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Zdolna m³odzie¿ w Zespole
Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie
Ka¿dy wychowawca
i nauczyciel przedmiotu,
dziêki prowadzonym
obserwacjom uczniów,
ich zainteresowañ,
analizowaniu wyników
nauczania, mo¿e
nominowaæ ucznia do
SUPERLIGI. Uczniowie,
których dot¹d odkryliœmy,
przejawiaj¹ uzdolnienia
w dziedzinach: sportowej,
humanistycznej,
artystycznej,
matematycznej, jêzykowej,
Str. 10
wolontariacie.

Dyrektor
gimnazjum
poszukiwany
Miasto,
jakiego
nie znamy
Co powinni
wiedzieæ
w³aœciciele
psów
Palma
z Po³chowa

Droga Krzy¿owa w £obzie

Wystarczy nie lêkaæ siê
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INFORMACJE

Z Jego ksi¹¿ki powinni uczyæ siê historii regionalnej uczniowie naszych szkó³

Zmar³ Teofil Mikulski
– kronikarz ³obeskich
paw³odarczyków
(WROC£AW-£OBEZ) Przekazujê smutn¹ wiadomoœæ, jak¹
otrzyma³em – 15 kwietnia 2014 r.
zmar³ Teofil Mikulski, Sybirak,
autor bardzo wa¿nej dla ³obeskich
Sybiraków ksi¹¿ki o Polakach deportowanych do okrêgu paw³odarskiego, których wielu po powrocie
osiad³o w powiecie ³obeskim i na
Pomorzu Zachodnim. To tak¿e wa¿na pozycja w krajowej historiografii zsy³ek, bo napisana przez cz³owieka, który sam to prze¿y³.
Pana Teofila Mikulskiego nie
mia³em okazji poznaæ osobiœcie,
choæ by³ w £obzie w 2005 roku na
konferencji pt. „Losy Polaków na
nieludzkiej ziemi w czasie II wojny
œwiatowej”. Gdy podj¹³em siê opracowania monografii Sybiraków powiatu ³obeskiego, jednym z podstawowych Ÿróde³ wiedzy sta³a siê w³aœnie Jego ksi¹¿ka pt. „Fotografia
zbiorowa Polaków deportowanych
do okrêgu paw³odarskiego”, wydana
w 1995 r. przez Uniwersytet Wroc³awski. Gdy on zakoñczy³ swoj¹ pracê, ja
dopiero zaczyna³em siê tematem interesowaæ. Gdy nawi¹za³em kontakt z
Jego synem, by³ ju¿ chory, ale ucieszy³ siê, ¿e ktoœ chce kontynuowaæ
temat, który by³ jego pasj¹, bo zawodowo by³ wyk³adowc¹ Wydzia³u
Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Dopiero po roku 1990 móg³ pisaæ
ksi¹¿ki o tym, co Go przez ca³e ¿ycie
nurtowa³o.
Przys³a³ mi swoj¹ ksi¹¿kê („Fotografia zbiorowa Polaków...”), z
wklejk¹ o nagrodzie specjalnej przyznanej mu przez „Politykê” za najlepsz¹ ksi¹¿kê historyczn¹ 1995
roku. To w tej pozycji utrwali³ historiê, w postaci wzmianek, dokumentów, listów i fotografii bardzo wielu
rodzin ³obeskich Sybiraków, którzy
przebywali na zes³aniu w okrêgu
paw³odarskim. Zrobi³ to w czasie,
gdy Ko³o Sybiraków w £obzie dopiero zaczyna³o ewidencjonowaæ
swoich cz³onków, ale wielu z nich nie
doczeka³o tego momentu. Gdy dzisiaj poszukujê materia³ów do ksi¹¿ki, jakie w tamtym czasie Sybiracy
³obescy przesy³ali Jemu lub instytucjom, okazuje siê, ¿e ju¿ nie istniej¹.
Tak szybko umyka nam historia naszych rodzin. Pan Teofil wykorzysta³
wiêc ostatni moment, by utrwaliæ
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Informacja
dla rolników
(DOBRA). W zwi¹zku z otrzymanymi stanowiskami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w
przedmiocie poœwiadczenia przez
Burmistrza osobistego prowadzenia
gospodarstwa rolnego od 1. maja
rolnicy ubiegaj¹cy siê o wydanie
tego poœwiadczenia bêd¹ musieli
przed³o¿yæ dokumenty oraz informacje dotycz¹ce osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Konieczne dokumenty to: dowody poniesionych kosztów bezpoœrednich zwi¹zanych z produkcj¹
roln¹, tj. za materia³ siewny, nawozy,
œrodki ochrony roœlin i inne (umowy,
faktury, paragony); dowody sprzeda¿y produktów rolnych (umowy,
faktury, paragony), decyzje Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dop³at bezpoœrednich, dowody obowi¹zkowego
ubezpieczenia gospodarstwa rolnego od odpowiedzialnoœci cywilnej,
wykaz posiadanego sprzêtu rolniczego lub dowodów poniesionych
kosztów na zakup us³ug sprzêtem
rolniczym (umowy, faktury, paragony), decyzje ubezpieczenia w KRUS.

Gazeta Powiatowa
Dr Teofil Mikulski rozmawia z red. Czes³awem Burdunem na
konferencji pt. „Losy Polaków na nieludzkiej ziemi w czasie II wojny
œwiatowej”, jak¹ zorganizowano w 2005 roku w £obzie.

historiê pierwszych osiedleñców na
Ziemi £obeskiej i Pomorzu Zachodnim i trzeba autorowi za to podziêkowaæ. Tym bardziej, ¿e zrobi³ to z dalekiego Wroc³awia, a nikt nie pofatygowa³ siê zrobiæ to choæby z Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Przypuszczam, ¿e te materia³y
zbiera³ ca³e ¿ycie, ale charakterystyczne jest, ¿e gdy wczeœniej by³
autorem i wspó³autorem prac naukowych z zakresu chemii, biologii i
geologii, to po roku 1990 zaj¹³ siê ju¿
tylko wype³nianiem „bia³ych plam”
naszej historii, zwi¹zanych z zes³aniami. W 2008 roku wyda³ ksi¹¿kê „A
jednak wróciliœmy”, uznawan¹ za
drug¹ czeœæ ww. pozycji.
Wczeœniej, w 1999 roku, ukaza³a
siê jego ksi¹¿ka „Biogramy jeñców:
Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków,
Ukraina, zaginieni”, przy wspó³pracy reakcyjnej Dolnoœl¹skiej Rodziny Katyñskiej. Podj¹³ temat nie bez
powodu. Jego ojciec Wojciech, policjant z Radziechowa, przeszed³

przez obóz w Ostaszkowie i zosta³
zamordowany w Kalininie. Matka
Michalina, z synami Teofilem i Juliuszem, zostali wywiezieni do rejonu
kaczyrskiego, w okrêgu paw³odarskim (ob. Kazachstan). W 1946 wrócili do Polski i zamieszkali we Wroc³awiu.
Œp. Teofil Mikulski (1928-2014)
zosta³ pochowany 17 kwietnia 2014
r., na nowym cmentarzu przy
ul. Ofiar Katynia w O³awie.
Za Jego pracê kronikarsk¹ i
wk³ad w historiê Ziemi £obeskiej i
Zachodniopomorskiej (s¹ wzmianki
o Sybirakach z Drawska Pom., Z³ocieñca, Gryfic, Trzebiatowa) nale¿y
siê Jemu nasza wdziêczna pamiêæ.
A nauczycieli zachêcam, by korzystali z ksi¹¿ki „Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do
okrêgu paw³odarskiego” przy nauczaniu historii Polski i historii regionalnej, o korzeniach i losach wielu rodzin ³obeskich.
Kazimierz Rynkiewicz
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Kolejny dozór za zniewa¿enie policjantów

Sesja Rady Powiatu £obeskiego

Ugryz³ policjantkê Inspekcje
sprawozdaj¹
w rêkê
(£OBEZ) Radni Rady Powiatu
zbior¹ siê na obradach w przysz³ym
tygodniu, we wtorek. Miêdzy innymi
oceni¹ stan bezpieczeñstwa sanitarnego w powiecie, wspó³pracê z organizacjami spo³ecznymi i zasoby pomocy spo³ecznej.

Policjanci zatrzymali 64-latka, który
us³ysza³ zarzut zniewa¿enia oraz naruszenia
nietykalnoœci cielesnej funkcjonariuszy
³obeskiej komendy.
Prokurator zastosowa³
wobec niego œrodek zapobiegawczy w postaci
dozoru policji.
Pod koniec ubieg³ego tygodnia ³obescy
policjanci zauwa¿yli, jak mê¿czyzna
w miejscu objêtym zakazem spo¿ywa alkohol. W trakcie prowadzonej
interwencji 64-latek zacz¹³ u¿ywaæ
wobec funkcjonariuszy s³ów wulgarnych i nieprzyzwoitych, zniewa¿aj¹cych ich przy tym. Kiedy zosta³
doprowadzany do komendy, nie
chcia³ wykonywaæ poleceñ mundurowych, wyrywa³ siê, szarpa³, kopa³
funkcjonariuszy, a tak¿e ugryz³ interweniuj¹c¹ policjantkê w rêkê.
Mê¿czyzna by³ nietrzeŸwy, zosta³ za-

trzymany i noc spêdzi³ w areszcie.
Us³ysza³ ju¿ zarzut i z³o¿y³ wyjaœnienia w tej sprawie.
Prokurator zastosowa³ wobec
niego œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
W lutym bie¿¹cego roku ten sam
mê¿czyzna, w trakcie podjêtej interwencji w zwi¹zku z pope³nionym
wykroczeniem, tak¿e naruszy³ nietykalnoœæ funkcjonariuszy i jest ju¿
prowadzone przeciwko niemu postêpowanie karne.
(kp)

Sesja odbêdzie siê we wtorek, 29
kwietnia, o godz. 16., w starostwie.
Bêdzie informacja o pracy zarz¹du.
Radni oceni¹ stan bezpieczeñstwa
weterynaryjnego i sanitarnego w
powiecie w minionym roku na podstawie raportów inspekcji. Bêdzie

informacja o wspó³pracy Powiatu z
organizacjami spo³ecznymi oraz
ocena zasobów pomocy spo³ecznej
w 2013 r. dla powiatu.
Rozpatrz¹ projekty uchwa³ w
sprawach: nieodp³atnej s³u¿ebnoœci przesy³u dla Gminy £obez; przyznania dotacji na zabytkowe koœcio³y w Zajezierzu i Radowie Wielkim;
uchwalenia Powiatowego Programu
Dzia³añ na rzecz Osób Niepe³nosprawnych na lata 2014-2019; zmian
w bud¿ecie. Sesjê zakoñcz¹ wnioski,
zapytania i interpelacje radnych. (r)

Dyrektor poszukiwany
(£OBEZ). 16 kwietnia burmistrz £obza Ryszard Sola wyda³
zarz¹dzenie w sprawie og³oszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie.
Kandydaci mog¹ sk³adaæ swoje
oferty do 30 kwietnia.
op

Burmistrz Wêgorzyna informuje
Dachowanie na K-20

Seatem do rowu

12.04.2014 r. oko³o godz. 6.40 na
drodze K-20 Wêgorzyno – Wiewiecko Micha³ P., kieruj¹c samochodem
Renault, na ³uku drogi najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków, w
wyniku czego wpad³ w poœlizg, zjecha³ do rowu i dachowa³, uszkadzaj¹c pojazd.

13.04.2014 r. oko³o godz. 9.00, na
drodze Wêgorzyno – Wiewiecko,Wies³aw K., lat 48, z pow. drawskiego, kieruj¹c samochodem Seat,
najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku czego zjecha³ na pobocze, a nastêpne wpad³
do rowu. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

¿e zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z póŸn. zmian./ poda³
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczenie
na stronie internetowej www.bip.wegorzyno.pl wykaz nieruchomoœci
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu oznaczonych jako:
- dz. nr 853/1 o pow. 0,2301 ha w obrêbie nr 1 m. Wêgorzyno,
- dz. nr 114/2 o pow. 0,3518 ha w obrêbie nr 2 m. Wêgorzyno,
- dz. nr 456 o pow. 0,11 ha w obrêbie Sielsko.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Wêgorzynie ul. Rynek 1 - pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 91 39 71 267.
BURMISTRZ mgr Monika KuŸmiñska
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Sesja Rady Miejskiej w £obzie

Chc¹ wypuœciæ
obligacje
(£OBEZ). 30 kwietnia o godz.
9.00 rozpocznie siê sesja Rady
Miejskiej w £obzie.
Na pocz¹tku sesji zostanie przedstawiona Informacja o stanie sportu
i kultury fizycznej w gminie £obez za
rok 2013, sprawozdanie z realizacji
„Programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami realizuj¹cymi zadania
publiczne za rok 2013.” a tak¿e informacja o stanie dróg i ulic w gminie
oraz zamierzeniach inwestycyjnych
w tym zakresie na 2014 rok.
W porz¹dku obrad przewidziano
m.in. projekty uchwa³ w sprawie:
przyst¹pienia Gminy £obez do Lokalnego Funduszu Po¿yczkowego
„Samorz¹dowa Polska” £obez sp. z
o.o. z siedzib¹ w £obzie oraz do Krajowego Funduszu Porêczeniowego
„Samorz¹dowa Polska” sp. z o.o. z
siedzib¹ w Warszawie; wyemitowania obligacji przez Gminê £obez oraz
okreœlenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci w ramach
pomocy de minimis na tworzenie
nowych miejsc pracy na terenie
Gminy £obez; okreœlenia szczegó³owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych maj¹cych charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalnoœci pomocy publicznej w przy-

padkach, w których ulga stanowiæ
bêdzie pomoc publiczn¹ oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg; zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XV/130/12 Rady
Miejskiej w £obzie z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie wyra¿enia zgody na
udzielenie bonifikaty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci; zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr
VII/54/11 Rady Miejskiej w £obzie z
dnia 31 maja 2011r. w sprawie przyjêcia „Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawieraj¹cych azbest z
terenu Gminy £obez na lata 20112032”; okreœlenia tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizuj¹cych
w ramach stosunku pracy obowi¹zki
okreœlone dla stanowisk o ró¿nym
tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin, okreœlenia zasad
udzielania i rozmiaru obni¿ek tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szko³ach prowadzonych
przez Gminê £obez.
Materia³y poddawane pod obrady na sesji Rady Miejskiej zostan¹
szczegó³owo omówione na posiedzeniu wspólnym komisji sta³ych
Rady 23 kwietnia, rozpoczêcie o
godz. 11.00.
op

Bienicki „Ptasi raj” przeciw
biogazowni
(DOBRA). Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice
„Ptasi Raj” wnios³o odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Szczecinie od decyzji z
dnia 26 marca o œrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacjê
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na:

„Budowie biogazowni o mocy 1 MW
na terenie dzia³ki nr 157 obrêb B³¹dkowo, gm. Dobra.
Zainteresowane strony maj¹
mo¿liwoœæ zapoznania siê z treœci¹
odwo³ania w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej. op

Drogi wybuduje Nowogard
(RESKO). Znany jest ju¿ wynik
przetargu na przebudowê uk³adu
dróg wraz z rozbudow¹ sieci kanalizacji deszczowej i przebudow¹ sieci oœwietlenia ulicznego na osiedlu
przy ul. B. Prusa w Resku.
W przetargu wystartowa³o 8

firm, nie wykluczono ¿adnego oferenta. Drogi w Resku przebuduje
PRD Nowogard S.A. Cena wybranej
oferty wynosi 2.788.895,32 z³ brutto.
Drug¹ w kolejnoœci firm¹, która da³a
nisk¹ cenê by³a firma rodzima - ZUBWiT Mêtlowie Cezary Mêtel i Dariusz Mêtel z Reska.
op
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Stra¿nicy miejscy
w akcji
(£OBEZ).W marcu funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej w £obzie
przeprowadzili 37 kontroli.
W wyniku przeprowadzonych
kontroli na terenie gminy i miasta
na³o¿ono mandaty karne na 14 osób
na ³¹czn¹ kwotê 1.400 z³. Sporz¹dzono 2 wnioski o ukaranie do S¹du
Rejonowego w Gryficach VII Zamiejscowy Wydzia³ Karny w £obzie,
udzielono 351 pouczeñ.
W czynnoœciach na terenie miasta i gminy £obez poœwiêcono wiele
uwagi czynnoœciom zwi¹zanym z
monitorowaniem osób bezdom-

nych. Przeprowadzono liczne kontrole miejsc, w których osoby bezdomne mog³y siê gromadziæ. W
okresie mrozów dostarczano wspólnie z funkcjonariuszami Policji w
£obzie gor¹ce posi³ki dla osób bezdomnych i potrzebuj¹cych.
op

46 tysiêcy na
remonty komunalne
(£OBEZ). W marcu magistrat
wda³ na prace ogólnobudowlane i
remontowe w lokalach i budynkach
komunalnych 46,6 tys. z³.
Na prace remontowe w budynkach i lokalach komunalnych, wykonanie prac w zakresie w³asnym (konserwacja bie¿¹ca) zakup materia³ów,
narzêdzi:w £obzie przy ul.: Sawickiej,
Kraszewskiego, Niepodleg³oœci,
Komuny Paryskiej oraz w: Dalno
wydano 223,63 z³. W lokalach komunalnych w £obzie przy ul. Ogrodowej – wymiana drzwi wejœciowych
kosztowa³a 868,29 z³, z kolei wymiana 2 sztuk okien w £obzie przy ul.
Niepodleg³oœci - 569,11 z³. Za zmianê
pokrycia dachu przy ul. Niepodleg³oœci gmina zap³aci³a 19.400 z³.
W ramach robót elektrycznych i
awarii w £obzie przy ul.: Komuny

Paryskiej, Przyrzecznej, Wojska Polskiego, Niepodleg³oœci zap³acono z
kasy gminnej 981,91 z³, z kolei wykonanie zasilenia do hydroforni w
Œwiêtoborcu zap³acono 327,03 z³.
Roboty hydrauliczne, awarie:
przy ul.: Koœciuszki, Niepodleg³oœci, Kraszewskiego, Przyrzecznej,
Kolejowej, Sawickiej, Szkolnej, w.
Worowie i Wysiedlu kosztowa³y 20.
443,87 z³
Za dy¿ur hydrauliczny ca³odobowy zap³acono 300 z³.
Przegl¹dy obowi¹zkowe - przegl¹d hydrauliczny 5-cioletni kosztowa³ 1.400 z³, us³ugi kominiarskie,
opinie - 184,50 z³, us³ugi zduñskie:
£obez, ul. Budowlana (przestawienie pieca) - 1945,59 z³. £¹cznie za
remonty i prace wykonane w lokalach komunalnych gmina zap³aci³a
46.643,93 z³.
op

Pan Witold od zieleni
(£OBEZ). Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Konserwacja
g³ównych terenów zielonych w mieœcie £obez” rozstrzygniêty.
Na to zadanie zosta³a z³o¿ona

jedna oferta przez przedsiêbiorcê:
Biernacki Witold „Utrzymanie zieleni” z siedzib¹ w £obzie. Umowa zostanie podpisana na okres od
15.04.2014 r. do 30.11.2016 r. op

14 tysiêcy dodatku
(£OBEZ). M-GOPS w £obzie w
marcu wyda³ 63 decyzje przyznaj¹ce dodatek mieszkaniowy dla najemców lokali komunalnych i socjalnych na ³¹czn¹ kwotê
14.245,33 z³.
Spo³eczna Komisja Mieszkanio-

wa dokona³a w minionym miesi¹cu
weryfikacji list osób oczekuj¹cych
na przydzia³ mieszkania na 2014 r. Na
liœcie oczekuj¹cych na przydzia³ lokali socjalnych umieszczono 37
osób, a na liœcie osób oczekuj¹cych
na mieszkanie komunalne 11 osób.
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Miasto, jakiego nie znamy
(£OBEZ). Czy ziemia ³obeska
jest rzeczywiœcie tak uboga w
atrakcje turystyczne, jak chcieliby niektórzy? Otó¿ nie! Ró¿norodnoœæ mo¿liwoœci zwiedzania zarówno terenu powiatu ³obeskiego,
jak i £obza jest spora. Od maja
ubieg³ego roku istnieje mo¿liwoœæ
zwiedzania miasta w ramach questu.
Pierwszy quest w £obzie by³ zrobiony w maju ubieg³ego roku podczas Nocy Muzeów. Wówczas wziê³o w nim udzia³ ponad 70 osób. Questy znane s¹ w ca³ej Polsce. W ka¿dym województwie jest ich po kilkadziesi¹t. W naszym - tylko jeden.
Questy s¹ to nieoznakowane szlaki
turystyczne miejskie, wiejskie, które
pokonuje siê w myœl wierszowanych
wskazówek, umieszczonych na ulotce. Quest dostêpny jest na stronie
www.turystykalobeska.pl pod zak³adk¹ „Mo¿e coœ innego”. Opublikowaliœmy taki równie¿ w poprzednim wydaniu „Tygodnika ³obeskiego”. Mo¿na równie¿ podejœæ do biura LOT w siedzibie PCPR w £obzie.
- Obecnie jeszcze nie mamy
skrzynki na zewn¹trz, ale myœlimy o
tym, by ka¿dy móg³ sobie wzi¹æ,
przejœæ szlak, przybiæ piecz¹tkê, która jest bardzo mocno ukryta, trzeba
jej poszukaæ, odbiæ piecz¹tkê i mieæ
pami¹tkê. - mówi Lidia Lalak-Szawiel
z LOT. - Przechodz¹c ten szlak, dowiadujemy siê wielu informacji na
temat naszego miasta. Quest nosi
nazwê „Tajemnice naszego miasta”.
Jedn¹ z tajemnic s¹ do³ki pokutne. W
£obzie jest ich 11. Niektóre zosta³y
skrzêtnie zaklejone cementem. Ktoœ
mo¿e myœla³, ¿e œciana jest podziurawiona. Teorii o tym sk¹d siê wziê³y,
jest bardzo wiele, s¹ one opisane na
naszej stronie, ale pokrótce, s¹ trzy
teorie zapalania œwiec œwidrem
ogniowym. Pierwsza teoria mówi o
tym, ¿e przy pomocy tego œwidra
ogieñ niecony by³ w Wielk¹ Sobotê.
Druga teoria mówi, ¿e œwiece zapalane by³y na Matki Boskiej Gromnicznej, ale teoria ta jest nie bardzo zwi¹zana z naszym koœcio³em. Tradycja
nie mog³a istnieæ w czasach protestanckich. Koœció³ powsta³ ju¿ po
roku 1534, czyli przed Sejmikiem
Trzebiatowskim (Sejmik zapocz¹tkowa³ Reformacjê na Pomorzu Zachodnim – przyp. red.) a Borkowie
byli bardzo mocno zwi¹zani z protestantyzmem. Uwa¿ano, ¿e Koœcio³y
gotyckie w Gryficach, Kamieniu
Pomorskim, na którym s¹ do³ki pokutne, czêœciowo powsta³y przed
czasami protestanckimi a czêœæ po.
W ka¿dym razie Matki Boskiej Gromnicznej odpada, bo nie ma kultu

maryjnego. Trzecia teoria mówi, ¿e
zapalano œwiece adwentowe, tym
samym wg³êbienia te funkcjonowa³y równie¿ jako do³ki adwentowe.
Nastêpna teoria mówi o tym, ¿e
pielgrzymi podchodzili do œciany i
wyd³ubywali ceg³ê, proszkuj¹c j¹
przy tym, bowiem traktowano j¹ jako
lekarstwo. Kolejna teoria mówi, ¿e
po wyd³ubaniu tej jamki chorzy ludzie chuchali i uwa¿ali, ¿e w murach
koœcio³a zostawa³a choroba.
Pokutnicy d³ubali je albo monet¹,
albo kamykiem, albo ostrzem. Jest
równie¿ teoria, ¿e wyd³ubywano je
kciukiem. Jeszcze inna, ¿e tym, czym
pokutnik zgrzeszy³, tym wierci³ do³ek.
Do³ki czêsto by³y w miejscach
ustronnych, gdzie pokutnicy mogli
ukryæ siê przed œwiatem, musia³y
byæ od strony plebanii, co bardzo
³adnie komponuje siê z naszym koœcio³em. Ksi¹dz zerka³ czy pokutnik
odprawia pokutê.
S¹ teorie, ¿e do³ki pokutne powinny byæ od strony po³udniowej
koœcio³a, u nas s¹ od strony pó³nocnej, ale jest w zag³êbieniu ³uku piwnego, co oznacza, ¿e by³o to miejsce
os³oniête od deszczu i wiatru, wiêc
œwietnie nadawa³o siê do zapalania
ogni.
Jeszcze jedna teoria mówi, ¿e
do³ki by³y od strony cmentarza, poniewa¿ s³u¿y³y jako zapis zmar³ych,
wa¿nych ludzi, którzy umierali i byli
chowani na cmentarzu. Wiercono
wtedy do³ki œwidrem stolarskim. Nie
jest to teoria bliska naszemu koœcio³owi ze wzglêdu na to, ¿e cmentarz
przy naszym koœciele by³ z drugiej
strony. Jeszcze w latach 50-60., gdy
budowano budynki, które stoj¹ przy
koœciele, wykopywano czaszki, koœci w³aœnie z dawnego cmentarza.
Cmentarz by³ od strony placu, dawnej Jubilatki – wyjaœni³a Lidia LalakSzawiel.
£uk piwny
To ewenement w ³obeskim koœciele. Jest inny ni¿ pozosta³e ³uki. W
czasach kiedy koœció³ by³ budowa-

ny, nie pijano wody, bo przy takiej
gospodarce œrodowiskowej woda
by³a truj¹ca. Pijano piwo. Browar
znajdowa³ siê blisko koœcio³a. £uk
budowali widocznie panowie, którzy ju¿ pewnie beczkê piwa wypili,
bo ³uk wyszed³ im krzywo.
- Gdy budowano koœcio³y, ka¿dy
chcia³, aby by³ on w miarê modny,
skoro by³a moda na póŸnogotyckie
koœcio³y, w £obzie postanowiono
te¿ taki koœció³ wybudowaæ. Wiadomo, ¿e nie staæ by³o Borków na to,
aby koœció³ wybudowa³ ekstra
mistrz murarski. Wysy³ano mistrza
miejskiego do du¿ego miasta, tam
pracowa³, powiedzmy rok u majstra,
nauczy³ siê sztuki budowania ³uków
ostrych, wróci³ do swojej miejscowoœci i budowa³ koœció³ – doda³a
Lidia Lalak-Szawiel.
A ¿e wysz³o, jak wysz³o? Dziœ za
to ³obeski koœció³ ma ³uk piwny, jedyny w swoim rodzaju.
Jak odkryto do³ki pokutne
- W £obeskim Domu Kultury robiliœmy spotkanie na temat ³obeskiego koœcio³a. Wtedy obejrzeliœmy
dok³adnie ca³y koœció³, niemal¿e ceg³a po cegle. Ca³a po³udniowa œcia-

na koœcio³a zosta³a ob³o¿ona nowiutk¹ cegie³k¹, wiêc mo¿na wysnuæ teoriê, ¿e by³a bardziej zniszczona do³kami. Wtedy zauwa¿yliœmy te do³ki, znajduj¹ce siê przy ³uku
piwnym. Wydawa³o nam siê to takie
dziwne, bo takie odkrycie. Przecie¿
ktoœ powinien to ju¿ dawno odkryæ
i o tym wiedzieæ. Jest wiele starych
cegie³. Po wojnie œciany nie by³y
zupe³nie zniszczone. By³ zawalony
dach, widaæ, gdzie jest wstawiana
nowa ceg³a, a gdzie jest stara. Jest
mnóstwo ceg³y gotyckiej, wielkiej,
rêcznie robionej. S¹ widoczne odciski
elementów, które wypad³y z ceg³y –
opowiedzia³a Lidia Lalak-Szawiel.
Ciekawostk¹ s¹ równie¿ przyczernione i nadtopione ceg³y w
³obeskim koœciele - czy¿by pami¹tka
po po¿arach?
Okazuje siê, ¿e miejscowoœci, w
których mieszkamy czêsto kryj¹ w
sobie wiele tajemnic, a mo¿e wcale
ich nie ukrywaj¹, tylko nie wiemy
gdzie patrzeæ?
Jeœli znaj¹ Pañstwo ciekawostki
ze swoich miejscowoœci, prosimy
podzieliæ siê nimi z Czytelnikami.
Byæ mo¿e ³atwiej bêdzie w ten sposób stworzyæ kolejne trasy dla poszukiwaczy skarbów?
MM

Ze smutkiem i ¿alem
przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci

EWY STYPU£KOWSKIEJ
emerytowanej, d³ugoletniej pracownicy
Urzêdu Miejskiego w £obzie.
Rodzinie i Bliskim wyrazy wspó³czucia
sk³ada Burmistrz i pracownicy Urzêdu
Miejskiego w £obzie.
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Z map¹ na wycieczkê
(GMINA £OBEZ). Przed nami
d³ugi weekend, który mo¿na wykorzystaæ na wêdrówki po gminie.
Trzeba jednak uwa¿aæ, bo mo¿na natkn¹æ siê na niespodzianki.
Choæ przez ³obeskich w³odarzy i
radnych turystyka ci¹gle traktowana jest po macoszemu, a œrodki finansowe przeznaczane na ten cel s¹
wrêcz mizerne, to mieszkañcy z chêci¹ korzystaj¹ z tego, co jest. A jest
sporo do zobaczenia, bez wzglêdu
na finanse poœwiêcane turystyce. I
gdy o turystyce w³odarze i niektórzy
radni jedynie mówi¹, mieszkañcy z
chêci¹ odkrywaj¹ przepiêkne i urocze tereny ³obeskiej ziemi.
Na szczêœcie zosta³a wydana
mapa gminy £obez, opracowana z
ogromn¹ skrupulatnoœci¹, z zaznaczeniem miejsc wartych zobaczenia.
Niestety, w terenie rzeczywistoœæ
zmienia siê bardzo szybko i oto szlak
prowadz¹cy do Przyborza w³aœnie
zosta³ ogrodzony, teren przystani
kajakowej - wydzier¿awiony, droga
prowadz¹ce przez pole rolnika - zaorana, znaki kierunkowe - skradzione. Tym samym turyœci wyruszaj¹cy
w teren niejednokrotnie musz¹ radziæ sobie sami w zaskakuj¹cych dla
siebie momentach.
Grodzenie œcie¿ek turystycznych w regionie nie jest czymœ no-

wym. Czêsto zdarza siê bowiem, ¿e
drogi zaznaczone na mapach geodezyjnych nie odpowiadaj¹ tym w terenie. Tak jest w okolicach Przyborza
w³aœnie. Stara droga jest zaroœniêta
krzakami, rosn¹ na niej ju¿ spore
drzewa, mieszkañcy przez ostatnie
kilkadziesi¹t lat zd¹¿yli wyjeŸdziæ
now¹ drogê obok. Sprzedaj¹cy jednak nie zweryfikowa³ w terenie czy
stara droga w ogóle jest przejezdna.
Tym samym dzisiaj nie ma przejœcia
wyznaczonym szlakiem turystycznym, a szkoda, bo to niezwykle urokliwe miejsce.
Dobrze w takim wypadku dysponowaæ map¹, która pomo¿e obejœæ
przeszkody. Mapy s¹ do wziêcia dla
wszystkich chêtnych w punkcie informacji turystycznej znajduj¹cym
siê w hali sportowej w £obzie. Tam
te¿ mo¿na zaopatrzyæ siê w materia³y
z innych regionów, przekazaæ w³asne spostrze¿enia.
Najnowsz¹ informacj¹ dla mi³oœników turystyki pieszej i rowerowej
jest to, ¿e zosta³a dokoñczona k³adka na starorzeczu po drugiej stronie
³¹ki od mostku przy przystani kajakowej w okolicach Unimia.
Jako ¿e ani radni, ani w³adze miasta turystyki nie czuj¹ i nie widz¹ w
niej przysz³oœci dla tego terenu i nie
widz¹ koniecznoœci odbudowy
mostku pomiêdzy Dalnem, a Przybo-

rzem mi³oœnicy ziemi ³obeskiej mog¹
przejœæ przez rzekê, id¹c wzd³u¿ jej
nurtu i przejœæ w okolicach Be³cznej.
Powiedzenie „cudze chwalicie,
swojego nie znacie” jest jak najbardziej celne w odniesieniu do tych,
którzy decyduj¹ na co ile œrodków
przeznaczyæ. I w takich wypadkach
wracaj¹ s³owa osoby mieszkaj¹cej w
Kotlinie K³odzkiej, która przyjecha³a do £obza pierwszy raz - „Myœla³am, ¿e nigdy tego nie powiem o ¿ad-

Garœæ przydatnych informacji o przepisach

Co powinni wiedzieæ w³aœciciele psów
Ka¿dy pies ma swojego w³aœciciela, na którym spoczywaj¹ pewne
obowi¹zki.
Wszyscy doskonale wiemy, ¿e
psa nale¿y prowadzaæ na smyczy, a
przede wszystkim pilnowaæ go, aby
nie pogryz³ innych, postronnych
osób.
Ustawa o ochronie zwierz¹t, w
sposób jasny i wyraŸny mówi o tym,
i¿ ka¿dy w³aœciciel psa obowi¹zany
jest do zapewnienia mu w³aœciwych
warunków w postaci odpowiedniego pomieszczenia, karmienia oraz
zapewnienia sta³ego dostêpu do
wody. Nie wolno te¿ trzymaæ psa na
uwiêzi d³u¿ej ni¿ 12 godzin albo w
sposób powoduj¹cy cierpienie.
UwiêŸ, na której trzymane bêdzie
zwierzê, nie mo¿e byæ krótsza ni¿ 3
metry.
W³aœciciel czworonoga nie mo¿e
zapomnieæ tak¿e o obowi¹zkowych
szczepieniach przeciwko wœciekliŸnie, które nale¿y powtarzaæ co roku.
Niedope³nienie
obowi¹zku
szczepienia psa jest zagro¿one
grzywn¹, a nawet kar¹ aresztu lub

ograniczenia wolnoœci.
Wychodz¹c z psem na spacer,
pamiêtajmy, ¿e nie mo¿emy puœciæ
go sobie i pozwoliæ biegaæ jak mu siê
podoba, gdy¿ obowi¹zek zachowania szczególnej ostro¿noœci przy
trzymaniu zwierz¹t nak³ada bowiem
na nas jako w³aœcicieli art. 77 kodeksu wykroczeñ:Art. 77. Kto nie zachowuje zwyk³ych lub nakazanych
œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia, podlega karze grzywny do 250 z³otych albo karze nagany.
Czêsto takie niew³aœciwe trzymanie zwierzêcia doprowadza do
wyrz¹dzenia szkody przez psa innej
osobie. Coraz czêœciej s³yszymy o
przypadkach powa¿nych pogryzieñ
przez psa dziecka czy nawet doros³ej
osoby. Za takie zachowanie naszego psa w³aœciciel poniesie odpowiedzialnoœæ karn¹. Czêsto te¿ opuszczaj¹c nasze mieszkania, zostawiamy nasze psiaki same w domu, co
jest przyczyn¹ g³oœnego szczekania
i wycia psa. Takie odg³osy mog¹
prowadziæ do zak³ócenia naszym s¹siadom np. spoczynku nocnego.

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, ha³asem, alarmem lub innym wybrykiem
zak³óca spokój, porz¹dek publiczny,
spoczynek nocny albo wywo³uje
zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia
wolnoœci albo grzywny.
W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego uporczywe
szczekanie noc¹ bez szczególnych
zewnêtrznych powodów istnieje
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e w³aœciciela spotka odpowiedzialnoœæ
karna zgodnie z art. 51 § 1 kw.
Policja apeluje do w³aœcicieli
psów o ostro¿ne trzymanie zwierz¹t,
niepuszczanie ich bez opieki oraz
nadzoru w miejscach ogólnodostêpnych.
Ponadto pamiêtajmy, ¿e za zachowanie naszych czworonogów
odpowiadamy my jako ich w³aœciciele. Zazwyczaj bywa tak, ¿e szkody,
które pope³niaj¹ psy, wynikaj¹ z
winy w³aœciciela, jego lekkomyœlnoœci i braku wyobraŸni, dlatego te¿
pilnujmy swoich czworonogów i
dbajmy o nich.
kp

nym miejscu na ziemi, ale po zobaczeniu tych terenów stwierdzam – tu
jest zdecydowanie piêkniej ni¿ w
Kotlinie K³odzkiej”.
O tym w jaki sposób warto zwiedzaæ teren powiatu ³obeskiego, co
warto zobaczyæ, jak dojœæ, z kim
wybraæ siê na wêdrówkê bêdziemy
informowaæ w kolejnych wydaniach
tygodnika.
MM

Aktualizacja zasobów

Przejrzano
infrastrukturê
turystyczn¹

(GMINA £OBEZ). W ramach
turystyki w marcu pracownicy magistratu przeprowadzili prace porz¹dkowe w miejscach, w których
znajduje siê ma³a infrastruktura
turystyczna.
Dokonano przegl¹du stanu urz¹dzeñ w celu dokonania niezbêdnych
napraw i uzupe³nieñ. Te maj¹ zostaæ
wykonane w kwietniu. Przygotowano uzupe³nienia i aktualizacje dotycz¹ce atrakcji turystycznych i programu imprez w celu wykorzystania
w nowych materia³ach i wydawnictwach oraz na stronach internetowych portali turystycznych o gminie £obez.
op
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NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowa dzia³ka 950
mkw., wszystkie media, po³o¿ony
Niegrzebia gm. £obez. Cena
350.000 z³ do negocjacji. Tel. 663
565 305

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 66 mkw. I piêtro, wewnêtrzne
w miejscowoœci Klêpczewo gm.
Œwidwin. W cenie mieszkania
gara¿. Cena do uzgodnienia. Tel.
503 430 152, 505 186 865.

Sprzedam lokal u¿ytkowy w £obzie
o pow. 100 mkw.. W lokalu mo¿na
prowadziæ dzia³alnoœæ handlow¹,
us³ugow¹ i biurow¹. Na pietrze
znajduje siê mieszkanie 2 pokojowe o pow. 38 mkw. Cena 300.000 z³
do negocjacji. Tel. 516 078 456.

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00.

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

Powiat ³obeski
Zatrudniê do pracy œlusarza – rencistê. Tel. 608 287 839

Zatrudniê

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.
Deski sosnowe, sezonowane oko³o 3 lat, ok. 3 m szerokoœci sprzedam 697 638 855.
Kolekcjê lamp naftowych i inne starocie sprzedam 697 638 855.

mechanika
samochodowego

Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Region

Tel. 502 770 750

Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441
POTRZEBUJESZ GOTÓWKI? PO¯YCZKI GOTÓWKOWE „DZIESI¥TKA”. TEL. £OBEZ – 536 192 284,
DRAWSKO – 790 359 753, DOBRA
– 881 492 934.

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600.

KOREPETYCJE
Powiat ³obeski

W centrum £obza do wynajêcia lokal u¿ytkowy 50 mkw. na biuro,
us³ugi, sklep. Tel. 691 305 860

Powiat gryficki
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Gryficach. Tel. 797 166 734
Wydzier¿awiê sklep pod dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w
Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 500-828-341.

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

Powiat ³obeski
Do wynajêcia dwa pokoje w centrum £obza (ul. Budowlana), niski
czynsz (130 z³) dostêpne od 15
maja. Tel. 609 463 018.
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
lub 2 pokoje niedrogo. Tel. 505 753
369

ROLNICTWO

Region
Kurki, koguty odchowane, 9 i 14-to
tygodniowe na kwiecieñ – maj zamawiaæ. Po³czyn – Zdrój. Tel. 601
228 705.
Kury nioski i kurczêta leghorna, tel.
501-057-385.

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

Korepetycje z matematyki dla
uczniów szko³y podstawowej i
gimnazjum. Tel. 726 315 412

US£UGI
Powiat œwidwiñski

DOMY NA SPRZEDA¯
Be³czna - 2 pokoje, pow. 92 mkw, dzia³ka 213 mkw
£obez - bliŸniak o pow. 64,6 mkw, dzia³ka 287 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 400 mkw, stan surowy otwarty
£obez - bliŸniak o pow. 110 mkw, 5 pokoi, dzia³ka 367 mkw
£obez -wolnostoj¹cy o pow. 212,79 mkw, stan surowy zamkniêty
z³£obez - 5 pokoi, pow. 223 mkw, dzia³ka 617 mkw
£obez - wolnostoj¹cy o pow. 96 mkw, dzia³ka 554 mkw
£obez - 4 pokoje, pow. 93 mkw, dzia³ka 560 mkw
£obez - 6 pokoi, pow. 150 mkw, dzia³ka 3023 mkw
£obez - 8 pokoi, pow. 270 mkw, dzia³ka 586 mkw
£obez (okolica) - 3 pokoje, pow. 97,04 mkw, dzia³ka 1998 mkw
£obez (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 155 mkw, dzia³ka 7700 mkw

- CENA 179.000 z³
- CENA 160.000 z³
- CENA 260.000 z³
- CENA 265.000 z³
- CENA 288.000
- CENA 299.000 z³
- CENA 306.000 z³
- CENA 329.000 z³
- CENA 450.000 z³
- CENA 480.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 150.000 z³

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

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
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Jak wychowaæ psa?

Uczniowie klasy Id Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie goœcili 15 kwietnia br., w ramach swojej lekcji wychowawczej, pana Artura Mazurka , który na co dzieñ
pracuje w Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w £obzie. Nie jego zawód by³
jednak tematem spotkania, a hobby,
którym pasjonuje siê od kilkunastu lat. Mowa o sztuce wychowywania psów.
Spotkanie odby³o siê w plenerze,
na skwerku tu¿ za szko³¹. Dok³adny
jego przebieg do koñca pozostawa³
niespodziank¹. Na miejscu zastaliœmy ustawiony tor przeszkód dla
psa, a tak¿e strój, który dot¹d widzieliœmy tylko w filmach. W ramach
wprowadzenia do tematu dowiedzieliœmy siê, jakimi kryteriami powinno siê kierowaæ przy kupnie psaszczeniaka lub kiedy rozwa¿amy
wziêcie pupila ze schroniska. Ju¿
wiemy, ¿e do osoby uwielbiaj¹cej

aktywne sporty bêdzie pasowa³a
rasa o du¿ym temperamencie i niewyczerpanych zasobach energii.
By³o du¿o zabawy, kiedy jedna z
uczennic przymierzy³a strój przeznaczony do tresowania psów w obronie cywilnej. Wielkie i sztywne kimono w znaczny sposób utrudnia³o
ruch i wykonywanie podstawowych czynnoœci. Uczennica mia³a
okazjê przekonaæ siê, jak ciê¿ka
mo¿e byæ praca tresera.
Najmilsz¹ atrakcj¹ by³a jednak
Tequila - terier rosyjski, którego
przywióz³ ze sob¹ nasz goœæ! Na
w³asne oczy przekonaliœmy siê, jak
wygl¹da wychowywanie psa. Obserwowaliœmy, jak pies bezb³êdnie
pokonuje tor przeszkód s³uchaj¹c
tylko komend w³aœciciela.
Godzinne spotkanie zakoñczy³o
siê wrêczeniem goœciowi podziêkowañ i zaproszeniem do powtórnego
odwiedzenia naszej szko³y. Dziêkujemy Panu!
(szk)

Bêdzie plac zabaw
i si³ownia zewnêtrzna?
(DOBRA). Gmina planuje w tym
roku stworzyæ kompleks sk³adaj¹cy siê z istniej¹cego ju¿ boiska wielofunkcyjnego „Orlik” oraz placu
zabaw i si³owni zewnêtrznej.
Z jednej strony ma zostaæ wybudowany plac zabaw za niemal 140
tys. z³. Dofinansowanie ma wynieœæ
80 proc. z „Odnowy i rozwoju wsi”. Z
drugiej strony ma zostaæ wybudowana si³ownia zewnêtrzna. £¹cznie ma
to kosztowaæ 16.892 z³ oraz koszty
promocji projektu – w 100 proc. finansowania ze œrodków PROW oraz LGD
CIW. Wk³adem w³asnym gminy jest
przygotowanie dokumentacji inwestycji.

Plac zabaw i si³ownia zewnêtrzna
planowane s¹ na terenie przylegaj¹cym do Szko³y Podstawowej w Dobrej. Teren nieruchomoœci, na której
planowany jest plac zabaw, to miejsce ogólnodostêpne dla wszystkich
mieszkañców i stanowi³ bêdzie kontynuacjê oferty ogólnorozwojowej
dla dzieci i m³odzie¿y.
Elementami si³owni zewnêtrznej
ma byæ 8 stanowisk (trena¿ery nóg,
krzese³ka do wyciskania, wioœlarz,
narciarz i orbitrek), stanowiska te
zosta³y specjalnie dopasowane do
tego, aby ka¿dy u¿ytkownik móg³
trenowaæ wszystkie partie miêœni. W
ramach projektu zostanie stworzony
film instrukta¿owy.
op
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Gminny Konkurs na Naj³adniejsz¹ Palmê Wielkanocn¹

Palma z Po³chowa
naj³adniejsza

(PRZYTOÑ, gm. Wêgorzyno)
12 kwietnia br. odby³ siê Gminny
Konkurs na Naj³adniejsz¹ Palmê
Wielkanocn¹ w Przytoni. Organizatorami byli: so³ectwo Przytoñ,
Stowarzyszenie Mi³oœników Przytoni, Urz¹d Miejski, Parafia Wniebowziêcia NMP.
Do konkursu wystawiono a¿ 15
palm wielkanocnych, przygotowanych w wiêkszoœci przez œwietlice
wiejskie, so³ectwa, a tak¿e gimnazjum w Wêgorzynie. Jury mia³o bardzo trudne zadanie wybrania tych
trzech najpiêkniejszych, poniewa¿
ka¿da palma wykonana by³a starannie, z wykorzystaniem darów natury.
Po d³ugich naradach jury og³osi³o wyniki:

I miejsce zajê³a palma z Po³chowa
- wykonana przez so³ectwo Po³chowo
II miejsce zajê³a palma z Przytoni
- wykonana przez so³ectwo Przytoñ
III miejsce zajê³a palma z Gardna
- wykonana przez œwietlicê wiejsk¹
Twórcy pozosta³ych palm otrzymali dyplomy i upominki. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim za tak liczne przybycie, widaæ ¿e konkurs w
Przytoni cieszy siê coraz wiêkszym
powodzeniem. Dziêkuj¹ tak¿e sponsorom, a byli nimi: Wies³aw Grekowicz, Bartosz Ostrowski, Irena Kowalczyk, Józef Drozdowski, Marta
Banasik, Jan Szymko, Mariusz Zieliñski, Anna Macedoñska i Burmistrz Monika KuŸmiñska. dziêki ich
pomocy organizatorzy mogli zakupiæ nagrody.
(um)
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Wyjazd na konie w Mo³dawinie
Dnia 12 kwietnia br. odby³ siê
szkolny wyjazd do Oœrodka JeŸdzieckiego „Pod Kasztanami“ w
Mo³dawinie. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie ze szkó³
w Resku - wolontariusze z Zespo³u
Szkó³ oraz ministranci i cz³onkowie Scholi ze Szko³y Podstawowej.
Przedsiêwziêcie zosta³o zorganizowane z inicjatywy pedagoga Zespo³u Szkó³ Pani Malwiny Wiêckowskiej i ksiêdza Bogdana Stokowskiego jako nagroda dla aktywnych
uczniów. Program pobytu w oœrodku sk³ada³ siê z wielu atrakcji. Najpierw uczestnicy poprowadzeni
przez Pani¹ Magdê Marcinkowsk¹
zwiedzili stajniê i wys³uchali pogadanki na temat hippiki. Nastêpnie
ka¿dy z uczniów mia³ okazjê dosi¹œæ
wierzchowca i odbyæ przej¹¿d¿kê,
oczywiœcie z asekuracj¹ fachowca i
„w œwietle b³yskaj¹cych fleszy“! Na
koniec przygotowany zosta³ na grillu apetyczny poczêstunek z kie³baskami w roli g³ównej. Sponsorem
smakowitoœci by³ proboszcz naszej
parafii ksi¹dz Miros³aw Socha. Dziê-

kujemy! Wszyscy uczestnicy zdrowo wypoczêli na ³onie natury, a
m³odsi zd¹¿yli tak¿e wyhasaæ siê na
na huœtawkach. Atmosfera stworzona przez pracowników Oœrodka JeŸdzieckiego w Mo³dawinie doskonale wp³ynê³a na integracjê M³odzie¿y
z Zespo³u Szkó³ i dzieci ze Szko³y
Podstawowej. Dziêkujemy!

Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e
Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Panu
Dariuszowi Siemaszowi, który pomóg³ zorganizowaæ dojazd.
Godziny spêdzone w Mo³dawinie by³y praktyczn¹ lekcj¹ kszta³tu-

j¹c¹ pozytywn¹ postawê wobec
zwierz¹t i uœwiadamiaj¹c¹ m³odym
ludziom korzyœci p³yn¹ce z ¿ycia
w harmonii z natur¹.
Malwina Wiêckowska,
ks. Bogdan Stokowski

Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Szkocji
(RESKO) 8 kwietnia 2014 roku
w ramach Siódmego Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach
Obszaru Anglojêzycznego odby³
siê Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Szkocji.
Konkurs mia³ miejsce w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im, K.K. Baczyñskiego przy Zespole Szkó³ w
Resku. W tym roku uczestniczy³o
trzynastu uczniów ze szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ³obeskiego. W konkursie
uczestniczyli uczniowie dwóch
szkó³ œrednich: Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £obzie i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Resku oraz
dwóch szkó³ gimnazjalnych: Gimna-

zjum im. K. Górskiego w Resku oraz
Gimnazjum Integracyjnego im. Adama Mickiewicza w £obzie.

3. Kinga Piróg Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. T. Koœciuszki w
£obzie.

Uczniowie wziêli udzia³ w dwóch
konkurencjach: w teœcie sprawdzaj¹cym wiedzê o Szkocji (poszerzonym o pytania z obrazem i dŸwiêkiem) oraz prezentacji multimedialnej pokazuj¹cych ten ciekawy kraj.

Kategoria szko³y gimnazjalne:
1. Aleksandra W³odarz Gimnazjum Integracyjne im. Adama Mickiewicza w £obzie.
2. Maria Strongowska Gimnazjum Integracyjne im. Adama Mickiewicza w £obzie.
3. Adrianna Szczeœniak Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku.

Wyniki pierwszej konkurencji:
Kategoria szko³y œrednie:
1. Dawid Dziuba Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. T. Koœciuszki w
£obzie.
2. Adrianna Sie³acz Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. K. K. Baczyñskiego w Resku.

Wyniki drugiej konkurencji –
prezentacja multimedialna: Katarzyna Mieczaniec Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. K. K. Baczyñskiego w
Resku, Marcel Namaczyñski, Aleksandra W³odarz, Gimnazjum Integracyjne im. Adama Mickiewicza w
£obzie.
Wszystkich uczestników konkursu w nagrodzono upominkami
ksi¹¿kowymi ufundowanymi przez
Wydawnictwo Pearson Education
Polska.
Uczniowie i ich opiekunowie
otrzymali te¿ pami¹tkowe dyplomy.
Nagrody wrêczy³ Dariusz Siemasz,
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Resku. W
przerwie, miêdzy kolejnymi konkurencjami, uczestnicy skorzystali ze
s³odkiego poczêstunku i napojów.

Szczególne podziêkowania kierujê dla dyrekcji i obs³ugi Liceum
Ogólnokszta³c¹cego za pomoc w
organizacji konkursu.
Gratulujê wszystkim uczestnikom konkursu wykazania siê doskona³¹ wiedz¹ oraz umiejêtnoœciami
jêzykowymi.
Dziêkujê nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.
Opracowa³ organizator
konkursu: Marian Bartkowiak
nauczyciel j. angielskiego Liceum
im. K.K. Baczyñskiego przy
Zespole Szkó³ w Resku
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Zdolna m³odzie¿ w Zespole Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie
Ka¿dy cz³owiek posiada w wiêkszym lub mniejszym stopniu jakieœ
zdolnoœci i talenty w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Jednak w ka¿dej grupie istniej¹ tacy ludzie, którzy wyró¿niaj¹ siê spoœród przeciêtnie
funkcjonuj¹cych osób tym, ¿e w porównywalnych warunkach na wykonanie danej czynnoœci potrzebuj¹
mniej czasu, wykonuj¹ j¹ sprawniej,
lepiej i pope³niaj¹ mniej b³êdów. O
takich osobach mówi siê, ¿e maj¹
szczególne uzdolnienia. Do naszej
szko³y równie¿ uczêszczaj¹ uczniowie przejawiaj¹cy wybitne zdolnoœci. Ci m³odzi ludzie obdarzeni s¹
wysokim ilorazem inteligencji, ponadprzeciêtnymi
zdolnoœciami
twórczymi, oryginalnoœci¹ myœlenia, ciekawoœci¹ i zainteresowaniem
badawczym œwiata. S¹ otwarci na
nowoœci oraz zaanga¿owani w wykonywane dzia³ania. Charakteryzuj¹
siê tak¿e pracowitoœci¹ i wiar¹ we
w³asne mo¿liwoœci. Maj¹ swoje pasje i stawiaj¹ sobie cele, które osi¹gaj¹. Dzieje siê tak m.in. dziêki ich
wysokiej motywacji.
Takich w³aœnie uczniów skupia
istniej¹ca od roku szkolna SUPERLIGA, której celem jest gromadzenie
informacji i promowanie uczniów
przejawiaj¹cych wszechstronne zainteresowania, maj¹cych swoje pasje i osi¹gaj¹cych ró¿nego rodzaju
sukcesy w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, w ró¿nych dziedzinach i na ró¿nych
szczeblach. Ka¿dy wychowawca i
nauczyciel przedmiotu, dziêki prowadzonym obserwacjom uczniów,
ich zainteresowañ, analizowaniu
wyników nauczania, mo¿e nominowaæ ucznia do SUPERLIGI. Uczniowie, których dot¹d odkryliœmy, przejawiaj¹ uzdolnienia w nastêpuj¹cych dziedzinach: sportowej, humanistycznej, artystycznej, matematycznej, jêzykowej, wolontariacie.
Nominacjê do SUPERLIGI od
nauczycielki jêzyka polskiego p.
Anny Boguszewskiej-W¹sowicz
otrzyma³a uczennica klasy 2b LO o
profilu humanistycznym - Aleksandra Ch³opik. Ola interesuje siê jêzykiem polskim oraz jêzykami obcymi.
W bie¿¹cym roku szkolnym zakwalifikowa³a siê do fina³u Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych:
„Z ortografi¹ na co dzieñ” oraz „Z
poprawn¹ polszczyzn¹ na co dzieñ”.
W Konkursie Ojczyzny Polszczyzny dosz³a do etapu okrêgowego.
Du¿ym sukcesem Oli okaza³ siê
udzia³ w Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego (dobry wynik czêœci
pisemnej w etapie okrêgowym).
Swoje zainteresowania jêzykiem

polskim wykorzystuje, pisz¹c do
naszej szkolnej gazety PEWNIAK,
której jest sta³ym wspó³pracownikiem oraz próbuj¹c swoich si³ w konkursach dziennikarskich. Ola jest
œwiadoma, ¿e w dzisiejszym œwiecie
liczy siê znajomoœæ dwóch jêzyków
obcych, dlatego sprawdza i rozwija
swoje umiejêtnoœci, startuj¹c w ró¿nych konkursach ogólnopolskich.
Uzyskanie dobrego wyniku w konkursie „Poka¿ nam jêzyk” umo¿liwi³o
jej przejœcie do kolejnego etapu wojewódzkiego.
Nominacjê do SUPERLIGI w
dziedzinie matematyki od nauczycielek tego przedmiotu otrzyma³a
uczennica klasy 2a LO Aleksandra
Romej. Ola nale¿y ju¿ do SUPERLIGI i nominacjê otrzyma³a po raz kolejny. Bra³a udzia³ w wielu konkursach
matematycznych, m.in. Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
„MAT 2014” (najlepszy wynik w
szkole w kategorii klas drugich, a w
klasyfikacji wojewódzkiej 48. miejsce), Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym „Oxford” - Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus matematyka”, a tak¿e LXV Olimpiady
Matematycznej. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e Ola pisze artyku³y do
szkolnej gazety PEWNIAK (redaguje rubrykê Matematykê), przygotowuje siê do konkursu „Wektor” (wykraczaj¹cego poza podstawê programow¹ szko³y ponadgimnazjalnej
- „Macierze i wyznaczniki”). Bêdzie
równie¿ reprezentowa³a szko³ê w
Miêdzyszkolnych Zawodach Matematycznych w Szczecinie.
Kolejn¹ uczennic¹ nominowan¹
w dziedzinie matematyki jest Martyna Nazarek, uczennica klasy 3c LO.
Martyna wziê³a udzia³ w wielu konkursach matematycznych, m.in:
Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik matematyczny”
(uzyska³a najlepszy wynik w szkole
w kategorii klas trzecich i uplasowa³a siê na 30. miejscu w województwie), Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym „MAT 2014” (tak¿e najlepszy wynik w szkole w kategorii klas trzecich i 21. miejsce w województwie).
Uczennica klasy 1a LO El¿bieta
Olek, to kolejna uczennica, która
otrzyma³a nominacjê do SUPERLIGI
za swoje uzdolnienia matematyczne.
Ela bra³a udzia³ w wielu konkursach
matematycznych, m.in: Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
„Alfik matematyczny” (uzyska³a
najlepszy wynik w szkole w kategorii klas pierwszych), Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym „MAT

2014” (tak¿e najlepszy wynik w
szkole, a w klasyfikacji wojewódzkiej 33. miejsce). Podobnie, jak jej
starsze kole¿anki, uczestniczy³a w
Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym - „Oxford” - Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus matematyka”.
W SUPERLIDZE w dziedzinie
matematyki nie mo¿e zabrakn¹æ informacji o spektakularnym sukcesie
Kingi Kielan, uczennicy klasy 4 TZ.
Kinga bra³a udzia³ we wszystkich
edycjach Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyka w obiektywie”,
³¹cz¹c wiedzê matematyczn¹ z pasj¹
fotografowania. W tym roku szkolnym w IV edycji konkursu zdoby³a
wyró¿nienie za pracê „Jednok³adnoœæ graniastos³upów”. Jej zdjêcie
zosta³o zakwalifikowane na wystawê prac w Szczecinie.
Nominacjê do SUPERLIGI w
dziedzinie jêzyka niemieckiego od
nauczycielek przedmiotu otrzyma³a
uczennica klasy 3b LO Katarzyna
Piepiora, która w Ogólnopolskim
Konkursie Jêzyka Niemieckiego
„Deutschfreund” osi¹gnê³a ponad
80 proc. punktów i tym samym uzyska³a najlepszy wynik w szkole w kategorii klas trzecich i uplasowa³a siê
na 9. miejscu w województwie.
Uczeñ klasy 1a LO - B³a¿ej Macoch, podobnie jak jego starsza kole¿anka, zdoby³ ponad 80 proc.
punktów i tym samym otrzyma³ dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
w konkursie (najlepszy wynik w
szkole w kategorii klas pierwszych i
15. miejsce w województwie). Dziêki
tym osi¹gniêciom jest kolejnym
uczniem, który zosta³ nominowany
przez nauczycielki jêzyka niemieckiego do SUPERLIGI.

Kolejn¹ nominacjê do SUPERLIGI, tym razem w dziedzinie sportu, od
nauczycieli wychowania fizycznego, otrzymuj¹ znane nam ju¿ wszystkim z wysokich osi¹gniêæ sportowych, zarówno na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim, dziewczêta wchodz¹ce w
sk³ad naszej reprezentacji szko³y:
Marta Lisik i Julia Poniewiera (100
m), Aleksandra Romej i Dagmara
Wêzik (400 m), And¿elika Lewicka
i Agnieszka Makarowska (800 m),
Maria Pietrzykowska, Marcela
Pietruszczyk i Laura Deuter (skok
w dal), Ilona Mitura i Izabela Wiœniewska (pchniêcie kul¹), Marta
Lisik, Aleksandra Romej, Michalina Kulczewska, Ewelina £owkiet
(sztafeta 4x100 m). Dziewczyny
uczestnicz¹ od pocz¹tku roku szkolnego w sportowym wspó³zawodnictwie szkó³ ponadgimnazjalnych
w ramach powiatowej i wojewódzkiej licealiady. We wrzeœniu 2013
roku w Mistrzostwach Powiatu
£obeskiego Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w punktacji ³¹cznej uzyska³y 1134 punkty, dziêki czemu
uplasowa³y siê na 5. miejscu wœród
80 szkó³ z ca³ego województwa i
zosta³y zakwalifikowane do puli fina³owej. Rozegra siê ona w maju na
stadionie w Stargardzie Szczeciñskim.
Kolejnymi uczniami nominowanymi do SUPERLIGI w dziedzinie
sportu, który nie jest zwi¹zany ze
szko³¹ s¹: Michalina Kulczewska
(3b LO), Maciej Sobótka (3a LO),
Magdalena Wielgan (3c LO) oraz
Mariusz Perzyñski (kl. 2 ZSZ). Ich
pasj¹ jest jeŸdziectwo. Michalina i
Maciej otrzymali nominacjê po raz
kolejny. W przypadku Maæka i Mariusza jest to pasja przekazywana
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przez dziadków i ojców z pokolenia
na pokolenie. Magda przygodê z
koñmi rozpoczê³a dziêki wujkowi
Marianowi Kowalczykowi, który
jest nestorem polskiego jeŸdziectwa
i startowa³ we wszystkich dyscyplinach sportowych: wolty¿erka, skoki, uje¿d¿anie, WKKW. Michalina
swoj¹ przygodê z koñmi zaczê³a
przypadkowo. Wszyscy nominowani uczniowie nie wyobra¿aj¹ sobie obecnie ¿ycia bez koni. Praca ze
zwierzêtami jest dla nich przyjemnoœci¹. Zajmuj¹ siê karmieniem koni,
pomaganiem pocz¹tkuj¹cym w
przygotowaniu siê do jazdy, dziel¹
siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami z
m³odszymi kolegami i kole¿ankami jeŸdŸcami. Magda i Mariusz pomagali przy hipoterapii dzieci niepe³nosprawnych. Maciek z Michalin¹
przygotowuj¹ m³ode konie do rekreacji a nawet sportu. Michalina, Maciej i Mariusz potwierdzili swoje
umiejêtnoœci jeŸdzieckie, zdobywaj¹c Br¹zow¹ Odznakê JeŸdzieck¹.
Michalina i Maciej s¹ ju¿ w posiadaniu kolejnej Srebrnej Odznaki JeŸdzieckiej. Wszyscy bior¹ udzia³ w
zawodach regionalnych odbywaj¹cych siê w naszej okolicy. Jedynie
Magda dot¹d nie startowa³a w zawodach, ale wielokrotnie by³a podziwiana przez turystów zagranicznych przyje¿d¿aj¹cych do £obza,
dla których organizowa³a pokazy
jazdy konnej i skoków przez przeszkody. Wszyscy wiedz¹, ¿e ciê¿ka
praca w stajni zostanie im wynagrodzona i nikt z tej czwórki nie zamieni³by popo³udnia w stajni na popo³udnie spêdzone przed monitorem telewizora lub komputera.
Uwagê wszystkich nauczycieli
zwróci³a i tym samym otrzyma³a nominacjê do SUPERLIGI w dziedzinie
muzyki uczennica klas 1b LO - Patrycja Jaremko, której muzyka towarzyszy³a od zawsze. Patrycja
œpiewa od pierwszej klasy szko³y
podstawowej, ale wiêksze osi¹gniêcia zaczê³a uzyskiwaæ w gimnazjum i
liceum. W tym roku szkolnym zdoby³a, m.in.: tytu³ laureata w Powiatowym Przegl¹dzie Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezji œpiewanej, tytu³ laureata
w Miejsko-Gminnym Przegl¹dzie
Piosenki Estradowej, III miejsce w
Miêdzypowiatowym
Konkursie
Piosenki i Poezji Angielskiej. Uczennica wziê³a tak¿e udzia³ w etapie
okrêgowym Olimpiady Literatury i
Jêzyka Polskiego. Patrycja postanowi³a kontynuowaæ i doskonaliæ
œpiewanie, uczêszczaj¹c na dodatkowe zajêcia. Œpiew jest dla niej nie
tylko form¹ odpoczynku, lecz równie¿ codzienn¹ prac¹, któr¹ w przysz³oœci chcia³aby wykorzystaæ. Zdaniem Patrycji, piosenka jest jak historia, bajka - trzeba j¹ umieæ dobrze
opowiedzieæ. Wa¿ne jest to, ile serca
i emocji w ni¹ wk³adamy. A zadaniem
wykonawcy jest nadanie jej odpowiedniego kolorytu oraz tchnienie w
ni¹ nowego ducha, o czym wielo-

Z ¯YCIA POWIATU
krotnie mogliœmy siê przekonaæ,
s³ysz¹c Patrycjê w czasie naszych
uroczystoœci szkolnych.
W SUPERLIDZE w dziedzinie
muzyki nie mo¿e zabrakn¹æ nominowanego po raz drugi Wojtka Wierzbowskiego - ucznia klasy 2A TZ,
który pielêgnuje rodzinne pasje. To
w³aœnie jego dziadek spostrzeg³, ¿e
wnuk ma talent muzyczny. W wieku
6 lat potrafi³ ju¿ zagraæ utwory muzyczne na pianinie, w wieku 9 - wst¹pi³ do dzia³aj¹cej przy £DK M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej. Tam zacz¹³
naukê gry na tr¹bce, waltorni i kornecie. Znajomoœæ z utalentowanym
³obeskim perkusist¹ - Piotrem Zareckim pozwoli³a na odkrycie nowej pasji - gry na perkusji. Potem
Wojtek zainteresowa³ siê gitar¹. Tak
szerokie umiejêtnoœci muzyczne
spowodowa³y chêæ zaistnienia w
zespole muzycznym. W pierwszym
zespole zagra³, bêd¹c jeszcze w gimnazjum, u boku znanych uczniów
naszej szko³y: Wojtka Roszaka,
Bartka Jaz³owca i Rafa³a Korniluka. Nastêpnie by³ cz³onkiem zespo³u „Blue Ties”, w którym gra³ na perkusji. Obecnie Wojtek tworzy zespó³
ze swoim klasowym koleg¹ Dawidem
Bielarskim. Obaj dobrze s¹ znani,
gdy¿ nie wyobra¿amy sobie imprezy
bez ich udzia³u.
Kolejnym uczniem nominowanym do SUPERLIGI, w dziedzinie
wolontariat, jest uczeñ klasy 1a LO
- Janek Obarzanek, którego postawa zas³uguje na szczególn¹ uwagê
Jest on harcerzem 1. Szczepu Ziemi
£obeskiej „Czarna Jedynka” i dru¿ynowym 99. dru¿yny harcerskiej
„Trampy”. To jej poœwiêca wiele
czasu, starannie i pomys³owo przygotowuje regularne sobotnie zbiórki, na które mali harcerze uczêszczaj¹
z wielk¹ ochot¹. Ponadto wspó³organizuje biwaki dla harcerzy z ³obeskiego hufca i okolic. Janek posiada
stopieñ odkrywcy oraz naramiennik
wêdrowniczy - znak wysokiego poziomu wiedzy i umiejêtnoœci harcerskich oraz intensywnej pracy nad
sob¹. Obecnie ma otwart¹ próbê instruktorsk¹ na przewodnika ZHP
oraz stopieñ Harcerza Orlego. W
ostatnim czasie zdoby³ certyfikat
ratownika harcerskiego i zaj¹³ 2.
miejsce w dru¿ynowych Chor¹gwianych Zawodach Pierwszej Pomocy. Dziêki jego umiejêtnoœciom
logistycznym, umiejêtnoœci wspó³pracy w grupie, odpowiedzialnoœci i
pomys³owoœci oraz chêci ci¹g³ego
doskonalenia siê, jest harcerzem wysoko cenionym przez komendanta
szczepu, innych harcerzy oraz ich
rodziców.
Wszystkim nominowanym do
SUPERLIGI uczniom gratulujemy.
Ma³gorzata
Wojciechowska,
koordynator promocji uczniów
zdolnych w Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie.
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„Zakrêceni” chemicy
w naszej szkole

Z inicjatywy nauczycielek Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki
w £obzie, Anny Rabiejewskiej i
Urszuli Regulskiej, 4 kwietnia odby³y siê w naszej szkole warsztaty
chemiczne w ramach Festiwalu
Nauki. Sponsorem i patronem
przedsiêwziêcia by³o Starostwo Powiatowe w £obzie.
Warsztaty zosta³y zaplanowane
dla uczniów z liceum ogólnokszta³c¹cego i 32 gimnazjalistów z £obza,
Wêgorzyna i Radowa Ma³ego. Do
naszej szko³y przybyli wraz z nauczycielkami chemii uczniowie, którzy w najbli¿szej przysz³oœci stan¹
przed wyborem kierunku dalszego
kszta³cenia i szko³y ponadgimnazjalnej. By³ to doskona³y sposób,
aby zachêciæ ich do pog³êbiania wiedzy chemicznej.
Zajêcia sk³ada³y siê z dwóch czêœci. Najpierw licealiœci i gimnazjaliœci
pracowali w osobnych gabinetach
pod czujnym okiem prowadz¹cych,
panów £ukasza Spornego i Piotra
Wróblewskiegoz Akademickiego
Centrum Nauki (Centrum Chemii w
Ma³ej Skali), dzia³aj¹cego przy Pracowni Dydaktyki Chemii Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. Nastêpnie wszyscy spotkali siê
w jednym miejscu na pokazie kolejnych doœwiadczeñ. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobem przeprowadzania doœwiadczeñ i eksperymentów, które w jasny sposób
wyjaœnia³y zjawiska chemiczne. Aktywna forma, w jakiej przedstawione
zosta³y wybrane zagadnienia by³a
interesuj¹cym spojrzeniem na znane
i nieznane zjawiska i procesy zachodz¹ce w ¿yciu codziennym. Entuzjazm prowadz¹cych udzieli³ siê
uczestnikom warsztatów, którzy bardzo aktywnie wspó³dzia³ali, wywo³uj¹c wybuchy, dymy, ogieñ, na co
pani dyrektor patrzy³a z przera¿eniem. Na szczêœcie wszystkie dzia³ania by³y bezpieczne i po skoñczonych warsztatach nadal budynek
szko³y stoi w tym samym miejscu.

Uczniowie mieli mo¿liwoœæ samodzielnego wykonywania doœwiadczeñ, co niew¹tpliwie wp³ynê³o na lepsze zrozumienie przekazywanych informacji i wiêksz¹ przyjemnoœæ ze spêdzonego razem czasu. Po³¹czenie wiedzy teoretycznej
z praktyk¹ okaza³o siê idealnym sposobem na przypomnienie i utrwalenie wiedzy i umiejêtnoœci z chemii
niezbêdnych zarówno na egzaminie
gimnazjalnym, jak i maturalnym.
Doœwiadczenia w ma³ej skali by³y
pierwszym etapem Festiwalu Nauki,
którego ci¹g dalszy planowany jest
w czerwcu 2014 r.
Swoimi wra¿eniami po warsztatach podzielili siê: Aleksandra W³odarz (klasa 3d gimnazjum w £obzie)
oraz Szymon Fojna (klasa 1a liceum
w £obzie).
- Czego nauczyliœcie siê na
warsztatach?
Ola - Dowiedzia³am siê bardzo
ciekawych rzeczy, np. ¿e stront, który znajduje siê w paœcie Sensodyne
Classic barwi p³omieñ na czerwono.
Szymon - Nauczy³em siê, ¿e chemia mo¿e byæ ciekawa, pod warunkiem, ¿e jest wy³o¿ona w odpowiedni sposób. Dowiedzia³em siê te¿
o wielu ciekawostkach, które mam w
planach wypróbowaæ, np. zielone
ognisko.
- Uwa¿acie, ¿e warsztaty by³y
przydatne?
Ola - Owszem, warsztaty by³y super i dziêki temu chemia wyda³a siê
jeszcze ciekawsza.
Szymon - Oczywiœcie. Pokaza³y,
¿e chemia to nie tylko suche wzory i
regu³ki.
- Co najbardziej utkwi³o wam w
pamiêci?
Ola - Instrukcja zapalania zapa³ek.
Szymon - Oryginalny sposób
prowadzenia warsztatów.
Jeœli ktoœ nie skorzysta³ z udzia³u
w warsztatach, niech ¿a³uje, bo ominê³a go œwietna zabawa.
Aleksandra Puzyrewska,
uczennica kl. 1a LO w Zespole
Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie
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Droga Krzy¿owa w £obzie

Wystarczy nie lêkaæ siê
„Tam gdzie siê dwóch zbierze w
imiê moje, tam Ja jestem poœrodku”
– znany cytat z Ewangelii. Zebrali siê
³obzianie licznie przed tablic¹ pami¹tkow¹, upamiêtniaj¹c¹ pobyt –
sp³yw kajakowy Karola Wojty³y z
podopiecznymi na Redze. Gdzieœ
tutaj by³ ich przystanek (stacja),
odpoczynek. Mówcie do mnie „Wujek”. „Wujek”, Karol Wojty³a, przysz³y papie¿, odliczaæ ju¿ nam tylko
dni – œwiêty.
Spotkaliœmy siê tutaj, aby przypomnieæ na ulicach £obza Drogê
Krzy¿ow¹ Pana Jezusa. Przybyli
duchowni, urzêdnicy, wspó³czesne
stany, jak bezrobotni, mohery, m³odzie¿, emeryci, przedsiêbiorcy, lekarze, pielêgniarki, Sybiracy i inni.
Policja sprawnie utrzymywa³a porz¹dek na ulicach.
Stacji by zabrak³o, aby obdzieliæ
czytaniami chêtnych. Ka¿dy ma
swój Krzy¿. Ka¿dy chcia³ byæ Cyrenejczykiem. £¹czy³o nas coœ, jak siê
póŸniej na Stacji XIV okaza³o –
grzech niepope³niony. Pewnie wtedy i tam krzyczelibyœmy jak oni, tak
przynajmniej mówi o sobie Roman
Brandstaetter (Na krzy¿ go, na krzy¿,

a krew jego na nas…). Czy znalaz³by
siê ktoœ odwa¿ny i zaprzeczy³?
Na promenadzie œpiewaliœmy i
modliliœmy siê przy oœmiu stacjach.
Stacja IX, ostatnia przed obeliskiem
i tablic¹ Sybiraków. Stacja IX mówi
nam o Jezusie, bêd¹cym ju¿ u kresu
swojej drogi na Golgotê i upadku
pod ciê¿arem Krzy¿a po raz trzeci.
Czytanie przy tej stacji, jak dla
wszystkich innych, przygotowane
w diecezji, zacytujê: „Wolnoœæ sta³a
siê wielkoœci¹ cz³owieka wœród
stworzeñ, jego powo³aniem, równoczeœnie przyczyn¹ Jego dramatu.
Cz³owiek bowiem przez grzech nadu¿y³ tego daru. Skierowa³ sw¹ wolnoœæ przeciwko Bogu, a w konsekwencji przeciwko sobie. […] Sta³ siê
w ten sposób niewolnikiem grzechu.
(przemówienie Jana Paw³a II – „Wolni aby mi³owaæ – wolni, aby s³u¿yæ”
z okazji Czterechsetlecia polskiego
koœcio³a œw. Stanis³awa w Rzymie w
1992 roku).
Panie Jezu, s³ysz¹c te s³owa Jana
Paw³a II, staje przed naszymi oczami
Twój trzeci upadek. Wiemy, ¿e by³ on
dla Ciebie bardzo trudny, mocny.
Patrz¹c na niego przypominamy so-

bie wszystkie „upadki” naszej wolnoœci. Przepraszamy Ciebie, ¿e wykorzystywaliœmy otrzyman¹ wolnoœæ do czynienia z³a. Dlatego od
dzisiaj, z jeszcze wiêksz¹ stanowczoœci¹ chcemy powstawaæ z tych „trzecich upadków” i ci¹gle na nowo
uczyæ siê w³aœciwego korzystania z
wolnoœci. B¹dŸ przy nas i przypominaj, ¿e wolnoœæ nie jest swawol¹,
tylko zadaniem”.

modlitwy i czytania. By³ fina³. To, jak
wypowiedzia³ proboszcz dziekan
pra³at Józef Cyrulik, poemat Jana
Brandstaettera „Moje ukrzy¿owanie” zast¹pi³ homiliê, kazanie. Zapiera³ dech w piersiach s³uchaj¹cych go
parafian, a chorzy na astmê powstrzymywali kaszel. Ksi¹dz otrzyma³ gromkie brawa, choæ powiedzia³,
¿e niezas³u¿enie. Wiem, ¿e wola³by
wzi¹æ swoj¹ nagrodê w niebie.

Stacje X, XI i XII przeznaczono
dla Sybiraków, bo mieli one swoje
stacje dos³ownie i w przenoœni i mieli
swoj¹ Golgotê. Chyba najlepiej oddadz¹ ducha tej stacji s³owa pieœni
Golgota: „To nie gwoŸdzie Ciê przybi³y, lecz mój grzech. To nie gwoŸdzie
Ciê trzyma³y, lecz mój grzech. To nie
ludzie Ciê skrzywdzili, lecz mój
grzech. Choæ tak dawno to siê sta³o
– widzia³eœ mnie”.
Stacja XIII – Maryja z cia³em
swego syna – poœwiêcona by³a ko³om ró¿añcowym. Stacja XIV odby³a
siê w koœciele. Ludzie wchodzili i
wchodzili, jakby wyczuwali fina³
uroczystej Drogi Krzy¿owej. Trzeba
by³o d³u¿szej chwili, aby rozpocz¹æ

Ksi¹dz proboszcz odda³ bardzo
sugestywnie atmosferê Drogi Krzy¿owej, opisan¹ przez poetê. Dla mnie
frasuj¹cym by³a zawarta tam myœl
grzechu. Zadajê sobie pytanie, czy z
w³asnej woli by³bym Cyrenejczykiem, czy musia³bym byæ do tego
przymuszony. Co jest istotniejsze –
czy grzech dokonany, czy poczucie
grzechu niedokonanego przez cz³owieka wolnego. Takich myœli i prze¿yæ chcia³bym doznawaæ czêœciej.
Wystarczy siê nie lêkaæ. Nie lêkajcie
siê – mówi³ do nas Jan Pawe³ II. Nie
zlêkli siê 11 kwietnia 2014 roku mieszkañcy £obza na uroczystej Drodze
Krzy¿owej.
Antoni Moroz

PIELGRZYMKA DO LICHENIA
W dniach 11-14.04.2013 grupa
uczniów i pracowników Placówek
Edukacyjnych z Radowa Wielkiego
uda³a siê na trzydniow¹ wycieczkê
do Lichenia, organizowan¹ przez
Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualna, Ruchow¹ i zAutyzmem w Resku.
Pierwszego dnia pielgrzymki, po
kilku godzinach podró¿y dotarliœmy
do Lichenia Starego, gdzie zakwaterowaliœmy siê w Domu Noclegowym
„Przystañ”. Tam tak¿e po rozpakowaniu baga¿y spo¿yliœmy obiad. Poobiedni spacer po okolicy i zabawa
na placu aktywnoœci by³y momentami relaksu i oddechu.
Drugiego dnia wybraliœmy siê na
zwiedzanie Sanktuarium Licheñskiego - bazyliki, dzwonnicy. Tym razem uda³o nam siê wjechaæ wind¹ na
wie¿ê widokow¹ bazyliki, sk¹d widok jest niesamowity, a malowniczy
pejza¿ Lichenia zapiera dech w piersiach. Odwa¿ni pielgrzymi postanowili pokonaæ 31 piêter pieszo i samodzielnie zdobyæ szczyt wie¿y. Po
zwiedzaniu wybraliœmy siê na zakup
pami¹tek dla bliskich oraz do kawiarni na pyszne gofry. W tym dniu tak¿e
miêliœmy grilla z kie³baskami oraz

œwietnie bawiliœmy siê w swoim towarzystwie na œwie¿ym powietrzu.
Wieczór up³yn¹³ na odpoczynku,
wspólnych grach i zabawach.
Trzeciego dnia po œniadaniu
wyruszyliœmy busem do Lasu Gr¹bliñskiego, gdzie w skupieniu prze¿ywaliœmy kolejne stacje Drogi
Krzy¿owej. Po powrocie do Lichenia

udaliœmy siê na Golgotê oraz mszê
œwiêt¹ w Bazylice Licheñskiej. Popo³udnie spêdziliœmy na ostatnich
zakupach oraz pakowanie walizek.
W poniedzia³kowy poranek,
skoro œwit, po¿egnaliœmy Licheñ
Stary, aby wróciæ busem do Radowa
Wielkiego, gdzie na dzielnych pielgrzymów czeka³ gor¹cy posi³ek.

Wycieczka by³a udana. Uczestnicy z zainteresowaniem ogl¹dali
wnêtrze bazyliki, a tak¿e w skupieniu
poruszali siê po sanktuarium. By³a
to kolejna okazja do rozwijania samodzielnoœci i nawi¹zywania nowych przyjaŸni.
Katarzyna Leœniak-Szczepañska
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INFORMACJE

Siedem medali
zawodników
ARBODU w Gryfinie

W Gryfinie 12.04. 2014 r. odby³y siê 75 Masowe Biegi Prze³ajowe.
W zawodach tych wziê³a udzia³ 17osobowa grupa lekkoatletów z Dobrej, trenuj¹cych w UKS „Arbod”.
Udzia³ w zawodach by³ bardzo
udany. Siedmioro naszych zawodników zdoby³o medale. Z³otymi medalistkami zawodów zosta³y: Joanna
Jarz¹bek (klasy V - dystans 1000 m)
i Milena Sadowska (bieg m³odziczek
na dystansie 1000 m).
Srebrny medal zdoby³a Julia Cichocka (II klasa - 400 m). Br¹zowe
medale zdobyli: Kinga Borysiak (bieg
juniorek m³odszych- dystans 1000
m), Ryszard Rzepecki (bieg juniorów

m³odszych - dystans 1000 m), Oliwer
Ku³ak (III klasa - 400 m), Zuzanna
Kondratiuk (klasa II – 400 m).
Wœród nagrodzonych byli równie¿: Nikola Róg (5 miejsce - I klasa),
Damian Korzeniecki (4 miejsce - III
klasa), Emilia Mi³ek (5 miejsce - bieg
juniorek m³odszych - dystans 1000
m), Weronika Czy¿ak i Ma³gorzata
Matera (8 i 9 miejsca - VI klasa) oraz
Maciej Korzeniecki (10 miejsce - klasa III). Ciesz¹ wyniki naszych zawodników, którzy w swoich biegach
(ok. 50 zawodników w biegu), rywalizowali z czo³ówk¹ biegaczy z Gryfina, Szczecina, P³otów, Polic, Chojny.
Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski

Wnioski do 30 kwietnia br.

Do³o¿¹ do usuniêcia azbest
(RADOWO MA£E) Wójt informujê o przyst¹pieniu do tworzenia listy
zainteresowanych skorzystaniem z
pomocy finansowej w 2014 r. dzia³añ
maj¹cych na celu usuwanie azbestu z
nieruchomoœci, których w³aœcicielami
s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego,
osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe oraz wspólnoty i spó³dzielnie mieszkaniowe.
Gmina Radowo Ma³e zamierza z³o¿yæ wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie przedsiêwziêcia polegaj¹cego na
usuwaniu azbestu z terenu Gminy Radowo Ma³e.
Kwota dofinansowania przedsiêwziêæ wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych obejmuj¹cych koszty demonta¿u, transportu i zdeponowania
odpadów na sk³adowisku.

Kosztami kwalifikowanymi nie s¹
koszty zwi¹zane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Powy¿sze prace realizowane bêd¹
przez uprawniony podmiot wy³oniony przez Urz¹d Gminy Radowo Ma³e
w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy finansowanej w 2014 r.
dzia³añ maj¹cych na celu usuwanie
azbestu z nieruchomoœci proszone s¹ o
z³o¿enie wniosku z wymaganymi dokumentami do dnia 30.04.2014 r. w
urzêdzie gminy Radowo Ma³e.
Formularz wniosku i inne wymagane dokumenty dostêpne s¹ w Urzêdzie
Gminy Radowo Ma³e, pokój nr 8 lub na
stronie internetowej urzêdu.
Wszelkie informacje dotycz¹ce zasad dofinansowania prac zwi¹zanych z
usuwaniem azbestu mo¿na uzyskaæ w
Urzêdzie Gminy Radowo Ma³e, pokój
nr 8, tel. 913972222.
(r)
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Ostrowice zaciskaj¹ pasa – wzrosn¹ podatki i op³aty, nie bêdzie inwestycji, prac interwencyjnych,
promocji, funduszu so³eckiego, naprawy dróg, wzrostu p³ac i umów zleceñ

Gmina Ostrowice, tak jak Rewal - na
skraju bankructwa
(OSTROWICE) To tak musia³o
siê skoñczyæ – gmina stanê³a na
skraju bankructwa, a mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e zbankrutowa³a, bo
nie jest ju¿ zdolna do prowadzenia
samodzielnych operacji finansowych. Ma jej w tym pomóc pañstwo.
Jednak radni na sesji zachowywali
siê tak, jakby siê nic nie sta³o, jakby
to nie oni rz¹dzili przez ponad trzy
lata; winê zwalali na opozycjê, szydzili z niej, dowcipkowali. Zobaczymy, co teraz powiedz¹ mieszkañcom, którzy dostan¹ wy¿sze rachunki i bêd¹ musieli zap³aciæ za
swawoln¹ politykê wójta i radnych.
Najwa¿niejszym punktem sesji,
jaka odby³a siê 27 lutego 2014 roku,
by³o przyjêcie przez radnych programu naprawczego, jakiego za¿¹da³a w
styczniu od gminy Regionalna Izba
Obrachunkowa. Wczeœniej Izba odrzuci³a projekt bud¿etu gminy na
2014 r. Radni przy dwóch g³osach
wstrzymuj¹cych przyjêli program
naprawczy, który teraz trafi pod ocenê RIO. Czy ta go zaakceptuje? Mo¿na mieæ sporo w¹tpliwoœci, gdy¿
RIO przez ostatnie lata sama nie
mog³a po³apaæ siê w sytuacji finansowej gminy, wiêc i teraz zapewne
skrupulatnie przyjrzy siê programowi naprawczemu. Tym bardziej, ¿e
jeszcze niedawno w wywiadzie przeprowadzonym z wójtem Wac³awem
Micewskim Krzysztof Bednarek, powo³uj¹c siê na RIO, twierdzi³, ¿e
gmina ma 32 mln d³ugu (160 proc.
dochodów gminy), a wójt, ¿e nie
wiêcej, ni¿ 20 mln, czyli 60 proc. dochodów. W programie naprawczym
d³ug wyliczony na koniec 2013 r.
wynosi³ 20,8 mln z³, czyli 212 procent
dochodów bie¿¹cych. Oprócz tego
mia³a 284 tys. zobowi¹zañ wymagalnych, w tym 77 tys. z³ zaleg³ych sk³adek ZUS.
Czy RIO zatwierdzi program
Program naprawczy przygotowa³a spó³ka Dekada z Gdyni. Wydaje siê jednak, ¿e nie uwzglêdni³a podzia³u dochodów bie¿¹cych na dochody w³asne i subwencje, przyjmuj¹c wszelkie obliczenia do dochodów bie¿¹cych, które wynosz¹
obecnie oko³o 10 mln z³. Jednak subwencje nie mog¹ byæ u¿yte do sp³aty
zobowi¹zañ, gdy¿ s¹ pieniêdzmi celowymi, od pañstwa na zadania zlecone (opieka spo³eczna, oœwiata

Radni: Andrzej Szynal, Stanis³aw Krasoñ, Jan Doroñ, Jolanta Okoñ,
Renata Perenc, Bo¿ena Kulicz

Przewodnicz¹cy rady Jan B³achuta

itp.) i nie mo¿na je wydawaæ na inne
cele. Zobowi¹zania mo¿na sp³acaæ
tylko z dochodów w³asnych, a tych
gmina w projektowanym bud¿ecie
na ten rok zaplanowa³a tylko 5,6 mln
plus kredyt 1,4 mln z³ (³¹cznie 7 mln).
Gdyby wiêc liczyæ d³ug tylko do
dochodów w³asnych, wskaŸnik zad³u¿enia poszybowa³by mocno w
górê. O rzetelnoœci wyliczeñ i programu wypowie siê RIO. Mam spore
w¹tpliwoœci, czy spodoba siê Izbie.

operacyjny, obligacje, umowa subrogacji, a radni, wpatrzeni w wójta jak
sroka w koœæ, klepali go po plecach,
zadowoleni, jaki to wójt jest m¹dry. A
przecie¿ wystarczy³o w pewnym
momencie wzi¹æ kalkulator i policzyæ. Od tego s¹ radni (komisja rewizyjna), by równie¿ pe³niæ funkcje
kontrolne wobec wójta i urzêdu. Gdy
w programie naprawczym podaje
siê, ¿e koszty obs³ugi zobowi¹zañ
wynosz¹ ponad 2 mln z³ rocznie, przy
dochodach w³asnych 5,6 mln, to
mo¿na zapytaæ – czy ktoœ tutaj by³
przy zdrowych zmys³ach.

Zmiany do ostatniej chwili
Co prawda radni debatowali w
komisjach nad programem naprawczym, ale dopiero na sesji dostali
program z poprawkami. Tylko dwoje
radnych mia³o pytania; w sprawie
wykupu oczyszczalni. Kilkoro
mieszkañców, którzy przyszli na sesjê, przewodnicz¹cy rady Jan B³achuta nie dopuœci³ do g³osu w sprawie programu naprawczego, a gdy ci
po jednej z wypowiedzi klaskali, zagrozi³, ¿e je¿eli bêd¹ zak³ócaæ sesjê,
to wyprowadzi ich stra¿nik miejski.
Program naprawczy
Program naprawczy w zarysie
przeczyta³a skarbnik gminy Krystyna Kamiñska. Jego najwa¿niejszym
za³o¿eniem jest zaci¹gniêcie po¿yczki z bud¿etu pañstwa w wysokoœci
27 mln z³, na 3 procent, ze sp³at¹ na
25 lat. Program zak³ada uzyskanie
p³ynnoœci finansowej poprzez
wzrost dochodów i zmniejszenie wydatków. W okresie realizacji takiego
programu gmina nie mo¿e zaci¹gaæ
zobowi¹zañ, tworzyæ funduszu so³eckiego, wydawaæ na promocjê, nie
mo¿e podnosiæ wynagrodzeñ i diet

oraz musi ograniczyæ inwestycje.
Wzrost dochodów planuje uzyskaæ siê poprzez podniesienie podatków i op³at. Woda mia³aby wzrosn¹æ o z³otówkê, a œcieki o 2 z³, wzroœnie podatek rolny, czynsze i œmieci.
Planuje siê wynajêcie wyremontowanych œwietlic, co stoi pod du¿ym
znakiem zapytania, gdy¿ nie mo¿na
przez 5 lat zarabiaæ na inwestycjach
ze œrodkami unijnymi, a po drugie –
któ¿ i do czego mia³by je wynajmowaæ? Tak¿e sprzeda¿ maj¹tku.
Zmniejszenie wydatków: zmniejszenie zatrudnienia ochrony obiektów komunalnych, zmniejszenie
kosztów zakupu energii elektr.,
zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia (nie bêdzie prac interwencyjnych, umów zleceñ za dodatkowe
obowi¹zki itp.). S³ysza³em nawet o
mo¿liwoœci wy³¹czania oœwietlenia
gminy noc¹. Ograniczenie napraw
dróg. Ograniczone zostan¹ inwestycje, z planowanych prawie 24 mln do
2,4 mln z³ (ju¿ rozpoczête).
Kredytowy hazard wójta
Wójt Wac³aw Micewski bra³ kredyty jak hazardzista – mo¿e nastêpnym uda siê sp³aciæ poprzedni, ju¿
wymagalny, a mo¿e obligacje, a mo¿e
sprzeda¿ d³ugów. Wójt przelicytowa³ i nie uda³o siê. Gmina wpad³a w
spiralê zad³u¿enia i zaczê³a ton¹æ.
Gdy straci³ wiarygodnoœæ w bankach, wypuœci³ obligacje, gdy to nie
pomog³o, bra³ kredyty komercyjne,
sprzedawa³ d³ugi, w koñcu sprzeda³
wodoci¹gi, kanalizacjê i oczyszczalniê. Nie liczy³ narastaj¹cych odsetek
i rat. To wszystko okrasza³ finansow¹ nowo mow¹ – leasing zwrotny

To nie my – to oni
Czy ktoœ jest w stanie policzyæ,
ile gmina ponios³a strat z tytu³u brania takich kredytów i robienia takich
operacji oraz zap³aci³a odsetek i kar
za nieterminowe p³atnoœci? Mo¿e
RIO, a mo¿e prokuratura, do której
trafi³a sprawa o niegospodarnoœæ,
chocia¿ w¹tpiê, znaj¹c polsk¹ rzeczywistoœæ. Teraz za ten kredytowy
hazard wójta i swawolê radnych zap³ac¹ mieszkañcy. Na sesji nikt z radnych nie pomyœla³, by wpisaæ do
programu naprawczego obni¿kê diet
i wynagrodzenia wójta, sprawców
tego ba³aganu. Wszystkiemu winna
okaza³a siê historia i kilku mieszkañców, którym to siê nie podoba. Wójt
i radni mieli siê znakomicie. Pañstwo
da kredyt i jakoœ to bêdzie. Zapewne
do czasu, gdy mieszkañcy dostan¹
rachunki, gdy ktoœ straci pracê, a
ktoœ jej nie dostanie, gdy zgasz¹ we
wsi œwiat³o.
Kazimierz Rynkiewicz
Ps. RIO odrzuci³a program naprawczy, jako nierealny.
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
PUNKTACJA OGÓLNA POZYTYWNYCH OCEN
Anna Szymañska - RM Resko
(225)
Magdalena Chmura - UM £obez
(135)
Edyta Klepczyñska - RM Resko
(96)
POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy
Bo¿ena Zarecka CIW £obez
Beata Medunecka - PUP £obez
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie
Ryszard Brodziñski - starosta
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji
Kamila Podfigurna - starostwo £obez
Jan Zdanowicz - wicestarosta
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu
Maria Sola - PUP £obez
Jolanta Wielgus - PUP £obez
Lidia Myszczyszyn US £obez
Janina Szulc SR £obez
Wies³aw Bernacki - ZDP
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu
Ewelina Poœpieszyñska - nadzór Budowlany
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez
Halina Szymañska - radna Rady Powiatu
Janusz Zarecki £DK Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie

(93)
(76)
(19)
(18)
(13)
(12)
(11)
(10)
(10)
(8)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Arkadiusz Skrilec - KPP £obez
Krystyna Bogucka - radna RM £obez
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez
Agnieszka Kielar - UM £obez
Helena Szwemmer - radna RM £obez
Grzegorz Urbañski UM £obez
Bogdan Górecki - radny UM £obez
Jan Ceholnyk - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez
Wies³awa Romejko - radna RM £obez
Aneta Dajnowska UM £obez
Olga Radziwanowska - UM £obez
Ewa Ciechañska - UM £obez
Alicja Tulig³owicz UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Jolanta Jaremko - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki
Piotr Dynowski - UM £obez
Ryszard Sola - burmistrz £obza
Anna Post - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Zbigniew Gromek - UM £obez
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez

(135)
(75)
(40)
(24)
(21)
(17)
(15)
(13)
(11)
(10)
(9)
(7)
(6)
(6)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)

Kupon
+

Dariusz Ledzion - £DK £obez
Agnieszka M¹draszek UM £obez
Kamila Bryczkowska - UM £obez
El¿bieta Marcinów - UM £obez
Janusz Skrobiñski - radny RM £obez
Agnieszka Michna - UM £obez

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Sebastian Kuran - UM Dobra
Agnieszka Witkowska - UM Dobra

(5)
(3)

GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko
Edyta Klepczyñska - RM Resko
Ryszarda Podsadna - UM Resko
Barbara Basowska - przew. RM Resko
Renata Kulik - radna RM Resko
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko
Karolina Hagno UM Resko
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard
Mateusz Jaworski - UM Resko
£ukasz Sobis - UM Resko
Alicja Tichanow - CK Resko
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska

(225)
(96)
(42)
(28)
(25)
(19)
(6)
(5)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)

GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno
(18)
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (4)
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie (1)
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno
(1)
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno
(1)
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (1)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (10)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (36)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez
(14)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (13)
Beata Medunecka - PUP £obez
(6)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski
(6)
Józef Sitek - sêdzia SR £obez
(6)
Kamila Podfigurna - Starostwo
(4)
Beata D¹bro - PUP £obez
(4)
Jan Zdanowicz - wicestarosta
(3)
Wies³aw Bernacki - ZDP
(2)
Grzegorz Tokarski PUP - £obez
(2)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez
(2)
Krzysztof Marcinkowski OHP £obez (2)
Teresa £añ - Starostwo £obez
(2)
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez
(2)

nr 12

pozytywnie oceniam

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

-

negatywnie oceniam

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

Maria Sola - PUP £obez
(1)
Zbigniew Martyniak - UM £obez
(1)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez
(1)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (1)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez
Mieczys³aw Fojna - UM £obez
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza
Monika Jarzêbska - sekretarz UM
Krystyna Bogucka - radna RM
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez
Magdalena Chmura - UM £obez
Kazimierz Chojnacki - radny RM
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez
Irena Libiszewska - UM £obez
Bogdan Górecki - radny RM
Kamila Deuter - UM £obez
Helena Szwemmer - radna RM
Dariusz Ledzion - £DK
Marian Kozioryñski - UM £obez
Zbigniew Pude³ko - radny RM
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez
Zbigniew Martyniak - UM £obez Wies³awa Romejko - UM £obez
Henryk Stankiewicz - radny RM
Katarzyna Danylczak - UM £obez
Olga Radziwanowska - skarbnik UM
Leszek Bryczkowski - UM £obez
Ewa Ciechañska UM £obez Agnieszka Kielar - UM £obez
Iwona ¯y³a - UM £obez Agnieszka Michna - UM £obez
Joanna Kardaœ - UM £obez
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez
Andrzej Ziêba - UM £obez
Piotr Blumensztajn - UM £obez
Maria Pokomeda - radna RM £obez

(177)
(56)
(49)
(45)
(23)
(22)
(18)
(14)
(13)
(12)
(10)
(10)
(9)
(9)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (8)
GMINA RESKO
Ryszarda Podsadna - UM Resko (102)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko
(89)
Anna Szymañska - radna RM Resko
(86)
Barbara Basowska - radna RM
(67)
Jolanta Furman - CK
(35)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko (22)
Renata Kulik - RM Resko
(17)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM Resko
(12)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP w Resku (9)
El¿bieta Korgul - RM Resko
(8)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku
(6)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (4)
Aniela Wypch?o - OPS Resko (4)
Mariola S³odkowska - UM Resko (3)
Aniela Wypch³o - OPS Resko (3)
Wojciech Madaliñski - posterunek Resko (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko (2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko (2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko (2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko (2)
Kamila Jaworska - UM Resko (2)
Krzysztof Buszta - UM Resko (1)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko (1)
Patrycja Wypijewska - UM Resko (1)
Alicja Tichanow - CK Resko
(1)
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko (1)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko (1)
Karolina Hagno - UM Resko
(1)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (1)
Halina Puch - UM Resko
(1)

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6
lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p. Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS)

GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e (1)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (10)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno (7)
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Pan Kazimierz Rynkiewicz Redaktor Naczelny Tygodnik £obeski

Szanowny Panie Redaktorze
Galeria tygodnika
Dominik

Olivia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ksiêgarzy z siedzib¹ w £obzie we wspó³pracy z Wydzia³em Filologicznym Uniwersytetu Szczeciñskiego, reprezentowanym przez Pani¹ Dziekan prof. zw. dr hab. Ewê Komorowsk¹, organizuje
w dniach 12-13 maja 2014 roku konferencjê naukow¹ pt. „Ksi¹¿ka dobrem
kultury i Ÿród³em wiedzy”.
W spotkaniu wezm¹ udzia³ pracownicy naukowi z polskich oœrodków akademickich, m.in. ze Szczecina, Gdañska, Warszawy, Krakowa i Wroc³awia.
PONIEDZIA£EK 12 MAJA 2014 R.
11.00
Uroczyste otwarcie konferencji
11.00 - 11.30 Wyst¹pienia przedstawicieli w³adz
11.30 - 12.00 mgr Urszula Kurtiak mgr Edward Ley
„Wydawnictwo Ksi¹¿ek Bibliofilskich”
12.00 - 12.30 prof. zw. dr hab. Miros³awa Bia³oskórska
Wp³yw ksi¹¿ki na rozwój œwiadomoœci jêzykowej i narodowej Polaków
12.30 - 13.00 prof. zw. dr hab. Rados³aw Gazñski
Ksi¹¿ka jako Ÿród³o to¿samoœci narodowej pod zaborami
13.00 - 13.30 DYSKUSJA
13.30 - 13.50 PRZERWA NA KAWÊ
13.50 - 14.20 prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska
Ksi¹¿ka rosyjska na przestrzeni wieków
14.20 - 14.40 dr Anna Cis³o O ksi¹¿ce irlandzkiej
14.40 - 15.00 DYSKUSJA
15.00 - 16.00 PRZERRWA NA OBIAD
16.00 -16.20 dr hab. Danuta Stanulewicz
Kaszubska ksi¹¿ka dla dzieci
16.20 - 16.40 prof. zw. dr hab. Wojciech Olejniczak
Pó³ ¿artem pó³ serio - moje obcowanie z ksi¹¿k¹... po latach
16.40 - 17.00 DYSKUSJA
17.00
Marek Piotrowicz Film przyrodniczy „Ksiêga”
19.00 KOLACJA
WTOREK 13 MAJA 2014 R.
10.00 - 10.30 prof. zw. dr hab. Inga Iwasiów Pisarze w œwiecie ksi¹¿ek
10.30 - 11.00 dr Izabela Pietrzyk
Ksi¹¿ka a rozwój kulturowy spo³eczeñstwa
11.00 - 11.20 DYSKUSJA
11.20 - 11.40 PRZERWA NA KAWÊ
11.40 - 12.10 prof.zw. dr hab. in¿. Piotr Sienkiewicz
Lektury w cyberprzestrzeni
12.10 - 12.40 prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas
12.40 - 13.00 DYSKUSJA
13.00 - 13.30 prof. zw. dr hab. Jerzy Treder
13.30 - 14.00 dr Ewa Panter Ksi¹¿ka jako Ÿród³o wiedzy
14.00 - 14.30 DYSKUSJA
15.00 - 16.00 PRZERRWA NA OBIAD
16.00 - 16.20 dr Jan Lus
Wp³yw oferty wydawniczej na wielkoœæ sprzeda¿y ksi¹¿ek
16.20 - 16.40 Piotr Dobro³êcki Aktualna sytuacja na rynku ksi¹¿ki w Polsce
16.40 - 17.00 DYSKUSJA

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

Przytulanka
z £obesk¹
Bab¹

Konferencja zosta³a zaplanowana na dwa dni:
I. Dzieñ pierwszy - 12 maja 2014 roku
(pocz¹tek o godzinie 11.00 - zakoñczenie o godzinie 18.00)
1. Powitanie uczestników przez organizatorów
2. Wyst¹pienia okolicznoœciowe
3. Sesja referatowa (szeœæ 30-minutowych wyst¹pieñ)
4. Po ka¿dym referacie planowana jest 20-minutowa dyskusja
II. Dzieñ drugi - 13 maja 2014 roku
(pocz¹tek o godzinie 10.00 - zakoñczenie o godzinie 18.00)
1. Sesja referatowa (szeœæ 30-minutowych wyst¹pieñ)
2. Po ka¿dym referacie planowana jest 20-minutowa dyskusja
Konferencja jest jedynym z punktów obchodów jubileuszu 650 rocznicy powo³ania
przez króla Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej "650 lat w s³u¿bie ksi¹¿ki".
Konferencja jest adresowana do przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury, ksiêgarzy oraz wszystkich osób, dla których
kontakt z ksi¹¿k¹ jest istotnym elementem ¿ycia.
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 200 z³/osobê i obejmuje wy¿ywienie,
publikacjê zawieraj¹c¹ wszystkie referaty i noty biograficzne referentów ( w terminie
trzech miesiêcy) oraz CD ze zdjêciami z dwóch dni obrad.
Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto Nr 54 9375 1038 2600 5063 2000 0020 w Banku
Spó³dzielczym w Goleniowie, Oddzia³ w £obzie.
Zg³oszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane bêd¹ do dnia 2 maja 2015r.
drog¹ elektroniczn¹ na adres osk_lobez@interia.pl
Z powa¿aniem. W imieniu organizatorów Jerzy Mechliñski
Przewodnicz¹cy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ksiêgarzy

CMYK

