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Wspomnienie
o Janie Galczaku

Pan Tadeusz Kopacki chcia³by jeszcze
odwiedziæ stare k¹ty...

Wyje¿d¿aj¹c
z £obza, chcia³
byæ dyrygentem.
Zosta³ s³ynnym
œpiewakiem

CMYK
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Z ¯YCIA POWIATU

Wkrótce rusz¹ Warsztaty
Terapii Zajêciowej
w £abuniu Wielkim

Uchwal¹ bud¿ety
i pensje
(POWIAT) Koniec grudnia to
dla urzêdów i rad przede wszystkim
czas zatwierdzania bud¿etów na rok
przysz³y i zamykania roku mijaj¹cego.
30 grudnia odbêd¹ siê sesje tzw
bud¿etowe. W £obzie sesja rozpocznie siê o godz. 10.00, o godz
11.00 radni zaczn¹ obradowaæ w Radowie Ma³ym, w Resku o godz. 14.00
a w starostwie o godzinie 16.00.
Dodatkowo w £obzie zmieni siê
sk³ad osobowy komisji sta³ych. 1
grudnia Rada Miejska w £obzie powo³a³a komisje sta³e, jednak po tym
fakcie radni Ryszard Krzêæko i Rafa³

(POWIAT-£ABUÑ) 22 grudnia
2014 roku w Starostwie Powiatowym w £obzie podpisano umowê dotycz¹c¹ finansowania kosztów dzia³alnoœci Warsztatu Terapii Zajêciowej dla osób niepe³nosprawnych.
Warsztat Terapii Zajêciowej bêdzie siê mieœciæ w budynku szko³y
podstawowej w £abuniu Wielkim, a

sw¹ dzia³alnoœæ rozpocznie 1 wrzeœnia 2015 roku. Warsztat w £abuniu
Wielkim bêdzie miejscem dla osób
niepe³nosprawnych od 18 roku
¿ycia, gdzie przy wykorzystaniu
m.in. terapii zajêciowej, treningów
umiejetnoœci spo³ecznych uczestnicy bêd¹ przygotowywani zarówno
psychicznie, jak i fizycznie do obowi¹zków ¿ycia codziennego.
sp

tów odes³ania towaru. Warto wiedzieæ, ¿e w sytuacji rezygnacji z zakupów - to konsument poniesie
koszty odes³ania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu
tak¿e koszt jego wys³ania, ale tylko
najtañszy przez siebie oferowany.
3. Zap³ata za zmniejszenie wartoœci towaru. Konsument ma prawo
obejrzeæ dostarczony towar w taki
sposób, w jaki móg³by to zrobiæ w
sklepie stacjonarnym. Je¿eli rzecz
nie spe³nia jego wymagañ, nie mo¿e
u¿ywaæ jej dowolnie. Gdy tak siê
stanie i klient bêdzie chcia³ odst¹piæ
od umowy, przedsiêbiorca ma prawo
obci¹¿yæ go dodatkowymi kosztami
w zwi¹zku ze zmniejszeniem wartoœci
towaru.
4. Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu. Jeœli konsument zrezygnowa³ z e-zakupów i wys³a³ oœwiadczenie, to sprzedawca bêdzie mia³
prawo wstrzymaæ siê ze zwrotem
pieniêdzy za rzecz oraz kosztów jej
wysy³ki do czasu otrzymania od
konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.
5. Dodatkowe koszty zakazane.
Za skorzystanie z okreœlonej formy
p³atnoœci przedsiêbiorcy nie wolno

Peter zg³osili Przewodnicz¹cemu
Rady swoje rezygnacje: radny Ryszard Krzêæko z cz³onkostwa w Komisji Terenów Wiejskich deklaruj¹c
jednoczeœnie pracê w Komisji Rewizyjnej, radny Rafa³ Peter z cz³onkostwa w Komisji Rewizyjnej deklaruj¹c jednoczeœnie pracê w Komisji
Terenów Wiejskich.
Kolejne uchwa³y bêd¹ dotyczyæ
wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”, wyznaczenia dodatkowych delegatów gminy do
Zgromadzenia Zwi¹zku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego oraz wynagrodzenia burmistrza £obza. MM

Chêtni do pracy w urzêdzie
(RADOWO MA£E). Na wolne
stanowisko pracy podinspektora
ds. obs³ugi organów gminy, zdrowia, kultury i oœwiaty w urzêdzie
gminy w Radowie Ma³ym do nastêpnego etapu rekrutacji zakwalifiko-

wali siê kandydaci: Renata Niezgoda
– Rusinowo, Anna Mazurek – Resko, Mariusz Szpryngacz – £obez,
Dariusz Ostrowski – £obez, Adrian
Zwierzchowski – £obez, Edyta Cieœlewicz – Sienno Dolne.

¿¹daæ od konsumenta op³aty przewy¿szaj¹cej koszty poniesione
przez sprzedawcê z tego tytu³u. Dodatkowa op³ata - np. za p³atnoœæ
kart¹ - nie mo¿e byæ wy¿sza od prowizji, któr¹ uiœci w zwi¹zku z tym
sprzedawca.
6. Obowi¹zek przedsiêbiorców
do udzielania pe³nych informacji na
temat oferowanych towarów i us³ug.
7. Prawo konsumentów do
¿¹dania od samego pocz¹tku procesu reklamacji jednego z czterech
roszczeñ: naprawy towaru, wymiany
rzeczy, obni¿enia ceny lub odst¹pienia od umowy ( w przypadku gdy
wada jest istotna).
8. Domniemanie istnienia wady
w chwili wydania towaru - wyd³u¿enie terminu z 6 miesiêcy do 1 roku.
9. Koniecznoœæ
uzyskania
przez przedsiêbiorcê wyraŸnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe p³atnoœci wykraczaj¹ce poza
uzgodnione wynagrodzenie wynikaj¹ce z umowy sprzeda¿y.
10. 30 dni - termin na wydanie
towaru konsumentowi, chyba ¿e z
umowy wynika inny termin.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wies³aw Ma³y

Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
naczelny (tel. 504 042 532),
Magdalena Mucha (tel. 512 138 741)

Zmiany w prawie
konsumenckim
W dniu 25 grudnia 2014 r. wejd¹
w ¿ycie znowelizowane przepisy
ustawy o prawach konsumenta.
Zmiany w prawie konsumenckim
nast¹pi¹ na mocy wejœcia w ¿ycie
nowej ustawy reguluj¹cej prawa
konsumenta. Zmiany bêd¹ dotyczy³y ujednolicenia i doprecyzowania
regulacji zarówno w przypadku
umów zawieranych w lokalu przedsiêbiorstwa, umów zawieranych
poza lokalem przedsiêbiorstwa oraz
umów zawieranych na odleg³oœæ np.
przez Internet.
Ustawa o prawach konsumenta
wdra¿a do polskiego porz¹dku przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które bêd¹ obowi¹zywaæ we
wszystkich krajach UE. Dziêki ujednoliceniu przepisów przedsiêbiorcom bêdzie ³atwiej dzia³aæ na rynkach
zagranicznych. Najwa¿niejsze zmiany, o których powinni wiedzieæ esprzedawcy i pozostali:
1. Wyd³u¿enie czasu na odst¹pienie kupuj¹cego od umowy zawartej przez Internet (czyli na odleg³oœæ)
oraz na pokazie (czyli poza lokalem
przedsiêbiorstwa) z 10 do 14 dni.
2. Uregulowanie kwestii kosz-

tygodnik ³obeski 23.12.2014 r.

Gazeta Powiatowa

Reklama: tel. 512 138 349
Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
E-mail: tygodniklobeski@wp.pl
www.wppp.pl
Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
3973730; e-mail: wppp1@wp.pl ;
NIP 859-001-19-30;Konto:PKO
Bank Polski Oddzia³ 1 w £obzie 72
1020 2847 0000 1502 0067 0927
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i adiustacji tekstów.
Materia³ów nie zamawianych nie
zwracamy. Nie odpowiadamy za
treœæ reklam, og³oszeñ.
Nasze Wydawnictwo wydaje:
„tygodnik ³obeski”, „tygodnik
pojezierza drawskiego”, tygodnik
„gazeta gryficka”, „wieœci œwidwiñskie”.
Sk³ad i druk: WPPP - £obez;
tel./fax (91) 39 73 730.

tygodnik ³obeski 23.12.2014 r.

INFORMACJE - REKLAMA

Zakoñcz¹ sprawê
z dyrektor ZS
(£OBEZ) Nowy zarz¹d powiatu
podj¹³ decyzjê o cofniêciu skargi na
rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14
paŸdziernika 2014 roku stwierdzaj¹cego niewa¿noœæ uchwa³y nr 307/
2014 zarz¹du powiatu w £obzie z
dnia 1 wrzeœnia 2014 r. w sprawie
powierzenia pe³nienia obowi¹zków
dyrektora Zespo³u Szkó³ im. T. Ko-

œciuszki w £obzie.
Na pytanie radnego Ryszarda
Soli, czy oznacza to definitywne zakoñczenie kwestii wyboru dyrektora Zespo³u Szkó³ w £obzie, starosta
powiatu ³obeskiego Pawe³ Marek
odpar³, ¿e taki jest cel zarz¹du i ma
nadziejê, ¿e na tym zakoñczy siê
sprawa.
MM

Zwierzêta bêdzie od³awiaæ
firma p. Krystyny
(RESKO). Od³awianiem zwierz¹t na terenie gminy Resko zajmie
siê firma Krystyny Bogoniowskiej,
która w wyniku przetargu uzyska³a najwy¿sz¹ iloœæ punktów, zaoferowala przy tym najni¿sz¹ cenê.
Stawki, jakie poda³a firma s¹ nastêpuj¹ce: za od³owienie zwierzêcia
-148 z³, zebranie pad³ego zwierzêcia

– 58 z³, interwencja przy u¿yciu karabinka usypiaj¹cego - 1 z³, transport
(stawka za 1 km) - 1,78 z³. Wszystkie
ceny brutto.
W przetargu wystartowa³y trzy
firmy, najmniej punktów uzyska³
Zak³ad Us³ug Budowlanych i Komunalnych z Reska, trzecia firma, która
wystartowa³a w przetargu to „IGMAT” Krzysztof Œliwiñski.
op

Us³ugi porz¹dkowe dla domu i firm „MARYSIA”
£obez, tel.

535 260 589

Pracujemy na profesjonalnym sprzêcie firmy Karcher

 Sprz¹tanie biur, firm  Sprz¹tanie domów i mieszkañ
Sprz¹tanie po przeprowadzkach, po remontach  Sprz¹tanie przed
i po inspekcji sanitarnej  Sprz¹tanie po bankietach i imprezach
 Pranie tapicerek i dywanów  Prasowanie  Sprz¹tanie grobów
(opieka nad grobami)  Us³ugi jednorazowe i abonamentowe



NA TERENIE £OBZA DOJAZD GRATIS!
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Grozi³a siekier¹
i ukrad³a pieni¹dze
(RESKO) Policjanci z Reska zatrzymali kobietê podejrzan¹ o napad na przedstawicielkê firmy
udzielaj¹cej po¿yczek gotówkowych. Do zdarzenia dosz³o, gdy
przyszed³ czas sp³acenia kolejnej
raty. Wierzycielka skrêpowa³a pokrzywdzon¹ i ukrad³a pieni¹dze.
Na pocz¹tku tygodnia do 54-letniej mieszkanki gminy Resko przyjecha³a przedstawicielka firmy udzielaj¹cej po¿yczek. Kiedy ta wesz³a do
mieszkania celem odebrania nale¿nej kwoty pieniêdzy, lokatorka zaatakowa³a j¹. Gro¿¹c siekier¹, zmusi³a j¹ do wydania pieniêdzy w kwocie
ponad 10.000 z³, a nastêpnie skrêpowa³a pokrzywdzon¹ i unieruchomi³a
jej rêce przy u¿yciu kabla, po czym
zabra³a gotówkê i opuœci³a mieszkanie.

Na szczêœcie poszkodowanej
uda³o siê oswobodziæ i powiadomiæ
policjê.
Funkcjonariusze Posterunku
Policji w Resku zaraz po zg³oszeniu
przeszukiwali miasto. Po krótkim
czasie zatrzymali poszukiwan¹. Okaza³o siê, ¿e ma przy sobie skradzione
pieni¹dze.
54-latka trafi³a do policyjnego
aresztu. Na drugi dzieñ us³ysza³a
zarzut rozboju, do którego przyzna³a
siê. Prokurator wyst¹pi³ do s¹du o
zastosowanie œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego
aresztowania. Decyzj¹ s¹du podejrzana zosta³a aresztowana na trzy
miesi¹ce.
Za rozbój z u¿yciem niebezpiecznego narzêdzia grozi jej kara pozbawienia wolnoœci od trzech do 12 lat
pozbawiania wolnoœci.
(kp)

Radca poszukiwany
(POWIAT). Starostwo Powiatowe w £obzie og³osi³o nabór na wolne
stanowisko radcy prawnego.
Jednym z podstawowych wymagañ jest dziesiêcioletni sta¿ pracy na
stanowisku radcy prawnego w tym
co najmniej trzyletni sta¿ pracy obs³ugi Starostwa Powiatowego oraz

nieposzlakowana opinia. Starostwo
oferuje zatrudnienie na 3/ 4 etatu z
tym, ¿e w siedzibie starostwa – 2 dni
w tygodniu z mo¿liwoœci¹ okresowego zwiêkszenia do 3 dni w tygodniu, gdy bêdzie taka koniecznoœæ.
Termin sk³adania ofert mija 30 grudnia o godz. 15.30.
op

Przewóz osób
w Sylwestra
Busami dziewiêcio
osobowymi.
Rezerwacja do
30.12.2014 r

Tel 887 398 765
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Ustalili staroœcie
pensjê

(POWIAT). 18 grudnia Rada
Powiatu zdecydowa³a o wysokoœci
zarobków starosty ³obeskiego.
£¹cznie starosta ³obeski bêdzie zarabia³ 9.835 brutto.
O wysokoœci wynagrodzenia
starosty decyduje Rada Powiatu,
która przy ustalaniu kwoty wyp³aty
korzysta z Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorz¹dowych.
Po rozmowach na komisach radni uchwalili jednog³oœnie wynagrodzenie zasadnicze w wysokoœci
5.200 z³, dodatek funkcyjny w wysokoœci 1700 z³, dodatek za wieloletni¹
pracê w wysokoœci 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego w wysokoœci 520 z³, dodatek specjalny w wysokoœci 35 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
w wysokoœci 2.415 z³. Razem: 9.835 z³
brutto.
Staroœcie przys³uguje ponadto
nagroda jubileuszowa, dodatkowe
wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) i inne œwiadczenia ze stosunku pracy wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

- Jeœli móg³bym cokolwiek powiedzieæ na temat wynagrodzenia, to
jest ono na takim samym poziomie
wynagrodzenia, co wynagrodzenie
w ubieg³ej kadencji. Ró¿ni siê o kilkadziesi¹t z³otych na plus. Jestem i by³em zwolennikiem, aby wynagrodzenia osób funkcjonuj¹cych w samorz¹dach nie by³y tak wide³kowane,
jak s¹ w tej chwili. Np. prezydent
Warszawy ma œciœle okreœlone wynagrodzenie zasadnicze, mo¿na tam
mieszaæ w ró¿nych dodatkach, natomiast na szczeblu samorz¹dowym s¹
dosyæ du¿e rozbie¿noœci. Maj¹c
oko³o 40 tysiêcy mieszkañców, jesteœmy œrednim powiatem i pan starosta bêdzie œrednio zarabia³. Jak zobaczycie pañstwo na zarobki ró¿nych samorz¹dowców, to niestety
natura ludzka jest w pewnym sensie
u³omna i ka¿dy chcia³by zarabiaæ jak
najwiêcej, czasami zarobki s¹ windowane do maksymalnego pu³apu –
ponad 12 tys. z³ – powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Powiatu Zygmunt
B³awzdziewicz.
Starosta Powiatu £obeskiego
Pawe³ Marek wy³¹czy³ siê z g³osowania, jako ¿e uchwa³a dotyczy³a jego
osoby.
MM

Dla kogo Smoki?
(£OBEZ) 11 grudnia zarz¹d powiatu w £obzie powo³a³ kapitu³ê
opiniuj¹c¹ wnioski o przyznanie
Nagrody Specjalnej Starosty £obeskiego.
W sk³ad kapitu³y weszli: przewodnicz¹cy kapitu³y Ryszard Sola –
przedstawiciel Komisji Bud¿etu i
Gospodarki, wicestarosta Gra¿yna
Karpowicz, Teresa £añ – przedstawiciel Starosty ³obeskiego, Zygmunt B³awzdziewicz – przedstawiciel Komisji Oœwiaty, Janusz £ukomski – przedstawiciel Komisji OœwiaCMYK

ty, Ireneusz Kabat – przedstawiciel
Komisji Bud¿etu i Gospodarki, Józef
Leœniak – przedstawiciel Komisji
Spraw Spo³ecznych, Józef Drozdowski – przedstawiciel Komisji
Spraw Spo³ecznych.
Pierwsze posiedzenie kapitu³a
ma ju¿ za sob¹. Podczas niego zapoznano siê z 22 wnioskami w piêciu
kategoriach. O tym, komu zostan¹
przyznane Smoki, cz³onkowie kapitu³y zdecyduj¹ w najbli¿szej przysz³oœci, kolejne posiedzenie zosta³o
zaplanowane na 8 grudnia.
MM
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Wicestarosta Gra¿yna
Karpowicz w Europomeranii
(POWIAT). Powiat ³obeski jest
cz³onkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Europomerania od 2002 roku.
Do tego Stowarzyszenia powiat
³obeski ma swojego delegata. W
poprzedniej kadencji by³ nim starosta Ryszard Brodziñski, w nowej
kadencji nale¿a³o wiêc wyznaczyæ
nowego kandydata. W zwi¹zku z
tym, ¿e jest to w w zakresie obowi¹zków, jakimi ma zajmowaæ siê wicestarosta Gra¿yna Karpowicz, to ona
zosta³a wyznaczona delegatem do
Stowarzyszenia Gmin Polskich Europomerania.

Rada Powiatu zag³osowa³a jednog³oœnie nad t¹ kandydatur¹. MM

Bêd¹ nas
reprezentowaæ
(POWIAT). Delegatem do
Zwi¹zku Powiatów Polskich - organizacji zrzeszaj¹cej wiêkszoœæ powiatów w Polsce, która reprezentuje powiat w pracach komisji wspólnej rz¹du i samorz¹du terytorialnego, zosta³ starosta powiatu ³obeskiego Pawe³ Marek. W poprzedniej kadencji by³ nim wicestarosta
Jan Zdanowicz.
Kandydatura starosty zosta³

przyjêta przez radnych powiatowych jednog³oœnie. Z kolei do reprezentowana powiatu ³obeskiego do
Zwi¹zku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
radni powiatowi powo³ali na delegatów: cz³onka zarz¹du Jaros³awa
¯uka oraz geodetê powiatowego
Tadeusza Basa. Kandydatury zosta³y przyjête przez Radê Powiatu jednog³oœnie.
MM

Wybrali komisje
(RESKO). 17 grudnia radni wybrali sk³ady sta³ych komisji Rady
Miejskiej.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: Edyta Klepczyñska, która zosta³a wybrana na przewodnicz¹c¹,
Roman Poniecki, Oktawiusz Je¿,
Adam Seredyñski oraz Andrzej Nowak.
W sk³ad Komisji Bud¿etowej
weszli: Dariusz Mo¿ejko, który zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego
Komisji, Marek Wierzbowski, Zygmunt Œwiêcicki, Edyta Klepczyñska

oraz Roman Poniecki.
W sk³ad Komisji Rolnictwa i
Dzia³alnoœci Gospodarczej radni
wybrali: Oktawiusza Je¿a, który zosta³ przewodnicz¹cym Komisji, Ewê
Garbarczyk, Piotra Opara, Andrzeja
Nowaka oraz Bo¿enê Gromek.
W sk³ad Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej i Oœwiatowej oraz Sportu i Wypoczynku weszli radni: Anna
Szymañska, któr¹ wybrano na przewodnicz¹c¹ Komisji, Anna So³onyna, Renata Kulik, Pawe³ Gradus i
Adam Seredyñski.
MM

Uchwalili wynagrodzenie
burmistrza Reska
(RESKO) 17 grudnia podczas
sesji Rady Miejskiej radni uchwalili wynagrodzenie brutto dla burmistrza Reska Arkadiusza Czerwiñskiego w wysokoœci 9.700 z³.
Na wynagrodzenie burmistrza
sk³ada siê: wynagrodzenie zasadni-

cze w wysokoœci 5.404 z³, dodatek
funkcyjny w wysokoœci 1750 z³, dodatek specjalny w wysokoœci 2546 z³.
Dodatkowo burmistrzowi przys³uguje dodatek za wieloletni¹ pracê,
dodatkowe wynagrodzenie roczne –
tzw. „trzynastka” oraz nagroda jubileuszowa.
MM

INFORMACJE - OG£OSZENIA
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Ksi¹¿ka – dobro
kultury?

Dni Olimpijczyka
w £obzie
(£OBEZ). To w³aœnie w £obzie
24-25 kwietnia przysz³ego roku odbêd¹ siê Wojewódzkie Dni Olimpijczyka po³¹czone z Gal¹ Sportu.
£obez od dawna zabiega³ o to,
aby Dni Olimpijczyka odby³y siê
w³aœnie tutaj. Jest to impreza krocz¹-

To zdjêcie zosta³o wykonane w
jednym z ³obeskich marketów. Czy
towarzystwo rajstop i biustonoszy
jest odpowiednie, niech ka¿dy oceni
sam. Z pewnoœci¹ w naszym kraju
ksi¹¿ka nie jest traktowana jako dobro kultury, co widaæ na za³¹czonym
obrazku. Jest postrzegana jako sztuka w znaczeniu sztuka rajstop, marchwi, buraków, na dok³adnie takich
samych zasadach.
Inna rzecz, ¿e ksi¹¿ka ma wydrukowan¹ cenê detaliczn¹ wynosz¹c¹

39,90z³ i w ksiêgarni tylko i wy³¹cznie
za tak¹ cenê mo¿na j¹ sprzedaæ.
Ksiêgarz kupuje j¹ w cenie 29,93z³.
Pytanie za 100 punktów, w jakiej cenie wydawnictwo ZNAK sprzedaje
ksi¹¿kê do marketu, jeœli tutaj cena
detaliczna wynosi 27,99 z³, czyli ju¿
z mar¿¹ dla sklepu, ale i tak po cenie
ni¿szej ni¿ kupuj¹ j¹ ksiêgarnie? I
drugie pytanie - komu zale¿y na tym,
aby w Polsce zniknê³y ksiêgarnie, bo
w konsekwencji do tego to siê sprowadza?
MM

Gabinet Podologiczny
„ZDROWE STOPY”
Joanna Kubacka
Gabinet Podologiczny „ZDROWE STOPY” powsta³ z myœl¹
o osobach poszukuj¹cych fachowej i profesjonalnej
pomocy w pielêgnacji stóp oraz pragn¹cych zlikwidowaæ
lub z³agodziæ nieprawid³owoœci w ich obrêbie.
Us³ugi obejmuj¹ równie¿ specjalistyczn¹ pielêgnacjê stóp
diabetyków. Wszystkie zabiegi wykonywane s¹ przez kosmetologa
ze specjalizacj¹ oraz doœwiadczeniem podologicznym.
W moim gabinecie oferujê Pañstwu:
- Bezp³atn¹ konsultacjê
- Pedicure specjalistyczny / leczniczy
- Pedicure kosmetyczny
- Pedicure stopy cukrzycowej
- Bezbolesne i fachowe korygowanie wrastaj¹cych
oraz wkrêcaj¹cych paznokci
- Usuwanie modzeli, odcisków
- Zabiegi na pêkaj¹ce piêty i rozpadliny
- Leczenie nadpotliwoœci stóp za pomoc¹ jonoforezy
- Rekonstrukcje p³ytki paznokciowej
- Pobieranie materia³u do badañ w kierunku grzybicy paznokci
- Usuwanie brodawek wirusowych
- Ortezy indywidualne, wykonywane pod wymiar, zalecane
w przypadku haluxów, palców m³oteczkowatych, otaræ
- Dobór ortez silikonowych.
ZAPRASZAM

£obez, ul. Ogrodowa 5a
Konsultacje odbywaj¹ siê w godzinach 9.15-10.30 i 16.30-17.30.
Wszelkie informacje udzielane s¹ pod nr tel. 692 098 231.
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ca, odbywaj¹ca siê w ka¿dym roku w
innym mieœcie, po latach starañ uda³o siê przekonaæ województwo, ¿e
£obez godzien jest zorganizowaæ
Dni Olimpijczyka. Jednym z mocnych argumentów jest Gala Sportu,
od lat organizowana przez Starostwo Powiatowe w £obzie.
MM

Konkurs w Dobrej
odwo³any
(DOBRA). Konkurs og³oszony na stanowisko referenta do
spraw funduszu alimentacyjnego
jest nieaktualny, z powodu reorganizacji prac w Urzêdzie – na

stronach internetowychUrzêdu
Miejskiego w Dobrej poinformowa³a kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Dobrej Anna Kowalczyk.
(r)

Najni¿sza cena
w przetargach ju¿
nie najwa¿niejsza
(REGION). Od 19 paŸdziernika
kryterium najni¿szej ceny nie mo¿e
byæ stosowane w odniesieniu do
wszystkich przetargów. Mo¿na je
stosowaæ wy³¹cznie wówczas, gdy
przedmiot zamówienia publicznego
jest powszechnie dostêpny na rynku i ma ustalone standardy jakoœciowe.

Urz¹d, który ustali cenê, jako jedyne kryterium musi przy tym uzasadniæ swoj¹ decyzjê.
Poza kryteriami cenowymi brane
s¹ teraz pod uwagê: termin realizacji
ewentualnie czas dostawy, gwarancja, jakoœæ, wiedza i doœwiadczenie,
p³atnoœci i czas reakcji.
op

Str
Str.. 6

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 23.12.2014 r.

Jerzy Mechliñski - Zas³u¿ony
dla Kultury Polskiej
(WARSZAWA-£OBEZ). 12
grudnia pan Jerzy Mechliñski,
przewodnicz¹cy Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ksiêgarzy otrzyma³ odznakê honorow¹ „Zas³u¿ony
dla Kultury Polskiej”. Dodajmy, ¿e
w roku ubieg³ym prezydent RP Bronis³aw Komorowski przyzna³
³obzianinowi Medal Z³oty za D³ugoletni¹ S³u¿bê.
Jerzy Mechliñski znany w
£obzie przede wszystkim z prowadzenia ksiêgarni, ale jest te¿ jednym
z inicjatorów i wspó³autorem projektu ustawy o ksi¹¿ce. Polska jako jeden z nielicznych krajów w Europie
takiej ustawy nie posiada, dziêki czemu m.in. ksi¹¿ka traktowana jest u
nas jak ka¿dy inny towar, a nie jak w
krajach zachodnich – jako dobro
kultury i podlega szczególnej ochronie pañstwa. To wi¹¿e siê równie¿ z
nieczystymi grami znacznej czêœci
wydawców na rynku ksi¹¿ki.
Rok po otrzymaniu Medalu Z³otego za D³ugoletni¹ S³u¿bê, J. Mechliñski otrzyma³ odznakê honorow¹: Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej, która jest nadawana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznakê „Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej”, nadaje siê osobom wyró¿niaj¹cym siê w tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury.
Uroczystoœæ wrêczenia mia³a
miejsce w warszawskim Klubie Ksiê-

garza i powi¹zana by³a z zakoñczeniem obchodów Roku Jubileuszowego „650 lat w s³u¿bie ksi¹¿ki”. Do
sali Klubu przyby³o oko³o 100 osób
z ca³ej Polski. Byli tam m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, wiceprezydent Warszawy, prezes Zwi¹zku
Literatów Polskich, przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
prezes Polskiej Sekcji IBBY, prezesi
stowarzyszeñ bibliotekarzy, ksiêgarzy, wydawców i drukarzy.
Medale dla szeœciu wyró¿nionych osób z ca³ej Polski wrêcza³a
Agnieszka Grzeszczuk, reprezentuj¹ca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- O tym, ¿e otrzymam odznakê,
dowiedzia³em siê dzieñ wczeœniej.
Nie wiem, kto wyst¹pi³ o odznaczenie dla mnie. Zosta³em zauwa¿ony,
jako osoba, która prowadzi wszelkie
dzia³ania maj¹ce na celu ratowanie
ksi¹¿ki. Nadal zamierzam pracowaæ
na rzecz porz¹dkowanie rynku ksi¹¿ki w Polsce. O szczegó³ach planów
zwi¹zanych z £obzem porozmawiamy na pocz¹tku przysz³ego roku,
gdy ju¿ bêdê móg³ coœ wiêcej na ten
temat powiedzieæ - poinformowa³ Jerzy Mechliñski.

Bezpieczna szko³a

Gratulujemy p. Jerzemu i ¿yczymy powodzenia zarówno w kwestii
ustawy o ksi¹¿ce, jak i planów zwi¹zanych z £obzem.
MM

Bezpieczna szko³a to szko³a, w
której dbamy o bezpieczeñstwo ka¿dego ucznia, w której przeciwdzia³amy agresji i przemocy, zapewniamy bezpieczn¹ drogê do szko³y, a
tak¿e szko³a w której rozwi¹zujemy sytuacje konfliktowe oraz dbamy o dobre samopoczucie ka¿dego
ucznia.
W ramach edukacji w tym zakresie policjantka razem ze stra¿nikiem
miejskim spotkali siê z uczniami
wszystkich klas oraz oddzia³ów „0”
Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie
aby rozmawiaæ na temat bezpiecznej
drogi do szko³y, agresji rówieœniczej
oraz cyberprzemocy. Podczas spotkania z najm³odszymi uwra¿liwiano
ich na kontrakty z obcymi osobami
oraz bezpieczeñstwo w trakcie drogi
do szko³y. Celem sprawdzenia i podsumowania wiadomoœci jakie zapa-

miêtali uczniowie klas I-III rozwi¹zali
test „Bezpiecznej drogi z radami
Spangeboba”.
Z uczniami klas IV-VI poruszano
tematykê dotycz¹c¹ zagro¿eñ w internecie, a tak¿e odpowiedzialnoœci prawnej za swoje czyny jak¹ osi¹gaj¹ w momencie ukoñczenia 13 lat.
Wszystkim uczniom Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie t³umaczono
jak istotnym elementem podczas
pieszych „podró¿y” s¹ elementy
odblaskowe i jak wiele wypadków
drogowych spowodowanych jest z
winy pieszego.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
Nowym Rokiem wa¿nym elementem
tych spotkañ by³o przypomnienie
wiadomoœci zwi¹zanych z u¿ywaniem œrodków pirotechnicznych.
Najm³odsi w ramach „prezentu
pod choinkê” otrzymali odblaski
ufundowane przez WFOŒiGW. (kp)
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Bo¿onarodzeniowo w £DK
(£OBEZ). 20 grudnia w £obzie
min¹³ pod znakiem £obeskiego Jarmarku Bo¿onarodzeniowego, który odbywa³ siê w £obeskim Oœrodku Kultury. Ju¿ przed wejœciem
mo¿na by³o kupiæ ma³ego œwierczka.
Na cel jarmarku zosta³y wykorzystane dwie sale oraz korytarze na
piêtrze i parterze. Na I piêtrze dzieci
z ³obeskich szkó³ prezentowa³y
przedstawienia zwi¹zane z okresem
bo¿onarodzeniowym i swoje zdolnoœci wokalne, œpiewaj¹c kolêdy i
pastora³ki.
Na korytarzu wszyscy chêtni
mogli nauczyæ siê, w jaki sposób wykonuje siê pachn¹ce myd³a, ozdabia
pierniki, by³y równie¿ warsztaty filcowania. Przy okazji szaleñstw zwi¹zanych z poszukiwaniem prezentów
pod choinkê, mo¿na by³o kupiæ kosmetyki, korzystaj¹c przy okazji z
doradztwa. Suszone grzyby i ozdoby bo¿onarodzeniowe oraz wypieki
domowe wystawiane by³y na parterze. Pan Jan z £obza przyniós³ ze
sob¹ suszone podgrzybki i prawdziwki, informuj¹c przy okazji, ¿e
wprawdzie wysyp grzybów w tym

roku by³ spory, to jednak wiêkszoœæ
z nich by³o z niespodziankami i do
spo¿ycia nie nadawa³y siê.
W sali na parterze swoje wyroby
sprzedawali mieszkañcy gminy
£obez, zadziwiaj¹c kunsztem wykonanych prac. O ile swoje wyroby
mogli przygotowaæ w domu, a na
jarmark przywieŸli gotowe, o tyle
takiego szczêœcia nie mieli w³odarze
miasta i powiatu.
Organizatorzy kiermaszu zaprosili samorz¹dowców do pracy przy
wspólnym stole. W pracy mog³y
pomagaæ rodziny, z czego burmistrz
oraz cz³onkowie zarz¹du Starostwa
Powiatowego w £obzie skrzêtnie
skorzystali. Praca polega³a na malowaniu bombek choinkowych, które
nastêpnie bêd¹ wystawione na licytacjê podczas Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. W tym
czasie na scenie gra³a kapela, zabawiaj¹c wszystkich przyby³ych na
jarmark.Aby samorz¹dowcy nie czuli siê pokrzywdzeni, ¿e zabrano ich i
ich rodzin prace, otrzymali w zamian
bombki choinkowe pomalowane
przez utalentowan¹ artystycznie Lidiê Lalak-Szawiel.
MM
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Jan Galczak – ¿o³nierz gen. Andersa
- Avanti! - brzmia³a gromka odpowiedŸ na pukanie do drzwi mieszkania mojego dziadka i babci Galczaków, gdy jak co tydzieñ odwiedza³em ich rozgrywaj¹c partyjkê
szachów z dziadkiem Janem.
W szachy dziadek Galczak nauczy³ mnie graæ kiedy mia³em 6 lat.
Tak¿e ju¿ w owym czasie uczy³ mnie
geografii i historii. Poczet królów
polskich zna³em jeszcze przed pójœciem do szko³y, a o generale Andersie i o szlaku bojowym, który mój
dziadek przeszed³ pod jego komend¹
wiedzia³em jeszcze przed tym, jak
zacz¹³em uczyæ siê historii w podstawówce.
Babcia zawsze coœ „upichci³a”,
upiek³a ciasto lub przygotowa³a coœ do
zjedzenia – jak to babcie maj¹ w zwyczaju – by³o to zawsze przepyszne!
„Galczak Jan syn Antoniego i
Józefy z/d Jaœkiewicz, ur.
01.12.1920 r. w Otmianowie, Boniewo, pow. w³oc³awski, woj. bydgoskie.”* (Obecnie: Otmianowo –
wieœ w Polsce po³o¿ona w województwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie w³oc³awskim, w gminie
Boniewo).
„W latach 1928-1934 uczêszcza³ do szko³y podstawowej w Lubrañcu. Od 1938 do wrzeœnia 1939
by³ w Junackich Hufcach Pracy w
Worochocie ko³o Ko³omyi.”*
(obecnie Ukraina).
Stamt¹d w³aœnie, z Lubrañca pochodzi inny £obeziak, pan Roman
Jonasik, serdeczny druh mego dziadka, z którym przyjaŸnili siê wiele lat.
Dziadek Galczak, starszy od pana
Romana, rozpozna³ go ju¿ w £obzie,
gdzie obaj zamieszkali po wojnie. Pan
Roman by³ uprzejmy spotkaæ siê ze
mn¹, by powspominaæ mojego dziadka i dowiedzia³em siê od niego wielu
interesuj¹cych faktów z ¿ycia Jana
Galczaka.
We wrzeœniu 1939 wraz z wycofuj¹cym siê wojskiem polskim mój

dziadek przekroczy³ granicê rumuñsk¹. W Rumunii przebywa³ do
listopada 1941 r.
Kiedy latem 1941 roku wzmocniono garnizon Tobruku za zgod¹
gen. W³adys³awa Sikorskiego, m.in.
polsk¹ Samodzieln¹ Brygad¹ Strzelców Karpackich, to tam¿e, pod Tobrukiem, gdzie œciera³y siê potê¿ne
armie wojsk Osi z wojskami alianckimi, Jan Galczak, ¿o³nierz Andersa,
kierowca... nudzi³ siê potwornie. Jak
twierdzi jego przyjaciel pan Roman,
siedzia³ miesi¹cami w jakichœ górach
czy na jakichœ ska³ach i jedyn¹ frajdê
mieli nasi ¿o³nierze wówczas, kiedy
dowódca zezwoli³ im wyk¹paæ siê w
ciep³ych wodach po³udniowego
morza.
Gen. Morshead powiedzia³ swoim ¿o³nierzom: „Tu nie bêdzie Dunkierki, ani poddania, ani wycofania”.
Si³y, którymi dysponowa³ by³y niewielkie: cztery brygady piechoty,
kilka pu³ków artylerii, pewna iloœæ
czo³gów i luŸnych pododdzia³ów.
Uzupe³nienie stanowi³y jednostki
hinduskie i australijskie; oddzia³y te
broni³y siê dzielnie, jednak wobec
ogromu strat rz¹d australijski zabiega³ o wycofanie swoich wojsk z
twierdzy, dlatego skierowano tam
polsk¹ brygadê.” **
Mniej wiêcej w tym¿e czasie:
„[...] potajemnie przed Niemcami
uciek³ (z Rumunii) do Turcji, do
Istambu³u. W lutym 1942 r. zosta³
przewieziony do Palestyny. W marcu 1942 r. wst¹pi³ do nowotworzonego II Korpusu Wojska Polskiego
na Œrodkowym Wschodzie. Nastêpnie bra³ udzia³ w kampanii libijskiej, walczy³ w Tobruku, bra³
udzia³ w obronie Delty Nilu.”*
Zapytany o udzia³ wojsk polskich pod Tobrukiem genera³ Kopañski, trochê zaskoczony, odpowiedzia³, ¿e nie widzi przeszkód, bowiem spe³nione zosta³y dwa warunki: zgoda gen. Sikorskiego oraz to, ¿e
Brygada wyst¹pi jako ca³oœæ. Nast¹-

pi³o to w nocy z 25 na 26 sierpnia
1941 roku. Pod Tobrukiem zginê³o
109 ¿o³nierzy polskich.**
Trudno mi na podstawie tych
strzêpów informacji pouk³adaæ to
chronologicznie, w³aœciwie, historycznie poprawnie. Nie jest moj¹ intencj¹ pisaæ jak by³o. Piszê o okruchach wspomnieñ, o przyczó³kach
informacji, jakie uda³o mi siê zdobyæ.
A na rozgrzanych piaskach egipskich pla¿, sk¹d wys³a³ poni¿sz¹
pocztówkê do swojej rodziny, mój
dziadek, Jan Galczak, ¿o³nierz Andersa zapoznawa³ siê „bli¿ej” – jak
twierdzi Przyjaciel mego dziadka – z
miejscowymi dziewczêtami...

Nie piszê o bohaterstwie, nie piszê o kombatanctwie. Piszê o cz³owieku z krwi i koœci, który by³. ¯y³
wœród Was. Pracowa³. Kocha³. By³
lubiany i mia³ Przyjació³. By³ cz³owiekiem. O tym jest ten mój wywód.
„Dnia 19.10.1942 r. wyjecha³
do Iraku na koncentracjê APW i
dalej bra³ udzia³ w kampanii w³oskiej w szeregach Samodzielnego
Karpackiego Pu³ku Strzelców U³anów III Dywizji wchodz¹cej w sk³ad
8 Armii Brytyjskiej. 19.01.1944 r.
przerzut do W³och; 05.03.1944 r.
walki nad rzek¹ Sangro (Abruzja,
W³ochy).”*
„26.04.1944 r. walki pod Monte
Cassino”* Tu – potrzebna pauza.
Nale¿y napisaæ coœ wiêcej. W koñcu: „[...] czerwone maki na Monte
Cassino...”.
Dla nas, Polaków, Monte Cassino... symbol, symbol walki o wolnoœæ, o godnoœæ, o Ojczyznê. Nie ma
w¹tpliwoœci. Czy aby na pewno?
Szanowni czytelnicy, do g³osu dochodzi nowe pokolenie Polaków,
Europejczyków, czy macie Pañstwo
œwiadomoœæ jak dzisiaj analizowany
jest ów fakt walk o Monte Cassino?
Podzielê siê garœci¹ informacji.
Wzgórze Monte Cassino. „Bitwa o Monte Cassino (zwana tak¿e
bitw¹ o Rzym) – w rzeczywistoœci
cztery bitwy stoczone przez wojska

alianckie z Niemcami, które mia³y
miejsce w 1944 roku w rejonie
klasztoru na Monte Cassino. Bitwa
ta uznawana jest za jedn¹ z najbardziej zaciêtych (obok walk pod Stalingradem, na £uku Kurskim, l¹dowania w Normandii i powstania
warszawskiego) w czasie II wojny
œwiatowej. Brytyjski historyk Matthew Parker napisa³: Bitwa o Cassino – najwiêksza l¹dowa bitwa w
Europie – by³a najciê¿sz¹ i najkrwawsz¹ z walk zachodnich
aliantów z niemieckim Wehrmachtem na wszystkich frontach Drugiej
Wojny Œwiatowej. Po stronie niemieckiej wielu porównywa³o j¹ niepochlebnie ze Stalingradem.”**
A co pisz¹ dziœ historycy, publicyœci, analitycy o bitwie pod Monte
Cassino? Ano, ¿e mo¿na by³o spokojnie omin¹æ to wzgórze i pójœæ
dalej. Z punktu widzenia militarnego, strategicznego nie trzeba by³o
zdobywaæ tego przyczó³ka.
O co zatem chodzi³o Andersowi i
polskim ¿o³nierzom? A o to, ¿eby
„pokazaæ Zachodowi” ile jesteœmy
warci bojowo, by zobaczyli ile wart
jest ¿o³nierz polski, jego bitnoœæ!
Tyle mogli. Tyle byli w stanie uczyniæ „dla ojczyzny ratowania”. Nie
odbierajmy im tego.
Taka jest smutna prawda o naszej victis pod Monte Cassino. Ju¿
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„sprzedani” przez Roosevelta i
Churchilla, ju¿ przegrani, zaraz pod
czerwonym jarzmem – zwyciê¿yliœmy. Tak a nie inaczej czujê siê w
obowi¹zku zachowaæ pamiêæ o ¿o³nierzu spod Monte Cassino – Janie
Galczaku, moim dziadku, który zawsze zostawia³ na talerzu po obiedzie
æwieræ ziemniaka – tak czyni³, takie
mia³ przyzwyczajenie. Czeœæ Poleg³ym!
„18.07.1944 – walki o Ankonê,
dalej walki o Boloniê zakoñczone
01.05.1945 r. kapitulacj¹ wojsk
niemieckich. Z W³och 01.08.1946
r. wyjecha³ do Anglii, a 02.06.1947
r. wróci³ do Polski przyp³ywaj¹c do
Gdañska-Portu.”*
Dziadku, ach Dziadku kochany,
Dlaczegoœ nie zosta³ z jak¹œ Egipcjank¹ lub W³oszk¹ (która podobno
ca³kiem d³ugo by³a „w orbicie Twych
zainteresowañ”), lub te¿ z Angielk¹,
z któr¹ podobno „krêci³o siê” na ca³kiem powa¿nie, o¿enek nawet
„wchodzi³ w rachubê”... Ach Dziadku kochany, dlaczegoœ nie wybra³
klimatu cieplejszego, bardziej znoœnego dla cia³a? Klimatu egipskiego, w³oskiego, po³udniowego? Ja,
Twój wnuk,Artur, przecie¿ taki zmarzlak jestem... Czy nie pomyœla³eœ
wówczas o mnie? Co prawda mia³em
urodziæ siê dopiero 3 dekady po
Drugiej Wojnie Œwiatowej, ale...
mog³eœ Dziadku kochany pomyœleæ
o cieplejszym, znoœniejszym do
¿ycia klimacie...
Nic to. Nic to, ¿e cieplejsze powietrze i wody, ¿e cz³owiekowi
³atwiej, ¿e w prawdziwie wolnym kraju móg³ m³ody ch³opak (rocznik
1920) pozostaæ, nic to, Kochani.
Trzeba by³o do swoich wracaæ. Do
rodziny, do najbli¿szych, do tych
rodaków, którzy szczêœliwie ocaleli z
hekatomby Drugiej Wojny Œwiatowej, do kraju, do... OJCZYZNY. Niewa¿ne, ¿e czerwonej, ¿e nie takiej, za
jak¹ ginêli Ci wszyscy m³odzi ch³opcy i dziewczêta. Wa¿ne, ¿e siê osta³a,
¿e jest, ¿e ju¿ nie jest pruska, austrowêgierska, rosyjska. Jest polska
Polska i tam trza wracaæ...
Okruchy pamiêci, strzêpy informacji, rw¹cych siê wspomnieñ. Ile
wolno mi napisaæ?
Pamiêtam, bêd¹c „cielêciem”, jak
mój dziadek Jan opowiada³ podczas
jakichœ imienin, czy te¿ urodzin, o
tym jak podczas wojny jako polscy
przyszli rekruci Andersa, On i jego
kolega p³ynêli statkiem z Rumunii na
Bliski Wschód. Pamiêtam dobrze
jedno: wydawa³o siê mojemu dziadkowi, i¿ nie bêdê pamiêta³, czyli pisz¹cy te s³owa, nie bêdzie pamiêta³
jego opowieœci, gdy¿ jest za m³ody.
Otó¿, mój Drogi Dziadku... pamiêtam.
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Opowiada³ mój dziadek bowiem,
jak uciekaj¹c przed nazistami z Rumunii do Istambu³u czym siê da³o,
st³oczyli ich na statku cywilnym w
du¿ej iloœci i dziadkowi i jego koledze
przypad³ w udziale jedynie pok³ad
statku. A tam zimno. A tam leje i fale
przetaczaj¹ siê przez burtê. Wtem
pad³a propozycja ze strony mi³ych
marynarzy tureckich, i¿ zapraszaj¹
pod pok³ad, ¿e tam sucho, ¿e tam
cieplej.
Mój dziadek i jego kolega oczywiœcie przystali na tak¹ propozycjê,
gdy¿ byli zziêbniêci, przemoczeni
„do suchej nitki”. Zeszli pod pok³ad
z uprzejmymi marynarzami. I co Drodzy Czytelnicy okaza³o siê pod pok³adem? Otó¿, jak by³ uprzejmy okreœliæ mój dziadek – a co sam pamiêtam
sprzed trzydziestu lat – „Wówczas
dopiero dowiedzia³em siê, ¿e taki
sport istnieje”. Ta „bezinteresownoœæ” bowiem tureckich marynarzy
polega³a na tym, ¿e byli to... geje. I
jak powiedzia³ wówczas mój dziadek:
„Jak ¿eœmy z koleg¹ w te pêdy wrócili
z powrotem na pok³ad...”. Dziœ mamy
gender. M³odzie¿ dzisiaj z pewnoœci¹ wie wiêcej o „tych sprawach”,
ni¿ wiedzieli to przyszli ¿o³nierzeAndersa, p³yn¹cy dok¹dœ, gdzie mieli
przecie¿ za ojczyznê biæ siê... A mój
dziadek, dwudziestoletni ch³opak,
w³aœnie wówczas uœwiadomiony zosta³, ¿e „taki sport istnieje”.
„Z Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego punkt przyjêæ GdañskPort otrzyma³ zaœwiadczenie zezwalaj¹ce na „[...] pierwszeñstwo i
prawo jednorazowego bezp³atnego przejazdu wszelkimi œrodkami
lokomocji do W³oc³awka (dalej do)
Lubraniec i zobowi¹zuj¹ce w ci¹gu
8 dni do zameldowania siê w PKU
W³oc³awek. W 1948 r. przyjecha³ na
ziemie odzyskane do Pyrzyc.”
Kiedy „rzuci³o Ciê” do Pyrzyc,
wówczas pozna³eœ swoj¹ Martê,
Twoj¹ ¿onê, moj¹ kochan¹ babciê.
„[...] od 1949 r. zamieszka³ w
£obzie przy ul. Koœcielnej 15.”
PóŸniej zamieszkaliœcie na
£obzówku. Tak mi z tych wyliczeñ
„wychodzi”.
Jak powiedzia³ mi pan Andrzej
Kamiñski – obecny prezes Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych Ko³o w £obzie – pracowa³eœ
jako: kasjer, ksiêgowy i cz³onek Zarz¹du ZBOWID-u w £obzie.
„Ca³y czas pracowa³ w PGR
Kombinat £obez pe³ni¹c ró¿ne
funkcje w ksiêgowoœci, do g³ównego ksiêgowego w³¹cznie. W latach
1978-1983 pe³ni³ obowi¹zki Przewodnicz¹cego Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Rolnictwa w
£obzie. W 1983 r. przeszed³ na eme-
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treœæ niniejszego artyku³u nie zostaryturê, a w roku 1997 zmar³.
Nale¿a³ do ZBoWiD-u, który ³y przeze mnie opracowane na podzweryfikowa³ go jako uczestnika stawie tekstów Ÿród³owych z zachowalk w szeregach Wojska Polskie- waniem zasad metodologii, jakie stosuje siê przy pracach naukowych.
go na Zachodzie.
Odznaczony w 1965 r. Srebrnym Mój artyku³ nie tylko nie jest prac¹
Krzy¿em Zas³ugi, w 1968 r. Gryfem historyczn¹, ale nawet nie jest publiPomorskim, w 1986 r. Krzy¿em Ka- cystyk¹ historyczn¹. Jest jedynie
prób¹ zilustrowania ze strzêpów inwalerskim Orderu Polski.”*
Bili siê dzielnie. Ginêli. Poœwiêca- formacji ¿ycia mego kochanego
li siê do niewyobra¿alnych dla nas, dziadka Janka; Jana Galczaka, ¿o³dzisiejszych, granic mo¿liwoœci. nierza Andersa. A ¿e w wojnach nie
Znosili ból, ch³ód, gor¹c potworny, ma zwyciêzców, wiêc Czeœæ Poleœmieræ braci broni. Ginêli za to, by- g³ym! Gloria victis!
* Z materia³ów zgromadzonych
œmy my dzisiaj mogli samostanowiæ
o sobie, braæ udzia³ w wyborach, na- przez Krzysztofa Galczaka, mojego
rzekaæ na „ten kraj”, bawiæ siê, cie- stryja, syna Jana Galczaka, w g³ówszyæ wolnoœci¹, niepodleg³oœci¹ i nej mierze ze ZBOWID Szczecin,
dziêki nieocenionej pomocy ówczezwyczajnie po ludzku móc kochaæ.
Dziadku Kochany, Jasiu, Przyja- snego ZBOWID-owca £obez pana
cielu, czy warto by³o? Ja,
Twój wnuk, odpowiadam Tobie, i czyniê to za
ka¿dym razem zapalaj¹c
kolejny znicz na grobie
Twoim i Twojej Marty, a
mojej Babci: warto by³o
Dziadku, dziêkujê...
Uwaga od wnuka
Jana Galczaka – Artura
Galczaka (redaguj¹cego
treœæ niniejszego artyku³u). Co do ostatniego odznaczenia to najprawdopodobniej chodzi o
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
zwany potocznie „krzy¿em chlebowym” – jak
uœwiadomi³ mnie pan
Autor niniejszego artyku³u z babci¹
Roman, a pan Andrzej
i dziadkiem Galczakami, £obzówek 1977
potwierdzi³ – który przyznawano w PRL-u po to, by zwiêk- Andrzeja Kamiñskiego, obecnego
szyæ odchodz¹cemu na emeryturê prezesa Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczypospolitej i By³ych WiêŸdodatek pieniê¿ny.
niów Politycznych, Ko³o w £obzie.
**
http://pl.wikipedia.org/
Wyra¿am podziêkowania dla panów Romana Jonasika, Andrzeja wiki/Bitwa_o_Tobruk
Zdjêcia w³asne oraz ze strony
Kamiñskiego oraz Arkadiusza Saka,
bez których wiedzy i pomocy niniej- http://www.galczak.com/www/
?gallery=jan-galczak-122-zolszy artyku³ nie ukaza³by siê.
Uwaga ogólna. Informacje, na nierz-andersa
Artur Galczak
podstawie których zredagowa³em
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Pan Tadeusz Kopacki chcia³by jeszcze odwiedziæ stare k¹ty, mo¿e przy okazji

Wyje¿d¿aj¹c z £obza, chcia³ byæ dyrygentem.
Gdy zg³osi³em wniosek o nadanie nowemu rondu w £obzie imienia
genera³a W³adys³awa Andersa, w
uzasadnieniu za³¹czy³em listê ponad 50. ¿o³nierzy Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie, którzy po
wojnie osiedli na Ziemi £obeskiej.
Dopiero póŸniej odnalaz³em kolejne nazwisko – Feliksa Kopackiego.
Id¹c tropem jego historii natrafi³em na jego syna Tadeusza Kopackiego, który wyje¿d¿aj¹c z £obza,
chcia³ byæ dyrygentem, a zosta³
s³ynnym œpiewakiem operowym.
Tak rozpoczê³a siê moja znajomoœæ
z panem Tadeuszem, który chcia³by
jeszcze odwiedziæ stare k¹ty, a przy
okazji - mam tak¹ nadziejê – móg³by jeszcze zaœpiewaæ i dla nas. Sk¹d
moja nadzieja? Bo gdy s³yszy nazwy
£obez, Suliszewo, Rynowo – s³yszê
w jego g³osie radoœæ. Wszak spêdzi³
tu pierwsze m³odzieñcze lata po
przyjeŸdzie z Syberii. Do takich
chwil i miejsc siê wraca...
Na dwóch krañcach
tego samego œwiata
Gdy m³ody Tadeusz Kopacki na
prze³omie lat 1949 – 1950 stan¹³ na
progu szko³y muzycznej w £odzi,
zapewne w najœmielszych marzeniach nie wyobra¿a³ sobie, ¿e za kilkanaœcie lat bêdzie najwiêkszym
œpiewakiem Teatru Wielkiego w
£odzi i bêdzie œpiewaæ na scenach
operowych w wielu krajach. Wkracza³ w œwiat, o którym jeszcze kilka
lat wczeœniej, bêd¹c na Syberii, nie
móg³ nawet pomyœleæ, ¿e mo¿e jeszcze istnieæ. W dalekim paw³odarskim stepie takie myœli nawet nie
mog³y przychodziæ do g³owy, bo
codziennie trzeba by³ walczyæ z g³odem, ch³odem i beznadziej¹. Po zwyciêstwie Sowietów nad Niemcami
komunizm wydawa³ siê wieczny,
ko³chozy wydawa³y siê wieczne, tak
jak zes³anie. „A jednak do domu
wróciliœmy” - zatytu³owa³ swoj¹
kolejn¹ ksi¹¿kê œp. Teofil Mikulski,
kronikarz dziejów Polaków deportowanych do okrêgu paw³odarskiego,
w której dostrzeg³em nazwisko Feliksa Kopackiego. I to, ¿e z Anglii
przyjecha³ po wojnie do rodziny
osiedlonej w £obzie. Kolejny andersowiec na Ziemi £obeskiej. Matka z
dwoma synami przyjecha³a z dalekiej
Syberii, ze Wschodu, ojciec, po kator¿niczych ³agrach wychodzi z Rosji i przez Iran, Irak, W³ochy, Angliê
i przyje¿d¿a z Zachodu. Wielka historia spiêta klamr¹ domykaj¹c¹ siê
w ma³ym £obzie na Pomorzu Za-

chodnim. I za chwilê m³odziutki Tadeusz „wystrzeli” z tego poobijanego œwiata przesiedleñców w wielki
œwiat opery. To jakby przejœæ z piek³a
do nieba, o ile niebo jest mo¿liwe na
ziemi, bo piek³o istnieje tu pod wieloma postaciami. Pan Tadeusz bêdzie o tym przypominaæ wielokrotnie, w ró¿nych wywiadach i rozmowach: Urodzi³em siê w Tarnopolu, na
Podolu, w 1940 roku wywieŸli nas do
Kazachstanu, po szeœciu latach
przyjechaliœmy do £obezu.
Przerwane dzieciñstwo
Wspomina beztroskie dzieciñstwo spêdzone we wsi Pomorzany
pod Tarnopolem, gdzie mieszkali
przed wojn¹. Ojciec by³ policjantem,
mama nauczycielk¹. „Wszystko, co
najpiêkniejsze, zachowa³em w mej
pamiêci z pomorzañskiego okresu,
runê³o wraz z niechcian¹ wojn¹, wraz
z wkroczeniem œmierdz¹cej dziegciem armii bolszewickiej. Prze¿yliœmy gehennê aresztowania Ojca,
miesi¹ce pe³ne trwogi i obawy o w³asne ¿ycie, zagro¿one szalej¹cymi
bandami rizunów, morduj¹cych w
bestialski sposób rodziny polskie,
wszystko co polskie” - napisze po
latach w krótkich wspomnieniach.
Matce z dwojgiem dzieci uda³o siê
uciec do Tarnopola, ale NKWD i tu
ich dopad³. Deportowano ich w
kwietniu 1940 roku do okrêgu paw³odarskiego w Kazachstanie. Tadzio
mia³ 11 lat, Leszek - 13. Na stepie
wypasali byd³o, wielb³¹dy, owce,
wypalali wapno z kamienia wapiennego. ¯eby prze¿yæ ³owili ryby i podkradali jaja z gniazd.
„Pamiêtam cudowny maj 1945
roku, radoœæ ze zwyciêstwa, zakoñczenia wojny, powo³ania komitetu
do spraw wyjazdowych, repatriacyjnych, przydzielanie wiz. Niestety,
musieliœmy przetrwaæ jeszcze jedn¹
zimê, jeden rok, do dnia, gdy po
sp³yniêciu kry, oczyszczeniu rzeki
odp³ynêliœmy do zbiorczego punktu
w Paw³odarze. Tu w koñcu kwietnia,
po kwarantannie, w 1946 roku, zdziesi¹tkowani przez choroby, g³ód i
mrozy wyruszyliœmy do Polski, do
domu” - wspomina. Dojechali do
dawnej granicy Polski w Baranowiczach. „Widok koœcio³a po tylu latach. Ludzie pe³zaj¹cy na kolanach
do Krzy¿a, p³acz, œpiewy modlitewne, dziêkczynienia Bogu za ocalenie
i modlitwy za tych, co zostali na tej
okrutnej obczyŸnie, bicie dzwonów,
zgie³k, uniesienie religijne... nigdy
tego nie zapomnê.”

Dzieciñstwo dokoñczone
w £obezie
Dotarli do £obezu na Ziemiach
Odzyskanych. Dla ludzi wyrwanych
z Kresów to by³ zupe³nie nowy œwiat.
Choæ obcy, by³ lepszy od tego, jaki
w³aœnie opuœcili. Radowa³ ju¿ sam
widok ziemniaków w piwnicach
opuszczonych domów, zielona trawa, kwitn¹ce drzewa. Mogli siê
wreszcie najeœæ. Ale za frontem ju¿
powoli posuwa³a siê kolektywizacja.
„Nas i wiele rodzin skierowano
do PGR-u. Dano tzw. mê¿czyznom –
15-16 latkom konie i postanowiono z
nas zrobiæ, w ramach reedukacji, fornali, z pozosta³ych - pracowników
rolnych. Dziêki naszej Mamusi, która czegoœ innego chcia³a dla nas, o
czym innym marzy³a, bior¹c na siebie obowi¹zek utrzymania rodziny,
wys³a³a nas jesieni¹ do szko³y. Przyspieszona „powszechna”, potem
gimnazjum i liceum w £obezie, to
piêkne lata, bodaj¿e najpiêkniejszy
okres mego ¿ycia” - napisze pan
Tadeusz we wspomnieniach.

Co pamiêta? Pa³ac w Rynowie, w
którym mieszkali. Gdy rozmawiamy
przez telefon, dopytuje o jego stan
obecny. Jest zawiedziony, gdy mówiê, ¿e to dzisiaj ruiny.
Gimnazjum w £obzie w 1949 koñczy 99 uczniów, wœród nich Tadeusz
Kopacki, razem ze œp. Tadeuszem
Barañskim. Ma ju¿ 20 lat. Ten rok by³
ostatnim rokiem funkcjonowania
gimnazjów. W roku nastêpnym Tadeusz Kopacki widnieje ju¿ na liœcie
absolwentów LO w £obzie. W tym
roczniku by³o ich tylko 15. Warto ich
przypomnieæ: Wincenty Alenowicz,
Irena Bulaszewska, Bogdan Cyunel,
Tadeusz Kopacki, Les³aw (Leszek)
Kopacki (starszy brat Tadeusza),
Maria Lipiñska, Andrzej £abuœ,
Mieczys³aw Okrój, Józef Palukiewicz, Aleksander Syk, Boles³aw
Szmygin, Krystyna Weiss, Janina
Wo³kowska, Wojciech ¯ebrowski,
Jerzy ¯urawski.
Dzisiaj wielu z nich ju¿ nie ¿yje,
ale wiêkszoœæ zd¹¿y³a spotkaæ siê
jeszcze w 1985 roku na I ZjeŸdzie
Absolwentów ³obeskiego liceum.
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zaœpiewa³by i dla nas...

Zosta³ s³ynnym œpiewakiem
Ten jeden raz pojawi³ siê na nim równie¿ Tadeusz Kopacki i da³ siê poznaæ m³odszym rocznikom. Po zaliczeniu matury wyje¿d¿a do £odzi.
Marzy mu siê muzykowanie.
Zupe³nie nie nasz tato
Ojciec, Feliks Kopacki, po aresztowaniu przez NKWD trafi³ do ³agru.
Uwolnienie przychodzi wraz z podpisaniem porozumienia Sikorski –
Majski o tworzeniu armii polskiej
przez gen. W³adys³awa Andersa. To
ratuje ¿ycie wielu zes³añcom, masowo umieraj¹cym w ³agrach od chorób, g³odu, zimna i kator¿niczej pracy. Feliks Kopacki wydostaje siê z
armi¹ do Iranu i przez W³ochy trafia
do Anglii. Po demobilizacji odnajduje rodzinê i na prze³omie paŸdziernika i listopada 1948 roku przyje¿d¿a
do £obza.
„Co go spotka³o, lepiej nie mówiæ, ale by³o nam l¿ej” - odnotowuje
syn. Gdy go pytam, jak zapamiêta³
powrót ojca po 7-letniej roz³¹ce odpowiada, ¿e nie by³ to ten sam cz³owiek, jakiego zna³ z dzieciñstwa.
£agry i wojenna tu³aczka mocno
odcisnê³y piêtno na jego psychice.
Ojciec, kiedyœ cz³owiek mocny, stanowczy, wróci³ cichy, za³amany. „Zupe³nie nie nasz tato!”. Po przyjeŸdzie
do £obezu musia³ meldowaæ siê na
posterunku milicji raz w tygodniu,
gdzie go stale przepytywano - gdzie
by³, co robi³, dlaczego tak póŸno
wróci³ do kraju. W koñcu pozwolono mu zatrudniæ siê w drukarni na ul.
Rapackiego, ju¿ nie istniej¹cej.
Drugi syn, Les³aw, czêsto wymieniany jako Leszek, zosta³ in¿ynierem i osiad³ w Stargardzie Szczeciñskim. Po latach zabra³ do siebie
starzej¹cych siê rodziców. Wszyscy

troje spoczywaj¹ na tamtejszym
cmentarzu.
Muzyczne inspiracje
Mo¿na powiedzieæ, ¿e muzyka i
œpiewanie by³y jego przeznaczeniem. Nie przerwa³a tego nawet zsy³ka na Sybir.
- Jako siedmioletni ch³opak w
Tarnopolu zacz¹³em graæ na skrzypcach. Po trzech latach naukê przerwa³a wojna. W latach 40. w Kazachstanie, dok¹d zosta³a wywieziona
ca³a moja rodzina, zauroczy³em siê
gr¹ na bajanie - rosyjskiej odmianie
akordeonu. Uwielbia³em s³uchaæ,
jak tamtejsi mieszkañcy graj¹ i œpiewaj¹. Po powrocie do Polski zabra³em siê wiêc za akordeon. W £odzi
œpiewaniem zainteresowa³ mnie
prof. Józef Lasocki. Trafi³em do klasy prof. Grzegorza Or³owa w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Muzycznej. Gdy w 1954 roku powsta³a Opera
£ódzka, pocz¹tkowo œpiewa³em
jako chórzysta, a rok póŸniej zadebiutowa³em solo parti¹ Damazego ze
„Strasznego dworu”. W sumie mia³em w repertuarze 48 partii operowych, cztery operetkowe, 22 oratoryjno-kantatowe. Karierê wokaln¹
zakoñczy³em w 1992 r. wystêpem w
Operze Narodowej w „Salome” Ryszarda Straussa w partii Heroda –
powie niedawno „Kalejdoskopowi”,
lokalnemu portalowi kulturalnemu.
To oczywiœcie ogromny skrót
jego kilkudziesiêcioletniej kariery
œpiewaczej. W £odzi, na scenie,
pozna³ swoj¹ ¿onê, Delfinê Ambroziak, sopranistkê, wieloletni¹ solistkê Teatru Wielkiego w £odzi, z któr¹
dzieli³ ¿ycie sceniczne i do dziœ ¿ycie
prywatne. O Tadeuszu Kopackim
mówi siê, ¿e to najwspanialszy

amant polskiej sceny operowej. Tenor, wieloletni solista Teatru Wielkiego w £odzi. Po studiach wokalnych w £odzi otrzyma³ w 1960 r. stypendium rz¹du w³oskiego na kontynuowanie nauki œpiewu przy teatrze
La Scala w Mediolanie. Wystêpowa³
w niemal ca³ej Europie. Do jego najwa¿niejszych ról nale¿a³y partie w
operach kompozytorów polskich.
W latach 1974-2002 zwi¹zany by³ z
Akademi¹ Muzyczn¹ w £odzi, czterokrotnie pe³ni³ funkcjê dziekana i
prodziekana Wydzia³u WokalnoAktorskiego.
Benefis w Teatrze Wielkim
W roku ubieg³ym Teatr Wielki w
£odzi przygotowa³ z wielk¹ pomp¹
benefis swojej najwiêkszej parze
œpiewaków. Wœród goœci wieczoru
by³ Bogus³aw Kaczyñski i uczniowie
Delfiny Ambroziak i Tadeusza Kopackiego, znani œpiewacy operowi.
A propos Bogus³awa Kaczyñskiego, znalaz³em tak¹ oto anegdotê
opowiedzian¹ przez niego w 2006
roku na XX Koœciañskim Koncercie
Noworocznym (relacja za gazet¹
koœciañsk¹).
- To moja druga wizyta. Pierwszy
raz by³em tu prawie trzydzieœci lat
temu - powiedzia³ Bogus³aw Kaczyñski witaj¹c siê z koœciañsk¹ publicznoœci¹. - Razem z ekip¹ poznañskiej telewizji realizowaliœmy tutaj
drugi akt „Barona cygañskiego”
Johanna Straussa. By³ piêkny gaj
brzozowy, a obok hotel i kana³. Jeœli
ktoœ z pañstwa wie gdzie to by³o, to
proszê powiedzieæ, bo chêtnie bym
jutro wst¹pi³ tam na moment. Bardzo
czêsto myœlê o tym miejscu… - przyzna³ i opowiedzia³ historiê, która
zdarzy³a siê w Koœcianie. - Do realizacji zaprosiliœmy dwa tabory cygañskie z Donem Wasylem. W g³ównych rolach zagrali Delfina Ambroziak i jej m¹¿ Tadeusz Kopacki. Wasyl by³ tak rozkochany w naszej primadonnie, ¿e chcia³ j¹ porwaæ. Jedynym wyjœciem by³o powiadomiæ go,
¿e ona ma mê¿a. Nie chcia³ wierzyæ
pytaj¹c: jaki to m¹¿, kiedy ona jest
Ambroziak, a on Kopacki? Wreszcie
Tadeusz Kopacki wys³a³ umyœlnych
po alkohol i do rana biesiadowaliœmy w taborze, przy ognisku, w tych
brzózkach. I tak uda³o siê zapobiec
porwaniu. Czujê siê spe³niony

Tadeusz Kopacki na zjeŸdzie abslowentów LO w £obzie w 1985 r. (stoi w
œrodku w czarnym garniturze).

I na zakoñczenie jeszcze fragment rozmowy z Tadeuszem Kopackim opublikowanej w Tygodniku

„Halka” S. Moniuszki w wykonaniu D. Ambroziak
i T. Kopackiego uwiecznione na znaczku pocztowym

Angora, 24 paŸdziernika 2013 roku.
- Jak¹ drog¹ trafi³ pan z Tarnopola na Podolu do £odzi?
- W ramach wywozu polskiej inteligencji przez Sowietów w 1940
roku znalaz³em siê w Kazachstanie,
gdzie przebywa³em 6 i pó³ roku. Po
powrocie do Polski po zrobieniu
matury w miasteczku £obez na Pomorzu Zachodnim przyjecha³em do
£odzi, aby kszta³ciæ siê muzycznie.
Gra³em ze s³uchu na akordeonie.
Trafi³em do Józefa Lasockiego w
Liceum Muzycznym i tak siê zaczê³o.
- Przez 40 lat kroczyliœcie
wspólnie przez ¿ycie, zadaj¹c k³am
opinii, ¿e ma³¿eñstwa artystyczne
trudno jest utrzymaæ. Co decydowa³o o powodzeniu waszego zwi¹zku?
- Po pierwsze mi³oœæ, po drugie
zauroczenie. Gdy ¿ona wyje¿d¿a³a,
ja prowadzi³em dom, gdy ja wyje¿d¿a³em, role siê odwraca³y. A ponadto radoœæ wspólnego istnienia.
To te¿ a’propos tego nieba, do
jakiego trafi³ z piek³a Sybiru. Potrafi³
przychyliæ je innym, œpiewaj¹c, co
znakomicie wyrazi³ Dariusz Paw³owski w Dzienniku £ódzkim z paŸdziernika 2013 r., relacjonuj¹c ów benefis:
„Przede wszystkim by³a to mo¿liwoœæ podziêkowania parze bohaterów za to, co uczynili dla ³ódzkiej
opery i muzyki w ogóle. Za talent,
którym tak szczodrze dzieli siê z melomanami. I za dar poruszania,
przekonania s³uchaczy, ¿e gdy chodzi o emocje, to nie ma jak œpiew”.
Gdy rozmawiamy przez telefon,
pan Tadeusz czêsto siê œmieje, jak
m³odzieniaszek. Po kilku rozmowach
wiem, ¿e ³¹czy nas £obez. Do tego
dorzuca placki ziemniaczane. Takich
rzeczy nie zapomina siê. ¯a³ujê tylko, ¿e nie zaœpiewa³ w £obezie, do
którego chyba têskni czasami i który
z sentymentem wspomina. Chyba
coœ straciliœmy. Mo¿e jednak uda mi
siê go namówiæ, by przyjecha³, powspomina³ i zaœpiewa³, choæby przy
ognisku, choæby tylko dla mnie.
Kazimierz Rynkiewicz
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Pierwsza taka relacja o pobycie biskupa Karola Wojty³y na sp³ywie kajakowym Reg¹

Wujek wzi¹³ moj¹ rêkê, po³o¿y³ na swoim
Jad¹c ze Œwidwina na
£obez, tu¿ przed
S³onowicami, po prawej
stronie, s¹ dwa
gospodarstwa.
W jednym z domów
mieszka³a i wychowa³a
siê pani Regina Barszcz,
wówczas Drzewiecka.
By³a wtedy dziewczynk¹
maj¹c¹ zaledwie 8 lat.
Pas¹c krowy nad Reg¹
spotka³a na ³¹ce biskupa
Karola Wojty³ê,
przysz³ego papie¿a
Jana Paw³a II.
Z krówkami ku wielkiej
historii
W czasie wakacji, tak jak na wsi,
pomaga³a w rodzicom w gospodarstwie. Do jej obowi¹zków nale¿a³o
pasanie krów. Codziennie rano goni³a je drog¹ na ³¹kê po³o¿on¹ za
Reg¹. Dzisiaj by³oby to niewykonalne, gdy¿ krowy zatarasowa³yby
uczêszczan¹ szosê ze Œwidwina do
£obza, ale w roku 1962 samochodów by³o bardzo ma³o. Je¿d¿ono
wozami konnymi i motocyklami.
Samochód pojawia³ siê z rzadka i
wtedy zgania³a krowy na pobocze.
Krowy codziennie pokonuj¹ce tê
drogê same wiedzia³y jak trafiæ na
³¹kê. Wystarczy³o wiêc, ¿e dziewczynka sz³a za nimi z psem. Tak te¿
by³o pewnego lipcowego dnia 1962
roku, ale ten dzieñ pani Regina zapamiêta³a na ca³e ¿ycie.

Za mostkiem na Redze
Szosê Œwidwin – £obez, przed
S³onowicami, przecina Rega, która
wije siê tu licznymi zakolami. Miejsce jest charakterystyczne, gdy¿
tu¿ przy motku jest skrêt do wsi Pó³chleb. Po drugiej stronie szosy
Rega obroœniêta jest sporym ju¿
lasem. Jednak w 1962 roku by³y tu
jeszcze ³¹ki. Minê³o przecie¿ pó³
wieku. Tu, na te nadrzeczne ³¹ki
pani Regina Drzewiecka prowadza³a krowy. Id¹c od S³onowic musia³a
min¹æ ³¹ki pegeerowskie, przejœæ
mostek i wejœæ na ³¹ki Nadleœnictwa, które rodzice dzier¿awili.

Nieznajomi nad rzek¹
- Pewnego razu pogoni³am krowy na ³¹kê, patrzê, a tam coœ siê
gotuje i ko³o ogniska chodzi kilka
doros³ych osób, mo¿e piêæ - szeœæ.
Troszkê siê ba³am, ale stopniowo,
razem z krowami, podchodzi³am do
tych ludzi. W koñcu mnie zauwa¿yli
i zaczêli ze mn¹ rozmawiaæ. Nakarmili
mnie, napoili i zaczêli wypytywaæ o
ro¿ne sprawy; czy jestem wierz¹ca,
ile nas jest w domu i o takie wszystkie sprawy. Od razu du¿e wra¿enie
zrobi³a na mnie jedna pani, pamiêtam
j¹ do dzisiaj, czarna, ³adna i chyba
studiowa³a medycynê, bo o tym rozmawiali.
W po³udnie popêdzi³am krowy z
powrotem do domu i opowiedzia³am
o wszystkim mamie, ¿e s¹ nad rzek¹
nieznajomi, z którymi rozmawia³am.
Mama z tat¹ troszkê siê zlêkli, bo w
tamtych czasach drog¹ czêsto ci¹gnê³y tabory cygañskie. Wsiedli na
motor Jawkê i pojechali zobaczyæ.
Jak wrócili, mama powiedzia³a –
dziecko nie bój siê, tam jest ksi¹dz.
Po po³udniu znowu popêdzi³am
krowy na tê ³¹kê. Spêdzi³am z nimi
ca³y dzieñ. Pamiêtam, ¿e czêstowali
mnie kanapkami z serem. Ten ser
zapamiêta³am, bo wtedy nie czêsto
siê to jada³o - wspomina pani Regina.

Wujek
- Gdy by³am pierwszy raz, nie
wiedzia³am, ¿e jest wœród nich
ksi¹dz, bo wszyscy byli ubrani zwyczajnie, jak turyœci. Dopiero mama mi
powiedzia³a. Dzisiaj uœwiadamiam
sobie, ¿e to by³ Karol Wojty³a, póŸniejszy papie¿ Jan Pawe³ II, bo wypytywa³ siê, czy chodzê do szko³y,
do koœcio³a, czy czytam ksi¹¿ki i o
wiele innych spraw. Interesowa³ siê
po prostu i rozmawia³ nawet z takim
jak ja dzieckiem. Czas szybko min¹³ i
musia³am wracaæ, krowy na noc zaprowadziæ do obory. Gdy odchodzi³am, nieznajomi powiedzieli, ¿e jak
przyjdê wczeœnie rano, to zobaczê
niespodziankê.

Msza przy kajaku
- Na drugi dzieñ trochê siê spóŸni³am, bo przysz³am nad rzekê przed
ósm¹, a tam ju¿ koñczy³a siê msza.
Akurat trwa³a komunia. Musieli zacz¹æ po siódmej. To mia³a byæ ta niespodzianka i by³a, bo by³am bardzo

Pani Regina Barszcz, z domu Drzewiecka, opowiada o swoim
spotkaniu z biskupem Karolem Wojty³¹.

zaskoczona, ¿e mo¿na mszê odprawiaæ na ³¹ce. Kajak by³ odwrócony,
le¿a³a na nim bia³a serwetka i krzy¿
sta³. To wywar³o na mnie ogromne
wra¿enie. Jako dziecko myœla³am, ¿e
msza mo¿e byæ tylko w koœciele.
Mszê odprawia³ ksi¹dz, a jeden z
mê¿czyzn mu pos³ugiwa³. To by³ biskup Karol Wojty³a, na którego
mówili Wujek i tak prosi³ te¿ mnie, by
do niego mówiæ. PóŸniej zaczêli siê
zbieraæ do dalszej drogi. Z tego spotkania najbardziej mi utkwi³o w pamiêci, gdy Wujek wzi¹³ moj¹ rêkê,
po³o¿y³ na swoim sercu i powiedzia³:
- Tylko siê nie chwal. Wtedy tego nie
rozumia³am, ale mama mi póŸniej
wyt³umaczy³a, ¿e oni siê bali. Tak to
mia³am zakodowane, ¿e bardzo ma³o
na ten temat mówi³am. Dzisiaj mówiê
panu pierwszy raz, publicznie.

Odp³ynêli
- Po mszy zaczêli zbieraæ siê do
dalszej drogi. Zwinêli dwa namioty,

zjedli œniadanie, zgasili ognisko i na
zakoñczenie zrobili mi zdjêcie pami¹tkowe z ca³¹ grup¹. Wsiedli do
kajaków, pomachali mi na po¿egnanie i odp³ynêli. To mog³o byæ miêdzy
dziesi¹t¹ a jedenast¹, na pewno by³o
jeszcze sporo przed po³udniem. Pamiêtam jak mówili, ¿e ktoœ na tym
szlaku ma do nich do³¹czyæ, ktoœ mia³
dojechaæ poci¹giem – pani Regina
stara siê przypomnieæ ka¿dy szczegó³. Najbli¿sza stacja kolejowa blisko Regi jest w Klêpnicy, nastêpna
w Prusinowie i £obzie.

Zaginiona fotografia
- Gdy zrobili mi zdjêcie, powiedzieli, ¿e przyœl¹, wiêc poda³am im
adres. Dzisiaj ju¿ nie pamiêtam po
jakim czasie, ale któregoœ dnia przyszed³ list, a w œrodku by³a ta fotografia. Dla mnie to by³a radoœæ, ¿e ktoœ
pamiêta³ i napisa³ do takiej dziewczynki. To by³o du¿e zdjêcie w bia³ej
kopercie, z dedykacj¹, ale ju¿ nie
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sercu i powiedzia³: - Tylko siê nie chwal
gina ukoñczy³a szko³ê podstawow¹,
której ju¿ nie ma. Mówi, ¿e rodzice
nauczyli j¹ ciê¿ko pracowaæ i szanowaæ to co siê ma. Liceum wieczorowe
ukoñczy³a w £obzie, doje¿d¿aj¹c do
szko³y autobusem. PóŸniej ukoñczy³a szko³ê pielêgniarsk¹ w Koszalinie.
Pracowa³a w przychodni miêdzyzak³adowej na ul. Polnej, póŸniej w ró¿nych gabinetach, ale najd³u¿ej w
rejestracji.
- W³aœnie dzisiaj mamy pogrzeb
naszego kierownika, doktora Ro¿añskiego. Bardzo dobry cz³owiek,
ludzki, wra¿liwy, fantastyczny wtr¹ca smutn¹ wiadomoœæ przy okazji wspomnieñ zwi¹zanych ze œwidwiñsk¹ s³u¿b¹ zdrowia.

U góry: Droga na £obez, biskup Karol Wojty³a ze studentami
biwakowa³ nad rzek¹ na ³¹ce przed mostkiem, gdzie dzisiaj roœnie las.
Na dole: widok na mostek na Redze jad¹c od £obza do Œwidwina; po
lewej stronie na opisywanej ³¹ce dzisiaj roœnie spory las.

pamiêtam, co by³o napisane. Robi³a
je ta pani, co by³a na medycynie. Ja
siedzia³am na pieñku, o obok mój
pies, czarny, Azor. Z ty³u sta³ papie¿
i mê¿czyŸni. Wydaje mi siê, ¿e by³a z
nimi ma³a blondyneczka, ale to jak
przez mg³ê. Z przodu ognisko, a przy
nim czarny okopcony garnek. Byliœmy specjalnie do zdjêcia ustawieni.
PóŸniej to zdjêcie mi gdzieœ przepad³o. Mo¿e ktoœ wzi¹³, po¿yczy³, mo¿e
jest gdzieœ u kogoœ w Œwidwinie zastanawia siê pani Regina.
Jeszcze w tym samym dniu dzwoniê do Muzeum Dom Rodzinny Jana
Paw³a II w Wadowicach. Siostra prowadz¹ca archiwum wypytuje co jest
na zdjêciu, zapisuje mój numer tele-

fonu i obiecuje, ¿e jak w zbiorach
natknie siê na takie zdjêcie, to da
znaæ. Trzeba je koniecznie odszukaæ,
bo to by³aby cenna pami¹tka dla
historii wspó³czesnej Œwidwina i
ca³ego szlaku wodnego Regi, któr¹
wówczas Karol Wojty³a przep³yn¹³
a¿ do morza.

Pielêgniarka z rejestracji
Jak potoczy³o siê dalsze ¿ycie
dziewczynki z czarnymi warkoczykami, dzisiejszej pani Reginy
Barszcz? Ojciec po piêciu latach
wojny wróci³ z robót przymusowych
w Niemczech. Osiedli³ siê na gospodarstwie w S³onowicach. Tutaj Re-

Jeszcze jeden
przyczynek do historii
Gdy rozmawiamy o wielu sprawach, to wiele siê przypomina. Na
przyk³ad to: - Ojciec z panem Trojanowskim postawili w S³onowicach
krzy¿ misyjny, na placu przy koœciele. To mog³y byæ lata 50. Ktoœ doniós³ na UB. Tatê i pana Trojanowskiego Urz¹d Bezpieczeñstwa wezwa³ na przes³uchanie. Tatê zabrali
a¿ do Koszalina. „Wa³kowali” go
dwa dni, by powiedzia³, kto im ten
krzy¿ kaza³ postawiæ. Chcieli, by powiedzia³, ¿e to proboszcz kaza³. Szukali na niego haka. A tata ci¹gle powtarza³, ¿e to oni sami go postawili.
Mama w domu kaza³a klêkaæ i modliæ
siê, bo takie czasy by³y, ¿e ludzi zabierali i nie wracali. PóŸniej ju¿ normalnie pracowa³ przy koœciele, z nie¿yj¹cym ju¿ panem Wi¹chem dzwonnicê naprawiali - wspomina.
Ale¿ tu tematów do opisania, do
kroniki dziejów wiosek, miast i Pomorza Zachodniego. Le¿¹ od³ogiem,
bezpañskie, zapomniane.

Szlak zupe³nie
zaniedbany
Wiadomo z ró¿nych Ÿróde³, ¿e
Karol Wojty³a p³yn¹³ Reg¹ z „Rodzink¹” tylko raz. Przez £obez, Resko, P³oty i Gryfice dotarli do Mrze¿yna, gdzie na pla¿y odprawili mszê.
Jest na ten temat krótka wzmianka w
ksi¹¿ce „Zapis drogi... Wspomnienia „Œrodowiska” o nieznanym
duszpasterstwie ksiêdza Karola
Wojty³y” (wyd. II, Kraków 2005), o
tym, jak na pla¿y wykopali dó³, w
którym Wujek odprawia³ mszê, a oni
otoczyli go wianuszkiem, by odgrodziæ od wœcibskich spojrzeñ.
Niestety, sp³yw Reg¹ jest najmniej opisany w literaturze. W ww.
ksi¹¿ce nazwa Regi pojawia siê tylko
dwa razy, we wspomnieniach
Krzysztofa Rybickiego i w kalendarium sp³ywów. Œwidwin i £obez po
razie, tylko w kalendarium. Informacje s¹ sk¹pe. Przez 25 lat nikt nie
pofatygowa³ siê zebraæ ich wiêcej,
gdy jeszcze ¿yli œwiadkowie tego
sp³ywu z „Rodzinki” Wujka. Dzisiaj
wiêkszoœæ ju¿ odesz³a. Jedyne gesty
wykonano wmurowuj¹c tablicê na
zamku w Œwidwinie i stawiaj¹c kamieñ nad Reg¹ w £obzie. To wystarczy³o, by wpisaæ Regê do Szlaków
Papieskich, jakich w Polsce jest sporo. Tylko tyle. Na stronach internetowych Œwdwina i £obza nie ma
wzmianek o tym szlaku i jego historii.
Najwiêcej informacji zebrano o Rudolfie Virchowie. £atwo siê kopiuje
i wkleja, trudniej wykonaæ jak¹œ pracê poszukiwawcz¹. Tak my tu pracujemy nad w³asn¹ histori¹.

Pilnujemy?

Modli³a siê
Gdy zachorowa³a, modli³a siê, by
nie umar³a, by Bóg pozwoli³ jej wychowaæ dzieci. Wychowa³a. Z
wdziêcznoœci pomaga innym. Na
stole stoi zupe³nie œwie¿e podziêkowanie za udzia³ w tegorocznej akcji
Œwi¹teczna Paczka. Ufundowa³a
tak¹ dla jednej z potrzebuj¹cych rodzin. - Nie sztuka braæ, sztuka dawaæ
- mówi krótko. Mo¿e to najwiêksza
pami¹tka po rodzicach i papie¿u, którego kiedyœ spotka³a na ³¹ce. Ka¿de
z nich na swój sposób pasa³o wtedy
swoje owieczki.

Na tablicy umieszczono cytat
Jana Paw³a II „Ja tam by³em - pilnujcie mi tych szlaków”. Pilnujemy?
Napis g³osi, ¿e „Biskup Karol
Wojty³a 30 lipca 1962 roku od Zamku
w Œwidwinie rozpocz¹³ z grup¹ m³odzie¿y sp³yw kajakowy rzek¹ Reg¹
do Batyku”. Nawet i to - w œwietle
wydarzeñ opisanych przez pani¹
Reginê Barszcz - mo¿e okazaæ siê
nieprawd¹. Wystarczy zestawiæ
daty.
Kazimierz Rynkiewicz
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JASE£KA W SP1 W £OBZIE
„Jak¿e mi³o powróciæ jest do
wspomnieñ pachn¹cych choink¹,
us³yszeæ radosne kolêdy i pastora³ki oraz obejrzeæ przedstawienie historii Bo¿ego Narodzenia…”
Szko³a Podstawowa nr 1 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w £obzie po
raz kolejny przygotowa³a „Rodzinne
Jase³ka”, zapowiadaj¹ce rych³e nadejœcie tradycyjnych œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Uroczystoœæ odby³a siê
16 grudnia 2014 roku w sali gimnastycznej.
Na prapremierê jase³ek zostali
zaproszeni najm³odsi goœcie, którzy
przybyli na przedstawienie jase³kowe z Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Ha³aba³y w £obzie. Natomiast
premiera uroczystoœci szkolnej dla
zaproszonych goœci, przyjació³
szko³y, rodziców i uczniów odby³a
siê póŸnym popo³udniem. Pani Dyrektor Beata Zapalska ceremonialnie
przywita³a goœci, z³o¿y³a ¿yczenia
bo¿onarodzeniowe i zaprosi³a do
wspólnego kolêdowania.
Uczniowie z klas: IVA, VA i VB,
pod kierunkiem p. Dominiki Gadziñskiej i p. Piotra Kowalczyka, przygotowali przepiêkne przedstawienie
jase³kowe o historii narodzenia Syna
Bo¿ego, w którym wyst¹pili jako
Pastuszkowie,Anio³owie, Trzej Królowie. Wcielili siê równie¿ w rolê:

Boga, Maryi, Józefa i urzêdnika.
M³odzi artyœci w³o¿yli w przygotowanie i zorganizowanie Jase³ek ca³e
swoje serduszka, co by³o powodem
do wzruszeñ niejednego widza. Rodzice uczniów poœwiêcili wiele pracy i inwencji twórczej w wykonanie
strojów dla swoich pociech.
Najpiêkniejsze kolêdy i pastora³ki zaœpiewali uczniowie z ko³a wokalnego, którego opiekunk¹ jest p. S³awomira Kiwa³a. Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ s³ucha³o siê wpadaj¹cych w
ucho kolêd: „Lulaj¿e, Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem” czy „PójdŸmy wszyscy do stajenki”, które sprawi³y, ¿e
ca³a sala widowiskowa wype³ni³a siê
radoœci¹. Atrakcj¹ wieczoru by³ równie¿ wystêp roztañczonej i rozœpiewanej grupy tanecznej „Jedyneczki”, za któr¹ odpowiedzialna by³a p.
Bo¿ena Korniluk. Pe³ne œwi¹tecznej
muzyki, z ciekaw¹ choreografi¹
przedstawienie by³o zwieñczeniem
uroczystoœci i sprawi³o, ¿e widzowie
zastanowili siê nad sensem istnienia
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
O wra¿enia artystyczne widzów
zadbali rodzice i nauczyciele: p. Ewa
Górny, p. Jolanta Œliwa, p. Ma³gorzata Zieniuk, p. Piotr B³a¿ejowski, p.
Anna Poczykowska-Œwirska i p.
Ma³gorzata ¯aczek. Za udekorowanie sali choinkami odpowiedzialny
by³ p. Dariusz Barczewski, a za przy-

gotowanie szopki bo¿onarodzeniowej p. Jaros³aw Œwirski i p. Marek
Buksa. Œwi¹tecznie wykonana dekoracja oddawa³a klimat magii i niezwyk³oœci.
Po przedstawieniu, zaproszeni
goœcie, mogli udaæ siê do kawiarenki, by skosztowaæ pyszne wypieki
przygotowane przez rodziców naszych uczniów. Urozmaiceniem uroczystoœci by³ równie¿ kiermasz
œwi¹teczny. P. Gra¿yna Tymoszczuk,
p. Agnieszka Buksa, p. Mariola Borys, p. Ma³gorzata Janczura i p. Joanna Mazurek sprzedawa³y ozdoby
œwi¹teczne wykonane z charyzm¹

przez uczniów, rodziców i nauczycieli podczas „Wieczoru z gwiazdk¹”.
Za zorganizowanie kawiarenki
odpowiedzialna by³a Rada Rodziców i nauczyciele: p. Ma³gorzata B³a¿ejowska, p. Aleksandra ¯uk-Kopczyñska i p. Danuta Szymanek, natomiast p. Agnieszka Buksa poœwiêci³y swój czas za wykonanie bo¿onarodzeniowych zaproszeñ i plakatów
jase³kowych.
Wszystkim, którzy przyczynili
siê do zorganizowania tej œwi¹tecznej uroczystoœci, serdecznie dziêkujemy za pomoc i sumienn¹ pracê.
(D. Gadziñska)

Kolêdowanie w SP w Starogardzie
19 grudnia by³ wspania³ym
dniem. Z pani¹ Teres¹ Marcinkowsk¹ przygotowywaliœmy siê do
klasowej wigilii i jase³kowego wystêpu.
Piêknie przygotowaliœmy stó³
wigilijny. Ka¿dy przyniós³ z domu
s³odkoœci, barszczyk , uszka . Podzieliliœmy sie op³atkiem , z³o¿yliœmy
sobie ¿yczenia i zasiedliœmy do
wspólnego biesiadowania. Tak by³o
we wszystkich klasach.
Nastêpnie odby³ siê wystêp jase³kowy pod has³em „Nasze kolêdowanie”. Ksi¹dz Grzegorz Chmiel czyta³ Ewangeliê wg œw. £ukasza. Gdy
brzmia³y s³owa z Biblii mówi¹ce o narodzeniu Jezusa my wychodziliœmy
na scenê. Najpierw pojawili siê Trzej
Królowie, póŸniej Maryja z Dzieci¹tkiem i , z Józefem a na koñcu Anio³y.
Magdalena Kielek zaœpiewa³a
piêkn¹ kolêdê Zbigniewa Preisnera
„Kolêda dla zapomnianych”. Wszyscy bardzo sie wzruszyli. Magda
dosta³a gor¹ce brawa. Kolejnym
punktem programu by³ koncert
akordeonowy pana Naklickiego.
Wystêp ten zosta³ zasponsorowany
przez Stowarzyszenie Edukacyjno -

Oœwiatowe „Starogródek”. Wspólnie œpiewaliœmy kolêdy i pastora³ki.
Œwietnie sie bawiliœmy, nawet uda³o

siê nam zaœpiewaæ na dwa g³osy.
Wigilia klasowa i szkolne jase³ka
by³y w tym roku dla nas wielkim prze-

¿yciem. Widzieliœmy siê ostatni raz
ze wszystkimi w tym roku. Zobaczymy siê dopiero za rok… Klasa VI

WÊGORZYNO
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Trzech Miko³ajów z rowerami
(WÊGORZYNO) 6 grudnia w
hali sportowo-widowiskowej w Wêgorzynie odby³a siê zabawa miko³ajkowa, której organizatorem by³a
Gmina Wêgorzyno z burmistrz Monik¹ KuŸmiñsk¹.
Oprócz zabawy i wielu konkursów dzieci mia³y okazjê spotkaæ siê
z Miko³ajem i dostaæ od niego paczkê. Miko³ajów w tym roku by³o a¿
trzech, co œwiadczy o tym, ¿e dzieci
z gminy Wêgorzyno by³y w tym roku
bardzo grzeczne. Podczas zabawy
odby³o siê wrêczenie nagród w konkursie „Woda Ÿród³em ¿ycia”, którego organizatorem by³a Gmina Wêgorzyno przy wspó³pracy z Wodoci¹gami Zachodniopomorskimi sp. z
o.o. Goleniów. Wodoci¹gi Zachodniopomorskie objê³y konkurs patronatem i zafundowa³y wspania³e nagrody dla wygranych.
Podajemy listê uczniów, którzy
zostali nagrodzeni w tym konkursie.
Wrêczenia nagród dokonali burmistrz Monika KuŸmiñska wraz z
przedstawicielem sponsora Wodoci¹gów Zachodniopomorskich panem Jerzym Œcieszko. Gratulujemy
Uczestnicy:
SP w Wêgorzynie
SP w Runowie Pomorskim.
Gimnazjum
Przedszkola
0-III
MP3+ P16 - Tomasz Kowal

MP3+ P16 - Anna Rubach
Rower - Kamil Krzaczek
6 zestawów do æwiczeñ
w tym:
Wêgorzyno - 3
Mieszewo - 1
Sielsko - 1
Cieszyno - 1
IV-VI

Rower - Mateusz Bernat
Rower - Mateusz Jasek
0-III
P4 - Amelia Kisa³a
P4 - Weronika Rataj
MP3+ P16 - Emilia Matuszko
IV-VI
MP3 - Micha³ Liczbiñski
MP3 - Weronika Wojnarowska

0-III
P4 - Roksana Jasik
P4 - Szymon Halama
MP3+ P4 - Tomasz Lubañski
IV-VI
P4 - Bart³omiej Grekowicz
P4 - Aleksandra Acman
Na zabawê Miko³ajkow¹ zapraszamy
w przysz³ym roku. Do zobaczenia.

Debata wychowawcza dla rodziców
W Gimnazjum im. Or³a Bia³ego
w Wêgorzynie odby³a siê 9 grudnia
2014 r. debata wychowawcza dla rodziców. Has³em przewodnim tegorocznego spotkania by³y: „Zagro¿enia œrodkami psychoaktywnymi
wœród osób nieletnich”.
Inicjatorami tematyki debaty
byli rodzice, którzy zg³osili potrzebê
poruszania problemów zwi¹zanych
z uzale¿nieniami i przeciwdzia³ania
im.
Debatê przeprowadzili przedstawiciele policji: nadkom. Jacek Kamiñski zastêpca Naczelnika Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego w £obzie, kom. Bart³omiej Deptu³a zastêpca Naczelnika Wydzia³u
Kryminalnego w £obzie, st. asp.
Mariusz Ró¿ycki kierownik Posterunku Policji w Wêgorzynie, m³.
asp. Arleta Szwaciñska z KPP w
£obzie, a tak¿e terapeuci Stowarzyszenia MONAR w Grabowie: pan
Wojciech Dopiera³a i pan Miros³aw
Wolañski.

Na debatê przyjêli równie¿ zaproszenie pani Monika KuŸmiñska burmistrz Wêgorzyna i pan Bartosz
Winsztal stra¿nik miejski w Wêgorzynie.
Na pocz¹tku spotkania wyst¹pi³a pani Arleta Szwaciñska, która w
swojej prezentacji omówi³a najczêœciej stosowane substancje psychoaktywne oraz ich konsekwencje
i negatywny wp³yw na organizm
m³odego cz³owieka. Nastêpnie g³os
zabrali panowie ze Stowarzyszenia
MONAR, którzy od lat zajmuj¹ siê
prac¹ z uzale¿nion¹ m³odzie¿¹.
Zwrócili uwagê na zagro¿enia p³yn¹ce równie¿ z uzale¿nienia od telefonów komórkowych, gier komputerowych i dopalaczy. Mówili, jak
wa¿na jest bliska i ciep³a relacja
rodzica z w³asnym dzieckiem, a tak¿e obserwowanie niepokoj¹cych
zmian w zachowaniu i szybkie reagowanie.
W debatê w³¹czyli siê równie¿
rodzice, którzy zadawali pytania zaproszonym goœciom.

Podczas spotkania rodzice mogli
zapoznaæ z dodatkowymi materia³ami informacyjnymi, ulotkami i broszurami na temat problematyki zagro¿eñ.

Spotkanie by³o wa¿ne i cenne.
Uœwiadomi³o nam, ¿e mi³oœæ do
dziecka nie mo¿e przys³aniaæ i t³umaczyæ wszystkiego. Nale¿y kochaæ,
ale te¿ bacznie je obserwowaæ. (kp)
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OG£OSZENIA DROBNE

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

tygodnik ³obeski 23.12.2014 r.
(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

ROLNICTWO

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Motoryzacja

Region

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Dom w Radowie Ma³ym 80 mkw. po
remoncie sprzedam lub zamieniê
na ma³y domek/bliŸniak w powiecie
³obeskim, centrum wsi, du¿a dzia³ka 1500 mkw., budynek gosp., 2
gara¿e, cena 185000 z³. Tel.
501894828.
Dom w Resku, 80 mkw., do ma³ego
remontu sprzedam, dzia³ka 750
mkw., blisko parku. Cena 135000
z³. Tel. 884824309.

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê C+E (WALTER), W³ochy-Szwecja. Tel. 607
585 561.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam rower rehabilitacyjny
"Tolek" cena 1.150 do negocjacji.
Tel. 91 397 31 67 (w godz. 10-16)
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

Dzia³kê budowlan¹ z warunkami
zabudowy blisko Lidla sprzedam w
£obzie, 197 mkw., mo¿liwoœæ przyjmowania reklam i czerpania dochodu, cena 40000 z³, £obez, tel.
501894828.
Sprzedam dom jednorodzinny, 170
mkw., dzia³ka 950 mkw. (szklarnia)
wszystkie media z wyposa¿eniem,
£obez Niegrzebia 12, cena
330.000 z³ do negocjacji. Tel. 663565-305.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê w P³otach 3070
mkw. lub 1/2 tego. Tel. 696 160 731.

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Unimie 14., do wynajêcia mieszkanie 2-pokojowe, w³asne c.o.,
³azienka. Cena do uzgodnienia. Tel.
518-417-838.

Transport towarów oraz laweta:
Polska, Niemcy, Holandia, Belgia, Dania. Tel. 665 802 167.

Us³ugi elektroinstalacyjne, instalacje elektro–budowlane, monta¿
bram, monitoringu i domofonów.
Tel. 696 443 643
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

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

Opony zimowe u¿ywane Kumho
Izen 4 szt. komplet, 225/60/17,
cena 550 z³, £obez, tel. 501894828.
Opony zimowe u¿ywane Cooper
Wheathermaster, 3 szt. w cenie 2,
205/70/15, cena 150 z³, £obez, tel.
501894828.
Pojedyncza opona letnia nowa
Hankook Optimo 225/60/17 na nowej alufeldze od Kia Sportage,
cena 500 z³, £obez, tel. 501894828.

Reklama
w Tygodniku
£obeskim
Tel. 91 39 73 730

Daj¹c og³oszenie do Tygodnika £obeskiego
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
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„Rodzinne Spotkanie Op³atkowe”
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku
(RESKO) W Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku odby³o siê
12.12.2014 r. coroczne „Rodzinne
Spotkanie Op³atkowe”.
Na uroczystoœci obecnych by³o
oko³o 160 osób. Oprócz Mieszkañców Domu, w spotkaniu uczestniczy³y rodziny, przyjaciele, znajomi
Mieszkañców i zaproszeni goœcie, a
wœród nich: starosta Pawe³ Marek,
wicestarosta Gra¿yna Karpowicz,
Andrzej Gradus - cz³onek Zarz¹du
Powiatu, Barbara Basowska i Józef
Leœniak - radni Rady Powiatu, dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
Wies³aw Ma³y, dyrektor PCPR Katarzyna B³aszczyk, wicedyrektor
PCPR Bo¿ena Wielgus, Agnieszka
Kardasz – dyrektor CIS „Od Nowa”
w £obzie, £ukasz Wójcicki – wicedyrektor CIS w £obzie, ks. proboszcz Miros³aw Socha, El¿bieta
Kuc - nauczycielka Gimnazjum w
Resku oraz m³odzie¿ z Gimnazjum w
Resku.
„Cicha noc, œwiêta noc, pokój
niesie ludziom wszem, a u ¿³óbka
matka œwiêta czuwa sama uœmiechniêta, nad dzieci¹tka snem...” - takimi oto ciep³ymi s³owami rozpoczê³o siê „Rodzinne Spotkanie Op³atkowe” w naszym Domu. Mieszkañcy
oraz ich najbli¿si, a tak¿e zaproszeni
goœcie, w ciszy i pe³nym skupieniu
zaœpiewali wspólnie tê kolêdê. Kolorowe migaj¹ce œwiate³ka na choinkach, ¿³óbek z Jezuskiem i Matk¹
Œwiêt¹ w tle klêcz¹c¹, stworzy³y aurê

œwi¹tecznego nastroju. Pozostaj¹c
w tym piêknym klimacie, dyrektor
Maria Paprocka-Wall powita³a serdecznie wszystkich, którzy przybyli
na tê uroczystoœæ. Pokrótce przedstawi³a sytuacjê Domu i z³o¿y³a
œwi¹teczno-noworoczne ¿yczenia.
Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê starosta
Pawe³ Marek, który oprócz ciep³ych
¿yczeñ podziêkowa³ równie¿ za zaproszenie.
Mieszkañcy wspólnie z M³odzie¿¹ z Gimnazjum, pod opiek¹ pani
El¿biety Kuc, przedstawili jase³ka,
bêd¹ce dope³nieniem tego cudownego klimatu, jaki towarzyszy spotkaniu, bowiem wprowadzaj¹ w
szczególny nastrój zbli¿aj¹cych siê
wielkimi krokami œwi¹t. Nie zabrak³o
tradycji nabo¿eñstwa, które poprowadzi³ ks. proboszcz Miros³aw Socha, podzielenia siê op³atkiem, a tak¿e skosztowania wigilijnych potraw,
przygotowanych na tê œwi¹teczn¹
okazjê.
Nie oby³o siê równie¿ bez wizyty
Œw. Miko³aja z workiem podarunków, na które wszyscy czekali z niecierpliwoœci¹. Ka¿de spotkanie przy
wigilijnym stole w naszym Domu
jest dla Mieszkañców i ich rodzin
wyj¹tkowe i szczególne. Pozwala
cieszyæ siê nowin¹ Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e daje mo¿liwoœæ spotkania
i spêdzenia kilku cudownych chwil z
bardzo bliskimi osobami w tak szczególnym dniu.
Teresa K³osowska, kierownik
Terapii Zajêciowej w DPS Resko

Turniej Par Bryd¿a Sportowego

Spotkanie
miko³ajkowe przy
stolikach bryd¿owych
(£OBEZ) 14 grudnia odby³ siê
Turniej Par Bryd¿a
Sportowego zwany
„Miodowym”, gdy¿
nagrodami by³y s³oiki
z miodem i ich pochodne.
G³ównym sponsorem by³ nasz
kolega bryd¿owy W³. Kutynia.
Wspomogli go Zb. Niedziela
oraz A. Sêdecki. W turnieju udzia³
wziê³o 13 par. Zwyciê¿y³a para A.
Ko³tonowski - H. Wojtowicz z

£obza. Nastêpne miejsca kolejno
zajêli: J. Hryniewicz - J. Karczewski –
Drawsko, J. £abaziewicz-A. Sêdecki
z £obza.
Pierwsze trzy pary otrzyma³y
nagrody w postaci s³oików miodu.
Ponadto wœród pozosta³ych rozlosowano cztery upominki: s³oiki miodu, py³ku pszczelego oraz nalewki na
miodzie.
Sêdziowa³ p. Piotr Nejman ze
Œwidwina. Dziêkujemy sponsorom
za ufundowanie nagród w postaci
po¿ytku pszczelego.
RW

Wró¿by wigilijne
Wieczór Wigilijny prócz znaczenia religijnego bogaty jest w ro¿nego rodzaju tradycje i wró¿by. Wró¿by zwi¹zane s¹ zarówno z pogod¹,
zdrowiem, d³ugoœci¹ ¿ycia, a nawet
odpowiadaj¹ na pytanie czy s¹dzone jest staropanieñstwo czy mo¿e
szybkie zam¹¿pójœcie. Niektóre
wró¿by traktowane s¹ powa¿nie,
inne z przymru¿eniem oka, dostarczaj¹c spor¹ dawkê œmiechu. A skoro œmiech to zdrowie, przypominamy
o kilku wró¿bach na ten szczególny
dzieñ, dzieñ, w którym bardzo wiele
wykonywanych przez nas czynnoœci, a nawet nastrój maj¹ symboliczne znaczenie.
Siadaj¹c do wieczerzy wigilijnej
warto mieæ na sobie ubranie, które
ma wszyte kieszenie. Dobrze mieæ
bowiem przy sobie pieni¹dze, ma to
zagwarantowaæ to, ¿e w ci¹gu roku
nigdy nam ich nie zabraknie.

Kolejnym gwarantem powodzenia w finansach jest dobrze znany
zwyczaj noszenia ³uski ze spo¿ytego
podczas wigilii karpia w portfelu – tê
nale¿y nosiæ przy sobie przez ca³y
rok.
Osoby samotne, poszukuj¹ce
mi³oœci mog¹ zajrzeæ w przysz³oœæ i
dowiedzieæ siê, czy zakochaj¹ siê w
nastêpnym roku. Wystarczy zjeœæ
jab³ko i policzyæ ile mia³o pestek, liczba parzysta oznacza, ¿e osoba wró¿¹ca sobie bêdzie zakochana, a jeœli
pestek jest powy¿ej szeœæ, to pe³nia
szczêœcia gwarantowana.
Wró¿by wigilijne s¹ jednak nie
tylko dla panien. Podczas dzielenia
siê op³atkiem pary musz¹ uwa¿aæ,
aby ani jeden okruszek nie upad³ na
pod³ogê, jeœli tak siê stanie ktoœ trzeci mo¿e do³¹czyæ w nadchodz¹cym
roku. A z tego tytu³u jeden z ma³¿onków nie bêdzie zadowolony.
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Megality ziemi ³obeskiej
Ziemia ³obeska to piêkny i jeden
z najczystszych ekologicznie rejonów Polski. Przywo³aæ mo¿na w tym
miejscu chocia¿by tzw. Wzgórze
Lotników (1) z okolic £obza – jeden
z najbardziej magicznych zak¹tków regionu zachodniopomorskiego.
Poza niew¹tpliwymi walorami
przyrodniczymi nale¿y pamiêtaæ tak¿e o tych kulturowych tak¿e archeologicznych. Dotychczas Ziemia
£obeska – w kontekœcie wystêpowania konstrukcji megalitycznych nie by³a wymieniana w literaturze archeologicznej. Jak siê okazuje zupe³nie nies³usznie (2). Projekt, który realizujemy od kilku lat w KatedrzeArcheologii, maj¹cy na celu inwentaryzacjê tych pradziejowych obiektów
na terenie Pomorza Zachodniego
dostarczy³ nam nowych, bardzo ciekawych informacji. Poni¿ej zaprezentuje kilka wybranych przyk³adów, które s¹ najlepszym dowodem
na to, ¿e wspomnianym terenie kilka
tysiêcy lat temu wznoszono te tajemnicze budowle.
W Be³cznej (nazwa niemiecka
miejscowoœci: Neukirchen) mia³o
znajdowaæ siê „³o¿e olbrzymów” z
„wielkimi kamieniami” po stronie
wschodniej odkryte w 1826 roku.
Znamy doœæ dok³adne jego wymiary: d³ugoœæ – 60 stóp, szerokoœæ - 18
stóp, wysokoœæ 1,5 stopy (dane wg
E. Waltera); d³ugoœæ – 17,5 m, szerokoœæ – 5, 2 m, wysokoœæ – 0,45 m
(dane przeliczone przez L. Koz³owskiego). By³ on zorientowany na osi
E-W. Nie by³ badany wykopaliskowo i niestety nic nie wiemy na temat
jego ewentualnego wyposa¿enia. W
miejscowoœci Bonin (nazwa niemiecka miejscowoœci: Bonin), a dok³adnie na E od niej zlokalizowano
„groby olbrzymów” czêœciowo rozkopane. Brak jest informacji na temat
ich wymiarów, orientacji i wyposa¿e-

nia. Jeszcze mniej wiemy na temat
obiektów megalitycznych z Karnic
(nazwa niemiecka miejscowoœci:
Karnitz) oraz Radowa Ma³ego (nazwa niemiecka miejscowoœci: Klein
Raddow). O ich obecnoœci mówi¹
jedynie lakoniczne wzmianki, znalezione w teczkach archiwalnych miejscowoœci w Archiwum Muzeum
Narodowego w Szczecinie. W £abuniu Wielkim (nazwa niemiecka miejscowoœci: Labuhn) znajdowa³y siê w
przesz³oœci 3 grobowce trójk¹tne
(tzw. kujawskie), skierowane podstawami na E. Ich wymiary wynosi³y: 6-9 m x 2-2,5 m i by³y zorientowane
na osi E-W. Tak¿e w tym przypadku
brak jest informacji na temat inwentarza. Warto dodaæ, i¿ zosta³y odkryte w po³owie XIX wieku, a L. Koz³owski wspomina, ¿e by³y otoczone krêgami kamiennymi. W kontekœcie
miejscowoœci Runowo (nazwa niemiecka miejscowoœci: Runow)
wspomina siê o obecnoœci 3 „grobów olbrzymów”, o czym mia³ donieœæ niejaki Ledebur w 1831 roku.
Nieokreœlona iloœæ grobowców z
nasypami trójk¹tnymi zosta³a zarejestrowana w Skwyrowicach (nazwa
niemiecka miejscowoœci: Schofanz).
Mia³y byæ one podobne do grobowców z £abunia Wielkiego i byæ tak
samo zorientowane.
Nowych informacji dostarczy³o
te¿ studiowanie niemieckich map z
koñca XIX i 1 po³owy XX wieku (tzw.
Mestischblättery). Na arkuszu 2358
Gr. Borckenhagen (Borkowo Wielkie) na N od miejscowoœci Zachow
(Czachowo) mia³o znajdowaæ siê
„wzgórze olbrzymów” (HünenBerg, 3). Weryfikacja terenowa pokaza³a, ¿e faktycznie w tym miejscu,
w lesie na niewielkim wyniesieniu,
znajduj¹ siê pozosta³oœci kamiennych konstrukcji otoczone kamiennym krêgiem (4, 5, 6).
Warto przywo³aæ te¿ wyniki ana-

liz toponomastycznych, wskazuj¹cych na wystêpowanie w nazwach
miejscowych œladów istnienia
cmentarzysk megalitycznych w
przesz³oœci, np. s³ynne „groby olbrzymów” – Hünengrab. W naszym
przypadku s¹ to nastêpuj¹ce miejsca: Grzêzno (Hünkenberg, czyli
wzgórze olbrzymów), Komorowo
(Die Stein Riege, Steinbrink, czyli
grupa kamieni, stos kamieni), Krzemienna (Hünebag, Hünenberg, czyli
wzgórze olbrzymów), S³udwia (Teufelsberg, Stückchen am Steinbrink,
czyli diabelskie wzgórze, stos kamieni), Wielot (Hünenberg, czyli
wzgórze olbrzymów).
Na zakoñczenie warto przywo³aæ
wspó³czesne i trzeba przyznaæ doœæ
zaskakuj¹ce nawi¹zania do konstrukcji megalitycznych. Otó¿ na
tzw. Wzgórzu Rolanda (w roku 1922
mieszkañcy miasta postanowili
uczciæ pamiêæ 208 poleg³ych w czasie I wojny œwiatowej mieszkañców
£obza i postawiæ im pomnik Rolanda
na specjalnie usypanym do tego
celu kopcu) w samym £obzie mo¿emy natkn¹æ siê na takie budowle jak
dolmen czy kromlech (7, 8).
Warto tak¿e zaakcentowaæ potencja³ zaprezentowanych obiektów
w kontekœcie nowej subdyscypliny,

jak¹ jest archeoturystyka. Megality,
nazywane zreszt¹ niekiedy „polskimi piramidami”, s¹ z pewnoœci¹ jednymi z najbardziej spektakularnych
obiektów archeologicznych. Mo¿na wskazaæ wiele miejsc w Polsce
(Borkowo, Gaj, Sarnowo, Wietrzychowice) i nie tylko (Visbek w Niemczech), gdzie zosta³y zagospodarowane turystycznie jako jeden z kluczowych elementów skansenów i
rezerwatów
archeologicznych.
Mo¿e warto by³oby po³¹czyæ potencja³ przyrodniczy oraz kulturowy ziemi ³obeskiej tworz¹c nowy, atrakcyjny produkt turystyczny.
Na zakoñczenie nale¿y podkreœliæ, ¿e przy badaniach tego typu i
promocji zabytków bardzo wa¿ne
jest wsparcie lokalnej spo³ecznoœci.
Cennymi radami i du¿¹ pomoc¹ w
czasie trwaj¹cych prac wykaza³ siê
szczególnie Pan Bogdan Przyby³a,
który zainicjowa³ dzia³ania terenowe
na Ziemi £obeskiej. Bardzo ciekawych informacji dostarczy³ te¿ Pan
Karol Zbróg. Dlatego w tym miejscu
serdecznie im za to dziêkujê.
Dr Agnieszka Matuszewska,
Katedra Archeologii Uniwersytetu
Szczeciñskiego zdjêcia: dr A. Matuszewska, M. Schiller.
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Hej kolêda,
kolêda…

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to piêkny czas, z
którym wi¹¿e siê wiele zwyczajów. Jednym z
niech s¹ jase³ka, które przenosz¹ wszystkich w
czasy narodzin Chrystusa.
19 grudnia 2014r. w Szkole Podstawowej w
Wêgorzynie odby³o siê przedstawienie jase³kowe. W tym roku przygotowali je uczniowie klas 0V pod opiek¹ A. Gibki, J. Lasockiej, V. Konefa³ i A.
Wieczorek.
Monta¿ s³owno-muzyczny wprowadzi³ spo³ecznoœæ uczniowsk¹ i zaproszonych goœci w
atmosferê radosnego oczekiwania na przyjœcie Jezusa. W rolach g³ównych wyst¹pili uczniowie
klasy III b - Marysia Oœci³owska, która zagra³a rolê
Maryi oraz Karol Mielcarek, który wcieli³ siê w
postaæ Józefa. Przedstawienie nawi¹zywa³o do
czasów wspó³czesnych, na scenie mogliœmy zobaczyæ: hotelarza, portiera, sportowców, anio³y… Wystêpy m³odych aktorów urozmaici³y kolêdy w wykonaniu uczniów, w tym laureatów
Szkolnego Konkursu Kolêd.
Po przedstawieniu g³os zabra³a pani dyrektor,
która podziêkowa³a m³odym aktorom oraz ich
opiekunom za piêkny wystêp i z³o¿y³a wszystkim
¿yczenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz udanej i bezpiecznej przerwy œwi¹tecznej.
Na koniec ¿yczenia bo¿onarodzeniowe z³o¿y³
zebranym ksi¹dz Karol Wójciak, który równie¿
podziêkowa³ za piêkne przedstawienie.
Po apelu odby³y siê wigilie klasowe. W atmosferze pe³nej mi³oœci, ¿yczliwoœci nast¹pi³o dzielenie siê op³atkiem i wzajemne sk³adanie ¿yczeñ. Jak
nakazuje tradycja na klasowych ³awkach nie zabrak³o wigilijnych potraw i dekoracji, dziêki którym w ca³ej szkole zapachnia³o œwiêtami…
A. W.
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WYBIERAMY NAJLEPSZEGO URZÊDNIKA

G³osujemy do koñca roku!
W trzecim wydaniu Tygodnika £obeskiego w
tym roku rozpoczêliœmy plebiscyt, w którym Czytelnicy mieli wybraæ najlepszego urzêdnika.
Poni¿ej przedrukowujemy treœæ tekstu, w którym wyjaœnialiœmy zarówno cel, jak i zasady, zgodnie z którymi zostanie przyznana nagroda.
W tym roku mijaj¹ 24 lata samorz¹dnoœci na
poziomie gminnym, 15 lat na poziomie powiatowym (12 lat naszego powiatu) i 15 lat od powstania
samorz¹du wojewódzkiego.
O ile nie mamy bezpoœredniego wp³ywu na to,
co dzieje siê w urzêdach w Szczecinie o tyle tu na
miejscu znamy naszych w³odarzy i urzêdników. W
tym roku odbêd¹ siê wybory, które czasami s¹ jedyn¹ form¹ wyra¿ania opinii spo³ecznej na temat
wójtów, burmistrzów i radnych. My chcemy pójœæ
dalej i otworzyæ mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê na
temat pracy nie tylko burmistrzów, wójta, radnych,
ale i urzêdników poszczególnych gmin, pracowników instytucji i organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych. Drukujemy plebiscyt, wraz z kuponem, do
którego nale¿y wpisaæ imiê i nazwisko osoby, na
któr¹ g³osujemy. Plus przy nazwisku oznacza aprobatê dla jego pracy i zadowolenie z niej, minus niezadowolenie z poziomu obs³ugi.

Podkreœlamy, ¿e to Wy drodzy Czytelnicy sami
typujecie osoby i to od Was zale¿y czyje nazwiska
znajd¹ siê na liœcie i jak¹ otrzymaj¹ ocenê.
My, ze strony redakcji ograniczamy siê jedynie do wpisywania nazwisk i ocen nades³anych
przez Pañstwa. Lista instytucji ma byæ jedynie
pomoc¹ w wybraniu kandydatów do oceny, nie
jest jednak list¹ zamkniêt¹.
Osoba, która zdobêdzie najwiêcej plusów przy
nazwisku, otrzyma nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³
ufundowan¹ przez redakcjê oraz sponsora Marcina Pietrzyka.
Po zsumowaniu punktów zostanie równie¿
wybrany „samorz¹d z klas¹”.
Tak jak pisaliœmy, rozpoczynaj¹c plebiscyt i
powielaj¹c ten tekst wielokrotnie, nie sumujemy
plusów i minusów poszczególnych urzêdników.
Sumujemy jedynie poszczególne urzêdy.
Kupony z g³osowaniem przyjmujemy do pi¹tku 31 grudnia 2014 roku. Wyniki podamy na pocz¹tku stycznia.

Najlepsi
Dotychczas najwiêcej plusów zdoby³y:
Anna Szymañska radna Rady Miejskiej w Resku
(568),
Magdalena Chmura pracuj¹ca w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w £obzie (434)
oraz Edyta Klepczyñska
(307)
i to te panie walcz¹ obecnie o laur najlepszego urzêdnika.

Dotychczasowe wyniki urzêdów:
Starostwo Powiatowe w £obzie
PLUSY 820,
MINUSY 371,
Urz¹d Miejski w Resku
PLUSY 1496,
MINUSY 1354,
Urz¹d Miejski w Dobrej
PLUSY 60,
MINUSY 53,
Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
PLUSY 42,
MINUSY 80,
Urz¹d Miejski w £obzie
PLUSY 1389,
MINUSY 1564,

Kupon
+

nr 48

pozytywnie oceniam

po zsumowaniu 449 G£OSÓW POZYTYWNYCH
po zsumowaniu 142 G£OSÓW POZYTYWNYCH
po zsumowaniu 7 G£OSÓW POZYTYWNYCH
po zsumowaniu 38 G£OSÓW NEGATYWNYCH
po zsumowaniu 175 G£OSÓW NEGATYWNYCH

5 000
nagrody

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

Sponsorzy:
miejsce jego zatrudnienia..............................................................
Marcin
Pietrzyk

-

negatywnie oceniam

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

Rynkiewicz

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

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).
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Galeria tygodnika
Jakub z siostrzyczk¹
Juli¹

Licealiœci z £obza na IV miejscu w województwie

Szachy to tak¿e sport

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

Serdecznie dziêkujê osobom, które podarowa³y
(przekaza³y) 1% swojego podatku dla mojej
córki Sylwii Samonek.
W nadchodz¹cym Nowym Roku równie¿ proszê o
podarowanie (przekazanie) czêœci swojego podatku
(1%) na numer KRS 0000 183 283 z dopiskiem „Na
leczenie Sylwii Samonek”.
¯yczê wszystkim zdrowych i spokojnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz szczêœliwego Nowego
Roku.
Stefania Wasilewska z Reska

Szachy nale¿¹ do podstawowych
dyscyplin sportowych w ramach programu wspó³zawodnictwa miêdzyszkolnego. Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Szczecinie by³ organizatorem
zmagañ w grze „królewskiej” w kategorii szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych na
szczeblu wojewódzkim.
Bardzo dobry start zanotowa³a ekipa Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie, zajmuj¹c w turnieju fina³owym
Wojewódzkiej Licealiady w Szachach
IV miejsce wœród 19 uczestnicz¹cych
szkó³.
Na ten wysoki wynik sportowy
z³o¿y³y siê udane gry uczniów reprezentuj¹cych Zespó³ Szkó³ w sk³adzie:
B³a¿ej MACOCH - 6 punktów i III
miejsce indywidualnie wœród ch³opców,
Monika OLEJNIK - 5 pkt. i III miejsce
indywidualnie wœród dziewcz¹t, Jan
OBARZANEK - 3,5 pkt., Dawid SUTKOWSKI - 1,5 pkt. Opiekunem dru¿yny szkolnej by³a pani Ewa £ukasik.

Tabelka koñcowa dziesi¹tki najlepszych szkó³ ponadgimnazjalnych w
Wojewódzkiej Licealiadzie (Szczecin,
12 grudnia 2014 r.):
1. XIII LO Szczecin
24 pkt.
2. I LO Ko³obrzeg
19 pkt.
3. I LO Koszalin
18,5 pkt.
4. ZS £OBEZ
16 pkt.
5. II LO Szczecin
16 pkt.
6. ZSP Drawsko Pom.
15 pkt.
7. ZSZ nr 1 Ko³obrzeg
14,5 pkt.
8. I LO Stargard Szcz.
14 pkt.
9. ZS nr 1 Stargard Szcz.
14 pkt.
10. ZSR CKP Œwidwin
14 pkt.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w £obzie
podtrzymuj¹ nadal d³ugoletni¹ tradycjê
udzia³u w rozgrywkach przy stolikach
szachowych na szczeblu wojewódzkim.. Oprócz „z³otych” lat 1995-1999
- czterokrotnie I miejsce w finale Wojewódzkiej Licealiady, tegoroczny start
w turnieju w Szczecinie nale¿y uznaæ za
najwy¿szy sukces tego sportu od
ostatnich piêtnastu lat.
Zdz. Bogdanowicz

Reprezentacja Zespo³u Szkó³ w £obzie w szachach z dyplomem za zajêcie
IV miejsca w Wojewódzkiej Licealiadzie Szachowej: Monika Olejnik, B³a¿ej Macoch, Jan Obarzanek, Dawid Sutkowski i opiekunka - nauczycielka
wf Ewa £ukasik.
C MYK

