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Œmiechem uderzamy w skostnia³e mury
naszych przyzwyczajeñ. Poœmiej siê z nami.

SZOPKA
NOWOROCZNA
Próbowa³ „na wnuczka”
okraœæ ³obziankê
Nie o taki szpital nasze spo³eczeñstwo walczy³o,
nie o taki powiat

Umieraj albo p³aæ
(RESKO). Podczas
przedœwi¹tecznej sesji
radni mieli wiele
zastrze¿eñ do
funkcjonowania szpitala
w Resku, nocnej
i œwi¹tecznej opieki
zdrowotnej w £obzie
oraz nieuzasadnionego ich zdaniem zadowolenia radnych
powiatowych z
dzia³alnoœci szpitala.
CMYK

Z Radowa
alarmuj¹:
W mieszkaniach jest
zimno

Z ¯YCIA POWIATU

Kolejny przetarg
na zbiornik

(£OBEZ). Zachodniopomorski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych og³osi³ kolejny przetarg
na budowê zbiornika retencyjnego w £obzie przy ul. H. Sawickiej.
Termin sk³adania ofert min¹³ 7
grudnia. Jeœli tym razem przetarg
zostanie rozstrzygniêty, prace nad
budow¹ zbiornika retencyjnego
maj¹ zostaæ zakoñczone do po³owy
listopada przysz³ego roku.
Przypominamy, ¿e zbiornik ma

powstaæ na lewym brzegu rzeki
£oŸnicy przy ul. H. Sawickiej. Do
niedawna w czêœci terenu znajdowa³y siê ogródki dzia³kowe. Obecnie teren jest niezagospodarowany.
Firma, która wygra przetarg, w
pierwszej kolejnoœci bêdzie mia³a
za zadanie wyci¹æ drzewa i krzewy
oraz rozebraæ altanki by³ych dzia³kowiczów. Zbiornik ma mieæ powierzchniê 1,52 ha, o d³ugoœci 300
m i szerokoœci 24x65 m (kszta³t nieregularny).
MM

List do redakcji
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W mieszkaniach jest
zimno

Witam, jestem mieszkañcem Radowa Ma³ego, Spó³dzielni „Radowianka” - niestety.
Nie wiem, dlaczego nikt
z tym nic nie robi - chodzi
mianowicie o zimno, jakie
panuje w naszych mieszkaniach.
Ka¿dy siê skar¿y na nisk¹ temperaturê w mieszkaniu.
Gdy temperatura na zewn¹trz
podskoczy na plus, grzejniki od razu
staj¹ siê zimne, co skutkuje nadmiernym wych³odzeniem siê murów i mieszkania, i w momencie, gdy
temperatura jest minusowa, najpierw nagrzewaj¹ siê mury, a póŸniej mieszkanie, co trwa bardzo d³ugo, wiêc jest zimno.

W projekcie uchwa³y bud¿etowej na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokoœci 28.332.853,30
z tego dochody bie¿¹ce w kwocie
26.029.474,45, natomiast dochody
maj¹tkowe w wysokoœci 2.303.
378,85 z³. Do dochodów maj¹tkowych zalicza siê m.in.: dotacje i
œrodki przeznaczone na inwestycje,
dochody ze sprzeda¿y maj¹tku oraz
dochody z tytu³u przekszta³cenia

prawa u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asnoœci.
W przysz³ym roku zaplanowano
wydatki w wysokoœci 30.700.
068,40 z³ z tego wydatki bie¿¹ce w
kwocie 23.997.453,40, wydatki
maj¹tkowe w kwocie 6.702.615 z³
przy czym wydatki maj¹tkowe obejmuj¹ m.in.: wydatki inwestycyjne,
dotacje celowe na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji oraz
wydatki zwi¹zane z zakupem i objêciem akcji, wnoszonymi udzia³ami
do spó³ek prawa handlowego.
Planowane wydatki bie¿¹ce nie
s¹ wy¿sze od planowanych dochodów bie¿¹cych. W zwi¹zku z tym
sk³ad orzekaj¹cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniowa³ projekt bud¿etu
na rok przysz³y.
Zad³u¿enie gminy na koniec
2013 roku wyniesie 15.540863,73
z³ i stanowi 54,85 proc. planowanych dochodów (z wy³¹czeniami
50,43 proc.) przy maksymalnym
dopuszczalnym limicie wynosz¹cym 60 proc. Planowana ³¹czna
kwota sp³aty zobowi¹zañ rozchodów do planowanych w 2013 roku

Jeœli p³acimy za ogrzewanie ca³y
rok, powinien byæ ustalony jakiœ termin ogrzewania od tego do tego
miesi¹ca. Mo¿na by by³o zmniejszyæ temperaturê grzania, gdy na
dworzu jest ciep³o, oczywiœcie, ale
nie o tyle, ¿e grzejniki s¹ zimne jak
latem.
Gdy siê to zg³asza odpowiednim
ludziom, odpowiedŸ jest taka, cytujê: „Ciesz siê, ¿e tak masz”. Wiêc
chyba wed³ug nas, mieszkañców,
coœ jest nie tak i ¿¹damy jakiegoœ
wyjaœnienia. Mo¿e ktoœ inny tym siê
zajmie, gdy¿ z Radowiank¹ nie da
siê dogadaæ w tej sprawie.
Pozdrawiam.
Ps. Nawet w œwiêta grzejniki
zimne, ech.

Sylwester z burmistrzem
(WÊGORZYNO). Plac przy
koœciele w Wêgorzynie to miejsce,
w którym mieszkañcy tego miasta
mog¹ przywitaæ nowy rok.
Uroczystoœci zwi¹zane z po¿egnaniem starego roku i przywitaniem nowego rozpoczn¹ siê Apelem
Jasnogórskim o godz. 21.00 w tutejszym koœciele parafialnym.
O godz. 22.00 rozpocznie siê

W Resku uchwalili bud¿et
(RESKO). Radni miejscy
przyjêli bud¿et gminy na
2013 rok. Zgodnie z nim
deficyt na koniec roku ma
wynieœæ oko³o 2,4 miliona
z³; o tyle wy¿sze bêd¹
wydatki gminy w stosunku
do jej dochodów. Ogólnie
zad³u¿enie gminy na
koniec przysz³ego roku
ma wynieœæ ponad 15,5
miliona z³, co stanowi
54,85 proc. planowanych
dochodów.
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dochodów ogó³em wyniesie 13,57
proc. (z wy³¹czeniami 10,84 proc.)
przy dopuszczalnej granicy wynosz¹cej 15 proc.
W projekcie uchwa³y bud¿etowej w gminie Resko na 2013 rok
zaplanowano deficyt w wysokoœci
2.367.215,10 z³, który pokryty zostanie przychodami pochodz¹cymi
z zaci¹ganych kredytów w kwocie
495.639,45 z³, po¿yczek w kwocie
1.253.415 z³, wolnych œrodków jako
nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na
rachunkach bie¿¹cych bud¿etu wynikaj¹cych z rozliczeñ wyemitowanych papierów wartoœciowych, kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych w
kwocie 618.160,65 z³.
Zaplanowane rozchody w wysokoœci 3.004.360,55 z³ na sp³atê
wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ, kredytów krajowych oraz kredytów zagranicznych sfinansowane
zostan¹ przychodami pochodz¹cymi z kredytów. £¹czne przychody
bud¿etu wynosz¹ 5.371.575,65 z³.
Dyskusji nad projektem bud¿etu
podczas sesji nie by³o, radni przyjêli bud¿et jednomyœlnie.
MM

zabawa przy zespole Nowy Œwiat.
Piêæ minut przed pó³noc¹ burmistrz
Wêgorzyna Monika KuŸmiñska
z³o¿y ¿yczenia a tu¿ po nich rozpocznie siê pokaz sztucznych ogni.
Zabawa planowana jest do godz.
2.00.
op
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Próbowa³ „na wnuczka”
okraœæ ³obziankê
(£OBEZ) Dziêki
przytomnoœci kobiety,
policjanci zatrzymali 22.
latka, mieszkañca gminy
Resko, który próbowa³
wy³udziæ od ³obzianki,
metod¹ na wnuczka,
32 tys. z³.
Tu¿ w przedœwi¹teczny czwartek, 22 grudnia, w godzinach rannych, do jednej z mieszkanek £obza
zadzwoni³ telefon. Kobieta w s³uchawce us³ysza³a g³os mê¿czyzny,
który podaj¹c siê za jej syna prosi³
j¹ o pomoc. Nastêpnie s³uchawkê
przej¹³ kolejny mê¿czyzna, który
mówi¹c, ¿e jest policjantem za¿¹da³
od kobiety zap³acenia kwoty 32 tys.
z³, w zamian za odst¹pienia od
aresztowania jej syna, który rzekomo mia³ byæ sprawc¹ powa¿nego
wypadku.
Starsza kobieta pocz¹tkowo kieruj¹c siê gotowoœci¹ niesienia pomocy, darz¹ca zaufaniem wszystkich ludzi, chcia³a przekazaæ im
pieni¹dze. Jednak po zastanowieniu

siê i zweryfikowaniu informacji
przekazywanych przez „policjanta”
kobieta natychmiast o ca³ym zdarzeniu poinformowa³a w³aœciw¹ Policjê, kontynuuj¹c w dalszym ci¹gu
telefoniczne rozmowy z oszustami.
Pokrzywdzona wiedz¹c ju¿, ¿e nad
ca³¹ sytuacj¹ czuwaj¹ mundurowi
spokojnie odbiera³a kolejne telefony od osób podaj¹cych siê za policjanta lub prokuratora i umawia³a
siê na przekazanie gotówki oszustowi. Kiedy odwa¿nie wysz³a z domu
w umówione miejsce, po pieni¹dze
zjawi³ siê m³ody mê¿czyzna. W
trakcie ich przekazywania do akcji
wkroczyli policjanci i zatrzymali
22. letniego mieszkañca gminy Resko.
Dziêki prawid³owej reakcji i zaanga¿owaniu pokrzywdzonej kobiety, próba oszustwa zosta³a udaremniona.
22. latek us³ysza³ ju¿ zarzut
oszustwa. Zosta³y tak¿e zastosowane wobec niego œrodki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz
zakazu opuszczania kraju. Za czyn
ten grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Strefa do uzbrojenia
(£OBEZ). O ile Ministerstwo
Gospodarki og³osi nabór, urz¹d
bêdzie staraæ siê o uzyskanie œrodków na uzbrojenie czêœci podstrefy ekonomicznej.
Uzbrojenie dzia³ki dotyczy doprowadzenia nitki wodoci¹gowej i
kanalizacji. Doprowadzenie energii
elektrycznej jest po stronie ENEA,
podobnie jak doprowadzenie gazu

po stronie dostawcy. Gazoci¹gi
maj¹ zg³oszenie u siebie strefy, ale
musz¹ zaplanowaæ doprowadzenie
gazu. Odleg³oœæ jest niewielka, albowiem w pobli¿u jest stacja œredniego ciœnienia; tamtêdy przechodzi
nitka biegn¹ca do Bonina. Biegnie
tam równie¿ wodoci¹g. Samo
oœwietlenie nale¿y do zadañ w³asnych gminy, jednak i to zadanie
bêdzie etapowane.
MM

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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Odzyskali quada

(RESKO). Mundurowi odzyskali skradzionego w Szwecji quada, a 38. letni mieszkaniec Reska, dziêki wspó³pracy funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej i Policji us³ysza³ zarzut paserstwa.
W poniedzia³ek funkcjonariusze Stra¿y Granicznej w Ko³obrzegu na jednej z posesji w gminie Resko odnaleŸli pojazd typu quad

marki Yamaha, który pochodzi³ z
przestêpstwa. Dalsze czynnoœci doprowadzi³y do zatrzymania 38. letniego mieszkañca Reska, podejrzewanego o kradzie¿.
Quad skradziony w Szwecji zosta³ odzyskany, a jego wartoœæ oszacowano na kwotê ponad 30 tys.z³.
Mê¿czyzna us³ysza³ zarzut paserstwa, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

S¹d Rejonowy w Gryficach
informuje, ¿e od dnia 1 stycznia 2013 r., na mocy Rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 5 paŸdziernika 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych s¹dów rejonowych (Dz. U. 2012.1121) oraz Zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydzia³ów w s¹dach rejonowych oraz
zmiany zarz¹dzenia w sprawie utworzenia wydzia³ów w s¹dach rejonowych (Dz. U. MS poz. 168) bêdzie funkcjonowa³ w nowej strukturze,
dodatkowo, w oparciu o nastêpuj¹ce wydzia³y zamiejscowe:
VI Zamiejscowy Wydzia³ Cywilny z siedzib¹ w £obzie
VII Zamiejscowy Wydzia³ Karny z siedzib¹ w £obzie
VIII Zamiejscowy Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich z siedzib¹ w £obzie
IX Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych z siedzib¹ w £obzie.

Lokalizacja wydzia³ów,
w³aœciwoœæ miejscowa i rzeczowa,
oraz numery telefonów, nie ulegaj¹ zmianie.
Jednoczeœnie S¹d zawiadamia, ¿e od 1 stycznia 2013 r. zmianie
ulega numer rachunku bankowego w³aœciwego do wp³at z tytu³u
op³at s¹dowych oraz zas¹dzonych grzywien i kosztów.
Nowe konto:
S¹d Rejonowy w Gryficach
ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice
Narodowy Bank Polski Oddzia³ Okrêgowy w Szczecinie
Konto nr 85 1010 1599 0057 8622 3100 0000
Tytu³em: op³at s¹dowych, grzywien i kosztów
Uwaga! Dokonuj¹c wp³aty nale¿y podaæ tytu³ wp³aty (op³ata,
grzywna, koszty) oraz wydzia³, do którego jest wnoszona, lub sygnaturê akt - nadan¹ przez S¹d Rejonowy w £obzie przed 1 stycznia
2013 r. lub now¹ nadan¹ przez Wydzia³ Zamiejscowy z siedzib¹ w
£obzie.
Powy¿sze informacje zamieszczone s¹ równie¿ na stronie
www.gryfice.sr.gov.pl

Str
Str.. 4

Z ¯YCIA POWIATU

Rodzinne
kolêdowanie
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Z kolêd¹
i kabaretem
(£OBEZ). Dzisiaj, w pi¹tek
28 grudnia, o godz. 16.00, w koœciele parafialnym w £obzie odbêdzie siê koncert kolêd i pastora³ek.
Przed ³obesk¹ publicznoœci¹
wyst¹pi¹ wykonawcy z £obza: M³odzie¿owa Orkiestra Dêta, Studio
Piosenki Dzieciêcej £DK, Uczniowie Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych

w £obzie oraz zespó³ „Sun Day
Love” z £DK.
Z kolei 19 stycznia, o godz.
18.00, £obeski Dom Kultury przygotowa³ w hali widowiskowo sportowej niespodziankê dla wszystkich
mi³oœników dobrego humoru. Chêtnych bêdzie bawiæ kabaret „Ciach”
z Zielonej Góry. Cena biletu w
przedsprzeda¿y wynosi 20 z³, w
dniu wystêpu - 25 z³.
MM

Zaproszenie

VI Powiatowy Festiwal
Kolêd i Pastora³ek
(£OBEZ). 19 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 odby³o siê
tradycyjne ju¿ Rodzinne Kolêdowanie.
Uczniowie szko³y wraz z rodzicami zaprezentowali nie tylko kolêdy i pastora³ki, ale i przypomnieli
wydarzenia nocy, w której na œwiat
przyszed³ Zbawiciel. Sala gimnastyczna, w której odbywa³ siê kon-

cert, z trudem mieœci³a zebranych
goœci. Na korytarzu mo¿na by³o
kupiæ wyroby œwi¹teczne wykonane przez uczniów i rodziców, natomiast w kawiarence domowe wypieki.
Zebrane w ten sposób fundusze
zasil¹ bud¿et Rady Rodziców, która
z kolei przeznaczy pieni¹dze dla
dzieci z tej szko³y.
MM

Ju¿ niebawem - 11 stycznia
2013 roku - odbêdzie siê VI Festiwal Kolêd i Pastora³ek organizowany przez Gimnazjum im. Or³a
Bia³ego w Wêgorzynie.
Impreza po pierwszych piêciu
edycjach zd¹¿y³a nabraæ doœæ du¿ej
renomy, co jest z pewnoœci¹ zas³ug¹
organizatorów, którzy bardzo powa¿nie traktuj¹ organizacjê tego
wydarzenia kulturalnego. Uczestnicy z niemal ca³ego województwa s¹
tego najlepszym dowodem. W tym
roku Festiwal Kolêd i Pastora³ek
patronatem objêli: JE Andrzej Dziêga Arcybiskup Metropolita Szczeciñsko-Kamieñski, Ryszard Bro-

dziñski Starosta Powiatu £obeskiego, Jan Mazuro Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Wêgorzynie i
Monika KuŸmiñska Burmistrz Wêgorzyna. Wysoki poziom Festiwalu
zapewnia profesjonalne Jury. Zasi¹d¹ w nim, podobnie jak w zesz³ym roku, Pani Ewa FilipowiczKosiñska solistka Opery w Szczecinie, Pan Igor Ciniawski oraz ksi¹dz
Zbigniew WoŸniak.
Organizator Festiwalu, Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie, serdecznie zaprasza mieszkañców naszego powiatu do wspólnego
kolêdowania w dniu 11 stycznia
2013 roku do sali widowiskowosportowej w Wêgorzynie.
(o)

NietrzeŸwy kieruj¹cy

nym wynikiem 1,17 mg/l, alkoholu
w wydychanym powietrzu.

16.12.2012 r. w Krzemiennej,
mieszkaniec gminy Dobra kierowa³
samochodem marki VW Golf, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci
(0,34 mg/l).

Kolizja drogowa
17.12.2012r. na drodze £obez Zagórzyce, kieruj¹cy samochodem
marki Fiat nie dostosowa³ prêdkoœci
do panuj¹cych warunków drogowych, straci³ panowanie nad pojazdem i dachowa³.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
18.12.2012 roku w Wêgorzynie
na ul. Kolejowej mieszkaniec powiatu drawskiego kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿o-

Kolizja drogowa
20.12.2012 r. w Wêgorzynie
mieszkaniec gminy Wêgorzyno kieruj¹c samochodem marki VW, nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
kieruj¹cemu motorowerem, czym
doprowadzi³ do zderzenia pojazdów.

Kolizja drogowa
22.12.2012 w £obzie przy ul.
Obroñców Stalingradu kieruj¹cy
samochodem marki Fiat mieszkaniec £obza nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci podczas w³¹czania siê
do ruchu, zahaczaj¹c tyln¹ czêœci¹
pojazdu o prawid³owo skrêcaj¹cy
samochód marki Toyota.

tygodnik ³obeski 28.12.2012 r.
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Stra¿acy obradowali w Radowie Ma³ym
S¹ animatorami ¿ycia
spo³ecznego w
miejscowoœciach
odleg³ych od wielkich
aglomeracji. Na ich
pomoc w pierwszej
kolejnoœci mog¹ liczyæ
mieszkañcy wiosek i
ma³ych miast naszego
regionu, tak¿e kierowcy
z ca³ej Polski.
W poniedzia³ek (17.12.2012 r.)
w Zespole Szkó³ w Radowie Ma³ym,
pod przewodnictwem druha Stanis³awa Dychy, obradowa³ Zarz¹d
Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP.
Obecny by³ druh Stanis³aw Kopeæ,
cz³onek Prezydium ZG ZOSP RP, a
w gronie goœci pose³ Konstanty
Oœwiêcimski, nadbrygadier Henryk
Cegie³ka - Komendant Wojewódzki
PSP, Komendanci Powiatowi PSP,
ksiê¿a: m³odszy brygadier Ryszard
Szczygie³, kapelan wojewódzki
PSP oraz Grzegorz Kalamarz, kapelan druhów z Radowa Ma³ego, starostowie ³obescy - Pan Jan Zdanowicz i Micha³ Kar³owski oraz lokalne media. Ca³oœæ poprzedzi³ wystêp
dzieci z miejscowej szko³y, za co w
imieniu wszystkich stra¿aków prezes Stanis³aw Dycha i szef KW PSP
gen. Henryk Cegie³ka podziêkowali
ma³ym artystom i ich opiekunom
oraz dyrektor szko³y Ewie Radanowicz.
Uczestnicy obrad dobrze ocenili
realizacjê zadañ w mijaj¹cym roku,
przyjmuj¹c sprawozdanie z prac
Prezydium Zarz¹du Wojewódzkie-

go. Zaopiniowano pozytywnie i
przyjêto plan pracy Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego na 2013 r.
Jednym z wa¿niejszych punktów
by³o zrzeczenie siê 5% œrodków
zebranych w ramach akcji 1% podatku dla Zwi¹zku OSP RP na rzecz
jednostek wskazanych przez podatników.
Postanowiono (zabiega³a o to
delegacja ze Œwidwina - postulat
zg³osi³a druhna Danuta Raniowska), ¿e przegl¹d stra¿ackich orkiestr dêtych odbêdzie siê (kolejny
raz) w Po³czynie-Zdroju. W programie imprez postawiono na m³odych
ludzi (konkurs plastyczny i wiedzy
po¿arniczej, organizacja obozu
szkoleniowo-wypoczynkowego dla
m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych).
Druhowie wyznaczyli nowego
rzecznika prasowego ZW ZOSP RP.
Zosta³ nim dyrektor wykonawczy

Odzyskali samochód
skradziony w Szczecinie
(RESKO). Policjanci z Posterunku Policji w Resku zatrzymali
19 letniego mê¿czyznê, mieszkañca Szczecina, podejrzewanego o
kradzie¿ samochodu na terenie
Szczecina.
W ubieg³ym tygodniu do Komisariatu Policji w Szczecinie Œródmieœciu zg³osi³ siê pokrzywdzony i
poinformowa³ o kradzie¿y samochou marki Daewoo. W niedzielê
natomiast dy¿urny jednostki KPP w
£obzie otrzyma³ telefoniczne zg³oszenie o pozostawionym na drodze,
pomiêdzy £osoœnic¹ i £osoœniczk¹,
pojeŸdzie marki Daewoo.

Mundurowi na miejscu potwierdzili powy¿sze zg³oszenie, po czym
okaza³o siê, ¿e pojazd ten najprawdopodobniej dzieñ wczeœniej zosta³
skradziony w Szczecinie.
Policjanci z Posterunku Policji
w Resku, prowadz¹c wzmo¿one
czynnoœci operacyjne, doprowadzili do ustalenia i zatrzymania mê¿czyzny, który przyjecha³ samochodem na teren gminy Resko.
19 letni mieszkaniec Szczecina
us³ysza³ ju¿ zarzut kradzie¿y pojazdu, do którego to zarzutu przyzna³
siê i z³o¿y³ wyjaœniania. Za czyn ten
grozi mu kara do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
(kp)

Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP
RP dr Tadeusz Szczepañski z
Choszczna. Koordynatorem Oddzia³u Wojewódzkiego Akcji „1%
podatku dla Zwi¹zku OSP RP” zosta³a druhna Daniela Langiewicz.
Na wniosek prezesa ZOP w
£obzie dr Krzysztofa Palucha, po
uzgodnieniu z wójtem gminy Radowo Ma³e, Wojewódzki Turniej Wiedzy Po¿arniczej w 2013 r. odbêdzie
siê w Radowie Ma³ym.

Po zakoñczeniu obrad g³os zabra³ ks. kapelan Ryszard Szczygie³,
który poœwiêci³ op³atki, z³o¿y³
¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne,
a nastêpnie wspólnie zaœpiewano
kolêdê „Bóg siê rodzi”. Na zakoñczenie gospodarz wójt Gminy Józef
Wypijewski wraz z prezesem wojewódzkim zaprosili na skromny poczêstunek wigilijny.
Sekretarz ZOW ZOSP RP w
Szczecinie Krzysztof Paluch

Œwietlica do remontu
(PRUSINOWO). Œwietlica w
Prusinowie to ostatnia z istniej¹cych œwietlic, któr¹ nale¿y wyremontowaæ.
Œwietlica z czerwonej ceg³y jest
w ewidencji zabytków. Z tego
wzglêdu gmina z modernizacj¹ nie
wychodzi poza obrêb budynku. Zostan¹ wymienione: okna, pod³oga,
instalacja elektryczna oraz oœwietlenie. Dzisiaj toaleta jest z piecem
centralnego ogrzewania, co równie¿

trzeba zmieniæ, dlatego toaleta zostanie przeniesiona do innego pomieszczenia socjalnego. Zostanie
zmienione wejœcie, zgodnie z sugesti¹ mieszkañców nie wprost z ulicy,
tylko wzd³u¿ budynku, chodnikiem
w bok. Zostan¹ te¿ wstawione nowe
drzwi wejœciowe. Przebudowie ulegnie równie¿ ogrodzenie. Na ten cel
gmina sk³ada wniosek o dofinansowanie. Jeœli je otrzyma, œwietlica
bêdzie remontowana w przysz³ym
roku.
MM
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Nie o taki szpital nasze spo³eczeñstwo walczy³o, nie o taki powiat

Umieraj albo p³aæ
(RESKO). Podczas
przedœwi¹tecznej sesji
radni mieli wiele
zastrze¿eñ do
funkcjonowania szpitala
w Resku, nocnej
i œwi¹tecznej opieki
zdrowotnej w £obzie
oraz nieuzasadnionego ich zdaniem zadowolenia radnych
powiatowych z
dzia³alnoœci szpitala.
Opieka nocna jest chora
Problem opieki medycznej w
gminie Resko podj¹³ radny Zygmunt Œwiêcicki, który nawi¹za³ do
sesji wyjazdowej Rady Powiatu,
która odby³a siê w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Resku. Sesja ta zosta³a zorganizowana na proœbê przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w Resku Barbary Basowskiej. Radni ju¿
od pewnego czasu poruszali problem opieki medycznej w tutejszym
szpitalu.
- Po zdaniu sprawozdania ze
strony dyrektora z poczynañ, remontów i planów na przysz³oœæ,
us³ysza³em bardzo wiele podziêkowañ ze strony radnych powiatowych
kierowanych do dyrektora tej placówki. W sumie nie by³o ¿adnych
dociekliwych pytañ, tylko w wiêkszoœci podziêkowania i aplauzy. Pozwoli³em sobie, w imieniu naszej
reskiej spo³ecznoœci, w³¹czyæ siê do
tematu. Bo nie o taki szpital nasze
spo³eczeñstwo walczy³o, nie o taki
powiat. Nie o taki szpital, ¿e na
chwilê obecn¹, nasze spo³eczeñstwo w dni wolne od pracy, w weekendy i œwiêta musi borykaæ siê z byle
zabiegiem, zaaplikowaniem zastrzyku. Dotyczy to ludzi starszych,
w œrednim wieku, matek z ma³ymi

dzieæmi. Musimy jeŸdziæ po terenie
i szukaæ gabinetu, który poda zastrzyk. Nie dzia³a u nas izba przyjêæ,
ambulatorium, gabinet zabiegowy –
czy o taki szpital walczyliœmy?
Piêknie to wygl¹da - odremontowuj¹, odrestaurowuj¹ go, wizualnie
zmienia wygl¹d, ale zatrudnionych
jest tylko kilka osób z naszego terenu i czy o taki szpital nam chodzi³o?
Wnioskujê do burmistrza i ca³ej
rady, by przy³o¿yæ wiêcej starañ i
nacisku na dyrektora, jak i na Narodowy Fundusz Zdrowia, ¿eby te
gabinety, te punkty, przede wszystkim ambulatoryjne, izba przyjêæ i
gabinet zabiegowy dzia³a³y. My,
jako mieszkañcy, w pierwszej kolejnoœci w godzinach nocnych i dni
œwi¹tecznych nie mamy ¿adnego
kontaktu do lekarza rodzinnego, bo
na ogó³ maj¹ wy³¹czone telefony.
Nadal twierdzê, ¿e nocna i œwi¹teczna opieka w £obzie jest chora. Trzeba pojechaæ i z bo¿ej ³aski zostaniemy tam przyjêci i traktowani tak jak
„po coœ cz³owieku tu przyjecha³”,
maj¹c szpital na miejscu, o który
tyle lat zabiegaliœmy i walczyliœmy.
Niestety nie mo¿emy w nim spe³niæ
podstawowych zabiegów. Dyrektor
wyt³umaczy³ mi, ¿e Narodowy Fundusz tego nie obejmuje i za to nie
p³aci. Trzeba wiêc dopi¹æ tego, aby
NFZ jednak uj¹³ to w swoim zakresie obowi¹zków p³atnoœci, ¿eby te
gabinety by³y tu, na miejscu – powiedzia³ radny.
Wêdrówki po gabinetach
ze z³aman¹ nog¹
Do apelu przy³¹czy³ siê radny
Stanis³aw Buczek, który równie¿
doœwiadczy³ na sobie sposobu dzia³ania systemu s³u¿by zdrowia.
- Nie mog³em byæ na wspólnym
posiedzeniu, ale dzisiaj dobitnie
prze¿y³em, jako mieszkaniec, to co
nam ten szpital daje i ogólnie s³u¿ba
zdrowia. O siódmej rano pacjent by³
u nas w przychodni. PóŸniej pod-

wioz³em go do szpitala na zdjêcie
rentgenowskie. Okaza³o siê, ¿e aparat jest uszkodzony, ale pacjenta zostawi³em do czasu przyjazdu serwisu i naprawienia. PóŸniej otrzyma³em telefon, ¿e pacjent, który ma
z³aman¹ nogê, nie mo¿e byæ przyjêty przez chirurga, mimo, ¿e lekarz z
przychodni wyda³ takie skierowanie. Nie przyjmie, bo dzisiaj jest
pi¹tek. Pacjent zadzwoni³ do mnie z
proœb¹, aby go zabraæ ze szpitala;
mo¿e przyjm¹ go ko³o „Biedronki”.
Wsadzi³em go do samochodu i zawioz³em. Okaza³o siê, ¿e jeszcze nie
czas, mo¿e lekarze przyjad¹ póŸniej. Jednak jeden z lekarzy by³,
poszed³em do niego, pokaza³em
zdjêcie, na którym wyraŸnie by³o
widaæ z³amanie. Powiedzia³, ¿e
trzeba do ortopedy. Ale ortopeda by³
w szpitalu i nie przyj¹³. Zawioz³em
wiêc pacjenta do Gryfic, w Gryficach trzymaj¹ siê wszystkich procedur i kolejki w poradni. O 14. wróci³em do domu. To jest potwierdzenie tego, o czym mówi³ na wczeœniejszej sesji radny Œwiêcicki.
Muszê powiedzieæ jako mieszkaniec, jako radny, który bardzo du¿o
pracy i wysi³ku w³o¿y³, ¿eby ten
szpital dzisiaj by³ - nie zrzucajmy
tylko na pana burmistrza, ale wszyscy razem musimy coœ zrobiæ, aby
tê sytuacjê zmieniæ – zaapelowa³
radny.

Radni s¹, a jakby ich nie by³o
Radna Renata Kulig jednoznacznie stwierdzi³a, ¿e zbyt s³abo
dzia³aj¹ radni powiatowi reprezentuj¹cy gminê Resko.
- Ja to ju¿ nieraz mówi³am, ¿e ich
po prostu jakby nie by³o. Na komisji
wspólnej powiatowej moje spostrze¿enie by³o takie, ¿e ja tych naszych radnych powiatowych za bardzo nie widzia³am. Oni byli, ale jakoby ich nie by³o, bo g³osu nie zabierali. I oni s¹ naszymi przedstawicielami i to oni powinni naciskaæ
– powiedzia³a.
P³aæ albo umieraj?
Radny Adam Seredyñski równie¿ mia³ doœwiadczenia dotycz¹ce
s³u¿by zdrowia, jednak o szpitalu w
Resku wypowiada³ siê pozytywnie.
Byæ, mo¿e, jak zauwa¿y³, kwestie, z
jakimi by³ w szpitalu w Resku, s¹
finansowane przez NFZ. Przytoczy³
przypadek swojego 91. letniego teœcia, który potrzebowa³ natychmiastowego zabiegu. Nim jednak móg³
byæ poddany zabiegowi, musia³ dostarczyæ opiniê od kardiologa, jako
osoba maj¹ca rozrusznik serca. W
kolejce do kardiologa trzeba by³o
czekaæ jednak dwa lata, gdyby
chciano skorzystaæ z finansowania
NFZ. Problem w tym, ¿e zabieg by³
konieczny natychmiast. Znaleziono
lekarza w Trzebiatowie.
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- Gdy ju¿ mieliœmy opiniê, jeŸdziliœmy od szpitala do szpitala.
Mieliœmy czekaæ trzy miesi¹ce w
kolejce, nie mówi¹c, co ten cz³owiek w tym wieku prze¿y³, jak popad³ w depresjê, ¿e ju¿ go nigdzie
nie przyjm¹. Przesta³ wierzyæ. Na
szczêœcie skoñczy³o siê tym, ¿e
przyjêty zosta³ po miesi¹cu - ¿ona
wyp³aka³a. Wróci³ ju¿ do domu z
prostego zabiegu. W œrodê poszed³,
w pi¹tek wróci³. Gdyby tak nie staæ
by³o i gdyby jeszcze nie mia³ kto
jeŸdziæ, to ten cz³owiek skazany jest
na œmieræ. Tak to wygl¹da – powiedzia³.
Zwróci³ równie¿ uwagê na
opiekê nocn¹ i œwi¹teczn¹, szczególnie na fakt, i¿ lekarze nie chc¹
przyje¿d¿aæ do osób, które nie nadaj¹ siê do transportu, ale i nie kwalifikuj¹ siê do przyjazdu do nich
pogotowia ratunkowego. Lekarze
w £obzie mówi¹, ¿e maj¹ tylko
dy¿ur i nie maj¹ czym dojechaæ do
pacjenta. Czasami godz¹ siê na
podwiezienie, a czasami jednak
sami przyje¿d¿aj¹, szczególnie,
gdy ktoœ powie, ¿e nie ma transportu. Ta kwestia, zdaniem radnego,
powinna byæ wyjaœniona i zorganizowana tak, aby pacjenci mieli
opiekê.

SAMORZ¥D

W gips bez przeœwietlenia
Kolejny przypadek ze s³u¿b¹
zdrowia przytoczy³ radny Zygmunt
Œwiêcicki. Jak zaznaczy³, opowiedzia³ o tym dyrektorowi szpitala
Jackowi Pietryce podczas wspólnego posiedzenia w DPS.
- W pi¹tek wieczorem mia³em
uraz rêki. Pojecha³em do szpitala,
bo tam maj¹ rentgena. Lekarz rodzinny telefonów nie odbiera, ale
wskazane by³o przeœwietlenie. Lekarz dy¿uruj¹cy nie chcia³ mnie
przyj¹æ, ale po naleganiu pielêgniarek po godzinie lekarz przyj¹³ mnie.
Po obmacaniu rêki za³o¿y³ mi gips i
na tym siê zakoñczy³o leczenie.
Dyrektor odpali³ mi od razu, ¿e narazi³em jego firmê na straty, bo za
taki zabieg Narodowy Fundusz
Zdrowia nie p³aci, nie pokryje tego
– doda³ radny.
To jest chore
Przewodnicz¹ca rady Barbara
Basowska zwróci³a uwagê, ¿e
„ochów i achów ze strony powiatu
jest za du¿o”.
- Nam nie chodzi o to, ¿eby szpital ten funkcjonowa³ tak, jak ka¿demu z nas siê zamarzy. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby np. by³ chirurg na
izbie przyjêæ w szpitalu i za³o¿y³

gips bez rentgena, choæ dyrektor
Pietryka obieca³ zakup nowego
rentgena w styczniu 2011 roku. Nie
ma go do dzisiaj, mammografia jest
nieczynna. Chodzi o to, ¿eby Rada
Powiatu zobowi¹za³a dyrektora
Pietrykê, by on ze swoich zobowi¹zañ wywi¹za³ siê wobec nas, mieszkañców lecz¹cych siê w szpitalu.
Wydaje mi siê, ¿e taki kontrakt, jak
wykonanie zastrzyku w nocy, to nie
jest ¿aden problem. Pielêgniarkom
œrodowiskowym zabrano kontrakty,
a my jesteœmy teraz 50 kilometrów
od zastrzyku. Nie wszystkich staæ,
¿eby pojechaæ do £obza albo Gryfic
na zastrzyk i taki wniosek proponujê przygotowaæ do Rady Powiatu, a
nie do dyrektora, który ma kontrakt
na takie, a nie inne leczenie. Maj¹
chirurga na dy¿urze, chirurg popatrzy, pomaca, za³o¿y gips i trzeba
czekaæ 24 godziny z bólem, ¿eby w
Gryficach przyjêli w przychodni ortopedycznej, a tutaj lekarz ortopeda
przyjmuje. Przecie¿ to jest chore –
powiedzia³a przewodnicz¹ca rady.
Radny Adam Seredyñski przypomnia³ sytuacjê sprzed wydzier¿awienia szpitala, uznaj¹c, i¿ obecna
jest zdecydowanie lepsza, ni¿ wówczas, gdy funkcjonowa³y tu dwa
podmioty. Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski popar³ pomys³,
aby zorganizowaæ spotkanie z Rad¹
Powiatu i z zarz¹dem, aby przedstawiono radnym zapis umowy ze szpitalem oraz jej realizacjê.
Zastrzeg³, ¿e z pewnoœci¹ nie da
siê rozwi¹zaæ wszystkich kwestii, o
których by³a mowa na sesji. Przypomnia³, ¿e lekarze rodzinni mog¹
przyjmowaæ od poniedzia³ku do
pi¹tku do godz. 18.00, w pozosta³ym czasie opiekê przejmuj¹ lekarze
z nocnej i œwi¹tecznej opieki, wybierani jako firma w drodze przetar-
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gu przez NFZ. Ci lekarze maj¹ obs³ugiwaæ populacjê oko³o 50. tysiêczn¹ i to oni decyduj¹ o tym, ile
punktów na danym terenie otworz¹.
W powiecie ³obeskim jest jeden – w
£obzie. Szpital z kolei nie mo¿e
przejmowaæ od nich opieki, bo NFZ
nie p³aci za to. Zauwa¿y³, ¿e w ostatnich dniach odwozi³ osobê na przeœwietlenie do szpitala i rentgen dzia³a³, zdjêcie by³o gotowe w ci¹gu 10
minut. Przyzna³ jednak, ¿e mia³ byæ
nowy.
Burmistrz odniós³ siê równie¿
do dzia³alnoœci szpitala w Gryficach, zwracaj¹c uwagê na to, ¿e
ka¿dy szpital publiczny musi dbaæ o
finanse, bowiem w przypadku d³ugów jest prywatyzowany.
Radny Zygmunt Œwiêcicki zasugerowa³, aby burmistrz zaproponowa³ dyrektorowi szpitala otwarcie
gabinetu zabiegowego przy szpitalu
za skromn¹ odp³atnoœci¹. To, jak
wyjaœni³, i tak by³oby lepsze, ni¿
je¿d¿enie po powiecie i szukanie
kogoœ, kto da zastrzyk dziecku.
Burmistrz zwróci³ jednak uwagê, ¿e
jest to publiczna s³u¿ba zdrowia i
nie mo¿e prowadziæ odp³atnych
us³ug.
MM

Po sesji - œwi¹tecznie
(RESKO). Przedœwi¹teczna
sesja Rady Miejskiej w Resku
by³a doskona³¹ okazj¹ do podzielenia siê op³atkiem i z³o¿enia sobie
¿yczeñ œwi¹tecznych i noworocznych.
Po zakoñczeniu obrad burmistrz
Arkadiusz Czerwiñski, przewodnicz¹ca rady Barbara Basowska oraz
ksiê¿a z³o¿yli zebranym moc
¿yczeñ, przypominaj¹c, ¿e œwiêta
powinny ³¹czyæ, a nie dzieliæ.
Ksi¹dz dr Tadeusz Uszkiewicz
zaintonowa³ kolêdy, które wszyscy
zebrani chêtnie zaœpiewali wraz z
nim.
- Sk³adam ¿yczenia p³yn¹ce z
blasku betlejemskiej stajenki.
Niech narodzony Chrystus nape³ni
³askami nas wszystkich, niech ubogaci ³ask¹ pokoju, darz¹c pañstwa
zdrowiem i opiek¹ w Nowym Roku.

Przy tej okazji chcia³bym podziêkowaæ burmistrzowi, przewodnicz¹cej, radnym i wszystkim pracownikom urzêdu za okazywan¹
dobroæ i pomoc w tym roku, której
doœwiadczy³em wiele razy. Niech
Matka Najœwiêtsza dodaje zdrowia
i si³y, a narodzony zbawiciel niech
bêdzie si³¹ i moc¹ w codziennych
zadaniach nie tylko urzêdu, ale i we
w³asnej rodzinie. Bethlehem, Be-

tlejem to „dom œwie¿ego chleba”,
kto ma chleb i dom, to jest szczêœliwy, a my mamy i dom i chleb – b¹dŸmy szczêœliwymi, szczególnie w
nienadchodz¹cym Nowym Roku –
powiedzia³.

Nastêpnie proboszcz i kustosz
sanktuarium w Resku ksi¹dz dr Tadeusz Uszkiewicz zagra³ na pianinie
i zaintonowa³ kolêdê „Wœród nocnej ciszy”, a nastêpnie podzieli³ siê
z wszystkimi op³atkiem.
MM
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Ceny w górê
(WÊGORZYNO). Radni podjêli uchwa³ê, zgodnie z któr¹ podwy¿szono górne stawki op³at za
œmieci i opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych.
Uchwa³a wejdzie w ¿ycie 14 dni
po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy, ¿e zosta³y zwiêkszone dotychczas obowi¹zuj¹ce stawki, wynika-

j¹ce z ponoszenia przez przedsiêbiorcê wy¿szych kosztów, przede
wszystkim wywozem odpadów do
sk³adowiska w Mielenku (dotychczas wywo¿one by³y do Kraœnika).
Dodatkowo
wprowadzono
now¹ op³atê roczn¹ za odpady odbierane z dzia³ki rekreacyjnej, celem zlikwidowania problemu „œmieciowego” w miejscowoœciach rekreacyjnych gminy. Nowe stawki bêd¹
obowi¹zywa³y do czasu wejscia w
¿ycie ustawy œmieciowej.
op

Promenada byæ
mo¿e ju¿ zim¹
(£OBEZ). Jeœli bêdzie bezmroŸna i bezœnie¿na zima, to firma wejdzie z pracami na promenadê, nie czekaj¹c do wiosny.
Mo¿e to zrobiæ, albowiem podbudowa pod po³o¿enie kostki ma byæ
betonowa.
Przetarg na to zadanie wygra³a
œwidwiñska firma Drokon, która ma
za zadanie rozebraæ chodnik wraz z
obrze¿ami od strony ul. Przyrzecznej, a nastêpnie wykonaæ podbudowê betonow¹ i dopiero na niej po³o¿yæ kostkê z polbruku. W zatoczkach zostan¹ zainstalowane ³awki.
Po tej stronie Regi chodnik zostanie
wykonany od ul. Segala do k³adki na
rzece.
Etap drugi prac zak³ada wykonanie takich samych prac od k³adki

do ul. Stalingradu, równie¿ od ul.
Przyrzecznej. Obecne schody zostan¹ rozebrane i wykonane nowe z
kostki polbrukowej.
W etapie trzecim zostanie wykonana alejka od ul. Segala do k³adki
od ul. Kraszewskiego. Tutaj równie¿ zostan¹ wykonane nowe schody wraz z podjazdem dla wózków.
Czwartym etapem prac bêdzie wykonanie alejki od ul. Obroñców Stalingradu do siedziby Nadleœnictwa
od strony ul. Bocznej.
Nie bêdzie wykonywanej alejki
od k³adki na Redze do Netto. Przejœcie z p³yt jumbo pozostanie bez
zmian.
Zakoñczenie prac planowane
jest najpóŸniej do po³owy czerwca
przysz³ego roku.
MM
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Hej! Hej! Sarmaci i Œwiatowidzi
oraz wy ludy z góry i do³u,
wszystkim Wam pospo³u
¿yczymy pojednania.
Nie tylko, gdy flesz widzi
w blaskach fajerwerków przy ³yku szampana.
¯yczymy, by biedni odnaleŸli bogactwo,
smutni odkryli radoœæ, a opuszczeni nadziejê!
Wszystkim szczêœcie, by pojêli bractwo
w nim pomyœlnoœæ.
Przera¿onym - by przestali siê baæ,
s³abym, niech odkryj¹ w sobie si³ê
i przestali graæ. Czas zrzuciæ maski
i za pracê siê braæ, by wszystkim ¿y³o siê l¿ej.
Zdrowia! Szczêœcia! Hej!

Pó³ Schetyny
Jak poda³a PAP (Powiatowa Agencja Prasowa), Zarz¹d Powiatu ju¿ po raz pi¹ty
przesun¹³ termin dokoñczenia remontu autostrady Wêgorzyno – Resko (lub jak domagaj¹ siê reszczanie: Resko – Wêgorzyno). Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy,
Unia Europejska powo³a³a specjaln¹ Miêdzynarodow¹ Komisjê Arbitra¿ow¹, która ma rozstrzygn¹æ, czy jest to autostrada Wêgorzyno – Resko, czy te¿ Resko –
Wêgorzyno. Trwa spór, kto ma w niej zasi¹œæ. W tym celu powo³ano Miêdzynarodow¹ Komisjê Rozjemcz¹, która próbuje pogodziæ zwaœnione strony. Pojawi³y siê
jednak w¹tpliwoœci, czy i ta komisja nie zosta³a wybrana z naruszeniem parytetów.
Póki co wójt Radowa Ma³ego Józef W. udzieli³ wywiadu w pobliskim tartaku,
z którego wynika, ¿e on, bêd¹c na miejscu starosty, ola³ by remont tej drogi, gdy¿
remontowana kilka lat temu autostrada £obez – Nowogard (lub jak chc¹ radowianie: Radowo Ma³e – £obez – Nowogard i tu te¿ UE powo³a³a itd.) wygl¹da ju¿ tak
samo, jak przed remontem. Po co wiêc by³o remontowaæ – pyta³ w udzielonym
wywiadzie wójt W. - skoro jest tak samo? A czy nie mo¿e byæ tak samo, jak jest?
Zapytany o tê kwestiê wicestarosta Jan Z. zauwa¿y³, ¿e on przez tyle lat jeŸdzi³
z Radowa do £obza i zawsze by³o tak samo i ¿adnej zmiany nie zauwa¿y³. Jednak
jego, jako oœwiatowca, bardziej ni¿ droga zainteresowa³o s³owo „ola³”. Powiedzia³
¿e sprawdzi w domu i dopiero wtedy wypowie siê w sprawie drogi.
- Mo¿e jeŸdzi³ za szybko, dlatego nie widzia³? - zastanawia³ siê so³tys Radowa
M. - Ja widzia³em. Owszem, droga jest taka sama, ale widzia³em, jak krêcili siê po
niej robotnicy i coœ robili, wiêc chyba nie mo¿e byæ taka sama, choæ o tej samej
drodze mówimy.
Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, droga Wêgorzyno – Resko (lub odwrotnie) mia³a byæ schetynówk¹. Wysz³o nam pó³ schetynówki, czyli trochê jak droga
do Pu³tuska.

Z ostatniej chwili:

W Resku
odnaleziono
korbê do
otwierania
dachu
stadionu
narodowego

SNIKERS POJEDNANIA
Rysiu zjad³ snikersa i przesta³ gwiazdorzyæ

Nie wiedzia³em, ¿e to
bêdzie takie ³atwe - mówi
wiceprezes Œwiatowida
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Z okazji Nowego Roku
brygada PUP podjê³a siê
wykonaæ 120 % walki
z bezrobociem
Dyrektor PUP
Bezrobocie zmniejszyliœmy
o dwa miejsca pracy
Nie do wiary – swoim kosztem
kasa by³a jak na tacy
Ja odda³em drugi etat
Kasia te¿ odda³a
Ze starostwa si³a wy¿sza
sto³ki nam wyrwa³a

Chór z trwog¹
Jak przetrwacie zimê
na go³ym etacie?
Trza rozejrzeæ siê za fuch¹
póki wejœcia macie

jak fuchy rozpisaæ

Trzeba na CISowe
kursy siê zapisaæ
by fachowcy doradzili

tygodnik ³obeski 28.12.2012 r.

SZOPKA
Buduj¹ przedszkole w £obzie
Pods³uchane na ty³ach pewnego urzêdu, gdzie
przy w¹t³ym ognisku, rozpalonym ze szczap desek rusztowania, dwie postacie na przemian a to
œpiewa³y, a to rozmawia³y o sprawach wa¿nych
dla ludu ³obeskiego.
Ucha ha ucha ha idzie zima z³a
My siê zimy nie boimy
i w przedszkole siê bawimy
ucha ha ucha ha

- Gwa³tu rety, mocium Irku
jak tak mog³em zaspaæ?!
Dzwoñ po œwitê, budŸ orkiestrê,
bym móg³ ich tam zastaæ.
Jak¿e mog³em tak zapomnieæ?
Pomyli³y mi siê role!
Lecê, no bo ju¿ rok temu mia³em
otworzyæ przedszkole.

- Mocium Irku, który dzisiaj...
- Mocium Rysiu, a to nie wiesz?
Wszak szampana trza odbijaæ,
a to znaczy, ¿e Sylwester
rok nam bêdzie mijaæ!
- Mocium Irku, widzê przecie!
Nie o dzieñ siê pytam,
weŸ¿e swój notesik ma³y
jaki roczek mamy?
- Mocium Rysiu, czy ty nie wiesz?
Czy trzynastki ciê zmyli³y?
One tylko przy wyp³acie
W kalendarzu ich nie macie

A gdy siê nie uda
zwi¹zaæ koñca z koñcem
to dyrektor w PUPie
mo¿e zostaæ goñcem

- Mocium Irku, przestañ krêciæ!
Mów jaka to pora
Rzeczy wa¿ne tu rozwa¿am
otwarcie przedszkola

Dyrektor PUP
Zabrali nam etat
Doœæ ju¿ biadolenia
pójdziemy do CISu
robiæ na zlecenia.

- Mocium Rysiu – nie tak srogo
Rok dwunasty mija!
Odbijamy ju¿ szampana,
bo pó³noc wybija!

Hip hip! Hurrraaa! Bêdzie izba muzealnaaa

Powiat martwi¹c siê histori¹
postanowi³ zgodnie
w £obzie bêdzie izba muzealna
wielka, ³adna i... ma byæ wygodnie
Myœla³ d³ugo, jak to zrobiæ,
by historia by³a ¿ywa!
Jednak nie a¿ tak odleg³a
i nie a¿ tak krzywa.
A do tego popularna
z walorem praktycznym,
by jej ludzie nie mylili
z myœleniem krytycznym.
Zarz¹d wiêc wymyœli³,
¿e to bêdzie aula,
trochê gimnastyczna,
a trochê sceniczna
W historii temacie
bêdzie nawet scena
lecz dla popularnoœci,
nie liczy siê cena

Na scenie – historia!
¯ywe eksponaty!!!
Cz³onkowie Zarz¹du,
jako stare graty.

Bêd¹ achy i oklaski
wiosn¹ i jesieni¹.
Och, historio, czyœ liczy³a,
¿e tak ciê doceni¹?!
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NOWOROCZNA
SZPITALU - OTWÓRZ SIÊ
Do szpitala wioz¹ babciê
ko³o wpada w dziury
babci ju¿ wypad³a szczêka
wiej¹ z drogi kury
Pan ratownik jedn¹ rêk¹
szuka szczêki wœród koszy
drug¹ przytrzymuje babciê
by mu nie zlecia³a z noszy
Dojechali, widaæ Resko
szpital z mg³y siê wy³ania
œciana cudna, ocieplona...
Babcia bêdzie ocalona!
Izba Przyjêæ! Jaka ulga...
Nios¹ ch³opcy babciê z werw¹
Co? Nieczynna? Do ZOLu?
Ma byæ szpitaln¹ rezerw¹???
Do ambulatorium w te pêdy.
Szybko! Babciê wnosimy!
Co? Te¿ zamkniête?
Do dyrektora w Gryficach dzwonimy!
- S³ucham, sekretariat...
A¿ z Reska pan dzwoni?
Chce pan z dyrektorem?
Chyba jakiœ wariat?
Dyrektor zajêty! Przerwaæ mu nie mogê
bo na nowinek g³odzie
w³aœnie surfuje
po nowym œwiat³owodzie

Stary ¿egna siê z nami

Dzisiaj ju¿ rozmawia³
ze szpitalem w Amsterdamie,
jak przyszyli urwane w Kongu,
delegatowi ONZtu ramie
A teraz siê po³¹czy³
ze szpitalem w D¿akarcie
bo tam rzucili cz³owieka
tygrysowi na po¿arcie
Co pan mówi... ¿e babcia?
¯e noga z³amana?
Ale¿ pan natrêtny
Wezwijcie szamana!
Mora³ z tego taki
¿e poœród œwiat³owodów
babciê zjad³y robaki.

Zamki na lodzie

Wiem, zmêczeni ju¿ jesteœcie
tyle biedy, dziur i trosk
Ju¿ Nowego wygl¹dacie
w nim nadziejê jak¹œ macie
¯e ten Nowy coœ tu zmieni
pouk³ada i posprz¹ta
wyprostuje i wyczyœci
i wymiecie brudy z k¹ta
Jestem Stary, swoje wiem
pochowa³em niejednego
zêby zjad³em na tej wiedzy
radê dam na odczepnego
Uwa¿ajcie na Nowego
Zw³aszcza jeœli Vincent mu
to ¿e zmieni, to jest pewne.
Czy na lepsze? Któ¿ to wie
Pierwsza zmiana od pierwszego
W czym? W fakturach – mój kolego
Druga zmiana od pierwszego
tylko lipca – trzynastego
tak tak – Roku tu Nowego
bo siê w Polsce tak zrobi³o
¿e nam œmieci full przyby³o
Jak to? Przecie¿ robim tyle samo!
A nam z cen wynika niezbicie
¿e dwa razy wiêcej robicie.

Patrzym z Dobrej na tê bitwê
Œwiatowida z burmistrzami
i siê œmiejem do rozpuku
bo my mistrze nad mistrzami
My Sarmaci, bitny lud
stañcie w szranki z nami
jak was nie oblecia³ tchórz
walczyæ z mymi rycerzami
Jak przegracie, na jarmarku
dam wam szansê jeszcze
na wyœcigi zjeœæ kie³basê
dobersk¹ – wy leszcze

Przyszed³ Stary i powiada
¿e ju¿ idzie sobie st¹d
- Ja nie bêdê tu za dziada
ani ¿aden tam wielb³¹d

Bo wy nawet w swoim £obzie
kie³basy nie macie, ni jarmarku,
ni rycerzy, choæby ruin zamku

Powiat nam obieca³
zamku renowacjê
jak nie zrobi tego
zwo³am ja sarmacjê

A stolic¹ chcecie byæ
naszego powiatu
jeno gnuœnieæ, jeœæ i tyæ
czekaj¹c wiwatu

I ruszymy na stolicê
z radnych zedrzeæ pasy
i pójdziemy na banicjê
w innych miejscach szukaæ kasy.

Rozumiecie teraz mili
¿e ju¿ mnie nie trzyma tu nic
ca³e szczêœcie, ¿e jakiœ durak
nie wpad³ na to, ¿e Staremu
te¿ nale¿y siê emerytura.
Dla was - frajda na ca³ego
bez starzenia i z³udzenia
i podatku œmieciowego
Ale dla mnie stareñkiego
praca do szeœædziesi¹tego siódmego?
O nie, koñczê swoje baje
za trzy dni na nogi wstajê
i dam dyla tak wielkiego
a wam wpuszczê tu... Nowego.
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MECZ ŒWIATOWID KONTRA BURMISTRZ,
czyli ostatni zajazd na ulicy Siewnej
To by³ mocny prolog
bo na mecz zwo³ywa³
s³ynny ju¿... nekrolog
Burmistrz krzykn¹³ ¿e falstart
w dodatku z hakami
przecie¿ chcia³bym a nie mogê
zagraæ z umrzykami
Inni zrozumieli zupe³nie opacznie
¯e to burmistrz nam umar³
I dalej w te pêdy
odwiedzaæ urzêdy
Pytali o zdrowie, cmokali, macali
Burmistrz przecie¿ ca³y
wiêc kto umar³ – drapali siê w g³owê
co za dziwne sprawy
Nad falstartem pochyli³ siê sam prokurator
Bada³, wzywa³ i popad³ w g³êbok¹ rozterkê
bo choæ nekrolog obwieszcza³,
¿e trup œciele siê gêsto
szuka³ i nie móg³ znaleŸæ,
a to nie zdarza siê czêsto.
W koñcu dosz³o do meczu
stanê³y naprzeciw zwaœnione zastêpy
nawet nad polem bitwy przy Siewnej
pojawi³y siê sêpy
Œwiatowidowa dru¿yna
pod wodz¹ hardego Marcina
zamiast kopaæ pi³kê
wyku³a na pamiêæ
pó³ regulamina
W pi³kê nam nie podskocz¹
bo to s¹ cieniasy
wiêc musimy wojowaæ
na prawnicze wygibasy
Z drugiej strony na placu
zastêp urzêdników
formowa³ ju¿ szyki
licz¹c ju¿ trupy
poœród zawodników

Burmistrz sta³ na ich czele
z ogromn¹ pieczêci¹
za nim jego wicek
wyrywa³ siê z chêci¹
zaj¹æ jego miejsce
i przysporzyæ sobie
splendoru dowódcy
co trupa k³adzie w grobie
Na lewej flance z dziesiêciu
rycerzy stanê³o,
b³yszczy he³m na g³owie p³owej
to zaci¹g pracowników
z hali sportowej
A na prawej flance te¿ liczna
gromada, w kulturalnym szyku
po cichu siê skrada
tutaj trêbacz tr¹bk¹
bitwê zapowiada.
Tak dla niepoznaki
odziani w kaptury
to podleg³y oddzia³
z domu kultury
A z ty³u w odwodzie
rzesza urzêdników
pod wodz¹ radczyni
wielki ha³as czyni.

Uzbrojeni w tomy
kodeksy i zwoje
w napiêciu czekaj¹
urzêdnicze woje
Wtem wódz podniós³ rêkê
i wszystkim siê zda³o
¿e trêbacz gra jeszcze...
to w urzêdzie gra³o
g³oœno pracowa³y faksy i kopiarki
poszed³ rozkaz – s³aæ pozwy
i ruszyli z flanki
Najpierw powoli, jak ¿ó³w ociê¿ale
ruszy³a machina urzêdu ospale
I krêci i miele, wyrzuca papiery
Czemu wci¹¿ opór do jasnej cholery
I kasa odciêta! I pozew ju¿ w s¹dzie
I prokuratura te¿ niech na nich si¹dzie
Wiêc czemu oni tu jeszcze biegaj¹
I nawet mecze jakieœ wygrywaj¹?
Wci¹¿ nie wiadomo, jak los tej bitwy,
dalej by nam siê tu potoczy³
bo nagle zagrzmia³ g³os imæ Henryka,
znanego w grodzie tu rewizora
który zakrzykn¹³, by skoñczyæ chryjê
i garœæ z³ociszów wycisn¹³ z wora
dla Œwiatowida, na promocyjê
Lecz tu i ówdzie s³ychaæ szeptanki
¿e to nie koniec tej po³ajanki
¿e imæ pan Marcin tak siê nauczy³
od samych mistrzów herbu Kabacik
¿e teraz bêdzie sam urz¹d m³óci³
id¹c ich drog¹, tylko odwrotnie
pytania daj¹c im wielokrotnie
od ty³u zaszed³ tych wielkich graczy
i z b³yskiem oka ¿¹da haraczy.
Kto myœli przeto, ¿e to ju¿ koniec
owszem, i koñczy nam siê dwunasty
ale nadchodzi za nim trzynasty
czy to ju¿ koniec, a mo¿e nie
pi³ka okr¹g³a, a bramki dwie.
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Z ¯YCIA POWIATU

„Wigilia dla samotnych” w Resku
(RESKO). 17 grudnia o godzinie 16. w Centrum Kultury w
Resku odby³o siê tradycyjnie spotkanie wigilijne dla osób samotnych i potrzebuj¹cych. Na uczestników czeka³y uszka w barszczu,
pierogi z grzybami, ryba oraz
œwi¹teczne ciasto i owoce.
¯yczenia z³o¿yli i op³atkiem z
zaproszonymi mieszkañcami podzielili siê w³odarze miasta, radni
powiatu, ksiê¿a i zaproszeni goœcie.
Dla wszystkich kolêdy zaœpiewa³
chór dzia³aj¹cy przy Centrum Kultury, a jase³ka przedstawi³y dzieci z
ko³a teatralnego.
Serdeczne
podziêkowania,
przede wszystkim dla cz³onkiñ
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – Ko³o w Resku, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka” oraz pracownikom Centrum Kultury za przygotowanie tej
piêknej uroczystoœci, a tak¿e za
wsparcie ze strony w³adz naszego
miasta, „Monaru” z £agiewnik oraz
ksiê¿y naszej parafii, z³o¿y³a pani
Ludmi³a Porêbska – przewodnicz¹ca Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów.
(o)

Spotkanie op³atkowe emerytów
policyjnych
(£OBEZ). W czwartek, 20
grudnia, odby³o siê spotkanie
op³atkowe emerytów policyjnych. Uczestniczyli w nim równie¿ obecni mundurowi.
W czwartkowe popo³udnie spotkali siê emerytowani policjanci
oraz pracownicy cywilni Policji,
¿eby z³o¿yæ sobie œwi¹teczne
¿yczenia oraz podzieliæ siê op³atkiem. Wszystkich obecnych przywita³a prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Wanda D¹browska. Na uroczystoœci obecni byli
tak¿e: wiceburmistrz £obza Ireneusz Kabat oraz I zastêpca Komen-

danta Powiatowego Policji w
£obzie podinsp. Jacek Dobrek, którzy przekazali wszystkim najlepsze
¿yczenia Bo¿onarodzeniowe.
Nastêpnie wszyscy sk³adali sobie ¿yczenia i dzielili siê op³atkiem.
Dziêki takiemu spotkaniu emeryci i
renciœci policyjni maj¹ okazjê do
spotkania siê, porozmawiania oraz
powspominania czasów wspólnej
pracy i s³u¿by w naszej jednostce.
W tym miejscu jeszcze raz przekazujemy emerytowanym kolegom
i kole¿ankom najlepsze ¿yczenia
œwi¹teczne. Niech Nowy Rok przyniesie Wam radoœæ, pokój, nadziejê
i mi³oœæ.
(kp)
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Z Jurgielan przez Sybir do Wêgorzyna
P

an Józef Makarski urodzi³
siê w 1930 roku w Jurgielanach, w powiecie oszmiañskim, województwie wileñskim (obecnie Litwa). Jego ojciec, jako urzêdnik
pañstwowy, zosta³ aresztowany
przez NKWD w 1939 roku. 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.
Pan Józef w Jurgielanach ukoñczy³ trzy klasy w szkole polskiej, na
zes³aniu 5 klas w szkole rosyjskiej.
Gdy z £obza trafi³ do Dargomyœla,
zosta³ skierowany do trzeciej klasy
szko³y podstawowej. Mia³ 16 lat.
Wspomnienia
- Tutaj poszed³em do szko³y, do
Rogowa. Zosta³em zapisany do
trzeciej klasy, a po pó³roczu ju¿ do
czwartej klasy, nastêpnie do pi¹tej i
póŸniej ju¿ kontynuowa³em naukê
normalnie. Do szko³y œredniej chodzi³em w Strzelcach Krajeñskich do
Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W 1949 roku mama zadecydowa³a, ¿e przeprowadzamy siê do
Zwierzynka. Ze Zwierzynka przeprowadzi³em siê do Sielska z ¿on¹ i
z dzieæmi. Tam mieszka³em dwa
lata. Stamt¹d przeprowadzi³em siê
do Mieszewa, gdzie pracowa³em
jako mechanik. Z Mieszewa, gdy

Ojciec Feliks Makarski

powsta³y kombinaty, przeniesiono
mnie do Wêgorzyna. Przez dwa lata
doje¿d¿a³em tu do pracy, nim w
1975 roku przeprowadzi³em siê tutaj. PóŸniej œci¹gn¹³em brata, on te¿
skoñczy³ szko³ê wraz ze mn¹. W
Zak³adzie Mechanizacji Rolnictwa
przepracowa³em 18 lat jako kierownik i poszed³em na emeryturê.
Siostra skoñczy³a szko³ê kuœniersk¹ w Szczecinie, tam wysz³a
za m¹¿ i zabra³a do siebie mamê.
Sybiracy, znaczy gorsi?
Gdy tu przyjecha³em, to pracowa³em z Niemcami. Podczas wojny
nie mieliœmy doœwiadczeñ z nimi,
nie s³yszeliœmy wystrza³ów. Praca z
Niemcami uk³ada³a nam siê bardzo
dobrze. Do dzisiaj utrzymujê znajomoœæ z koleg¹ z Niemiec, z którym
tutaj pracowa³em. Niemcy pracowali w polu. My, gdy przyjechaliœmy tutaj, te¿ byliœmy wytykani palcami jako ci gorsi, przez ludzi, którzy przyjechali z Polski centralnej,
to wiemy, jak to boli. Wysiedlenie
Niemców nie nast¹pi³o tak od razu.
By³ taki moment, ¿e mo¿na im by³o
ju¿ wyje¿d¿aæ do NRD, czêœæ wyjecha³a. Gorzej by³o z NRF. Niektórzy
nie chcieli st¹d wyje¿d¿aæ. Jeœli ktoœ
nie chcia³ jechaæ, to nie wyje¿d¿a³.
Czêœæ Niemców zosta³o, ci z tych,
których zna³em, ju¿ poumierali.
W porównaniu do tych z centralnej Polski, to byliœmy bardzo biedni. Jeszcze o nas mówili Zabugowcy, zw³aszcza ci z bydgoskiego, to
starsze pokolenie. Oni przyjechali

Józef Makarski

zaraz po tym, gdy Niemcy wyjechali
i przejêli po nich gospodarki. Gdy
póŸniej zacz¹³em odczytywaæ ró¿ne
¿yciorysy, to okazywa³o siê, ¿e u
siebie mia³ niewielk¹ cha³upkê, a
tutaj przej¹³ gospodarkê po Niemcach i by³ wielki gospodarz. Mieli
wszystko, co by³o potrzebne na gospodarce, w tym ci¹gniki.
My byliœmy skazani ju¿ tylko na
Pañstwowe Nieruchomoœci Ziemskie przekszta³cone póŸniej na Pañstwowe Gospodarstwa Rolne. Nie
by³o ju¿ wolnych gospodarstw. Zza
Buga przyjechali przecie¿ nieg³upi
ludzie, bo na zes³anie trafiali wykszta³ceni.
Wœród m³odzie¿y szybko siê
jednak wyrówna³o. Pocz¹tkowo
inna by³a gwara, my trochê po rusku,
oni po swojemu, ale z czasem nie
by³o ju¿ ró¿nic.
Czyny spo³eczne
JeŸdziliœmy do £obza odgruzowywaæ miasto w czynach spo³ecznych. Wtedy modne by³y czyny spo³eczne, a wódkê pi³o siê nad Reg¹.
W czynie spo³ecznym poprowadziliœmy liniê energetyczn¹ z Mieszewa do jeziora. Organizowa³ to Wies³aw Æwik³a.

¯arówek nie by³o, pistoletów
mnóstwo
Zaraz po przyjeŸdzie mieliœmy
w mieszkaniach pr¹d elektryczny.
Gdy przyjechaliœmy do Dargomyœla, by³y ¿arówki, ale nie œwieci³y.
Nie wiedzieliœmy jak sprawdziæ,
czy jest pr¹d, to podnios³em brata i
mia³ wsadziæ palec tam, gdzie wkrêca siê ¿arówkê. Gdy porazi³ go pr¹d,
to wiedzieliœmy, ¿e jest. Przed
wojn¹ nie by³o u nas pr¹du, w Rosji
tym bardziej. Tak naprawdê to tutaj
mieliœmy pierwszy kontakt z elektrycznoœci¹. Z ¿arówkami by³ wtedy
niesamowity k³opot. Bardzo trudno
je by³o dostaæ.
Inaczej by³o z rowerami, broni¹
i amunicj¹. Zaraz po przyjeŸdzie od
razu znaleŸliœmy rower. Bawiliœmy
siê pistoletami, pocisków by³o pe³no. Ja u siebie mia³em chyba z pó³
tony. Co b³yszcza³o, to siê zbiera³o.
To by³y prawdziwe pistolety i prawdziwe naboje.
Raz poszliœmy z bratem do stodo³y. Pod s³om¹ znaleŸliœmy schowany rower, poœciel oraz wszystko
to, co Niemcy przed ucieczk¹ zakryli s³om¹. Myœleli chyba, ¿e zaraz
bêd¹ wracaæ, tak jak i my. Od razu
ubraliœmy siê we wszystko. Gdy
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(cz. 2)
przyjechaliœmy z Syberii, nie mieliœmy nic.
Od Mieszewa, a¿ pod jezioro,
by³ ogrodzony teren. Nikt nie mia³
prawa tam wejœæ. W³aœciciel maj¹tku hodowa³ wewn¹trz sarenki i inne
zwierzêta i tam polowali.
W pa³acach by³y pianina, fortepiany, wszystko, w bibliotekach
mnóstwo ksi¹¿ek.
Piêtno Sybiru
Nigdy nie podawa³em, ¿e by³em
na Syberii. Zg³osi³em siê do Oficerskiej Szko³y Wojsk Technicznych w
Gi¿ycku. By³em tam tylko miesi¹c,
dopóki nie dopatrzyli siê, ¿e by³em
na Syberii. Wyrzucili mnie. W wojsku by³em z poboru, jako zwyk³y
¿o³nierz. S³u¿y³em w latach 19501953 w Malborku, potem w Elbl¹gu.
Gdy s³u¿y³em, w Izraelu by³y zamieszki, podwy¿szyli wiêc podoficerom s³u¿bê o rok. W wojsku by³em
wiêc prawie trzy lata. By³em plutonowym w I Pu³ku Czo³gów im. Bohaterów Westerplatte, a na poligonie
by³em w Drawsku.
O¿eni³em siê z Kamil¹, lubliniank¹ z Bia³ej Podlaskiej. Mam troje dzieci. Jedna córka jest w Grecji
od 25 lat, druga mieszka w £obzie,
syn w Szczecinie.
Ojciec zosta³ w Anglii
Z ojcem spotka³em siê po 35 latach. Na zes³aniu by³ na pó³wyspie
Kola. Opowiada³ mi, ile ludzi tam
umar³o. Wst¹pi³ do armii Andersa i
zosta³ w Anglii. Nie chcia³ wracaæ.
W 1971 roku pierwszy raz jecha³em
do ojca, najpierw poci¹giem i statkiem, a potem samolotem lata³em.
Tam ojca pochowa³em. Nie chcia³
przyjechaæ. Mówi³: „Synu, gdyby
nie komunizm, to wystarczy³by mi
kawa³ek chleba i ciep³e ubranie i na
kamieniu bym w Polsce siedzia³”.
Prosiliœmy go, ale nie chcia³.
Pierwszy raz, gdy pojecha³em, to
myœla³em, ¿e zarobiê jakieœ funty.
Pojecha³em na miesi¹c. Ale ojciec
nie pozwoli³ mi pracowaæ. Nie zna³em ani angielskiego, ani niemieckiego.
Dojecha³em do Londynu poci¹giem, wysiad³em i nie wiedzia³em co
mam robiæ. Nie by³o ¿ywej duszy.
Myœla³em, ¿e tak jak w Polsce, bêdzie taksówka, podam adres i zawiezie mnie do ojca. Podszed³ do mnie
jakiœ mê¿czyzna i spyta³ mnie po
polsku, kogo szukam. Oni ju¿ wiedzieli, ¿e przyjadê. Zanim wyjecha³em, pó³ roku czeka³em na wizê. W
Poznaniu dosta³em 2 funty, a piwo
kosztowa³o 1,5 funta, a gdzie reszta? Postawi³ mi piwo, walizki mia³em dzie¿ki, bo wioz³em ojcu krysz-
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Prace na cmentarzu
ta³y, wtedy chodliwe by³y w Anglii.
Ten mê¿czyzna porozmawia³ po
angielsku z jakimiœ ludŸmi, ci przyszli, zabrali mój baga¿, i wtedy pomyœla³em, ¿e koniec ju¿ ze mn¹. Da³
mi kartkê, na której napisa³, ¿e jadê
do ojca i nie znam angielskiego - z
proœb¹ o udzielenie jak najdalej id¹cej pomocy. Powiedzia³ do którego
wagonu w poci¹gu mam wsi¹œæ i
które miejsce jest moje. Uspokoi³,
¿e tam jest ju¿ mój baga¿. Zaszed³em – rzeczywiœcie, nic nie poginê³o. Pali³em, w wagonach siedzenia by³y wyœcielane, jak u nas w
klasie I, nie tak jak u nas na drewniakach jeŸdzi³o siê. Chcia³o mi siê
paliæ, zapali³em, ale nie by³o popielniczki, nie mia³em gdzie strzepn¹æ popio³u i gdzie zgasiæ papierosa. Zaczê³o mnie parzyæ, zgniot³em
wiêc go w palcach i trzyma³em w
d³oni. Wsiedli Anglicy, zapalili, a
niedopa³ek rzucili na pod³ogê i
przydeptali butami.
Jecha³em do Derbów, a tam by³o
napisane Darby. Ca³y czas sta³em
przy oknie i patrzy³em na napisy.
Nie wiedzia³em, która nazwa jest
prawid³owa. Wysiad³em w Derbach, pokaza³em kartkê. Przyszli
taksówkarze, zabrali mi baga¿ i
znowu zosta³em bez niczego. Wsiad³em do taksówki, taksówkarze rozmawiali ze sob¹, a ja zastanawia³em
siê co robiæ, bo mia³em tylko te dwa
funty. Podjechaliœmy na miejsce.
Wyj¹³em pieni¹dze, a oni zabrali siê
i pojechali z powrotem. Adres zgadza³ siê. Dom sta³ na rogu, mia³ dwa
wejœcia. Sta³em pod jednym z nich.
By³a 5-6 rano. Na moje pukania nikt
nie odpowiada³, porusza³em
klamk¹ – te¿ nic. Zacz¹³em chodziæ
ko³o domu i zauwa¿y³em, ¿e po
chwili zaœwieci³o siê œwiat³o. Okaza³o siê, ¿e ojciec wyjecha³ po mnie
do Londynu. W Poznaniu nada³em
telegram do ojca z informacj¹, na
której stacji bêdê wysiada³. Ojciec
pojecha³ na tê stacjê, a ja wysiad³em
na innej, tym sposobem rozminêliœmy siê. Gdy œwiat³o zaœwieci³o siê,
zapuka³em i wtedy ojciec otworzy³.
Spyta³ sk¹d siê tam wzi¹³em. By³ z
nim ch³opak w moim wieku, który z
ojcem szed³ jako syn pu³ku z armi¹
Andersa. Wyœciskaliœmy siê z ojcem, s³owa nie mogliœmy powiedzieæ. Dopiero po chwili emocje
pozwoli³y na rozmowê.
Ojciec pracowa³ tam a¿ do emerytury w wojskowych magazynach.
By³em u niego kilka razy. Potem
otrzyma³em list z informacj¹ o jego
œmierci i wycinek z gazety. Tam
publikuj¹ w gazetach nazwiska
osób, które zmar³y.
Wys³ucha³a: MM

(£OBEZ). W ostatni czwartek
przed œwiêtami œciêto drzewa
przy cmentarzu, aby zrobiæ miejsce na parkingi. Wiêkszoœæ drzew
by³a schorowana i zagra¿a³a bezpieczeñstwu, szczególnie podczas
silnych wiatrów.
W pi¹tek po œciêtych drzewach
palono ga³êzie na mniejszym z parkingów, na wiêkszym w tym czasie
dosz³o do nieprzyjemnego zdarzenia. Osoba, chc¹ca zaparkowaæ, nie
zauwa¿y³a pnia po œciêtym drzewie
i wjecha³a na niego, uszkadzaj¹c
pojazd.
Jak pisaliœmy w poprzednim
wydaniu, œcinka drzew obecnie to

tylko pierwszy etap prac. Kolejne –
czyli rozbiórka parkingu z p³yt oraz
budowa parkingu i alejki rozpoczn¹
siê w roku przysz³ym.
Do przetargu na to zadanie stanê³o dziewiêæ firm, wygra³a firma
Drokon ze Œwidwina, która zaoferowa³a najni¿sz¹ cenê.
W pierwszym etapie zostanie
wykonana alejka od ul. Wojska Polskiego, nastêpnie oba parkingi i jako
ostatnia – alejka do pomnika upamiêtniaj¹cego by³ych mieszkañców
tych ziem. Rozpoczêcie prac na
alejkach i parkingach ma nast¹piæ
wiosn¹, natomiast zakoñczenie planuje siê na 14 czerwiec przysz³ego
roku.
MM

Bud¿et z deficytem
(WÊGORZYNO). Podczas
grudniowej sesji radni miejscy
przyjêli bud¿et na rok przysz³y.
Deficyt zaplanowano w wysokoœci oko³o 3,7 miliona z³, ogólne zad³u¿enie gminy wyniesie prawie
11,8 miliona z³, czyli 47,36 proc.
planowanych dochodów.
Zgodnie z bud¿etem planuje siê
dochody w wysokoœci 24.869.719
z³, z tego dochody: bie¿¹ce w kwocie 20.726.786 z³, maj¹tkowe w
kwocie 4.142.933 z³ oraz wydatki w
wysokoœci 28.566.296 z³, z tego:
bie¿¹ce w kwocie 19.410.796 z³
oraz maj¹tkowe w kwocie
9.155.500 z³.
Planowane wydatki bie¿¹ce nie
s¹ wy¿sze od planowanych dochodów bie¿¹cych.
Zad³u¿enie gminy na koniec
2013 roku wyniesie 11.799.330,91
z³ i stanowi 47,36 proc. planowanych dochodów (z wy³¹czeniami
37,52 proc.), przy maksymalnym
dopuszczalnym limicie wynosz¹cym 60 proc., zaœ planowana ³¹czna
kwota sp³aty zobowi¹zañ (rozchodów) do planowanych w 2013 roku
dochodów ogó³em wyniesie – 7,63
proc., przy dopuszczalnej granicy
wynosz¹cej 15 proc.
W projekcie uchwa³y bud¿etowej gminy Wêgorzyno na 2013 rok

zaplanowano deficyt w wysokoœci
3.696.577 z³, który pokryty zostanie
przychodami pochodz¹cymi z: zaci¹ganych kredytów w kwocie
2.531.997z³, zaci¹ganych po¿yczek
w kwocie 200 tys. z³, wolnych œrodków jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na rachunkach bie¿¹cychbud¿etu, wynikaj¹cych z rozliczeñ
wyemitowanych papierów wartoœciowych kredytów i po¿yczek z lat
ubieg³ych w kwocie 964.580 z³.
Zaplanowane rozchody w wysokoœci 1.377.003 z³ na sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z
tytu³u kredytów i po¿yczek krajowych oraz kredytów zagranicznych
sfinansowane zostan¹ przychodami
pochodz¹cymi z kredytów.
£¹czne przychody bud¿etu wynosz¹ 5.073.580 z³.
W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie przed³o¿ony do zaopiniowania projekt uchwa³y bud¿etowej Gminy Wêgorzyno na 2013 rok
stanowi dokument kompletny, który
mo¿e byæ podstaw¹ gospodarki finansowej jednostki w 2013 roku. W
zwi¹zku z tym Sk³ad Orzekaj¹cy
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie projekt bud¿etu zaopiniowa³ pozytywnie. Rada miejska w
Wêgorzynie przyjê³a bud¿et do realizacji w roku przysz³ym.
MM
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Mistrzostwa Powiatu w tenisie sto³owym
(DOBRA-RESKO) W po³owie
grudnia 2012 r. zosta³y rozegrane
dwa turnieje tenisa sto³owego, w
ramach Mistrzostw Powiatu. Mistrzostwa szkó³ podstawowych
rozegrano w Dobrej, a gimnazjów
w Resku.
Mistrzostwa Powiatu w tenisie
sto³owym szkó³ podstawowych rozegrano 11.12.2012 r. w Szkole
Podstawowej w Dobrej. W rozgrywkach wystartowa³o 6 zespo³ów
dziewcz¹t i 6 zespo³ów ch³opców.
Wyniki koñcowej klasyfikacji rozgrywek:
Dziewczêta
1. SP Dobra
2. SP nr 1 £obez
3. SP Resko
4. SP Runowo Pom.
5-6. SP Be³czna
5-6. SP Wêgorzyno
Ch³opcy
1. SP Resko
2. SP Runowo Pom.
3. SP Be³czna
4. SP nr 1 £obez
5-6. SP Dobra
5-6. SP Wêgorzyno
Zespo³y z Dobrej oraz Reska
uzyska³y awans do zawodów regionalnych. Najlepszym zawodnikom
zawodów wrêczono medale oraz
dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w £obzie.
W dniu 13.12.2012 r. w hali
miejskiej w Resku rozegrano Mistrzostwa Powiatu w tenisie sto³owym gimnazjów. W rozgrywkach
wystartowa³y 3 zespo³y dziewcz¹t i
3 zespo³y ch³opców. Wyniki koñcowej klasyfikacji rozgrywek:

Dziewczêta
1. Gimnazjum Resko
2. Gimnazjum Wêgorzyno
3. Gimnazjum £obez

Ch³opcy
1. Gimnazjum Resko
2. Gimnazjum £obez
3. Gimnazjum Wêgorzyno

Zespo³y z Reska uzyska³y awans
do zawodów regionalnych. Najlepszym zawodnikom zawodów wrêczono medale oraz dyplomy ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w £obzie.

Doberska Amatorska Liga Pi³ki 2012/13
Termin 4 - 22.12.2012 r. (sobota)
Wyniki
Blokersi Dobropole
No To W Plecy
Wandalia
Promil Tucze
Keb¹zraj
SKS Bród
Dobermani
Desperados
Ogniwo Dzwonowo
Dominatorzy Chociwel
Promil Tucze
Snow Kids

- Dominatorzy Chociwel 1:1
- Ogniwo Dzwonowo
2:1
- WKS Papirusy
4:2
- Dobermani
1:3
- Blokersi Dobropole
8:1
- Snow Kids
9:0
- WKS Papirusy
6:1
- Keb¹zraj
2:4
- SKS Bród
0:8
- No To W Plecy
6:2
- Desperados
1:14
- Wandalia
2:4

Tabela
Miejsce. Dru¿yna.
1. Keb¹zraj
2. Dobermani
3. Blokersi Dobropole
4. SKS Bród
5. Dominatorzy Chociwel
6. Desperados
7. Wandalia
8. No To W Plecy
9. WKS Papirusy
10. Snow Kids
11. Promil Tucze
12. Ogniwo Dzwonowo

Mecze.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Punkty.
22
22
19
18
14
11
10
10
4
3
3
3

Bramki +/59/11
37/11
38/16
45/10
33/12
37/16
19/31
13/28
11/40
7/55
10/47
14/45

Liderzy strzelców: 41- Maciej Wiêcek (Keb¹zraj); 25 - Zdzis³aw Szw¹der (SKS Bród); 13 - Damian Dzierbicki (Blokersi Dobropole).
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Spotkanie wigilijne w przedszkolu
im. Kubusia Puchatka w Resku
Przybli¿anie i kultywowanie
tradycji œwi¹tecznych, to bardzo
mi³a forma edukacji patriotycznej i regionalnej w naszej placówce.
Przygotowanie do Œwi¹t poprzedzi³ zorganizowany przez Radê
Rodziców kiermasz bo¿onarodzeniowy z ozdobami przygotowanymi
przez naszych wychowanków i ich
rodziców.
W dniu 19.12.2012 r odby³o siê
spotkanie wigilijne dzieci, pracowników przedszkola i zaproszonych
goœci: ks. proboszcza Miros³awa
Sochê, przedstawiciela Rady Rodziców p. Katarzynê Pesta-Kêdziersk¹, m³odzie¿y z Zespo³u
Szkó³ w Resku z opiekunem p. El¿biet¹ Kuc oraz przedstawicieli DPS
Resko z opiekunami.
Gimnazjaliœci i pensjonariusze
DPS przedstawili przedszkolakom
jase³ka. Tradycyjnie przedstawienie jase³kowe rozpoczê³o siê scen¹
zbudzenia pasterzy przez anio³ów.
By³a oczywiœcie Œwiêta Rodzina

przy ¿³óbku ma³ego Jezusa, pasterze, Trzej Królowie przychodz¹cy z
darami oraz niesforny diabe³ek i
Herod.
Nieroz³¹cznym
elementem
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia s¹ kolêdy, które œpiewali z ochot¹ wszyscy,
dzieci i doroœli. Uroczystoœæ
uœwietni³y popisy przedszkolaków
w œwi¹tecznym repertuarze.
Najwa¿niejszym i najbardziej
wzruszaj¹cym momentem uroczystoœci by³o wys³uchanie fragmentu
Pisma Œwiêtego i podzielenie siê
op³atkiem. Spotkanie w przedszkolu zwieñczy³ wigilijny zwyczaj obdarowywania siê prezentami, Œwiêty Miko³aj, w którego postaæ wcieli³
siê ks. proboszcz, rozda³ dzieciom
s³odkie upominki.
Bo¿e Narodzenie jest œwiêtem
rodzinnym, spêdzanym w gronie
najbli¿szych osób. Dla dzieci to
chyba najpiêkniejszy wieczór w
roku, w który atmosfera baœni urzeczywistnia siê na parê godzin, gdy
pod piêknie ubran¹ choink¹, w œwie-

tle kolorowych œwiate³ek znajduj¹
prezenty o których marzy³y.
Wszystkim czytelnikom zdrowych, pogodnych, rodzinnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿ycz¹

dzieci i pracownicy Przedszkola
Miejskiego im. Kubusia Puchatka w
Resku.
Natalia Je¿yk-Dziuba
i Iwona Ptasiñska
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Nominacje do Smoków
(POWIAT). 11 grudnia 2012 r.
obradowa³a Kapitu³a opiniuj¹ca
wnioski o przyznanie Nagrody Specjalnej Starosty £obeskiego w kategoriach: rozwój gospodarczy,
oœwiata i wychowanie, dzia³acz spo³eczny, kultura i sztuka, sport i turystyka.
W kategorii Rozwój
Gospodarczy nominacje
do nagrody otrzymali:
Piekarnia-Cukiernia „Kajzerka” w Dobrej Sylwia Sionek, któr¹
do nagrody zg³osi³a burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek. Firma zatrudnia 30
pracowników; posiada w³asny transport. Sklepy firmowe powsta³y w
Szczecinie, Dobrej i Nowogardzie.
Przedsiêbiorstwo posiada liczne grono odbiorców proponowanych produktów. Zmodernizowa³o zak³ad. Firma aktywnie wspó³pracuje z gmin¹
oraz placówkami oœwiatowymi. Od 2
lat jest wiod¹cym sponsorem „Jarmarku Doberskiego”.
Frank Bode „BO-DE” Sp. z o.o.
w £obzie – do nagrody nominowa³
Burmistrz £obza Ryszard Sola. „BODE” Spó³ka z o.o. powsta³a w lutym
1992 roku, w³aœcicielem jest Frank
Bode. Firma zajmuje siê œwiadczeniem us³ug eksportowych w zakresie
uszlachetniania, sortowania i pakowania uszczelnieñ gumowych. BODE jest zak³adem pracy zatrudniaj¹cym najwiêksz¹ liczbê pracowników
z zak³adów pracy istniej¹cych na rynku lokalnym.
Kolejn¹ firm¹, która zosta³a zg³oszona do nominacji, jest „BONO
FUR FAM” w Wo³kowie, któr¹ zg³osi³ do nagrody wójt Radowa Ma³ego.
Spó³ka „Bono Fur Fam” za³o¿ona zosta³a w 2004 r. przez Mariusza Koniecznego i Grzegorza Mieleñczuka.
12 ha gruntów to pawilony hodowlane, zaplecze gospodarcze i socjalne.
Na fermie zatrudnionych jest od 45 do
105 osób w zale¿noœci od okresu produkcji. Ferma w Wo³kowie nale¿y do
najnowoczeœniejszych na œwiecie.
Firma wspiera finansowo okoliczne
wsie, klub Radowia oraz dru¿ynê koszykówki dziewcz¹t przy szkole w Radowie Ma³ym.
Zg³oszon¹ firm¹, która nie uzyska³a nominacji do Smoków: „LUKANDOR” Sp. z o.o. w Wêgorzynie.
Nominowani w kategorii
Oœwiata i Wychowanie:
Marcin £ukasik, zg³oszony
przez „nowy tygodnik ³obeski” oraz
inicjatywê spo³eczn¹.
Osi¹gniêcia m.in.: wraz z ¿on¹ za³o¿y³ Uczniowski Klub Turystyki Rowerowej i Górskiej „Góral”. Jest
wspó³twórc¹ ³obeskich œcie¿ek rowerowych, szlak „czerwony” zwany
Szlakiem Stadnin Koni jest jego autorstwa. Praca napisana pod jego kierunkiem, a bêd¹ca opisem dzia³añ podejmowanych przez „GÓRAL” na terenie Gminy £obez zdoby³a I miejsce w
Polsce. Dziêki temu ZS w £obzie

wzbogaci³ siê o sprzêt komputerowy o
wartoœci 25 tys. z³otych. Jego uczniowie z sukcesami uczestnicz¹ w konkursach i olimpiadach geograficznych. Jest nauczycielem dyplomowanym.
Adam Szatkowski nominowany
przez burmistrza Reska Arkadiusza
Czerwiñskiego.
Od 1979 do 1999 r. pracowa³ na
stanowisku dyrektora Szkó³ w Resku,
by³ dyrektorem Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w Resku oraz sprawowa³
funkcjê dyrektora Gimnazjum w Resku. By³ radnym Rady Powiatu £obeskiego i pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego I Kadencji Rady Powiatu. Nawi¹za³ wspó³pracê ze szko³¹ w Ducherow (Niemcy), dziêki której dochodzi³o do wymiany doœwiadczeñ dydaktycznych i wychowawczych. By³ inicjatorem i organizatorem Powiatowego Przegl¹du Pieœni Patriotycznej
uczniów gimnazjum, który odbywa³
siê w Dniu Odzyskania Niepodleg³oœci. By³ pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem powo³ania Klubu Szkó³
Westerplatte, który obecnie skupia
oko³o szeœædziesi¹t placówek oœwiatowych. Od lat pe³ni funkcjê prezesa
Klubu Szkó³ Westerplatte. By³ przedstawicielem gminy Resko w Zachodniopomorskim Sejmiku Samorz¹dowym, zainicjowa³ obchody Nocy
Œwiêtojañskiej w gminie Resko.
Ma³gorzata Zieniuk zg³oszona
przez inicjatywê spo³eczn¹. Jest nauczycielem Szko³y Podstawowej nr 1
w £obzie z 29. letnim sta¿em. Jest
wspó³za³o¿ycielem stowarzyszenia
„Jedynka naszych marzeñ”, które w
2012 r. rozpoczê³o dzia³alnoœæ przy
SP1 w £obzie, cz³onkiem Spo³ecznej
Powiatowej Rady Kultury. Od ponad
trzydziestu lat aktywnie propaguje grê
w szachy - za³o¿ycielka i prowadz¹ca
Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”. Jest wspó³organizatorem corocznych zawodów szachowych dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci, w tym Memoria³u Szachowego im. Gabriela
Bieñkowskiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie”. W szkole prowadzi: ko³o plastyczne, wokalne i wspó³prowadzi 2
ko³a teatralne. Wielu cz³onków prowadzonych przez Pani¹ Ma³gorzatê
Zieniuk kó³ jest laureatami konkursów awansuj¹cymi do przegl¹dów
wojewódzkich i ogólnopolskich.
Opiekuje siê dru¿ynami harcerskimi i
zuchowymi w £obzie.
Pozosta³e zg³oszenia: Iwona Kowalska, Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie.
W kategorii Dzia³acz Spo³eczny
Nominacjê do nagrody otrzyma³a
El¿bieta Modrzejewska, zosta³a
zg³oszona przez burmistrza £obza.
Osi¹gniêcia: Aktywnie dzia³a w Klubie Honorowych Dawców Krwi; do
chwili obecnej zda³a 40 litrów. Jest
pomys³odawczyni¹ i wspó³twórczyni¹ corocznych Akademii Honorowego Dawcy Krwi. Organizator cyklicz-

nych pobrañ krwi na terenie Powiatu
£obeskiego oraz corocznych zawodów wêdkarskich i sp³awikowych im.
Romana Mikszy. W 1995 roku odznaczona Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi
przyznanym przez Prezydenta Lecha
Wa³êsê. W 2003 roku - Z³otym Krzy¿em od Prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego – za zas³ugi na rzecz
krwiodawstwa. W 2012 roku – Kryszta³owym Sercem od Zarz¹du G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Mieczys³awê i Mieczys³awa Kotwickich zg³osi³a burmistrz Wêgorzyna za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia: w 2009
r. za³o¿yli Stowarzyszenie „Nasza
Kraina Sielsko”. Przy zaanga¿owaniu
mieszkañców Sielska utworzono teren rekreacyjno-wypoczynkowy pt.
„Sadzawka”. Z terenu, który stanowi³
dzikie wysypisko œmieci, zosta³
oczyszczony stawek, który kiedyœ pe³ni³ rolê basenu przeciwpo¿arowego
oraz powsta³a alejka spacerowa wraz
z ma³¹ architektur¹ i licznymi nasadzeniami.
Marek Wierzbowski zosta³ zg³oszony przez redaktora naczelnego
„nowego tygodnika ³obeskiego” za
nastêpuj¹ce osi¹gniêcia: praca spo³eczna na rzecz w³asnego so³ectwa od
2005 roku. Za³o¿enie i praca przy
œwietlicy w Przemys³awiu, upiêkszenie wioski, budowa placu zabaw, boisk do gier zespo³owych. Wspó³praca
z organizacjami pozarz¹dowymi i fundacjami celem prowadzenia warsztatów dla dzieci wiejskich. Organizacja
i uczestnictwo w I Festiwalu Inicjatyw
Wiejskich.
Pozosta³e zg³oszenia: Towarzystwo Mi³oœników Rzeki Regi, Ilona
Wierzbowska.
W kategorii Kultura i sztuka
nominacje otrzymali:
Zespó³ folklorystyczny „Weso³e
Gospodynie” - do nagrody zg³osi³a
burmistrz Dobrej Barbara Wilczek za
nastêpuj¹ce osi¹gniêcia: laureat wielu konkursów i przegl¹dów muzycznych – zdobywca licznych wyró¿nieñ
min.: w Lipianach, £obzie, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Ko³obrzegu, Œwinoujœciu, z powodzeniem koncertuj¹cy w 1993 r. w Miêdzyzdrojach
(na statkach w hotelu „Amber” i „Slavia” – dla goœci z Polski i zagranicy).
Stowarzyszenie
ArtystycznoEdukacyjne „Sztuka ¯ycia” zg³osi³a
burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
obecnie zajmuje siê organizacj¹
przede wszystkim imprez muzycznych. Staraj¹ siê stwarzaæ zarówno
m³odym, jak i doœwiadczonym zespo³om rokowym, alternatywnym, bluesowym, reaggowym itp. mo¿liwoœæ
pokazania siê regionalnej publicznoœci. Raz w roku organizuj¹ festiwal
„Woœwin Rock Fest” w Cieszynie nad
jeziorem Woœwin.
Ks. dr Tadeusz Uszkiewicz zosta³
zg³oszony przez burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego za m.in.:
utworzy³ Sanktuarium Maryjne –

Matki Bo¿ej Pocieszenia. Ks. dr Tadeusz Uszkiewicz zajmuje siê malarstwem i poezj¹. Artysta nie tylko maluje obrazy. Na wystawie obrazów w
£odzi (Polskie kwiaty) – II nagroda
pieniê¿na. Lubi poezjê i jest autorem
wielu wierszy. Niektóre z nich sta³y
siê tekstami pieœni religijnych. Skomponowa³ hymn sanktuarium i 15 pieœni do Matki Bo¿ej Reskiej, które s¹
chêtnie œpiewane przez parafian i pielgrzymów. Gra na instrumentach
szczególnie dla dzieci i m³odzie¿y,
prócz tego dzia³a spo³ecznie, a tak¿e
odbudowuje koœcio³y.
Pozosta³e zg³oszenia: Andrzej
Gudañski, œp. Wies³aw Ma³yszek,
Œrodowiskowy Dom Samopomocy w
£obzie, „SPRINT BAND”.
W kategorii Sport i turystyka
nominowani zostali:
Ludowy Klub Sportowy Sparta
zg³osi³a burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia: zapewnienie mo¿liwoœci gry
w sekcjach pi³karskich Klubu mieszkañców gminy Wêgorzyno. Efektywna praca w celu osi¹gniêcia awansu
sportowego, poprzez grê w klasie A w
klasie okrêgowej, V lidze, organizator
turniejów na szczeblu powiatu w okresie zimowym, skuteczne pozyskiwanie sponsorów.
Osoba Miros³awa Budzyñskiego
zosta³a zg³oszona przez wójta gminy
Radowo Ma³e Józefa Wypijewskiego
za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia: animator
sportu, przewodnicz¹cy Powiatowej
Rady Sportu, prezes UKS. UKS Mini
Gier podejmuje rywalizacjê z czo³owymi zespo³ami na szczeblu województwa, a nawet kraju. Najwiêkszym sukcesem zawodniczek Miros³awa Budzyñskiego by³o zajêcie III
miejsca w finale Mistrzostw Polski
LZS w Koszykówce Kobiet w 2012. W
2012r. Trener Miros³aw Budzyñski
otrzyma³ z³ot¹ odznakê Przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego LZS.
Arkadiusz Siewor zosta³ zg³oszony przez burmistrz Dobrej Barbarê
Wilczek za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
20 paŸdziernika Arkadiusz Siewior
zdoby³ w Miñsku Mazowieckim tytu³
Wicemistrza Polski w Kulturystyce w
kategorii kulturystyka weteranów
(40-49 lat). Mieszkaniec Dobrej przegra³ jedynie z Mistrzem Europy Andrzejem Maszewskim. Arkadiusz Siewior zosta³ zakwalifikowany do
udzia³u w Mistrzostwach Œwiata w
Budapeszcie.
Sk³ad Kapitu³y: Jan Zdanowicz i
Teresa £añ – przedstawiciele Starosty
£obeskiego, Jan Michalczyszyn –
przedstawiciel Komisji Oœwiaty,
Zdzis³aw Bogdanowicz – przedstawiciel Komisji Oœwiaty, Ryszard Sola –
przedstawiciel Komisji Bud¿etu i Gospodarki, Pawe³ Marek – przedstawiciel Komisji Bud¿etu i Gospodarki,
Józef B¹k – przedstawiciel Komisji
Spraw Spo³ecznych, Zofia Makarec –
przedstawiciel Komisji Spraw Spo³ecznych.
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MIESZKANIA

US£UGI

PRACA

NIERUCHOMOŒCI

Powiat œwidwiñski

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446
Kêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 63 mkw. w
Wêgorzynie. Tel. 691 515 758
Do wynajêcia kawalerka w £obzie
Tel. 889 072 373

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

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

Powiat œwidwiñski

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

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

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

INNE
Powiat ³obeski
MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR). Tel. 721 766 576. Zapraszamy.

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

Powiat gryficki

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

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

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

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. 505 389 183
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.

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

Szybkie kredyty na dowód osobisty
Tel. 604 221 339.
Niedrogo sprzedam zdemontowany piec kaflowy. Tel. 667-329-389.
Zespó³ muzyczny na ka¿d¹ okazjê PROMOCJA - tel. 604 221 339.

DOMY NA SPRZEDA¯
OFERTY BEZPOŒREDNIE - BEZ PROWIZJI OD KUPUJ¥CEGO
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
- CENA 185.000 z³
Borkowo Wielkie - wolno stoj¹cy o pow. 63 mkw, dzia³ka 6300 mkw
- CENA 60.000 z³
Drawsko Pomorskie (okolica) - dworek o pow. 280 mkw, dzia³ka 6700 mkw
- CENA 610.000 z³
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
- CENA 200.000 z³
£obez - stan surowy otwarty, pow. 400 mkw, dzia³ka 754 mkw
- CENA 260.000 z³
£obez ul.Czcibora - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617mkw
- CENA 325.000 z³
P³oty - 6 pokoi, pow. 100mkw, dzia³ka 1523 mkw
- CENA 310.000 z³
Resko (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 180 mkw, dzia³ka 3534 mkw
- CENA 152.000 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
Wêgorzyno (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 80 mkw, dzia³ka 6100 mkw
- CENA 110.000 z³
POZOSTA£E
Brze¿no (okolica) - bliŸniak o pow. 61,43 mkw, dzia³ka 700 mkw
- CENA 95.000 z³
Chociwel - bliŸniak o pow. 86 mkw, 4 pokoje, dzia³ka 663 mkw
- CENA 230.000 z³
£obez - bliŸniak o pow. 120 mkw, 4 pokoje + weranda, dzia³ka 621mkw
- CENA 250.000 z³
£obez - 5 pokoi, pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
- CENA 325.000 z³
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
- 329.000 z³
£obez (okolica)-wolno stoj¹cy 169 mkw + 2 hale produkcyjne 662 mkw,
dzia³ka 3500 mkw
- CENA 380.000 z³
£obez (okolica) - gospodarstwo o pow. 169 mkw + 2 hale produkcyjne
- CZYNSZ 3000 z³
Radowo Ma³e (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 120 mkw, 4 pokoje, dzia³ka 7200 mkw - CENA 210.000 z³
Radowo Ma³e (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 125 mkw, dzia³ka 3100 mkw
- CENA 196.000 z³
Resko - 6 pokoi, wolnostoj¹cy, pow. 180 mkw, dzia³ka 791 mkw
- CENA 330.000 z³
Resko - 3 pokoje, bliŸniak, pow. 80 mkw, dzia³ka 1242 mkw
- CENA 240.000 z³
Resko (okolica) - bliŸniak o pow. 68 mkw, 3 pokoje, dzia³ka 4190 mkw, udzia³ 596/1000 - CENA 67.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 210 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 2600 mkw - CENA 260.000 z³
Wêgorzyno (okolica)-8 pokoi, pow. 200 mkw, dzia³ka 9246 mkw ze stawem
+dzia³ka rolna 0,76 ha
-CENA 390.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - kw domu o pow. 86,29 mkw, 4 pokoje, dzia³ka 2851 mkw - CENA 60.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - do remontu, pow. 150 mkw, dzia³ka 3300 mkw
-CENA 65.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 120 mkw, dzia³ka 3000 mkw
- CENA 230.000 z³
Wêgorzyno (okolica) - wolno stoj¹cy o pow. 100 mkw, dzia³ka 1600 mkw
- CENA 280.000 z³
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Zapiski z pamiêci (cz. 28)
Ismet
W czasie pracy w Niemczech, u
jednego z szefów pozna³em m³odego Kurda z Turcji. Uciek³ z kraju bez
prawa powrotu. Dlaczego, nigdy siê
nie dowiedzia³em. Pozostawi³ tam
m³odziutk¹ ¿onê w ci¹¿y. Najpierw
wyl¹dowa³ we Francji. Szybko nauczy³ siê jêzyka. Po dwóch latach
kuzyni œci¹gnêli go do Hamburga.
B³yskawicznie nauczy³ siê jêzyka
niemieckiego i przy okazji polskiego.
Mnie nauczy³ nieŸle paplaæ po
niemiecku. Pracuj¹c po 10 godzin
dziennie razem i w tym czasie rozmawiaj¹c o wszystkim ustali³em z nim,
¿e mówiê po niemiecku, a on mi pomaga tylko wtedy, gdy go o to poproszê. Dwa tygodnie tak intensywnej
konwersacji da³y mi wiêcej, ni¿ ca³y
prawie dwuletni tam pobyt. Jeszcze
teraz, po 20 latach, sporo rozumiem
i potrafiê siê rozmówiæ.
Kebab
Jest niedziela. Wyj¹tkowo nie
pracujemy. Szef da³ nam wolne.
Ismet proponuje nam wyprawê do
miasta na kebaba. Poza mn¹ nikt nie
wyra¿a zgody. Jedziemy jego golfem. Zawozi mnie do maleñkiej tureckiej restauracyjki. Jest tam przytulnie i czysto. Klientami sami swoi,
czyli Turcy. Ismet proponuje tradycyjny turecki kebab. Pyta siê jeszcze, czy ostry, czy ³agodny. Oczywiœcie ¿e ³agodny.
Po chwili na ogromnym talerzu
dostajê potê¿n¹ porcjê. W jej sk³ad
wchodzi drobna bia³a i br¹zowa
fasola, ry¿, miêso baranie dobrze
wypieczone, jakieœ surówki, sosy i
inne nieokreœlone dodatki. Smaczne, ale tak pikantne, ¿e mam trudnoœci z gryzieniem i po³ykanie. Istny
ogieñ. Pytam siê, czy na pewno
dosta³em wersjê ³agodn¹. Ismet
proponuje mi skosztowaæ ze swojego talerza. Kosztujê. Istny spirytus
wymieszany z kwasem azotowym.
Wszyscy z uznaniem spogl¹daj¹ na
mnie, ¿e do tej pory nie odsun¹³em
talerza. Coœ za coœ. Do mojej porcji wypi³em trzy ma³e butelki coli.
Wstaj¹c od sto³u by³em tak najedzony, ¿e musia³em popuœciæ pasek.
Przeciêtny mieszkaniec zachodniej Europy nie jest w stanie
jeœæ tak pikantnych potraw. W
menu tej restauracyjki by³o jeszcze kilkanaœcie innych egzotycznych potraw, ale Ismet mi ich nie
poleci³, ze wzglêdu na ich moc.
Teraz wiem, dlaczego taka sympatyczna restauracyjka nie by³a oblegana przez autochtonów. Poza
tym nie by³o w niej piwa ani ¿adnego innego alkoholu.

Wolna niedziela
Ostatnio to rzadkoœæ, aby w niedzielê szef da³ nam wolne. Pogoda
s³oneczna, ciep³o, tylko iœæ na spacer. Proponujê Irkowi spacer nad
Elbê. Mam ochotê wybraæ siê na
piwo do ma³ej restauracyjki. Mo¿e
te¿ byæ i obiad.
Irek nieŸle mówi po niemiecku,
wiêc nie bêdzie k³opotu z porozumieniem siê co do menu. Ka¿ê mu
siê ubraæ w coœ innego, ni¿ dresy w
pasy i wieczn¹ kamizelkê z wieloma
kieszeniami. On mi mówi, ¿e nie ma
w co siê przebraæ. Dajê mu moje
d¿insy i sweter. Nadal siê oci¹ga.
Wreszcie wychodzimy. Na promenadzie sporo ludzi. Zbli¿amy siê do
knajpki. Proponujê, ¿e wejdziemy
na piwo lub nawet na obiad na mój
koszt. Irek mówi, ¿e nie wejdzie. On
po knajpach nie chodzi. W tym
momencie zda³em sobie sprawê, ¿e
on nigdy nie by³ w restauracji, tu, w
Niemczech i wstydzi siê swego pochodzenia, czyli polskoœci. Nadal
mocno go namawiam, a on nie i koniec. Bo wszyscy bêd¹ siê na nas
gapiæ. I co z tego? My te¿ siê na nich
pogapimy. Nie i koniec. Nie weszliœmy.
Mecz Polska - Afryka
Kolejna wolna niedziela. Wybieram siê do kuzynów na Bergdorf.
Jest to dzielnica socjalna, gdzie
mieszkaj¹ folksdojcze, czyli ju¿ nie
Polacy, Rosjanie, Turcy, Afrykanie,
Arabowie, a jeszcze d³ugo nie
Niemcy. Od przeciêtnych Niemców
ró¿nili siê przede wszystkim jêzykiem, kolorem skóry, wygl¹dem,
zamo¿noœci¹ i kultur¹. Dopiero ich
dzieci wtopi¹ siê w œrodowisko i
przestan¹ siê wyró¿niaæ. Kuzyni
mieszkaj¹ w czteropiêtrowym bloku, w dwupokojowym mieszkaniu,
z jeszcze 12 innymi facetami. Jest to
mieszkanie naszego folksdojcza,
który wynajmuje je bez wiedzy
opieki socjalnej, której jest podopiecznym. Zachodzê na piêtro.
Kuzynów nie ma. A gdzie s¹? Poszli
pograæ w pi³kê. Nieopodal jest
park, a w nim prowizoryczne boisko
do pi³ki no¿nej. Idê do parku. Tam
kilkudziesiêciu facetów kopie pi³kê. W³aœnie wybieraj¹ dwie dru¿yny. Jedn¹ wybiera mój kuzyn. Sk³ada siê z samych Polaków. Druga
dru¿yna sk³ada siê z ch³opaków z
Czarnego L¹du. Rywalizacja jest
fair play. Tylko niektóre komentarze
w ¿artobliwym tonie mog¹ podchodziæ pod rasizm, ale bior¹c pod uwagê nasz¹ i ich s³ab¹ znajomoœæ jêzyka polskiego i jêzyków afrykañskich, te komentarze nie staj¹ siê
przyczyn¹ konfliktów. Trwa prawdziwa, honorowa rywalizacja. WP

Galeria naszych mieszkañców
Julia i Jakub z rodzicami

Uœmiechniêta Larisa

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

