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Wielki sukces Huberta Mi³ka
„Niektórzy ludzie
œni¹ o sukcesie...
podczas, gdy inni
budz¹ siê i ciê¿ko
na niego pracuj¹”.

(£OBEZ) W poprzednim wydaniu podaliœmy „na gor¹co” informacjê o zatrzymaniu ³obeskiego „chemika” oraz drug¹ osobê. Informacje
wskazywa³y, ¿e œlady prowadz¹ te¿
do jednego z gospodarstw w Tuczy,
w gm. Dobra. Policja jednak ich nie
potwierdzi³a. Przepraszamy wszystkich, na których móg³ paœæ cieñ podejrzenia. Policyjn¹ relacjê z tej akcji
zamieszczamy na stronie 3. KAR

Ów wysi³ek podj¹³
Hubert Mi³ek, trzecioklasista Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku, uczeñ
z ogromn¹ pasj¹ i
niezwyk³¹ determinacj¹ w d¹¿eniu do
wytyczonych celów.

Balanga
na 500 osób
i 250 flaszek
Po publikacji Gazety Gryfickiej,
wydawanej przez nasze
Wydawnictwo, to wydarzenie
odbi³o siê g³oœnym echem
w ca³ym kraju. Czytaj na str. 15

P³yta OSB 3
18 mm - 69,60 z³
brutto - za 1 szt.
Tel. 660 657 461
602 131 760

CMYK

Produkowa³
narkotyki
w mieszkaniu
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Na co pieni¹dze z alkoholówki?
(£OBEZ). W zwi¹zku z pytaniami osób, które w tej gminie p³ac¹
koncesjê na sprzeda¿ alkoholu,
podajemy na co przeznaczane s¹
wp³ywy z tego tytu³u.
Rok 2013
Na przeciwdzia³anie alkoholizmowi w ubieg³ym roku zaplanowano 270.341 z³, z kolei na przeciwdzia³anie narkomani – 13.100 z³.
Z pieniêdzy przeznaczonych na
przeciwdzia³anie alkoholizmowi
79.880 z³ pos³u¿y³o jako dotacja
przedmiotowa bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ
zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dotacje na zadania w
zakresie profilaktyki uzale¿nieñ otwarty konkurs ofert m.in. na:
realizacjê zadania publicznego
maj¹cego na celu aktywizacjê œrodowiska spo³ecznego do dzia³añ
zwi¹zanych z honorowym krwiodawstwem oraz upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu w tym zajêcia nauki p³ywania dla dzieci szkó³
podstawowych w £obzie, reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób dotkniêtych wykluczeniem spo³ecznym, na realizacjê zadañ w zakresie
pomocy rodzinie organizowanie za-

jêæ pozalekcyjnych, organizacjê akcji feryjnych.
Na wynagrodzenia bezosobowe
przeznaczono 53.800 z³, w tym na
wynagrodzenia: wychowawców w
œwietlicach terapeutycznych, za
przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych, cz³onków GKRPA, terapeuty w punkcie konsultacyjnym,
mediatora rodzinnego, gospodarza
Klubu „FRAL.
Na zakup materia³ów i wyposa¿enia wydano 35.128 z³, w tym: zakup
artyku³ów spo¿ywczych na podwieczorki w œwietlicach terapeutycznych - 6678 z³, zakup wyposa¿enia i
artyku³ów biurowych w œwietlicach
terapeutycznych - 7 977,14: SP 1
5.500,63 z³. SP 2 – 2.476,51 z³, zakup
art. wykorzystanych podczas ferii
zimowych 199,77 z³, artyku³y biurowe, nagrody: 199,77 z³, zakup art.
wykorzystanych podczas pó³kolonii pn. „LATO 2013” - 2.061,46 z³.
Na Dzieñ Dziecka wydano oko³o
8,7 tys. z³. Pakiet materia³ów profilaktycznych GKRPA1 kosztowa³
834,87 z³. Na programy realizowane
w so³ectwach przeznaczono
7.396,23 z³. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
kosztowa³ niemal 2 tys. z³, ulotki pro-

filaktyczne „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³” - 1.230 z³, zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda/œcieki, gaz –
7.350,01 z³, FRAL (energia elektryczna, cieplna, woda) – 2 tys. s³, ŒWIETLICA TPD ul. Sawickiej – 5 tys. z³
zakup us³ug remontowych – niemal
8 tys. z³, remont Klubu Abstynenta
FRAL – niemal 8 tys. z³, zakup us³ug
pozosta³ych 5 tys. z³.
Wynagrodzenie psychologa i
terapeuty oraz koszty dojazdu 15
tys. z³, programy profilaktyczne w
szko³ach 10 tys. z³, warsztaty „ŒPIENI„ ponad 2 tys. z³, FAS / FASD (dla
nauczycieli) – 4 tys. z³, inne warsztaty profilaktyczne 3 tys. z³, organizacja Dnia Dziecka „Postaw Na Rodzinê” 5 tys. z³.
Rega³y segregatorowe do wyposa¿enia pomieszczenia GKRPA – 4
tys. z³, pó³kolonia pn. „LATO 2013”
- niemal 5 tys. z³, koszty pobytu 4
dzieci na kolonii profilaktycznej niemal 3 tys. z³, telewizor z osprzêtem do
œwietlicy w Be³cznej ponad 2 tys. z³,
op³aty do Spó³dzielni Mieszkaniowej za harcówkê prawie 4,5 tys. z³,
zakup us³ug obejmuj¹cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – prawie
8 tys. z³, badania lekarskie ró¿ne
op³aty i sk³adki 3 tys. z³.

Na przeciwdzia³anie narkomanii
komisja mia³a do dyspozycji 13 tys.
z³, z tego na wynagrodzenia bezosobowe wydano ponad 2 tys. z³, na
zakup testów narkotykowych dla
KPP £obez niemal 3 tys. z³ i na programy profilaktyczne w szko³ach
ponad 6 tys. z³.
Rok 2014
Na przeciwdzia³anie alkoholizmowi na ten rok zosta³o przeznaczone 256.950z³, a na przeciwdzia³anie narkomanii 13.050 z³. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono ³¹cznie 65.770 z³; wynagrodzenia
wychowawców w œwietlicach terapeutycznych: 36.800 z³, wynagrodzenie cz³onków GKRPA to 7.800 z³.
Koncesje
Przedsiêbiorcy sprzedaj¹cy alkohol p³ac¹ koncesje w zale¿noœci
od rodzaju alkoholu. Za sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych do 4,5 proc.
alkoholu oraz piwa - 525 z³/rok, za
sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (wino) - 525 z³/rok, zasprzeda¿
napojów zawieraj¹cych powy¿ej 18
proc. alkoholu (wódka) - 2.100 z³/
rok.
MM

Przeciw wiatrakom
Poœlizg
10.02.2014 r. oko³o godz. 05.55 w
Policku, mieszkanka P³otów, kieruj¹c
samochodem Opel, najprawdopodobniej nie dostosowa³a prêdkoœci
do panuj¹cych warunków na drodze, wpad³a w poœlizg, zjecha³a na
lew¹ stronê jezdni i wpad³a do rowu.
W wyniku zdarzenia pasa¿erka pojazdu dozna³a obra¿eñ w postaci z³amania obojczyka.

Wymusi³
pierwszeñstwo
11.02.2014 r. oko³o godz. 2.35 w
Resku, na skrzy¿owaniu ul.1Maja W. Polskiego kieruj¹cy samochodem marki VW mieszkaniec gminy
Resko wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu i uderzy³ w prawid³owo jad¹cy
pojazd marki Mercedes, w wyniku
czego uszkodzeniu uleg³y pojazdy.

Dachowa³a
09.02.2014 r. o godz. 20.15, na drodze K20 Wêgorzyno - Winniki, kieruj¹ca samochodem marki Dacia z nieustalonych przyczyn zjecha³a na
pobocze i dachowa³a. W wyniku
zdarzenia kieruj¹ca i pasa¿er zostali
przewiezieni do szpitala w Drawsku
Pomorskim.

(£OBEZ). Do protestu przeciw
wiatrakom przy³¹czyli siê mieszkañcy Nowego Osiedla, którzy swój

protest z³o¿yli w Urzêdzie Miejskim
pod koniec stycznia. Na liœcie z³o¿ono ponad 30 podpisów.
MM

Œwietlica dla mieszkañców
Ginawy
(GINAWA-gm. Wêgorzyno). 22
lutego o godz. 14.00 odbêdzie siê
otwarcie œwietlicy wiejskiej wybudowanej w ramach Programu Operacyjnego „Ryby”.

W programie: wystawa fotograficzna dotycz¹ca dzia³alnoœci rybackiej na obszarze „LGR Sieja” oraz
zabawa z DJ. Na zabawê liczba miejsc
jest ograniczona.
op

Panu Jerzemu £owkiet
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

Matki
sk³adaj¹
Burmistrz £obza
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w £obzie
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Produkowa³
narkotyki
w mieszkaniu
(£OBEZ) Policjanci z £obza zatrzymali dwóch mieszkañców powiatu ³obeskiego, którzy posiadali
przy sobie znaczne iloœci amfetaminy. Jeden z mê¿czyzn prowadzi³ tak¿e domow¹ produkcjê nie tylko narkotyków, ale tak¿e interesowa³ siê
urz¹dzeniami wybuchowymi.
W sobotê w £obzie policjanci
Wydzia³u Kryminalnego ³obeskiej
komendy, prowadz¹c dzia³ania operacyjne, zatrzymali dwóch mê¿czyzn, którzy posiadali przy sobie
znaczne iloœci amfetaminy. 32 i 22
latek zostali osadzeni w policyjnym
areszcie. W trakcie dalszych czynnoœci policjanci ustalili, i¿ 32 latek
amfetaminê produkowa³ w warunkach domowych w zaciszu ³obeskiego osiedla.
Do pracy przy tej sprawie zaanga¿owano zespó³ funkcjonariuszy
Wydzia³u Kryminalnego i Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
oraz Centralnego Biura Œledczego,
którzy to prowadzili szczegó³owe
przeszukania oraz oglêdziny pomieszczeñ zajmowanych przez producenta. W trakcie czynnoœci policjanci zabezpieczyli szereg substancji chemicznych s³u¿¹cych do produkcji amfetaminy, a tak¿e materia³ów i urz¹dzeñ wybuchowych.
W prowadzonym œledztwie zasiêgniêto ju¿ wstêpnej opinii bieg³e-
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go w zwi¹zku z zabezpieczonymi od
obu mê¿czyzn ponad 36 gramami
amfetaminy. Z uwagi na wielow¹tkow¹ sprawê, a tym samym ogrom
czynnoœci do wykonania policjanci
wykonywali czynnoœci te przez kilka
dni do póŸnych godzin nocnych.
Obaj mê¿czyŸni us³yszeli ju¿ zarzuty. 32 latek us³ysza³ zarzut udzielania substancji psychotropowej w
celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej, za co grozi mu kara nawet do 10
lat pozbawienia wolnoœci. Drugi natomiast us³ysza³ zarzut posiadania
znacznej iloœci substancji psychotropowej, za co grozi mu kara tak¿e
do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
Prokurator wyst¹pi³ ju¿ z wnioskiem do s¹du o zastosowanie œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania dla obu
mê¿czyzn.
Ujawnione przez policjantów
œrodki s³u¿¹ce do produkcji amfetaminy i materia³ów wybuchowych
zosta³y zabezpieczone przez saperów i policjantów z laboratorium
Komendy Wojewódzkiej Policji.
Funkcjonariusze przez ca³y czas
trwania czynnoœci zabezpieczali
mieszkanie, w którym odbywa³a siê
produkcja narkotyków.
14 lutego ³obeski s¹d wobec obu
mê¿czyzn zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy.

Zwi¹zek szans¹
na inwestycje
(RADOWO MA£E). Radowo
Ma³e przyst¹pi³o do Zwi¹zku Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego. W
jego ramach chce wykonaæ inwestycje, m.in. kanalizacyjne, na terenie gminy.
W minionym miesi¹cu Zwi¹zek
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
powiêkszy³ siê o trzy gminy z naszego powiatu: Radowo Ma³e, Dobr¹ i
Wêgorzyno. Burmistrz Reska (przyst¹pi³o wczeœniej) Arkadiusz Czerwiñski zosta³ wybrany przez Zgromadzenie Zwi¹zku na cz³onka zarz¹du, po tym, jak burmistrz Drawska

Zbigniew Ptak odwo³a³ z delegata
gminy swojego zastêpcê.
- Zg³osi³em oczyszczalnie przydomowe, jest to pomoc techniczna.
Wkonaj¹ dla nas, przy naszym niewielkim udziale, projekt na kanalizacjê, która po³¹czy cztery miejscowoœci: Orle, Dargomyœl, Rogowo i ¯elmowo. Miejscowoœci te bêd¹ pod³¹czone do jednej niewielkiej oczyszczalni œcieków. Myœlê, ¿e bêdzie to
gotowe na przysz³y rok, uzyskamy
wszystkie pozwolenia i zaczniemy
budowê – powiedzia³ podczas sesji
wójt Radowa Ma³ego Józef Wypijewski.
MM

Dzia³ki inne ni¿ budowlane
bez VAT-u
(£OBEZ). 6 przetargów dzia³ek wyznaczonych na sprzeda¿ na
dzieñ 13 lutego zosta³o odwo³anych.
Dlaczego?
13 lutego mia³y odbyæ siê przetargi na sprzeda¿ szeœciu dzia³ek na
terenie £obza. Wszystkie zosta³y
odwo³ane.
W uzasadnieniach czytamy:
„Przyczyn¹ odwo³ania jest nieuzasadnione doliczenie do ceny netto
podatku od towarów i us³ug VAT tj.
23 proc. z uwagi na to, ¿e dla ww.
dzia³ek brak jest planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie
zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy”. VAT wynosi³ od
kilku do kilkunastu tys. z³.

Problem w tym, ¿e prawo to obowi¹zuje od 1 kwietnia ubieg³ego
roku. Obecnie z ustawy o VAT wynika, ¿e zwolniona z VAT jest dostawa
terenów niezabudowanych innych
ni¿ tereny budowlane, przy czym
zwolnienie to nie jest zale¿ne od
tego, czy dzia³ka jest przeznaczona
pod zabudowê.
Pytanie czy magistrat zorientowa³ siê o zmianie przepisów prawa
dopiero po wyst¹pieniu radnej Krystyny Boguckiej podczas sesji, która zwróci³a na to uwagê, a jeœli tak, to
co powinni zrobiæ ci (o ile do takich
sprzeda¿y dosz³o), którzy nabyli
tego typu dzia³ki z VAT-em? Pañstwo
nie odda, a gmina?
MM
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Dotacje dla koœcio³a i „pa³acyku”
(£OBEZ). Po 15 tys. z³ dotacji
otrzyma³y zabytki na terenie gminy
£obez. Po raz pierwszy w historii
miasta wsparcie finansowe z gminy
otrzyma³ budynek œwiecki. Dotychczas dotowane by³y jedynie œwi¹tynie katolickie.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w £obzie podjêto uchwa³ê
w sprawie udzielenia na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Zajezierzu dotacji celowej na naprawê tynków wewnêtrznych, malowanie
œcian, wykonanie posadzki, za³o¿enie desek na sufit oraz remont i wymianê instalacji elektrycznej w koœciele parafialnym w Zajezierzu. Planowane roboty s¹ kontynuacj¹ rozpoczêtego w latach ubieg³ych generalnego remontu koœcio³a. Wysokoœæ dotacji wynios³a 15 tys. z³. O tê
kwotê rozgorza³a dyskusja podczas
sesji, bowiem podczas komisji podzielono œrodki inaczej. Wczeœniej
zaplanowano przyznaæ parafii 10
tys. z³, natomiast dla budynku przy
ul. Niepodleg³oœci 66, tzw. pa³acyku
- 20 tys. z³. O inny podzia³ œrodków
wyst¹pi³ radny Lech Urbañski, który przedstawi³ dotychczasowe zaanga¿owanie zarówno proboszcza, jak
i parafian w restauracjê koœcio³a w
Zajezierzu.
- Proboszcz parafii zajezierskiej
przyszed³ na parafiê dwa i pó³ roku
temu. Zgodnie z kosztorysem prace
remontowe koœcio³a bêd¹ kosztowaæ 488 tys. z³. Proboszcz parafii
pozyska³ 200 tys. z³ z PROW-u, 60
tys. z³ z Czêstochowy, do³o¿y³ z tego
8 tys. z³ za grunt, który dzier¿awi.
1600 z³ zebra³ z Suliszewic i Wysiedla
na projekt o³tarza, w Zagórzycach
zebra³ 18 tys. z³, w Zajezierzu oprócz
festynów - 22 tys. z³. W Wysiedlu
odrestaurowa³ trzy figurki, z tym, ¿e

jedna jest podwójna, zap³aci³ za to 27
tys. W 2012 roku dawa³ na Zajezierze, a w zesz³ym roku na okna do
Zagórzyc. Ca³¹ dotacjê odda³, mówiê to z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ nikt nigdy nie widzia³ pieniêdzy za
ziemiê, a tutaj zosta³y przeznaczone
na koœció³. W 2012 roku ten proboszcz zrobi³ naprawdê bardzo
du¿o. Inaczej nie popar³bym go.
Sk³adam wniosek, aby przyznaæ dotacjê po 15 tys. z³, bo jest komu daæ
i o co dbaæ. Jakie to s¹ pieni¹dze na
budynek ³obeski, a jakie do Zajezierza? W Zajezierzu koszt remontu to
488 tys. z³. Ca³e spo³eczeñstwo stara
siê, ¿eby te pieni¹dze nie by³o zmarnowane i ¿eby to nie zawali³o siê. W
Zajezierzu by³o 11 ¿erdzi podpieraj¹cych œcianê, bo siê wali³o. Przyszed³
ksi¹dz, który chce coœ zrobiæ, chce
pokazaæ, ¿e coœ mo¿na, niestety – my
zaczynamy przeszkadzaæ – powiedzia³ radny Lech Urbañski
Radna Maria Pokomeda zwróci³a
uwagê, ¿e w historii przyznawania
dotacji po raz pierwszy wp³yn¹³
wniosek na budynek œwiecki.
- Nale¿y siê nad tym pochyliæ i
wreszcie po tylu latach dofinansowaæ budowlê œwieck¹. Mamy tutaj
takich budowli, pa³acyków, wiêcej
do uratowania. Ci ludzie, którzy podjêli siê renowacji obiektu, wkopali
siê po uszy. Bo gdyby nie wprowadzili tego budynku do rejestru zabytków, to zrobiliby remont du¿o
taniej. W tej chwili s¹ zobowi¹zani
zrobiæ to wszystko pod nadzorem
specjalisty, bêdzie to kosztowa³o
du¿o dro¿ej, niestety ponios¹ wielkie koszty. Budynek znajduje siê w
miejscu, gdzie odbywa siê wiêkszoœæ imprez miejskich vis a vis starego boiska. Za ka¿dym razem, kiedy
mamy uroczystoœæ, gdy przyje¿d¿aj¹ goœcie zza granicy, to taki
piêkny strupel stoi i my wszyscy siê

za niego wstydzimy. Uwa¿am, ¿e
czas najwy¿szy pomóc tym ludziom
i poprawiæ estetykê miasta. Tak naprawdê walczymy o 5 tys. z³. Proboszcza Zajezierza 5 tysiêcy nie uratuje, a tym ludziom raz, ¿e pomo¿emy,
dwa bêdzie jakiœ sygna³ do spo³eczeñstwa, ¿e warto dbaæ o takie budynki, warto restaurowaæ, bo gmina
chêtnie pomo¿e – powiedzia³a radna
Maria Pokomeda.
W budynku przy ul. Niepodleg³oœci 66 znajduj¹ siê trzy lokale
gminne. Na remont mieszkañcy zaci¹gaj¹ kredyt w wysokoœci 200 tys.
z³. Jest to znaczne obci¹¿enie dla
rodzin mieszkaj¹cych w tym obiekcie, na co zwróci³ uwagê radny Janusz Skrobiñski, argumentuj¹c, i¿
obci¹¿enie parafian w stosunku do
mieszkañców budynku jest nieporównywalne.
- Podzia³, jaki zrobiliœmy na komisji, powinien zostaæ. Sam mieszkam
we wspólnocie i wiem, jak ciê¿ko jest
cokolwiek zrobiæ, bo ludzie s¹ biedni
i nie maj¹ pieniêdzy. Tak naprawdê
poza tymi, którzy mieszkaj¹ w tym

budynku, nikogo nie interesuje, czy
przecieka dach, czy coœ siê dzieje. Na
koœció³ ludzie siê zrzucaj¹, robi¹ ró¿ne rzeczy i zawsze s¹ chêtni daæ, takim zwyk³ym ludziom nikt nie chce
pomóc, dlatego my powinniœmy
pomóc, jako rada – argumentowa³
radny.
Radny Zbigniew Pude³ko zaznaczy³, ¿e koœció³ to dobro narodowe,
na które nale¿y przeznaczyæ pieni¹dze bez wzglêdu na to, czy kto jest
wierz¹cy, czy te¿ nie. Z kolei radny
W³adys³aw Tabaka przypomnia³, ¿e
poza katolikami w gminie s¹ równie¿
wyznawcy innych religii, którzy nigdy nie otrzymali dotacji, choæ o nie
wystêpowali - ich œwi¹tynie nie s¹
wpisane do rejestru zabytków. Zaakcentowa³, ¿e podczas rozpatrywania wniosków ich równie¿ nale¿y
mieæ na uwadze, bowiem s¹ to mieszkañcy gminy, którzy tutaj p³aca podatki.
W konsekwencji radni podzielili
kwotê dotacji po 15 tys. z³ dla parafii
w Zajezierzu i dla budynku przy ul.
Niepodleg³oœci 66 w £obzie. MM

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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Powiat œwidwiñski

Region

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

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

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, Polska - Skandynawia, tel. 607 585
561

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
do remontu w Œwidwinie. Tel. 600
565 719

Powiat ³obeski

Firma Run-Trans zatrudni kierowcê kat. C+E. Transport miêdzynarodowy. Tel 512 321 512.

Lokal u¿ytkowy w centrum £obza
obok
Pepco
wynajmê
od
01.03.2014r. ok. 30 mkw., wszystkie media, idealny na biuro, gabinet, sklep. Tel. 501 894 828.

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

OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Us³ugi remontowe. Tel. 533 419
679
Powierzchnie reklamowe do wynajêcia pod baner lub billboard w
£obzie, 300 m od Lidla. Wiêcej informacji pod nr telefonu 501 894
828.
Remonty od A do Z, p³ytki, malowane, rigipsy, szpachlowanie. Tel.
690 989 273.

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

Powiat ³obeski
Zatrudnimy mechanika samochodowego z minimum 5 letnim sta¿em. UTECH £obez, ul.
Bema 30A. Tel. 91 397 4966

INNE
Powiat ³obeski
Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Region
Drewno opa³owe, sucha sosna –
tanio sprzedam. Tel. 601 712 806
Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

Powiat gryficki
Wydzier¿awiê sklep pod dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w
Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 500-828-341.

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 52 mkw., 2
pokoje, kuchnia, wc, ³azienka, II p.,
pom. gospodarcze murowane z
mo¿liwoœciow¹ adaptacji na gara¿.
Cena 95.500 z³. Œwiêtoborzec. Tel.
698 941 876.

Powiat drawski

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

Sprzedam mieszkanie w Ostrowicach, w bloku I p. ( 70,68mkw.+piwnica ), 4 pokoje, kuchnia, ³azienka,
wc, balkon. W czynszu do wspólnoty mieszkaniowej ogrzewanie c.o. i
f. remontowy, woda ciep³a z bojlera.
W trzech pokojach okna plastikowe. Mieszkanie w db. stanie, blisko
koœció³, sklep, boisko, przystanek,
szko³a. Tel. 693 614 558 lub 605
483 094

ROLNICTWO

MOTORYZACJA

Region

Powiat ³obeski

Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719

Kury i kurczêta w ró¿nym wieku, ras
Leghorn i Ogólnou¿ytkowe. Tel.
501 057 385

Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

KOREPETYCJE
Powiat ³obeski
Korepetycje z matematyki dla
uczniów szko³y podstawowej i
gimnazjum. Tel. 726 315 412

OBIEKTY / LOKALE NA SPRZEDA¯
£OBEZ - budynek magazynowy na dzia³ce o pow. 3051 mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy w centrum o pow. 42 mkw, parter
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami pow. dzia³ki 3548 mkw - CENA 215.000 z³
£OBEZ - teren przemys³owy zabudowany hal¹ o pow. 800 mkw
- CENA 700.000 z³
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna z zabudowaniami, pow. 3545 mkw - CENA 850.000 z³
£OBEZ - budynek produkcyjno-us³ugowo-handlowy o pow. 561 mkw- CENA 890.000 z³
£OBEZ- obiekt handlowy w centrum o pow. 240 mkw
- CENA 1.000.000 z³
£OBEZ - gospodarstwo z dzia³k¹ o pow. 96093 mkw
- CENA 1.015.000 z³
£OBEZ - budynek administracyjno-biurowy o pow. 228 mkw
- CENA 1.100.000 z³
OBIEKTY / LOKALE NA WYNAJEM
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 42 mkw, parter
- CZYNSZ 800 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 50 mkw, parter
- CZYNSZ 800 z³
£OBEZ - lokal u¿ytkowy o pow. 140 mkw, parter
- CZYNSZ 3.500 z³
£OBEZ - budynek magazynowy + budynek gara¿owy, dzia³ka 3021 mkw - CZYNSZ 7.000 z³
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£OBEZ

Sygna³y czytelników

Interwencje
czytelników
Do redakcji zg³osi³ siê mieszkaniec £obza, który ma ju¿ dosyæ tego,
co dzieje siê podczas i po imprezach
w £DK. Oto co powiedzia³.
- Po sobotniej imprezie w £obeskim Dom Kultury, trwaj¹cej do rana,
s¹ po³amane drzewka i wyrwane
s³upki przy £DK oraz przy policji. Za
imprezy w £DK „p³ac¹” ludzie mieszkaj¹cy w pobli¿u. Nie tylko nie mo¿na spaæ przez muzykê gran¹ do rana,
ale to, co dzieje siê po zakoñczeniu
przechodzi ludzkie pojêcie. Wrzaski,
krzyki, wulgaryzmy i dewastacje.

Tak jest za ka¿dym razem. Nikt za to
nie odpowiada, nie ma ¿adnej ochrony, nie ma policji i nie ma ¿adnych
interwencji. Skoro imprezy s¹ w £DK
to czy za to, co dzieje siê wokó³ nie
powinien odpowiadaæ dyrektor?
Dlaczego to my, mieszkañcy, musimy znosiæ to wszystko? Teraz zosta³y po³amane drzewka, za nowe zap³acimy my – mieszkañcy, z naszych podatków. Od tego jest dom kultury?
Od organizowania imprez, po których dewastowane jest nasze miasto? -

OG£OSZENIE
I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Radowianka” w Radowie Ma³ym og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego sk³adaj¹cego siê z trzech pokoi, kuchni, ³azienki i przedpokoju po³o¿onego w Radowie Ma³ym Nr 62/4 o pow. 58,70 mkw. wraz z udzia³em 76/
1000 czêœci wspólnych w budynku mieszkalnym i dzia³ce gruntu dla
którego S¹d Rejonowy w Gryficach IX Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w £obzie prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr SZ1L/00007828/5 stanowi¹cy w³asnoœæ Spó³dzielni .
1. Przetarg na poni¿szych zasadach odbêdzie siê w dniu 12.03.2014 r.
o godz.11.00 w siedzibie Spó³dzielni w Radowie Ma³ym.
2. Cena wywo³awcza wynosi 94 000 z³ /s³ownie: dziewiêædziesi¹t cztery
tysiêce z³/.
3. Wadium w kwocie 9 400 z³ /s³ownie: dziewiêæ tysiêcy czterysta z³/
nale¿ywp³aciæ na konto Spó³dzielni Mieszkaniowej „Radowianka”
w Radowie Ma³ym Nr 51 1020 2847 0000 1402 0006 1127 do dnia
11.03.2014 r. do godziny 13.00 , przy czym o wp³acie decyduje data
faktycznego wp³ywu w/w kwoty na konto.
4. Kwota post¹pienia wynosi 1000 z³.
5. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winne okazaæ siê dowodem
to¿samoœci, dowodem wp³aty wadium wraz z podaniem numeru konta,
na które w razie koniecznoœci wadium zostanie zwrócone.
6. Wp³aty wylicytowanej przez wygrywaj¹cego przetarg kwoty nale¿y
dokonaæ w ca³oœci w terminie 21 dni od daty przetargu na konto
Spó³dzielni.
7. Wadium przepada na rzecz Spó³dzielni w przypadku nie dokonania
wp³aty wylicytowanej kwoty w terminie okreœlonym w pkt.6 lub
niestawienia siê wygrywaj¹cego w kancelarii notarialnej w celu
sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y.
8. Wygrywaj¹cy przetarg pokrywa koszty sporz¹dzenia umowy
notarialnej sprzeda¿y, dokonania zmiany w ksiêdze wieczystej
i podatku od czynnoœci cywilnoprawnych.
9. W przypadku niedotrzymania warunków okreœlonych w pkt.6 i 7
przetarg zostaje uniewa¿niony.
10. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu bez podania
przyczyny.
11. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem
telefonu 091 397 22 80 lub w biurze Spó³dzielni w godzinach
od 8.00 do 14.00 .

tygodnik ³obeski 18.2.2014 r.

Opieka nocna
tylko w Resku?
(£OBEZ). Istnieje ryzyko, ¿e
nocna i œwi¹teczna opieka lekarska
bêdzie tylko w Resku, obecnie bowiem tylko tam znajduje siê laboratorium i rentgen.
W tej chwili nocna i œwi¹teczna
opieka lekarska mieœci siê w remontowanym budynku przychodni przy
ul. Sikorskiego w £obzie oraz poza
finansowaniem z kontraktu z NFZ –
w izbie przyjêæ w szpitalu w Resku.
Istnieje jednak prawdopodobieñstwo przeniesienia jej tylko do szpitala w Resku. O takiej mo¿liwoœci
powiadomi³ podczas sesji Rady Powiatu Artur Mackiewicz, pe³nomocnik dyrektora SP ZOZ Gryfice.
- W tym roku og³oszony jest
nowy konkurs. Niestety preferowane s¹ takie obiekty jak szpital, maj¹ce ca³odobow¹ obs³ugê laboratoryjn¹ i diagnostyczn¹. Od sierpnia

ubieg³ego roku, odk¹d funkcjonujemy, w £obzie zosta³o udzielonych
ponad 1000 porad, w Resku w izbie
przyjêæ - 500. Byæ mo¿e NFZ nie
bêdzie tak rygorystyczny w odniesieniu do mniejszych powiatów. Jesteœmy gotowi, by startowaæ zarówno na opiekê nocn¹ w £obzie, jak i w
Resku, choæ w £obzie nie mamy jeszcze zaplecza diagnostycznego – powiedzia³ pe³nomocnik dyrektora SP
ZOZ Gryfice Artur Mackiewicz. MM

Gmina zap³aci³a
odszkodowanie
(£OBEZ). Na pocz¹tku 2012
roku pisaliœmy o mieszkañcach
£obza, którzy kupili trzy dzia³ki
budowlane. Ka¿da z nich opatrzona
by³a niespodziank¹. Sprawa dzia³ki
znajduj¹cej siê przy ul. Niepodleg³oœci nabra³a biegu w s¹dzie.
Dzia³ka, która mia³a byæ uzbrojona,
uzbrojon¹ nie by³a. Gmina zap³aci³a
12 tys. z³ odszkodowania.
Dwa lata temu w³aœciciele nowo
zakupionej dzia³ki skierowali skargê
do Rady Miejskiej w £obzie w sprawie zakupionej dzia³ki. Wprawdzie
zap³acili za dzia³kê uzbrojon¹, jednak
media by³y w pobli¿u, a nie na dzia³ce. Radni uznali skargê za zasadn¹,
jednak gmina nie poczuwa³a siê do

winy. Wówczas na pytanie wys³ane
do gminy o to, kto zostanie poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci za
sprzeda¿ dzia³ek budowlanych, których stan faktyczny nie zgadza³ siê z
dokumentacj¹, otrzymaliœmy odpowiedŸ, ¿e „W ocenie Gminy £obez
sprzeda¿ ww. nieruchomoœci odby³a
siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, wobec czego nie ma
podstaw do wyci¹gania konsekwencji s³u¿bowych”.
S¹d uzna³ inaczej.
- Za odszkodowanie w sprawie
nieruchomoœci przy Niepodleg³oœci
30-32 zap³aciliœmy12.298,73 z³ tytu³em odsetek i kosztów procesu –
poinformowa³a skarbnik gminy Olga
Radziwanowska.
MM

ZUS informuje

Bezp³atne szkolenia na temat
zmian w programie P³atnik
ZUS organizuje bezp³atne szkolenia na temat zmian w programie
P³atnik, wersja 9.01.001A, kierowane
do p³atników sk³adek przekazuj¹cych do Zak³adu dokumenty w formie elektronicznej.

Szkolenia odbêd¹ siê w Inspektoracie ZUS w £obzie pok. nr 6 w
dniach 21, 28 lutego, 7, 14 marca,
2014 w godz. od 9.00 do 12.00.
Zg³oszenia: tel. 91 39733-32.

tygodnik ³obeski 18.2.2014 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Uczeñ Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku
lauretaem

Wielki sukces
Huberta Mi³ka

„Niektórzy ludzie œni¹ o sukcesie... podczas, gdy inni budz¹ siê i
ciê¿ko na niego pracuj¹”. Ów wysi³ek podj¹³ Hubert Mi³ek, trzecioklasista Gimnazjum im. K. Górskiego w
Resku, uczeñ z ogromn¹ pasj¹ i niezwyk³¹ determinacj¹ w d¹¿eniu do
wytyczonych celów.
Zaj¹³ on III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym Wiedzy Biologicznej i zosta³ jego laureatem; tym samym na œwiadectwie
uzyska najwy¿szy punktowy wynik
egzaminu gimnazjalnego w czêœci
przyrodniczej.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e jest to

pierwszy w historii naszej szko³y laureat w dziedzinie biologii. Ucznia do
konkursu z biologii przygotowa³a
mgr Agata Mielniczek.
Sk³adamy Hubertowi serdeczne
gratulacje z ¿yczeniami dalszych
sukcesów w zdobywaniu najwy¿szych szczytów wiedzy. Dziêkujemy
Rodzicom za to, ¿e wspierali syna w
przygotowaniach do konkursu na
etapie rejonowym i wojewódzkim,
dodawali otuchy. Liczymy na kolejnych odwa¿nych gimnazjalistów,
którzy podejm¹ trud walki o tak
wspania³e wyniki, szlak zosta³ ju¿
przetarty.
(o)

Ania w powiatowym
konkursie recytatorskim
Anna Rubach, uczennica klasy
drugiej szko³y podstawowej w Runowie Pomorskim wziê³a udzia³ w
powiatowym konkursie recytatorskim , jaki odby³ siê 11.02.2014 r.w
domu kultury w £obzie.
Wczeœniej Ania bra³a udzia³ w
szkolnym konkursie recytatorskim i
zakwalifikowa³a siê do gminnego
konkursu recytatorsiego, zajmuj¹c
na drugie miejsce. W powiatowych
eliminacjach Ania zaprezentowa³a
dwa wiersze D. Wawi³ow „Zapach
czekolady” i „Jak tu ciemno”. W konkursie brali udzia³ uczniowie z powiatu ³obezkiego. Ania startowa³a w
kategorii klas I-III. Gratulujemy Ani
udzia³u i piêknej recytacji oraz ¿yczymy dalszych sukcesów. Aniê przygotowywa³a p. Zofia Ungerman. (o)
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Eliminacje powiatowe

Konkursy recytatorskie
rozstrzygniête

(£OBEZ) W £obeskim Domu
Kultury odby³y siê 11 lutego eliminacje powiatowe Ma³ego Konkursu
Recytatorskiego i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Spotkali siê tu finaliœci eliminacji
gminnych.
Recytatorów w obu konkursach
ocenia³o jury w sk³adzie: Iwona Kowalska-Zych (przew.), Barbara Radzikowska, Sabina Bil i Anna Magdalan.
W eliminacjach powiatowych
Ma³ego Konkursu Recytatorskiego
udzia³ wziê³o 24 wykonawców indywidualnych.
Laureaci i wyró¿nieni
Kategoria klas I-III
Laureat: Bartosz Zapa³a, Publiczna Szko³a Podstawowa w Be³cznej, op. Magdalena Kubiak.
Wyró¿nienia: Zuzanna Kogut,
Publiczna Szko³a Podstawowa w
Be³cznej (op. Magdalena Kubiak) i
Julia Wierudzka, Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie, op. Bo¿ena Wójtowicz.
Kategoria klas IV-VI
Laureat: Maja D¹browska, Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie, op.

Izabela Moœcicka.
Wyró¿nienia: Maria Buszta,
Szko³a Podstawowa w Resku (op.
Beata Madej) i Marta Wójtowicz,
Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie,
op. Izabela Moœcicka.
Kategoria gimnazjum
Laureat: Gabriela Prygiel, Zespó³
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie, op.
Jolanta Czajka.
Wyró¿nienie: Adrianna Szczeœniak, Zespó³ Szkó³ w Resku, op.
Agnieszka Grad.
W eliminacjach powiatowych
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego udzia³ wziê³o 4 wykonawców indywidualnych.
Laureaci i wyró¿nieni
Laureaci: El¿bieta Olek, Zespó³
Szkól w £obzie (op. Jolanta Manowiec) i Paulina Banacka, Zespó³
Szkó³ w £obzie, op. Anna Boguszewska-W¹sowicz.
Wyró¿nienie: Julia Poniewiera,
Zespó³ Szkó³ w £obzie, op. Jolanta
Manowiec.
Kategoria Poezja Œpiewana
Laureatka: Patrycja Jaremko,
Zespó³ Szkó³ w £obzie, op. Robert
Jaremko, akompaniator - Grzegorz
Stefanowski. (r, foto: starostwo)
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Skazani za polskoœæ - wspomnienia

D

orka szybko zeskoczy³a z
wozu i wci¹gnê³a psa na
siano, bowiem jemu zagra¿a³o najwiêksze niebezpieczeñstwo. W walce o ¿ycie zawsze wilki
wychodzi³y zwyciêsko, a psy, wierni
s³udzy cz³owieka, ginê³y - by³y zbyt
p³ochliwe w obecnoœci „pana stepów”. Kiedyœ nasz syn Wojtek,
maj¹c mo¿e 4 lata, by³ z ojcem na
spacerze i przechodz¹c obok domostwa, gdzie na wybiegu hasa³ olbrzymi bernardyn, stan¹³ i z dzieciêcym
podziwem w g³osie powiedzia³ o nim
„pan pies!” A dla nas w stepie to by³
„pan wilk”, który potrafi byæ straszny, podczas gdy nasze psy to by³y
tylko psiaki, z którymi dzieci chêtnie
siê bawi³y. Tak by³o z wilkiem w stepie. To by³ pan, którego nale¿a³o siê
baæ, nie cz³owieka, którego spotyka³o siê rzadko, bo w stepie ludzie raczej chêtnie siê spotykali i pozdrawiali, jak na szlakach turystycznych.
Natomiast wilka nikt, ani cz³owiek,
ani zwierzê, spotkaæ nie mia³o ochoty. Tak wiêc wci¹gn¹wszy naszego
psa na wóz, zaczê³yœmy biæ wid³ami
o wid³y i krzyczeæ, piszczeæ. Wilk
przez d³u¿sz¹ chwilê jeszcze siedzia³
jak zaklêty, a w koñcu ruszy³ truchtem, oddalaj¹c siê z wyraŸn¹ niechêci¹ od naszej grupy. A nasz pies dr¿a³
na ca³ym ciele, tak¿e i wo³y dalej
groŸnie krêci³y ³bami i parska³y
gniewnie. Wilk natomiast przeniós³
siê nad jeziorko niedaleko drogi i
udawa³, ¿e siê nami ju¿ wcale nie interesuje. Wystarczy³o jednak, ¿e
wóz ruszy³ w kierunku powrotnym,
drog¹ ku wsi, aby wilk tak¿e ruszy³ za
nami. Czaj¹c siê, poleguj¹c w koleinach, odprowadzi³ nas do pierwszych domów we wsi, sk¹d zawróci³
i pogna³ w step - pewnie niezadowolony z siebie, jako ¿e „panowie” te¿
bywaj¹ z siebie niezadowoleni,
szczególnie wtedy, gdy im siê coœ
nie uda.
Któregoœ roku, a by³o to wtedy,
kiedy og³osili w ko³chozie koniec II
wojny œwiatowej, pracowaliœmy w
polu przy ¿niwach, ok. 20 km od wsi.
By³o gor¹ce i upalne lato. Pamiêtam,
¿e brakowa³o nam nie tylko jedzenia,
ale i zwyk³ej wody do picia. Brygadzista zebra³ sam¹ m³odzie¿ - o ile
dzieciaki w wieku 14-16 lat mo¿na
zaliczyæ do m³odzie¿y, doros³ych
praktycznie w ko³chozie nie by³o,
mê¿czyŸni jeszcze nie wrócili z frontu, a je¿eli nawet, to bez nóg lub r¹k.
Kobiety wykorzystywano do gotowania, dojenia krów itp. krz¹taniny
ko³o siedziby ko³chozu. Tylko kobiety bezdzietne i m³odzie¿ wysy³ano do brygady, która nocowa³a w
stepie w barakowozie. Jada³o siê ja-

kieœ zalewajki ze wspólnego kot³a i
dzicza³o w stepie razem z jego dzik¹,
nieokie³znan¹ roœlinnoœci¹ i zwierzêtami, które zdo³a³y wy¿yæ w tamtejszych warunkach. Pamiêtam, ¿e do
ubrania nie mieliœmy ju¿ prawie nic.
Mama uszy³a mi i sobie spódnice ze
starego koca, który dostaliœmy z jedynej paczki z UNRA, któr¹ otrzymaliœmy na zlecenie wujka Kazika, który by³ ju¿ w Armii Andersa. Koc by³
cienki, wytarty, ale mimo wszystko
niesamowicie grza³ w dzieñ, a w nocy
s³u¿y³ jednoczeœnie za przykrycie na
pryczy w barakowozie, wiêc mo¿na
by³o wytrzymaæ. S³u¿ba nie dru¿ba.
Od œwitu do nocy trzeba siê by³o w
tej spódnicy sma¿yæ w pe³nym kontynentalnym s³oñcu. Pech chcia³, ¿e
przy zeskakiwaniu ze ¿niwiarki, ta
niezbyt przystosowana do prac polowych spódnica, pêk³a mi na ca³ej
d³ugoœci. Zszy³am t¹ rzadk¹, miêkk¹
materiê ŸdŸb³em pszenicy, a poniewa¿ mia³o siê ku wieczorowi, mog³am
zameldowaæ brygadziœcie, ¿e muszê
zejœæ z maszyny, bo muszê iœæ do
chaty zaszyæ spódnicê. Brygadzista
myœla³, myœla³, jak to nazajutrz zorganizowaæ brygadê bez jednej duszy. Wyda³ zezwolenie na odmeldowanie siê do wsi pod warunkiem, ¿e
zapêdzê parê wo³ów, które zupe³nie
zaniemog³y i do pracy w brygadzie
ju¿ siê nie nadawa³y. Letnie noce w
Kazachstanie by³y bardzo rzeœkie,
wiêc i droga nie wyda³a mi siê trudna
do pokonania, mimo ¿e mia³am na
koncie ca³y, ciê¿ki dzieñ pracy. By³am ju¿ zahartowan¹ m³od¹ ko³choŸnic¹, zarabiaj¹c¹ „trudodni” na
utrzymanie mamy i brata. Nie jakiœ
tam „ispugannyj polskij inteligient”
- co w ko³chozowym odczuciu mia³o
wyraz zdecydowanie obraŸliwy.
Ruszy³am zaopatrzona w biczysko i pogania³am pocz¹tkowo przed
sob¹ parê chorych wo³ów, którym
wcale nie uœmiecha³a siê jakakolwiek piesza wêdrówka, a tak d³ugiej,
bo ponad 20 km przez noc, to ju¿
nawet nie spodziewa³y siê. Obejrza³am siê za siebie, bo tylko tam, przy
ognisku, gdzie siedzia³a brygada,
by³o widaæ trochê œwiat³a. Za chwilê
zaczê³y ukazywaæ siê niebieskie
œwiate³ka, gwiazdy, które chyba nigdzie na œwiecie nie œwiec¹ tak jasno, jak tam, w Kazachstanie, nad
bezkresnym stepem. Zrobi³o mi siê
nawet tak jakoœ radoœnie na duszy,
kiedy ksiê¿yc wyp³yn¹³ na niebosk³on w ca³ej swojej okaza³oœci. Zapomnia³am o nocnych, stepowych
strachach. Droga by³a jedna, wiêc
je¿eli siê z niej nie zboczy³o samochc¹c, to zab³¹dziæ by³o raczej trudno. Wesz³am z wo³ami ju¿ na czwarty

pagórek, zwany przez tamtejszych
mieszkañców „uwa³em”. Rozdziela³
on dwa oczka ma³ych syberyjskich
jeziorek, które latem prawie wysycha³y. Raptem zaczê³y mi migaæ jakieœ nietypowe œwiate³ka na ziemi.
W pierwszej chwili (marzycielka) pomyœla³am, ¿e to gwiazdy odbijaj¹ siê
na wodzie, ale kiedy te œwiate³ka stawa³y siê coraz bardziej ruchliwe zrozumia³am - wilki !!! Wilki zwietrzy³y chore wo³y - ³atw¹ zdobycz.
JE¯
W tym roku kupi³am mojemu
mê¿owi, jako prezent imieninowy,
kamiennego je¿a. W mojej wyobraŸni jest to symbol bezbronnoœci. Ten
jest wykuty z jaspisu rêk¹ artysty,
kolce ma podbielane, a ca³y jest popielato-be¿owy. Pyszczek - ryjek ma
g³adki i sympatyczny, oczka bystre,
okr¹g³e i wygl¹d sympatycznego
zwierz¹tka. I pomyœleæ, ¿e w Kazachstanie, gdy mia³am 14 lat, taki w³aœnie niewinny, ma³y je¿yk stan¹³ na
mojej drodze.
Wraca³yœmy z kilkoma innymi

dziewczêtami z pracy w polu, by³ to
przednówek, jak zwykle najtrudniejszy dla przetrwania w stepach okres
- maj, mo¿e pocz¹tek czerwca. Zmêczone ledwo pow³óczy³yœmy nogami. Stepowa droga pe³na wyboi, szara. Na dworze te¿ ju¿ mia³o siê ku
zachodowi. Raptem poczu³am uk³ucie w du¿y palec u nogi, takie bardziej bolesne ni¿ to, które dawa³y
trawy. Spojrza³am w dó³, a tu¿ u moich bosych stóp le¿a³ je¿yk - ma³a
zwiniêta kolczatka. Dziœ przenios³abym go w ustronne, bezpieczne
miejsce, ¿eby ktoœ nie zrobi³ mu
krzywdy, wtedy jednak sta³o siê inaczej - wziê³am je¿a, schowa³am do
torby i zanios³am do domu, szczêœliwa, ¿e trafi³o siê coœ ¿ywego. Domem
naszym wówczas by³a izba przechodnia w ziemiance, któr¹ pañstwo
¯eromscy kupili od Rosjan zaraz po
przyjeŸdzie, a do której przyjêli nasz¹
trójkê - prawdopodobnie z litoœci,
kiedy ju¿ ¿adna ko³choŸnica nie
chcia³a nas przyj¹æ - samotnej kobiety z dwójk¹ dzieci. Szczególnie „bezu¿yteczny” by³ w tym czasie Józio.
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Haliny Kopeæ, z d. Opuchlik (cz. 5)
Liczy³ sobie jakieœ 3-4 latka i do tego
ciê¿ko chorowa³ na malariê ju¿ od
dwóch, mo¿e trzech miesiêcy, zanim
Mamie uda³o siê zdobyæ chininê,
któr¹ ktoœ przywióz³ z odleg³ego o
40 km punktu felczerskiego, zlokalizowanego w innym ko³chozie. Nie
mieliœmy ju¿ nic do zaoferowania
ko³choŸnicom w zamian za zakwaterowanie. Dziecko nasze mizernia³o,
chud³o w oczach, a tu znów przednówek, wiosna. Przynosi³am worki
trawy, lebiody, stepowej cebuli, jakieœ pokrzywy, z których Mama
próbowa³a skleciæ „lepioszki” - takie placki, ¿eby by³o coœ treœciwego do zjedzenia. Placki takie z samego zielska nie chcia³y siê trzymaæ,
trzeba by³o do nich dodaæ chocia¿
jedno jajko albo troszkê m¹ki. O to
jednak by³o zawsze najtrudniej.
Wszelkiego typu zalewajki z zielska, gotowane na samej wodzie,
by³yby dobre w dzisiejszych czasach dla odchudzaj¹cych siê, ale
wówczas dla nas wynêdznia³ych, i
chudn¹cych, nie na wiele siê zdawa³y.
Pamiêtnego dnia, kiedy wraca³am z je¿ykiem, mama i Józio siedzieli
smutni przy ognisku na podwórku
przed ziemiank¹ i gotowali tak¹ w³aœnie zielskow¹ zupê. Ognisko w ko³chozie to by³ taki rodzaj letniej kuchni. Uk³ada³o siê dwa plastry - skiby
ziemi doœæ grubo wykrojonej, przeroœniêtej korzeniami trawy, ¿eby to
siê nie rozsypywa³o. Uwzglêdniaj¹c
kierunek wiatru, kopa³o siê niewielki
do³ek i na tym stawia³o siê sagan taki ¿eliwny, brzuchaty garnek, jedyny, jaki by³ w posiadaniu.
Odleg³oœæ miêdzy plastrami musia³a byæ dopasowana, ¿eby garnek
nie wpad³ do œrodka. Kamieni w stepie nie by³o, ale czasem mo¿na by³o
zdobyæ ceg³y, które w znacznej mierze poprawia³y techniczn¹ stronê
kuchni.
Najwa¿niejszym ceremonia³em
by³o rozpalanie ogniska. Nie by³o
zapa³ek - do rozpalania u¿ywa³o siê
krzesiwa, co wymaga³o nie lada
umiejêtnoœci, a w tej w³aœnie dziedzinie zawsze mê¿czyŸni, nawet ci najm³odsi byli lepsi od kobiet. Kobiety
natomiast celowa³y w przechowywaniu ¿aru - ognia w piecu lub nawet
takim polowym palenisku (je¿eli
oczywiœcie nie by³o w miêdzyczasie
deszczu). Dopalaj¹ce siê wêgliki
otula³o siê ceg³ami lub ziemi¹, ¿eby
siê ¿arzy³y i nie zgas³y do nastêpnego dnia. Najlepszym i powszechnie
dostêpnym opa³em w stepie by³ „kiziak” - takie bydlêce „placki” zostawiane przez krowy i wo³y na pastwiskach w stepie lub w polu. Zbiera³o

siê te „placki” z du¿ym pietyzmem.
Ca³e worki takiego opa³u przynosi³am na w³asnych plecach do domu,
chwiej¹c siê pod ich ciê¿arem - dla
mnie wtedy wa¿y³ tyle, co pewnie
dla górnika worek wêgla, albo dla
drwala nosid³a wy³adowane wi¹zk¹
drewna. „Kiziaki” zbiera³o siê ju¿ suche albo podsuszone kontynentalnym s³oñcem. Suchy lubi³ siê kruszyæ w worku, natomiast ten podsuszony lepiej siê trzyma³, ale mia³
wiêkszy ciê¿ar w³aœciwy. W zwi¹zku
z tym na moich plecach te¿ by³ bardziej odczuwalny. Taki zebrany „kiziak” gromadzi³o siê przez ca³e lato,
¿eby starczy³o go na zimê. Opa³ gromadzi³o siê w zadomowej szopce z
³atwym dostêpem w zimie, kiedy zawiewa³o œniegiem. Ognisko rozpala³o siê such¹ traw¹ lub s³om¹, dmuchaj¹c w roz¿arzone „kiziakowe” wêgielki. Po rozpaleniu dok³ada³o siê
suchych, nowych „placków” i ognisko by³o gotowe.
Przy takim w³aœnie ognisku zasta³am Mamê. Pamiêtam, ¿e wyda³a
mi siê jakaœ wyj¹tkowo smutna.
Sama te¿ ciê¿ko przechorowa³a malariê, teraz chorowa³ Józio. Majaczy³,
kiedy temperatura dochodzi³a do 40
st. C. Prosi³ mleka.
Przynios³am je¿yka i po³o¿y³am
go przed nimi. Je¿yk pole¿a³ chwilkê
i zacz¹³ wysuwaæ pyszczek spod
swoich kolców. Mama dotknê³a go
patykiem, który trzyma³a w rêku do
poprawiania ognia. Je¿yk ponownie
siê skuli³. W saganie, który sta³ nad
ogniskiem, bulgota³a ju¿ woda z lebiod¹. Je¿ by³ jedynym zwierz¹tkiem, jakie uda³o nam siê zdobyæ od
miesiêcy! Nie wiem, co Mama pomyœla³a, ale ja by³am tak odrêtwia³a po
ca³ym dniu pracy w polu i pokonaniu
iluœ tam kilometrów drogi stepowej,
¿e by³o mi wszystko jedno. Józio
popatrzy³ zdziwiony, jak Mama jednym ruchem wrzuci³a je¿yka do
ogniska. Je¿ upiek³ siê ¿ywcem - inaczej nie mo¿na go by³o w tamtejszych warunkach zabiæ, przeszkadza³y kolce, a z drugiej strony wypuœciæ go niech sobie dalej ¿yje, podczas gdy my przymieramy g³odem?
Nie, na to w ówczesnym stanie nie
mogliœmy sobie pozwoliæ. Zreszt¹
nie by³o czasu na rozwa¿ania humanitarno-ekologiczne, gdy w brzuchach burcza³o z g³odu. Osmolony i
upieczony je¿ przypomina³ trochê
malutk¹ œwinkê, któr¹ cz³owiek przeznaczy³ na ci¹g³e po¿eranie. Wiêc i
my zabraliœmy siê do konsumpcji
je¿a. Tym bardziej, ¿e zapach pieczonego œwie¿ego miêsa tak podra¿ni³
nasze zmys³y, ¿e od razu znaleŸliœmy
siê przy saganie i zaczêliœmy toczyæ

nasz¹ walkê o przetrwanie. Mama
jednak zaproponowa³a mi: „...Halinko, chodŸ zobaczymy najpierw, czym
taki je¿ siê ¿ywi”. Nie wiem czy zamierzenie, czy te¿ nie, byæ mo¿e podœwiadomie Mama chcia³a ochroniæ
Józia - to najm³odsze, chore i bezbronne dziecko przed nasz¹ pozbawion¹ kontroli reakcj¹ na œwie¿e pieczone miêso. Rozkroi³a je¿owi ¿o³¹dek, w którym znalaz³yœmy jeszcze
niestrawione szcz¹tki polnych myszy. Ja ju¿ mia³am dosyæ. Mama z
natury brzydz¹ca siê wszystkiego, a
do tego panicznie boj¹ca siê myszy
- je¿a te¿ ju¿ nie tknê³a. Józiowi, który
nie by³ jeszcze ska¿ony cywilizacj¹ i
z³ymi przyzwyczajeniami, ale za to
g³odny by³ do szpiku koœci, taka
nasza powœci¹gliwoœæ przy garnku
by³a bardzo na rêkê. Zjad³ sam ca³ego je¿a, popi³ cienk¹ zupk¹ zieln¹ i
zasn¹³ na ziemi przy ognisku. S³oñce
ju¿ zgas³o, a my z Mam¹ by³yœmy
tego wieczora wyj¹tkowo ma³o rozmowne. Byæ mo¿e Józiowi, po tej
„sytej” je¿owej kolacji, przyœni³a siê
Polska, o której zawsze mu tyle opowiada³am? A mo¿e na skutek dzia³ania ju¿ chininy Józio po raz pierwszy
od wielu miesiêcy tê noc przespa³
spokojnie i zacz¹³ powoli wracaæ do
zdrowia.
Ja natomiast po latach mam
ochotê wszystkim je¿om postawiæ
pomnik! Dlatego te¿, pomimo tych
smutnych skojarzeñ, kupi³am kamiennego je¿a i ofiarowa³am go mê¿owi jako mój grzech z g³odu pope³niony. Niech mi obydwaj wybacz¹.
G£ÓD
W miarê up³ywu czasu ¿ycie w
stepie stawa³o siê bardziej do przetrzymania, a o to przecie¿ chodzi³o.
Wytrzymaæ, przetrzymaæ, nie daæ siê
poróœæ traw¹ stepow¹ lub zmieniæ w
wilka.
Najtrudniej przetrzymaæ by³o
g³ód, który towarzyszy³ nam wszêdzie i ci¹gle. Z g³odu mo¿na by³o
wyæ, ogryzaæ palec, zamarzn¹æ w
stepie lub po prostu w nim zasn¹æ na
wieki. Z g³odu siê puch³o, pow³óczy³o nogami, s³ania³o siê od œciany do
œciany, mia³o siê zawroty g³owy,
wymioty ¿ó³ci¹, czyszczenia. By³o
siê bezsilnym wobec s³oñca i mrozów, wobec wilka i stepu, stepu, który ch³on¹³ jak nigdy nienasycona
g¹bka nasze najskrytsze myœli i nadzieje i nasze najbardziej wychudzone i wynêdznia³e cia³a - szkielety,
daj¹c w zamian, o dziwo, nawet ca³kiem œwie¿e, rzeœkie kontynentalne
powietrze. Syciliœmy siê tym powietrzem codziennie i do woli. £api¹c je
chciwie p³ucami i stale pustym, ale

przygotowanym na przyjêcie ³yku
strawy - ¿o³¹dkiem.
Ten ci¹g³y niedosyt wytworzy³
obsesjê chêci prze¿ycia. Ponure
obrazy znajdowanych przypadkiem
w stepie zw³ok ludzi, którzy s³abli z
g³odu, nie osi¹gaj¹c zamierzonego
celu swej wêdrówki - stawa³y siê dla
nas bodŸcem do walki o ka¿dy dzieñ.
Nikt z nas, Polaków, m³ody czy stary,
nie mia³ ochoty zostaæ w stepie na
niezupe³nie nieludzkiej, ale na pewno nie naszej, niepolskiej ziemi. To
w³aœnie g³ód wyci¹ga³ nas z ziemianek w step, kiedy tylko przygrza³o
wiosenne s³oñce. Szczególnie my,
wiecznie g³odne i wiecznie niedo¿ywione dzieci chêtnie opuszczaliœmy
zimne nory, zwane chatami i szukaliœmy bez koñca czegoœ do jedzenia.
Dzieci Sybirackie, jak psy goñcze
szukaj¹ce i tropi¹ce zwierzynê, tak
my szukaliœmy zielonego listka lebiody, pokrzywy, cebuli, czosnku
stepowego, czy czegokolwiek, co
nadawa³oby siê do w³o¿enia do ust.
W lodowatej jeszcze wodzie wybiera³o siê czerpakami drobne rybki z
jeziora. Tylko myszy, pijawki i
szczaw by³ w odstawce. Szczaw by³
kwaœny, raczej pog³êbia³ ss¹cy
g³ód w ¿o³¹dku. Myszy by³y zbyt
zwinne, ¿eby daæ siê z³apaæ go³ymi
rêkami. Pijawki przez to swoje wpijanie siê w cia³o cz³owieka i wypijanie krwi jego by³y zbyt kanibalistyczne. W ka¿dym b¹dŸ razie na
naszym etapie g³odu nie zosta³y
jeszcze zaakceptowane, tym bardziej, ¿e ile razy sta³o siê w wodzie,
¿eby wyci¹gn¹æ ŸdŸb³o tataraku,
sitowia lub po prostu ³owi¹c ma³e
rybki, te czarne wê¿yki rzuca³y siê
na nasze dzieciêce nogi, natychmiast wysysa³y z nich resztki krwi.
Tote¿ czerpanie pokarmu z jezior
by³o doœæ k³opotliwe - polega³o jakby i na polowaniu. Na brzegu sta³o
siê tak d³ugo, póki nie upatrzy³o siê
miejsca, w którym rós³ tatarak.
Szybko wskakiwa³o siê do wody,
mocowa³o ze ŸdŸb³em i równie szybko ucieka³o z wody. Mimo to zwykle
zd¹¿y³o siê przyczepiæ do go³ych
nóg kilka pijawek, które nale¿a³o
natychmiast z cia³a wyci¹gn¹æ. W
czynnoœci tej obowi¹zywa³a pewna
solidarnoœæ i dzieci sobie wzajemnie pomaga³y. Pijawki wpija³y siê
raczej bezboleœnie, wiêc mo¿na by³o
samemu nie zauwa¿yæ miejsca na
w³asnym ciele, w którym tkwi³ czarny robal wysysaj¹cy krew. Trzeba
by³o poddaæ siê ogl¹daniu drugiej
osobie i tu ju¿ Ruscy, Polacy, Kozacy - œwiadczyliœmy sobie ¿yczliwie
us³ugi nawzajem - step kreowa³ narodowoœæ. Cdn.
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FERIE ZIMOWE
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Ferie w bibliotece w £obzie,
czyli dla ka¿dego coœ
ciekawego
Od godziny 12.00 do godziny 14.00
19.02.2014 r. (œroda) ci¹g dalszy przygód w lesie. O godz. 13.00 teatr edukacji
i profilaktyki „Maska” z Krakowa, przedstawi spektakl pt. „Z ekologii niech œwiat
s³ynie”.
20.02.2014 r. (czwartek) „Bajki, które lecz¹” - zajêcia biblioterapeutyczne,
zabawy integracyjne.
21.02.2014 r. (pi¹tek) podró¿ do zimowej krainy - g³oœne czytanie opowiadania
o zimie, zabawa z ba³wanem.
Konkurs plastyczny - „Zimowy krajobraz”.

Ferie w Centrum Kultury
w Resku i œwietlicach
- I tydzieñ
Centrum kultury zaprasza:
Poniedzia³ek:
10:00-11:00 - teatr dla dzieci pt. „Tajny kod tam-tamów”- czyli podró¿ do Afryki
z ptakiem dodo w poszukiwaniu zaginionej rodziny.
11:00 -12:00 - „w rytmie hip-hopu” - czyli nauka tañca hip-hop - grupa m³odsza
12:30 -14:00 - warsztaty plastyczne - grupa starsza
Wtorek:
10:00-11:00
11:00 -12:00
12:30 -14:00
14:00 -15:00
15:00 -16:30
Œroda:
10:00-12 :00
12:30 -14:00
Czwartek:
10:00-11:00
11:00 -12:00
12:30 -14:00
14:00 -15:00
Pi¹tek:
10:00-12 :00
12:30-14:00
14.00- 16.00
Sobota:
10:00-12:00
09:00-15:00

- „zostañ m³odym artyst¹”- czyli warsztaty plastyczne
- grupa m³odsza
- „w rytmie hip-hopu” - czyli nauka tañca hip-hop - grupa m³odsza
- warsztaty plastyczne - grupa starsza
- „w rytmie hip-hopu” - nauka tañca hip-hop - grupa starsza
- „w œwiecie muzyki” - warsztaty muzyczne (dla wszystkich
chêtnych)
- „zostañ m³odym artyst¹” - warsztaty plastyczne
- grupa m³odsza
Konkursy, zabawy, gry, zajêcia ruchowe przy muzyce, spacery
- warsztaty plastyczne - grupa starsza
- „zostañ m³odym artyst¹” - czyli warsztaty plastyczne
- grupa m³odsza
- „œpiewaæ ka¿dy mo¿e” - zajêcia wokalne (karaoke)
- grupa m³odsza
- warsztaty plastyczne - grupa starsza
- „œpiewaæ ka¿dy mo¿e” - zajêcia wokalne (karaoke) grupa
starsza
- „zostañ m³odym artyst¹” - warsztaty plastyczne
- grupa m³odsza
Konkursy, zabawy, gry, zajêcia ruchowe przy muzyce, spacery
- warsztaty plastyczne - grupa starsza
- nauka gry na bêbnach afrykañskich
- taniec afrykanski (dla wszystkich chêtnych)
- warsztaty wokalne (dla wszystkich chêtnych)
- warsztaty muzyczne (dla wszystkich chêtnych)

Œwietlice wiejskie (Gardzin, Iglice, Lubieñ Dolny, £abuñ Wielki, £osoœnica, £ugowina, Przemys³aw, Siwkowice, £agiewniki, Starogard )zapraszaj¹ od poniedzia³ku
do pi¹tku na zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y: plastyczne, gry i zabawy ruchowe,
piesze wycieczki, zabawy na œwie¿ym powietrzu, gry komputerowe, konkursy.

BIURO OG£OSZEÑ
TYGODNIKA £OBESKIEGO
TEL. 91 39 73 730; 504 042 532
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Bezpieczne ferie 2014

(WÊGORZYNO) 11 lutego
szko³ê podstawow¹ w Wêgorzynie
odwiedzili przedstawiciele wielu
s³u¿b mundurowych. Goœciliœmy
saperów z Patrolu Rozminowania
nr 4 z 2 Brygady Zmechanizowanej
w Z³ocieñcu, którzy w ramach realizowanego projektu „Niewypa³y Stop - Wezwij Saperów” przeprowadzili z uczniami z klas I-VI szkolenie prewencyjno-edukacyjne.
Podczas tego szkolenia ¿o³nierze
zapoznali dzieci z prac¹ sapera oraz
z zasadami postêpowania w przypadku znalezienia niewypa³ów. W
trakcie ogl¹dania prezentacji multimedialnych uczniowie zobaczyli
tak¿e, jak niebezpieczny jest kontakt
z ró¿nego rodzaju œrodkami wybuchowymi. Niestety jest to prawdopodobne, gdy¿ na terenie naszego
województwa bardzo czêsto odkrywane s¹ niewypa³y z okresu II wojny
œwiatowej, a tak¿e istnieje mo¿liwoœæ znalezienia niewybuchów i
niewypa³ów w pobli¿u poligonu w
Drawsku Pomorskim.
Saperzy uœwiadomili uczniom, ¿e
zbieranie, podnoszenie, czy nawet
dotykanie czasami niepozornie wygl¹daj¹cych przedmiotów mo¿e zakoñczyæ siê tragicznie.
Du¿¹ atrakcj¹ dla wszystkich by³
pokaz rozbrojonych pocisków i
sprzêtu saperskiego. Uczniowie
mieli mo¿liwoœæ trzymania specjalistycznego sprzêtu do wykrywania
przedmiotów niebezpiecznych, a
tak¿e za³o¿enia kamizelki i he³mu sapera. Spotkanie z saperami dla
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uczniów naszej szko³y by³o nie lada
atrakcj¹.
W tym dniu dodatkowo w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2014”
uczniowie klas 0-III spotkali siê z
policjantk¹ z KPP w £obzie, która
wspólnie ze stra¿akami z KP PSP w
£obzie i z OSP z Wêgorzyna oraz ze
stra¿nikiem miejskim przypomina³a
najm³odszym o podstawowych zasadach, którymi nale¿y siê kierowaæ
podczas zabaw zimowych, a tak¿e w
¿yciu codziennym. Zaproszeni goœcie t³umaczyli dzieciom, jak maj¹ siê
zachowywaæ, aby nie spowodowaæ
zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia w³asnego oraz innych. W przypadku
zaistnienia takiego zagro¿enia pokazali co zrobiæ, aby ratowaæ siebie, a
byæ mo¿e i innych. Mundurowi byli
pod wra¿eniem wiedzy i umiejêtnoœci, jakimi wykazywali siê uczniowie
klas 0-III, stosuj¹c zasady udzielania
pierwszej pomocy. Uczniowie z du¿ym zaanga¿owaniem s³uchali cennych rad i zadawali wiele pytañ zaproszonym goœciom. Na zakoñczenie dzieci z oddzia³ów przedszkolnych otrzyma³y od prowadz¹cych
spotkanie elementy odblaskowe i
kolorowanki o bezpieczeñstwie pt.
„Bezpieczne dziecko”. Maluchy,
¿egnaj¹c siê z goœæmi, wrêczy³y im
w³asnorêcznie wykonane laurki.
Serdecznie dziêkujemy zaproszonym goœciom za bardzo ciekawe
i pouczaj¹ce spotkania.
¯yczymy wszystkim bezpiecznych ferii!
Dyrektor i nauczyciele Szko³y
Podstawowej w Wêgorzynie

Zakoñczy³y siê eliminacje so³eckie, bêd¹ gminne

Najlepsi z wiedz¹
po¿arnicz¹
(GMINA £OBEZ). W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega Po¿arom” zorganizowanym na szczeblu
so³eckim w Zagórzycach 25 stycznia udzia³ wziê³y dzieci i m³odzie¿ z
Zagórzyc, Ro¿nowa i Zajezierza. W
turnieju wziê³o udzia³ 17 osób.

W grupie szkó³ podstawowych
najwiêcej punktów zdobyli: Kacper
Leszczyñski (25), Grzegorz Latocha
(23) oraz Monika Kaczmarek (22).
Dla uczestników turnieju organizatorzy zorganizowali poczêstunek
dla uczestników turnieju oraz zaproszonych goœci.

W grupie szkó³ podstawowych
najwiêcej punktów zdobyli: Julia
Tyrañska (22), Klaudia Tytoñ (21),
Patrycja Stepiñska (20).
W grupie szkó³ gimnazjalnych
najwiêcej punktów zdobyli: Natalia
Czerwiñska (20), Alicja Stêpiñska
(17) oraz Agata Fedczak (16).

I Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega
po¿arom” na szczeblu gminnym odbêdzie siê 14.03.2014 o godz. 8.15
£obeski Dom Kultury.
W przerwie pokaz ratownictwa
medycznego przez pracowników
KPPSP w £obzie oraz segregacja
odpadów komunalnych omówi¹
pracownicy Urzêdu Miejskiego w
£obzie.
II Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega
Po¿arom” na szczeblu powiatowym
odbêdzie siê w dniu 19.03.2014 r. o
godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w £obzie. W przerwie zwiedzanie Komendy Powiatowej PSP w
£obzie oraz pokaz sprzêtu gaœniczego.
III Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega
Po¿arom” na szczeblu wojewódzkim
odbêdzie siê 26.04.2014 r. o godz.
10.00 w Gimnazjum w Resku. op

W turnieju zorganizowanym dla
dzieci i m³odzie¿y z miejscowoœci:
Bonin, Suliszewice oraz Budziszyn
udzia³ wziê³o 8 osób.
W grupie szkó³ podstawowych
najwiêcej punktów zdobyli; Gabryjela Zwierzchowska (25), Krystian
Loba (22), Jakub Daszyñski (21). W
grupie szkó³ podstawowych: Luiza
Loba (17).
W turnieju zorganizowanym 4
lutego dla dzieci i m³odzie¿y z:
Be³cznej, Klêpnicy, Przemys³awia,
Naæmierza, Poradza, Prusinowa
oraz Worowa udzia³ wziê³o 45 osób.

Ferie zimowe
z Poradni¹
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W £OBZIE ZAPRASZA
ŒRODA (26.02.2014 r.) godz. 12.00 - prezentacja metody terapeutycznej
poprawiaj¹cej zdolnoœæ koncentracji uwagi - eeg biofeedback - dla wszystkich zainteresowanych.
„PORANKIANTYDEPRESYJNE" - codziennie - od poniedzia³ku do pi¹tku - godz. 8.30- 9.30 Z U¯YCIEM LAMPY DO FOTOTERAPII - DLA DU¯YCH I MA£YCH (sesje 20 - 30 min. codziennie).
WTORKI (18.02.2014r. i 25.02.2014r.) - godz. 10.00 - 12.00 - zajêcia edukacyjne „I TY TO POTRAFISZ” - DZIECI Z KLAS III i IV.
CZWARTEK (27.02.2014r.) - godz. 15.00 - 16.00 - zajêcia edukacyjne dla
m³odzie¿y gimnazjalnej - „FERIE Z POMYS£EM”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Zapisy pod nr
telefonu 91 39 741 62 lub w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie, ul. M. Konopnickiej 42.
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Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz
Lista urzêdów, instytucji
i stowarzyszeñ:
• Starostwo Powiatowe w £obzie
• Urz¹d Miejski w £obzie
• Urz¹d Miejski w Resku
• Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
• Urz¹d Miejski w Dobrej
• Urz¹d Gminy w Radowie Ma³ym
• Powiatowy Urz¹d Pracy
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Zarz¹d Dróg Powiatowych
• Komenda Powiatowa Policji w
£obzie
• Posterunek Policji w Wêgorzynie
• Posterunek Policji w Dobrej
• Posterunek Policji w Resku
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
£obzie
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Resku
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Wêgorzynie
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Dobrej
• Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Radowie Ma³ym
• Sanepid £obez
• Powiatowy Lekarz Weterynarii
• Prokuratura Rejonowa w £obzie
• Wydzia³ Zamiejscowy S¹du Rejonowego w Gryficach
• Centrum Inicjatyw Wiejskich w
£obzie
• Centrum Integracji Spo³ecznej "Od
Nowa"
• ZUS
• Urz¹d Skarbowy
• ARiMR
• £obeski Dom Kultury

WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA

tygodnik ³obeski 18.2.2014 r.

Plebiscyt Tygodnika £obeskiego

5 tys. z³ dla zwyciêzcy!
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w
plebiscycie. W kupon nale¿y wpisaæ imiê
i nazwisko osoby, na któr¹ g³osujemy.
Plus przy nazwisku oznacza aprobatê dla
jego pracy i zadowolenie z niej, minus niezadowolenie z poziomu obs³ugi.

Osoba, która zdobêdzie najwiêcej
plusów przy nazwisku, otrzyma nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³ ufundowan¹ przez nasz tygodnik oraz sponsora Marcina Pietrzyka.
Po zsumowaniu punktów zostanie

POZYTYWNE OCENY

równie¿ wybrany "samorz¹d z klas¹".
Wype³nione kupony mo¿na przynosiæ do redakcji przy ul. S³owackiego
6 w £obzie, nades³aæ poczt¹ b¹dŸ pozostawiæ w punktach sprzeda¿y naszego
tygodnika.

NEGATYWNE OCENY

POWIAT
+ Ryszard Brodziñski – starosta (3)
+ Andrzej Gradus – radny Rady Powiatu (1)

POWIAT
- Jaros³aw Namaczyñski – dyrektor PUP £obez (2)
- Grzegorz Tokarski PUP – £obez (1)

GMINA£OBEZ
+ Magdalena Chmura – sekretarka UM £obez (60)
+ Ireneusz Kabat – wiceburmistrz £obza (28)
+ Mieczys³aw Fojna – UM £obez (25)
+ Wies³awa Romejko – radna RM £obez (19)
+ Katarzyna Micha³owska S¹d £obez (13)
+ Lidia Jadczyszyn – Urz¹d Skarbowy (9)
+ Grzegorz Urbañski UM £obez (8)
+ Katarzyna Micha³kowska – kurator S¹dowy (3)
+ Aneta Dajnowska UM £obez (4)
+ Agnieszka Kielar – UM £obez (2)
+ Zbigniew Gromek - UM £obez (1)
+ Irena Libiszewska – UM £obez (2)
+ Olga Radziwanowska – UM £obez (1)
+ Eugeniusz Szymoniak – dyr. Biblioteki w £obzie (1)
+ Ryszard Sola – burmistrz £obza (1)
+ Ewa Ciechañska – UM £obez (1)
+ Stanis³aw Wierudzki - UM £obez (1)

GMINA£OBEZ
- Ryszard Sola – burmistrz £obza (75)
- Mieczys³aw Fojna – UM £obez (16)
- W³adys³aw Tabaka – radny RM £obez (15)
- Monika Jarzêbska – sekretarz UM (13)
- Dariusz Ledzion – £DK (6)
- Helena Szwemmer – radna RM (6)
- Zbigniew Pude³ko – radny RM (5)
- Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (5)
- Bo¿ena Zarecka – CIW £obez (4)
- Marian Kozioryñski – UM £obez (3)
- El¿bieta Graliñska – MGOPS £obez (3)
- Henryk Stankiewicz – radny RM (3)
- Zbigniew Martyniak UM £obez – (2)
- Janusz Skrobiñski – Radny RM £obez (2)
- Agnieszka Kielar – UM £obez (2)
- Irena Libiszewska – UM £obez (1)
- Jolanta Babyszko – dyrektor SP 2 £obez (2)
- Olga Radziwanowska – skarbnik UM (1)
- Magdalena Chmura – UM £obez (1)
- Iwona ¯y³a - UM £obez - (1)
- Bogdan Górecki – radny RM (1)

GMINADOBRA
+ Sebastian Kuran - UM Dobra (2)
GMINARESKO
+ Dariusz Siemasz – dyrektor ZS (4)
+ Mateusz Jaworski – informatyk UM Resko (1)
+ Arkadiusz Czerwiñski – burmistrz Reska (1)
+ Jolanta Furman – dyrektor CK Resko (1)
GMINAWÊGORZYNO
+ Monika KuŸmiñska – burmistrz Wêgorzyna (1)
+ Urszula Gajda – opiekunka w autobusie (1)

Kupon
+

GMINADOBRA
- Barbara Wilczek – burmistrz gminy Dobra (2)
GMINARESKO
- Jolanta Furman – CK (4)
- Danuta Mielcarek – sekretarz UM Resko (1)
- Dariusz Siemasz – dyrektor ZS Resko (1)
- Barbara Basowska – radna RM (1)

nr 5

pozytywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika ................................................................
miejsce jego zatrudnienia................................................................

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika ................................................................

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

• Centrum Kultury w Resku
• Biblioteki

miejsce jego zatrudnienia................................................................

Do listy mo¿na dopisywaæ kolejne propozycje.

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6
lub w punkcie sprzeda¿y gazet.

tygodnik ³obeski 18.2.2014 r.

Mi³e spotkania pokoleñ

Dzieñ Babci i Dziadka
w szkole podstawowej
w Runowie Pomorskim

21 oraz 22 stycznia w naszej
szkole goœciliœmy babcie i dziadków naszych najm³odszych
uczniów. Jak co roku, na to œwiêto
przygotowywaliœmy siê z wielkim
zapa³em i entuzjazmem.
Wszystkie dzieci wziê³y udzia³ w
tym œwiêcie. W ka¿dej klasie uczniowie przygotowali poczêstunek oraz
pokazali swoje umiejêtnoœci wokalne i recytatorskie. Zaproszeni goœcie w towarzystwie swoich wnucz¹t mogli mi³o spêdziæ czas w naszych szkolnych murach, przy s³od-

koœciach i smacznej kawie lub herbacie. Wiemy, jak wa¿ni w naszym ¿yciu
s¹ babcia i dziadek. Tak, jak we fragmencie wierszyka: „A ty mucho i komarze pijcie wodê powoli, by babciunia i dziadziunio mogli ¿yæ do
woli”, tak i my ¿yczymy im, aby mogli
nadal pomagaæ oraz swoj¹ m¹droœci¹ ¿yciow¹ wspieraæ w trudnych
momentach.
Uczmy dzieci, ¿e cz³owiek jest
tyle wart, ile sam mo¿e z siebie daæ.
A nasi przybyli goœcie, ju¿ sam¹
swoj¹ obecnoœci¹ na tym œwiêcie to
pokazali.
(szk)

Minus 30, 50 plus

Bezrobotni do wziêcia
(RADOWO MA£E). W ramach
dotacji z PUP pracê otrzyma tu 19
osób, najwiêcej z programu 50 plus.
- PUP k³adzie g³ówny nacisk na
zatrudnienie 50 plus. Zadeklarowa³em, ¿e przyjmê z tego programu dziesiêæ osób, bêd¹ to g³ównie sta¿e.
Warunek jest taki, aby minimum 50
procent zatrudniæ na miesi¹c. Za-

trudniê cztery osoby na roboty publiczne, tu obowi¹zuje dwumiesiêczne zatrudnienie ca³ej grupy.
Prace otrzyma równie¿ piêæ osób na
sta¿e z programu minus 30, warunkiem jest zatrudnienie po sta¿u na
minimum miesi¹c na umowê cywilno-prawn¹ – powiedzia³ podczas
sesji Rady Gminy wójt Józef Wypijewski.
MM

Dotacja - 87 tys. z³

Radowia po konkursie
(RADOWO MA£E) Jest ju¿ po
konkursie ofert na realizacjê zadania publicznego w zakresie upowszechnia kultury fizycznej i sportu.
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W tym roku w gminie Radowo
Ma³e dotacjê na to zadanie otrzyma³ klub sportowy Radowia z Radowa Ma³ego, graj¹cy w klasie A,
w wysokoœci 87 tys. z³.
(r)

5-lat dzia³alnoœci
klubu „KA-60”

Klub Kobiet Aktywnych „KA60” obchodzi³ w styczniu 5 lat dzia³alnoœci. Jego za³o¿ycielk¹ jest pani
Maria Sêkowska - znana mieszkañcom Reska i okolic nauczycielka biologii w LO. Charyzmatyczna postaæ
w czasie aktywnoœci zawodowej,
swoj¹ energiê wykorzysta³a równie¿
w okresie emerytalnym. Zaprosi³a
do Klubu osoby, które wed³ug niej,
wykazywa³y siê i wykazuj¹ przedsiêbiorczoœci¹ i aktywnoœci¹. Kobiety,
które zna³y siê tylko powierzchownie, stworzy³y zespó³ charakteryzuj¹cy siê wiêzi¹, wizj¹ twórcz¹ i kreatywnym sposobem spêdzania wolnego czasu.
W sk³ad Klubu wchodzi 20 osób.
Obecnie jego kierowaniem zajmuje
siê p. Wanda Dranczewska, która
czuwa nad realizacj¹ wypracowanych form pracy i aktywizuje cz³onkinie do nowych pomys³ów. Niew¹tpliwym wsparciem dla naszego
zgromadzenia jest przychylnoœæ i
pomoc dyrekcji i pracowników Centrum Kultury w Resku. Dziêki opiece
tej instytucji uda³o nam siê zorganizowaæ wiele ciekawych imprez.
Jak wygl¹da³a dzia³alnoœæ i jak
obecnie funkcjonuje klub „KA-60”?
Grupa kobiet aktywnych wypracowa³a ró¿norakie formy, s¹ to m. in.
„Kawiarenki”, „Spotkania z ciekawymi ludŸmi”, „Poznanie interesuj¹cych mieszkañców Reska”, „Zwiedzanie ciekawych miejsc”, „Spotkania i wyjazdy kulturalne”.
Scharakteryzujê pokrótce niektóre z wymienionych form dzia³alnoœci.
Có¿ to takiego „Kawiarenka”? To
forma spotkania przy kawie, herbacie i cieœcie, która aktywizuje spo³ecznoœæ Reska i okolic do poznawania kultury. Klub „KA- 60” zorganizowa³ wspólnie z Centrum Kultury
ju¿ 7 kawiarenek, które dotyczy³y po-

znawania regionalnych talentów w
zakresie poezji, rêkodzielnictwa, kabaretów, piosenki. Prezentowa³a
siê równie¿ aktorka Teatru Polskiego
ze Szczecina p. Ma³gorzata Iwañska
z monodramem „Droga Pani Kalino”.
Jedna z kawiarenek dotyczy³a równie¿ „Lasów okolic Reska”. Okaza³o
siê, ¿e forma ta coraz bardziej siê
popularyzuje i niektórzy mieszkañcy
czekaj¹ na kawiarenki z niecierpliwoœci¹.
Innym przyk³adem dzia³alnoœci
Klubu by³y spotkania z ciekawymi
ludŸmi. Mieliœmy okazje poznaæ znanego wszystkim profesora genetyki
Jana Lubiñskiego. Odby³y siê równie¿ spotkania m. in. z Burmistrzem
Reska p. Arkadiuszem Czerwiñskim,
p. Cecyli¹ Król-Judek, p. Hann¹
Szczeœniak, p. Rom¹ Kosiñsk¹, p.
Magdalen¹ Muszyñsk¹.
Ulubion¹ form¹ spotkañ cz³onkiñ Klubu s¹ wyjazdy np. do teatru
(Szczecin, Œwidwin), kina (Gryfice),
a tak¿e zwiedzanie okolic np. Troszczyna, Kulic, Tarnowa, Œwidwina,
Radowa Ma³ego.
Czêsto odwiedzamy dzieci ze
szko³y „Stowarzyszenie na rzecz
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, ruchow¹ i z autyzmem” w
Radowie Wielkim. Cz³onkinie klubu
s¹ zapraszane m. in. na „Filemony”,
„Œwiêto kwiatka”, „Spotkania œwi¹teczne”. Wspomagamy równie¿ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy w Centrum Kultury w Resku oraz organizujemy pomoc osobom chorym.
W ci¹gu 5 lat dzia³alnoœci „KA60” zd¹¿y³yœmy siê zaprzyjaŸniæ i
polubiæ. Myœlê, ¿e czas spêdzony w
Klubie „KA-60” nie by³ czasem straconym, a efektywnoœæ dzia³alnoœci
naszego zgromadzenia odczu³a tak¿e spo³ecznoœæ Reska. Cdn.
Halina Narolewska
cz³onkini Klubu „Ka-60”
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Konkurs Czytelników

VII Gala Sportu Powiatu £obeskiego
- 14 marca 2014 r. w Dobrej
Zapraszamy do konkursu pod
nazw¹: Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego 2013
roku w plebiscycie Czytelników
czasopism lokalnych.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ
sportowców WY£¥CZNIE NA
KUPONACH zamieszczonych w
kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego”,
„Nowego Tygodnika £obeskiego” i
„Gazety £obeskiej”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ
nazwisko jednego sportowca (w³asna kandydatura) z podanej ni¿ej listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹
udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupo-

ny mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub
przes³aæ lub z³o¿yæ na adres jednej z
redakcji - „Tygodnika £obeskiego”,
„Nowego Tygodnika £obeskiego”,
„Gazety £obeskiej”. Przyjmowane
s¹ tak¿e w sekretariatach: Urzêdu
Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu
Miasta w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego
w £obzie, Urzêdu Miejskiego w Dobrej, Starostwa Powiatowego w
£obzie oraz w biurze hali sportowowidowiskowej w £obzie.
5. Termin sk³adania kuponów do 12 marca 2014 r. do godziny 12.00.
Lista nominowanych osób w
kategorii: Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników (kolejnoœæ alfabetyczna osób zg³oszonych do tej
pory)

Gmina Dobra
Borysiak Kinga
Czy¿ak Weronika
Klenczar Piotr
Sadowska Milena

najlepszy sportowiec Gimnazjum w Dobrej,
lekkoatletyka UKS Arbod
najlepszy sportowiec SP w Dobrej
pi³ka no¿na MGLKS Sarmata Dobra
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Dobrej,
lekkoatletyka UKS Arbod

Gmina £obez
Borejszo Remigiusz
Deuter Laura
Gunera Mateusz
Kolej Jakub
Latocha Grzegorz
Lisik Marta
Maziarz Mateusz
Pulkowski Piotr
Romej Justyna
Skoniecki Patryk
Stêpiñska Patrycja
Turzyñska Anna

pi³ka no¿na MLKS Œwiatowid £obez
najlepszy sportowiec Gimnazjum w £obzie
najlepszy sportowiec Gimnazjum w £obzie,
lekkoatletyka Olimp £obez
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej nr 2
w £obzie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Be³cznej
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w £obzie
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w £obzie
pi³ka siatkowa MKS Olimp £obez
lekkoatletyka £KB Trucht £obez
najlepszy sportowiec Technikum Prywatnego
w £obzie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej nr 1
w £obzie
lekkoatletyka £KB Trucht £obez

Pieni¹dze na sport podzielone
(£OBEZ) Wczoraj podzielone
zosta³y pieni¹dze dla klubów sportowych, które bêd¹ realizowaæ zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w tym roku.
Do podzia³u by³o 240 tys. z³.
Oferty pod wzglêdem formalnym
merytorycznym sprawdzi³a komisja
konkursowa. Decyzj¹ burmistrza
kluby otrzyma³y nastêpuj¹ce kwoty:
1. £obeski Klub Biegacza

„Trucht” - 30 tys. z³
3. Uczniowski Klub Sportowy
Badmintona przy Szkole Podstawowej w Be³cznej – 8 tys. z³.
4. Miêdzyszkolny Klub Sportowy „Olimp” - 70 tys. z³.
5. UKS „Promyk” - 10 tys. z³.
6. Gminne Zrzeszenie LZS – 4,5
tys. z³.
7. TKKF „B³yskawica” - 16 tys. z³.
Dotacji nie otrzyma³ Ludowy
Klub Sportowy „Hubal” w £obzie.

Gmina Radowo Ma³e
Gajewska Karolina

najlepszy sportowiec Gimnazjum
w Radowie Ma³ym
Janiec Arkadiusz
najlepszy sportowiec Gimnazjum
w Radowie Ma³ym
Komosa Patrycja
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Kusyk Dorota
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Ledzion Krzysztof
pi³ka no¿na LKS Radowia Oldboje Radowo Ma³e
Lorent Izabela
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Sira Agnieszka
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Sobañski Kacper
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Radowie Ma³ym
Strzelczyk Dominika
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Taborska Klaudia
pi³ka koszykowa UKS Mini Gier Radowo Ma³e
Tchurz Anna
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Tchurz Sandra
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Wojciechowska Magdalena jeŸdziectwo KJ Amico Mo³dawin
Turzyñska Anna
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Siedlicach
¯a³obowska Natalia
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e

Gmina Resko
Celiñska Marta
Mañkowska Sandra
Parzyszek Wojciech
Puch Karolina
Sarnecka Paulina
Soroka Bart³omiej
¯urawik Adam

najlepszy sportowiec Gimnazjum w Resku
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w Resku
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Starogardzie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Resku
pi³ka siatkowa KS Janeczki Resko
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w Resku
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Resku

Gmina Wêgorzyno
Dombrowski Maciej
Ko³odyñska Anna
£achañski Marcin
Perdek Patrycja
Solis Bartosz

najlepszy sportowiec Gimnazjum w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Wêgorzynie
lekkoatletyka Gimnazjum w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim

Kupony mo¿na sk³adaæ w naszej redakcji: £obez, ul. S³owackiego 6.

KOPON KONKURSOWY
Najpopularniejszy sportowiec powiatu w
plebiscycie Czytelników „Tygodnika £obeskiego”
………………………………………………………….
( nazwisko i imiê sportowca)
Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Jaki sens maj¹ dla podatników tego typu spotkania urzêdników?

Balanga na 500 osób i 250 flaszek
(GRYFICE) Przez 11 lat
swojego panowania
w powiecie gryfickim
starosta Kazimierz Saæ
nie bardzo wiedzia³ o
istnieniu Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych
w powiecie. U schy³ku
trzeciej kadencji dojrza³,
¿e jest taka formacja
i postanowi³, ¿e zaprosi
stra¿aków z OSP na
„zakrapiane” spotkanie
do Gryf Areny
na 17 stycznia br.
W hali sportowej zjawi³o siê oko³o 500 osób, w tym wiêkszoœæ stanowili stra¿acy ochotnicy. Tylko z gminy Brojce przyjecha³o ich 131. W
holu Gryf Areny rolê gospodarzy
pe³nili starosta Kazimierz Saæ w towarzystwie pos³a Konstantego
Oœwiêcimskiego, którzy witali ka¿dego stra¿aka. Natomiast w szatni
honory pierwszego szatniarza pe³ni³
radny Rady Miejskiej w Gryficach
Bogus³aw Bakalarski.
W hali sportowej po lewej jej
stronie by³o czarno od mundurów
ochotników, po lewej jej stronie by³o
zielono od s³u¿b mundurowych, leœników, wojska, stra¿y granicznej.
Praw¹ i lew¹ stronê spina³ ³uk
sto³ów, przy których miejsce zaj¹³
starosta, przewodnicz¹ca Rady Powiatu Renata Korek, kilku radnych
gminy Gryfice z Klubu Razem, komendant KPP, z Trzebiatowa S³womir Ruszkowski. Przy sto³ach ochotnicy, na sto³ach zimne przek¹ski ful
wypas i wódeczka ¿ubrówka 0,5 litra
plus soczki. Do wypicia wychodzi³o
sporo, mog³o byæ ze 250 flaszek, a
mo¿e i wiêcej.
Kwadrans po 18. zniecierpliwienie uczestników biesiady staje siê
widoczne. W koñcu do mikrofonu

podchodzi druh Jan Lenard, wita
obecnych i prosi starostê o zabranie
g³osu.
- Szanowni Pañstwo, zanim rozpoczniemy uroczystoœci bardzo
proszê pañstwa wszystkich o powstanie. Za chwilê zostanie odegrany hymn stra¿aków. - powiedzia³ starosta. Wszyscy wstali, piersi wyprê¿yli. Z g³oœników pop³yn¹³ hymn
narodowy „Jeszcze Polska nie zginê³a”. Konsternacja wœród wojska i
stra¿aków, bo to przecie¿ nie œwiêto
pañstwowe.
- Dzisiaj mam niew¹tpliwie przyjemnoœæ goœciæ wszystkie s³u¿by
mundurowe powiatu gryfickiego –
mówi³ starosta. - Dzisiaj druga czêœæ
uroczystoœci wynika z corocznej
odprawy stra¿y po¿arnej, ale myœlê,
¿e ta odprawa bêdzie bardziej uroczysta, kiedy bêd¹ bardziej znakomici goœcie. Pozwoli³em sobie zaprosiæ
wszystkie s³u¿by mundurowe: nasze wojsko, stra¿ graniczn¹, osoby
które strzeg¹ lasów, naszych policjantów. Pozwólcie pañstwo, ¿e
szczególnie gor¹co powitam naszego parlamentarzystê, pana pos³a,
komendantów stra¿y po¿arnej, policji, dowódców wojska, szefów Nadleœnictwa, naszych duszpasterzy,
naszych w³odarzy i przedstawicieli
samorz¹dów i s³u¿b inspekcji powiatu gryfickiego. Po powitaniu starosta przekaza³
dalsze prowadzenie imprezy druhowi Janowi Lenardowi. Ten powiedzia³:
- Dzisiejsze spotkanie, to doskona³a okazja do podsumowania tego,
co by³o w minionym roku. Jest doskona³a okazja do podziêkowañ za
to, co by³o i przedstawiæ to, co przed
nami w nowym roku. Do zabrania
g³osu proszê prezesa Zarz¹du Powiatu OSP druha Franciszka Gródeckiego.
A druh Franciszek Gródecki opowiada³ o tym, gdzie OSP interweniowa³o, co robi³o i jak pomaga³o, gdzie
wyje¿d¿a³o, ile razy bra³o udzia³ w
ró¿nych konkursach i jakie konkur-

sy organizowa³o. O tym, ¿e polecenie starosty Sacia zosta³o wykonane. A polecenie dotyczy³o tworzenia
M³odzie¿owych Dru¿yn OSP i to
w³aœnie zosta³o wykonane, bo kilka
takich dru¿yn powsta³o.
Nastêpnie g³os zabra³ komendant Stra¿y Po¿arnej bryg. Edward
Pruski i na du¿ym ekranie przedstawi³ dokonania Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej w 2013 r. Mówi³ o samochodach, o wyjazdach do po¿arów i
wypadków samochodowych, itp.
Ponownie g³os zabra³ starosta
Saæ i zacz¹³ od tego, ¿e stra¿ak zawodowy, czy te¿ ochotnik zawsze spieszy z pomoc¹, niezale¿nie od tego
czy jest to powódŸ, tornado, itd. I na
Gryf Arenie zgas³o œwiat³o. Zapanowa³y ciemnoœci powitane gromkimi
brawami i gwizdami. Starosta wyt³umaczy³, ¿e to drobna awaria, ale efekty œwietlne s¹ przewidziane w nastêpnej czêœci uroczystoœci. Po usuniêciu awarii starosta przyst¹pi³ do
dekoracji wybranych stra¿aków tzw.
najwy¿szym odznaczeniem powiatowym - Z³otym Gryfem, jak ogólnie
wiadomo, wymyœlonym przez niego
samego. Przypominamy, ¿e pierwszego Z³otego Gryfa otrzyma³ œp.
wicepremier Andrzej Lepper na jednej z gali starosty.
Z³otych Gryfów starosta rozda³

du¿o, co mo¿e sugerowaæ, ¿e w trybie pilnym opró¿nia swój magazynek, bo nastêpca starosty nie bardzo wiedzia³by, co zrobiæ z tym fantem. Wydaje siê, ¿e s¹ to jakieœ kasandryczne wieœci. Byæ mo¿e, ale
mog¹ okazaæ siê prawd¹.
Po odznaczeniach by³y jeszcze
krótkie okolicznoœciowe wyst¹pienia. I w koñcu do akcji przyst¹pi³y
flaszeczki, nakrêtki zosta³y odkrêcone, a po hali sportowej roznios³a siê
aromatyczna woñ prosto z bia³ostockiej puszczy. Oficjalna uroczystoœæ zakoñczy³a siê po godz. 19. z
minutami. O godz. 20.00 ci najbardziej znudzeni halê sportow¹ opuœcili. My równie¿. Dopiero póŸniej
dotar³y do nas informacje, ¿e niektórzy z pozosta³ych pod wp³ywem
¿ubróweczki dali sobie po „buzi”. Interweniowa³a policja. Ale nie mo¿na
siê dziwiæ, w takim t³umie zawsze
znajdzie siê ktoœ, kto ma s³abe nerwy.
By³a te¿ karetka, bo samochód potr¹ci³ stra¿aka. Czyli trochê atrakcji
by³o.
Na koniec pozostaje pytanie - ile
to wszystko nas, podatników, kosztowa³o; przejazdy OSP z ca³ego powiatu, poczêstunek, wódka, pozosta³e koszty, w tym scenografia,
sprz¹tanie itd.
Maria Jakubowska
Gazeta Gryficka nr 3/2014
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Zapiski z pamiêci

Galeria naszych mieszkañców

Brajanek

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

Lipowiec
Spora wieœ, tzw. ulicówka. Ci¹gnie siê kilka kilometrów od lasu w
stronê wzgórz. Po lewej stronie
ci¹gn¹ siê ³¹ki, a po prawej pasy pól.
W wyniku wielokrotnych podzia³ów
maj¹tkowych, prawdopodobnie z
szerokich i d³ugich, powsta³y dzia³ki
w¹skie i d³ugie nawet na kilka kilometrów. By³a to metoda zaborcy na
sk³ócenie i rozdrobnienie maj¹tku
ch³opskiego, a teraz jest ju¿ tradycj¹.
Jedynie ³¹ki stanowi¹ jednolite i
zwarte kawa³ki, ale to sprawa ostatnich dwóch lat. Nie wiem kto i jak to
zrobi³, ale uda³o siê skomasowaæ
³¹ki, dobrze je zmeliorowaæ, obsiaæ
mieszank¹, zwapnowaæ i w drodze
losowania podzieliæ. Do dziœ trwaj¹
spory s³owne, ¿e ten to dosta³ a nie
wylosowa³ lepsz¹ dzia³kê, a mi siê
dosta³a ta najgorsza. Nikt ju¿ nie
pamiêta ile w tym niezagospodarowanym bagnie utonê³o byd³a i ¿e
byd³o wraca³o z takiego pastwiska
g³odne. Jeszcze siê taki nie narodzi³,
co by wszystkim dogodzi³. Ogólnie
ziemia s³aba, piaszczysta i w dodatku Ÿle nawo¿ona, wg geesowskiego
rozdzielnika, a nie wg potrzeb glebowych, to te¿ polityka pañstwa polskiego wobec ch³opa. Pomimo tego
ch³op ma siê nieŸle, ale inwestuje w
miasto, buduj¹c swoim dzieciom
domy w mieœcie. Tylko nieliczni
wi¹¿¹ przysz³oœæ swoich dzieci ze
wsi¹ i inwestuj¹ w gospodarkê.
Przybywa traktorów i innego sprzêtu. Najgorzej jest z kombajnami. Bo
jak takim wjechaæ na 2,5 metrowej
szerokoœci pole? Uprawia siê tu
ziemniaki, ¿yto, saradelê, tytoñ, i
inne uprawy polowe. We wsi jest
remiza z du¿¹ œwietlic¹. W œwietlicy
odbywaj¹ siê potupaje.
Potupaja
Na drzwiach remizy wisi kartka,
¿e w sobotê bêdzie zabawa w œwietlicy. Dziewczyny pytaj¹, czy idê na
potupajê. A co to jest? A taka zabawa, bêdzie jakiœ zespó³ albo bêd¹
puszczaæ muzykê z adapteru. Pewnie
¿e idê. Jestem ciekaw samej œwietlicy i zabawy. Bêd¹ te¿ inne dziewczyny. Okazuje siê, ¿e bawimy siê przy
adapterze. Dla mnie wszystko jedno.
Przysz³a te¿ Lodka, moja i dziewczyn
cioci kuzynka. Lodka jest w moim
wieku. Zabawa fajna. Wszyscy siê
bawi¹. Jedynie co mi trochê przeszkadza, to to, ¿e na krawêdzi sceny
siedz¹ stare babcie i pokazuj¹c palcami tañcz¹cych w g³os komentuj¹.
Basen p.po¿.
Niedaleko remizy jest porz¹dny
basen przeciwpo¿arowy. Widaæ , ¿e
niedawno wybudowany. Betonowe
œciany wysokie na ponad 2 m, a w
œrodku cembrowina, z której wyp³ywa ca³y czas ma³ym strumieniem

(cz. 61)

woda. Nadmiar wody z basenu wyp³ywa spustem do rowu za basenem.
Woda w basenie jest bardzo zimna,
wrêcz lodowata. Poniewa¿ s¹ upa³y,
wiêc wszyscy co potrafi¹ p³ywaæ i
nie potrafi¹, gromadz¹ siê nad jego
brzegiem. Niektórzy, nie umiej¹cy
p³ywaæ, ale umiej¹cy nurkowaæ, potrafi¹ skoczyæ na g³ówkê i si³¹ rozpêdu dop³yn¹æ do drugiego brzegu.
Bior¹c pod uwagê 2 m g³êbokoœci
wody, jest to niez³a sztuczka.
Ta³andy
Miejsce za ³¹kami, gdzie znajduj¹
siê wspólne pastwiska. Nie za bardzo wiem o co chodzi z t¹ wspólnot¹,
ale maj¹ jedn¹ cechê dobr¹ dla tych,
co s³abo lub w ogóle nie potrafi¹
p³ywaæ. Jest tam koniec systemu
odprowadzania wody z rowów melioracyjnych z pastwisk i spora tama
gromadz¹ca w ostatnim rowie sporo
wody. Na tyle du¿o, ¿e do piersi siêga tym najstarszym. M³odsi k¹pi¹ siê
kilka metrów od tamy, a ci wiêksi przy
tamie. Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ ryby.
Okazuje siê, ¿e mo¿na tam ³owiæ na
rêkê p³ocie wielkoœci d³oni.
Cielêcina
Wujek pok¹tnie bije cielaki na
zamówienie. Ludzie we wsi wiedz¹,
¿e jak urodzi siê byczek, to zaraz daj¹
znaæ wujkowi. Z cielêcin¹ do Bi³goraju jeŸdzi ciotka. Za zarobione pieni¹dze robi niezbêdne zakupy w mieœcie.
Dziwiê siê tylko, ¿e z Bi³goraju tacha
du¿¹ g³ówkê kapusty. Jakby nie mo¿na by³o posadziæ kapusty na polu po
drugiej stronie szosy. Ciotka ma inspekty ko³o domu, w których mog³aby oprócz tytoniu wysiaæ te¿ rozsadê
kapusty i innych warzyw. Gdy siê
zapyta³em dlaczego nie maj¹ ¿adnego
drzewka owocowego i nie uprawiaj¹
ogródka, to mi powiedzia³a, ¿e dla z³odziei nie bêdzie sadziæ. Ja jej powiedzia³em , ¿e moja mama sadzi i mówi ¿e
dla wszystkich starczy, tak¿e dla nas.
Dobr¹ stron¹ bicia cielaków jest jad³ospis. Co jakiœ czas na obiad jest
m³oda kapustka z przecierem pomidorowym na resztkach cielêcych.
Palce lizaæ.
Dominik
Obok, po prawej stronie stodo³y,
stoi stara chatka z oknami zabitymi
deskami. Za chatk¹ jest druga g³êboka
studnia we wsi. W czasie suszy ca³a
wieœ kiedyœ przyje¿d¿a³a po wodê.
Teraz maj¹ wodê w basenie p.po¿. Kiedyœ by³o tam normalne gospodarstwo. Gospodarze wczeœnie pomarli,
ponoæ ze zgryzoty. Ich w³asny syn
podpali³ i spali³ dwa razy zabudowania
gospodarcze rodziców i kilka stogów
z sianem na ³¹kach. Ponoæ teraz siedzi.
Wszyscy siê z tego ciesz¹. Ile w tym
prawdy, nie wiem. Martwi¹ siê tylko, ¿e
kiedyœ wyjdzie. Cdn.
WP

