odszych wszystko pokrywaj¹ rodzice, w³¹cznie z trenerem, opiekunem jest pan Osieczko, który nie
dostaje wynagrodzenia.
Wczeœniej przez dwa lata grupê
Orlikowsk¹ prowadzi³ pan Przybylak, obecnie na umowê-zlecenie za-

trudniony jest pan Grochulski. Powsta³a przy okazji najm³odsza grupa 0-1, któr¹ wzi¹³ na siebie Zdzis³aw Urbañski.
Koszty trampkarzy i juniorów,
to koszty zwi¹zane z umowami-zleceniami. Tutaj trenuj¹ dwaj trenerzy
i opiekun. To równie¿ koszty badañ
lekarskich, taki wymóg stawia m.in.
Zachodniopomorski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej po tym, gdy w Nowogardzie
zmar³ pi³karz. Jeœli nie ma lekarza
podczas meczu, wówczas klub
obarczony jest wysokimi karami.
Trampkarze a zarówno £obuziacy, którzy s¹ m.in. w klasie
sportowej w gimnazjum, trenowani
s¹ przez Tadeusza Sikorê. Jest to grupa oko³o 20. osobowa. Za treningi T.
Sikora z gminy jako radny nie pobiera pieniêdzy, zabrania tego ustawa.
W szkole z ch³opcami trenuje na zasadzie wolontariatu, na bazie podpisanej umowy z dyrektor Gimnazjum.
W szkole g³ównym trenerem ch³opców jest Mariusz Poniewiera. Tym
samym T. Sikora ma sta³y kontakt i
mo¿liwoœæ ci¹g³ej pracy.
Juniorów trenuje Mariusz W³odarz, który za swoj¹ pracê trenersk¹
pobiera wynagrodzenie z gminy. Te
grupy przesz³y pod opiekê gminy, w
zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ Klubu.
Dodatkowo na Orliku trenuj¹
dziewczêta.
Na ten cel w tym roku przeznaczono 47 tys. z³ wraz z organizacj¹
sportu szkolnego.
Jednak dziêki temu, ¿e £obuziacy przeszli pod klub Œwiatowid
maj¹ obecnie zapewniony strój i
sprzêt, czego nie mieli wczeœniej.
Tym samym klub Œwiatowid
móg³ przej¹æ na siebie seniorów,
op³acaæ sêdziów trampkarzom i juniorom i przetrwaæ ciê¿kie chwile,
ale i ch³opcy z terenu gminy mogli
zacz¹æ treningi od najm³odszych
lat. Za³o¿enie by³o takie, ¿e najm³odsi pozostaj¹ pod opiek¹ trenerów finansowanych z gminy do 12
roku ¿ycia, natomiast starsi przechodz¹ pod pieczê Klubu i tam s¹
trenowani. W Klubie trampkarzy
mia³ trenowaæ T. Sikora i w zwi¹zku
z tym otrzymywaæ wynagrodzenie
trenerskie za swoj¹ pracê. To z kolei
mia³o zapewniæ rozwój wszystkim
dzieciom i m³odzie¿y. Najm³odsi
nadal mieli byæ trenowani z gminy –
starsi w Klubie i taki podzia³ œrodków mia³ zostaæ zapewniony na rok
przysz³y.
Kolejna burza w szklance
wody
Podczas ostatniej komisji bud¿etowej Rady Miejskiej, radni opiniowali przed³o¿ony projekt bud¿etu. W nim zauwa¿ono, ¿e œrodki podzielono w ten sposób, aby nadal
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a Œwiatowidem
najm³odsze dzieci oraz trampkarze
i juniorzy byli „przy gminie”. W
projekcie bud¿etu zaproponowano
na ten cel 50 tys. z³ ³¹cznie z organizacj¹ sportu szkolnego. Rozpoczê³a
siê kolejna gor¹ca dyskusja, na temat tego, kto kogo powinien trenowaæ i jaki powinien byæ podzia³
œrodków. W³aœciwie kwestia dotyczy³a jedynie trampkarzy i juniorów. O najm³odszych prezes Klubu
nie upomina³a siê. Najwiêksze emocje wzbudzi³y s³owa radnego Janusza Skrobiñskiego, który uzna³, ¿e
Gmina ¿eruje na Œwiatowidzie. Odwrotnego zdania by³ radny Tadeusz
Sikora.
- Jestem zadowolony, ¿e przy
Urzêdzie Miasta s¹ ma³e dzieci.
Chodzi mi o ma³e dzieci, ¿eby nie
puszczaæ je do Œwiatowida, bo wiadomo, ¿e tam dzieci przepadn¹. Trenowanie dzieci przy urzêdzie to bardzo dobry pomys³. Pamiêtam ze
swoich m³odych lat, jak nas przeganiano, nie by³em w £obzie, tylko w
innej miejscowoœci. Maj¹ tu bardzo
dobry rozwój. ¯eby nie by³o dalej
wojny, to my jako rada powinniœmy
wypracowaæ, w jaki sposób to powinno nadal dzia³aæ. Doœæ tej wojny
pomiêdzy burmistrzem a Œwiatowidem. M³odzi zostaj¹ przy urzêdzie.
Dla nich przeznaczamy 20 tys. z³, 30
tys. z³ przerzucamy do 170 tys. z³ na
sport. £¹cznie na organizacjê sportu w gminie do podzia³u dla wszystkich organizacji sportowych bêdzie
200 tys. z³ - powiedzia³ radny Henryk Stankiewicz.
Grupy najm³odsze, to grupy Orlikowskie. Gdy powstawa³y ligi Orlikowskie, starosta ³obeski umówi³
siê z burmistrzami, ¿e starostwo finansuje sêdziów i przejazdy dla
dzieci i robi to do tej pory. Sêdziowie od starostwa dostaj¹ za jedna
rundê po 600 z³, czyli w roku - 1200
z³. Za przejazdy starostwo p³aci
oko³o 22 tys. z³ w roku. Szóst¹
gmin¹ jest Iñsko. Pocz¹tkowo liga
by³a tylko do klas szóstych, w tej
chwili rozszerzona jest do klas trzecich, ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie. Z czasem burmistrzowie
przestali p³aciæ.
- ¯eby by³a jasnoœæ starostwo
chcia³o utrzymaæ tê ligê, poniewa¿
uwa¿amy, ¿e jest po¿yteczna. Nie
by³oby tych wszystkich sukcesów,
którymi teraz wszyscy chwal¹ siê,
gdyby nie ta liga, poniewa¿ dzieci
maj¹ mo¿liwoœæ systematycznego
grania w niej. Mecze odbywaj¹ siê
wiosn¹ i jesieni¹, wszystko to nadzoruje Tadeusz Sikora w porozumieniu ze mn¹. Nie ukrywam, ¿e
zmieniliœmy formu³ê. Przestaliœmy
p³aciæ sêdziom, gmina ³obeska nie
by³a wyj¹tkiem, czêœæ gmin przesta³a p³aciæ swoim trenerom. W takim

uk³adzie przerzuciliœmy pieni¹dze
na opiekunów. Tadeusz Sikora opiekuje siê grupami Orlikowskimi. Nie
wnikam, czy ma pomocników czy
nie. W innych miejscowoœciach s¹
inne osoby i z tymi osobami podpisane mamy umowy zlecenia i dla
nich p³acimy pieni¹dze, ale za to
maj¹ zadbaæ o to, aby sêdziowie na
Orlikach byli. Taki jest uk³ad, ¿e
ca³y ciê¿ar utrzymania ligi ponosi
powiat. Oczywiœcie nie wliczaj¹c w
to obiekty, bo obiekty s¹ w gminie.
I tutaj jak najbardziej pieni¹dze s¹
p³acone, podpisana jest umowa na
ka¿de pó³rocze z Tadeuszem Sikor¹. Nie wiem, jak jest w gminie,
nie interesuje mnie to, nie wnikam.
Jak najbardziej popieram pani¹
prezes Œwiatowida. Œwiatowid to
jest stowarzyszenie, które mieœci siê
w ramach prawnych. Tak naprawdê
gmina jest paso¿ytem na stowarzyszeniu. Œwiatowid jest w strukturach, ma swoje zespo³y od lat. To nie
jest tak, ¿e dzisiaj wprowadza siê
zespó³ juniorów i trampkarzy i ju¿
graj¹. Tak nie jest. Zespó³, aby zaistnieæ na mapie pi³karskiej, musi
wejœæ od najni¿szego szczebla,
musi byæ rejestrowany, zgodnie z
prawem. Jak zwykle prawo ignorowane jest przez nas. To nie jest wymys³ pani Gra¿yny Kar³owskiej, ¿e
przy dru¿ynie seniorów maj¹ byæ juniorzy i trampkarze. To nie jest
¿aden wymys³ i ¿adna ³aska, to jest
nakaz prawny. Jeœli ma siê zespó³ w
lidze okrêgowej, to trzeba mieæ minimum dwa zespo³y m³odzie¿owe –
powiedzia³ Janusz Skrobiñski.
Po tych s³owach rozpoczê³a siê
dyskusja na temat czy trampkarze i
juniorzy rzeczywiœcie powinni byæ
przy Klubie, czy takie wymogi nadal obowi¹zuj¹. Nikt ju¿ nie wspomina, ¿e dziêki wojnie ze Œwiatowida musia³o odejœæ oko³o 70 dzieci z
Klubu, nie licz¹c juniorów i trampkarzy, którzy obecnie funkcjonuj¹
na doœæ specyficznych zasadach.
Wczeœniej bowiem by³y dwie grupy
juniorów i trzy grupy czirliderek.
Nie ma te¿ strongmenów itd.
W koñcu radny Bogdan Górecki
zawnioskowa³, ¿eby z wydatków na
wynagrodzenia zdj¹æ 10 tys. z³ i daæ
na promocjê, czyli na obchody 50.
lecia klubu Œwiatowid, zwiêkszyæ
dotacjê na rozpowszechnianie kultury fizycznej o 30 tys. z³ i tym sposobem bêdzie ³¹cznie 200 tys. z³ w
tej pozycji.
Za wnioskiem radnego B. Góreckiego g³osowa³o piêciu radnych, radna Wies³awa Romejko wstrzyma³a
siê od g³osu, maj¹c na uwadze, aby
30 tys. z³ by³o rozdysponowane w
drugim pó³roczu, przeciw zag³osowa³o dwóch radnych: Tadeusz Sikora i Antoni Ku¿el.
MM
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O œrodkach
pirotechnicznych
i odpowiedzialnoœci karnej

Wczoraj ³obescy policjanci
przeprowadzali „pogadanki” w
szko³ach. Rozmawiali z dzieæmi
ze Szko³y Podstawowej w Resku
na temat u¿ywania œrodków pirotechnicznych, natomiast z gimnazjalistami z Gimnazjum w Wêgorzynie poruszali tematy zwi¹zane
z odpowiedzialnoœci¹ karn¹ nieletnich.
W czwartek policjanci z Zespo³u dla Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w £obzie wyruszyli na
spotkania do szkó³. W zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cym siê Nowym Rokiem
policjant wspólnie z dzielnicowym
w szkole Podstawowej w Resku
rozmawiali z uczniami na temat
bezpiecznego pos³ugiwania siê fajerwerkami, petardami czy sztucznymi ogniami. Przypomnieli tak¿e
o zakazie sprzeda¿y i pos³ugiwania
siê fajerwerkami przez osoby nieletnie. Ponadto szczególn¹ uwagê
zwrócili na fakt aby nie u¿ywaæ

petard czy fajerwerek w grupie osób
czy miejscach gdzie mog¹ one
wznieciæ po¿ar. Nadmienili tak¿e, i¿
nie wolno podchodziæ do niewybuchów i ponownie ich odpalaæ.
W tym samym czasie policjantka wspólnie z dzielnicowym prowadzili rozmowy z uczniami klas II
Gimnazjum w Wêgorzynie. Tematem zajêæ by³a odpowiedzialnoœæ
karna nieletnich. W czasie tego spotkania funkcjonariusze przypomnieli nieletnim o œrodkach jakie
mo¿e zastosowaæ wobec nich S¹d
Rodzinny za zachowania niezgodne
z obowi¹zuj¹cym prawem. Ponadto
przypomnieli o przejawach demoralizacji, które s¹ najczêstszymi zachowaniami w³aœnie w ich wieku.
Gimnazjaliœci poznali tak¿e definicjê osoby nieletniej, czynu karalnego oraz demoralizacji. Mamy nadziejê, ¿e po tym spotkaniu ka¿dy
gimnazjalista bêdzie wiedzia³ jak
ma siê zachowywaæ by nie przysporzyæ sobie i innym problemów. (k)
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W oczekiwaniu na zbli¿aj¹ce siê
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
oraz Nowy 2013 Rok
pe³ni nadziei spogl¹damy
w przysz³oœæ.
Mieszkañcom Gminy £obez
pragniemy ¿yczyæ,
aby przy œwi¹tecznym stole
nie zabrak³o œwiat³a i ciep³a rodzinnej atmosfery,
a nadchodz¹cy rok niós³ ze sob¹ szczêœcie i pomyœlnoœæ.
Burmistrz, Radni Rady Miejskiej
oraz Pracownicy Urzêdu Miejskiego w £obzie

INWESTYCJE GMINNE
1. Zakoñczono inwestycjê pod
nazw¹ „Remont i modernizacja œwietlicy wiejskiej wraz z budow¹ przydomowej oczyszczalni œcieków dla œwietlicy
wiejskiej w miejscowoœci £ob¿any”.
Wartoœæ inwestycji - 69.143,22 z³.
2. Z³o¿ono w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczny basen”.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 20.775 ,00 z³ , wnioskowane dofinansowanie - 16.600,00 z³.
Przedmiotem projektu jest zorganizowanie przez UKS PROMYK przy
ZSG w £obzie nauki p³ywania w parku
wodnym Relaks w Œwidwinie dla 30
dzieci i m³odzie¿y w okresie 5 miesiêcy.
3. Rozliczono projekty:
- Remont œwietlicy wiejskiej wraz z
wyposa¿eniem w miejscowoœci Zajezierze. Uzyskana kwota dofinansowania - 233.099,00 z³.
- Modernizacja i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w Poradzu oraz budowa
œwietlicy wiejskiej w Ro¿nowie £obeskim. Uzyskano dofinansowanie w
kwocie - 290.283,88

- Zagospodarowanie rekreacyjne
terenu stawu w Be³cznie poprzez regulacjê czêœci linii brzegowej ,budowê
wiaty oraz monta¿ tablic informacji
przyrodniczej.
Uzyskano dofinansowanie w kwocie 18.988,80 z³.
- Rozliczono dwa etapy projektu pn.
„Zwiêkszenie atrakcyjnoœci terenów
inwestycyjnych Gminy £obez poprzez
wykonanie dzia³añ studyjno-koncepcyjnych oraz promocjê”.
Opracowano kompleksowe badania geotechniczne na kwotê 88.560,00
z³; dofinansowanie w kwocie 75.276,00
z³.
Wykonano dzia³ania promocyjne
na kwotê 51.000,00 z³ ; uzyskano dofinansowanie 43.350,00 z³.
Na ukoñczeniu jest ostatni etap
wykonania dokumentacji technicznej i
projektowo-budowlanej zwi¹zanej z
uzbrojeniem terenu w sieci wodoci¹gow¹, sanitarn¹ elektryczn¹ oraz projekt drogowy. Wartoœæ opracowania 101.475,00 z³; wnioskowana kwota
dofinansowania - 86.254,00 z³.

STRA¯ MIEJSKA w £obzie
PRZYPOMINA W£AŒCICIELOM
NIERUCHOMOŒCI O OBOWI¥ZKU:
- Uprz¹tniêcie b³ota, œniegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, przy czym za taki chodnik
uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi
publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci; w³aœciciel nieruchomoœci nie jest obowi¹zany do
uprz¹tniêcia chodnika, na którym
jest dopuszczony p³atny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych.

Podstawa prawna: - art. 10 ust. 2
Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391);
Jednoczeœnie informujê, ¿e nie
stosowanie siê do w/w przepisów zagro¿one jest grzywn¹.
Stra¿ Miejska w £obzie dokonywa³a bêdzie sprawdzania czy na terenie miasta i gminy £obez w³aœciciele
nieruchomoœci wywi¹zuj¹ siê z w/w
obowi¹zku.

Dnia 21 grudnia 2012 roku (pi¹tek)
Urz¹d Miejski w £obzie bêdzie czynny od
godz. 7.30 do godz. 13.45.
Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 400/12
Burmistrza £obza w dniu 24 grudnia 2012
roku (Wigilia) Urz¹d Miejski w £obzie bêdzie nieczynny. Dnia 29 grudnia 2012 r.
(sobota) Urz¹d Miejski w £obzie bêdzie
czynny od godz. 7.30 do godz. 15.00.
BURMISTRZ £OBZARYSZARD SOLA

Nowe stawki za œmieci
Zgodnie z uchwa³¹ NR XXIV/187/
12 Rady Miejskiej w £obzie z dnia 28
listopada 2012 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej op³aty oraz stawki za pojemnik okreœlonej pojemnoœci, radni
uchwali:
- stawkê op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokoœci
21,09 z³ miesiêcznie od osoby zamieszkuj¹cej dan¹ nieruchomoœæ.
- stawkê op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokoœci
14,06 z³ miesiêcznie od osoby zamieszkuj¹cej dan¹ nieruchomoœæ, je¿eli odpady komunalne s¹ zbierane i odbierane w sposób selektywny.
- stawkê za pojemnik o okreœlonej
pojemnoœci na nieruchomoœciach, na

których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a
powstaj¹ odpady komunalne:
1) 110 l - w wysokoœci 18,41 z³,
2) 120 l - w wysokoœci 20,09 z³,
3) 240 l - w wysokoœci 40,17 z³,
4) 360 l - w wysokoœci 60,26 z³,
5) 770 l - w wysokoœci 128,81 z³,
6) 1100 l - w wysokoœci 184,01 z³.
- stawkê za pojemnik o okreœlonej
pojemnoœci na nieruchomoœciach, na
których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a
powstaj¹ odpady komunalne, je¿eli s¹
zbierane i odbierane
w sposób selektywny:
1) 110 litrów - w wysokoœci 12,27 z³,
2) 120 l - w wysokoœci 13,39 z³,
3) 240 l - w wysokoœci 26,78 z³,
4) 360 l - w wysokoœci 40,17 z³,
5) 770 l - w wysokoœci 85,87 z³,
6) 1100 l - w wysokoœci 122,67 z³.

WYKAZ ULIC i DRÓG
NA TERENIE GMINY £OBEZ
I. ULICE LOKALNE GMINNE Zarz¹dca: Gmina £obez, tel. (91) 397 40
01
Ogrodowa, Przechodnia, Budowlana, S³oneczna, Nowe Osiedle, Wêgrzyñska, Strumykowa, Odnoga Wêgrzyñska,
Browarna, Kwiatowa, Kopernika, Zielona,, Pomorska, Kamienna, Cicha, Krasickiego, Dubois, XXX-lecia PRL, Krzywoustego, Wybickiego, Chrobrego, Kiliñskiego, Chopina, £¹kowa, Mieszka I,
Rzeczna, Orzeszkowej, W³. £okietka,
Ks. Bogus³awa, Ks. Raciborza, Ks. Warcis³awa, A. Jagiellonki, Czcibora, Koœcielna (od ul. Bema - £obzówek), Bema
(od ul. Koœcielnej do Nadleœnictwa),
Rolna - CPN (od ul. Bema do Weterynarii), Przemys³owa (od ul. A. Krajowej do
Bema), £¹cznik Spokojna-Okopowa,
Moniuszki, Szymanowskiego, Piastów,
Jagiellonów, Borków, Niepodleg³oœci
(od skrzy¿owania z ul. Koœcieln¹ do
skrzy¿owania z ul. Segala), £¹cznik ul.
Sawickiej - Rapackiego, Miodowa.
II. DROGI GMINNE - Zarz¹dca:
Gmina £obez, tel. (91) 397 40 01
1. Przyborze - Poradz - Klêpnica
2. Dalno - Przyborze
3. Poradz - Pusinowo
4. £obez - £ob¿any - Pusinowo
5. Klêpnica - Stacja Klêpnica
6. Zagórzyce - Kolonia Zagórzyce
7. Ro¿nowo £obeskie - Rynowo
8. Ro¿nowo £obeskie - Nêtno
9. Tarnowo - Kolonia Rynowo
10. Zajezierze - Cianowo
11. £obez - Niegrzebia
12. £obez - £obez
13. Dobieszewo - Meszne
14. Unimie - Zache³mie
III. ULICE POWIATOWE - Zarz¹dca: Zarz¹d Dróg Powiatowych £obez,
tel. (91) 397 40 66.

G³owackiego, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Koœciuszki, Krótka, Mickiewicza, Murarska, Okopowa,
Podgórna, Pó³nocna, Przedmiejska, Przemys³owa, Przyrzeczna, Rolna, Sawickiej,
Sienkiewicza, Siewna, Sikorskiego, S³owackiego, Spokojna, Szkolna, Woj. Polskiego, Boczna, Wojcelska.
IV. DROGI POWIATOWE - Zarz¹dca: Zarz¹d Dróg Powiatowych £obez,
tel. (91) 397 40 66
1. £obez - £abêdzie
2. Suliszewice - Byszewo
3. Wysiedle - Suliszewice
4. Wysiedle - Bonin - Budziszcze
5. Zagórzyce - Ro¿nowo £obeskie
6. Meszne - £obez
7. Pusinowo - Worowo
8. Karwowo - Smorawina
9. Karwowo - Strzmiele
10. Zajezierze - Zagórzyce
11. Be³czna - Klêpnica
12. Pusinowo - Przyborze
13. Trzeszczany - £ob¿any
14. Rynowo - Tarnowo
V. ULICE WOJEWÓDZKIE - Zarz¹dca: Rejon Dróg Wojewódzkich Drawsko Pomorskie, tel. (94) 363 34 39.
Armii Krajowej, Bema, Koœcielna,
Obroñców Stalingradu, Rapackiego,
Drawska, Szosa Œwidwiñska, Kraszewskiego, Segala, Niepodleg³oœci (od skrzy¿owania z ul. Segala w kierunku Wêgorzyna), Waryñskiego.
VI. DROGI WOJEWÓDZKIE - Zarz¹dca: Rejon Dróg Wojewódzkich Drawsko Pomorskie, tel. (94) 363 34 39
1. Wierzbiêcin - £obez nr 147
2. Starogard £obeski - £obez - Drawsko Pomorskie nr 148
3. Œwidwin - £obez - Wêgorzyno nr
151
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Miko³ajkowy Turniej Dwa razy podium
na zawodach
Karate Kyokushin
w Neubrandenburgu

W Mielnie odby³ siê 8.12.2012
r. Miko³ajkowy Turniej Karate
Kyokushin dla dzieci do lat 12.
Blisko 100 zawodników z 5 klubów, w tym z Reska, rywalizowa³o
w konkurencji kumie.
Na miko³ajkowym turnieju nie
mog³o zabrakn¹æ wizyty Œwiêtego
Miko³aja. Miko³aj, oprócz paczek
pe³nych s³odyczy, wrêczy³ ka¿demu
uczestnikowi pami¹tkowy medal za
odwagê. Nasz¹ sekcjê reprezentowali: Szymon Dusza, Fryderyk Le-

wandowski, Sergiusz Walentynowicz, Igor Oleszkiewicz, Kacper
Kremplewski.
W poszczególnych kategoriach
medale wywalczyli:
Fryderyk Lewandowski 3 miejsce kumie ch³opców do lat 9.
Szymon Dusza 2 miejsce kumie
ch³opców do lat 8
Sergiusz Walentynowicz 3 miejsce kumie ch³opców do lat 8
Kacper Kremplewski 2 miejsce
kumie ch³opców do lat 6.
(o)

DALP 2012/13
Kolejka 3. z 15.12.2012 r. (sobota)
Keb¹zraj
- Dobermani
No To W Plecy
- WKS Papirusy
Blokersi Dobropole - Snow Kids
SKS Bród
- Wandalia
Promil Tucze
- Dominatorzy Chociwel
Dobermani
- Wandalia
Dominatorzy Chociwel - Desperados
Keb¹zraj
- Promil Tucze
Desperados
- Ogniwo Dzwonowo
WKS Papirusy
- SKS Bród
Ogniwo Dzwonowo - Blokersi Dobropole
Snow Kids
- No To W Plecy
Tabela
1. Blokersi Dobropole
2. Keb¹zraj
3. Dobermani
4. SKS Bród
5. Dominatorzy Chociwel
6. Desperados
7. No To W Plecy
8. Wandalia
9. WKS Papirusy
10. Snow Kids
11. Promil Tucze
12. Ogniwo Dzwonowo

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6-osobowa grupa lekkoatletów z UKS „Arbod” w Dobrej wystartowa³a 16.12.2012 r. w miêdzynarodowym mitingu lekkoatletycznym, rozgrywanym na
hali w Neubrandenburgu.
W zawodach wystartowa³a du¿a
grupa zawodników z Niemiec i klubów województwa zachodniopomorskiego. Zawodnicy naszego
klubu, startuj¹cy na dystansie 800

metrów, swój debiut w zawodach
halowych mog¹ zaliczyæ do bardzo
udanych. Milena Sadowska oraz
Ryszard Rzepecki zajmowali w
swoich konkurencjach drugie miejsca na podium. Ze swoich startów
mog¹ byæ równie¿ zadowolone pozosta³e zawodniczki: Kinga Borysiak (10), Wiktoria Bakalarczyk (2)
w biegu m³odziczek oraz Patrycja
Florczak (5) i Ma³gorzata Stefañska
(6) w biegu juniorek m³odszych. A

Galeria tygodnika

3:3
4:0
10:0
6:2
0:7
5:3
1:1
11:1
3:4
1:11
3:9
1:3
18
16
16
12
10
8
7
4
4
3
3
3

36/7
47/8
28/9
28/10
26/9
21/11
9/21
11/27
8/30
5/42
8/30
13/35

Liderzy strzelców:
35 - Maciej Wiêcek (Keb¹zraj), 14 - Zdzis³aw Szw¹der (SKS Bród),
12 - Damian Dzierbicki (Blokersi Dobropole).

Ma³a Anusia
Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl
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Maraton Pisania Listów w Zespole Szkó³
w Resku po raz szósty
Maraton Pisania Listów jest
akcj¹, która na sta³e zagoœci³a w
naszych szko³ach. Jest to akcja, której celem jest napisanie jak najwiêkszej liczby listów w obronie ofiar
udokumentowanych przypadków
naruszeñ praw cz³owieka. Listy,
które napisaliœmy zostan¹ do koñca
roku przes³ane do decydentów politycznych, od których zale¿y los tych
ludzi. W tym roku pisaliœmy w obronie „wiêŸniów sumienia” na Bia³orusi - Alesia Bialackiego i rosyjskiego zespo³u Pussy Riot.
W naszych szko³ach Maraton
zosta³ przeprowadzony od 5 do 7
grudnia, uczniowie pisali listy w
domach, na przerwach i na lekcjach
WOS-u. Wspólnie uczniowie naszych szkó³ napisali ³¹cznie ok. 250
listów. To œwietny wynik.
Wielkie podziêkowania nale¿¹
siê m³odzie¿y za wysi³ek i zaanga-

¿owanie. Za to, ¿e im siê chce.
Mamy nadziejê, ¿e przy³¹czaj¹c
siê do tej niezwykle po¿ytecznej

akcji, zdo³amy poprawiæ los wielu
osób, nies³usznie przetrzymywanych w wiêzieniach i represjonowa-

nych na ca³ym œwiecie.
A. Popielarz
Opiekun Grupy 74 AI

Pomo¿e, a nie zaszkodzi

Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Kierowa³ po spo¿yciu
alkoholu
9.12.2012 r. na drodze £obezUnimie, mieszkaniec gminy £obez
kierowa³ samochodem marki VW,
znajduj¹c siê po spo¿yciu alkoholu
(0.21 mg/l).

Audi w Opla
9.12.2012 r. w £obzie na ul. Rapackiego, mieszkaniec gminy
£obez, kieruj¹c samochodem Audi,
nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze, zjecha³
na przeciwleg³y pas ruchu, w wyniku czego uderzy³ w samochód marki
Opel, kierowany przez Micha³a S.

Uderzy³ w drzewo
10.12.2012 r. na drodze Nowogard - Dobra, kieruj¹cy samochodem marki Fiat na prostym odcinku
drogi, nie dostosowa³ prêdkoœci do
warunków panuj¹cych na drodze,
wpad³ w poœlizg, nastêpnie uderzy³
w drzewo i przewróci³ siê na bok. W
wyniku zdarzenia kieruj¹cy oraz
pasa¿erka doznali obra¿eñ cia³a i
zostali przewiezieni do szpitala.

Naruszy³ zakaz
10.12.2012 r. na drodze Wêgo-

Powiedzenie
mówi: pow¹cha
butelkê i ju¿ jest
pijany

rzyno - Podlipce mieszkaniec gminy Wêgorzyno kierowa³ rowerem
wbrew zakazowi prowadzenia rowerów w ruchu l¹dowym, orzeczonemu przez s¹d w £obzie.

Wpad³ na ogrodzenie
11.12.2012 roku w Zajezierzu
kieruj¹cy samochodem marki Scania Marek M., na ³uku drogi nie dostosowa³ prêdkoœci do istniej¹cych
warunków na drodze, w wyniku czego na zaœnie¿onej jezdni wpad³ w
poœlizg i uderzy³ w ogrodzenie jednej z posesji.

Auta w rowie
11.12.2012 r., na drodze Cieszyno - Winniki, kieruj¹cy samochodem marki Volvo z naczep¹, na prostym odcinku drogi, podczas manewru wymijania z nieznanym samochodem ciê¿arowym, w celu
unikniêcia zderzenia zjecha³ na prawe pobocze, uderzy³ w barierkê
ochronn¹ i drzewo i wywróci³ siê do
rowu. Jad¹cy za nim Ford kierowany przez mieszkañca Radowa Ma³ego, w czasie wymijania z tym samym pojazdem i w tych samych warunkach w celu unikniêcia zderzenia zjecha³ do przydro¿nego rowu,
uderzaj¹c w barierkê ochronn¹.

Cecylia Pokomeda
Wszyscy wiemy, ¿e alkohol w
przenoœni ma moc wy³¹czania mózgu od reszty cia³a. Ten moment
nazywa siê sen. Wiemy, ¿e snu nie da
siê niczym zast¹piæ.
Bardzo zmêczony mózg nie potrafi siê wy³¹czyæ. W takich wypadkach pomaga bardzo szybko alkohol. Inne œrodki wymagaj¹ wiêcej
czasu, zanim zaczn¹ dzia³aæ. Ale jak
zrobiæ, aby nie by³o alkoholu we
krwi? Wystarczy, zamiast piæ – po-

w¹chaæ opary spirytusu z butelki.
My usypiamy, nie ma alkoholu we
krwi, a spirytusu nie ubywa w butelce. Opary dzia³aj¹ bowiem na zasadzie narkozy i nie powoduj¹ skutków ubocznych.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, aby alkoholu by³o niewiele w butelce, bo
nam chodzi przede wszystkim o
opary.
Mo¿na te¿ dodatkowo wzi¹æ do ust
niewielk¹ iloœæ spirytusu, tak aby nie
by³o co po³kn¹æ, a nadmiar wypluæ.
To dzia³a.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
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Œwiêta œwiêtami,
ale tradycja musi byæ,
czyli co jest konieczne,
aby wszystko (za)gra³o
Zagraæ musi przede wszystkim
muzyka i odœpiewane musz¹ byæ kolêdy. Do kolêd oczywiœcie nie wlicza siê
popularna piosenka „Coraz bli¿ej œwiêta”, tym bardziej z coca-col¹ w tle, aczkolwiek ta reklama i jej podobne rzeczywiœcie staj¹ siê ju¿ tradycj¹, podobnie jak filmy: „Sara”, „Kevin sam w
domu”, czy „Sami swoi”.
Chodzi jednak o nieco starsze tradycje – typu jemio³a, pod któr¹ koniecznie trzeba siê ca³owaæ, niekoniecznie tylko z urocz¹ s¹siadk¹. ¯ona
mo¿e nie byæ zadowolona. Zanim jednak dojdzie do ca³owania, nale¿y wstaæ,
najlepiej rano. I od tego, jaki mamy humor po wstaniu, zale¿y, jaki bêdzie nastêpny rok. Drogie panie, nie ma co r¹k
za³amywaæ, ¿e jeszcze coœ trzeba zrobiæ.
Mówi siê trudno i z uœmiechem trzeba
ruszaæ do przygotowywania potraw, pamiêtaj¹c, ¿e te przygotowywane z mi³oœci¹ lepiej smakuj¹. Nie ma te¿ znaczenia czy nasi panowie powiesz¹ bombki
symetrycznie, czy te¿ nie. Niech wisz¹,
jak chc¹. Przecie¿ to uœmiech jest najwa¿niejszy. Jeœli w tym dniu ktoœ bêdzie
chcia³ utrzeæ mak, mo¿e pojawiæ siê problem, bowiem zgodnie z przes¹dami, ta
dziewczyna, która uciera mak - szybko
wyjdzie za m¹¿, a nie wiadomo czy np.
jedyna córka w³aœnie o tym marzy.
W tym dniu ludzie s¹ dla siebie
zazwyczaj ¿yczliwsi. Maj¹c na uwadze, ¿e zapamiêtuje siê to, co us³yszy
siê na pocz¹tku dnia, niektórzy ju¿ od
samego rana pukaj¹ do drzwi, by z³o¿yæ
¿yczenia albo po¿yczyæ sól. Jeœli zobaczymy, ¿e za drzwiami stoi kobieta, a
jest pierwszym goœciem w tym dniu, to
najlepiej udawaæ, ¿e nikogo nie ma w
domu. Jeœli jako pierwsza zadzwoni –
najlepiej rzuciæ s³uchawk¹. Przes¹dyprzes¹dami, ale jeœli maj¹ siê spe³niæ,
to po co nam nieszczêœcia i choroby w
nastêpnym roku? Lepiej poczekaæ a¿
zadzwoni lub przyjdzie do nas mê¿czyzna. Nieszczêœcie zapowiada równie¿
nieparzysta liczba biesiadników, w
szczególnoœci 13. Jeœli zdarzy siê, ¿e
akurat taka feralna liczba osób znajdzie
siê przy stole, mówi siê trudno – ktoœ
musi siê poœwiêciæ. Najlepiej poprzez
losowanie wystawiæ jednego z biesiadników za drzwi. Tradycja mówi, ¿e u
s¹siada jest wolne miejsce przy stole.
Ewentualnie mo¿na szybko zaprosiæ

kogoœ samotnego, najlepiej z w³asnym
nakryciem i zestawem dañ. Kolejny z
przes¹dów mówi, ¿e w nastêpnym roku
spotka nas tyle przyjemnoœci, ile spróbuje siê dañ w Wigiliê. Jakby nie by³o
12-13 przyjemnoœci w roku to niewiele,
a z pewnoœci¹ nieprzyjemne jest rozchorowanie siê w wyniku przejedzenia.
Najlepiej spróbowaæ wszystkiego po
kêsku, resztê zostawiæ na drugi dzieñ,
a potem do zamra¿ary. W nowy rok te¿
coœ trzeba jeœæ. Nie wolno jednak odstawiaæ do zamra¿arki uszek, pierniczków b¹dŸ ciasteczek, w których ukryty
jest pieni¹¿ek. Koniecznie trzeba go
znaleŸæ w podczas kolacji wigilijnej,
czyli jeœæ, a¿ znajdziemy 1 grosz polski, który w ci¹gu roku ma rozmno¿yæ
siê w fortunê. Rozmno¿y siê, o ile nie
wydamy go tu¿ po œwiêtach. Pozostali
mog¹ pocieszyæ siê ³usk¹ z karpia i
nosiæ j¹ w portfelu, mo¿e i one siê rozmno¿¹? Najlepiej jednak mieæ przy
sobie trochê grosza – to te¿ ma przynieœæ pomyœlnoœæ w nowym roku.
Oprócz bogactwa wszyscy chc¹
byæ zdrowi. Przy kulej¹cej s³u¿bie
zdrowia nie jest to zadanie ³atwe, mo¿na wiêc pos³u¿yæ siê starymi metodami
zapewniania sobie przynajmniej prze¿ycia do nastêpnego roku. Wystarczy
jedynie wrzuciæ do pieca tyle polan, ilu
jest biesiadników. A jeœli ktoœ ma
ogrzewanie z ciep³owni albo gazowe?
Pozostaje mu narodowy fundusz zdrowia – wspó³czujemy ju¿ dziœ. Mo¿e
skorzystaæ jednak z innego przes¹du i
mieæ i zdrowie i bogactwo za jednym
zamachem – przed wyjœciem na pasterkê nale¿y obmyæ twarz w zimnej wodzie, w której wczeœniej zanurzy³ monetê. Nie wiadomo czy dzia³a ta wró¿ba, gdy do wody w³o¿y siê stówkê, z
pewnoœci¹ trudno j¹ bêdzie póŸniej wydaæ. Po powrocie z pasterki ten, który
pierwszy przekroczy próg domu, temu
wszystkie sprawy w nastêpnym roku
bêd¹ uk³adaæ siê pomyœlnie. Pod warunkiem, ¿e w trakcie przepychanki
rodzina nie po³amie siê wzajemnie.
Nastêpny przes¹d mówi, ¿e „kto
odmówi kolêdnikom, ten sprowadzi na
siebie nieszczêœcie”.
Wszystkie te przes¹dy bêdzie mo¿na wypróbowaæ ju¿ po koñcu œwiata
zapowiadanego na 21 grudnia tego
roku.
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Zapiski z pamiêci (cz. 27)
Nasi i nie tylko
Przyjecha³ rano na parking facet sporym busem. Potrzebuje 12
silnych do ³opaty. Zg³asza siê wiêcej osób. Negocjuj¹ stawkê. Ma
zap³aciæ po 8 marek za godzinê.
Uzgadnia te¿ swoje warunki. Nasi
maj¹ wybraæ spoœród siebie brygadzistê, który odpowiada za wykonanie pracy. Facet informuje ¿e bierze
kaucjê za po¿yczone ³opaty po 20
marek. Pakuje 12- nastkê do busa i
wiezie ich za miasto. Zatrzymuje siê
przy rowie prostopad³ym do szosy,
wyjmuje taœmê i kilka listew, wymierza i oznacza palikami nowy rów
i ka¿e kopaæ. Przyjedzie w porze
obiadu. Wiêcej siê nie pokaza³.
Natomiast przyjecha³a policja z
w³aœcicielem gruntu, który nasi dewastowali. Naszych zapakowano
do policyjnych busów i zawieziono
na posterunek. Jakiekolwiek t³umaczenie nie by³o korzystne dla naszych. Wszyscy dostali niedŸwiadki do paszportów i nakaz opuszczenia Niemiec w ci¹gu 3 dni.

Bandyci
Pewnego wieczoru na parking
nad Elb¹ przyjecha³o czterech polskich bandytów. Jeden z nich mia³
pistolet, drugi granat, a dwaj pozostali po m³otku. Sterroryzowali na
ca³e 3 godziny kilkudziesiêciu Polaków przebywaj¹cych na parkingu.
Widaæ by³o, ¿e s¹ dobrze wstawieni
i odwa¿ni. M³otkami walili po dachach kilku samochodów. Nikt nie
odwa¿y³ siê zaprotestowaæ, obawiaj¹c siê, ¿e militaria s¹ prawdziwe. Po
ich wyje¿dzie nikt nie zg³osi³ na policjê obawiaj¹c siê, ¿e policja bardziej zainteresuje siê nie napadem,
a tym, co oni robi¹ na parkingu.

Antyterroryœci
Na parkingu by³o nas oko³o 15
samochodów. Wiadomo, jak to przy
tak sporej grupie, a to ha³as, a to
œwiat³a w nocy. Albo ktoœ nas³a³ na
nas , albo by³a to prewencyjna akcja,
faktem jest, ¿e na teren parkingu
wjecha³a dwoma busami spora grupa antyterrorystyczna. Uzbrojeni w
krótk¹ broñ maszynow¹, w kominiarkach, kazali nam stawaæ twarza-

mi do samochodów w szerokim rozkroku. Któryœ z ch³opaków próbowa³ protestowaæ, wiêc na uciszenie
dosta³ takiego szturchañca pistoletem, ¿e zaraz siê uciszy³. Przeszukiwali samochody, szukaj¹c broni,
narkotyków i nadmiaru papierosów.
Nic nie znaleŸli. Kazali nam siê
wynosiæ jeszcze tego samego wieczoru.

Tanksztela
Jesteœmy po pracy. Jest czwartek. Za 15 minut wyje¿d¿amy do
Aldika. Czy kupiæ coœ dla was, pytam kolegów? Kup chleba i kurczaka. Jedziemy busem. Prowadzi
m³odszy syn szefa. Ka¿dy robi sobie
zakupy na ca³y tydzieñ. Kupujê te¿
kilka piw i butelkê wódki. Wódka
po 7 marek za 0,5 l. Po przyjeŸdzie
koledzy widz¹ moj¹ wódkê. Chc¹ j¹
odkupiæ. Stawiam j¹ na stó³. Po
chwili jest po butelce. Ja nie pi³em,
bo wybieram siê wieczorem do
kumpla. Po chwili koledzy prosz¹,
abym skoczy³ do tankszteli po kolejn¹. Proponujê , aby kupiæ od razu
dwie, mówi¹c ¿e G to pó³ litra na
trzech. Daj¹ mi 25 marek, 20 na
wódkê i 5 za drogê. Po chwili jestem
z powrotem. Po 20 minutach dostajê
nastêpne 25 marek- zakup ten sam.
Dwie godziny wczeœniej za 25 marek mog³em kupiæ 1,5 litra. Ale po
co? Przecie¿ ich staæ. Potem by³em
œwiadkiem rozmowy przez telefon:
kochanie w tym miesi¹cu wyœlê
mniej pieniêdzy, bo nie by³o pracy.

Przebitka
Za miesi¹c pracy w Niemczech
na pocz¹tku lat 90. w Polsce mo¿na
by³o prze¿yæ ok. 3-4 miesiêcy. Ja po
2 latach pracy mia³em ju¿ dwa maluchy, remont w domu, nowe meble,
sklep z pe³nym wyposa¿eniem i niez³y poziom ¿ycia za ten okres. Moi
niektórzy koledzy pracuj¹cy w
Niemczech od po³owy lat 80. potrafili mieæ tylko d³ugi. Wiêkszoœæ
wydali na tankszteli. Gdy mia³em
mo¿liwoœæ wyjazdu do pracy w
Hamburgu w latach 70., to przebitka
wynosi³a 1:10. Z tych, co tam wtedy
pracowali, niewielu siê dorobi³o.
WP

