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Dane
o s³u¿bie
zdrowia
w powiecie
Teresa Witczak
dyrektorem
Sanepidu

Przygotowywaliœmy siê do œwi¹t
(DOBRA) W sobotê
14 grudnia doberski
rynek zamieni³ siê
w œwi¹teczne centrum
kultury oraz rêkodzielnictwa. Wszystko to za
spraw¹ IV Festiwalu
Inicjatyw Wiejskich oraz
organizowanego w jego
ramach Kiermaszu
Œwi¹tecznego.

„Arbod”
podsumowa³
sezon
lekkoatletyczny
ZAPRASZAM do nowo otwartego
Salonu Kosmetycznego MALWA
Malwina Wiœniewska

- nowoczesny, szeroki zakres us³ug
£obez, ul. Obr. Stalingradu 22 C (naprzeciwko NETTO)

Tel. 730-133-335
CMYK
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Kiermasz bo¿onarodzeniowy na rynku

Jak Dobra przygotowywa³a siê do œwi¹t
(DOBRA) W sobotê
14 grudnia doberski
rynek zamieni³ siê
w œwi¹teczne centrum
kultury oraz
rêkodzielnictwa.
Wszystko to za spraw¹
IV Festiwalu Inicjatyw
Wiejskich oraz
organizowanego w jego
ramach Kiermaszu
Œwi¹tecznego.
Program uroczystoœci by³ bardzo bogaty. O godzinie 11.00 dziêki
uprzejmoœci ksiêdza proboszcza, w
sali parafialnej odby³a siê konferencja uczestników projektów Lokalnych Grup Dzia³ania. O godzinie
13.00 na „kiermaszowej” scenie zaprezentowa³y siê 4 grupy m³odych
artystów ze Szko³y Podstawowej w
Dobrej. Dzieci przedstawi³y w swoim wystêpie piêkne polskie pastora³ki.
Po wystêpie przyszed³ czas na
ucztê, a przygotowali j¹ stra¿acy, podaj¹c wszystkim chêtnym grochówkê z wojskowej kuchni polowej. Drugim daniem zajê³o siê Ko³o £owieckie „Ryœ” ze Stargardu Szczeciñskiego, które ofiarowa³o nam du¿ego
pieczonego dzika. Ró¿nych wyrobów kulinarnych mo¿na by³o równie¿ skosztowaæ u so³tysów, a doko³a choinki swoje wyroby œwi¹teczne
wystawili lokalni rêkodzielnicy.
O godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego odby³y
siê warsztaty rêkodzie³a artystycznego. Mo¿na by³o pod okiem instruktorów nauczyæ siê filcowania
na mokro, malowania na szkle oraz
zrobiæ stroik œwi¹teczny.
Pod czujnym okiem pani Ma³gorzaty Joñcy dzieci próbowa³y zrobiæ
jak najd³u¿szy ³añcuch choinkowy, a
do tego przedsiêwziêcia w³¹czyli siê
równie¿ rodzice, którzy mieli przy

tym nie mniej radoœci od swoich
pociech.
O godzinie 16.30 przenieœliœmy
siê do koœcio³a Œw. Klary, gdzie mo¿na by³o wys³uchaæ chóru „Kantylena” z Wêgorzyna, który wykona³
wspólnie z organistk¹ oprawê mszy
œwiêtej. Po mszy doberscy muzycy
organowi dali koncert na wysokim
poziomie, wykonuj¹c klasykê muzyki organowej.
Impreza odby³a siê dziêki wspó³pracy z Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania
Centrum Inicjatyw Wiejskich w
£obzie, które to stowarzyszenie pokry³o koszty organizacji przedsiêwziêcia.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim za przybycie, jednoczeœnie
mamy nadziej ¿e kiermasz wprowadzi³ Pañstwa w wyj¹tkowy bo¿onarodzeniowy klimat.
Emil Chodañ
i Sebastian Czapiewski
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Wybuch³a butla
w mieszkaniu

Apel o pomoc

Stracili wszystko po
wybuchu butli gazowej
(WÊGORZYNO). Na stronie
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie
pojawi³ siê apel o pomoc dla mieszkañców Runowa Pomorskiego, którzy w wyniku wybuchu butli gazowej stracili dorobek swojego ¿ycia.
Rodzina z dwuletnim synkiem obecnie potrzebuje praktycznie wszystkiego.
13 grudnia w mieszkaniu pani
Malwiny Kubicy dosz³o do wybuchu butli gazowej i po¿aru, w wyniku
którego rodzina tam mieszkaj¹ca
straci³a ca³y dobytek ¿ycia. Mieszkanie wymaga remontu, a rodzina
poszkodowana przebywa w tej
chwili u rodziców.

(WÊGORZYNO) Policjanci
brali udzia³ w akcji ratunkowej po
wybuchu butli z gazem, który doprowadzi³ do po¿aru budynku w Runowie Pomorskim. Na szczêœcie nikomu nic siê nie sta³o.
W pi¹tek, oko³o godziny 17.30, w
budynku wielorodzinnym dosz³o do
wybuchu butli z gazem, a nastêpnie
po¿aru jednego z mieszkañ, w którym przebywa³a trzyosobowa rodzina. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, i¿
przyczyn¹ wybuchu mog³o byæ rozszczelnienie instalacji. Na miejscu
ewakuowano wszystkich mieszkañców tego budynku - w sumie 11
osób.
Policjanci bêd¹cy na miejscu
wykonali szereg czynnoœci procesowych, które pozwol¹ na ustalenie
konkretnej przyczyny tego zdarzenia. W akcji ratowniczej bra³y udzia³
dwa zastêpy stra¿y po¿arnej oraz
jednostka OSP. Bêd¹ca na miejscu

inspektor nadzoru budowlanego nie
stwierdzi³a, aby w wyniku wybuchu
dosz³o do naruszenia konstrukcji
budynku. Po zakoñczonych czynnoœciach mieszkañcy budynku mogli powróciæ do swoich domu, poza
rodzin¹, w której mieszkaniu dosz³o
do wybuchu.
Nikt z mieszkañców budynku nie
dozna³ ¿adnych obra¿eñ. Na chwilê
obecn¹ nieznane s¹ straty spowodowane wybuchem. Prowadzone
postêpowanie przygotowawcze
wyjaœni wszelkie okolicznoœci tego
zdarzenia.
kp

Uwaga Czytelnicy
Nastêpny numer Tygodnika £obeskiego, z szopk¹
noworoczn¹, uka¿e siê
7 stycznia 2014 roku.

„A myœmy szli i szli dziesi¹tkowani
przez tajgê, step i pl¹taninê dróg
A myœmy szli i szli niepokonani
a¿ woln¹ Polskê raczy³ wróciæ Bóg”

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

œp. Piotra Anikija
Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie

Po po¿arze nie zosta³o im praktycznie nic.
Potrzebuj¹ pieniêdzy i rzeczy
materialnych, a w szczególnoœci:
garnków, talerzy, sztuæców, szklanek, ko³der, kanapy, szafy ubraniowej, lodówki, artyku³ów ¿ywnoœciowych i higienicznych, ubrañ, sto³u i
krzese³, telewizora i innych potrzebnych do ¿ycia rzeczy.
Pani Malwina ma niespe³na 2.letniego synka, który równie¿ potrzebuje odzie¿y, ³ó¿eczka, œrodków higienicznych i zabawek.
Wszystkich ludzi dobrej woli
prosimy o kontakt do poszkodowanej Malwina Kubica nr tel 794 538
758.
op

40 tysiêcy na reintegracjê
(WÊGORZYNO). Burmistrz
Wêgorzyna og³osi³a konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
procesu reintegracji osób wykluczonych spo³ecznie oraz wspierania lokalnych inicjatyw na rzecz
rozwoju zasobów ludzkich w 2014
roku.
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego, polegaj¹cego na wspieraniu procesu reintegracji co najmniej 10 (5 osób grupy
remontowo - porz¹dkowa, 3 opiekunki, 2 osoby rêkodzie³o), wykluczonych spo³ecznie osób z terenu
Gminy Wêgorzyno - poprzez udzia³
w zajêciach szkoleniowych oraz
wspieraniu lokalnych inicjatyw na
rzecz rozwoju zasobów ludzkich.
W zakres zadania wchodzi
przede wszystkim: prowadzenie reintegracji zawodowej, a w tym: ba-

dañ lekarskich, szkolenia bhp i p.
po¿, szkolenia zawodowego w specjalnoœciach umo¿liwiaj¹cych reintegracjê zawodow¹ na lokalnym rynku pracy, prowadzenie reintegracji
spo³ecznej poprzez zapewnienie
uczestnikom zajêæ spotkañ z psychologiem, socjologiem, pedagogiem lub doradc¹ spo³ecznym i zawodowym – co najmniej raz w tygodniu, wraz z dostarczeniem szkolonym osobom wszelkich niezbêdnych do uczestniczenia w kursach
materia³ów i narzêdzi.
Wysokoœæ planowanych œrodków publicznych przeznaczonych
na realizacjê zadania w 2014 r. wynosi: 40.800 z³.
Wysokoœæ œrodków przekazanych na realizacjê tego samego zadania w latach poprzednich wynosi³a: w 2011 r. - 20.400 z³, w 2012 r. 20.400 z³, w 2013 - 40.800 z³. op

Z g³êbokim smutkiem i ¿alem
przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci naszego Kolegi

œp.Arkadiusza Baryluka
Stra¿nika Stra¿y Miejskiej w £obzie
Rodzinie i Bliskim sk³adamy
wyrazy szczerego wspó³czucia
Burmistrz oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego w £obzie
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Teresa Witczak
Sesja w Wêgorzynie
dyrektorem Sanepidu
(WÊGORZYNO). 30 grudnia o
godz. 11.00 rozpocznie siê sesja
Rady Miejskiej w Wêgorzynie.

Podczas sesji planuje siê podjêcie uchwa³ w sprawie: zmiany bud¿etu Gminy Wêgorzyno na rok 2013,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wêgorzyno na lata
2013 – 2020, zmiany Statutu Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, upowa¿nienia
kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie, pierwszeñstwa w nabywaniu lokali mieszkal-

nych, okreœlenia zasad zbywania i
obci¹¿ania lokali mieszkalnych oraz
warunków udzielania bonifikaty i
wysokoœci jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Wêgorzyno.
Kolejna uchwa³a dotyczyæ bêdzie wyra¿enia zgody na dzia³alnoœæ
Gminy Wêgorzyno w zakresie telekomunikacji.
Ostatni¹ najwa¿niejsz¹ uchwa³¹
bêdzie przyjêcie bud¿etu na rok
2014.
op

Przygotowuj¹ siê do
dodatków energetycznych
(£OBEZ). Dzisiaj o godz. 10.00
starosta Ryszard Brodziñski wrêczy powo³anie pani Teresie Witczak, obecnie p.o. dyrektora Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w
£obzie, na dyrektora ³obeskiego
Sanepidu.
- W zwi¹zku z tym, ¿e oczekiwania dr n. med. Ma³gorzaty Domaga³y-Dobrzyckiej, Zachodniopomorskiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Szczecinie nie do koñca by³y zgod-

ne z naszymi oczekiwaniami, poprosi³em, czy wyrazi³aby zgodê na powierzenie obowi¹zków pani Teresie
Witczak. Tak¹ zgodê uzyska³em. Powo³anie na dyrektora nastêpuje bowiem po pozytywnej akceptacji
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dzisiaj mogê z satysfakcj¹
stwierdziæ, ¿e pani doktor Ma³gorzata Domaga³a-Dobrzycka nie og³osi³a konkursu w £obzie. Uzna³a, ¿e
pani p.o. dyrektora Teresa Witczak
spe³ni³a z nawi¹zk¹ nadziejê - powiedzia³ starosta Brodziñski.
MM

(WÊGORZYNO). Od 1 stycznia
2014 roku Gmina zobowi¹zana bêdzie do wyp³aty dodatków energetycznych dla osób otrzymuj¹cych
dodatek mieszkaniowy.
W celu kompleksowej realizacji zadañ zwi¹zanych ze œwiadczeniami w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych za-

dania te realizowane bêd¹ przez
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Wêgorzynie. Z tego wzglêdu
Rada Miejska zamierza 30 grudnia
upowa¿niæ Halinê Jagie³kê, kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wêgorzynie do za³atwiania indywidualnych spraw z
zakresu dzia³añ przyznania dodatków energetycznych.
op

Komisja mieszkaniowa
zdecydowa³a
(£OBEZ). Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w £obzie w listopadzie
wyda³ 104 decyzje przyznaj¹ce dodatek mieszkaniowy dla najemców
lokali komunalnych i socjalnych na
³¹czn¹ kwotê 16.659,46 z³.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dokona³a w ubieg³ym miesi¹cu
weryfikacji 21 wniosków o przydzia³
mieszkania i przed³u¿enie umów o

najem mieszkania (7 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 5 wniosków
rozpatrzono negatywnie, 9 wniosków skierowano do uzupe³nienia
celem ponownego rozpatrzenia).
Komisja mieszkaniowa dokona³a
lustracji warunków mieszkaniowych piêciu rodzin ubiegaj¹cych siê
o mieszkanie. Zawarto 2 ugody dotycz¹ce sp³aty zad³u¿enia czynszowego.
op

33 tysi¹ce na komunalkê
(£OBEZ). W listopadzie gmina
na roboty ogólnobudowlane i remonty w mieszkaniach komunalnych i socjalnych wyda³a niemal 33
tys. z³.
Na prace remontowe w budynkach i lokalach (wykonanie prac w
zakresie w³asnym) na konserwacjê
bie¿¹ca, zakup materia³ów, narzêdzi:
w £obzie przy ul. Niepodleg³oœci,
Browarnej, Ogrodowej, Przyrzecznej, w Klêpnicy, Zache³miu, Dalnie
wydano 10.571 z³. W £obzie przy ul.
Bema (wymiana 2 szt. okien)
1.500 z³. Na roboty elektryczne (awarie): w £obzie, przy ul.: Kraszewskiego, Wojska Polskiego, Niepodleg³oœci, w Worowie (naprawa instalacji
elektrycznej) 2.170,74 z³.

Roboty hydrauliczne (awarie): w
£obzie przy ul. H. Sawickiej, Browarnej, ul. Kraszewskiego, Niepodleg³oœci, w Worowie, Unimiu wydano10.617,07 z³.
Roboty zduñskie w £obzie przy
ul.: Komuny Paryskiej (przestawienie pieca) kosztowa³y 1.835,46 z³.
Za dy¿ur hydrauliczny ca³odobowy zap³acono 300 z³.
Odpady komunalne sta³e w
£obzie przy ul. Kraszewskiego, Komuny Paryskiej, Niepodleg³oœci
kosztowa³y 2.883,58 z³. Za lokale
u¿ytkowe w £obzie przy ul. Drawskiej, Niepodleg³oœci (gara¿e), prace
dekarskie zap³acono 3.063 z³. Razem
prace remontowe i ogólnobudowlane kosztowa³y 32.940,85 z³.
op
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OG£OSZENIA DROBNE

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

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI

PRACA

INNE

MIESZKANIA

Powiat œwidwiñski

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

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

Zatrudniê kierowcê C+E transporty
liniowe system 3/1. Tel. 609 493
989
Zatrudniê kierowcê C+E bez doœwiadczenia. Tel. 607 585 561

Szybka po¿yczka gotówkowa, równie¿ dla osób z
komornikiem, dochodami
z MOPS, z zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 505 972 167.

Remonty od A do Z, p³ytki, malowane, rigipsy, szpachlowanie. Tel.
690 989 273.
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i dobrze. Tel. 505 964 520.
Powierzchnie reklamowe do wynajêcia na banery lub wynajmê ca³¹
dzia³kê (197 mkw.). Dzia³ka jest
ogrodzona i le¿y w centrum £obza
blisko Lidla (200 m). Tel. 501 894
828.

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

Sprzeda¿ choinek odpadowych,
œciêtych 10 z³/szt. Mo¿na ogl¹daæ i
wybieraæ w Radowie Ma³ym. Tel.
602 811 467.
Sprzedam
Telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Opiekunki do osób starszych w
Niemczech, legalne zarobki do
1350 euro na miesi¹c, mile widziana znajomoœæ niemieckiego. Tel.
799-30-11-77.

Sprzedam u¿ywane piece na trociny w dobrym stanie o du¿ej mocy,
cena do uzgodnienia, oraz ma³y
piec „ œmieciuch” - drewno, mia³ i
inne odpady – 1.0 KW, cena 2.000
z³. Tel. 608 287 839 £obez

Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

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

Sprzedam mieszkanie 52 mkw., 2
pokoje, kuchnia, w.c.,³azienka, II
piêtro, pom. gospodarcze. Œwiêtoborzec. Cena 110 tys. z³. Tel. 698
941 876
Sprzedam mieszkanie o pow. 75
mkw., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, piwnica. £obez ul. Koœciuszki
15/4, I piêtro. Tel. 531 665 209.
Sprzedam mieszkanie M2 w
£obzie, ul. Koœciuszki 12/1, z osobnym wejœciem. Tel. 501 343 040.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam kombajn zbo¿owy
FORTSCHRITT MDW 524, p³ug
trzyskibowy obrotowy KVERNELAND . Tel. 609 06 55 71, 91 397
3755.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê z warunkami zabudowy Gryfice, dojazd ulic¹
£¹kow¹ lub Pomorsk¹. Cena 10 z³
mkw. Tel. 513 471 215
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Zatrudniê

Region

Powiat ³obeski

mechanika
samochodowego

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

Lokal do wynajêcia, handlowo –
us³ugowy, pow. 38 mkw. £obez k/
Biedronki. Wysoki standard. Tel.
507 155 482, 91 397 6461

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ
£OBEZ

ZNALEZIONO PSA
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie, informuje, i¿ w dniu 5 grudnia 2013r w sklepie ¯abka w £obzie
przy ul. Niepodleg³oœci pozostawiono bez opieki psa, który zosta³ przewieziony do lecznicy dla zwierz¹t w
£obzie przy ul. Rolnej i tam czeka na
swojego w³aœciciela.

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
- kawalerka o pow. 27,43 mkw, II piêtro - kawalerka o pow. 26,2 mkw, IV piêtro - 2 pokoje, pow. 36,85 mkw, I piêtro
- 2 pokoje o pow. 45,56 mkw, IV piêtro
- 2 pokoje o pow. 55,59 mkw, I piêtro
- 2 pokoje o pow. 25,2 mkw, I piêtro
- 2 pokoje, pow. 54,15 mkw, III piêtro
- 2 pokoje, pow. 59,76 mkw, wysoki standard - 3 pokoje o pow. 48,14 mkw, IV piêtro
- 3 pokoje, pow. 62,7 mkw, IV piêtro
- 3 pokoje o pow. 75 mkw, I piêtro
- 4 pokoje o pow. 67,89 mkw, II piêtro
-

CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA

34.000 z³
86.000 z³
40.000 z³
88.000 z³
105.000 z³
105.000 z³
140.000 z³
180.000 z³
118.000 z³
155.000 z³
170.000 z³
160.000 z³
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Wspania³¹ imprezê zorganizowano 13 grudnia w udekorowanej œwi¹tecznie hali widowiskowej
przy gimnazjum w Resku

Eksperymenty, pl¹sy, œpiewy, czyli „W poszukiwaniu
zielonej choinki”
(RESKO) Trzecia edycja imprezy pod has³em „W poszukiwaniu
zielonej choinki” rozpoczê³a siê o
godz. 16.00.
Na najm³odszych od wejœcia czeka³o wiele niespodzianek. Stoiska tematyczne zachêca³y do zdobienia
kolorowym lukrem pachn¹cych cynamonem ciasteczek, mo¿na by³o
ozdabiaæ goŸdzikami pomarañcze.
Przy nastêpnych stoiskach znajdowa³y siê kolorowanki, bombki i choinki, które najm³odsi wyklejali œwi¹tecznymi elementami. Uwagê przyci¹ga³a kolorowa skrzynka, do której
dzieci wrzuca³y w³asnorêcznie napisane listy do Œw. Miko³aja. Œnie¿yn-

ki w osobach uczennic gimnazjum
malowa³y dzieciom buzie.
W czasie pl¹sów, zabaw, konkursów, które prowadzi³y fantastyczne
elfy z firmy „Vivaldi” z Bydgoszczy,
wielk¹ atrakcj¹ by³ plac zabaw z zamkiem dmuchanym, gdzie dzieci mog³y hasaæ do woli. W sali obok rozgoœci³ siê „M³ody chemik”. Dzieci
by³y œwiadkami wielu ekscytuj¹cych eksperymentów, a ka¿dy móg³
wykonaæ doœwiadczenie. Opiekê
nad najm³odszymi chemikami sprawowali uczniowie Zespo³u Szkó³, w
ramach projektu edukacyjnego, pod
opiek¹ pani Bo¿eny Tomali.
Opraw¹ ca³oœci by³ kiermasz
œwi¹teczny. Wianki, stroiki oraz
przepiêkne choinki zosta³y wykonane przez uczniów, pod kierunkiem
pani Anny Szymañskiej. Kolejn¹
atrakcj¹ w czasie przerwy by³ wystêp
Pauliny Pietrzak, która poprowadzi³a szybki kurs tañca, a potem niesamowity wystêp muzyczny w wykonaniu Weroniki KuŸmiñskiej.
Atmosferê œwi¹teczn¹ przybli¿y³
nam kiermasz rêkodzie³a z Centrum
Integracji Spo³ecznej - ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ dla siebie.
Fina³em by³a s³odka niespodzianka dla wszystkich. Do hali wjecha³ piêkny, oœwietlony wózek, po
brzegi zastawiony s³odkimi babeczkami. Œwi¹teczne babeczki zosta³y
upieczone przez organizatorów.

Pod du¿ym wra¿eniem tak dobrze
przygotowanej imprezy œrodowiskowej byli rodzice, dyrekcja Zespo³u Szkó³ i burmistrz Reska.
Koordynator imprezy - pani
Anna Szymañska - sk³ada serdecznie podziêkowa³a sponsorom oraz
uczniom Zespo³u Szkó³, za wk³ad
pracy w³o¿ony w organizacjê imprezy. Warto nadmieniæ, ¿e w projekcie
edukacyjnym, maj¹cym na celu organizacjê tej imprezy bezpoœrednio
wziê³o aktywny udzia³ 44 uczniów.
Organizatorem imprezy by³ Zespó³
Szkó³ w Resku i Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Resku.
Monika Bia³y

Sesja bud¿etowa w £obzie

Do zatwierdzenia bud¿et na 2014 rok
i rozpatrzenie skargi
(£OBEZ). 30. grudnia
o godz. 10.00 w sali
nr 21 Urzêdu Miejskiego
w £obzie odbêdzie siê
sesja Rady Miejskiej.
Radzie Miejskiej zostan¹ przedstawione projekty uchwa³ o zmianie
tegorocznego bud¿etu i zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy £obez na lata 2013-2020 oraz kilka
innych:
- ustalenia wydatków bud¿etowych, które nie wygasaj¹ z up³ywem

roku bud¿etowego 2013, okreœlenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminê £obez,
- udzielenia na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w £obzie dotacji
celowej na prace zabezpieczaj¹ce
elewacji koœcio³a parafialnego (prezbiterium) w £obzie,
- trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawid³owoœci wykorzystania dotacji przez przedszkola niepubliczne
oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie
Gminy £obez, przez inne ni¿ jednost-

ka samorz¹du terytorialnego osoby
prawne i fizyczne,
- zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXVIII/
245/09 Rady Miejskiej w £obzie z
dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu
gminy lokali socjalnych,
- zarz¹dzenia terminu i zasad
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych so³tysa w so³ectwie Rynowo.
Najwaleczniejsz¹ uchwa³¹ bêdzie uchwalenie bud¿etu gminy
£obez na 2014 rok. I jeszcze rozpatrzenie skargi wniesionej do Rady
Miejskiej w £obzie.
op
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Dane o s³u¿bie zdrowia w powiecie
(RESKO-POWIAT). Powiat
³obeski zgodnie z danymi zawartymi
w roczniku statystycznym pod
wzglêdem populacji jest najmniejszym powiatem w województwie
zachodniopomorskim. Na koniec
ubieg³ego roku w powiecie mieszka³o 37.814 osób. Zakres podstawowej
opieki zdrowotnej zabezpieczany
jest w oparciu o dziesiêæ podmiotów
realizuj¹cych zakres lekarza POZ.
Zgodnie z zawartymi kontraktami z
NFZ na terenie powiatu ³obeskiego
rozmieszczenie podmiotów udzielaj¹cych œwiadczeñ POZ jest nastêpuj¹ce: w gminie Dobra – 1, w gminie
£obez – 4, w gminie Radowo Male –
1, w gminie Resko – 2, w gminie
Wêgorzyno – 2.
W Resku funkcjonuje szpital
prowadzony przez Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki
Zdrowotnej w Gryficach. W oparciu
o kontrakty dzier¿awca prowadzi:
oddzia³ chirurgiczny na 18 ³ó¿ek,
oddzia³ wewnêtrzny na 20 ³ó¿ek,
ZOL na 46 ³ózek, ca³odobowa Izbê
Przyjêæ, poradniê chirurgiczn¹. Poza
kontraktami z NFZ na terenie szpitala funkcjonuj¹ pracownie specjalistyczne: pracownia RTG, laboratorium szpitalne, pracownia USG.

Oddzia³ chirurgiczny w 2012 roku
udzieli³ œwiadczenia dla 557 osób, w
pierwszej po³owie 2013 roku – ze
œwiadczeñ skorzysta³o 427 osób, na
oddziale wewnêtrznym w 2012 roku
– dla 701 osób, w pierwszej po³owie
2013 roku – dla 687 osób, w ZOL w
2012 roku dla 143 osób, w pierwszej
po³owie 2013 roku – dla 213 osób, z
poradni chirurgicznej w ubieg³ym
skorzysta³o 350 osób, natomiast do
30 paŸdziernika – 1256 osób. W laboratorium w ubieg³ym roku wykonano 13.027 badañ, z kolei w tym roku
do koñca paŸdziernika 16.722.
Zwiêkszy³a siê równie¿ liczba badañ
w pracowni RTG, w porównaniu do
roku ubieg³ego wykonano o 87 badañ wiêcej (do koñca paŸdziernika w
tym roku). Zmniejszy³a siê z natomiast znacznie liczba badañ w pracowni USG, w ubieg³ym roku wykonano 1040 badañ, w tym roku do
koñca paŸdziernika – 725. Blok operacyjny do koñca paŸdziernika
przyj¹³ 527 osób, gdy w minionym
roku – 383 osoby.
Szpital w Resku na dzieñ 1 paŸdziernika 2013 r. zatrudnia³ 65 osób,
w tym 52 osoby na umowy cywilnoprawne, 12 osób na umowê o pracê
oraz 1 osobê na umowê zlecenie.
Us³ugi w zakresie sprz¹tania i ochro-

Tylko w zwi¹zkach
(POWIAT). W nastêpnym rozdaniu œrodków unijnych preferowane bêd¹ inwestycje wspó³realizowane przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Z tego powodu starostwo
w £obzie poszukuje mo¿liwoœci
pozyskiwania wspólnie z innymi
jednostkami pieniêdzy z zewn¹trz.
W swoich planach przestrzennych zarz¹d województwa okreœli³
obszary; powiat ³obeski zosta³ przydzielony do subregionu centralnego, który tworzy Zwi¹zek Gmin Iñskiego Parku Krajobrazowego.
- Powiaty otrzyma³y propozycje
przyst¹pienia do zwi¹zku, by realizowaæ wspólnie zadania. Jednak
¿aden powiat nie wykaza³ zainteresowania. W zwi¹zku z tym ja ¿adnej
propozycji nie przedstawia³em. Odbyliœmy natomiast spotkanie z marsza³kiem Olgierdem Geblewiczem,
mniej wiêcej dwa tygodnie temu.
Poinformowa³ nas, ¿e je¿eli przedstawimy wspólny projekt, który bêdziemy realizowaæ na swoim terenie,
wówczas mo¿e otrzymaæ on dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Kilka dni temu odby³o siê
spotkanie, w którym uczestniczy³y

trzy powiaty i przedstawiciele gmin.
30 grudnia wy³onimy swoich przedstawicieli, którzy bêd¹ pracowaæ w
poszczególnych zespo³ach - drogowych, spo³ecznych itp. - w poszczególnych osiach priorytetowych. Do
uczestnictwa w tych konsultacjach
i przygotowaniach do programu zaprosiliœmy Stowarzyszenie Wspó³istnienie CIS Od Nowa oraz LOT. W
styczniu mamy wypracowaæ pomys³y. PóŸniej bêd¹ trwa³y przygotowania koncepcyjne. Zgodnie z zapowiedzi¹ marsza³ka okres wiosenny to
konsultacje – powiedzia³ starosta
Ryszard Brodziñski.
MM

ny fizycznej prowadz¹ firmy zewnêtrzne.
Remonty
W szpitalu zakoñczono ju¿ prace
termomodernizacyjne, wartoœæ inwestycji wynios³a 2.625.960,46 z³
przy œrodkach w³asnych szpitala
gryfickiego wynosz¹cych prawie
701 tys. z³. Zakoñczono równie¿ zadanie zwi¹zane z dostêpem do szerokopasmowego internetu, dotycz¹ce

budowy przy³¹cza do szpitala. Wartoœæ tego zadania wynosi 110 tys. z³.
Prócz tego zakupiono do szpitala
sprzêt i wyposa¿enie za ponad 1
milion z³ (od pocz¹tku 2011 do maja
2013 roku). Umowa, jak¹ zawar³ powiat ³obeski ze szpitalem gryfickim
mówi³a o tym, ¿e szpital w Gryficach
winien ponieœæ nak³ady inwestycyjne w szpitalu w Resku w wysokoœci
1.250 tys. z³ i wyposa¿enia w wysokoœci 703 tys. z³.
MM

CIS chce konkurowaæ
z OREW-em?

(£ABUÑ). ¯ycie do pustej obecnie szko³y w £abuniu zawita ponownie najprawdopodobniej we wrzeœniu przysz³ego roku. Bêd¹ siê tu
mieœci³y warsztaty terapii zajêciowej dla mieszkañców gminy Resko.
Zapotrzebowanie na tego typu
warsztaty zg³aszano ju¿ od dawna.
Warsztaty maj¹ byæ oœmiogodzinne.
Obecnie czêœæ osób potrzebuj¹cych
wsparcia doje¿d¿a do Radowa Wielkiego b¹dŸ Gryfic.

Warsztaty poprowadzi Stowarzyszenie Wspó³istnienie Centrum
Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” w
£obzie. Aby mo¿na je by³o prowadziæ, konieczny by³ m.in. samochód
do przewo¿enia osób niepe³nosprawnych. Na ten cel CIS nie mia³
œrodków na wk³ad w³asny. Znalaz³o
siê jednak rozwi¹zanie. Marsza³ek
województwa przekaza³ Stowarzyszeniu bezp³atnie u¿ywany samochód na siedem miejsc. Tym samym
problem zosta³ rozwi¹zany. MM
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Resko z nowym bud¿etem
(RESKO). Radni miejscy przyjêli uchwa³ê bud¿etow¹ na nastêpny rok. Zgodnie z ni¹ dochody bud¿etowe zaplanowano w wysokoœci
32. 994.746 z³, w tym dochody bie¿¹ce w wysokoœci 27.731.165 z³,
dochody maj¹tkowe w wysokoœci
5.263.581 z³.
Wydatki bud¿etowe zaplanowano w wysokoœci 39.184.688 z³, z tego
wydatki bie¿¹ce w wysokoœci
26.593.722 z³ i wydatki maj¹tkowe w
wysokoœci 12.590.966 z³.
Deficyt bud¿etu w kwocie
6.189.941 z³ zostanie sfinansowany z
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek
w wysokoœci 5,7 miliona z³ oraz z
wolnych œrodków w wysokoœci 480
tys. z³.
Wydatki bie¿¹ce na wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane zapla-

nowano w wysokoœci 11.656.984 z³,
wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz¹du

Reszczanie pomog¹
poszkodowanym
w Jankowie Przygodzkim
(RESKO). Gmina Resko udzieli
pomocy finansowej gminie Jankowo Przygodzkie, z przeznaczeniem
dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu.
Pomoc finansowa zostanie
udzielona w formie dotacji celowej
ze œrodków bud¿etu gminy w wysokoœci 10 tys. z³. Tak zadecydowali

terytorialnego
w
wysokoœci
3.711.228 z³. Z kolei wydatki inwestycyjne kontynuowane zaplanowano

w wysokoœci 9.326.966 z³, a nowe
wydatki inwestycyjne na kwotê 3.129
tys. z³.
MM

Zaplanowali
na przysz³y rok

radni podczas grudniowej sesji.
Przypominamy, ¿e w wyniku potê¿nego wybuchu gazu w Wielkopolsce zginê³o dwóch pracowników
firm wykonuj¹cych roboty przy budowie gazoci¹gu, do szpitali trafi³o
13 osób, kilkanaœcie budynków uleg³o zniszczeniu, a do rozbiórki zakwalifikowano dwa budynki mieszkalne i cztery gospodarcze.
MM

Nowe Krzy¿e w so³ectwie
Iglice
(IGLICE, gm. Resko). Okres
koñcz¹cy „Rok Wiary”zaowocowa³ wielkim wydarzeniem w parafii
Resko. W dwóch miejscowoœciach
so³ectwa Iglice,pod nadzorem wicedziekana Dekanatu Resko i Administratora Parafii Niepokalanego
Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny
w Resku Miros³awa Sochy, zosta³y
postawione dwa krzy¿e.
Jeden „krzy¿ przydro¿ny” postawiono w Orzeszkowie. Drugi zosta³
postawiony przy koœciele filialnym
pod wezwaniem Stanis³awa Kostki
w Iglicach. W tej intencji odprawiona zosta³a msza œwiêta z opraw¹ artystyczn¹ i mini koncertem w wykonaniu pana Wies³awa Mirkiewicza
(lokalnego muzyka artysty).
Aby mog³o dojœæ do realizacji
takiego piêknego i wznios³ego
przedsiêwziêcia wiele osób zaanga-

¿owa³o siê bezinteresownie. Serdeczne podziêkowania pragnê z³o¿yæ na rêce nastêpuj¹cych osób:
Zastêpcy Nadleœniczego w Resku
Bogdana Kosteckiego (za darowiznê na zakup dêbu),leœniczemu leœnictwa Iglice Stanis³awowi Daœko,
w³aœcicielowi lokalnego tartaku w
Iglicach Bogdanowi Walczakowi(za
przywóz i przetarcie wiekowego
dêbu oraz demonta¿ starego krzy¿a).
Ponadto podziêkowania sk³adam
g³ównemu wykonawcy krzy¿y Robertowi Bodysowi za „stworzenie” i
monta¿ krzy¿y) oraz Kazimierzowi
Janickiemu, Jerzemu So³onynie.
Wszystkim tym ,których nie wymieni³am z nazwiska, a którzy równie¿ w
jaki kolwiek sposób przyczynili siê
do powstania tego „dzie³a” jeszcze
raz serdecznie dziêkujê.
Anna So³onyna
So³tys So³ectwa Iglice

(RESKO). Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym
gmina Resko planuje w roku przysz³ym wybudowaæ sieæ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej ciœnieniowej wraz z przy³¹czami oraz
przepompowni¹ w £ugawinie i Prusimiu i przy³¹czeniem do kanalizacji miejskiej w Resku.
W planach jest równie¿ m.in.:
modernizacja budynku zaplecza Sta-

dionu Miejskiego w Resku wraz z
zagospodarowaniem terenu, budowa oœwietlenia ulicznego w Gozdnie,
Siwkowicach, Krosinie, Orzeszkowie, ¯erzynie i Œwiekotkach. W planach na przysz³y rok jest równie¿
przebudowa uk³adu dróg wraz z rozbudow¹ sieci kanalizacji deszczowej i przebudow¹ sieci oœwietlenia
ulicznego na osiedlu przy ul. Prusa
w Resku.
MM
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Sybiracy powiatu ³obeskiego

Nieliczne œlady po licznej rodzinie
(£OBEZ) Podczas poszukiwania materia³ów do ksi¹¿ki o Sybirakach, trafi³em na
œlad rodziny Mo³czanow. Zaintrygowa³a mnie krótka
wzmianka w ksi¹¿ce Teofila
Mikulskiego, o doœæ oryginalnym nauczycielu z Dzisny,
Michale Mo³czanowie. Autor
napisa³, ¿e czêœæ rodziny, po
przyjeŸdzie z Syberii, osiad³a
w £obzie. Poszed³em tym œladem, tym bardziej, ¿e takie
nazwisko nie figuruje w spisie cz³onków, prowadzonym
przez Ko³o Sybiraków w
£obzie. To pokazuje jak szybko ginie pamiêæ o Sybirakach, którzy zmarli tu wczeœniej, zanim powsta³o Ko³o i
stworzy³o ewidencjê cz³onków.

niewska-Iskierska. Nosi nazwê
„Orle gniazdo - Pañstwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Dziœnie im. Grzegorza Piramowicza”. Autorka monografii zmar³a w
2006 roku, a jej prace kontynuuje
pani Alina Iskierska-Ba³ka.
Jest jeszcze jeden powód, by
przypomnieæ szko³ê w Dziœnie. Otó¿
sporo rodzin z powiatu ³obeskiego
ma korzenie rodzinne w powiecie
dziœnieñskim. Bardzo wiele rodzin
polskich z tamtego ówczesnego
powiatu zosta³o wywiezionych 13
kwietnia 1940 roku na Sybir, g³ównie
do Ramadanu i innych miejsc w
okrêgu semipa³atyñskim. W 1946
roku transportami przyjechali na Ziemie Odzyskane i czêœæ z nich osiad³a
na Ziemi £obeskiej. Na liœcie absolwentów dziœnieñskiego gimnazjum i
póŸniejszego liceum mo¿na znaleŸæ
wiele nazwisk rodowych obecnych
³obzian.

Zanim dojdziemy do zwi¹zków
rodziny Mo³czanow z £obzem, trzeba cofn¹æ siê do lat 20. i 30. XX wieku, na Kresy Wschodnie, do miasteczka Dzisna, po³o¿onego przy
samej granicy z ZSRR. Granica przebiega³a œrodkiem rzeki DŸwiny, do
której wpada³a rzeczka Dzisna. Z
polskiego brzegu widaæ by³o po drugiej stronie rzeki cerkiew i wioskê. W
Dziœnie powsta³o w latach dwudziestych gimnazjum. Nowo powsta³e
pañstwo polskie poszukiwa³o nauczycieli do polskich szkó³. Do pracy zg³osi³ siê m.in. Micha³ Mo³czanow, który wczeœniej przyjecha³ do
Polski z Moskwy, gdzie zdoby³ wykszta³cenie prawnicze. Zapewne po
rewolucji bolszewickiej wola³ zamieszkaæ w Polsce. W dziœnieñskiej
szkole uczy³ ³aciny. Zapisa³ siê w
historii szko³y jako orygina³, mi³oœnik cywilizacji ³aciñskiej, filozofii i
sztuki romañskiej. Poœwiadczaj¹ to
nie tylko wspomnienia innych nauczycieli i uczniów dziœnieñskiego
gimnazjum, ale i imiona, jakie nada³
swoim synom: Eliasz, Leon, Sokrates, Filozof, Nestor i Marek. Jedynej córce da³ imiê Ija, chocia¿ w zapiskach szkolnych jest Iza.

Gimnazjum przedwojenne
Organizator i kierownik szko³y,
mianowany w 1926 r. na stanowisko
dyrektora Tadeusz Staniewski (2134) ur. 20.02.1886 r. w B³êdowie na
Wo³yniu (ukr. B³udów), mia³ tytu³
doktora filozofii, który uzyska³ na UJ
w 1910 r., a kwalifikacje pedagogiczne zdoby³ w 1916 r., po z³o¿eniu egzaminu nauczycielskiego w Krakowie dla kandydatów na nauczycieli
w szko³ach œrednich, z uprawnieniem do nauczania historii i geografii
jako przedmiotów g³ównych. Wykszta³cenie zawdziêcza³ matce, Marii
z £otockich Staniewskiej, która
chc¹c uchroniæ syna przed wynarodowieniem w ³uckim gimnazjum rosyjskim, powziê³a decyzjê ucieczki
ca³ej rodziny przez zielon¹ granicê
do Krakowa.
Do Dzisny przyby³ w 1921 r. Dzia³alnoœæ dydaktyczno-wychowawcz¹
szko³y opar³ na idei wychowania
obywatelsko-pañstwowego, sformu³owanej w okólniku J. Jêdrzejewicza z dnia 25 sierpnia 1927 r. Dz. Urz.
Min. WRiOP.: „G³ównym zadaniem
ka¿dej szko³y powinno byæ wychowanie m³odego pokolenia na zdrowych fizycznie i moralnie oraz uspo³ecznionych, twórczych pañstwowo
obywateli /.../ Za rzecz podstawow¹
nale¿y uwa¿aæ, aby w myœl zasad
Konstytucji szko³a by³a œrodowiskiem zgodnego wspó³¿ycia wszystkich uczniów, bez ró¿nicy narodowoœci, religii lub pozycji spo³ecznej
i stanu maj¹tkowego rodziców”.
W pracy wychowawczej T. Staniewski k³ad³ szczególny nacisk na
rozwój samorz¹dnoœci, co znajdowa³o wyraz w aktywnym udziale m³o-

Kresowe korzenie
Poszukuj¹c informacji o rodzinie
Mo³czanowów natrafi³em na stronê
szko³y w Dziœnie, za³o¿onej w Polsce
przez jej by³ych uczniów i nauczycieli. Szkole warto poœwiêciæ trochê
miejsca, by pokazaæ, jak funkcjonowa³o przedwojenne gimnazjum i
oœwiata na kresach. Opisy zaczerpn¹³em ze strony www.dzisna,republika.pl, któr¹ za³o¿y³a Zofia Sta-

dzie¿y w licznych organizacjach i
ko³ach o charakterze spo³ecznym,
artystycznym i naukowym. Wystêpuj¹c na zewn¹trz szko³y tworzy³y
one wizerunek gimnazjum, jako
oœrodka ¿ycia kulturalnego i oœwiatowego w Dziœnie i regionie.
Poza prac¹ zawodow¹ prowadzi³
szerok¹ dzia³alnoœæ spo³ecznooœwiatow¹, do której anga¿owa³
wiele osób z grona pedagogicznego,
miasta i okolicy. Podobnie jak w ca³ym kraju zaczê³y wkrótce funkcjonowaæ w Dziœnie instytucje gospodarcze i spo³eczno-oœwiatowe m.in.
Polska Macierz Szkolna, której zadaniem by³o wspieranie placówek
oœwiatowych, pomoc ubogiej m³odzie¿y, organizowanie odczytów,
zak³adanie bibliotek oraz czytelñ.
Bêd¹c jej za³o¿ycielem i prezesem,
wyg³asza³ na terenie miasta i w pobliskich miejscowoœciach odczyty,
g³ównie na temat osi¹gniêæ gospodarczych kraju. W r. 1925 za³o¿y³
Kasê Stefczyka, nastêpnie Ko³o Ligi
Morskiej i Kolonialnej, a w latach
1930-34 pe³ni³ funkcjê prezesa
Zwi¹zku Strzeleckiego w Dziœnie.
Obok pracy zwi¹zanej z usprawnianiem obronnoœci kraju w ramach
dzia³alnoœci Strzelca powsta³ teatr
amatorski o niezwykle ambitnym repertuarze; grano sztuki S³owackiego, Wyspiañskiego, ¯eromskiego.
W „Sprawozdaniach Pañstwowego Gimnazjum w Dziœnie”, obok
treœci dokumentuj¹cych dzia³alnoœæ dydaktyczno-wychowawcz¹
szko³y, dr Tadeusz Staniewski zamieœci³ opracowane na podstawie
rosyjskich Ÿróde³ szkice historyczne
o stanie oœwiaty na WileñszczyŸnie
w okresie zaboru rosyjskiego oraz
wspomnienia z w³asnych prze¿yæ w
szkole rosyjskiej pt. „W szponach
dwug³owego or³a”. Znalaz³y siê
równie¿ w „Sprawozdaniach” peda-

gogiczne i badawcze prace nauczycieli: Les³awa Boroñskiego, Edwarda Ralskiego, Andrzeja Skórki oraz
ks. Sylwestra Ma³achowskiego.
Przypomnijmy, ¿e to wszystko
dzieje siê w gimnazjum.
Samowychowanie, czyli praca
w samorz¹dzie
Gdy w 1934 r. dyrektor opuszcza³
Dzisnê, na ³amach szkolnej gazety
„Nasz G³osu” po¿egna³ m³odzie¿ s³owami: /.../ „Rozwój Waszego Kraju Dzisny i Bras³awia - po³o¿onego z
dala od centrów ¿ycia kulturalnego jedynie od najwy¿szych waszych zalet, wysi³ków i przymiotów
ducha, od Was jako kadr przysz³ej
nowej inteligencji zale¿eæ bêdzie /
.../ W procesie wychowania, samowychowanie, czyli praca w samorz¹dzie, jest funkcj¹ zasadnicz¹ /
.../ Wiedza, jak¹ zdobywacie w
szkole, to potêga najwy¿sza na
œwiecie, najwiêkszy skarb jaki w
¿yciu nabyæ mo¿ecie - wiedza, a nie
œwiadectwo maturalne”.
Po wyjeŸdzie zosta³ dyrektorem
Pañstwowego Gimnazjum i Liceum
im. Króla Jana Sobieskiego w Wejherowie. Notowany, jak siê póŸniej
okaza³o, na liœcie berliñskiego Gestapo, dziêki intuicji i orientacji politycznej unikn¹³ œmierci, jaka by³a
udzia³em inteligencji polskiej na Pomorzu. Jego syn zgin¹³ jako kapral
podchor¹¿y w walkach na Kêpie
Oksywskiej. Po wojnie wróci³ do
Wejherowa. W latach 1950-57 kierowa³ zorganizowanym przez siebie
Powiatowym Archiwum, opracowuj¹c historiê administracji Powiatu
Morskiego i monografiê Wejherowa.
Wyrobienie odwagi w formu³owaniu w³asnych s¹dów i myœli
Kolejnym z wielu ciekawych postaci ówczesnego gimnazjum by³
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Artur Medvey (22-28), z wykszta³cenia prawnik. Uczy³ historii. By³ opiekunem kó³ka historyczno-krajoznawczego maj¹cego sporo cz³onków. Treœci¹ pracy by³o poznawanie
i opisywanie zabytków historycznych, kolekcjonerstwo archeologicznych eksponatów oraz referaty
poszerzaj¹ce wiedzê historyczn¹
objêt¹ programem. T. Staniewski w
sprawozdaniu napisa³: „dzia³alnoœæ sz³a w dwóch kierunkach; z
jednej strony pog³êbienie wiedzy
historycznej na podstawie samodzielnej pracy i poznanie dok³adne
stosunków gospodarczych i etnograficznych swej Ojczyzny ze szczególnym uwzglêdnieniem okolic
najbli¿szych, z drugiej wyrobienie
wœród m³odzie¿y odwagi w formu³owaniu w³asnych s¹dów i myœli,
szybkiej orientacji, wreszcie przyzwyczajenie do dyskusji zwiêz³ej,
rzeczowej i logicznej. W b. r. szk.
1925/26 by³o 10 zebrañ ogólnych
i 9 odczytów. Referaty oparte na
powa¿nych Ÿród³ach œwiadczy³y o
sumiennoœci i pewnej erudycji jej
autorów. Podniós³ siê poziom dyskusji. Oto tytu³y niektórych prelekcji: „Hellenizm w œwietle upadku duchowego Grecji”, „Arystoteles, Aleksander Wielki i Demostenes”, „Hugo Ko³³¹taj jako Plutarch
polski”, „Powstanie Styczniowe”,
„Geneza wojny œwiatowej”.
Zaszczepienie zmys³u piêkna
W sposób podobny ujmowa³ te
zagadnienia wieloletni wychowawca m³odzie¿y dziœnieñskiego gimnazjum ks. Sylwester Ma³achowski:
„Zdaniem „non scholae sed vitae
discimus” okreœlamy zadania polskiej szko³y. / .../ Zadaniem polskiej szko³y jest nie tylko nauczanie, lecz wszechstronne kszta³cenie. Rozumiemy przez nie nadawanie dzieciom kszta³tów cz³owieka
doskona³ego, cz³owieka przygotowanego do ¿ycia obywatelskiego i pañstwowego. Obok rozwiniêcia umys³u na wykszta³cenie cz³owieka sk³ada siê, wzmocnienie
woli, zaszczepienie zmys³u piêkna,
wreszcie umieszczenie w ten sposób zdrowej duszy w zdrowym ciele. /.../ Gimnazjum nasze, bêd¹c
szko³¹ polsk¹, stara siê mieæ nie
tyle uczniów, co wychowanków”.
Nauka samorz¹dnoœci
Zadania wychowania patriotycznego, obywatelskiego, spo³ecznego, fizycznego, etyczno-religijnego, estetycznego realizowane by³y
w ko³ach: sportowym, muzycznym,
dramatycznym, sekcji oszczêdnoœciowej, Bratniej Pomocy oraz w organizacjach Sodalicji Mariañskiej,
harcerstwie, Lidze Morskiej i Kolonialnej i Lidze Obrony Powietrznej
Pañstwa (LOPP). Inne ko³a to: literackie, historyczno-krajoznawcze,
przyrodnicze, matematyczno-astro-

NASI MIESZKAÑCY

nomiczne, filologiczne, radioamatorskie. Dzia³a³y one najczêœciej na
zewn¹trz szko³y, dla spo³ecznoœci
miasta, a czêsto w bliskim regionie i
spe³nia³y wa¿n¹ rolê kulturow¹ na
DziœnieñszczyŸnie. Podobn¹ rolê
pe³ni³o szkolne pismo „Nasz G³os”.
W roku 1930 powsta³ Samorz¹d
Uczniowski „Wspó³praca”.
Micha³ Mo³czanow
- szkolny orygina³
Barwn¹ postaci¹ by³ nauczyciel
³aciny, Micha³ Mo³czanow (22-31),
wieloletni wyk³adowca tego przedmiotu w szko³ach rosyjskich, który
wg autora opowiadania „Matura”
Jana Huszczy - „otrzyma³ staranne
wykszta³cenie filologiczne i prawnicze w Moskwie /.../ natura obdarzy³a
go wspania³¹ pamiêci¹. Wyk³ada³
bez konspektów, bez zagl¹dania do
dziejów Rzymian, do gramatyki lub
sk³adni. Zadawa³ lekcje z podrêczników wymieniaj¹c strony, nazwy rozdzia³ów, podrozdzia³ów i poszczególnych paragrafów”. Mia³ k³opoty
z jêzykiem polskim, a jego rusycyzmy powodowa³y upamiêtnione
przez Huszczê zabawne sytuacje.
Profesor by³ wielkim mi³oœnikiem
kultury staro¿ytnych Rzymian i stara³ siê zawsze, przynajmniej jej pewne przejawy stosowaæ w prywatnym
¿yciu. Pomimo podesz³ego wieku,
by³ bowiem powy¿ej 60., nale¿a³ do
niestrudzonych zwolenników hartowania cia³a. Przez ca³y rok, bez
wzglêdu na pogodê i temperaturê
otoczenia, k¹pa³ siê ka¿dego dnia w
bie¿¹cej wodzie. Zim¹, gdy mróz
œcina³ wodê na rzece, k¹piel sw¹
ogranicza³ do kilkurazowego zanurzenia siê w przygotowanej uprzednio przerêbli. Przy temperaturze poni¿ej 20. stopni Celsjusza zadowala³
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siê wylaniem na siebie paru wiader
zimnej wody. Przez ca³y rok nie uznawa³ p³aszcza, ani ¿adnego nakrycia
g³owy. Ko³nierzyk nosi³ zawsze
otwarty, w stylu S³owackiego. Latem wolny czas od zajêæ spêdza³
opalaj¹c siê w specjalnie wybudowanym na wzór rzymski „atrium”.
Nigdy nie zapada³ na zdrowiu i nawet
nie mia³ kataru. Pracowa³ do przejœcia na emeryturê w roku 1931.

Radoœæ ze spotkania nie trwa³a d³ugo. Umiera tam, umiera równie¿ ich
syn Leon.
Synowie Nestor i Sokrates wst¹pili do armii Andersa. Sokrates, ur. w
1909, wymieniony jest jako strzelec
6 baonu Trzeciej Dywizji Strzelców
Karpackich w pracy „Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich” (tom II)
pod red. W³adys³awa Maciejczyka
(Londyn 1991).

Barbarzyñcy u bram
17 wrzeœnia 1939 roku bolszewicy przekraczaj¹ DŸwinê i zajmuj¹ Dzisnê. Wprowadzaj¹ swoje porz¹dki.
Aresztuj¹ i wywo¿¹ nauczycieli.
Micha³ Mo³czanow trafi³ do ³agru.
Dla mi³oœnika kultury greckiej, cz³owieka w starszym wieku, musia³ to
byæ szok. 13 kwietnia 1940 roku, w
drugiej wielkiej deportacji sowieci
wywo¿¹ do Ramadanu (rej. beskaragajski, w okrêgu semip³atyñskim)
jego ¿onê Mariê z pozosta³ymi
dzieæmi.
Nie ma wœród nich Eliasza. Ten,
bêd¹c ju¿ lekarzem, zostaje zmobilizowany we wrzeœniu 1939 roku do
wojska. Wpada w rêce sowietów i
dzieli los tysiêcy polskich jeñców
zamordowanych w Katyniu. Na liœcie katyñskiej znajdujê jego krótki
biogram: Podporucznik rezerwy
Eliasz Mo³czanow, s. Micha³a i Marii
ze Zdanowiczów, ur. 23 V 1907 w
Wilnie. Absolwent Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego (1932) i Szko³y Podchor¹¿ych
Rezerwy San. (1934). Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1936, przydzielony do
86 pu³ku piechoty.
Po tzw. amnestii, gdy Polacy
mog¹ siê ju¿ przemieszczaæ i udawaæ
do armii Andersa, Micha³ Mo³czanow odnalaz³ rodzinê w Ramadanie.

Mo³czanowie w £obzie
Transportem repatriacyjnym z
Ramadanu do £obza przyje¿d¿aj¹
¿ona Maria z córk¹ Ij¹. Po kilku latach
poszukiwañ odnajduj¹ syna Filozofa. Okazuje siê, ¿e mieszka w Szczecinie. Filozof w latach 1951-53 doje¿d¿a³ do £obza i dodatkowo uczy³
w ³obeskim liceum. Ija by³a kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej
w latach 1948-1954. Zmar³a w 1991 r.
Maria Mo³czanow, urodzona w 1876
zmar³a w roku 1970. Obie spoczywaj¹
na cmentarzu w £obzie.
Ale s¹ te¿ inne ciekawe zwi¹zki tej
rodziny z £obzem. Gdy spotka³em na
cmentarzu syna Filozofa, pana Jerzego, który przyjecha³ ze Szczecina
na grób cioci i babci, zaprowadzi³
mnie na jeszcze dwa groby; Tatiany
Strauss, która przyjecha³a z Kowna,
a która jest siostr¹ prof. Micha³a
Mo³czanowa, a niedaleko od niej
spoczywa jej córka Natalia Kajzer.
Niestety, nie s¹ mi znane szczegó³y z ich pobytu w £obzie.
W zwi¹zku z przygotowywan¹
ksi¹¿k¹ o Sybirakach powiatu ³obeskiego prosimy zainteresowane
osoby o kontakt z redakcj¹. Prosimy
o wszelkie wspomnienia, zdjêcia,
dokumenty zwi¹zane z tym tematem
Kazimierz Rynkiewicz
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Szansa dla przedsiêbiorców?
(POWIAT). Na pocz¹tku przysz³ego roku maj¹ odbyæ siê spotkania przedstawicieli programu
przedsiêbiorczoœci Samorz¹dowa
Polska. Program skierowany jest
do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw o ile gminy do niego wejd¹.
Funkcje wspó³przewodnicz¹cych Rady Programowej Samorz¹dowej Polski objêli prof. dr hab. Jerzy Buzek oraz by³y prezydent RP
Aleksander Kwaœniewski.
- Pomys³ jest taki, by z wykorzystaniem funduszy unijnych wspieraæ drobn¹ przedsiêbiorczoœæ po¿yczkami na poziomie oko³o 25 tys.
euro. Po¿yczki s¹ oprocentowane na
poziomie nieco ponad 6 proc. Prolongata sp³aty mo¿e byæ nawet 20.
letnia. Jest to bardzo korzystne. Zabezpieczeniem bêdzie weksel in
blanco, dla startuj¹cych bêdzie to
du¿e wsparcie. Chc¹ dotrzeæ do
wszystkich gmin. Na pocz¹tku
stycznia spotkanie zostanie zorganizowane z gminami powiatu ³obeskiego. Gmina wchodzi do programu

z kwot¹ bodaj¿e 4 tys. z³ i wykupuje
udzia³y, które tworz¹ kapita³. Pieni¹dze pozostan¹ w³asnoœci¹ gminy.
Bardziej szczegó³owe informacje
bêd¹ na pocz¹tku stycznia – powiedzia³ starosta powiatu ³obeskiego
Ryszard Brodziñski.
Na stronie internetowej mo¿emy
z kolei przeczytaæ, ¿e celem nadrzêdnym Programu „Samorz¹dowa Polska” jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci instytucji finansowych
zorientowanych na wspieranie sektora Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. Zadaniem tych instytucji
bêdzie dostarczenie mikro, ma³emu i
œredniemu przedsiêbiorcy œrodków
pieniê¿nych, dziêki którym uzyska
on nowe mo¿liwoœci rozwojowe. Innowacyjnoœæ tego rozwi¹zania polega na umo¿liwieniu skorzystania z
finansowania w postaci po¿yczek
firmom, które nie mog¹ liczyæ na
wsparcie pochodz¹ce z systemu
bankowego. Oferowane w ramach
programu finansowanie bêdzie powi¹zane z systemem grupowych zakupów towarów, us³ug i technologii.

Ponadto wszyscy przedsiêbiorcy, którzy zechc¹ skorzystaæ z oferty
programu „Samorz¹dowa Polska”,
zostan¹ objêci jednolitym ogólnopolskim systemem porêczeniowym,
który bêdzie zabezpiecza³ zarówno
po¿yczki jak te¿ kredyty uzupe³niaj¹ce, udzielone w ramach programu.
Filarem systemu jest samorz¹d
terytorialny szczebla gminnego i
wojewódzkiego, który bêdzie dominuj¹cym (poœrednio lub bezpoœrednio) w³aœcicielem instytucji finansowych powo³anych do realizacji programu, tj. Krajowego Funduszu Porêczeniowego „Samorz¹dowa Polska” sp. z o.o. i Lokalnych Funduszy
Po¿yczkowych „Samorz¹dowa Polska” sp. z o.o.
•ród³em finansowania Programu
bêd¹ fundusze unijne.
Program „Samorz¹dowa Polska”
oferuje: kapita³ finansowy na za³o¿enie firmy lub jej rozwój w postaci
d³ugoterminowych (10-20 lat), niskooprocentowanych po¿yczek w
wysokoœci do 100 tys. z³, przy czym
w programie nie jest wymagana hi-

storia kredytowa ani liczne zabezpieczenia.
Program zapewnia równie¿ partnerstwo w biznesie poprzez trwa³e,
wieloletnie relacje z przedsiêbiorc¹,
dostêp do towarów, us³ug i technologii po ni¿szej cenie i z atrakcyjnym
systemem finansowania, w ramach
zakupów grupowych, pomoc w ocenie potrzeb i mo¿liwoœci rozwojowych przedsiêbiorcy, wspólne przygotowanie planu rozwoju na najbli¿sze lata i propozycji jego sfinansowanie.
op

Bud¿et powiatu przyjêty
(POWIAT). Gdy wiêkszoœæ
radnych, ³¹cznie z zarz¹dem powiatu, by³a za tym, aby przysz³emu
zarz¹dowi pozostawiæ swobodn¹
mo¿liwoœæ siêgania po œrodki unijne z nowego rozdania, a tym samym
nie zad³u¿aæ ju¿ bardziej bud¿etu,
radna Halina Szymañska by³a innego zdania. Twierdzi³a, ¿e w obecnej kadencji niewiele wydatkowano pieniêdzy na inwestycje, a bud¿et przysz³oroczny nie jest proinwestycyjny.
Spora czêœæ dyskusji poœwiêcona by³a temu zagadnieniu. Starosta
³obeski Ryszard Brodziñski t³umaczy³, ¿e inwestycje to nie tylko czas
wykonywania zadania, ale i czas
sp³aty zobowi¹zañ, a te zgodnie z
przedstawionymi przez niego danymi w najwy¿szej kwocie przypad³y
na tê kadencjê. Tym samym przy wykonywanych inwestycjach z dochodów bud¿etu nale¿a³o wydaæ pieni¹dze zarówno na kredyty, wk³ad w³asny, jak i na sp³atê kredytów i zobowi¹zañ z lat poprzednich oraz na
odsetki od tych¿e. Aby nie stawiaæ
przysz³ej rady w podobnej sytuacji,
postanowiono na razie wstrzymaæ
siê z kolejnymi zadaniami, tym bardziej, ¿e wnioski starostwa na planowane remonty dróg nie przesz³y. To
z kolei wynika³o z faktu, i¿ z planowanych pieniêdzy dla województwa
zachodniopomorskiego w kwocie

oko³o 50 milionów z³ ze schetynówek
przekazano jedynie 10 milionów.
Trudno dziœ równie¿ mówiæ o mo¿liwoœciach pozyskiwania œrodków
zewnêtrznych, bowiem koñczy siê
w³aœnie jeden okres dofinansowywania inwestycji i zaczyna nastêpny, zmienia siê równie¿ sposób obliczania mo¿liwoœci zad³u¿ania jednostek samorz¹dowych.
Zaplanowane dochody bud¿etu
powiatu na rok przysz³y wynosz¹
36.259.057 z³, dochody bie¿¹ce
35.609.557 z³, w tym dochody z tytu³u udzia³u we wp³ywach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
3,7 miliona z³, a z tytu³u udzia³u we
wp³ywach z podatku dochodowego
od osób prawnych 110 tys. z³. Dochody z tytu³u podatków i op³at
zaplanowano w wysokoœci 1.604.
300, w tym z podatku od nieruchomoœci 0 z³. Dochody maj¹tkowe zaplanowano w wysokoœci 649.500 z³.
Wydatki ogó³em zaplanowano w
kwocie 35.061.299,76 z³, wydatki bie¿¹ce w wysokoœci 34.399.299,76 z³.
Wydatki maj¹tkowe z kolei w wysokoœci 662 tys. z³. Nadwy¿ka bud¿etu
wyniesie 1.197.757,24 z³ i zostanie
przeznaczona na sp³atê kredytu.
Planowana kwota d³ugu powiatu
³obeskiego w przysz³ym roku ma
wynieœæ 7,5 miliona z³, jego sp³ata

przewidywana jest do 2019 roku. Dla
porównania w 2011 roku d³ug wynosi³ niemal 13,2 miliona z³.
Zaplanowane na rok 2014 wydatki wyznacza wielkoœæ planowanych
dochodów oraz zakres przyjêtych
przez powiat do prowadzenia jednostek i na³o¿onych na nie zdañ do
realizacji: w zakresie wydatków bie¿¹cych w pierwszej kolejnoœci zabezpieczono œrodki finansowe na:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
dla pracowników starostwa i podleg³ych mu jednostek, a tak¿e stra¿y i
inspekcji. W 2014 roku nie planuje
siê wzrostu wynagrodzeñ natomiast
w latach 2015-2020 na poziomie do
2,3 proc. od stycznia. W wydatkach
zabezpieczono równie¿ pieni¹dze na
dotacje, w tym g³ównie dla niepublicznych szkó³ i oœrodka rewalidacyjno-wychowawczego, a tak¿e
œrodki na utrzymanie obiektów.
Dotacja celowa z bud¿etu pañstwa dla domu pomocy spo³ecznej
wynosi oko³o 2,3 miliona z³. Subwencja ogólna wyniesie 16,6 miliona
z³, co stanowi 45,97 proc. ogó³u dochodów, sk³adaj¹ siê na ni¹: subwencja oœwiatowa w wysokoœci
oko³o 8,5 miliona z³, wyrównawcza w
wysokoœci – oko³o 5,4 miliona z³,
oraz równowa¿¹ca w wysokoœci
oko³o 2,8 miliona z³.
Utrzymanie i funkcjonowanie
szko³y podstawowej specjalnej,

gimnazjum specjalnego oraz szkó³
ponadpodstawowych wyniesie 5,8
miliona z³, utrzymanie i funkcjonowanie placówek realizuj¹cych zadania z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej – oko³o 3,6 miliona
z³, na realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej (w tym g³ównie na
utrzymanie domu pomocy spo³ecznej, domu dziecka i oœrodka interwencji kryzysowej, przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie) – 5,8 miliona z³, utrzymanie dróg powiatowych – 2,3 miliona z³, wydatki zwi¹zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wynios¹ 4,8 miliona z³, wydatki zwi¹zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzêdu Pracy –
niemal 1,3 miliona z³, utrzymanie i
funkcjonowanie PCPR bêdzie wynosiæ niemal 414 tys. z³, wyp³ata
œwiadczeñ dla rodzin zastêpczych –
1,4 miliona z³, obs³uga Rady Powiatu
– 170,6 tys. z³, promocja powiatu –
126 tys. z³.
£¹cznie na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla pracowników starostwa, podleg³ych jednostek bud¿etowych, a tak¿e stra¿y i inspekcji
w bud¿ecie przeznacza siê 16,1 miliona z³ (46,85 proc. dochodów), dotacje dla niepublicznych liceów, szkó³
zawodowych oraz oœrodka rewalidacyjno-wychowawczego - 6,1 miliona z³ tj. 18,02 proc. za³o¿onych
wydatków bie¿¹cych.
MM
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Z ¯YCIA POWIATU

By uk³ad sieci dróg by³ logiczny
i korzystny dla mieszkañców
(£OBEZ-POWIAT).Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Powiatu, 17 grudnia, goœci³o kilku
radnych Rady Miejskiej w £obzie
wraz z wiceburmistrzem Ireneuszem Kabatem. Przybyli, aby przekonaæ radnych powiatu oraz zarz¹d
o koniecznoœci zainwestowania w
ulicê Podgórn¹ w £obzie. ¯ywa dyskusja i argumenty przynios³y rozwi¹zania, które zadowoli³y obie
strony.
Owocem wypracowanego porozumienia podczas wspólnego posiedzenia komisji by³ projekt uchwa³y przedstawiony radnym powiatu
do przeg³osowania. Zgodnie z ni¹ z
dniem 1 stycznia 2014 roku powiat
powierza gminie zarz¹dzanie ul. Podgórn¹ w £obzie w zakresie opracowania projektu planu finansowania
przebudowy drogi, pe³nienia funkcji
inwestora i koordynacji robót w pasie drogowym. Szczegó³owe zasady
powierzenia zadania, w tym wzajemne rozliczenia finansowe, ustalone
zostan¹ w porozumieniu zawartym
pomiêdzy powiatem ³obeskim i
gmin¹ £obez. Wykonanie uchwa³y
powierza siê zarz¹dowi powiatu w
£obzie.
Wartoœæ kosztorysowa tej inwestycji wynosi 920 tys. z³. 369 tys. z³
objête jest programem dofinansowania z funduszu spójnoœci. 551 tys.
z³ to jest wartoœæ inwestycji, która
wykracza poza zakres dofinansowania i by³a przedmiotem wniosku burmistrza skierowanego do zarz¹du
powiatu.

- W toku ustaleñ przyjêtych na
komisji uzgodniliœmy, i¿ powiat do³¹czy siê do wspó³finansowania czêœci nie objêtej dofinansowaniem w
po³owie wartoœci tej kwoty, czyli w
wysokoœci 275,5 tys. z³. Stanowi to
30 proc. ca³ej inwestycji. Jednoczeœnie gmina £obez i powiat, rozwi¹zuj¹ porozumienie zawarte w sprawie
ulicy Kolejowej, gdzie powiat zobowi¹zywa³ siê do wspó³finansowania. Po wykonaniu inwestycji gmina
zobowi¹zuje siê do przejêcia ulicy na
w³asnoœæ gminy.
Ta uchwa³a wyczerpuje wszystkie uzgodnienia, jakie wypracowaliœmy na komisji, projekt porozumie-

nia jest przygotowany – poinformowa³ starosta Ryszard Brodziñski.
Radni powiatowi jednog³oœnie
przyjêli uchwa³ê.
Jak poinformowa³ obecny na sesji Rady Powiatu wiceburmistrz Ireneusz Kabat, podobny projekt
uchwa³y zostanie przedstawiony
radnym gminy na posiedzeniu komisji 23 grudnia. 30 grudnia, podczas
sesji, ma zostaæ podjêta podobna
uchwa³a.
Podczas wspólnego posiedzenia
komisji przedstawiciele gminy i powiatu doszli dodatkowo do wniosku, ¿e nale¿y powo³aæ wspóln¹
komisjê w celu regulacji dróg. W tym

Potencja³ w rolnictwie
(POWIAT). Podczas sesji Rady Powiatu Radni powiatowi
przyjêli Program przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie ³obeskim na lata
2013-2020.
- Program umo¿liwi nam siêganie po kolejne œrodki. Skupiliœmy siê na zwiêkszeniu dzia³añ wspólnie z przedsiêbiorcami,
a tak¿e na ekonomii spo³ecznej. By³a tu cenna uwaga któregoœ
z radnych, ¿e trochê za ma³o by³o wspó³pracy z sektorem rolnictwa i, jak pañstwo zauwa¿yli, problem jest otwarty i elastyczny. Chcia³bym zaproponowaæ, abyœmy w przysz³oœci
wypracowali na komisji spraw spo³ecznych kszta³t wspó³pracy z sektorem rolnictwa, który jest znacz¹cy w naszym powiecie. Tam jest potencja³ do tworzenia miejsc pracy, tym bardziej,
¿e poma³u nie tylko u nas, ale i zewsz¹d s¹ sygna³y, ¿e kryzys
poma³u odpuszcza, najmniej w budowlance. Ale te¿ budowlanka najd³u¿ej opiera³a siê kryzysowi i teraz z pewnym opóŸnieniem zapewne bêdzie z niego wychodzi³a – powiedzia³ dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie Jaros³aw Namaczyñski. Radni powiatowi program przyjêli jednog³oœnie. MM

zakresie jest jeszcze wiele nielogicznych podzia³ów, o czym pisaliœmy
ju¿ niejednokrotnie. Komisje, przy
uwzglêdnieniu uwarunkowañ i mo¿liwoœci, zasugeruj¹ rozwi¹zania dogodne dla powiatu i wszystkich
gmin.
- Dróg spe³niaj¹cych kryteria powiatowe jest raptem ponad 100 kilometrów, natomiast my mamy ponad
380 kilometrów. Nie zak³adamy takiego wariantu, ¿e nagle powiat pozbêdzie siê 280 kilometrów dróg. To nie
o to chodzi. Chodzi o to, aby uk³ad
sieci dróg by³ logiczny i korzystny
dla mieszkañców – powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski.
MM

87 tysiêcy
na sport
(RADOWO MA£E). Wójt Gminy Radowo Ma³e og³osi³ konkurs
ofert na realizacjê zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na rok
2014
Przedmiotem konkursu jest
wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
2014r. na terenie gminy Radowo
Ma³e. Wysokoœæ planowanych
œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 87 tys. z³.
Oferty nale¿y sk³adaæ do 14
stycznia 2014 r.
op
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Róg Obfitoœci w „Dwójce”
(£OBEZ). Tradycyjnie ju¿ w
³obeskiej Szkole Podstawowej nr 2
odby³ siê Bo¿onarodzeniowy Róg
Obfitoœci, podczas którego wspólny
czas spêdzili uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy oraz sympatycy szko³y.
Ju¿ przy wejœciu do szko³y wita³y
goœci dzieci œpiewaj¹ce kolêdy i pastora³ki, dalej w korytarzu urz¹dzona
zosta³a kawiarenka, w której mo¿na
by³o kupiæ pyszne ciasta przygotowane przez rodziców, do ciasta po-

dawana by³a herbata. Tu¿ obok kawiarenki mieœci³ siê stó³, na którym
wystawiono przepiêkne ozdoby bo¿onarodzeniowe. Chêtnych do ich
kupienia nie brakowa³o.
Sala gimnastyczna zamieni³a siê
w scenê, na której przedstawiono jase³ka nawi¹zuj¹ce do wspó³czesnych realiów i zwi¹zanych z nim
problemów; to scenki z ¿ycia ukazuj¹ce zagubionych ludzi XXI wieku,
poszukuj¹cych wartoœci. Nie zabrak³o oczywiœcie pastora³ek i piosenek
zwi¹zanych z obecn¹ por¹ roku. MM

Bo¿onarodzeniowy konkurs rozstrzygniêty
(RESKO). Znane s¹ ju¿ wyniki
konkursu bo¿onarodzeniowego.
W kategorii I: przedszkole
„Ozdoba choinkowa” I miejsce zdoby³ Jakub Bojanowicz, Przedszkole
Miejskie w Resku gr. Tygryski. II
miejsce: Witold Ilgiewicz-Fernandez
z Przedszkola Miejskiego w Resku
gr. K³apouszki, III miejsce: Salesa
Ilgiewicz-Fernandez, Przedszkole
Miejskie w Resku gr. Kangurki.
Wyró¿nienie: Marcel Wojciechowski kl.0 Szko³a Filialna w £osoœnicy, wyró¿nienie: Tosia Jaworska
Przedszkole Miejskie w Resku gr.
Sówki.
W kategorii II: kl. I-III, „Ozdoba
choinkowa” I miejsce: Patrycja Pude³ek kl. III SP Starogard, II miejsce:
Szymon Lewandowicz kl. II a OREW,
III miejsce: Kacper Krêplewski kl.II
Szko³a Filialna w £osoœnicy, wyró¿nienie: Jakub Kruszewski kl. I SP
Starogard, wyró¿nienie: Szczepan
Ziêba kl. I SP Starogard.
Kategoria III kl. IV-VI „Bo¿onarodzeniowe drzewko” I miejsce: Marika Oleszak kl. VI Niepubliczna Szko-

³a Podstawowa Specjalna nr 1 w
Radowie Wielkim, II miejsce: Karolina Jelonek kl. VI SP Starogard, III
miejsce: Patrycja Strzelecka kl. VI
Niepubliczna Szko³a Podstawowa nr
1 w Radowie Wielkim, wyró¿nienie:
Sandra Brodowicz kl. V SP Starogard, wyró¿nienie: Tatiana Werner

kl. IV SP Starogard, wyró¿nienie:
Bartek Borcz kl. IV SP Starogard.
Kategoria IV: gimnazjum, szko³y
ponadgimnazjalne oraz doroœli
„Stroik bo¿onarodzeniowy” I miejsce: Ewa Filasek Starogard, II m. Dariusz £ozowski DPS Resko, III m.
- Justyna Krohn kl. I a Gimnazjum w

Resku, wyró¿nienie: Patryk Weilandt kl. II b Niepubliczne Gimnazjum nr 1 w Radowie Wielkim, wyró¿nienie - Kazimierz Szewczuk DPS
Resko, wyró¿nienie: Jakub Sienkiewicz kl. II Gimnazjum OREW w Radowie Wielkim, wyró¿nienie: Grzegorz
Owczarzak DPS Resko.
(ck)
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„Arbod” podsumowa³ sezon lekkoatletyczny
(DOBRA) W lokalu „SAMBA” w Dobrej odby³o siê 17 grudnia uroczyste podsumowanie sezonu
lekkoatletycznego 2013 w Uczniowskim Klubie
Sportowym „ ARBOD”. Uczestniczyli w nim zawodnicy, ich rodzice, cz³onkowie w³adz klubu, burmistrz Dobrej Barbara Wilczek i zaproszeni goœcie.
Spotkanie rozpoczê³o siê prezentacj¹ multimedialn¹ osi¹gniêæ klubu i zawodników w roku 2013.
Zawodnicy otrzymali skromne upominki przygotowane przez klub i Urz¹d Miejski w Dobrej, otrzymali
równie¿ okolicznoœciowe foldery przygotowane na
tê imprezê. M³odym lekkoatletom ¿yczono dalszych
sukcesów na stadionach i trasach biegowych ca³ego kraju.
Podczas spotkania wrêczono odznaczenia przyznane przez Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS
osobom wspieraj¹cym pracê i dzia³alnoœæ klubu.
Z³ote, srebrne i br¹zowe Oznaki Honorowe LZS
otrzymali: z³ote: Iwona Fatz, Bo¿ena Kontowicz,
Dorota Kisiel; srebrne: Damian Padziñski, Dawid
Mit³osz, Piotr Czupiñski, Wies³aw Soroka, Bogumi³a Hell; br¹zowe: Dorota Grzywacz, Marzena Howsa, Mateusz Marszalec, Sebastian Czapiewski.
Odznaczenia wrêczy³ przewodnicz¹cy Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w Szczecin Tomasz Paciejewski.

Uczniowski Klub Sportowy „ARBOD” sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim instytucjom
i firmom, które wspar³y funkcjonowanie klubu w koñcz¹cym siê 2013 roku. Warto dodaæ, i¿ w mijaj¹cym roku „ARBOD” zdoby³ a¿ 104 medale, z czego 54 to z³ote kr¹¿ki.
Janusz £ukomski

Ukaza³ siê album prof. dra hab. Tadeusza Bia³eckiego „Pomorze Zachodnie w latach piêædziesi¹tych
i szeœædziesi¹tych XX w. w fotografii”

Miasta pomorskie w latach PRL w fotografii
Jak grzyby po deszczu mno¿¹
siê internetowe strony, upowszechniane s¹ albumy zwidokami miast i
osiedli Pomorza Zachodniego z
sprzed roku 1945. Sam pisz¹cy te
s³owa opublikowal przedkilkoma
laty, dwukrotnie, album ze zdjêciami Gryfic od koñca XIX wieku po
lata czterdzieste XX wieku.
Zafascynowani
ikonografi¹
sprzed II wojny œwiatowej byli tak¿e
organizatorzy jubileuszu 750 lecia
nadania Gryficom praw miejskich,
którzy w wydanym zbiorze akwareli
ukazali przede wszystkimuroki miasta, którego mieszkañcami byli
Niemcy. Wolniej natomiast przywraca siê widoki ca³ego Pomorza po II
wojnie œwiatowej - szczególnie z lat
po odgruzowaniu go ze zniszczeñ
wojennych.
Lukê w tym zakresie wype³nia
ostanio wydana publikacja znanego
badacza dziejów Pomorza Zachodniego prof. dra hab. Tadeusza Bia³eckiego „Pomorze Zachodnie w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych XX w. w fotografii”.
Jest to publikacja albumowa, w
której umieszczonych zosta³o 424
fotografii czarno-bia³ych, wy³uskanych z peregrynacji jego autora, Tadeusza Bia³eckiego, w latach 1956 1962 po miejscowoœciach Pomorza
Zachodniego. Z nich powsta³ por-

tret Pomorza Zachodniego kilkanaœcie lat po w³¹czeniu go w nowe granice kraju.
Znalaz³y siê w albumie widoki z
takich miejscowœci, jak Barlinek,
Cedynia, Chojna, Choszczno, Czelin, Dobra Nowogardzka, Dyszno,
Golenice, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamieñ Pom., Ko³bacz, Ko³obrzeg, Kostrzyn, Koszalin, Lipiany,
£obez, Morzyca, Myœlibórz, Nowe
Warpno, Nowogard, Pêzino, P³oty,
Police, Pyrzyce, Recz, Rosiny, Roœcin, Równo, Santok, Stargard, Starogard £obeski, Szczecin, Œwinouj-

œcie, Trzciñsko Zdrój, Trzebiatów,
Trzêsacz, Trzyg³ów, We³tyñ, Wolin.
Zdjêcia zawarte w albumie,
g³ównie oœrodków miejskich, w
wiêkszoœci pozbawione s¹ widoku
postaci ludzkich. Obiektyw aparatu
fotograficznego kierowa³ autor
g³ównie na budowle, które zniszczone zosta³y dzia³anami wojennymi, na szczêœcie nie pad³y pod
oskardami murarskimi w czasie odgruzowywania miast i osiedli.
Mamy zatem w albumie zdjêcia
fragmentów rynków - wizytówek
miast - z ruinami zabytkowych kamieniczek. Jest te¿ seria zdjêæ ukazuj¹cych najwa¿niejsze budowle w
miastach: kamienice z liszajami tynków i o konstrukcji ryglowej, fragmenty murów miejskich, zdewastowane zamki, zniszczone koœcio³y,
puste kwarta³y ulic - na jednym z
nich widoczna jest pas¹ca siê krowa
(Pyrzyce), grodziska (Golenice,
Trzyg³ów).
W sumie, zgromadzone w albumie zdjêcia daj¹ obraz wygl¹du pomorskich miejscowoœci, g³ównie
miast, ze znacznymi œladami minionej wojny. Wszystkie zebrane w albumie fotografie spaja czas - koniec
lat piêædziesi¹tych i pierwsze lata
szeœædziesi¹te ubieg³ego wieku, w
których miasta zosta³y ju¿ uprz¹tniête z gruzów i tylko gdzieniegdzie
dostrzec w nich mo¿na by³o kie³ku-

jace nowe budownictwo (g³ównie w
Koszalinie i Szczecinie).
Publikacja albumowa prof. Bia³eckiego mo¿e zainteresowaæ wielu
dzisiejszych mieszkañców grodów
pomorskich, którzy utrwalone na kliszach fotograficznych miejsca znaj¹
z autopsji.
Jednak dzisiaj wiele miejsc uwidocznionych
na
fotografiach
sprzed pó³ wieku mo¿e sprawiæ nie
lada k³opot w ich rozpoznaniu. Przekona³ siê o tym sam autor zdjêæ, z
którym trudno nam by³o skonfrontowaæ jedn¹ z fotografii Gryfic z roku
1956 ze stanem dzisiejszym.
Wielu zapewnie siêgnie po album fotograficzny z miastami pomorskimi Tadeusza Bia³eckiego,
gdy¿ trudno chyba znaleŸæ miêdzy
nami takiego, któremu by niedaleka
przesz³oœæ swego miejsca zamieszkania by³a obojêtna i kto nie ¿yje
wy³¹cznie dob¹ dzisiejsz¹.
W wêdrówce w niedalek¹ przesz³oœæ Pomorza Zachodniego pomo¿e w prezentowanej publikacji
wstêp Paw³a Migdalskiego, tak¿e
bogaty w treœæ biogram „Profesor
Tadeusz Bia³ecki w przestrzeni Pomorza Zachodniego” pióra prof.
Kazimierza Koz³owskiego oraz Eryka Krasuckiego „Od Ziemi ojców do
ojczyzny - pierwsze lata polskiego
Pomorza Zachodniego”.
Antoni Cieœliñski

Str
Str.. 16

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 23.12.2013 r.

Galeria naszych mieszkañców

Antoœ

Daj¹c og³oszenie drobne do Tygodnika £obeskiego

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

uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

