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Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i ¿al, okazali wiele serca,
duchowego wsparcia, wspó³czucia i ¿yczliwoœci,
wziêli udzia³ w uroczystoœci pogrzebowej

œp. Teresy Nazarek
a w szczególnoœci ks. pra³atowi Józefowi Cyrulikowi, Paniom: Uli Rokosz i Krystynie Kwak, Jarkowi Gêsickiemu,
Dariuszowi Ledzionowi oraz Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom, Delegacjom za obecnoœæ, wsparcie, modlitwê,
pamiêæ, z³o¿one wieñce i kwiaty oraz Panom: Tomaszowi
Bogdanowiczowi i Marianowi Czaprowskiemu z firmy
Us³ugi Pogrzebowe
za okazan¹ pomoc i serce, serdeczne „Bóg zap³aæ”
sk³adaj¹
córka Zofia Malinowska z mê¿em
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Komenda chce zamieniæ posterunki na punkty przyjêæ interesantów

Czy teraz pokrzywdzeni bêd¹ tylko
interesantami?
(WÊGORZYNO) Wczoraj po
po³udniu odby³a siê w Wêgorzynie
debata dotycz¹ca przysz³oœci posterunku policji w Wêgorzynie. W
przysz³oœci mia³by zostaæ zamieniony na punkt przyjêæ interesantów. Takie plany s¹ tak¿e wobec posterunku w Dobrej.
Plan przekszta³cenia posterunku
policji w Wêgorzynie na punkt przyjêæ interesantów zosta³ przedstawiony wêgorzyñskim w³adzom ma pocz¹tku grudnia 2014 roku. Wstêpnie
planowano, ¿e w Resku posterunek
zosta³by zamieniony na komisariat
(wy¿sza jednostka w strukturze policji), a posterunki w Dobrej i Wêgorzynie zosta³yby zredukowane do punktów przyjêæ interesantów i podlega³yby komisariatowi w Resku.
Ten pomys³ spotka³ siê ze zdecydowanie negatywn¹ reakcj¹ w³adz
wêgorzyñskich. Radni jeszcze na
ostatniej ubieg³orocznej sesji w
dniu 30 grudnia 2014 roku przeg³o-

sowali stanowisko sprzeciwiaj¹ce
siê temu posuniêciu. Podjêli równie¿
uchwa³ê, akceptuj¹c¹ „wszelkie niezbêdne dzia³ania” burmistrz Wêgorzyna, zmierzaj¹ce do pozostawienia
w gminie posterunku, w „niezmienionej strukturze Policji”.
W zwi¹zku z takim stanowiskiem
w³adz gminy komendant Komendy
Powiatowej Policji w £obzie zaprosi³
w³adze i mieszkañców na debatê spo³eczn¹, która odby³a siê wczoraj popo³udniu. Pomimo póŸno podanej informacji (w pi¹tek przed weekendem), na
spotkaniu pojawi³o siê ponad 30 osób.
Burmistrz Monika KuŸmiñska
przypomnia³a, ¿e w 2010 roku Gmina
Wêgorzyno podpisa³a z Komend¹
Wojewódzk¹ Policji w Szczecinie
porozumienie, w którym zobowi¹za³a siê, ¿e buduj¹c remizê OSP przeznaczy jedn¹ trzeci¹ powierzchni na
posterunek policji. Projekt zosta³
zrobiony i budowa rozpoczêta. Teraz, po reorganizacji, policjantom
mia³oby wystarczyæ jedno pomieszczenie. Obecnie jest 8 funkcjonariuszy, a po przemianowaniu posterunku na punkt przyjêæ interesantów
pracowa³oby ich w Wêgorzynie 4 (2
dzielnicowych i 2 w patrolu).
Komendant bierze te¿ pod uwagê inne rozwi¹zania. Posterunek w
Wêgorzynie, po przekszta³ceniu,
móg³by podlegaæ pod komendê w
£obzie. Ale nadal mówi siê o zmniejszeniu liczby funkcjonariuszy, a
wiêc i musi zmieniæ siê nazwa jednostki. Na to nie ma zgody radnych,
burmistrz i mieszkañców. Burmistrz
Monika KuŸmiñska przypomnia³a,

¿e przez gminê przebiega droga krajowa i têdy odbywaj¹ siê przejazdy
na poligon drawski, a przy natê¿onym ruchu jest du¿o wypadków i
zdarzeñ drogowych. Jest te¿ powierzchniowo wiêksza od gminy
£obez, co przy zmniejszonej obsadzie policjantów mo¿e Ÿle odbiæ siê
na sprawach prowadzonych w terenie. Burmistrz przed³o¿y³a te¿ protest przeciwko likwidacji posterunku policji, z podpisami ponad 480
mieszkañców, które uda³o siê zebraæ
tylko przez weekend. Po wymianie
argumentów i o¿ywionej dyskusji
postanowiono, ¿e rozmowy w tej
sprawie bêd¹ kontynuowane. KAR
Od Redakcji.
Wracaj¹c do tytu³u - czy teraz
pokrzywdzeni bêd¹ tylko interesantami – mo¿na zadumaæ siê nad
nazw¹, jak¹ przyjêto dla reorganizowanych posterunków – punkty
przyjêæ interesantów. Nazwa wydaje siê byæ bardzo niefortunna, gdy¿
zaciera (ukrywa) zasadniczy - interwencyjny - charakter s³u¿by policyj-

Redakcja:
Kazimierz Rynkiewicz - redaktor
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Radni ze swojego grona oddelegowali do wspó³pracy z gmin¹ S³ubice radnego Kazimierza Chojnackiego, Bogdana Góreckiego oraz Marka
Rokosza.
Kolejna uchwa³a dotyczy³a desygnowania delegatów do Gminnej
Komisji Przetargowej, w komisji
bêd¹ pracowaæ radni: – Krystyna
Bogucka, Antoni Ku¿el oraz Wincecnty Nowik.
Do Gminnej Komisjo Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
oddelegowany zosta³ radny Rafa³
Peter
Z kolei do zespo³u do spraw dróg
w gminie £obez wybrano Kazimierza
Chojnackiego, Marka Rokosza i radnego Sebastiana Tomczaka. MM
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Delegaci wybrani
(£OBEZ). Podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej w £obzie
radni podjêli blok uchwa³
dotycz¹cych
reprezentowania Rady
Miejskiej zarówno
na zewn¹trz, jak i w
wewnêtrznych pracach
urzêdu.
Na delegata Rady Miejskiej do
Zwi¹zku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego radni wyznaczyli spoœród siebie radnego Henryka Stankiewicza. Z ramienia urzêdu gminê
£obez bêdzie reprezentowaæ burmistrz Piotr Æwik³a oraz pracownik
urzêdu i dotychczasowy delegat

Arkadiusz Kogut.
Gminy uczestnicz¹ce w Zwi¹zku
posiadaj¹ iloœæ g³osów w zgromadzeniu równ¹ iloœci delegatów, w
przypadku gminy £obez wynosi ona
trzy. Liczba delegatów z kolei uzale¿niona jest od liczby mieszkañców
gminy.
Delegaci gminy i Rady pierwsze
posiedzenie w Zwi¹zku mieli w tym
samym dniu, co sesja Rady Miejskiej
w £obzie.
Do reprezentowania gminy
£obez w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
Rada Miejska w £obzie oddelegowa³a burmistrza £obza Piotra Æwik³ê
oraz spoœród siebie radnego Mariusza Wijatyka.

nej. Czy¿by teraz pokrzywdzony
mia³by byæ tylko interesantem? A
có¿ to za interesy (sprawy) mia³by
za³atwiaæ zwyk³y obywatel w takim
punkcie? Mia³by przynieœæ podanie
z proœb¹ o interwencjê, gdy go
okradn¹? Rozumiem, ¿e za tymi posuniêciami stoi oszczêdnoœæ, ale
zamiast wymyœlaæ takie g³upawe
nazwy, mo¿e lepiej zaj¹æ siê uelastycznieniem struktur policji, by
komendanci mogli dostosowywaæ
obsadê posterunków do potrzeb
lokalnej spo³ecznoœci.
KAR

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
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Wichura pozostawi³a Janusz Skrobiñski
za sob¹ powalone
doradc¹ burmistrza
drzewa

(POWIAT) Wraz z nadejœciem i
trwaniem wichury, jaka przesz³a
nad naszym regionem w ostatni
weekend, s³ychaæ by³o syreny stra¿ackie wzywaj¹ce po¿arników do
usuwania jej skutków.
Tylko do powalonych drzew
stra¿acy wyruszali 29 razy (od 10 do
12 stycznia). Zazwyczaj by³y to tylko te sytuacje, w których drzewa
zawala³y drogi albo w inny bezpoœredni sposób zagra¿a³y bezpieczeñstwu ludzi. Pozosta³e drzewa
czekaj¹ na usuniêcie przez s³u¿by
drogowe, miejskie albo leœne, jak
chocia¿by zwalone drzewo na terenie starego cmentarza w £obzie.

Wichura zrywa³a równie¿ linie
energetyczne, nie wszêdzie energetycy mogli interweniowaæ sami. Pomoc stra¿aków konieczna by³a przy
zerwanej linii energetycznej w GrzêŸnie.
Ucierpia³y równie¿ niektóre dachy jak choæby na zabudowaniach
gospodarczych szko³y w £abuniu
Wielkim. GroŸnie by³o równie¿ w
Lubieniu, gdzie drzewa spad³y w
pobli¿u pa³acu. Mimo szalej¹cego
wiatru na szczêœcie nie dosz³o do
zerwania dachów budynków mieszkalnych ani do powalenia drzew na
obiekty mieszkalne. Usuwanie skutków wichury potrwa jednak jeszcze
jakiœ czas.
MM

Odebra³ sobie ¿ycie
(£OBEZ) 6 stycznia 2015 o godz.
8.30 w £obzie przy ul. H. Sawickiej, w
obszarze zalesionym terenu by³ego
KPGR ujawniono zw³oki 55 letniego
mê¿czyzny, mieszkañca £obza, który pope³ni³ samobójstwo poprzez

powieszenie. Nie stwierdzono dzia³ania osób trzecich. Decyzj¹ prokuratora zw³oki przekazano rodzinie.
Mê¿czyzna zagin¹³ 5 stycznia, za
mê¿czyzn¹ prowadzono poszukiwania.
(kp)

(£OBEZ). Janusz Skrobiñski
zosta³ zatrudniony na samodzielnym stanowisku jako doradca do
spraw rozwoju gospodarczego oraz
promocji gminy i sportu.
- Janusz Skrobiñski bêdzie funkcjonowa³ na zasadzie powo³ania
przez burmistrza i przy burmistrzu na
okres kadencji. Jego zadaniem bêdzie m.in. kontakt z przedsiêbiorcami, dbanie o przep³yw dokumentów,
kontakt z pras¹ - powiedzia³ burmistrz £obza Piotr Æwik³a.
Janusz Skrobiñski prócz rozmów
z przedsiêbiorcami i zachêcanie ich

do inwestowania w £obzie ma za
zadanie zadbaæ o promocjê gminy,
która dotychczas traktowana by³a
nieco po macoszemu. Kolejn¹
dzia³k¹ jest sport w gminie. Jak zapowiedzia³ Janusz Skrobiñski, mimo
zmiany pracy, doprowadzi do fina³u
organizacjê Wojewódzkich Dni
Olimpijczyka po³¹czonych z Gal¹
Sportu, które odbêd¹ siê w £obzie
24-25 kwietnia.
MM
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Zaplanowali bud¿et Praca dla inspektora

ds. pozyskiwania
funduszy zewnêtrznych

(POWIAT). Do 14 stycznia, do
godz. 15.30 zosta³ wyd³u¿ony termin naboru na wolne stanowisko
pracy - Inspektor ds. pozyskiwania
œrodków europejskich i krajowych
programów wsparcia.
Jednymi z podstawowych wymagañ jest wykszta³cenie wy¿sze
oraz co najmniej rok pracy w administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej

(WÊGORZYNO). Podczas
ostatniej sesji w 2014 roku radni
miejscy uchwalili bud¿et na rok
2015.
Zgodnie z nim wysokoœæ dochodów zaplanowano w wysokoœci nieca³e 23 miliony z³ z tego dochody
bie¿¹ce w wysokoœci 21 milionów z³,
natomiast dochody maj¹tkowe w

wysokoœci oko³o 2 milionów z³.
Wydatki zaplanowano w wysokoœci
niewiele ponad 23 miliony z³, z tego
wydatki maj¹tkowe w wysokoœci
oko³o 3,4 miliona z³.
Deficyt bud¿etu zosta³ wstêpnie
zaplanowany w wysokoœci 282 tys.
z³. Na fundusz solecki zaplanowano
246 tys. z³.
(r)

Zderzy³ siê
z samochodem
W dniu 2.01.2015 roku o godz.
13.50 na drodze W-151 £obez-Wêgorzyno na ³uku drogi kieruj¹cy samochodem marki VW Adrian K. najprawdopodobniej nie dostosowa³
prêdkoœci do warunków na drodze i
wpad³ w poœlizg, wjecha³ na przeciwny pas ruchu, uderzaj¹c w prawid³owo jad¹cy samochód marki Opel,
kierowany przez Wies³awa P. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy. Sprawca
zosta³ ukarany mandatem.

W rowie
W dniu 4.01.2015 r. o godz. 6.30
na drodze K20 kieruj¹cy pojazdem
marki Citroen Marek C., na ³uku drogi najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do istniej¹cych warunków na drodze, w wyniku czego
wjecha³ do rowu, uszkodzeniu uleg³
pojazd.

na stanowisku zwi¹zanym z pozyskiwaniem funduszy europejskich lub
krajowych programów wsparcia lub
koordynacja innych projektów realizowanych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego finansowanych z
tych¿e programów. Dla osób, które
nie pracowa³y w urzêdzie doœwiadczenie w pozyskiwaniu œrodków zewnêtrznych wyd³u¿a siê do dwóch
lat i musi byæ udokumentowane. (r)

W dniu 5.01.2015 r. oko³o godz.
21.05 w £obzie, na ul. Drawskiej, Dominik T., kieruj¹c samochodem osobowym marki KIA, najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci
do panuj¹cych warunków na drodze
i na ³uku drogi wpad³ w poœlizg, w
wyniku czego zjecha³ do przydro¿nego rowu. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
W dniu 6.01.2015 r. o godz. 11.45
na drodze Be³czna - Przemys³aw kieruj¹cy sam. VW mieszkaniec Drawska najprawdopodobniej nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków na
drodze i uderzy³ w drzewo, po czym
zjecha³ do rowu uszkadzaj¹c pojazd.

NietrzeŸwy
W dniu 5.01.2015 r. oko³o godz.
21.05 w £obzie, na ul. Drawskiej, Dominik T. kierowa³ samochodem osobowym marki KIA, znajduj¹c siê w
stanie nietrzeŸwoœci 1,23mg/l.
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Op³atek Sybiraków
(£OBEZ) Pomimo, ¿e Sybiraków jest coraz mniej, a wielu nie
mo¿e przybyæ z powodu chorób i
niedo³ê¿noœci, spotkanie œwi¹teczne i dzielenie siê op³atkiem dla
tych, którzy przychodz¹, jest
chwil¹ du¿ej radoœci. Tak by³o i tym
razem, gdy 8 stycznia 2015 roku
spotkali siê w sali £obeskiego
Domu Kultury.
Spotkanie poprowadzi³ Kazimierz Ziêba, który z³o¿y³ wszystkim
¿yczenia. Minut¹ ciszy uczczono
pamiêæ Sybiraków, którzy zmarli w
minionym roku. PóŸniej przewodnicz¹ca Ko³a w £obzie pani Zosia
Majchrowicz przypomni, ¿e cz³onkowie „wykruszaj¹ siê”. Pozosta³o w
³obeskim Kole Zwi¹zku Sybiraków
233 cz³onków.
¯yczenia sk³ada³y równie¿ osoby zaproszone. Starosta Pawe³ Marek przypomnia³, ¿e p³ynie w nim
„sybiracka” krew, gdy¿ jego babcia,
niedawno zmar³a Stanis³awa Paprocka, tak¿e by³a Sybiraczk¹,
uczestniczy³a w spotkaniach i opowiada³a mu o tamtych wydarzeniach. Warto zauwa¿yæ, ¿e to ju¿
trzeci starosta w powiecie z takimi
korzeniami. Pierwszy, Antoni Gutkowski, przyjecha³ na Ziemiê
£obesk¹ wprost z Syberii. Ryszard
Brodziñski, starosta minionej ka-

dencji, jest synem Sybiraczki, a teraz
urz¹d obj¹³ wnuk Sybiraczki – trzecie tu ju¿ pokolenie kresowe.
Dzieci ze szko³y podstawowej nr
2 w £obzie przedstawi³y obecnym
jase³ka, przygotowane pod okiem
nauczycieli: Marioli Wasiñskiej,
Bo¿eny Wójtowicz i Anny Hrycaj.
Podziêkowano im gromkimi brawami.
PóŸniej wszyscy dzielili siê op³atkiem i sk³adali sobie ¿yczenia. Pani
Zosia Majchrowicz powiedzia³a kilka s³ów o dzia³alnoœci Ko³a; przypomnia³a o wyjeŸdzie delegacji ³obeskiej na uroczystoœæ ods³oniêcia na
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
pomnika Matki Sybiraczki – specjalne podziêkowania otrzyma³y osoby,
które wp³aci³y wiêksze kwoty; przypomnia³a, ¿e istnieje ju¿ 14 Znaków
Pamiêci, pozostawionych w koœcio³ach w postaci wmurowanych tablic;
s¹ odnowione krzy¿e, pami¹tki w
szko³ach, spotkania z m³odzie¿¹,
Sybiracy przygotowuj¹ jeden z o³tarzy na Bo¿e Cia³o.
Pani Zosia podziêkowa³a
wszystkim, którzy pomagaj¹ Sybirakom, w tym m³odzie¿y z technikum,
którzy na to spotkanie przygotowali
paszteciki z barszczem oraz ciasto i
obs³ugiwali goœci.
By³o gwarno, radoœnie i mnóstwo dobrych ¿yczeñ.
KAR
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Plany i zamierzenia nowej w³adzy
powiatowej na tê kadencjê
Rozmowa ze starost¹ ³obeskim Paw³em Markiem
Wraz z now¹ w³adz¹ rodz¹ siê
nowe nadzieje. Powiat £obeski w
wielu sferach potrzebuje rozwoju.
Nie jest jednak ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e
to niewielka jednostka i nie mo¿e
pochwaliæ siê mo¿liwoœciami finansowymi. Jaki jest pomys³ nowego
zarz¹du na zdobycie dodatkowych
Ÿróde³ finansowania?
- G³ównym za³o¿eniem zarz¹du na
zdobycie dodatkowych funduszy
jest pozyskiwanie œrodków z programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Starostwa powiatowe maj¹ bardzo ograniczone mo¿liwoœci, je¿eli chodzi o pozyskiwanie
dodatkowych pieniêdzy. Dlatego
te¿ zarz¹d podj¹³ decyzjê o og³oszeniu konkursu na stanowisko inspektora ds. funduszy europejskich i krajowych programów wsparcia w wymiarze ca³ego etatu. Bardzo wa¿nym
elementem bêdzie procedowany
w³aœnie w Brukseli Kontrakt Samorz¹dowy. Jest to strategia pozyskiwania pieniêdzy w partnerstwie nazwanym Stref¹ Centrum, w którym
bior¹ udzia³ m.in. powiaty œwidwiñski i drawski.
Jednym z pomys³ów poprzedniego zarz¹du by³o uruchomienie
œcie¿ki rowerowej, która mia³a biec
nasypami po zlikwidowanych trasach kolejowych. Œcie¿ka mia³a
³¹czyæ gminy powiatu ³obeskiego.
Czy nowy zarz¹d podejmie siê koordynowania dzia³añ zmierzaj¹cych
do powstania œcie¿ek rowerowych?
Jakie inne pomys³y ma pan w odniesieniu do turystyki na terenie powiatu ³obeskiego?
- Pomys³ na zagospodarowanie
by³ych nasypów kolejowych by³
bardzo s³uszny. Osobiœcie mam
wielki sentyment do niszczej¹cych
nasypów kolejowych, poniewa¿
zdajê sobie sprawê ile pracy nale¿a³o
w³o¿yæ, aby takie nasypy powsta³y,
a teraz niszczej¹, porastaj¹c drzewami. Bior¹c pod uwagê ówczesn¹
technikê, wiemy, ¿e wtedy nie by³o
tak nowoczesnych maszyn i prace te
wykonywali w³asnorêcznie ludzie.
Ale wracaj¹c do pytania, s¹dzê, ¿e
je¿eli uda³oby siê uzyskaæ dofinansowanie na odpowiednim poziomie,
mo¿na by by³o powróciæ do tego
tematu. Nasypy te biegn¹ przez piêkne tereny naszego powiatu. Temat
na pewno nie jest ³atwy, g³ównie ze
wzglêdu na koszty. Sieæ œcie¿ek nadaj¹cych siê do aktywnego upra-

wiania ró¿nych dyscyplin sportowych i organizowania zawodów
by³aby elementem przyci¹gaj¹cym
zarówno amatorów, jak i zawodowców. Zw³aszcza jeœli dostêpna by³aby równie¿ dla sportowców niepe³nosprawnych.
Jeœli zaœ chodzi o sam¹ turystykê, to nale¿a³oby sprecyzowaæ pytanie, o jak¹ turystykê chodzi. Bo je¿eli
mówimy o turystyce dla naszych
mieszkañców, to oferta jest bardzo
ciekawa. Mamy popularne sp³ywy
kajakowe, rajdy piesze organizowane miêdzy innymi przez Pañstwa El¿bietê i Adama Kogutów w ramach
sekcji TKKF, pani¹ ¯anetê Trabszo
z Fabryki Zdrowia, a w których to
inicjatywach mia³em przyjemnoœæ
kilkakrotnie uczestniczyæ. Coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê
wyprawy geocachingowe organizowane przez pana Bogdana Przyby³ê,
wielkiego pasjonata tej dziedziny. Z
osobistego doœwiadczenia wiem, ¿e
taka aktywnoœæ cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ i ma ju¿ charakter pozapowiatowy.
Chcia³bym równie¿ zainicjowaæ
dalszy rozwój Lokalnej Organizacji
Turystycznej i przy wsparciu wydzia³u promocji rozwijaæ katalog
oferty turystycznej dla turystów indywidualnych i grup. W dalszej perspektywie rysuj¹ siê mo¿liwoœci
tworzenia specjalistycznej oferty
wypoczynku dla osób niepe³nosprawnych.
Stowarzyszenie
Wspó³istnienie i Centrum Integracji
Spo³ecznej podejmuje starania o
dofinansowanie takich pomys³ów i
zarz¹d powiatu z zainteresowaniem
siê temu przygl¹da. Otrzymujemy
równie¿ sygna³y od przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w tej bran¿y o
pomys³ach na rozwój oferty rekreacyjnej.
Rozwój powiatu to inwestycja
w … - proszê do koñczyæ zdanie
i uzasadniæ.
-M£ODYCH I EDUKACJÊ. Mam
na myœli absolwentów naszych
szkó³, którzy borykaj¹ siê z wieloma
problemami, pocz¹wszy od problemu wyboru odpowiedniego kierunku kszta³cenia, po znalezienie odpowiedniej pracy za godziwe wynagrodzenie. Ka¿da m¹drze zainwestowana z³otówka w kapita³ ludzki daje w
przysz³oœci wymierne korzyœci dla
ca³ego spo³eczeñstwa.
PRZYSZ£OŒÆ. Rozwój powiatu

to proces wieloletni. Musimy wszyscy sobie zdawaæ sprawê, ¿e naszego powiatu nie zmienimy natychmiast jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. Sama specyfika powiatu, czyli terenu, który przed zmianami ustrojowymi by³ kwitn¹cym obszarem przemys³owo-rolnym (zak³ady pañstwowe, Pañstwowe Gospodarstwa Rolne) przyczyni³a siê do
tego faktu. Dziœ mieszkamy w trudnym miejscu gospodarczym, wci¹¿
zbyt ma³o jest prywatnych firm, które mog³yby daæ zatrudnienie naszym
mieszkañcom.
S¹ jednak rzeczy, które mo¿na i
trzeba zmieniaæ na lepsze bez ogromnych inwestycji. Mam na myœli np.
doskonalenie jakoœci obs³ugi w
urzêdach, szko³ach, przychodniach
lekarskich i innych instytucjach
publicznych, poziom kultury i jêzyka
w relacjach miêdzyludzkich, przywrócenie normalnoœci i wzajemnej
¿yczliwoœci.
Jakie dzia³ania podejmie Pan
wraz z cz³onkami zarz¹du, aby pobudziæ rozwój gospodarczy powiatu?

- Pobudziæ rozwój gospodarczy?
To nie lada wyzwanie. Wraz z cz³onkami zarz¹du zamierzamy nawi¹zaæ
jak najwiêksz¹ wspó³pracê z przedsiêbiorcami z naszego powiatu. Ju¿
podjêliœmy wspólnie decyzjê o udaniu siê do firm z wizyt¹ partnersk¹ i
jesteœmy w trakcie opracowywania
harmonogramów tych spotkañ. Na
ile bêdzie to mo¿liwe w granicach
obowi¹zuj¹cego prawa, bêdziemy
maksymalnie wspieraæ naszych
przedsiêbiorców. Nasi lokalni przedsiêbiorcy, którzy pracuj¹ na naszym
rynku, s¹ dla nas najwa¿niejsi. Cz³onek zarz¹du powiatu Jaros³aw ¯uk
ma wieloletnie doœwiadczenie we
wspó³pracy z przedsiêbiorcami. By³
wiceprezesem £obeskiej Izby Gospodarczej, cz³onkiem Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców,
cz³onkiem zarz¹du Fundacji na Rzecz
Rozwoju Powiatu £obeskiego,
cz³onkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, a tak¿e jest lokalnym przedsiêbiorc¹, wiêc wie najlepiej, z jakimi
problemami zmagaj¹ siê na co dzieñ
jego koledzy i przede wszystkim jest
ich przedstawicielem w zarz¹dzie
powiatu. Pierwszym krokiem bêdzie
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tu nawi¹zanie dialogu, okazanie szacunku, zaufania i zbudowanie partnerskich relacji.
Mam nadziejê, ¿e wspólnie z w³odarzami gmin uda siê równie¿ skutecznie pozyskiwaæ inwestorów z
zewn¹trz. Jeœli klimat bêdzie sprzyja³
biznesowi – powinno to zaowocowaæ w konkretny sposób.
Kilka konkretnych punktów, o
których myœlimy i rozmawiamy:
- Wsparcie tworzenia strefy inwestycyjnej
- Optymalizacja i maksymalizacja
wykorzystania œrodków z Funduszu
Pracy i ukierunkowywanie ich na
efektywne tworzenie miejsc pracy
- Wsparcie utworzenia oddzia³u i
œcis³¹ wielop³aszczyznow¹ wspó³pracê z ogólnopolsk¹ organizacj¹
zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców (PKPP
Lewiatan)
- Zbudowanie systemu skutecznego i efektywnego przep³ywu informacji o planowanych zamierzeniach i podejmowanych dzia³aniach.
Przekazywanie informacji o ofertach
przedsiêbiorców przez media, komunikatory i portale spo³ecznoœciowe
- Zorganizowanie miêdzynarodowej Gali Przedsiêbiorców w 2016
roku
- Wsparcie przedsiêbiorców w
pozyskiwaniu funduszy pomocowych z krajowych systemów finansowych i instrumentów UE
- Przy starostwie istnieje Powiatowa Rada Zatrudnienia. Jakie
dzia³ania podejmie pan, aby zmniejszyæ, a przynajmniej nie zwiêkszaæ
bezrobocia? Tutaj mam na myœli
m.in. szkolnictwo ponadgimnazjalne i wspó³pracê z lokalnym rynkiem
pracy oraz burmistrzami.
- Po zmianie ustawy Powiatowa
Rada Zatrudnienia przekszta³ci³a siê
w Powiatow¹ Radê Rynku Pracy. W
Radzie tej chcemy wykorzystaæ
ogromne doœwiadczenie i wiedzê
dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy pana Jaros³awa Namaczyñskiego, który podsun¹³ nam pewne pomys³y i na pewno bêdziemy chcieli je
wykorzystaæ, jednak za wczeœnie, by
zdradzaæ szczegó³y, g³ównie z tego
wzglêdu, i¿ wymagaj¹ one zaanga¿owania partnerów i dopiero wtedy
mo¿na rozmawiaæ o szczegó³ach, a
tematy s¹ bardzo obszerne i skomplikowane.
Je¿eli chodzi o szkolnictwo ponadgimnazjalne, to prowadzimy ju¿
rozmowy o uatrakcyjnieniu oferty

Z ¯YCIA POWIATU

edukacyjnej. G³ównym za³o¿eniem
zarz¹du jest œcis³a wspó³praca z dyrekcj¹ i nauczycielami Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych oraz w³aœcicielami Szkó³ Prywatnych w £obzie.
Chcielibyœmy by to pedagodzy i
doradcy zawodowi wystêpowali z
inicjatyw¹ do zarz¹du, poniewa¿ nie
chcielibyœmy niczego narzucaæ tylko wspólnie podejmowaæ trafne,
przemyœlane i dopracowane decyzje. Bardzo prawdopodobny jest w
tym obszarze wielki powrót i rozkwit
szkolnictwa zawodowego i nie da siê
tego zrobiæ bez œcis³ej wspó³pracy z
przedsiêbiorcami. Wa¿nym zadaniem bêdzie skoordynowanie ca³ego procesu kszta³cenia na ka¿dym
poziomie czy to w szkole gminnej,
czy powiatowej. Bêdziemy równie¿
mocno zabiegaæ o wiêksze zaanga¿owanie rodziców dzieci szkolnych
w sprawy zwi¹zane z edukacj¹.
Jeœli chodzi o wspó³pracê z burmistrzami, to pocz¹wszy od stycznia, chcemy zaproponowaæ burmistrzom oraz wójtowi regularne comiesiêczne spotkania, na których
moglibyœmy dyskutowaæ na temat
bie¿¹cych spraw. Pok³adamy wielkie
nadzieje w budowaniu realnej
wspó³pracy z gminami i wzajemnym
wspieraniu siê w d¹¿eniu do wytyczonych celów.
W naszym powiecie widzê
ogromny potencja³, mieszka tu mnóstwo wspania³ych energicznych ludzi pe³nych pomys³ów i gotowych
do ciê¿kiej pracy przy ich realizacji w
rozmaitych obszarach naszego
¿ycia. Adla nas cz³owiek jest najwa¿niejszy…
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Nominacje do
Smoków Powiatu
za 2014 rok
(£OBEZ). 8 stycznia Kapitu³a
opiniuj¹ca wnioski o przyznanie
Nagród Specjalnych Starosty
£obeskiego zaproponowa³a kandydatury do Smoków Powiatu.
Starosta £obeski Pawe³ Marek
zaakceptowa³ nominacje, które
przedstawiamy w poszczególnych
kategoriach.
NOMINOWANI W KATEGORII ROZWÓJ GOSPODARCZY:
Wies³aw Rymszewicz Nadleœniczy Nadleœnictwa £obez.
Zak³ad Ogólnobudowlany Andrzej JóŸwiakowski Wêgorzyno.
„Samba” Bo¿ena Kontowicz z
Dobrej.
NOMINOWANI W KATEGORII OŒWIATAI WYCHOWANIE:
Stowarzyszenie „Jedynka naszych marzeñ” w £obzie.
Wojciech Bajerowicz.
Dorota Rola.
Pozosta³e zg³oszenia: Przedszkole Publiczne im. Króla Lwa w Wêgorzynie.

NOMINOWANI W KATEGORII DZIA£ACZ SPO£ECZNY:
Anna Kobielska.
Stowarzyszenie „Wspó³istnienie” Centrum Integracji Spo³ecznej
„Od Nowa” w £obzie.
Adam Szatkowski.
Pozosta³e zg³oszenie: Czes³aw
Frost.
NOMINOWANI W KATEGORII KULTURAI SZTUKA:
Marek Piotrowicz.
Ks. Jerzy Tyrpa.
Stowarzyszenie Kresowian „Kuropatniki”.
Pozosta³e zg³oszenia: ks. Marek
Prusiewicz, Stowarzyszenie „Sztuka
¯ycia” z Wêgorzyna, Kazimierz
Malicki, Ko³o Rêkodzie³a dzia³aj¹ce
przy Centrum Kultury w Resku.
NOMINOWANI W KATEGORII SPORT I TURYSTYKA:
TKKF „B³yskawica” w £obzie.
Dariusz Czajka.
UKS „ARBOD” w Dobrej.
Pozosta³e zg³oszenia: Bogdan
Przyby³a, Aneta Zaczkowska-Jaremko.
MM

Mia³ prawie 3 promile
i wióz³ ludzi

- Zosta³ ju¿ uchwalony bud¿et na
ten rok. Proszê poinformowaæ czytelników, jakie zamierzenia inwestycyjne podejmie zarz¹d powiatu w
tym roku?
- Najwa¿niejsze inwestycje zaplanowane na 2015 to: dofinansowanie budowy obwodnicy £obza
(Podgórna, Strumykowa, Wêgorzyñska, Magazynowa); - budowa
ronda, przebudowa drogi BorkowoDobra –Bród, dofinansowanie zakupu sprê¿arki wysokociœnieniowej
dla Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, modernizacja
budynku Zespo³u Szkó³ w £obzie
oraz zakup pieca konwekcyjnego do
kuchni w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Resku.
- Dziêkujê za rozmowê.
Magdalena Mucha

(£OBEZ) Prawie 3 promile mia³
mê¿czyzna, który w £obzie kierowa³ samochodem i przewozi³ pasa¿erów.
Policjanci z ³obeskiej drogówki
zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Mercury. Mundurowi
od razu wyczuli od 52 -letniego mê¿czyzny alkohol. Przeprowadzone
badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³y,
¿e mê¿czyzna ma w sobie prawie 3
promile alkoholu. Zosta³ on zatrzy-

many i osadzony w policyjnym
areszcie. Mê¿czyzna wczoraj za swój
czyn odpowiada³ w trybie przyspieszonym przed s¹dem.
S¹d skaza³ go na karê grzywny w
wysokoœci 1600 z³, orzek³ 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obci¹¿y³ kosztami.
Jest to kolejny dowód na to, ¿e nie
ma pob³a¿ania dla pijanych kierowców i zapewnienie im nieuchronnoœci kary.
(kp)
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Bia³y Dom – m³yn, czy elektrownia?
„To ziemia œwiêta, na
ka¿dym kroku napotyka
siê tu na historiê” – to
kilka miesiêcy temu,
podczas wspólnej
wêdrówki powiedzia³a
do mnie mieszkanka
Prusinowa, niesamowita
osoba, która nie tylko
posiada bardzo du¿¹
wiedzê, ale dzieli siê
ni¹ z innymi.
Od tamtej pory te s³owa s¹ ze
mn¹. W ostatnich miesi¹cach dane
mi by³o poznaæ wielu pasjonatów,
którzy interesuj¹ siê histori¹. Wraz z
nowymi osobami pojawiaj¹ siê równie¿ nowe zagadki, miejsca do odkrycia albo do pokazania. Ostatnio
takim miejscem sta³ siê Bia³y M³yn,
znany równie¿ pod nazw¹ Bia³y
Dom. Zaczê³o siê niewinnie, od listu,
który otrzymaliœmy od pana Krzysztofa, autora blogu £obeskie Impresje, w którym autor zastanawia siê
czy nad BrzeŸnick¹ Wêgorz¹ istnia³
m³yn czy te¿ elektrownia.
„Wed³ug mojej wiedzy opartej na
opowiadaniach ludzi pamiêtaj¹cych
okoliczn¹ osadê by³a to elektrownia.
Na starych mapach niemieckich zabudowania s¹ oznaczone jako m³yn.
Byæ mo¿e, ¿e z czasem zmieni³o siê po
prostu przeznaczenie budowli. Zapamiêtane przeze mnie os³ony turbin równie¿ przemawiaj¹ za elektrowni¹. Ponadto opieraj¹c siê na
analizie porównawczej budynki
by³y zbyt ma³e jak na m³yn. Zadaniem elektrowni by³o wg relacji zasilanie tartaku po³o¿onego w osadzie
Lesêcinek (niem. Lessenthiner).”
czytamy na blogu.
Z korespondencji do redakcji:
„W odpowiedzi na apel dotycz¹cy
¿o³nierzy gen. Andersa chcia³bym
przedstawiæ nastêpuj¹c¹ wiadomoœæ: otó¿ mieszka³ tam gdzieœ do

ok. 1986 lub 1987 roku cz³owiek o nazwisku Kozak - niestety nie znam
imienia, jego syn mia³ na imiê Jacek.
(...) Pan Kozak na pewno walczy³ pod
Monte Cassino - niestety ludzie,
którzy mi o tym powiedzieli sami ju¿
nie ¿yj¹, wiêc rozumiem, ¿e weryfikacja moich informacji mo¿e byæ dla
pana k³opotliwa”.
Dziêkujemy. To dla nas istotna
informacja, w zwi¹zku z przygotowywaniem ksi¹¿ki o ¿o³nierzach armii gen. Andersa, którzy po wojnie
zamieszkali w powiecie ³obeskim.
Znaliœmy nazwisko: Kozak - i nic wiêcej. Mia³am znaleŸæ kontakt z rodzin¹. Wtedy jeszcze nie wiedzia³am, jak bardzo zafascynuje mnie
historia samego obiektu, tym bardziej, ¿e w powietrzu zawis³o pytanie
– m³yn czy elektrownia?
M³yn czy elektrownia?
Jako ¿e m³yn le¿y praktycznie na
granicy gminy £obez z gmin¹ Wêgorzyno, nie mia³am pewnoœci, gdzie
rozpocz¹æ poszukiwania. Zadzwoni³am do magistratu w £obzie. Okaza³o siê, ¿e osoby zajmuj¹ce siê nieruchomoœciami w tym dniu by³y nieobecne, a w Wêgorzynie uczestniczy³y w spotkaniu. Zadzwoni³am
wiêc do Nadleœnictwa w £obzie,
wszak m³yn stoi w lesie, wiêc byæ
mo¿e jest w³asnoœci¹ Lasów Pañstwowych. Okaza³o siê, ¿e tak. W
krótkiej rozmowie z nadleœniczym
dowiedzia³am siê, ¿e same obiekty
mieszkalne i gospodarcze nale¿¹ do
Lasów Pañstwowych natomiast
urz¹dzenia wodne do Zachodniopomorskiego Zarz¹du Urz¹dzeñ
Wodnych i Melioracji.
- To nie by³a elektrownia, tylko
turbina zasilaj¹ca znajduj¹ce siê tam
obiekty wraz z tartakiem. Wiêcej na
ten temat oraz na temat mieszkañców
mo¿e dowiedzieæ siê pani od leœniczego z Bonina – poinformowa³ nie
nadleœniczy Nadleœnictwa £obez.
Zgodnie z podpowiedzi¹ zadzwoni³am do Bonina. Rzeczywiœcie
tutaj otrzyma³am wiêcej informacji.

- Jeszcze w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych mieszka³y
tam trzy rodziny: Urbanowicz – najd³u¿ej, Kazimierz Kozak wraz z
dwójk¹ dzieci: synem i starsz¹ córk¹
oraz Westlerowie, ale oni krótko.
Panowie Kozak i Westler pracowali
w Nadleœnictwie, pan Urbanowicz
by³ na emeryturze. Ponoæ Kozak
wraz z dwójk¹ dzieci mieszka³ wczeœniej w Bieszczadach. PóŸniej przyjecha³ z nimi i zamieszka³ w Lesiêcinku.Ponoæ s³u¿y³ po wojnie w jednostkach pomocniczych amerykañskich na terenie Niemiec. Po œmierci
Kazimierza Kozaka dzieci wyjecha³y
do Gryfic do cioci. Westlerowie
wyjechali do du¿ego PGR-u za Gryficami i tam mieszkaj¹ do dzisiaj.
Gdy w 1976 roku przyszed³em do
pracy, elektrowni w Bia³ym M³ynie
ju¿ nie by³o. W domu nad BrzeŸnick¹
Wêgorz¹ nie by³o pr¹du i to by³o
g³ówn¹ przyczyn¹ opuszczenia budynku. PóŸniej nikt ju¿ nie chcia³ tam
mieszkaæ. Zarówno turbina zasilaj¹ca, jak i tartak pracowa³y jedynie po
wojnie. PóŸniej ju¿ nie – powiedzia³
leœniczy z Bonina.
Rozmówcy dodaj¹, ¿e Kazimierz
Kozak zgin¹³ tragicznie. Znaleziono
go le¿¹cego twarz¹ w strumyku. W
spisie osób pochowanych na ³obeskim cmentarzu jest tylko jedno nazwisko: Kazimierz Kozak, urodzony
w 1926, zmar³ w 1985 roku.
Œladem mieszkañców
Kolejnej informacji dotycz¹cej
mieszkañców udzieli³ so³tys Lesiêcina Zbigniew Bia³ek, który poinformowa³ nas, ¿e córka pana Urbanowicza pracowa³a jako nauczycielka,
obecnie zapewne jest na emeryturze. Poda³ nam równie¿ obecne nazwisko - Szerszeñ.
Dowiedzieliœmy siê równie¿, ¿e w
³obeskim gimnazjum prawdopodobnie pracuje jej syn.

Zadzwoni³am do gimnazjum z
pytaniem o pana Szerszenia. Okaza³o siê, ¿e to z³y trop. Sprawdzi³am w
wyszukiwarce internetowej w wykazie nauczycieli. By³o nazwisko i
pierwsza litera imienia, ale w Szkole
Podstawowej nr 2. Podczas krótkiej
rozmowy telefonicznej okaza³o siê,
¿e powinnam spytaæ o pani¹, a nie o
pana. Otrzymaliœmy jednak wskazówkê, gdzie powinniœmy szukaæ.
Z informacji od niej uzyskanych
wiemy, ¿e nie mieszka³a tam z rodzicami, a jedynie odwiedza³a rodziców.
Przyjechali z Syberii. Zostali wywiezieni w 1952 roku, przyjechali w 1958
roku. Przekaza³a nam, ¿e przed wojn¹
mieœci³a siê tam gajówka (albo leœniczówka), obok obiektu znajdowa³y
siê stajnie, w których by³y konie s³u¿¹ce do zrywki w lesie. Pilarze œcinali
drzewa, koñmi transportowano je do
znajduj¹cego siê tu tartaku.
Wszystko by³o zasilane turbin¹,
która produkowa³a pr¹d na potrzeby
gospodarstwa. By³ to samowystarczalny zak³ad pozyskuj¹cy drewno i
przerabiaj¹cy je w tartaku. Jeszcze
krótko po wojnie to wszystko funkcjonowa³o.
Po wojnie obiekty sta³y siê w³asnoœci¹ Lasów Pañstwowych.
Wprowadzono tam rodziny, które
pracowa³y na rzecz nadleœnictwa w
£obzie. Niezwykle ciê¿ka praca,
szczególnie w tamtym okresie i ulokowanie z dala od miasta sprawia³o,
¿e rotacja mieszkañców by³a doœæ
du¿a. Kryzys nast¹pi³, gdy turbina
przesta³a pracowaæ. Mieszkañcy
budynku zostali bez pr¹du i tak
mieszkali, gdy wszêdzie wokó³ budynki zasilane by³y pr¹dem. Dotychczasowi mieszkañcy wyprowadzili siê i nie by³o chêtnych do zamieszkania. Prawdopodobnie dwa
lata po opuszczeniu ostatniego
mieszkañca zapad³a decyzja o rozbiórce. Ceg³a z rozbiórki pos³u¿y³a
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Œladami ludzi stamt¹d
jako materia³ budowlany. Dzisiaj,
spoœród zaroœli wystaj¹ jedynie
mury tamtej budowli. By³ to dom
piêtrowy z piwnic¹. Obok sta³y zabudowania gospodarcze wraz ze
stajni¹, w tym samym kompleksie
znajdowa³ siê tartak.
Sk¹d nazwa Bia³y M³yn?
Obecnie funkcjonuj¹ca nazwa to
Bia³y M³yn, leœnicy mówili na ten
obiekt Bia³y Dom. Na niemieckich
mapach zaznaczona jest nazwa Lessenthiner Muchle. Skoro to by³a jedynie turbina zasilaj¹ca tartak i dom
to sk¹d siê wziê³a nazwa m³yn?
OdpowiedŸ na to pytanie znajdujemy w pracy dr Beaty Afeltowicz pt.
„Nazwy Miejscowe By³ego Powiatu
£obeskiego”. Czytamy: Lessenthiner Muhle – zaginiony m³yn wodny
na rz. Reskiej Wêgorzy, 2,6 km na
p³n-wsch. od msc. Lesiêcin. 1583
Lessentische muchle”. Zapewne
wkrad³ siê tu b³¹d, który doprowadzi³ autorkê do domniemania, i¿ m³yn
jest zaginiony, bowiem w tej odleg³oœci na p³n. wschód znajduje siê interesuj¹cy nas Bia³y M³yn le¿¹cy nad
BrzeŸnick¹ Wêgorz¹. Na przedwojennych mapach obiekt ten nosi³
w³aœnie nazwê Lessenthiner Muhle.
Nie mo¿e byæ wiêc w¹tpliwoœci, ¿e
chodzi o ten sam obiekt. Z przytoczonego cytatu wnika, ¿e pierwsza
wzmianka o znajduj¹cym siê tu m³ynie pochodzi z 1583 roku, przy czym
pierwsza wzmianka o Lesiêcinie z –
1547 r.
Kolejn¹ wskazówk¹ mo¿e byæ
wzmianka zamieszczona w „Historii
miasta Labes-£obez na Pomorzu
Zachodnim” Ernsta Zernikowa – t³umaczenie polskie z 2009 roku. Na
stronach 77-78 znajduje siê taka oto
informacja: „Dawno temu pewien
m³ynarz, który posiada³ m³yn niedaleko Unheim [Unimia] przy Aalbach
[rzeka Wêgorza; Niemcy nazywali
beztrosko Wêgorz¹ obie Wêgorze
BrzeŸnick¹ i Resk¹, a one dopiero
pod Unimiem ³¹cz¹ siê przed wpadniêciem do Regi; Reska Wêgorza
nazywana tak od Regi, do której
wpada, wyp³ywa zza Winnik, BrzeŸnicka Wêgorza zaœ przep³ywa przez
jez. BrzeŸniak; miejsce m³yna jest
dziœ zatarte – LC], a by³ zatrudniony
w s¹dzie Borcków, gdy tamten m³yn
sp³on¹³, zbudowa³ sobie na £oŸnicy,
2 km powy¿ej miasta, nowy m³yn.”
Wyjaœnienie Ludwika Cwynara
zawarte w nawiasie wyjaœnia prawdopodobn¹ przyczynê b³êdnej lokalizacji m³yna w publikacji dr Beaty
Afeltowicz nad Resk¹ Wêgorz¹.
Pozwala równie¿ domniemywaæ, ¿e

chodzi o m³yn w Lesiêcinku nad
BrzeŸnick¹ Wêgorz¹. Zernickow z
kolei przybli¿y³ byæ mo¿e historiê
miejsca. Praca Zernikowa powsta³a
w 1922 roku.
Kolejnym tropem s¹ informacje
zawarte w internecie na stronach
niemieckich, a dotycz¹ce poszczególnych miejscowoœci. Zgodnie z
nimi w 1866 roku na BrzeŸnickiej
Wêgorzy w Lesiêcinku istnia³ jeszcze m³yn.
Na tej podstawie mo¿na twierdziæ, ¿e wczeœniej znajdowa³ siê tutaj
m³yn, a dopiero póŸniej, po po¿arze
i po opuszczeniu miejsca przez m³ynarza, za jakiœ czas, gdy nastêpowa³a elektryfikacja i zaczêto zak³adaæ
elektrownie wodne, w miejscu dawnego m³yna powsta³ tartak wraz z
turbin¹ wytwarzaj¹c¹ pr¹d. Wtedy
te¿ móg³ zostaæ zbudowany okaza³y
dom mieszkalny. Znacznie te¿ wówczas zmieni³ siê charakter i przeznaczenie miejsca, jednak nazwa, jak w
wielu takich wypadkach – pozosta³a, wszak kryje w sobie historiê od
XVI wieku, a byæ mo¿e i starsz¹.
Historia i okolice
Nie wiadomo, kiedy powsta³a
budowla w kszta³cie, jaki pamiêtaj¹
osoby, które widzia³y ten budynek
za czasów jego œwietnoœci, ani kto w
nim mieszka³ przed wojn¹.
Zdjêcie mo¿e zaskakiwaæ, bowiem BrzeŸnicka Wêgorza jest niewielk¹ strug¹, tote¿ fotografia mo¿e
myliæ. Jednak przed wojn¹ od strony
wschodniej znajdowa³ siê staw m³ynarski i zastawka spiêtrzaj¹ca wodê
na potrzeby turbiny.
Od strony po³udniowej, wówczas niezalesionej, wiod³a droga
przez ³¹ki do Elisenhof (Wygwizdów), omija³a niewielki zagajnik wbijaj¹cy siê w lesiêciñskie pola – droga
ta istnieje do dzisiaj. W po³owie rozwidla³a siê. Na wprost prowadzi³a do
Wygwizdowa, druga skrêca³a do
Lesiêcina.
Lesiecin z Rogówkiem ³¹cz¹ dwie

drogi – przy tej znajduj¹cej siê bli¿ej
£obza le¿a³ Elisenhof, przy drodze
od strony Wêgorzyna – Nowy Lesiêcin. Elisenhof z Lesiêcinem ³¹czy³a przede wszystkim jeszcze inna
droga - wiod¹ca przy wzgórzu £oœ
(nazwa niemiecka Lösch Berge).
Trzy spoœród czterech miejscowoœci wchodz¹cych w sk³ad Lesicina
dzisiaj porastaj¹ drzewa, choæ jeszcze po wojnie mieszkali tam ludzie.
Pomiêdzy Nowym Lesiêcinem a
Wygwizdowem znajduje siê wzgórze o nazwie Otok, na którym jest
punkt widokowy.
Na miejscu
Zaopatrzeni w takie informacje
wyruszamy na miejsce. Bia³y M³yn
znajduje siê pomiêdzy £obzem a Wêgorzynem – kilkaset metrów w lesie od
mostu na BrzeŸnickiej Wêgorzy.
Wprawdzie pogoda nie sprzyja³a
wêdrówkom, pada³ deszcz i by³o zimno, ale ciekawoœæ miejsca by³a wiêksza. Po przejœciu zaledwie kilkudziesiêciu kroków okazuje siê, ¿e kilkudniowe deszcze dosyæ solidnie
zmiêkczy³y drogê, na której co jakiœ
czas pojawiaj¹ siê spore ka³u¿e. Po
kilkuset metrach droga prowadzi w
w¹wozie, nadaje jej to dodatkowego
uroku, a z daleka s³ychaæ ju¿ huk spa-

daj¹cej wody. Jesteœmy blisko. Z
lewej strony pojawia siê skarpa, z
prawej BrzeŸnicka Wêgorza tworzy
rozlewiska, przed nami ruiny zabudowañ. Niestety nie ma k³adki, dziêki której moglibyœmy przejœæ dalej i
zobaczyæ co zosta³o z budynku
mieszkalnego. W miejscu, w którym
niegdyœ znajdowa³ siê staw, dzisiaj
nadal gromadzi siê woda, a w niej
rosn¹ drzewa. To ju¿ bardziej uroczysko ni¿ sztuczny zbiornik wykonany pod konkretne cele. Na jednym
z pni powalonych drzew, niby œwiadek historii czerwienieje ceg³a. Miejsce wprawdzie zrujnowane i opuszczone, pe³ne jednak magii miejsca,
zachêcaj¹ce do powrotów.
Ludzie i ich historie
Mimo odnalezienia garœci informacji o samym miejscu nadal nie
dotarliœmy do rodziny pana Kazimierza Kozaka, ani do tych osób, które
mieszka³y w Bia³ym M³ynie.
Byæ mo¿e znajd¹ siê osoby, które
mog³yby opowiedzieæ o tym miejscu
z w³asnych doœwiadczeñ, o ¿yciu,
które przysz³o im tam wieœæ a byæ
mo¿e gdzieœ znajduj¹ siê dokumenty, dziêki którym mo¿na by³oby poznaæ historiê zarówno m³yna, jak i
tartaku?
MM, KAR
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Poszli szlakiem œw. Jakuba
(£OBEZ) 9 styczna w siedzibie
Lokalnej Organizacji Turystycznej w £obzie odby³o siê pierwsze
spotkanie z cyklu „Akademia
£obeskiego Wêdrowca”. Dotyczy³o
ono szlaku œw. Jakuba, który przeszli pañstwo Lidia Lalak-Szawiel i
Czes³aw Szawiel. Frekwencja
przesz³a oczekiwania organizatorów, gdy¿... zabrak³o krzese³. To
jednak nikomu nie przeszkadza³o,
bowiem sposób prezentacji i opowieœci o przebytej drodze by³ tak interesuj¹cy, ¿e z wielkim zainteresowaniem wszyscy wys³uchali relacji
z wielkiej przygody, jak¹ by³o przejœcie nie tylko 811 km szlakiem
pielgrzymkowym do Santiago de
Compostela, ale i jeszcze kilkudziesiêciu kolejnych na koniec
œwiata, czyli nad wybrze¿e Oceanu
Atlantyckiego, do miejscowoœci Fisterra.
£obeziacy wêdrówkê zaczêli w
Saint-Jean-Pied-de-Port we Francji,
które znajduje siê po pó³nocnej stronie Pirenejów. Przeszli przez w¹wóz
Roncesvalles, dok³adnie ten sam, w
którym w roku 778 zgin¹³ legendarny
Roland, przeszli górzyst¹ Nawarrê,
krainê Basków. W regionie La Rioja
spróbowali s³ynnego czerwonego
wina, a nastêpnie ruszyli przez
upaln¹ prowincjê Burgos, Palencii,
León i dotarli do deszczowej Galicji,
by po 33 dniach wêdrówki stan¹æ
przed drzwiami katedry w Santiago
de Compostela, w której zgodnie z
tradycj¹ znajduje siê grób œw. Jakuba – jednego z 12 aposto³ów. Pañstwo Lidia Lalak-Szawiel i Czes³aw
Szawiel postanowili pójœæ dalej, na
„koniec ziemi”, czyli nad wybrze¿e
Oceanu Atlantyckiego. W œredniowieczu wierzono, ¿e to koniec ziemi,
¿e dalej jest ju¿ tylko przepastna toñ
wody, a mitologie mówi³y o krainie
umar³ych. To w³aœnie tam w miejscowoœci Fisterra, w wodach oceanu
pielgrzymi obmywali cia³a, a na brzegu palili swoje ubrania, jako symbol
porzucenia swojego grzesznego

¿ycia i wst¹pienie na now¹ drogê. Na
zdjêciach, jakie mogli obejrzeæ
uczestnicy spotkania mo¿na siê
by³o przekonaæ, ¿e mimo ch³odu
Czes³aw Szawiel wszed³ do oceanu,
a nastêpnie, wzorem p¹tników, spali³
swoj¹ koszulkê. Lidia Lalak-Szawiel
koszulki nie pali³a, w ka¿dym razie
tak zapewnia³a. To w³aœnie na tej
pla¿y niegdysiejsi pielgrzymi poszukiwali i zabierali ze sob¹ muszlê,
jako dowód odbycia pielgrzymki,
dlatego dzisiaj muszla jest symbolem szlaku œw. Jakuba i to jej wizerunek wyznacza drogê pielgrzymom.
Szlak ma ponad tysi¹cletni¹ tradycjê i przez wieki zmienia³o siê jego
znaczenie. W œredniowieczu wêdrowali nim przede wszystkim chrzeœcijanie. Dzisiaj wiara nie ma ju¿ takiego
znaczenia. Ten szlak to przede
wszystkim droga w g³¹b siebie, poprzez to, ¿e ró¿ni siê od innych szlaków pielgrzymkowych tym, ¿e tutaj
wêdruje siê samotnie, w parze,
ewentualnie w niewielkich grupach.
Zgodnie ze s³owami ³obzian w drodze byli sami, mieli œwiadomoœæ, ¿e
kolejny pielgrzym znajduje siê przed
nimi albo za nimi w odleg³oœci kilku
kilometrów. Czasami tylko ktoœ ich
dogania³. Zazwyczaj jednak innych
pielgrzymów spotykali w noclegowniach. A co jeœli samotny pielgrzym
umar³ w drodze? Inni stawiali im
krzy¿e i takie krzy¿e na szlaku wyznaczaj¹ kres drogi tym, którzy niegdyœ
przemierzali szlak.
Noclegownie znajduj¹ siê w
opuszczonych koœcio³ach, kaplicach, wie¿ach koœcio³ów, albo w innych obiektach. W zale¿noœci od
tego kto je prowadzi mog¹ pomieœciæ
od kilku do kilkuset pielgrzymów.
Ceny za nocleg te¿ s¹ ró¿ne od 1 do
kilku euro. S¹ te¿ darmowe, w których mo¿na, ale nie trzeba zostawiæ
op³atê.
Warunkiem skorzystania z noclegu jest credencial, w którym w
poszczególnych miejscach pielgrzymom podbijane s¹ piecz¹tki i na
tej podstawie na koñcu drogi otrzy-

muje siê dokument potwierdzaj¹cy
przebycie szlaku: compostelê.
Zgodnie z przekonaniem pielgrzymów z tej drogi wraca siê innym
cz³owiekiem, na szlaku umiera stary
cz³owiek i rodzi siê nowy. Ma tak
ogromne znaczenie dla Hiszpanów,
¿e m³odzi ludzie przemierzaj¹ szlak
(minimum 100 km) tylko po to, aby
móc sobie wpisaæ ten wyczyn w CV
– wówczas maj¹ wiêksz¹ szansê na
otrzymanie pracy.
Z wêdrówk¹ do Santiago de
Compostela wi¹¿e siê wiele tradycji,
jedn¹ z nich jest taka, ¿e drogê rozpoczyna siê od progu w³asnego
domu. Pielgrzymi do dzisiaj zabieraj¹
ze sob¹ kamieñ spod w³asnego progu i nios¹ go ze sob¹, pozostawiaj¹c
go po drodze.
Osoby zgromadzone w ³obeskim
LOT mog³y na w³asne oczy ujrzeæ
sporej wielkoœci wzgórze z usypa-

nych kamieni, które pozostawili pielgrzymi. Mieszkañcy £obza te¿ mieli
swój kamieñ, który zosta³ na trasie.
Santiago de Compostela jest
trzecim co do wielkoœci miejscem
kultu œwiata chrzeœcijañskiego, po
Jerozolimie i Rzymie, i znacznie ró¿ni
siê od innych szlaków, chocia¿by
tym, ¿e to szlak dla wszystkich – bez
wzglêdu na wiarê, pogl¹dy, wyznania. Szlak wpisany jest na Listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO.
Dawne szlaki p¹tnicze zaczêto
odtwarzaæ równie¿ w Polsce. O tym
biegn¹cym przez Pomorze Zachodnie bêdzie osobne spotkanie.
Akademia £obeskiego Wêdrowca to spotkania dla tych, którzy „byli
trochê dalej ni¿ w Boninie” i chcieliby podzieliæ siê swoimi wra¿eniami,
przygodami i spostrze¿eniami i dla
tych, którzy chcieliby poznaæ œwiat
poprzez i zdjêcia i opowieœci. MM
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ZARZ¥D POWIATU W £OBZIE
og³asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej zabudowanej
stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu £obeskiego, po³o¿onej przy ul. Stodólnej w Resku
- dz. nr 6/1 o pow. 0,3491 ha
KW SZ1L/00002561/0, wolnej od obci¹¿eñ.
OPIS NIERUCHOMOŒCI
Nieruchomoœæ gruntowa sklasyfikowana w ewidencji jako
„B”. Z trzech stron ogrodzona p³otem ¿elbetonowym. W ogrodzeniu ubytki, brak 2 bram wjazdowych. Dzia³ka uzbrojona w energiê
elektryczna, wodoci¹g, kanalizacjê, szambo lokalne. Czêœæ dz.
oko³o 700 mkw. - utwardzona betonem (ubytki w betonie). Nieruchomoœæ w niewielkim stopniu zadrzewiona (œwierki, orzech
w³oski), po³o¿ona przy zbiegu dróg asfaltowych, publicznych: powiatowej nr 3435Z i gminnej nr 252025Z ³¹cz¹cej siê z drog¹ wojewódzk¹ nr 152 relacji Resko - P³oty. Infrastruktura w postaci
energii elektrycznej, wodoci¹gowa, kanalizacyjna w zabudowaniach zdemontowana. Zabudowania w postaci 5 budynków o
³¹cznej pow. u¿ytkowej 633,61 mkw., w tym: gara¿ o pow. u¿ytkowej 16,02 mkw. wraz z kana³em, bez drzwi - rok budowy1970,
obok dobudowana czêœæ drewniana ca³kowicie zdewastowana;
budynek gara¿owy o pow. u¿ytkowej 118,90 mkw. z 1935 r., murowany, kryty eternitem, przecieki w dachu, eternit popêkany,
wrota gara¿owe - 5 szt., zespawane ze sob¹, powyginane; budynek gospodarczy pow. u¿ytkowej 282,66 mkw. z 1935 r., dwukondygnacyjny z betonowymi posadzkami, brak szyb w oknach,
drzwi zewnêtrznych i czêœciowo wewnêtrznych, przecieki w
dachu z eternitu, widoczne pêkniêcia na œcianach noœnych zewnêtrznych; budynek gospodarczy o pow. u¿ytkowej 44,65 mkw.
z 1935 r., dobudowany do wy¿ej opisanego budynku, dach konstrukcji metalowo-drewnianej, przecieki w dachu; jednorodzinny
budynek mieszkalny w zabudowie wolnostoj¹cej 2 kondygnacyjny o pow. u¿ytkowej 171,38 mkw. z 1935 r. z poddaszem, podpiwniczony, pokryty eternitem, czêœciowo brak stolarki okiennej
oraz szyb wewnêtrznych, brak stolarki drzwiowej, otwory okienne zabite p³yt¹ pilœniow¹ tward¹, drzwi wejœciowe zdewastowane. Wewn¹trz budynku widoczne pêkniêcia na œcianach, ubytki w
tynku. Brak orynnowania. Przecieki na po³aci dachowej. Brak
okien na szczycie poddasza. Pod³ogi drewniane zdewastowane.
Od strony szczytowej otwór drzwiowy zamurowany. Budynki
nieu¿ytkowane od 2006 r. Na terenie dzia³ki znajduje siê drzewostan, 2 silosy, gnojownik, nieczynny osadnik œcieków.
Dzia³ka po³o¿ona jest na obszarze, gdzie brak jest obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar nie jest objêty obowi¹zkiem sporz¹dzenia tego planu.
Gmina Resko nie og³osi³a o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu,
ani do zmiany Studium obejmuj¹cego dzia³kê nr 6/1.
W Studium teren ten posiada nastêpuj¹ce uwarunkowania i
kierunki: Uwarunkowania: - zabudowa mieszkaniowa z funkcjami
uzupe³niaj¹cymi - ogrody dzia³kowe, inne wieloletnie sady. Kierunki: - Strefa zabudowy wielofunkcyjnej. Na wniosek by³ego
zarz¹dcy - Domu Pomocy Spo³ecznej w Resku w dniu 20.03.2006
r. Burmistrz Reska wyda³ decyzjê o warunkach zabudowy dotycz¹c¹ zmiany sposobu u¿ytkowania budynku gospodarczomieszkalnego przy ul. Stodólnej 2 na warsztaty terapii zajêciowej
przy Domu Pomocy Spo³ecznej.
Cena wywo³awcza - 150.000,00 z³. Wadium - 5% ceny wywo³awczej wynosi 7.500 z³. Post¹pienie: nie mniej ni¿ 1% ceny
wywo³awczej z zaokr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek z³otych
(1.500 z³). O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu. Sprzeda¿ korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.
PRZETARG ROZPOCZNIE SIÊ DNIA 16 LUTEGO 2015 r.
O GODZ. 10.00 W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA
POWIATOWEGO W £OBZIE PRZY UL. KONOPNICKIEJ 41

Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny wywo³awczej.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne lub ich
pe³nomocnicy je¿eli najpóŸniej w dniu 11.02.2015 r. wp³ac¹ wymagane wadium w pieni¹dzu na konto depozytowe Starostwa
Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w
PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wadium jest data
uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wp³aty. Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, nie póŸniej jednak ni¿
przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra³. Wadium wniesione przez
uczestnika przetargu, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet
ceny nabycia nieruchomoœci.
Pe³nomocnicy uczestników przetargu winni okazaæ komisji
przetargowej pe³nomocnictwa notarialne, dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo. Wy³oniony w drodze przetargu
kandydat na nabywcê nieruchomoœci jest zobowi¹zany w terminie
do 21 dni, licz¹c od daty rozstrzygniêcia przetargu dokonaæ wp³aty
ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wp³acone wadium, na
konto Starostwa Powiatowego w £obzie nr 47 1020 2847 0000
1402 0009 5828 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie. Dat¹ uiszczenia wp³aty jest data uznania rachunku bankowego, a nie data
dokonania wp³aty.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie dokona
wymaganej wp³aty w okreœlonym terminie lub nie stawi siê bez
wczeœniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez sprzedaj¹cego terminie w Kancelarii Notarialnej do zawarcia umowy notarialnej, to organizator przetargu odst¹pi od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Je¿eli wy³oniony w drodze przetargu kandydat na nabywcê za¿¹da
okazania granic zbywanej nieruchomoœci jest on zobowi¹zany do
za³¹czenia do ¿¹dania, dowodu wp³aty na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w £obzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009
6669 w PKO BP S.A. 1 Oddzia³ w £obzie kwoty zaliczki na poczet
ceny okazania granic. Z ¿¹daniem kupuj¹cy mo¿e wyst¹piæ w terminie do 14 dni od daty rozstrzygniêcia przetargu. Wszelkie koszty
notarialne i s¹dowe zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci
ponosi strona kupuj¹ca.
Og³oszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomoœci w Tygodniku £obeskim, Nowym Tygodniku £obeskim, Gazecie £obeskiej o zasiêgu obejmuj¹cym Powiat £obeski, które uka¿¹
siê w dniu 13.01.2015 r., na tablicach og³oszeñ: w siedzibie Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. Konopnickiej 41, w siedzibie Wydzia³u Geodezji i Kartografii przy ul. G³owackiego 4 w
£obzie oraz na stronie internetowej starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegó³owa lokalizacja oraz dokumentacja fotograficzna nieruchomoœci zamieszczone na stronie internetowej starostwa oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.lobez.ibip.pl/public/get_file.php?id=270843
Dodatkowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomoœciami w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w £obzie przy ul. G³owackiego 4, pokój nr
14 I piêtro, tel. 91 39-760-89.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu bez
podania przyczyny.
£obez, dnia 09.01.2015 r.

Starosta £obeski Pawe³ Marek
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
ROLNICTWO
Kury i kurczêta Leghorna i inne rasy
nieœne, tel. 501-057-385.

Region

PRACA

US£UGI

Motoryzacja

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Dom w Radowie Ma³ym po remoncie sprzedam lub zamieni¹ na inn¹
nieruchomoœæ w podobnej cenie.
Powierzchnia 80 mkw., dzia³ka
1500 mkw., z osobnym wejœciem,
pomieszczenia gospodarcze, 2
gara¿e. Wchodzisz i mieszkasz.
Cena 185000 z³ do negocjacji. Tel.
501894828.

Po¿yczki bankowe do 2000 z³, gotówka od rêki, tylko sta³e dochody.
£obez, tel. 501894828.

Opony zimowe Kumho Izen 4 szt.
225/60/17 w bardzo dobrym stanie.
Cena 550 z³/komplet. £obez, tel.
501894828 2. Nowa pojedyncza
opona letnia Hankook Optimo 225/
60/17 na nowej alufeldze. Cena
500 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.

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

Powiat gryficki

Region
Zatrudniê kierowcê C+E (WALTER), W³ochy-Szwecja. Tel. 607
585 561.

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

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.

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

NIERUCHOMOŒCI

Wynajmê domek wolno stoj¹cy w
Trzebiatowie. 3 pokoje, kuchnia i 2
wc. Spokojna okolica. Tel. 505389-183.

Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

tygodnik ³obeski 13.01.2015 r.

MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Mieszkanie w Resku do ma³ego
remontu w budynku poniemieckim,
pow. 80 mkw., dzia³ka ponad 700
mkw., osobne wejœcie, gara¿, piwnica, pom. gosp. Cena 130000 z³.
Tel. 501894828.

Us³ugi elektroinstalacyjne, instalacje elektro–budowlane, monta¿
bram, monitoringu i domofonów.
Tel. 696 443 643

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

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

Z ¯YCIA POWIATU
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Orkiestra zagra³a
23. raz

(POWIAT). Nawet niekorzystna pogoda nie by³a w stanie przeszkodziæ w przeprowadzeniu kwesty i zorganizowaniu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Wolontariusze jak co roku zbierali pieni¹dze w swoich miejscowoœciach. W tym roku Orkiestra zagra³a
pod has³em: „podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na
oddzia³ach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”, dlatego te¿ na
niektórych scenach pojawili siê zarówno najm³odsi, jak i seniorzy.

Remanenty
bryd¿owe
Dzia³alnoœæ Klubu Bryd¿owego
za rok 2014 skupi³a siê na organizacji turniejów cyklicznych, których rozegraliœmy 47 oraz dwa turnieje otwarte.
By³y to turnieje o puchar Starosty – 2 marca 2014 r. z okazji zdobycia
£obza oraz turniej o puchar Burmistrza £obza z okazji Dni £obza – 6
lipca 2014 r.
Przeliczaj¹c iloœæ uczestników w
poszczególnych turniejach, ³¹cznie
udzia³ w nich wziê³o 924 bryd¿ystów,
co daje 20 uczestników œrednio na
jeden turniej. Nie liczê tu uczestnictwa naszych par w Lidze Drawskiej
oraz turniejów organizowanych
przez kolegów z okolicznych miast tj.
Drawska Pomorskiego, Ostrowic i
Bia³ogardu.
Nasze turnieje odbywa³y siê w
£obeskim Domu Kultury, który u¿y-

MIKO£AJ Z POMOCNIKAMI
ODWIEDZAJ¥ GOŒCI

Grudzieñ to wyj¹tkowy czas,
kiedy jeszcze bardziej chcemy podzieliæ siê mi³oœci¹, radoœci¹, wyci¹gaj¹c do siebie pomocna d³oñ…
Mieszkañcy Wêgorzyna kolejny
raz pokazali, ¿e nawet najgorsza pogoda nie jest w stanie przeszkodziæ
im w dzia³aniu na szczytny cel. Podobnie rzecz mia³a siê w Resku, w
którym zebrano 9.764 z³. Oczywiœcie
o Orkiestrze nie zapomnieli i rescy
cukiernicy, którzy ufundowali przepiêkne torty. O zebranych kwotach
w poszczególnych gminach napiszemy, gdy ju¿ wszêdzie zostan¹
podliczone pieni¹dze.
op

cza nam swoich pomieszczeñ –
wspó³praca ta uk³ada siê wzorowo.
W imieniu Klubu dziêkujê sponsorom za wsparcie naszej dzia³alnoœci – Spó³dzielni Mieszkaniowej Jutrzenka i GS £obez.
Wyniki rozgrywek parami za rok
2014; kolejno miejsca zajêli:
1. W³adys³aw Kutynia – Marek
Woniak.
2. Marian Czaprowski – Karol
Marcinkowski.
3. Andrzej Szymaniak- Antoni
Œwi¹tek oraz Jaros³aw £abaziewicz –
Andrzej Sendecki.
Na zakoñczenie ponawiamy zaproszenie kole¿anki i kolegów bryd¿ystów do udzia³u w naszych turniejach, które tradycyjnie odbywaj¹
siê w £DK w ka¿dy wtorek o godz.
16.30.
R. Wawrzyniak
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4 grudnia 2014 Œwiêty Miko³aj w
asyœcie anio³ków i miko³ajków razem
ze œnie¿ynk¹ wybrali siê w podró¿ do
okolicznych w³adz gminy i powiatu,
przekazuj¹c najlepsze ¿yczenia

œwi¹teczne i dobre s³owo od dyrekcji, Zarz¹du Stowarzyszenia, a tak¿e
wszystkich podopiecznych Placówek Edukacyjnych w Radowie Wielkim. Œwi¹teczni goœcie odwiedzili z
piosenk¹ i dobrym s³owem m.in.
Burmistrzów z Wêgorzyna, £obza i
Reska, Starostê £obeskiego oraz
wójta Radowa Ma³ego.
Wojciech Frost
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RESKO
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Orszak Trzech Króli na ulicach Reska
(RESKO) Mieszkañcy gminy
Resko 6 stycznia 2015 uczestniczyli w obchodach Œwiêta Trzech
Króli, po raz pierwszy bior¹c udzia³
w Orszaku, który przeszed³ ulicami naszego miasteczka do Sanktuarium Maryjnego. W Orszaku
obok Trzech Króli maszerowa³y
wszystkie postaci z Szopki Betlejemskiej, pojawi³y siê anio³y, a tak¿e w swojej mrocznej osobie - diabe³.
Podczas uroczystej mszy œw. i po

jej zakoñczeniu, uczestnicy w skupieniu i podnios³ym nastroju wys³uchali kolêd i pastora³ek w wykonaniu
reskiego chóru „Kanon” pod dyrygentur¹ pani Cecylii Degler. Œpiewanie a capella jest bardzo oryginalne,
a akustyka charakterystyczna dla
naszego Sanktuarium, wzmocni³a
odbiór chóralnego œpiewu.
Koncert by³ tak¿e okazj¹ do zaprezentowania przez panie, po raz
pierwszy przed szersz¹ publiczno-

œci¹, strojów reprezentacyjnych nawi¹zuj¹cych do barw herbu Reska.
Organizatorem tego spontanicznego wydarzenia by³o Centrum Kultury wspólnie z Parafi¹ Rzymskokatolick¹ pw. Niepokalanego Poczêcia
N.M.P. w Resku. Dyrektor CK pani
Jolanta Furman oraz ksi¹dz proboszcz Miros³aw Socha docenili starania najm³odszych i trochê star-

szych uczestników Orszaku, którzy
wziêli udzia³ w konkursie na najciekawsze przebranie, najpiêkniejsz¹
królewsk¹ koronê i gwiazdê betlejemsk¹, nagradzaj¹c ich piêknymi
upominkami.
Pierwszy Orszak Trzech Króli za
nami, ale na pewno nie bêdzie ostatnim, w którym wezm¹ udzia³ nasi niezawodni mieszkañcy.
(at)

Wigilijne spotkanie w Zespole Szkó³
„Jest taki dzieñ, bardzo ciep³y,
choæ grudniowy. Dzieñ, zwyk³y
dzieñ, w którym gasn¹ wszelkie
spory. Jest taki dzieñ, w którym radoœæ wita wszystkich...” - takim
szczególnym dniem w Zespole
Szkó³ w Resku by³ 19 grudnia, kiedy to ca³a szkolna spo³ecznoœæ spotka³a siê w hali sportowej, aby poczuæ ducha nadchodz¹cego Bo¿ego
Narodzenia.
W klimat zbli¿aj¹cych siê œwi¹t
wprowadzili uczniowie, którzy przygotowani przez ks. Bogdana Stokowskiego i katechetê Henryka Saletrê, przedstawili jase³ka.
Nastêpnym œwi¹tecznym akcentem spotkania by³o wspólne zaœpiewanie kilku kolêd. DŸwiêki i g³osy
rozchodz¹ce siê po hali, sprawia³y,
¿e mi³o robi³o siê na sercu.
Tego dnia œpiew nie tylko by³
anonimy, poniewa¿ chêtni uczniowie wziêli udzia³ w konkursie piosenki œwi¹tecznej. Kolêdy, pastora³ki
rozbrzmiewa³y w jêzyku polskim, ale
tak¿e niemieckim i angielskim. Jury
w sk³adzie: Jan Czaban, Anna Szymañska i Monika Bia³y uwa¿nie
ws³uchiwa³o siê w interpretacje wokalne znanych utworów, aby nagrodziæ najlepiej œpiewaj¹cych. Naj-

wiêksze wra¿enie zrobi³ na sêdziach
duet Adrianna Szczeœniak i Szymon
Mañkowski, który zaj¹³ I miejsce, II
zajê³a Emilia Buæ, a III zosta³o przyznane Zuzannie Powchowicz. Mi³ym akcentem, koñcz¹cym konkurs,
by³o odœpiewanie przez wszystkich
uczestników kolêdy.
Spotkanie œwi¹teczne by³o doskona³¹ okazj¹ do rozstrzygniêcia

konkursu na najpiêkniej przystrojon¹ klasê w klimacie bo¿onarodzeniowym. W kategorii gimnazjum
zwyciê¿yli uczniowie kl. II d, natomiast w kategorii szko³a ponadgimnazjalna - licealiœci z kl II. (Zwyciêzcy otrzymali s³odkie nagrody).
Bo¿e Narodzenie nie istnieje bez
Wigilii, wiêc po zakoñczeniu oficjalnej uroczystoœci uczniowie wraz z

wychowawcami udali siê do klas,
gdzie czeka³y ju¿ bogato zastawione
sto³y uginaj¹ce siê pod ciê¿arem
smacznych potraw.
Dzieñ min¹³ w bardzo uroczystej,
œwi¹tecznej atmosferze. Wszyscy
uœmiechali siê do siebie, sk³adali
najlepsze ¿yczenia, ³ami¹c siê op³atkiem i czuj¹c, ¿e duch Bo¿ego Narodzenia zagoœci³ ju¿ w sercach. AG

tygodnik ³obeski 13.01.2015 r.
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BEZPIECZNE MIASTO Magiczny czas
NA WESO£O

Ju¿ po raz kolejny w tym roku
szkolnym zaszczycili nas swoj¹
obecnoœci¹ aktorzy Teatru Rozmaitoœci GWITAJCIE ze Szczecina.
Tym razem m³odsi wychowankowie
i uczniowie Placówek Edukacyjnych mieli okazjê uczestniczyæ w
ciekawej sztuce na temat bezpieczeñstwa na drodze.
„Bezpieczne miasto na weso³o”
to wype³niona zabawnymi sytuacjami sztuka, która w lekki sposób uczy
dzieci podstawowych praw bezpiecznego poruszania siê po mieœcie
i zasad ruchu drogowego.

Ma³y B¹belek, trochê zarozumia³y brzd¹c, pewnego dnia postanawia
samodzielnie wybraæ siê do przedszkola. Na drodze jednak czekaj¹ go
ró¿ne przygody i niebezpieczeñstwa. Dziêki spotykanym ró¿nym
postaciom uczy siê, jak bezpiecznie
poruszaæ siê po mieœcie, co oznaczaj¹ znaki drogowe i w jaki sposób
unikaæ zagro¿eñ na ulicy.
Przyjemna i zabawna sztuka przekaza³a wa¿ne wartoœci i zasady, które ka¿dy, m³odszy czy starszy, powinien znaæ, aby byæ bezpiecznym
uczestnikiem ruchu drogowego.
Wojciech Frost

W ramach wspó³pracy z Domem
Pomocy Spo³ecznej w Resku oraz
realizacji projektu edukacyjnego
uczniowie gimnazjum wspólnie z
mieszkañcami placówki przedstawili w grudniu jase³ka bo¿onarodzeniowe. Na przedœwi¹teczne spotkanie przyby³y w³adze powiatu
³obeskiego i przedstawiciele Rady
Miejskiej w Resku oraz rodziny
mieszkañców.
Po powitaniu goœci i wzruszaj¹cym przemówieniu dyrektor, pani
Marii Wall pojawili siê na scenie
anio³owie, królowie, pasterze, œwiêta rodzina, diab³y, Herod oraz gwiazda. Wspólnie œpiewano nastrojowe
kolêdy przy akompaniamencie zespo³u mieszkañców DPS-u. Wszystkim udzieli³a siê odœwiêtna, magiczna atmosfera. Ten dzieñ by³ tak wyj¹tkowy jak œwiêta, którym by³ poœwiêcony.
Na zaproszenie ksiêdza proboszcza, Miros³awa Sochy uczniowie i

mieszkañcy DPS-u wyst¹pili tak¿e 4
stycznia w koœciele. Mi³o nam, ¿e
wystêpem mogliœmy przypomnieæ
niedawny, œwi¹teczny czas oraz przypomnieæ historiê narodzin Jezusa.
W tym roku jase³ka przygotowali: Martyna Deberna- anio³, Natalia
Jakubów- anio³, Emilia Buæ - gwiazda, Oskar Kurszewski - Herod, Rafa³
Lewandowski - diabe³, Oliwia Gradowska - dworzanin, Ola Kozickapasterz, Asia Markowska - pasterz,
Dominika Wójtowicz - król, Kacper
Wiœniewski - œmieræ, Sandra Pilarska
- Maryja oraz mieszkañcy Domu
Pomocy Spo³ecznej w Resku.
Dziêkujemy pani dyrektor Marii
Paprockiej-Wall oraz wszystkim zaanga¿owanym pracownikom, a
zw³aszcza pani Teresie K³osowskiej,
za przygotowanie przepiêknych
strojów, scenografii i serdeczne
przyjêcie, które zawsze towarzyszy
naszym wizytom.
El¿bieta Kuc
Zespó³ Szkó³ w Resku

Wigilia dla samotnych i bezdomnych
Bezdomnoœæ i samotnoœæ
szczególnie w
perspektywie zbli¿aj¹cych
siê rodzinnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia jest
trudna do zniesienia dla
wielu ludzi mieszkaj¹cych
bez rodziny czy
bezdomnych.
Tak¹ chwil¹, gdzie samotni i bezdomni mog¹ siê poczuæ bezpiecznie
i pobyæ w towarzystwie innych jest
corocznie organizowana specjalnie
z myœl¹ o Nich Wigilia. Organizatorami uroczystoœci jest Ko³o Terenowe Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Resku, Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka”,
Centrum Kultury w Resku i Stowa-

rzyszenie Monar Markot w £agiewnikach.
Na uroczystoœæ w dniu 19 grudnia 2015 zaproszono 100 samotnych
osób, z których na Wigilii by³o obecnych 85. Tym, których zabrak³o podczas uroczystego spotkania, którzy
nie mogli w nim uczestniczyæ z powodu choroby, dostarczono posi³ki
do domów.
Do wspólnej kolacji razem z zaproszonymi goœæmi usiedli przedstawiciele w³adz miasta: przewodnicz¹ca Rady Miejskiej pani Renata
Kulik, burmistrz Reska pan Arkadiusz Czerwiñski, radni powiatowi
pani Barbara Basowska, panowie
Andrzej Gradus i Józef Leœniak.
Ksi¹dz proboszcz Miros³aw Socha zaprosi³ wszystkich do wspólnej
modlitwy i do podzielenia siê op³atkiem.
(o)
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Zapiski z pamiêci
Œroda 22.01.2014.

Galeria naszych mieszkañców

Chrzest Œw. Oskarka

Nowy dzieñ. Zjedliœmy œniadanie, Dziadek dosta³ zmiksowan¹
zupê, tabletki, picie z miodem, który
przynios³a córka. Przewin¹³em go z
brudnych rzeczy. O 10. córka pojecha³a do pracy. Przyjedzie jutro po
po³udniu. Ponownie da³em Dziadkowi jeœæ i ponownie go przewin¹³em,
odzyska³ trochê si³. Zrobi³em na
obiad zupê dla Dziadka. Do tej z wczoraj domiksowa³em marchew, seler i
por oraz sporo miêsa i doda³em sporo
wywaru na zupê z zamra¿arki. Zupa
krem jest po¿ywna i smaczna. Po 16.
przysz³a córka i zaproponowa³a mi
spacer, a ona w tym czasie popilnuje
Dziadka. Poszed³em na spacer, gdzie
spotka³em kolegê Dziadka, który by³
u nas kilka dni temu. Pogadaliœmy o
Dziadku. Kaza³ go pozdrowiæ i ¿yczy³
zdrowia. Kolega przycina³ winogrona. Dziadek jest podmyty, nakarmiony, le¿y i marudzi je¿d¿¹c rêk¹ po boazerii. Noc spêdzê w fotelu rozk³adanym przy jego tapczanie.

Czwartek 23.01.2014.

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

DRUKARNIA
oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730
C MYK

Nie by³o tak Ÿle. Przespa³em noc w
swoim ³ó¿ku. Dziadek nawet mia³ apetyt i powrót si³. Gdy o 2.00 grza³em mu
zupê, bo dosta³ czkawki, to pomimo,
¿e by³ obstawiony dwoma krzes³ami,
to i tak mi siê zsun¹³ z tapczanu. Zaklinowa³ mi siê, zanim usun¹³em
krzes³a, zanim posadzi³em go, to siê
nahilfowa³ co niemiara. Gdy go
wreszcie po³o¿y³em na tapczanie, to
mi usn¹³. Co dwie godziny kupka i
siusiu. Pampers pe³ny po brzegi.
Sk¹d on tyle tego bierze? Rano spaliœmy do 8.00. Zjedliœmy œniadanie na
raty, najpierw on, a potem ja. Apetyt
nam dopisuje. Ja trochê przyty³em.
14.30. - wymiana pampersa, mycie cia³a i za³o¿enie nowego i nowych ciuchów. Ledwo skoñczy³em, ju¿ œpi. A
przecie¿ tyle siê najêcza³, aby go przebraæ. Ledwo zrobi³ maleñk¹ kupkê, ju¿
jêcza³. A w trakcie przebierania dola³
na kocyk, którym siê zabezpieczam na
tak¹ ewentualnoœæ. Nie móg³ tego
zrobiæ razem z kupk¹, jak normalny
cz³owiek. Po po³udniu ma byæ z powrotem starsza z córek..

Pi¹tek 24.01.2014.
Rano by³ doktor. Powiedzia³, ¿e
krew jest ju¿ tak zatruta, ¿e wyst¹pi¹
problemy z komunikacj¹ miêdzy
mózgiem a organizmem. Bezdech
jest tego pierwszym objawem. Faktycznie, s¹ ju¿ nastêpne objawy zatrucia. Najpierw trudnoœci z po³ykaniem pokarmów sta³ych, po kilku
godzinach pó³p³ynnych, a po kilku
nastêpnych, p³ynnych. Krztusi siê.
Jeszcze wczoraj ¿artowaliœmy, ¿e
Dziadek æwiczy wstrzymywanie oddechu, bo wybiera siê na po³ów
pere³. Z odruchów pozosta³ odruch

(cz. 66, odc. 21)

czucia, ma straszn¹ nadwra¿liwoœæ
na gilgotki w stopach i paznokciach.
Paznokci nie da sobie ruszyæ. Przy
zak³adaniu skarpet wierzga nogami
jak koñ. Pozosta³ jeszcze odruch
dyskomfortu, gdy robi w pampersa.
Wtedy g³oœno protestuje. Odczuwa
jeszcze uczucie g³odu, pomimo, ¿e
nie za bardzo mo¿e prze³ykaæ.

Sobota 25.01.2014.
Noc ciê¿ka, pomimo, ¿e w troje
czuwaliœmy na zmianê. Prawdopodobnie szybkie i pe³ne oddechy
powoduj¹ spalanie t³yszczu z zapasów organizmu. Dziadek ju¿ siku robi
niewiele, tak¿e kupki s¹ niewielkie,
ale jeszcze regularne, co 2-3 godziny,
krztusi siê w³asn¹ œlin¹, okresy bezdechu s¹ przeplatane okresami g³oœnego i pe³nego oddechu. Jest ciep³y, pomimo, ¿e ma³o pije. Oczy ma
otwarte, ale nie widz¹ce. Nie reaguje
ju¿ na g³os.

Niedziela 26.01.2014.
Noc spokojna, Dziadka pilnowali na zmianê starsza córka ze swoim
ch³opakiem. Ja spa³em ca³¹ noc.
Dziadek nadal le¿y i na zmianê g³oœno i szybko oddycha, a po chwili
wolno i cicho, jakby mia³ bezdech.
Jest ciep³y. W dzieñ zagl¹da do nas
czêsto m³odsza córka. Wczoraj graliœmy w klocki podobne do domina,
tyle ¿e z cyframi. Zaproponowa³em
obiad dla ca³ej rodziny. Odgrza³em
flaki z zapasów w zamra¿arce, a z filetów drobiowych zrobi³em roladki z
serem i w panierce. Do tego marchewka na gor¹co i buraczki tarte.
Na deser jab³ka z piekarnika, kawa,
ciasto. By³o mi³o. Po obiedzie poszed³em na spacer. Zrobi³em rundê 5-6
km. W lesie sfotografowa³em grzybki, a w mieœcie niebieskie kwiatuszki,
gdy w tym czasie w £obzie by³o - 15
stopni. Zosta³em sam z Dziadkiem. O
22. przewin¹³em go, posmarowa³em
mu usta wod¹, da³em tabletkê i poszed³em spaæ. Przed 24. poszed³em
do toalety. Wracaj¹c zauwa¿y³em, ¿e
Dziadek nie oddycha. Przez chwilê
nas³uchiwa³em, szturchn¹³em go i
wzi¹³em za lekko jeszcze ciep³¹ rêkê.
Jeszcze raz nas³uchiwa³em. Dziadek
ju¿ gdzieœ od 20-30 minut nie ¿y³.
Zamkn¹³em mu oczy bez problemu i
podwi¹za³em szczêkê. Dopiero wtedy zadzwoni³em do córki, która przysz³a po chwili. Przytuli³em j¹ i opowiedzia³em co zrobi³em. Posiedzia³a,
zadzwoni³a gdzieœ i spyta³a, czy idê
spaæ do nich. Powiedzia³em i napisa³em w komputerze, ¿e zostanê z
Dziadkiem, i ¿e siê nie bojê, a moja
odwaga wynika z tradycji przetrzymywania zw³ok w domu do czasu
pogrzebu. Powiedzia³a, ¿e jest mi
bardzo wdziêczna, ¿e zostanê z Dziadkiem, bo ona nie zostanie. Cdn. WP

