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Etatowy cz³onek zarz¹du
pe³en kontrowersji
(£OBEZ). Podczas sesji
Rady Powiatu 16 grudnia
dosz³o do starcia
pomiêdzy dwoma grupami
radnych: komitetem
Powiat dla Gmin oraz
klubem Powiat dla
Mieszkañców. Posz³o o
p³atnego cz³onka zarz¹du,
czy powinien byæ i czy
powiat na to staæ.

Zarabiaj¹ poni¿ej
najni¿szej krajowej

Sytuacja
Przez godzinê droga by³a
pracowników
zablokowana
DPS
Rozbili siê
o szpital
WÊGIEL BRUNATNY
Z BOGATYNI
KÊSY I ORZECH.
Mo¿liwy transport.

Nowy sk³ad opa³u Resko
ul. Browarna. Tel. 792 800 843.
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Listy do
nieboszczyków
(£OBEZ). W tej gminie istnieje
tradycja porozumiewania siê ze zmar³ymi i wcale nie dzieje siê to tylko w
okresie Zaduszek i przy pomocy ró¿nego rodzaju wró¿ek. Tutaj pisze siê
pisma urzêdowe do zmar³ych i nie na
cmentarz, ale do domów, w których
mieszkali. Listy wiêc otrzymuj¹ nawet
ci, którzy spoczywaj¹ w ziemi od 25 lat.
Szacunek do zmar³ych nakazuje
nie tylko wysy³anie do nich listów z
Urzêdu i informowanie o krokach, jakie poczyni³y kolejne instytucje w
kwestii budowy zbiornika retencyjnego, ale i w kwestii przyznawania
mieszkañ. Magistrat chcia³ przyznaæ
mieszkanie osobie, która od pó³ roku
nie ¿y³a.
W takich wypadkach wypada³oby
jednak adresowaæ koperty pod w³aœciwy adres, np. Cmentarz Komunalny,
ul. Wojska Polskiego, aleja nr ..., kwatera nr...”
Do niektórych osób wysy³ane s¹
przesy³ki z Urzêdu pod adres, pod którym nie mieszkaj¹ ju¿ od 30 lat. O dziwo w tym samym urzêdzie, ale w wydziale, w którym nalicza siê podatki od
nieruchomoœci, pomy³ek w adresach
nie ma.
Byæ mo¿e najwy¿szy ju¿ czas,
maj¹c do dyspozycji takie narzêdzia
jak komputery i sieæ doprowadziæ do
porz¹dku niektóre kwestie. Choæ w³aœciwie... za kilka miesiêcy bêdzie powszechny spis ludnoœci, tylko czy to
coœ da, skoro kilka lat temu by³ i poprawek w magistracie i tak nie naniesiono?
MM

Z ¯YCIA POWIATU
Zarabiaj¹ poni¿ej najni¿szej krajowej

Sytuacja pracowników DPS
(RESKO). Kwestia
zarobków pracowników tutejszego
Domu Pomocy Spo³ecznej zosta³a poruszona podczas obrad
sesji Rady Powiatu
w £obzie. Wskazano,
¿e pracownicy zarabiaj¹ poni¿ej najni¿szej krajowej i mimo
europejskich standardów pracy, p³aca
jest ni¿sza ni¿ w okolicznych DPS-ach.
Kwestiê zarobków pracowników DPS w Resku poruszy³ radny
Zbigniew Pa³ubiak.
- W DPS w Resku jest niesamowita potrzeba finansowa. Na dzisiaj 40 proc. pracowników Domu
Pomocy Spo³ecznej w Resku praktycznie ma zarobki na poziomie
ni¿szym, ni¿ minimalna p³aca za-

sadnicza. DPS po prostu dop³aca
tym pracownikom do minimalnej.
Rozmawia³em z pani¹ dyrektor,
p³acone s¹ tam równie¿ sta¿owe,
im nawet nie wychodzi minimum.
Równie¿ musz¹ dop³acaæ. Nie
wiem jak to siê sta³o, kiedy to siê
sta³o, od kiedy to trwa. Pamiêtam
kilka lat wstecz, to DPS na terenie
Reska by³o instytucj¹, gdzie du¿o
by³o podañ, chêtnych do pracy.
Jak to siê sta³o, ile to ju¿ trwa, ¿e
nie ma tam ¿adnych podwy¿ek i
jak to siê sta³o, ¿e jest taka sytuacja? Rozmawia³em dodatkowo z
osob¹, która jest po wy¿szym wykszta³ceniu i zarabia 1300 z³,
prawdopodobnie na rêkê, ale jest
to nie do pomyœlenia i sk³adam
wniosek na przysz³oœæ, aby zarz¹d
przygotowa³ analizê szczegó³ow¹
DPS w Resku w zakresie wynagrodzenia, jak to siê dzieje i dlaczego
tak siê dzieje. Rozmawia³em równie¿ z osobami, które znaj¹ DPS
s¹siednie m.in. w Gryficach. Okazuje siê, ¿e nasz DPS, wizytówka
gminy, wizytówka powiatu, wszelkie wymogi unijne spe³nione, warunki pracy piêkne, a pracownicy
zarabiaj¹ najni¿ej, nawet z tymi
innymi DPS-ami. Jest to dla mnie
niezrozumia³e.

Rozbili siê o szpital
(POWIAT). Podczas sesji
Rady Powiatu radna Halina Szymañska zwróci³a uwagê, ¿e komitet, który zdoby³ w³adzê, nie zaproponowa³ koalicji Klubowi Powiat dla Mieszkañców, ale mniejszemu liczbowo PSL-owi.
Starosta powiatu ³obeskiego
Ryszard Brodziñski odpar³, i¿ to nie
liczebnoœæ klubu sprawi³a, ¿e zaproponowali koalicjê z PSL, ale diametralnie inne podejœcie Klubu Powiat dla Mieszkañców m.in. odnoœnie kwestii szpitala.
- Myœlê, ¿e dla wszystkich jasne
s¹ ró¿nice w podejœciu, przede
wszystkim do problemu szpitala, do
ochrony zdrowia. Przecie¿ w ca³ej
kampanii wyborczej by³o wyraŸnie
widaæ, kto za czym optuje. Myœlê, ¿e
tutaj trudno by³oby osi¹gn¹æ zgodê,
czego dowodem jest dzisiejsza sesja
– powiedzia³ starosta.
Z t¹ uwag¹ nie zgodzi³a siê radna H. Szymañska, która zapewni³a,
¿e jej wol¹ jest to, aby szpital w
Resku dzia³a³ i to dzia³a³ jak najlepiej.
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- Nie ma dla nas znaczenia kto w
tym momencie jest szefem tego
szpitala, kto prowadzi szpital, chodzi o to, ¿eby realizowa³ swoje zadanie. Ja rozumiem, ¿e czêsto swoj¹
kampaniê wyborcz¹ prowadzi siê
tak, by budowaæ twierdzenie, ¿e
ktoœ jest wrogiem i „my to chcemy
zwalczaæ”, ale w kampanii wyborczej, akurat z naszej strony ani razu
nie pad³o takie stwierdzenie, ¿e my
oprotestowujemy to rozwi¹zanie.
Po prostu ca³y czas wykazujemy
tylko dba³oœæ o to, ¿eby to zafunkcjonowa³o. Jedynie bêdê wnioskowa³a o raporty czy ten szpital dzia³a,
czy realizuje swoje zadania, czy jest
realizowany kontrakt i bardzo bêdê
szczêœliwa, jeœli tak siê bêdzie dzia³o – powiedzia³a radna.
W dyskusjê w³¹czy³ siê radny
Zbigniew Pa³ubiak, który zapewni³,
¿e on zawsze podczas kampanii
wyborczej podkreœla³, i¿ bardzo
dobrze siê sta³o, ¿e to w³aœnie SPZZOZ Gryfice bêdzie prowadzi³ szpital w Resku. Doda³, ¿e nie jest te¿
prawd¹, ¿e klub ma inny pogl¹d na
temat szpitala. Jest to bzdura wymy-

Jak wyjaœni³ starosta Ryszard
Brodziñski, przyczyn takiej sytuacji
nale¿y szukaæ jeszcze w czasach,
gdy DPS by³ przeznaczony do likwidacji. Jak zauwa¿y³, to jest przyczyna fundamentalna obecnego stanu
rzeczy. Aby unikn¹æ takiego rozwi¹zania, jeszcze w pierwszej kadencji
zosta³ przeprowadzony przetarg na
rozbudowê DPS. W poprzedniej
kadencji zrealizowano zadanie i w
ubieg³ym roku DPS uzyska³ standaryzacjê.
- Do tego momentu nie wolno
by³o temu zak³adowi podnosiæ stawek za odp³atnoœci pobytu pensjonariuszy. Ten rok ju¿ to umo¿liwia.
Pojawia siê jednak problem. Jest
tutaj b³êdne ko³o. Tê stawkê oblicza
siê na podstawie kosztów poprzednich lat. Czyniliœmy wiele zabiegów, by wykorzystaæ œrodki na bie¿¹ce funkcjonowanie DPS-u. W tym
roku na ten cel przeznaczyliœmy 200
tys. z³. Nie mówiê o inwestycjach.
Powinny one stanowiæ bazê wyjœciow¹ do przeliczeñ na rok przysz³y – powiedzia³ starosta ³obeski
Ryszard Brodziñski.
MM

Gazeta Powiatowa
œlona na poczet kampanii do straszenia ludzi.
My ze swojej strony przypominamy tytu³y prasowe w NT£: „Szpital bezprawny?!” (1210.2010 Nr 41
(290) – temat na pierwszej stronie z
dopiskiem, ¿e to bombowy temat,
„Czy szpital w Resku bêdzie pustostanem?”28.09.2010 r. Nr 39 (288),
„Od stycznia w szpitalu bêdzie hula³
wiatr?” 21.092010r Nr 38 (287) itd.
Wydawca NT£ Wies³aw Ma³yszek startowa³ z listy komitetu pani
Szymañskiej.
W wywiadzie udzielonym dla
NT£ pani H. Szymañska zarzuci³a,
¿e powiat „odda³ szpital na zewn¹trz”, jakby obecnie prowadz¹cy
szpital byli z powiatu ³obeskiego –
siedziba Intermedu jest w Nowogardzie, Chirurga w Gryficach, w³aœcicielem jeszcze do niedawna by³
powiat stargardzki. Kto wiêc straszy³, w jakim celu i dlaczego w taki
sposób? Zrozumia³a jest troska o
zachowanie wszystkich procedur i o
to, aby zamierzenie mia³o swój dobry fina³, ale co innego troska, a co
innego w³aœnie straszenie.
MM
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Przez godzinê droga by³a
zablokowana

(RESKO) 21 grudnia na g³ównej
ulicy Woj. Polskiego w Resku w
wyniku zasypania œniegiem drogi
152 dosz³o do zatoru. Samochody
cie¿arowe nie mog³y min¹æ siê i zablokowa³y drogê na godzinê czasu.
Zosta³ sprowadzony sprzêt z nadleœnictwa w Resku, który odœnie¿y³
w¹ski odcinek tej drogi.

Jest to droga wojewódzka numer
152, obs³ugiwana przez s³u¿by drogowe w Gryficach. Wszelkim w³adzom powinno zale¿eæ na skutecznym odœnie¿aniu tej drogi, poniewa¿ w Resku znajduje siê fabryka
mebli „Swedwood’’ gdzie pracuje
du¿a iloœæ mieszkañców gminy i
powiatu.
(o)

Kapitu³a wybrana
(POWIAT). Radni powiatowi
ju¿ wybrali spoœród siebie cz³onków kapitu³y, która bêdzie dokonywaæ wyboru laureatów Nagrody
Specjalnej Starosty £obeskiego.
Cz³onkami kapitu³y spoœród
radnych powiatowych s¹: Ryszard

Sola, Pawe³ Marek, Józef B¹k, Zofia Makarec, Jan Michalczyszyn,
Zdzis³aw Bogdanowicz.
Kapitu³a spotyka siê tylko raz w
roku i rozpatruje wnioski ró¿nych
œrodowisk dotycz¹cych nagród specjalnych. Impreza odbywa siê tradycyjnie w styczniu ka¿dego roku. MM

Zostali rachmistrzami
(£OBEZ) Jak poinformowa³
burmistrz £obza, w wyniku wstêpnej weryfikacji na rachmistrzów
spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoœci i Mieszkañ 2011 r. za-

kwalifikowa³y siê osoby: Katarzyna Bajwo³, Rados³aw Rokosz, Zbigniew Kwiatkowski, Joanna
Wierzchowska, Halina Kamiñska,
W³adys³aw Radziwanowski i Wies³awa Baran.
(r)

Sesja Rady Powiatu
Radni Powiatu zbior¹ siê na
ostatniej w tym roku sesji w dniu 29
grudnia (œroda) w sali starostwa o
godz. 16.00.
Najwa¿niejszym punktem obrad bêdzie uchwalenie bud¿etu na

2011 rok. Zanim to nast¹pi, starosta przedstawi informacjê o pracy
zarz¹du, a radni uchwal¹ plany
pracy sta³ych komisji rady i prognozê finansow¹ Powiatu na lata
2011 – 2021.
(r)

Zarz¹d Powiatu w £obzie informuje,
¿e na tablicach og³oszeñ przy ul. M. Konopnickiej 41
w £obzie, przy ul. G³owackiego 4 w £obzie (siedziba
Wydzia³u Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego)
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w £obzie – www.powiatlobeski.pl zosta³ podany do
publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci lokalowej,
stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego usytuowanej na
nieruchomoœci oznaczonej numerem ewidencyjny m dzia³ki
1883 w obrêbie ewidencyjnym nr 1 miasta £obez przy
ul. M. Konopnickiej 41 przeznaczonej do dzier¿awy.
Starosta £obeski - Ryszard Brodziñski
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Sesja w £obzie

Bud¿et na 2011
i wynagrodzenie
burmistrza
Radni zbior¹ siê na sesji
w £obzie w dniu
30 grudnia (czwartek)
o godz. 10.00
w sali Urzêdu
Miejskiego w £obzie.
Zanim radni przyst¹pi¹ do rozpatrywania projektów uchwa³,
obejrz¹ prezentacjê o dzia³alnoœci
Centrum Integracji Spo³ecznej „Od
nowa” w £obzie. Nastêpnie podejm¹ uchwa³y w sprawach:
- ustalenia wydatków bud¿etowych, które nie wygasaj¹ z up³ywem
roku bud¿etowego 2010,
- w sprawie ustalenia czasu bezp³atnego nauczania, wychowania i
opieki przeznaczonego na realizacjê
programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim
im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie
oraz okreœlenia wysokoœci op³at za
œwiadczenia przekraczaj¹ce bezp³atne zajêcia w zakresie realizacji
podstawy programowej udzielane

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

przez przedszkole,
- powo³ania Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej,
- wyznaczenia dodatkowych delegatów gminy do Zgromadzenia
Zwi¹zku Miasta i Gmin Pojezierza
Drawskiego oraz wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu „Pomerania”,
- wynagrodzenia Burmistrza
£obza,
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy £obez na
lata 2011-2020,
- uchwalenia bud¿etu gminy
£obez na 2011 rok,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia³ania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2011,
- uchwalenia planu pracy Rady
Miejskiej w £obzie na I pó³rocze
2011 roku.
Sesjê zakoñcz¹ interpelacje,
wnioski i zapytania radnych oraz
mieszkañców i odpowiedzi na nie. (r)

Sprzedam
mieszkanie
w £obzie
I piêtro, 2 pokoje.
Œcis³e centrum miasta.
Telefon kontaktowy
509 291 595
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REKLAMA
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Reklama w gazecie
Tel. 91 39 73 730

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

SAMORZ¥D POWIATOWY

tygodnik ³obeski 28.12.2010 r.

Str
Str.. 5

Etatowy cz³onek zarz¹du
pe³en kontrowersji
(£OBEZ). Podczas sesji
Rady Powiatu 16 grudnia
dosz³o do starcia
pomiêdzy dwoma
grupami radnych:
komitetem Powiat
dla Gmin oraz klubem
Powiat dla Mieszkañców.
Posz³o o p³atnego
cz³onka zarz¹du,
czy powinien byæ
i czy powiat na to staæ.
Projekt uchwa³y dotycz¹cej nawi¹zania stosunku pracy z cz³onkiem
zarz¹du, bêd¹cym radnym, przyniós³
wiele kontrowersji. Argumenty padaj¹ce za i przeciw nie przekona³y
¿adnej ze stron. Kwestiê nawi¹zania
stosunku pracy z Micha³em Kar³owskim podj¹³ starosta ³obeski Ryszard
Brodziñski. W uzasadnieniu poda³,
i¿ struktura zarz¹dzania powiatem
zosta³a ukszta³towana ju¿ w momencie jego powstania. Przypomnia³, ¿e
pierwszy zarz¹d powiatu etatowo
pracowa³ w trzyosobowym sk³adzie.
- By³o ustalenie, ¿e zarz¹d powiatu jest piêcioosobowy, a podstawow¹
jego zasad¹ jest to, ¿e zarz¹d reprezentuje piêæ gmin tworz¹cych powiat
³obeski. Ta sytuacja by³a równie¿ zachowana w drugiej kadencji. Okolicznoœci spowodowa³y zawieszenie
funkcji etatowego cz³onka zarz¹du.
Obowi¹zki osobiœcie przej¹³em po
koledze. W tej kadencji werdykt wyborczy jest taki, jaki jest. Gratulacje
PSL-owi, bo jako jedyny stuprocentowo powiêkszy³ swój stan posiadania w radzie powiatu, wiêc nale¿y
liczyæ siê z tym, ¿e wyborcy oczekuj¹
wiêkszego wp³ywu tej opcji, tego
sposobu myœlenia, czy tego programu na dzia³ania w³adz powiatu.
Przez dwie kadencje starosta wywodzi³ siê z £obza. Teraz tak siê u³o¿y³o,
¿e obydwaj starostowie s¹ spoza

£obza, radny Micha³ Kar³owski reprezentuje doœæ znacz¹c¹ populacjê
powiatu ³obeskiego w zarz¹dzie powiatu. To wymaga szczególnej troski i szczególnego zaanga¿owania
na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. W
minionych czterech latach, a szczególnie tych trzech, sam osobiœcie pozna³em trud pracy, jaki ci¹¿y na zarz¹dzie poprzez to, ¿e mamy do za³atwienia szereg zadañ, szczególnie
jedno, najwa¿niejsze, na co chcia³bym dzisiaj zwróciæ szczególn¹
uwagê w naszych obradach – sprawê
s³u¿by zdrowia, która jest na dobrej
drodze do pozytywnego rozwi¹zania, ale wymaga jeszcze bardzo wiele pracy, bardzo wielu zabiegów –
powiedzia³ starosta.
Doda³, ¿e drug¹ wa¿n¹ kwesti¹
jest rolnictwo, szczególnie czêsto
poruszan¹ przez radnego by³ej kadencji Mieczys³awa Fojnê. Zauwa¿y³, ¿e rolnicy, szczególnie m³odzi,
oczekuj¹ wsparcia i tego wsparcia
nale¿y im udzieliæ. Trzecim argumentem przemawiaj¹cym za przyjêciem uchwa³y odnoœnie p³atnego
cz³onka zarz¹du mia³ byæ fakt, i¿
Micha³ Kar³owski zaj¹³by siê sfer¹
spo³eczn¹ wymagaj¹c¹ wiele pracy.
- W kraju sfera ta zarz¹dzana jest
przez PSL. Przecie¿ minister Pracy
jest z PSL. Myœlê, ¿e te argumenty s¹
fundamentalne do tego, by tê uchwa³ê przyj¹æ, jako w³aœciw¹ dla pracy
naszego powiatu – doda³ starosta.
Ironiczny uœmiech, z jakim s³ucha³a tych argumentów radna Halina
Szymañska, nie pozostawia³ z³udzeñ, co do punktu widzenia tej
kwestii przez ni¹ i pozosta³ych
cz³onków klubu.
- Bêdziemy g³osowaæ przeciwko
tej uchwale. To pokrêtne t³umaczenie pana starosty nas nie przekonuje.
Nie przekonuje nas ta uchwa³a, nie
przekonuje nas to t³umaczenie. Wygraliœcie pañstwo jako KW Powiat
dla Gmin stosunkiem 8:7 w stosunku do pozosta³ej czêœci rady. Wystarczy³o przyj¹æ na siebie tê odpowie-

Szanowni Wyborcy
Dziêkujê za powierzenie mi mandatu radnego Rady Powiatu
w listopadowych wyborach.
Zaowocowa³o to wyborem na stanowisko Starosty £obeskiego.
Mam nadziejê nie zawieœæ Waszego zaufania.
Jako starosta do³o¿ê wszelkich starañ i wysi³ku,
by nasz powiat rozwija³ siê i s³u¿y³ jego mieszkañcom.
W nadchodzacym Nowym 2011Roku ¿yczê wszystkim
zdrowia, pomyœlnoœci i spe³nienia marzeñ.
Starosta £obeski Ryszard Brodziñski

dzialnoœæ. Byæ mo¿e uzna³ pan, ¿e
pan i pañski klub jesteœcie zbyt s³abi,
wiêc wzmocniliœcie siê kolegami z
PSL. To rozumiem. Nie dziwiê siê
kolegom tutaj, ¿e podjêli siê tej
wspó³pracy, bo dostaj¹c tak¹ ofertê,
trudno by³oby z niej nie skorzystaæ.
Natomiast w sytuacji takiej, gdzie
przed chwil¹ dowiadujemy siê, ¿e
zostaje rozwi¹zana umowa chocia¿by w zakresie kultury z powodu braku 14,5 tys. z³ w bud¿ecie powiatu
³obeskiego w skali bud¿etu ca³ego
roku, to wydatek, który musimy, jako
powiat ponieœæ, tworz¹c nowy etat,
to rodzi siê pytanie czy jest to wydatek, na który nas staæ. Przeanalizowa³am wszystkie okoliczne powiaty.
W tej chwili jedyny w okolicy Œwidwin, który w poprzedniej kadencji
mia³ utrzyman¹ tê strukturê, w tej kadencji ju¿ z niej rezygnuje. Powiaty
du¿o od nas wiêksze: powiat stargardzki, powiat gryficki, nikt nie ma
etatowych cz³onków zarz¹du. Jest to
niezrozumia³a dla nas propozycja w
sensie kosztowym. To ¿e próbuje nas
pan przekonaæ, ¿e dwa jest wiêksze
od piêæ, to jest zadziwiaj¹ce, bo je¿eli PSL jest tak uhonorowany, ¿e ma
dwóch cz³onków, to przypomnê, ¿e
nasz komitet ma piêciu. Tylko ¿e z
nami nikt ¿adnych rozmów nie prowadzi³. To obci¹¿enie finansowe, to
jest coœ, na co nie godzimy siê i dlatego nasz klub bêdzie g³osowa³ przeciwko, przeciwko temu równie¿, ¿eby
pan starosta zrzuca³ z siebie wy³¹cznie tê odpowiedzialnoœæ i dzieli³ siê z
innymi. Dlatego mówiê tej uchwale
nie – powiedzia³a Szymañska.
WypowiedŸ radnej uzupe³ni³
radny Zbigniew Pa³ubiak. Zwróci³
uwagê na to, ¿e specyfika starostwa
powiatowego w £obzie w stosunku
do starostw s¹siednich jest taka, ¿e
tutaj od pocz¹tku powstania powiatu
dyrektorzy wszystkich wydzia³ów
maj¹ pe³nomocnictwa do wydawania decyzji. Skutkuje to tym, ¿e w
s¹siednich powiatach dyrektorzy
przychodz¹ z decyzjami do starostów b¹dŸ etatowego cz³onka zarz¹du i to oni podpisuj¹ decyzje. U nas
takiej koniecznoœci nie ma.
- Nasze potrzeby finansowe s¹
coraz wiêksze, ten koszt w skali kadencji to mo¿na liczyæ rzêdu oko³o
400 tys. z³ licz¹c z premiami i z nagrodami – powiedzia³.
Kwestia ewentualnych nagród i
premii zosta³a szybko rozwiana.
Okazuje siê, ¿e p³atnemu cz³onkowi
zarz¹du nie nale¿¹ siê, aczkolwiek
nie dotyczy to tzw. trzynastki. Tê owszem – dostanie.
W dyskusjê w³¹czy³ siê Józef
Drozdowski, który przypomnia³, ¿e
w 2002 roku sytuacja by³a podobna.

- Byliœmy w Klubie Powiat dla
Gmin z drugim ugrupowaniem i
wszyscy ³¹cznie z pani¹, pani przewodniczy³a, by³a koalicja z Samoobron¹. Zdecydowaliœmy siê wszyscy na zatrudnienie etatowego cz³onka zarz¹du. Przyjêliœmy to jednog³oœnie. Wyniki zarz¹du i rady za I kadencjê by³y bardzo dobre. Tak postawienie sprawy zaowocowa³o wtedy
bardzo dobr¹ kadencj¹ I rady naszego powiatu. Nastêpnie tê dobr¹ tradycjê przejê³a rada II kadencji, gdzie
byliœmy jednomyœlni w zatrudnieniu
œ.p. Jana Olszewskiego i gdyby pani
wtedy powiedzia³a, ¿e bêdzie starost¹, ale akurat tak siê z³o¿y³o, ¿e
zosta³a pani zastêpc¹ pana Wies³awa
Bernackiego. Tak by³o od pocz¹tku.
Powiat ³obeski nie zwiêkszy³ siê, ani
nie zmniejszy³, nie by³ bogatszy, nie
by³ biedniejszy i wtedy byliœmy do
tego jednomyœlni. Dziwiê siê kole¿ance, ¿e znalaz³a siê po drugiej stronie, przyjê³a sposób rozumowania o
180 stopni inny. Wtedy te¿ by³y problemy finansowe, wtedy te¿ szukaliœmy pieniêdzy, ale uda³o siê dla dobra powiatu pogodziæ tak zarz¹d w
osobie starosty, wicestarosty i p³atnego cz³onka zarz¹du na etacie z rozwojem naszego powiatu. Wydaje mi
siê, ¿e tê dobr¹ tradycjê, ten tok rozpoczêty wtedy nale¿y utrzymaæ dalej
– argumentowa³.
Radna Halina Szymañska twardo
broni³a swojej postawy kontrargumentuj¹c, ¿e wówczas sytuacja by³a
taka, ¿e dopiero zbudowanie koalicji
dawa³o wiêkszoœæ.
- Pañstwo posiadaliœcie wiêkszoœæ w radzie, a mimo wszystko poszerzyliœcie kosztem finansowania
przez powiat tê koalicjê. Do tego
nawi¹za³am. Rozumiem budowanie
pewnych koalicji w celu osi¹gniêcia
jakiegoœ zadania. Tutaj mogliœcie
osi¹gn¹æ to sami. Postanowiliœcie
siê wspieraæ. W porz¹dku. Ja kolegów rozumiem, oferta by³a interesuj¹ca wiêc skorzystali – doda³a.
Jak wyjaœni³a skarbnik powiatu
Helena Szulc, wydatki zwi¹zane z
wynagrodzeniem
dodatkowego
cz³onka zarz¹du w 2011 roku zostan¹
sfinansowane z oszczêdnoœci, które
s¹ w funduszu p³ac tegorocznych.
Oszczêdnoœci te zwi¹zane s¹ z odpraw¹ dla wicestarosty i wynosz¹ 68
tys. z³, dodatkowo zaoszczêdzono 30
tys. z³ na zatrudnienie audytora. W
sumie na ten cel zarezerwowano 98
tys. z³ na przysz³y rok.
Za projektem uchwa³y g³osowa³o siedmiu radnych z komitetu Powiat dla Gmin, przeciw piêciu radnych z klubu Powiat dla Mieszkañców, od g³osu wstrzyma³ siê radny
Ireneusz Kabat.
MM
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Wspomnienia W³adys³awy Ró¿añskiej zes³anej wraz z rodzin¹ na Syberiê w 1951 r.

Syberia za Monte
Cassino (cz. 2)

Pani W³adys³awa
Ró¿añska zosta³a
wywieziona na Syberiê
wraz z rodzin¹
w kwietniu 1951 roku.
Powodem wywózki by³
fakt, i¿ jej ojciec
W³adys³aw Umpirowicz
s³u¿y³ w armii Andersa.
Do swojej rodziny wróci³
z Anglii 1948 roku, od
razu staj¹c siê „wrogiem
narodu”.
Myœleli, ¿e na rozstrzelanie
Poœrodku wagonu sta³a „koza”,
nie wiem teraz czym palili. Kobiety
co mia³y, to gotowa³y dzieciom coœ
do jedzenia. Raz dziennie przynosili w wiadrach ocynkowanych
zupê i po kawa³ku chleba. Dla malutkich dzieci, takich jak dla mojej
siostry, która mia³a wówczas 1,8
roku, dawano jeszcze pó³litrowy
kubek mleka. My liczy³yœmy siê ju¿
jako doros³e.
Du¿o by³o niemowlaków. Powracali mê¿owie z wojny, to i dzieci
siê rodzi³y. Du¿o te¿ by³o dzieci w
moim wieku b¹dŸ starszych. Wszyscy co jechali, to andersowcy, zebrani z ca³ego regionu.
W poci¹gu nikt nie my³ siê. Chyba w Czelabiñsku na Uralu zorganizowali wiêkszy postój i tam dopiero
zaprowadzili nas do ³aŸni; dopiero
po 10. dniach. W ³aŸni by³ pokój, w
którym sta³y metalowe wieszaki.
Kazali nam wszystkim zdj¹æ ubrania. Zabrali je, by zlikwidowaæ
wszy, bo wszawica by³a okropna.
Jechaliœmy w takim brudzie, to automatycznie siê lêg³o, a mo¿e na

pryczach by³y? Jeden od
drugiego zara¿a³ siê. W
tej komorze zabijali wszy
par¹.
Najpierw
wziêli
pierwsz¹ partiê mê¿czyzn z dwóch wagonów.
A kto to wiedzia³ gdzie?
Ludzie myœleli, ¿e poprowadzili ich gdzieœ na rozstrzelanie. Gdy wróci³a
pierwsza partia, to dopiero uwierzyli. Rosjanie
mówili, ¿e poprowadz¹
do ³aŸni. Do ³aŸni, to do
³aŸni, ale kto wiedzia³, ¿e faktycznie
do ³aŸni? Gdy ju¿ mê¿czyŸni byli
wyk¹pani, to dopiero wtedy kobiety
z dzieæmi prowadzili grupami.
Mo¿e to by³a miejska ³aŸnia,
mo¿e koszarowa – nie wiem. By³o to
ogromne pomieszczenie, sta³y tylko
³awki, jak zydle i miednice. Z góry
la³a siê woda. Ka¿dy dosta³ po kawa³eczku szarego myd³a, jak tam
wchodzi³. Jak teraz o tym wspominam, to jest to okropne. Dziecko tak
nie prze¿ywa³o, ale gdy by³am na
pielgrzymce na spotkaniu z papie¿em (ostatnia wizyta papie¿a w Polsce) i pojechaliœmy do Oœwiêcimia,
to dopiero powróci³y wszystkie
wspomnienia. Jak zobaczy³am te
wagony, to dotar³o wszystko do
mnie, zrobi³o mi siê s³abo. A wtedy,
to siê przyjmowa³o to, co by³o. Ja
wówczas tego wszystkiego tak nie
prze¿ywa³am, jak teraz, gdy œwiadomoœæ jest wiêksza. Wyobra¿am
sobie, jak czuli siê moi rodzice, co
prze¿ywali, tym bardziej, ¿e ojciec
mia³ bardzo du¿¹ wiedzê. Opowiada³ mamie o Katyniu, o tym, co przeszed³ – Palestynê, Irak i Ziemiê
Œwiêt¹. My wtedy, jako dzieci, nie
s³ucha³yœmy tego. Dopiero teraz
¿a³ujê, ¿e cz³owiek tak lekcewa¿y³
te opowieœci.
Po dezynfekcji par¹ okaza³o siê,
¿e ubrania zosta³y bez guzików, a
ko¿uchy by³y pofa³dowane. Jak bra³o siê swoje ubranie, to by³o jeszcze
gor¹ce i trzeba by³o za³o¿yæ to
samo, bo nie by³o mo¿liwoœci, by
znaleŸæ ubranie na zmianê. Baga¿e
w wagonie powrzucane by³y przecie¿ jedne na drugie i wszyscy jeszcze na tym siedzieli, bo gdzie mieli
usi¹œæ? Na pryczach siedzia³y tylko
m³odsze dzieci, a reszta - na swoich
umkach, na swoich baga¿ach.
Usole Syberyjskie

Jad¹c, widzieliœmy gdzieniegdzie wal¹ce siê cha³upinki. Po
przekroczeniu Uralu by³y prawie
same pustkowia, gdzieniegdzie sta³a jakaœ cha³upka, a¿ strach ogarnia³. Pe³no jeszcze wszêdzie œniegu
by³o. Kiedy nas ju¿ przywieŸli do
Usola Syberyjskiego, odczepili piêæ
wagonów, a resztê powieŸli gdzieœ
dalej – w tajgê.
Rozwozili nas gdzie tylko mo¿na. Na Syberiê zosta³am zes³ana
wraz z kole¿ank¹, która mieszka³a 5
km od mojej rodzinnej wioski. Razem przyjecha³yœmy do Usola, tylko ona jecha³a w innym wagonie i
mimo to, ¿e by³yœmy w tym samym
mieœcie, to nawet nie widzia³yœmy
siê. Mieszka³a w innym osiedlu.
Usole to du¿e miasto. Tam by³o bardzo du¿o przesiedleñców, jak okiem
siêgn¹æ sta³y baraki. A w barakach,
przynajmniej w naszym, mieszka³o
16 rodzin. Podobnie jak w Oœwiêcimiu by³y te baraki, tylko tyle, ¿e na
Syberii barak podzielony by³ na 16
pokoików. W pokoju by³o palenisko, kuchnia – to by³o ca³e mieszkanie. Gdy nas przywieŸli, to by³y tylko szalunki zasypane ¿u¿lem w
œrodku, œciany by³y obite dykt¹.
Znajdowa³o siê tam malutkie okienko oraz malutkie drzwi na korytarz.
Pokój mia³ 10 m.kw. Pocz¹tkowo
z³adowali do naszego pokoju dwie
rodziny. W sumie by³o nas 9 osób w
tym pokoiku. Nie by³o ³ó¿ek, tylko
prycze z desek. To pozosta³o po
wiêŸniach. Na pewno wiêŸniów
wywieŸli, a nas od razu dali na ich
miejsce. W pokoju by³y dwie prycze
stoj¹ce na krzy¿akach i taki sam stó³.
Nie wiem jak siê tam pomieœciliœmy.
Mama z ma³¹ siostr¹ chyba spa³y na
pryczy, a reszta na pod³odze. Ale na
drugi dzieñ zabrali mnie ju¿ do szpitala, bo na koniec tej podró¿y dosta³am dyzenterii – czyli krwawej biegunki. Zabrali mnie tu¿ po przyjeŸdzie wraz z moj¹ najm³odsz¹
siostr¹, u której te¿ podejrzewano
chorobê. Z nami pojecha³a mama.
Szpital by³ na miejscu. By³am tam
dwa tygodnie, wyleczyli mnie, tyle
¿e efekty choroby zosta³y. Mam reumatoidalne zapalenie stawów, teraz
okazuje siê, ¿e mam ³uszczycowe
zapalenia stawów. W szpiku pozostaj¹ zarazki dyzenterii i one powoduj¹ póŸniej choroby. Do tego organizm by³ os³abiony, bo niedo¿ywiony by³ ca³y czas, po wojnie nie by³o
co jeœæ, wycieñczony w podró¿y, a

ja zawsze by³am taki szczypiorek na
wiosnê, by³am niejadkiem, a i tak nie
by³o co jeœæ. Dziecko nie zdaje sobie sprawy, ¿e jakiœ k³opot robi rodzicom. Jakoœ wysz³am z tego.
Ze szpitala wróci³am w maju.
Moja siostra by³a ju¿ zapoznana ze
wszystkimi. By³am bardzo spokojna, wtedy dla mnie ksi¹¿ka by³a
wa¿na. Na podwórku jednak trzeba
by³o nauczyæ siê rosyjskiego.
Wczeœniej wprawdzie uczy³am siê
rosyjskiego, ale nikt do nauki tego
jêzyka nie podchodzi³ powa¿nie.
„Ruski” by³, bo by³. A tutaj trzeba
by³o. Wiadomo by³o, ¿e do szko³y
trzeba bêdzie pójœæ. Od razu nie
posz³yœmy do szko³y, bo przywieŸli
nas w kwietniu.
Na Bia³orusi chodzi³yœmy do V
klasy, a tam od jesieni te¿ mia³yœmy
iœæ do V klasy, ale rosyjskiej. Z
siostr¹ od pocz¹tku chodzi³yœmy
razem do szko³y, bo gdy ja mia³am
iœæ do I klasy, to moja siostra powiedzia³a, ¿e nie bêdzie sama siedzia³a
w domu. Zarówno na Bia³orusi jak
tam na Syberii by³yœmy w jednej
klasie i siedzia³yœmy w jednej
³awce.
Zawsze chodzi³yœmy jednakowo ubrane. Mama szy³a nam takie
same sukienki, wszyscy myœleli, ¿e
jesteœmy bliŸniaczkami. Siostra,
choæ m³odsza, by³a wy¿sza ode
mnie. To ja wygl¹da³am, jak ta
m³odsza. By³yœmy bardzo z¿yte z
siostr¹. Ona by³a bardziej ¿ywa,
wszêdzie jej pe³no by³o, a ja raczej
siedzia³am w zeszytach, ksi¹¿kach,
chodzi³am tam nawet do biblioteki
miejskiej.
Tam by³a zbieranina narodów,
byli tam Rosjanie, Litwini, £otysze,
Ukraiñcy, Niemcy – kogo tam nie
by³o!
Ale nikt nie wypomina³ pochodzenia, ani imion – ¿e nie s¹ np.
rosyjskie, tak jak moje – W³adys³awa. Tam nikt nikogo nie przyzwa³,
tylko dopiero, gdy zaczê³am nosiæ
okulary, to mówili „martyszka i
oczki” (ros. ma³pa i jej okulary).
Tam ma³o kto je nosi³. Ja trochê Ÿle
widzia³am, ale ojciec mi nie wierzy³, mówi³, ¿e wymyœlam. PóŸniej
musia³ wzi¹æ zezwolenie od NKWD
i pojechaæ ze mn¹ do Irkucka do
okulisty. Okaza³o siê, ¿e wcale nie
zmyœlam.
Cukier tylko na Rewolucjê
Wszyscy ci, którzy mieli ukoñ-
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czone 14 lat musieli raz w tygodniu
meldowaæ siê na NKWD. Tato poszed³ pracowaæ jako kowal w przedsiêbiorstwie. Do pracy poszed³ na
trzeci dzieñ po naszym przyjeŸdzie.
Ja do szpitala, a on do pracy. Pracowa³ w przedsiêbiorstwie remontowym. Mama nie pracowa³a, dlatego,
¿e by³a w szóstym miesi¹cu ci¹¿y,
jak nas wywozili, mia³a te¿ pod
opiek¹ m³odsz¹ siostrê. Tam urodzi³
siê brat. Mama urodzi³a mniej wiêcej w czasie, tylko bardzo trudne
warunki, stres, sprawi³, ¿e mama nie
mia³a pokarmu i nie mog³a karmiæ
braciszka. Mimo tego, ¿e to by³ rok
1951, wci¹¿ by³ problem z kupieniem ¿ywnoœci. Rodzice mieli pieni¹dze, ale nie mieli co za nie kupiæ,
mimo, ¿e by³o to tyle lat po wojnie.
Jak przyjechaliœmy, mama posz³a z nami do sklepiku, który by³
tam na miejscu. Chcia³a kupiæ nam
cukierki, bo byliœmy wszyscy wycieñczeni, wyg³odzeni. Sprzedawczyni zaœmia³a siê, ¿e cukierki i cukier, to jest tylko dwa razy w roku –
na 1 maja i na Rewolucjê PaŸdziernikow¹. Zaczê³a siê œmiaæ, ¿e mamma chce takie rarytasy.
Kolejki by³y kilometrowe, takie
jak u nas w stanie wojennym, czyli
wtedy, gdy u nas kartki wprowadzili. Te czarne kolejki przypomina³y
mi te kolejki syberyjskie. W jednej
z nich kiedyœ zemdla³am, straci³am
przytomnoœæ, ale trzeba by³o staæ,
bo mama nie mog³a. Braciszek
zmar³ gdzieœ po 2 - 3 miesi¹cach.
Mama po tych wszystkich przejœciach bardzo chorowa³a. By³a w
jednym szpitalu, poby³a w domu
trochê, potem zabrali j¹ do drugiego, nawet do Irkucka j¹ póŸniej zawieŸli. Z przerwami prawie rok czasu by³a po tych szpitalach, a my
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dzieci – same. Do szko³y trzeba
pójœæ, to s¹siadki pilnowa³y tej ma³ej, coœ próbowa³yœmy pitrasiæ. Ojciec, jak poszed³ rano, to wraca³
wieczorem. Mo¿e przychodzi³ coœ
zjeœæ na przerwê obiadow¹, mo¿e
zakupy zrobi³ i koniec, jak by³yœmy
w szkole. W³aœciwie jak przyszed³ z
pracy, to by³o póŸno i ciemno. Kupiæ nie by³o co. Za Bugiem te¿ nie
bardzo bogato siê ¿y³o, ja mia³am
buty coœ w rodzaju saperki, a tam
niestety na tamte warunki to by³ problem. Jak przysz³a zima, to nie by³o
nawet jak chodziæ, bo przecie¿ by³y
du¿e mrozy i wysokie œniegi. Na
okr¹g³o przeziêbia³am siê.
U ojca w pracy dostawali przydzia³y – walonki. Ale to nie wszyscy
u niego w pracy dostali obuwie.
By³o losowanie i ojciec wylosowa³.
Przyniós³ walonki, to siostra w nich
chodzi³a, bo ona mia³a wiêksz¹ nogê
ode mnie, a ojciec dalej w pantofelkach chodzi³ do pracy.
Tragiczne by³y pierwsze dwa
lata. Nie by³o co kupiæ, czy jak¹œ
m¹kê czy chleb. Po wszystko sta³o
siê kolejkami. A jak chcia³o siê jeœæ,
to trzeba by³o staæ, bo kto mia³ staæ?
Zamro¿one placki mleka
Na osiedlu baraków by³ ma³y
ryneczek. Ko³choŸniki przynosili
ró¿ne rzeczy. Na nastêpn¹ zimê,
kupowaliœmy mleko mro¿one w
metalowych talerzach: pó³ litra mleka, litr mleka - to by³y zamro¿one
placki mleka. To przynosi³yœmy do
domu – samo zamro¿one mleko bez
misek. Po przyniesieniu do domu,
wk³ada³yœmy je do garnka i wtedy
siê rozmra¿a³o.
Baraki
Jak przyjechaliœmy barak by³
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obity tylko dykt¹. Oczywiœcie
¿arówka wisia³a, ale... by³a masa pluskiew. Nocami nie mo¿na by³o spaæ.
¯arówka pali³a siê ca³¹ noc, bo
wszystko z sufitu na ludzi spada³o.
Rano wstawa³o siê, to by³ cz³owiek
ca³y we krwi. Automatycznie cz³owiek broni siê, jeœli coœ gryzie. Takie
paskudztwo to by³o. Jak nas w kwietniu przywieŸli, to do wiosny tak
mêczyliœmy siê. Co nasze mamy namordowa³y siê, by siê ich pozbyæ...
Parzy³y wrz¹tkiem te pluskwy, bo
one w drewno pow³azi³y. Wszy to
by³y na porz¹dku dziennym, przychodzi³o siê ze szko³y, to mamy w³asnymi sposobami stara³y siê zaradziæ
temu. Straszne to wszystko by³o.
Wiosn¹ postawili namiot, wy³adowali wszystkich z baraku do niego,
wtedy dopiero tynkowali. Jak ju¿
otynkowali œciany, to ju¿ nie by³o
pluskiew. Ju¿ by³o trochê l¿ej, chocia¿ w nocy mo¿na by³o pospaæ.
Wtedy ju¿ mieszkaliœmy sami. Druga rodzina dosta³a w nastêpnym baraku pokój. Baraki by³y robione na
poczekaniu. To by³o osiedle, jak
okiem siêgn¹æ, samych baraków...

P³ywa³y po niej statki wycieczkowe, a my jako specpieresieleñcy,
czyli na specjalnym zes³aniu (od
kwietnia 1951 roku do 24 listopada
1955), czyli deportowani. Za roz³adowywanie barek p³acili nam
oczywiœcie. Wydaje mi siê, ¿e barki przyp³ywa³y jesieni¹. Mama
dorywczo pracowa³a, szy³a. To
szycie trochê ratowa³o. Szy³a dla
tych z baraku, ale przychodzi³y te¿
Rosjanki. Tam by³o du¿o przesiedleñców, nas, ale byli i Rosjanie
werbowani do pracy. Przyje¿d¿ali
m.in. z Leningradu.
Przy okazji i nam zawsze coœ
uszy³a, gdy jakimœ sposobem dosta³a kawa³ek materia³u. Zawsze
za szycie parê groszy dosta³a. Naprawia³yœmy z mam¹ jeszcze materace.
W pierwszym roku, na jesieni,
przyjechali z ko³chozu, aby do pracy zwerbowaæ i ziemniaki zbieraæ.
Na pewno by³ ju¿ koniec wrzeœnia,
albo paŸdziernik. By³am po szpitalu i do tego strasznie wychudzona.
Zreszt¹ czym mog³am siê tam
od¿ywiæ, jak nie by³o co jeœæ. Cz³owiek niedo¿ywiony by³. Za pracê
mieliœmy dostaæ worek ziemniaków. To pobraliœmy najwiêksze
worki i pojechaliœmy ciê¿arowym
samochodem. £adowali wszystkich na pakê. Teraz s¹ przepisy, ¿e
musi byæ czy coœ tam, a wtedy nikt
na to nie patrzy³. Pojechaliœmy na
te wykopki. Rêcznie siê kopa³o.
Trochê by³y podmarzniête, trochê
nie. Kto nakopa³, to nakopa³, a ja
nazbiera³am sobie z kupki i te¿ mia³am worek. Mama jeden worek, a ja
- drugi. Tato w pokoju wyci¹³ pod³ogê, zrobi³ piwniczkê. Mieliœmy
ju¿ ziemniaki na zimê.
PóŸniej jeŸdzi³yœmy z siostr¹
do Irkucka odleg³ego o 60 km. Jako
dzieci nie musieliœmy siê meldowaæ. Zabiera³yœmy woreczek, torbê i jecha³yœmy kupiæ jak¹œ m¹kê,
czy coœ. Bo tam ju¿ mo¿na by³o
kupiæ. M¹kê kupowa³o siê w takich
kioskach, jak u nas s¹ z gazetami.
Sta³ kiosk i tylko m¹kê tam sprzedawali na wagê. Ile mog³am tej
m¹ki unieœæ? Piêæ kilo? Ale to ju¿
by³o coœ. Przecie¿ rodzice nie mogli jechaæ.

Z dnia na dzieñ
Tam ju¿ ¿o³nierze nie pilnowali
nas. A gdzie ktoœ tam uciek³, skoro co
tydzieñ musia³ siê meldowaæ? M³odzie¿ próbowa³a dostaæ siê do kopalni, werbowali siê, legalnie oczywiœcie.
Przewa¿nie ch³opcy siê werbowali. Przychodzi³o lato, to na drutach
siê robi³o albo jakieœ robótki rêczne.
Jak mama ju¿ by³a w domu, to od
czasu do czasu chodzi³am z mam¹
roz³adowywaæ barki ze zbo¿em, gdy
przep³ywa³y. Tam p³ynie rzeka Angara, wyp³ywa z Bajka³u i p³ynie przez
Usole. Bardzo ³adna rzeka i szeroka.

Opa³ z budowy
Teraz cz³owiek zdaje sobie
sprawê, ¿e to z³odziejstwo, ale wtedy na budowê chodzi³o siê po resztki desek, a nie tylko resztki zabiera³o siê – po to, aby w piecu czymœ
napaliæ.
Chodziliœmy z workami i zbiera³o siê co tylko mo¿na i nadawa³o
siê do palenia. Na pewno i coœ dobrego by³o zabrane. My musieliœmy pilnowaæ stró¿a, a nie on nas,
on nas nie upilnowa³. Wiadomo,
jak to dzieci, jeden zagada³, a reszta swoje robi³a. I tak siê ¿y³o, a co
mo¿na by³o zrobiæ?
Cdn.
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Szopka Noworoczna 2010
Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

Chochlik
Có¿ to by³ za rok, có¿ za rok!
Sz³y niczym szturmówki krok w krok:
grupy, zgraje, komitety,
krzycz¹c has³a, wrzeszcz¹c bzdety...

- Spokój proszê ju¿ na sali,
doœæ tych mêskich porachunków
czy ju¿ wszyscy zwariowali?
Czas uœcisków, poca³unków,
dobrych ¿yczeñ, nowej drogi...

Starosta Ryszard Brodziñski
- Przestañ w koñcu ju¿ Chochliku
wci¹¿ narzekaæ i wydziwiaæ,
nie robimy nic po cichu,
miast tu p³akaæ – ju¿ podziwiaæ!

Chochlik
By nie by³o ju¿ tak butnie
ju¿ wychwalam szpital, mosty,
wrzawy, swary oraz k³ótnie,
oraz walkê imæ starosty.

Burmistrz £obza Ryszard Sola
- Czy my sroce
spod ogona?
Có¿ tam szpital,
mosty, drogi...
Kto z was dziœ nas
tu pokona?
Grunty nie le¿¹
ju¿ od³ogiem,
nowe domy siê
buduj¹ ludzie s¹ szczêœliwi wreszcie...

Chochlik
Nowej drogi, nowej drogi...
jak to echo w lesie niesie pog³os œcian zamiast drogi stoj¹ stogi...

Narrator
Wœród wielkiej wrzawy
na sylwestrowej sali
zabrzmia³ cichy g³os.
Coœ o kulturze zacz¹³ prawiæ,
gdy nagle krzykn¹³ ktoœ:

Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska
A ja wprowadzam nowy ³ad:
szacunek, spokój, równowagê.
Mo¿e i stworzê nowy sk³ad,
by zyskaæ w planach sw¹ przewagê.

Ktoœ
Cicho pismaku a kysz, a ju¿!
Kultury zachciewa siê plebsowi,
igrzyska macie i wianki zbó¿,
to wszystko, co mo¿na daæ ludowi.

Redaktor
Ale no przecie¿ teatr, poezja,
warsztaty, malarze, foto i balet,
to przecie¿ niedu¿o wcale...

Chochlik
Dróg nie sypi¹ sol¹!
lamentuje lud
Z Iñska trza braæ psie zaprzêgi
bo na drogach lód.
Wiceburmistrz Kabat
za³amuje rêce
ca³y roztrzêsiony
biega po urzêdzie
- Có¿ ja teraz pocznê?
Lud wyra¿a wolê,
by wyrzuciæ na ulicê
drogiego mi Solê...
Gremium siê zebra³o
skarbnik, sekretarze
i jeden podstoli...
I wydali zarz¹dzenie
jak odró¿niæ lód od ludu,
a Solê od soli.

Chór
Cicho pismaku, a kysz, a ju¿!
Kultury zachciewa siê plebsowi.
Igrzyska macie i wianki zbó¿,
to wszystko, co mo¿na daæ ludowi!
A kysz! A kysz!
Zgiñ w otch³ani czarnych mroku.
Abyœ ty sczez³ od tych pomys³ów
na kraju nowego roku!
A kysz! A kysz!

Burmistrz Reska Arkadiusz
Czerwiñski
Mo¿e i zmieni siê gmina w raj
i bêdzie spokojnie i bogato,
ale ja znam ten nasz kraj,
czasami jest tu zbyt pstrokato.

tygodnik ³obeski 28.12.2010 r.

Str
Str.. 9

Z PRZYMRU¯ENIEM OKA

Redaktor

Chochlik z £obza

Chochlik powiatowy

Ka¿dy swoje barwy nosi,
ka¿dy o coœ tu siê prosi,
ka¿dy szarpie w swoj¹ stronê,
ju¿ raz tak rozdarli nam koronê!

Raz w ratuszu powsta³ rwetest
gdy na sali obrad, na jej samym œrodku
rajcy miejscy zobaczyli kawa³eczek ³upu
bo tu siedzia³ radny Æwik³a,
wicedyr drawskiego pupu.

Dumna hrabina Szymañska
g³owê ma nie od parady,
wnet wyczu³a, ¿e iœcie z pañska
dokonano tutaj zdrady.

Chór
A ten znowu swoje kracze!
Jak jest p³ótno trzeba drzeæ.
Ka¿dy chce mieæ swoje dacze,
ka¿dy chce coœ z ¿ycia mieæ!

Wójt Józef Wypijewski
Zaraz go tu na patelniê
sma¿yæ w piekle to za ma³o.
Obietnicê sw¹ wype³niê,
ju¿ niewiele mi zosta³o.

Chochlik z Reska
Swego czasu,
tu, w tym mieœcie
posz³y pisma, okólniki
do urzêdów wszelkich,
¿e jegomoœæ na urzêdzie
jakoœ dziwnie przêdzie
Gdy do jegomoœci
dosz³a ta nowina
to mu ca³kiem zrzed³a
piêkna dot¹d mina
Zwo³a³ posiedzenie
w parkowym grodzisku
kaza³ prorokowaæ,
kto i za co o nim
mo¿e wyrokowaæ.
Miastowa wyrocznia
popatrzy³a w kulê
i a¿ siê wzdrygnê³a
widz¹c bud¿etow¹ dziurê
- Abra kadabra,
Estra, Testra, Pestra
tu siê pomiesza³y
pieni¹dze królestwa
Jegomoœciu mi³y
œliwki ci pogni³y,
zrzucisz babê z wozu,
koniom bêdzie l¿ej.

A to radny ci dorodny, jêdrny oraz krzepki
Zapuœci³ ju¿ korzeñ w radzie,
prawie na wzór rzepki
- Z opozycji, rzek³ z przek¹sem, jestem no i basta!
Bêdê ch³osta³ i rozlicza³, przyk³adami chlasta³.
Jêli rajcy wnet zabiegi, by mieæ go przy sobie,
jeden szepce, drugi liczy, trzeci ju¿ coœ skrobie.
Wpierwej zacz¹³ ci¹gn¹æ Æwik³ê Zbyszek, ach,
niebo¿ê.
Ci¹gnie i ci¹gnie, ale wyci¹gn¹æ
nie mo¿e!

Nie dam siê tutaj nabieraæ
na pokrêtne t³umaczenia,
my te¿ musimy nazbieraæ
narzêdzia do rz¹dzenia.
Zrewidowaæ wszystko
muszê
Na szpital czujnie
spozieraæ
o mur swoj¹ kopiê kruszê
nie dam siê tak poniewieraæ!

Zawo³a³ Zbyszek na pomoc Marysiê.
- Ja z³apiê Æwik³ê, ty za mnie z³ap siê.
I biedny Zbyszek z Marysi¹ niebog¹.
Ci¹gn¹ i ci¹gn¹, wyci¹gn¹æ nie mog¹!
Przylecia³ Janusz, Marysi siê z³apa³.
Poci siê, stêka, a¿ siê zasapa³.
Zawo³a³ Janusz kolegê Tadka.
Przylecia³ Tadek i ci¹gnie Janusza.
Janusz za Marysiê,
Marysia za Zbyszka,
ale wnet wszystkich z³apa³a zadyszka
Zbyszek wiêc szybko zawo³a³ Krysiê.
Ale to na nic nie zda³o tu siê.

Radny RM Resko
Pawe³ Gradus

Wiêc Tadek zwo³a³ nauczycieli.
Wszyscy siê wnet na pomoc zlecieli.
Przybieg³ Kazimierz, Marcin i Marek.
Kazik za Marcina, Marcin za Marka,
Marek za Krysiê, Krysia za Tadka
Tadek za Janusza, Janusz za Marysiê
Marysia za Zbyszka, Zbyszek
za Æwik³ê.

- Cztery lata siê przygl¹da³em, teraz bêdê uczy³ siê...

Tak siê zawziêli, tak siê nadêli
¿e nagle Æwik³ê... - Traaaach – przeci¹gnêli!
I tym sposobem radnemu z niezale¿nej listy,
urwano korzeñ... opozycjonisty.
Teraz przysypiaj¹c przy stole prezydialnym,
œni Æwik³a o potêdze i ³uku triumfalnym.

Chochlik powiatowy
Szlachciura Kar³owski wsta³,
podkrêci³ w¹sa
mrugn¹³ okiem do kompana Marka
uda³ ¿e siê d¹sa...
Bo choæ armiê ma ubog¹,
dzisiaj swoje racje ma,
rzecze wiêc do imæ starosty
- Albo przeto bracie veto
albo dla nas sto³ki dwa!
Mocium panie, me wyzwanie
dla was mam!
- Co wy przeto? Ma byæ veto?
Ja wam jeden sto³ek dam
- rzek³ starosta
i myœli czy temu sprosta.

Chochlik
Na naukê nigdy nie
za póŸno,
gdy j¹ poj¹æ dosyæ luŸno...

Chochlik
Jak¿e nam tu brakowa³o
w u³adzeniu i uœmiechach
wiedzy, której by³o ma³o.
Oj bêdzie nam pociecha,
z konsternacji i wyjaœnieñ,
gdy klub pytaæ bêdzie wci¹¿,
trochê zgie³ku, trochê waœni...
Niejeden wiæ siê bêdzie niczym w¹¿...

Narrator
Wtem wybi³ pó³noc zegar stary
– Zrzuciæ maski! - Krzykn¹³ ktoœ.
Wychynê³y ze œcian mary,
obietnic sk³adanych nieroztropnie doœæ.
A bez masek... No có¿ jakby to rzec golusieñka prawda zaczê³a gdzieœ biec.
Nikt jej nie trzyma³, uciek³a gdzieœ w dal...
Pó³noc minê³a, wznowiono ju¿ bal.
¯yczenia p³yn¹ strumieniem z szampanem
i ja ¿yczê Pani z Panem
pomyœlnoœci, szczêœliwoœci, du¿o zdrowia,
by nikt u nas nie chorowa³,
by podatki obni¿yli, mo¿e trochê te¿ i pr¹d,
i... by nikt nie wyje¿d¿a³ st¹d.
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Jak ma dojechaæ karetka?

To jest jakaœ paranoja
(POWIAT). Zarz¹dcy dróg broni¹ siê przed skargami kierowców
standaryzacj¹ okreœlaj¹c¹ kategorie
dróg. Zgodnie z ni¹ na terenie naszego powiatu czarne maj¹ byæ tylko
drogi wojewódzkie i krajowe. Powiatowe ju¿ raczej nie, a o gminnych
mo¿emy zapomnieæ. Nim na dobre
rozpocze³a siê zima w bud¿etach
gmin i starostwa zabrak³o pieniêdzy
na zimowe utrzymanie dróg.
Kierowcy, którzy przed œwiêtami musieli dostaæ siê do Gryfic, na
d³ugo zapamiêtaj¹ trud jazdy najpierw po pofa³dowanej powierzchni drogi, a nastêpnie po lodowisku.
Ci kierowcy, którzy ugrzêŸli na poboczach zapewne us³yszeli, ¿e nie
dostosowali prêdkoœci do warunków atmosferycznych, mimo ¿e na
liczniku nie by³o wiêcej ni¿ 20 km
na godz. Równie niebezpieczny by³
dojazd z £obza do Wêgorzyna,
szczególnie na s³ynnych zakrêtach.
Jeœli nawet drogi by³y czymœ posypane, to i tak œladu tego czegoœ na
jezdniach nie da³o siê zauwa¿yæ.
Niektóre drogi przypominaj¹ tunele
z wykonanymi co jakiœ czas mijankami, na chodnikach i niektórych

drogach by³ czysty lód bez grama
piasku.
- Przy dwudziestu kilometrach
na godzinê samochody ciê¿arowe
wpadaj¹ do rowu – to nie jest ju¿
niedostosowanie siê do warunków
pogodowych. Jak to jest, ¿e w powicie drawskim drogi s¹ czarne i mo¿na jechaæ 70 - 80 km/godz., a w powiecie ³obeskim na drogach jest lód
i bryja? - pyta³ jeden z kierowców,
któremu uda³o siê szczêœliwie przejechaæ.
Inny kierowca, tym razem z okolic Wêgorzyna, zwróci³ uwagê na
inn¹ kwestiê.
- My jeszcze sobie poradzimy,
ale jak ma jechaæ karetka pogotowia
ratunkowego na trasie Wêgorzyno £obez albo £obez - Drawskao, skoro nie da siê jechaæ powy¿ej 20 km
na godz.? To jest jakaœ paranoja –
stwierdzi³.
Pozostaje jechaæ powoli, ostro¿nie i dostosowaæ siê do panuj¹cych
warunków pogodowych. Trzeba
przy tym uwa¿aæ, by jednak nie jechaæ zbyt wolno, aby nie daæ siê
zasypaæ zwiewanym z pól œniegiem.
MM

Zamiast odœnie¿ania
- rozje¿d¿anie

(£OBEZ). W minionym tygodniu rozpoczêto wywoziæ œnieg z
ul. Konopnickiej. W tym czasie
ulica S³owackiego jeŸdzi³y spycharki, bynajmniej nie po to by...
odœnie¿aæ.
W minionym tygodniu codziennie ulic¹ S³owackiego przeje¿d¿a³o
kilka ci¹gników odœnie¿aj¹cych
³obeskie ulice. Nie oznacza³o to jednak, ¿e ul. S³owackiego by³a perfekcyjnie odœnie¿ona. Wrêcz przeciwnie. Zalega³ na niej rozje¿d¿ony
œnieg, zarówno ten, który le¿a³ na
ulicy, jak i ten z doœæ wysokich ju¿
nasypów. Ka¿dy z samochodów jad¹cych ul. S³owackiego mia³ opusz-

czon¹ ³y¿kê, ale powy¿ej poziomu
zalegaj¹cego œniegu, aby czasem
nie zahaczyæ przypadkowo o brunatn¹ ju¿ miazgê. Tym samym co
jakiœ czas dochodzi³o na tej ulicy do
zakopywania siê w œnie¿nej bryi samochodów, szczególnie dostawczych. Gratulujemy oszczêdnoœci
przy odœnie¿aniu, bo nasuwa siê
pytanie, ile wiêcej kosztowa³oby
odœnie¿anie ulic, gdyby przynajmniej raz dziennie któryœ z przeje¿d¿aj¹cych samochodów opuœci³
³y¿kê o 20 cm?
W poniedzia³ek œnieg zaczêto
wywoziæ i z ul. S³owackiego. Bryja
na ulicy zosta³a.
MM

Projekt edukacyjny
„Zainwestuj czas zwróci siê z zyskiem”
Ju¿ drugi rok uczniowie klas III Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku uczestnicz¹ w zajêciach pozalekcyjnych w ramach programu
operacyjnego Kapita³ Ludzki Narodowa Strategia Rozwoju finansowanego przez Europejski Fundusz Spo³eczny Unii Europejskiej.
Nasz projekt edukacyjny „Zainwestuj czas zwróci siê z zyskiem” realizowany jest w ramach IX Priorytetu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty. Celem projektu jest: poprawa ocen i
wyników testów kompetencji, przygotowanie uczniów do Kontynuacji
nauki w szko³ach ponadgimnazjalnych, rozwój zdolnoœci, zainteresowañ
i pasji, praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejêtnoœci, wzrost wiary
we w³asne si³y, nabycie umiejêtnoœci komunikowania siê.
W roku szkolnym 2010/2011 w projekcie uczestniczy 102 uczniów
oraz 17 nauczycieli. Zajêcia prowadzone s¹ w 2 grupach 15 osobowych
i grupie 12 osobowej uczniów niepe³nosprawnych w blokach: humanistycznym (jêzyk polski i historia), matematyczno-przyrodniczym (matematyka, fizyka, chemia, biologia), informatycznym. Chêtni uczniowie
ucz¹ siê jêzyka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie nieœmiali i zagro¿eni przedwczesnym wypadniêciem z systemu otrzymuj¹ te¿ wsparcie na warsztatach z pedagogiem i psychologiem. Zajêcia odbywaj¹ siê
codziennie oprócz pi¹tków w godzinach popo³udniowych od godziny 15tej do 18 –tej. Przed zajêciami uczniowie otrzymuj¹ gor¹cy posi³ek, a po
zajêciach odwo¿eni s¹ do domu. Dziêki uczestniczeniu w tym projekcie
wyposa¿ono szkolne gabinety w niezbêdne pomoce naukowe, a uczniowie mogli uczestniczyæ w spektaklach teatralnych.
Ubieg³oroczni absolwenci uzyskali wy¿szy o 10 % wynik na egzaminie gimnazjalnym i lepsze o 8% oceny. Realizacja projektu mo¿liwa jest
dziêki ogromnemu wsparciu w³adz miasta oraz rodziców. Dyrekcja i
nauczyciele zachêcaj¹ uczniów do systematycznego udzia³u w zajêciach
wyró¿niaj¹c najaktywniejszych uczniów.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
£obzie 82 mkw., dzia³ka 342 mkw.
Dom do remontu. Cena do negocjacji. Tel. 91 397 4530, 607 442 135.
Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ w centrum £obza o
pow. 100 mkw. Tel. 608 335 881
Sprzedam sklep budowlany w Wêgorzynie w centrum miasta. Sklep z
magazynami o pow. 426 mkw.,
dzia³ka 1111 mkw. Tel. 504 162 768
Tucze. Dzia³ka pod zabudowê jednorodzinn¹, pow. 2700 m2, Media w
drodze. 1000 mb od jeziora Woœwin. Cena 67 tys. tel. 600 265 547.
Radowo Ma³e. Nieruchomoœæ rolna
niezabudowana o ³¹cznej pow.
4,8769 ha, w tym 1,0969 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy jednrodzinnej
(1000 mb od j. G³êbokiego),1,9300
ha ³¹ki, 1,850 ha orna kl. IV. Dop³aty,
KRUS.Cena za ca³oœæ: 65 000 z³.tel.
600 265 57
£obez ul. Bema 27. Lokal handlowy
o pow. 72 mkw. w budynku wolnostoj¹cym. Udzia³ w 1/2 w dzia³ce
630 mkw. Standard podstawowy.
Cena 100 000 z³. Tel. 600 265 547.

Region

Sprzedam lub wynajmê kiosk handlowy na targowisku w Nowogardzie
(pr¹d, woda, wc). Tel. 91 392 15 58.

ROLNICTWO

US£UGI
Powiat ³obeski
Wesele z klas¹ to tylko z zespo³em
muzycznym KONTENT. Rabat na
2011r. Zadzwoñ 604 221 339.

Powiat gryficki
Videofilmowanie, fotografia. Tel.
505 747 377

Region

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.
Dywanopranie. Tel. 604 373 143
Us³ugi foto video, tel. 502 743 646.
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga. Gabinet Œwidwin, tel. 880 400
739.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Region
Kupiê antyki, militaria, ró¿ne starocie. Tel. 501 126 109
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

MOTORYZACJA
Kupiê stare motocykle, motorowery,
rowery, samochody. Tel. 501 126
109

Region

Kupiê Toyotê, Nissana, Hondê,
Mercedesa 190D; Mercedesa 124
2,5D, do 1998 roku - stan obojêtny.
Tel. 510 336 324

Powiat gryficki
Korepetycje z fizyki, przygotowanie
do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Tel. 91 384
3325
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MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie w £obzie 3pokojowe, na I piêtrze, 62 mkw.,
tanie w utrzymaniu, okna pcv,
ogrzewanie gazowe. Tel. po godz.
17-tej 665 169 070.
Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym, 2 pok., parter. Tel. 91 397
8730.
Resko, sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 2200 mkw. 3 pokoje,
145 000 z³, 888 169 572.

Powiat drawski
Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Drawsku Pomorskim lub okolicach. Tel. 605036564

PRACA
Spó³ka handlu zagranicznego
przyjmie do pracy ksiêgow¹ na
1/5 etatu. Kontakt: 513 310 348
ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO DO SPRZEDA¯Y MASZYN ROLNICZYCH.
TEL: 607 086 564

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778
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Woda
dro¿eje
(£OBEZ). Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji
poinformowa³o, ¿e ulegaj¹
zmianie stawki op³at za
dostarczon¹ wodê i
odprowadzone œcieki
czêœci dotycz¹cej stawki
podatku VAT.
Od 1 stycznia 2011 roku op³aty
wynosz¹: za 1 m. szeœc. pobranej
wody - 2,36 z³ + 8 proc. VAT, tj. 2,55
z³ brutto (wzrost 0,02 z³), za 1 m.
szeœc. odprowadzonych œcieków 3,85 z³ + 8 proc. VAT tj. 4,16 z³
brutto (wzrost 0,04 z³).
Stawka op³aty abonamentowej
za us³ugê odczytu wodomierza przy
punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”) w z³/ m-c - 4,50
z³ + 8 proc. VAT tj. 4,86 z³ brutto
(wzrost 0,04 z³).
Taryfy obowi¹zywaæ bêd¹ do 30
kwietnia 2011 roku. Po tym okresie
zostan¹ wprowadzone nowe op³aty
za wodê i œcieki.
op

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 28.12.2010 r.

Ceny wody i œcieków w górê
(WÊGORZYNO). Przedsiêbiorstwo Us³ug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie poinformowa³o, ¿e w
zwi¹zku ze zmian¹ stawki podatku od towarów i us³ug stosowanej dla us³ug zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków
od 1 stycznia 2011 r. ulega
zmianie taryfa w zakresie wynikaj¹cym ze zmiany stawki
podatku od towaru i us³ug.
W zwi¹zku z tym dla us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków
stawka podatku VAT w odniesieniu
do ww. us³ug wyniesie 8 proc. .
Ceny i stawki op³at dla odbiorców us³ug wodoci¹gowo – kanalizacyjnych na terenie gminy Wêgorzyno od 1 stycznia wynosz¹:
- cena za 1 m. szeœc. dostarczonej wody – 2,58 z³/m.szeœc netto
plus nale¿ny podatek VAT (8 proc.)
tj. 2,79 z³/m.szeœc. brutto,
- stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorców rozliczanych za iloœæ
dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania wodomierza g³ównego – 6,10 z³/odbiorcê/m-c netto
plus nale¿ny podatek VAT (8 proc.)

tj. 6,59 z³/odbiorcê/m-c brutto,
- stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorców rozliczanych za iloœæ
dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania wodomierza g³ównego i 1 wodomierza dodatkowego
– 9,46 z³/odbiorcê/m-c netto plus
nale¿ny podatek VAT (8 proc.) tj.
10,22 z³/odbiorcê/m-c brutto,
- stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorców rozliczanych za iloœæ
dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania wodomierza g³ównego i 2 wodomierzy dodatkowych
- 12,82 z³/odbiorcê/m-c netto plus
nale¿ny podatek VAT (8 proc.) tj.
13,85 z³/odbiorcê/m-c brutto,
- stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorców rozliczanych za iloœæ
dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania 1 wodomierza zainstalowanego w lokalu w budynku
wielolokalowym –
3,36 z³/odbiorcê/m-c netto plus
nale¿ny podatek VAT (8 proc.) tj.
3,63 z³/odbiorcê/m-c brutto,
- stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorców rozliczanych za iloœæ
dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania 2 wodomierzy zainstalowanych w lokalu w budynku
wielolokalowym –
6,72 z³/odbiorcê/m-c netto plus
nale¿ny podatek VAT (8 proc.) tj.

7,26 z³/odbiorcê/m-c brutto,
- stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorców rozliczanych za iloœæ
dostarczonej wody ustalon¹ w oparciu o wskazania 3 wodomierzy zainstalowanych w lokalu w budynku
wielolokalowym –
10,08 z³/odbiorcê/m-c netto plus
nale¿ny podatek VAT (8 proc.) =
10,89 z³/odbiorcê/m-c brutto,
- stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotycz¹cych
przeciêtnych norm zu¿ycia wody –
4,01 z³/odbiorcê/m-c netto plus nale¿ny podatek VAT (8 proc.) tj. 4,33
z³/odbiorcê/m-c brutto,
- cena za 1 m szeœc. odprowadzonych œcieków – 4,08 z³/m szeœc.
netto plus nale¿ny podatek VAT (8
proc.) = 4,41 z³/m szeœc. brutto,
- stawka op³aty abonamentowej
dla odbiorców rozliczanych za iloœæ
odprowadzonych œcieków ustalon¹
na podstawie zu¿ycia wody okreœlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych
norm zu¿ycia wody – 2,93 z³/odbiorcê/m-c netto plus nale¿ny podatek VAT (8 proc.) = 3,16 z³/odbiorcê/m-c brutto.
Taryfy obowi¹zuj¹ od 1 stycznia
2011 roku do 28 lutego 2011 roku. op

£obeski akcent na spotkaniu
EUROLIDERÓW w Warszawie
Minister El¿bieta Bieñkowska
spotka³a siê 15 grudnia 2010 r. z
laureatami konkursu Eurolider
2009 i 2010. - Wasze zaanga¿owanie i skuteczna realizacja projektów
unijnych zosta³a ju¿ przez nas doceniona w konkursie. Chcemy jednak,
by Wasza wiedza i doœwiadczenie
mog³a byæ dodatkowo wykorzystywana. Liczymy, ¿e uda nam siê stworzyæ sieæ wspó³pracy Euroliderów powiedzia³a minister El¿bieta Bieñkowska podczas spotkania z laureatami i wyró¿nionymi podczas obu
edycji konkursu EUROLIDER.
Spotkanie zainaugurowa³o sieæ
wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ
Euroliderów. Planowane jest m.in.
zaanga¿owanie dotychczasowych
laureatów w prace kapitu³y kolejnych edycji konkursu. W konkursie
Eurolider 2011 ustanowiona zostanie dodatkowa nagroda. Nagrodê tê
bêd¹ przyznawaæ, po wspólnych
obradach, dotychczasowi laureaci
konkursu.

– Chcemy równie¿ zapraszaæ
Euroliderów do udzia³u w organizowanych przez MRR szkoleniach,
konferencjach, spotkaniach, które
tematycznie lub geograficznie s¹
zwi¹zane z dokonaniami i planami
Euroliderów – doda³a Anita Noskowska-Pi¹tkowska, zastêpca dyrektora Departamentu Informacji,
Promocji i Szkoleñ.
W spotkaniu wziê³a udzia³
mieszkanka gminy £obez - Bo¿ena Zarecka, prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa, Laureat
Konkursu Eurolider 2009.
- Dla mnie spotkanie w nielicznym gronie laureatów z pracownikami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego to wielkie wyró¿nienie i
szansa na podkreœlenie pozycji naszego ³obeskiego regionu na mapie
dobrych praktyk funduszy europejskich. W swojej dzia³alnoœci spo³ecznej i pracy zawodowej chcê
wspieraæ wykorzystywanie fundu-

B. Zarecka w gronie Euroliderów 2009 i 2010
szy europejskich dla realizacji lokalnych inicjatyw rozwoju wsi.
Wspó³praca w sieci euroliderów
pod patronatem MRR mo¿e wzmocniæ takie dzia³anie i bêdzie doskona³¹ okazj¹ wymiany doœwiadczeñ.
Pragnê te¿ promowaæ ideê konkur-

su Eurolider, udzia³ w którym jest
niepowtarzaln¹ szans¹ osobistego
rozwoju dla osób zaanga¿owanych
w realizacjê projektów.
Wiêcej informacji o konkursie
Eurolider znajduje siê na www.eurolider.gov.pl
(o)
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S¹ ju¿ komisje sta³e Wigilia dla
(POWIAT). 16 grudnia, podczas sesji rajcy powiatowi wybrali spoœród siebie cz³onków komisji
sta³ych oraz przewodnicz¹cych.
Przewodnicz¹cym
Komisji
Spraw Spo³ecznych zosta³ Ryszard
Sarna. Stosunkiem g³osów 4 do 5
pokona³ Zbigniewa Pa³ubiaka. W
komisji zasiadaæ bêdzie a¿ dziewiêciu radnych: Józef B¹k, Ryszard
Brodziñski, Andrzej Gradus, Micha³ Kar³owski, Zofia Makarec,
Zbigniew Pa³ubiak, Halina Szymañska, Jan Zdanowicz.
Przewodnicz¹cym Komisji Bud¿etu i Gospodarki zosta³ radny Ryszard Sola, wiceprzewodnicz¹cy:
Ireneusz Kabat, cz³onkami zostali:
Micha³ Kar³owski, Pawe³ Marek.
Przewodnicz¹cym
Komisji
Oœwiaty zosta³ Józef Drozdowski,

cz³onkami s¹ pozostali trzej nauczyciele w Radzie Powiatu: Zdzis³aw
Bogdanowicz, Jan Michalczyszyn i
Jan Zdanowicz.
Do przewodniczenia Komisji
Rewizyjnej radny Zbigniew Pa³ubiak zg³osi³ kandydaturê Haliny
Szymañskiej, radny Józef Drozdowski natomiast zg³osi³ radnego
Ireneusza Kabata.
Podczas g³osowania jawnego
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej
zosta³ Ireneusz Kabat. H. Szymañska otrzyma³a 5 g³osów. Za Ireneuszem Kabatem g³osowa³o 10 radnych.
W sk³ad komisji rewizyjnej weszli radni: Halina Szymañska, Zbigniew Pa³ubiak, Zofia Makarec oraz
Józef Drozdowski.
MM

Sesja w Wêgorzynie

Bud¿et i woda
(WÊGORZYNO). 30
grudnia o godz. 16.30
rozpocznie siê w
tutejszym magistracie III
ju¿ sesja w tej kadencji.
Podczas sesji najwa¿niejsz¹
kwesti¹ bêdzie podjêcie uchwa³y
bud¿etowej na przysz³y rok.
PO przyjêciu bud¿etu na rok
przysz³y radni zadecyduj¹ o wysokoœci wynagrodzenia dla burmistrz Wêgorzyna Moniki KuŸmiñskiej. Rajcy bêd¹ mieli za zadanie wyznaczyæ delegata gminy
Wêgorzyno do zgromadzenia Celowego Zwi¹zku Gmin R -XXI z

siedzib¹ w Nowogardzie oraz wyboru delegata zwyczajnego do
Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu „Pomerania”.
Radni wyra¿¹ równie¿ zgodê na
przed³u¿enie umowy dzier¿awy
urz¹dzeñ i obiektów wodoci¹gowo
- kanalizacyjnych z firm¹ PUWiS
Sp. z o.o. w Nowogardzie do czasu
podpisania umowy dzier¿awy z nowym operatorem wy³onionym w
drodze przetargu.
Przypominamy, ¿e umowa wygasa wraz z koñcem roku. Gdyby
umowa nie zosta³a przed³u¿ona, istnia³oby zagro¿enie, ¿e gmina zosta³aby bez operatora sieci wodoci¹gowo – kanalizacyjnej.
op

samotnych w Resku

W dniu 17 grudnia 2010 r. o
godz. 16:00 w sali widowiskowej
Centrum Kultury w Resku na
wspólnej „Wigilii dla samotnych”
spotkali siê zaproszeni mieszkañcy miasta i gminy.
Organizatorami tej uroczystoœci
by³o Ko³o Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Resku, Stowarzyszenie „ARKA”, Centrum Kultury w
Resku oraz Monar - Markot z
£agiewnik.
Na pocz¹tku uroczystoœci serdecznie przywitano zaproszonych
goœci: burmistrza Reska pana Arkadiusza Czerwiñskiego, przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej p. Barbarê
Basowsk¹, sekretarz gminy p. Danutê Mielcarek, skarbnik gminy p.
Halinê Puch, radnych powiatu ³obeskiego panów Jana Michalczyszyna, Andrzeja Gradusa i Zbigniewa
Pa³ubiaka, kierowniczkê Stowarzyszenia „MONAR” p. Wies³awê
Szczotok wraz z mieszkañcami tego
oœrodka, dyrektor Centrum Kultury
p. Jolantê Furman oraz prezes Stowarzyszenia „ARKA” p. Annê Bogdañsk¹ i przede wszystkim zaproszonych mieszkañców.

W œwi¹teczny, pe³en zadumy
nastrój wprowadzi³ wszystkich proboszcz naszej parafii ksi¹dz doktor
Tadeusz Uszkiewicz œpiewaj¹c kolêdy, modl¹c siê i dziel¹c op³atkiem.
Zaproszeni goœcie obejrzeli program artystyczny w wykonaniu
dzieci z kó³ teatralnego i wokalnego, dzia³aj¹cych przy Centrum Kultury, które zaœpiewa³y najpiêkniejsze kolêdy bo¿onarodzeniowe,
przeplatane œwi¹teczn¹ poezj¹.
Przewodnicz¹ca Ko³a Emerytów pani Ludmi³a Porêbska podziêkowa³a za pomoc w zorganizowaniu
tego wigilijnego przyjêcia i za
wsparcie finansowe w³adzom naszego miasta, stowarzyszeniu „MONAR” z £agiewnik, ksiêdzu proboszczowi za podarowanie op³atków, cz³onkiniom swojego ko³a,
pracownikom Centrum Kultury
oraz cz³onkiniom stowarzyszenia
„ARKA” za przygotowanie sali i
smacznych potraw.
„Wigilia dla samotnych” sta³a
siê w Resku piêkn¹ tradycj¹, zaproszeni mieszkañcy mogli spêdziæ te
chwile w mi³ym gronie, pos³uchaæ
kolêd, podzieliæ siê op³atkiem i
skosztowaæ wigilijnych potraw. (o)

Pensja
Udane
Miko³ajki
z
„Olimpem”
ustalona
Otwarte Mistrzostwa w Pi³ce Siatkowej Szkó³ Podstawowych

(POWIAT) Radni powiatowi,
podczas sesji 16 grudnia, ustalili
wysokoœæ wynagrodzenia dla starosty ³obeskiego Ryszarda Brodziñskiego.

£obez, 13.12.2010 r. W hali
widowiskowo-sportowej odby³y siê Otwarte Mistrzostwa w
Pi³ce Siatkowej Szkó³ Podstawowych dziewcz¹t i ch³opców
pod nazw¹ „Miko³ajki z Olimpem”.

Wynagrodzenie zasadnicze zosta³o ustalone w wysokoœci 5 tys. z³,
wysokoœæ dodatku funkcyjnego 1,5 tys. z³, za wys³ugê lat – 1 tys. z³,
natomiast wysokoœæ dodatku specjalnego - 2275 z³. W sumie starosta
bêdzie zarabia³ 9775 z³.
MM

W turnieju udzia³ wziê³y zespo³y dziewcz¹t i ch³opców z
SP1£obez, SP2 £obez, SP Be³czna oraz dwa zespo³y ch³opców z
SP Wêgorzyno. Z zaproszenia na
turniej skorzystali równie¿
uczniowie z klas czwartych ³obe-

skiej „dwójki”, podopieczni p.
Waldemara Winiarskiego.
Tak liczne uczestnictwo w turnieju m³odych adeptów dyscypliny sportu, która wspaniale rozwija
siê w naszym œrodowisku, zaskoczy³o mile samych organizatorów.
Prezes MKS „Olimp” p. Marcin
Æwik³a by³ pod du¿ym wra¿eniem
poziomu wyszkolenia uczestników, na tyle, ¿e postanowi³ zg³osiæ
dwa najlepsze zespo³y do mistrzostw województwa, które odbêd¹ siê na pocz¹tku przysz³ego
roku.

Wyniki turnieju
I miejsce – SP2 £obez (ch³opcy)
II miejsce – SP Be³czna-SP
Wêgorzyno (ch³opcy)
III miejsce – SP Wêgorzyno I
(ch³opcy)
IV miejsce – SP Wêgorzyno II
(ch³opcy)
Najlepsze zespo³y turnieju nagrodzono atrakcyjnymi upominkami.
Wybrano i nagrodzono równie¿ najlepszego siatkarza turnieju, Mateusza
Gunerê z Be³cznej. Prosimy o wiêcej
tak ciekawych imprez dla najm³odszych sportowców.
K. Pawelec
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Jest taki dzieñ...
W czwartek, 9. grudnia, grupa
uczniów Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego spotka³a siê z
okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia z
mieszkañcami Domu Pomocy
Spo³ecznej w Resku.
W czwartkowe przedpo³udnie w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku
odby³a siê wigilia dla mieszkañców
domu i ich rodzin. W bo¿onarodzeniowy klimat wprowadzi³y zebranych jase³ka, przygotowane przez
uczniów Gimnazjum w Resku pod
opiek¹ p. El¿biety Kuc oraz mieszkañców oœrodka. Na tê jak¿e wa¿n¹
uroczystoœæ zostali zaproszeni goœcie z Rady Miejskiej oraz przyjaciele instytucji, którzy przez ca³y
rok wspieraj¹ pomoc¹ mieszkañców i pracowników DPS-u.
Gdy tylko na piêknie udekorowanej sali zebrali siê wszyscy widzowie, rozpoczêliœmy wystêp. P.
Malitowski, W. KuŸmiñska, A.
Manturuk, E. Czaja, P. Brzozowski,
K. Kulczewska, K. Kulczewski, P.
Czerniak, G. Strojny, J. Ogórek, K.
Migryt, M. Kreczko ubrani byli w
bardzo ³adne stroje, przygotowane

jak co roku przez pracowników
oœrodka. Scenografia sprawi³a, ¿e
odœwiêtny nastrój unosi³ siê wokó³ i
nape³nia³ nas radoœci¹.
W trakcie wystêpu widzowie
nagradzali nas brawami. W³¹czali
siê, œpiewaj¹c z nami kolêdy. Radoœæ na ich twarzach by³a piêknym
podziêkowaniem za nasz¹ pracê. Na
koniec rozleg³y siê ogromne oklaski.
Po jase³kach usiedliœmy przy
piêknie nakrytych sto³ach wigilijnych. Czeka³y tam na nas liczne
potrawy np. barszcz czerwony, pierogi z kapust¹ i grzybami, makaron
z makiem, ryba po grecku oraz owoce i ciasta. Jedzenie by³o wyœmienite, ka¿dy zajada³ siê a¿ siê uszy trzês³y! W miêdzyczasie na scenie pojawi³a siê dwuosobowa grupa wokalna z Krakowa, która œpiewa³a kolêdy i pastora³ki. Myœlê, ¿e wszystkim
siê to podoba³o. Kilka osób wesz³o
nawet na scenê, gdzie ko³ysali siê w
rytm melodii i pomagali jak tylko
mogli wokalistom.
Na koñcu do sali wszed³ œw.
Miko³aj i wzywa³ do siebie osoby,
dla których mia³ przygotowany pre-

zent. Otrzymaliœmy go równie¿ my
- uczniowie, za piêknie przedstawione jase³ka. Upominek ten by³ w
postaci s³odyczy oraz ozdobnego
anio³ka.
9. grudnia spêdziliœmy mi³e
przedpo³udnie w Domu Pomocy
Spo³ecznej. Dziêkujemy pracowni-

kom za mi³e i sympatyczne przyjêcie, za goœcinnoœæ. Jesteœmy bardzo
zadowoleni z tego, ¿e przynieœliœmy
wiele radoœci mieszkañcom oœrodka. Ten dzieñ by³ tak wyj¹tkowy jak
œwiêta, którym by³ poœwiêcony.
Micha³ Kreczko, IIIb
Gimnazjum w Resku

Sesja wigilijna w Resku

Otrzymali nagrody za Konkurs
Bo¿onarodzeniowy
W dniu 22 grudnia br., o
godz.16.00, w Centrum Kultury w
Resku odby³a siê uroczysta sesja
wigilijna Rady Miejskiej, podczas
której zosta³y wrêczone nagrody
dla uczestników Konkursu Bo¿onarodzeniowego, organizowanego
przez Centrum Kultury oraz Parafiê Rzymskokatolick¹ pod wezwaniem Najœwiêtszej Marii Panny w
Resku.
Celem konkursu by³o uœwiadomienie, poprzez pracê twórcz¹,
wa¿noœci podtrzymania polskich
œwi¹tecznych tradycji i zwyczajów.
Nagrody wrêczy³a dyrektor Centrum Kultury w Resku p. Jolanta
Furman.
Oto laureaci konkursu:
kategoria: przedszkole (karta
bo¿onarodzeniowa)
I m. Dominika Golas Oddzia³
Przedszkolny Szko³a Podstawowa
Starogard
II m. Maciej Gwizd kl. „0”
Szko³a Podstawowa £osoœnica
III m. Dominik Kosman Punkt
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starogardzie
wyró¿nienie: Karen Znamie-

II m. Mateusz Kijak kl. V Œwietlica Gardzin
III m. Tomasz Haberski kl. IV c
Szko³a Podstawowa w Resku
wyró¿nienia: Patrycja Szutkowska kl. V Szko³a Podstawowa w
Starogardzie; Paula Jankowska
kl. V Szko³a Podstawowa w Starogardzie i Micha³ Minkowski kl. IV
Œwietlica w Gardzinie.

rowska kl. „0” Szko³a Podstawowa
£osoœnica
wyró¿nienie: Adam Gojlik
Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Starogardzie
kategoria: kl. I-III (ozdoba choinkowa)
I m. Emilia Buæ kl. III Szko³a
Podstawowa w £osoœnicy
II m. Dominik Szczeœniak kl. I
Szko³a Podstawowa w £abuniu
Wielkim

III m. Ula Balasiñska kl. III
Szko³a Podstawowa w £osoœnicy
wyró¿nienie: Natalia Jakubów
kl. III Szko³a Podstawowa w £osoœnicy
wyró¿nienie: Weronika Dediuk kl. I Szko³a Podstawowa w
£abuniu Wielkim
kategoria: kl. IV-VI (stroik bo¿onarodzeniowy)
I m. Agnieszka Budak kl. IV c
Szko³a Podstawowa w Resku

kategoria: gimnazjum, szko³y
ponadgimnazjalne, doroœli (szopka
bo¿onarodzeniowa)
I m. Andrzej Hulewicz Dom
Pomocy Spo³ecznej w Resku
II m. Jan Przy³ucki Dom Pomocy Spo³ecznej w Resku.
W³odarze miasta, radni, so³tysi i
zaproszeni goœcie obejrzeli „Wigilijne Jase³ka” w wykonaniu m³odzie¿y
z klas III Gimnazjum w Resku, przygotowanych przez p. El¿bietê Kuc
oraz wys³uchali kolêd w wykonaniu
zespo³u „SKAN” z Domu Pomocy
Spo³ecznej w Resku. Po obejrzeniu
czêœci artystycznej proboszcz reskiej parafii ksi¹dz doktor Tadeusz
Uszkiewicz zaprosi³ wszystkich do
wspólnej modlitwy, podzielenia siê
op³atkiem oraz z³o¿enia ¿yczeñ. (o)

POLICJA - INFORMACJE

tygodnik ³obeski 28.12.2010 r.

Policyjny Miko³aj
w £abuniu Wielkim

Policjanci z £obza i Reska odwiedzili dzieci ze Szko³y Podstawowej w £abuniu Wielkim. Nie
by³a to jednak zwyk³a wizyta!
Jeszcze przed œwiêtami do Szko³y Podstawowej w £abuniu Wielkim
zawitali niecodzienni goœcie. Byli to
policjanci w roli Miko³ajów.
Dzieci przygotowa³y bardzo
ciekawe jase³ka, w których bra³y
udzia³ wszyscy uczniowie z tej placówki. Jest to bowiem bardzo ma³a
szko³a, która liczy tylko 72 uczniów,
pochodz¹cych z okolicznych wiosek. Niestety rejon ten jest zagro¿ony wysokim bezrobociem i trudn¹
sytuacja materialn¹ panuj¹c¹ w
wiêkszoœci rodzin.
Po czêœci artystycznej wszyscy
wspólnie zaœpiewali kolêdy i po-

dzielili siê op³atkiem ¿ycz¹c sobie
nawzajem pogodnych i weso³ych
Œwi¹t.
Policjanci obdarowali wszystkie dzieci upominkami otrzymanymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Taka s³odka paczka zawiera³a tak¿e elementy odblaskowe i magnesy bezpieczeñstwa.
Dzieci wykorzystaj¹ je przypinaj¹c
do plecaków lub ubrañ. Maluchy
bêd¹ widoczne na drodze podczas
powrotu do domu ze szko³y.
Na koniec tego mi³ego spotkania
dzieci wziê³y udzia³ w konkursie
plastycznym na Najpiêkniejsz¹
Choinkê. Wszystkie namalowane
choinki by³y rewelacyjne. Trudno
by³o wybraæ naj³adniejsza dlatego
ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³
drobne prezenty.
(kp)

Co z t¹ szko³¹?
(£ABUÑ WIELKI). Ju¿ w
ubieg³ym roku pojawia³y siê g³osy
tu i ówdzie, ¿e gmina szykuje siê
do zamkniêcia szko³y w £abuniu.
Jednak czas wyborów samorz¹dowych nie sprzyja³ tak niepopularnej decyzji. Postanowiono powróciæ do rozmów po wyborach.
Ju¿ w styczniu ubieg³ego roku
radny Seredyñski obawia³ siê, aby
kosztem przejêcia Zespo³u Szkó³
nie zosta³a zamkniêta Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim.
Czy teraz nast¹pi³ ju¿ w³aœciwy
czas, by podj¹æ temat zamkniêcia
placówki oœwiatowej w tej miejscowoœci? Jest ju¿ po wyborach, a stan
bud¿etu niezbyt imponuj¹cy.
Dla przypomnienia - dzieci z tej
szko³y w tym roku uzyska³y wy¿szy
poziom nauczania, ni¿ szko³a pod-

stawowa w Resku, z czego dumne
by³y niektóre osoby z magistratu
jeszcze nie tak dawno.
Inna rzecz, ¿e szko³a zosta³a
wyremontowana, czy ju¿ zosta³a
przeznaczona na jakiœ cel?
Z innej strony, dla ratowania
ma³ych szkó³ rodzice w niektórych
miejscowoœciach sami podjêli siê
trudu prowadzenia placówki, zak³adaj¹c stowarzyszenie. W tym celu
jednak gmina musi przekazaæ
obiekt stowarzyszeniu i musi byæ
ktoœ, kto rodzicom pomo¿e. Jednak
nauczyciele nie mog¹ liczyæ tu na
Kartê Nauczyciela. S¹ zatrudniani
na zwyk³¹ umowê o pracê.
Gmina Resko jest specyficzna
pod wzglêdem uk³adu przestrzennego. W tym wypadku rodzi siê pytanie, czy warto wylewaæ dziecko z
k¹piel¹?
MM

Przed œwiêtami
dosz³o do 8 kolizji
21 grudnia br., przed po³udniem
na drodze Wêgorzyno – Rogówko kieruj¹ca samochodem marki Iveco Daily mieszkanka Iñska nie dostosowa³a
prêdkoœci do panuj¹cych na drodze
warunków, straci³a panowanie nad
pojazdem i w trakcie manewru mijania zderzy³a siê z pojazdem Nissan
Primera.
Kolejne dwie kolizje w Resku i
£abuniu Wielkim te¿ by³y spowodowane warunkami drogowymi. W Resku samochód ciê¿arowy DAF zaczepi³ o naczepê drugiego samochodu
ciê¿arowego. A w £abuniu kieruj¹cy
autokarem na ³uku drogi przekroczy³
oœ jezdni i otar³ samochód marki Toyota.
W œrodê, 22 grudnia br., by³o a¿
piêæ kolizji, z tego dwie w £obzie i trzy
w Wêgorzynie.
W £obzie na skrzy¿owaniu ulic
Bema i Przemys³owej kieruj¹cy Nissanem zderzy³ siê z jad¹cym prawid³owo Oplem. O tej samej godzinie w
po³udnie w Œwiêtoborcu kieruj¹cy
samochodem ciê¿arowym uderzy³ ty³em naczepy w lusterko samochodu
Mercedes.
W Wêgorzynie o godz. 13.30 na
skrzy¿owaniu ulic Po³udniowej i
Drawskiej kieruj¹cy trzema samochodami ciê¿arowymi w trakcie wymijania na oblodzonej i w¹skiej nawierzchni zakleszczyli siê naczepa-
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mi. Nikt na szczêœcie nie odniós³ obra¿eñ.
Po godzinie 17.00 na ul. Podgórnej kieruj¹cy samochodem Nissan po
ominiêciu pieszych poruszaj¹cych siê
po niew³aœciwej stronie jezdni wpad³
w poœlizg i uderzy³ w ty³ pojazdu
marki Lublin. Dziesiêæ minut póŸniej,
na ulicy Koœciuszki, kieruj¹cy samochodem marki Iveco zderzy³ siê podczas wymijania z samochodem marki
Scania i najecha³ na skarpê œnie¿n¹.

Wyj¹tkowo spokojne Œwiêta
Policjanci z powiatu ³obeskiego
podczas tegorocznych Œwiat Bo¿ego
Narodzenia nie odnotowali ¿adnych
powa¿nych zdarzeñ kryminalnych i
drogowych. To by³y wyj¹tkowo spokojne Œwiêta. Nie by³o te¿ interwencji zwi¹zanych z zak³ócaniem ciszy i
porz¹dku publicznego.
Policjanci odnotowali tylko dwie
kolizje drogowe. W czwartek 23
grudnia br. o godz. 12.00 na drodze
Wêgorzyno - Lesiecin kieruj¹cy Fiatem mieszkaniec Drawska Pom. nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków atmosferycznych, wpad³
w poœlizg i uderzy³ w jad¹c¹ z naprzeciwka Skodê kierowan¹ przez mieszkañca Szczecina i w pojazd marki VW
Polo. Uszkodzeniu uleg³y wszystkie
pojazdy. W Wigiliê po pó³nocy na tej
samej drodze kieruj¹cy Skod¹ Fabia
mieszkaniec Wêgorzyna nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, wpad³ w poœlizg i
uderzy³ w drzewo.
Oby Sylwester, Nowy Rok by³
spokojny i bezpieczny dla wszystkich
mieszkañców naszego powiatu.
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Galeria tygodnika
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Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

W Przedszkolu Miejskim w Resku

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 50 brzmia³o:

„NIE CZYNI WOJAKA Z£OTA SZABLA”
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.

Spotkanie op³atkowe
Dnia 21 grudnia br. w przedszkolu Miejskim w Resku odby³o
siê uroczyste „Spotkanie op³atkowe” dzieci, pracowników placówki i zaproszonych goœci.
Dzieci po raz kolejny mia³y
mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich osi¹gniêæ artystycznych, tym
razem w œwi¹tecznym repertuarze.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, to
czas szczególnie radosny, zw³asz-

cza dla dzieci. Kolêdy, pastora³ki,
okolicznoœciowe wiersze stworzy³y
klimat zbli¿aj¹cych siê œwi¹t.
Niespodziank¹ dla wychowanków i rodziców by³o przedstawienie
jase³kowe w wykonaniu pracowników i przewodnicz¹cego Rady Rodziców naszego przedszkola.
Wzruszaj¹c¹ chwil¹ by³o dzielenie siê op³atkiem i sk³adanie sobie
¿yczeñ.
Natalia Je¿yk-Dziuba

