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10 lutego 1940 roku

75 lat temu
nast¹pi³a pierwsza
wielka wywózka
Polaków z Kresów
Wschodnich
Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w £obzie serdecznie zaprasza
Cz³onków oraz mieszkañców £obza
i powiatu na spotkanie przy Krzy¿u
Sybiraka, które odbêdzie siê na
cmentarzu w £obzie w dniu 10 lutego 2015 r. o godzinie 11.00, upamiêtniaj¹ce 75. rocznicê pierwszej
deportacji Polaków na Sybir w dniu
10 lutego 1940 roku.

Gmina Dobra
bankrutem?

Protest wyborczy Micha³a Kar³owskiego uznany,
Jana Zdanowicza odrzucony

Powtórne wybory!
Mog¹ zupe³nie
przemeblowaæ uk³ad
w radzie powiatu
(£OBEZ) Znane s¹ ju¿ rozstrzygniêcia dwóch protestów wyborczych z³o¿onych w S¹dzie Okrêgowym w Szczecinie. Jeden, z³o¿ony przez Jana Zdanowicza s¹d odrzuci³, drugi, z³o¿ony przez Micha³a Kar³owskiego s¹d uzna³. Str. 2

Micha³ Kar³owski podwa¿y³ wynik wyborów
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Protest wyborczy Micha³a Kar³owskiego uznany,
Jana Zdanowicza odrzucony

Powtórne wybory! Mog¹
zupe³nie przemeblowaæ
uk³ad w radzie powiatu
(£OBEZ) Znane s¹ ju¿ rozstrzygniêcia dwóch protestów wyborczych z³o¿onych w S¹dzie Okrêgowym w Szczecinie. Jeden, z³o¿ony przez Jana Zdanowicza s¹d odrzuci³, drugi, z³o¿ony przez Micha³a Kar³owskiego s¹d uzna³. Je¿eli
siê uprawomocni, czekaj¹ nas wybory do Rady Powiatu w okrêgu nr
1, czyli w gminie £obez. Mog¹ one
wywróciæ obecny uk³ad w radzie.
Protest wyborczy Jana
Zdanowicza odrzucony
Przypomnijmy; Jan Zdanowicz,
pe³nomocnik KWW Porozumienie
Samorz¹dowe oprotestowa³ wybory do Rady Powiatu w okrêgu nr 3
(okrêg Dobra - Radowo Ma³e), zarzucaj¹c wydanie wyborcy karty do
g³osowania nie zawieraj¹cej listy
jego komitetu i za¿¹da³ sprawdzenia
wszystkich kart. Wczoraj, 2 lutego
2015 roku, S¹d Okrêgowy w Szczecinie oddali³ ten protest. Jak nas poinformowano w s¹dzie, s¹d przeprowadzi³ oglêdziny kart do g³osowania
z trzech komisji, które wskazywa³
protestuj¹cy, ale nie stwierdzi³, by,
karty zosta³y Ÿle wydrukowane (nie
zawiera³y wszystkich list, b¹dŸ by³y
podwójnie te same listy). S¹d odnosz¹c siê do pozosta³ych zarzutów
uzna³, ¿e informacja PKW nie mo¿e
byæ uznana za wprowadzaj¹ca w
b³¹d wyborcê i zastosowanie ksi¹¿eczek nie mo¿e prowadziæ do uniewa¿nienia wyborów. To rozstrzygniêcie znamy ju¿ z krajowych orzeczeñ i tu siê nic nie zmieni³o. Wyrok
nie jest prawomocny.
Protest Micha³a Kar³owskiego
uznany
Protest wyborczy Micha³a Kar³owskiego rozpatrywany by³ trzy dni
wczeœniej, 30 stycznia 2015 r. S¹d
Okrêgowy uznaj¹c protest za zasadny podj¹³ dwie wa¿ne decyzje; nakaza³ przeprowadzenie ponownych
wyborów do Rady Powiatu w okrêgu wyborczym nr 1 (gmina £obez),
poczynaj¹c od g³osowania oraz
stwierdzi³ niewa¿noœæ wyboru radnego Jaros³awa T. ¯uka, wybranego
w tym okrêgu i wygasi³ jego mandat.

Nie wydano wyborcom 3 kart
do g³osowania
Przyczyn¹ uznania protestu za
zasadny by³ fakt, ¿e w wyborach do
Rady Powiatu wydano wyborcom 3
karty do g³osowania mniej, ni¿ do
rady gminy. Tym samym 3 wyborców nie g³osowa³o w wyborach do
Rady Powiatu, a ró¿nica pomiêdzy
Micha³em Kar³owskim a Jaros³awem
¯ukiem wynosi³a 1 g³os. Te trzy g³osy mog³y wiêc wp³yn¹æ na koñcowy
wynik wyborów miêdzy nimi.
Nawali³y dwie komisje
Sprawdziliœmy, w których to komisjach nie wydano tych kart. Okaza³o siê, ¿e dwie karty mniej wyda³a
komisja wyborcza dzia³aj¹ca w
Szkole Podstawowej nr 1 w £obzie,
a jedn¹ komisja wyborcza dzia³aj¹ca
w Dalnie. Wybory by³y przeprowadzane do czterech podmiotów samorz¹dowych; na burmistrza, do rady
miejskiej, do rady powiatu i do sejmiku. Chodzi o to, ¿e iloœæ kart wyborczych wydanych wyborcom powinna byæ taka sama dla tych wszystkich podmiotów. W szkole podstawowej nr 1 komisja wyda³a 644 karty
do g³osowania na burmistrza, 645
kart w g³osowaniu do rady miejskiej
oraz po 643 w g³osowaniu do rady
powiatu i sejmiku. Jak siê okazuje,
wyda³a o jedn¹ kartê mniej w g³osowaniu na burmistrza i po dwie karty
mniej w g³osowaniu do rady powiatu i sejmiku. Jak widaæ, nie tylko iloœæ
kart w g³osowaniu do rady powiatu
siê nie zgadza. W protokole nie odnotowano ¿adnych uwag.
Trzeci brakuj¹cy g³os, w tej sprawie, znikn¹³ w komisji wyborczej w
Dalnie. Tu z kolei na burmistrz wydano 217 kart, w tym 1 g³os odda³ obywatel UE nie bêd¹cy obywatelem
polskim. Odnotowano to w odpowiedniej rubryce. Tyle samo kart
(216+1) wydano w g³osowaniu do
rady miejskiej w £obzie, ale ju¿ do
rady powiatu i sejmiku wydano po 1
karcie mniej, czyli po 216.
S¹d nie ustali³ jak dosz³o do ró¿nicy w iloœci wydanych kart. W protokole nie ma adnotacji, ¿e ktoœ
zwróci³ karty lub odmówi³ odebrania

Micha³ Kar³owski
podwa¿y³ wynik wyborów
danej karty, tak wiêc s¹d uzna³, ¿e to
omy³ka komisji wyborczej.
Co dalej?
Oba orzeczenia S¹du Okrêgowego nie s¹ prawomocne. Za¿alenie
przys³uguje Komisarzowi Wyborczemu, wnosz¹cemu protest i przewodnicz¹cym danych komisji wyborczych, które mog¹ sk³adaæ do
S¹du Apelacyjnego w Szczecinie. Na
to jest 7 dni, przy czym w tym terminie mo¿na wyst¹piæ o uzasadnienie
orzeczenia na piœmie i wtedy termin
7 dni na odwo³anie jest liczony od
dorêczenia uzasadnienia. S¹d Apelacyjny ma miesi¹c na rozstrzygniêcie.
Wybory mog¹ przemeblowaæ
uk³ad w radzie
Je¿eli dojdzie do ponownego g³osowania w okrêgu nr 1, mandaty
strac¹ ju¿ wybrani radni i bêdziemy
wybieraæ radnych ponownie, ale z
tych samych list i komitetów, które
by³y. W radzie mo¿e dojœæ do ma³ej
rewolucji, gdy¿ w tym okrêgu jest
wybieranych 6 radnych. Gdyby
wyborcy wybrali innych radnych,
ni¿ obecni, mo¿e zmieniæ siê starosta
i ca³y zarz¹d powiatu. Warto mieæ na
uwadze, ¿e PSL wprowadzi³ w tym
okrêgu a¿ 3 radnych, ale przy a¿ 22,3
procenta g³osów niewa¿nych. Na
4822 g³osy oddane w tym okrêgu niewa¿nych by³o 1077.
Po tym, co siê sta³o, wyborcy
zapewne ju¿ nie pope³ni¹ tych b³êdów, oddaj¹c g³osy wa¿ne, a wiêc i
wynik mo¿e byæ ca³kiem inny.
Kazimierz Rynkiewicz
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Sensacja
szeptana
(RESKO). Mimo i¿ od wyborów
minê³o kilka miesiêcy, to niektórzy
nadal nimi ¿yj¹. Gdy do redakcji zadzwoni³ mieszkaniec Reska z informacj¹, ¿e Zbigniew Pa³ubiak odda³
swoje g³osy Barbarze Basowskiej w
zamian za stanowisko w gminie, postanowiliœmy porozmawiaæ z bohaterem reskiej sensacji szeptanej.
Okaza³o siê, ¿e wszystko zaczê³o
siê 18 listopada, gdy to podaliœmy
wstêpne i niepotwierdzone wyniki
wyborów. Spekulowaliœmy wówczas, ¿e skoro Zbigniew Pa³ubiak
otrzyma³ kolejn¹ iloœæ punktów po
Arkadiuszu Czerwiñskim, to zapewne wejdzie w miejsce obecnego burmistrza do Rady Powiatu, gdy ten
zrzeknie siê mandatu. Po czasie okaza³o siê jednak, ¿e informacje, które
wstêpnie otrzymaliœmy by³y b³êdne
i cztery g³osy wiêcej od Z. Pa³ubiaka
zebra³a Barbara Basowska, tym samym to ona wesz³a do Rady Powiatu
w miejsce obecnego burmistrza Arkadiusza Czerwiñskiego. Uœciœlaj¹c
Z. Pa³ubiak otrzyma³ 110 g³osów,
natomiast B. Bassowska 114 g³osów.
MM
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W tym roku bez inwestycji
(RADOWO MA£E). W tym
roku, jak zapowiada wójt
gminy Wies³aw Lorent,
mieszkañcy gminy nie
maj¹ co liczyæ na
inwestycje. Bud¿et jest
tak napiêty, ¿e gminy nie
staæ na ¿aden wk³ad
w³asny na jakiekolwiek
inwestycje. O kredytach
te¿ nie ma mowy. Nie
jest jednak tragicznie
– uspokaja wójt.

unijnych bêd¹ trudnoœci pozyskania pieniêdzy, z³o¿y³em wniosek na
300 tys. z³ do Agencji Nieruchomoœci Rolnych – na skomunalizowane
drogi przez gminê jeszcze w roku
poprzednim. Jedna droga znajduje
siê w Radowie Ma³ym, nie s¹ to drogi
polne tylko ³¹cz¹ce budynki. Kolejna znajduje siê w Wo³kowie i nastêpne w Borkowie Wielkim i w Borkowie
Ma³ym - powiedzia³ wójt gminy Radowo Ma³e Wies³aw Lorent.
Dodatkowo wójt gminy przyzna³,
¿e jest ju¿ po rozmowie z niektórymi
gospodarzami na temat wspó³pracy
oraz po rozmowie z dyrektorem PUP.
Nie ukrywa, ¿e jest optymistycznie
nastawiony i jest dobrej myœli.

- Bud¿et nie jest za ciekawy, ale po
to zosta³em wójtem, ¿eby zrobiæ w
gminie coœ i nie patrzeæ tylko na to,
co posiada gmina z wp³ywów z podatków czy innych przychodów. Ten
rok bêdzie rokiem bardzo trudnym,
bo aby wejœæ w jakikolwiek program
unijny, to trzeba mieæ wk³ad w³asny.
W zwi¹zku z tym, ¿e ze œrodków

Urz¹d
W kwestii pracy Urzêdu Gminy
wójt chcia³by usprawniæ pracê,
przede wszystkim wymieniaj¹c program komputerowy i same komputery.
- S¹ to programy pracuj¹ce na
systemie operacyjnym DOS. W

Walne LOT-u
(£OBEZ). W minionym tygodniu odby³o siê walne Lokalnej Organizacji Turystycznej po³¹czone z
wyborami nowych w³adz stowarzyszenia.
W sk³ad nowego zarz¹du weszli:
Aneta Kotwicka, Anna Magdalan,

Aneta Walczak, Ma³gorzata Budzyñska, Krystyna Kalenkiewicz,
El¿bieta Jankowska i Adam Hlib.
Nowy zarz¹d ma 30 dni na wybranie
spoœród siebie prezydium.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: Gra¿yna Kar³owska, Tomasz
Mechliñski i Robert Janowski. MM

zwi¹zku z tym, ¿e konkurs na sekretarza nie zosta³ rozstrzygniêty, bêdziemy mieli pewne oszczêdnoœci i z
tych oszczêdnoœci chcemy zakupiæ
program do podatków. Zapewni to
przede wszystkim szybkoœæ wydawania zaœwiadczeñ interesantom i
przede wszystkim u³atwi pracê. Bêdzie to z korzyœci¹ dla wszystkich. Z
wiêkszych wydatków trudno jest mi
cokolwiek zaplanowaæ, bo bud¿et
nie jest zbyt optymistyczny – powiedzia³ wójt.
Bud¿et
Uda³o siê zbilansowaæ, ale nie
zosta³y przewidziane jakiekolwiek
œrodki na inwestycje. Gmina musi w
tym roku ponosiæ zobowi¹zania poprzednich inwestycji, czyli sp³acaæ
kredyty i zobowi¹zania.
- Gdybyœmy wziêli jakikolwiek
kredyt, przekroczylibyœmy próg,
którego nie wolno nam przekroczyæ.
W przysz³ym roku, gdy sp³acimy
czêœæ zobowi¹zania, bud¿et bêdzie
bezpieczniejszy, granica do progu
bêdzie o wiele wiêksza, wtedy bêdziemy mogli myœleæ o zaci¹gniêciu
kredytu na jakiekolwiek inwestycje.
Potrzeb jest wiele, a pieniêdzy ma³o.

Interesuj¹ nas programy, gdzie gmina do³o¿y³aby jak najmniej. Nie jest
tragicznie, po prostu nale¿y powstrzymaæ siê z inwestycjami w tym
roku - stwierdzi³ wójt W. Lorent. MM
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Po 74 latach od wywózek

Postawili pomnik swoim Matkom
(£OBEZ) W tym roku przypada
75 rocznica wywózek polskich rodzin z Kresów Wschodnich na Sybir. Wracam wspomnieniem do uroczystoœci, jakie mia³y miejsce w
Szczecinie 17 wrzeœnia 2014 roku,
gdy¿ nie zd¹¿y³em o tym napisaæ
wówczas, a która wkomponowuje
siê w tegoroczn¹ rocznicê. Wówczas to Sybiracy z okrêgu szczeciñskiego postawili pomnik swoim
matkom, które wywiezione z dzieæmi przetrwa³y Sybirsk¹ Golgotê i
ocali³y dzieci przed œmierci¹.
Pomnik Matki Sybiraczki stan¹³
przy Krzy¿u Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. To
charakterystyczne miejsce, z murem,
na którym znajduje siê kilkadziesi¹t
tabliczek z nazwiskami Sybiraków,
znajduje siê kilkadziesi¹t metrów,
id¹c w prawo od wejœcia g³ównego
na cmentarz.
Sybiracy skupieni w ³obeskim
kole powiatowym równie¿ od lat
sk³adali datki na ten pomnik. Na spotkaniu op³atkowym, w styczniu br.,
wielu z nich otrzyma³o za to dyplomy
z podziêkowaniem od Zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku Sybiraków.
Na uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika pojecha³o do Szczecina dziesiêæ osób: szefowa ko³a Zofia Majchrowicz oraz El¿bieta Bryczkowska, W³adys³awa Ró¿añska, Genowefa Ma³yszek, Jadwiga Krzywañska, Teresa Kowalewska, Kazimierz
Nykaza, Henryk Maœluk, Tadeusz
Puchalski oraz ni¿ej podpisany. W
Szczecinie do³¹czy³ brat pana Tadeusza – Henryk Puchalski i pojawi³o
siê kilka osób zwi¹zanych z £obzem.
Na ma³ym placu, na którym znajduj¹ siê ju¿ Krzy¿ Sybiraków i kamienny obelisk z tablic¹, okolonym
z jednej strony murem z tabliczkami
zmar³ych Sybiraków, zgromadzili siê

cz³onkowie Zwi¹zku Sybiraków z ca³ego województwa, w³adze miejskie,
wojewódzkie, przedstawiciele s³u¿b
mundutowych i ksiê¿a. Po okolicznoœciowych przemówieniach Pomnik Matki Sybiraczki, przy którym
wartê honorow¹ pe³nili harcerze,
ods³oni³ marsza³ek województwa
Olgierd Geblewicz. Poœwiêci³ go arcybiskup metropolita szczeciñskokamieñski Andrzej Dziêga.
- Niech przypomina potêgê cz³owieczego serca, które kocha i nie boi
siê przestaæ kochaæ, poœród ludzi,
którzy nie kochaj¹ – powiedzia³.
Kazimierz Rynkiewicz

Na uroczystoœæ przybyli uczniowie z Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków
w Szczecinie, dumnie prezentuj¹c szyld swojej szko³y.

Moj¹ uwagê przyku³ mur z mosiê¿nymi tabliczkami, z nazwiskami
Polaków, którzy zginêli w Katyniu lub syberyjskich ³agrach.
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Gmina Dobra bankrutem?
(DOBRA). 20 stycznia radni
miejscy przyjêli bud¿et gminy Dobra na 2015 rok. To miesi¹c póŸniej, ni¿ wszystkie pozosta³e gminy. Dlaczego? By³y trudnoœci w
spiêciu bud¿etu. To czy gmina bêdzie mog³a pracowaæ na bazie przyjêtego w miniony czwartek bud¿etu,
zale¿eæ bêdzie od Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Gmina Dobra
przy dochodach 12 milionów ma
zad³u¿enie w wysokoœci 13 milionów. Krótko ujmuj¹c - na dzisiaj
jest bankrutem.
Nie lada orzech do zgryzienia ma
obecny burmistrz oraz Rada Miejska. Gmina pozbawiona jest mo¿liwoœci zaci¹gania kredytów, nie ma
te¿ œrodków na wk³ad w³asny, tym
samym pozbawiona jest szans na
korzystanie ze œrodków zewnêtrznych. Przy czym najbli¿sze cztery
lata to ostania szansa na wybudowanie nowej oczyszczalni œcieków.
Obecn¹ oczyszczalniê zbudowa³
w 1993 roku ówczesny burmistrz
Wies³aw Bernacki. Od tego czasu
minê³y 22 lata i najwy¿szy ju¿ czas
wybudowaæ now¹ albo przynajmniej zmodernizowaæ star¹. A tu
okazuje siê, zgodnie z Wieloletni¹
Prognoz¹ Finansow¹, ¿e w roku 2017

nale¿y zap³aciæ 900 tys. z³ na sp³atê
obligacji. Sk¹d gmina mia³aby na to
wzi¹æ pieni¹dze? Mo¿e ze sprzeda¿y
obecnej oczyszczalni œcieków? Takie te¿ by³y plany. Jak nas poinformowa³ obecny burmistrz Piotr Hebda, na swoim biurku zasta³ gotowe
dokumenty przygotowane do sprzeda¿y oczyszczalni œcieków. Jakie
nios³yby to skutki dla mieszkañców? Wzrost cen za œcieki. Zapewne
wzrostu cen po modernizacji przez
gminê nie da siê unikn¹æ, ale z pewnoœci¹ nie bêd¹ one tak wysokie i co
najwa¿niejsze – burmistrz w tej sytuacji w kwestii taryf za œcieki zawsze
ma coœ do powiedzenia. Inn¹ form¹
sp³at obligacji mia³o byæ za³o¿enie,
¿e w szko³ach przybêdzie uczniów i
dziêki temu wzroœnie subwencja
oœwiatowa. Obecnie, o czym wielokrotnie ju¿ pisaliœmy, w placówkach
oœwiatowych brakuje pieniêdzy z
subwencji oœwiatowej i gmina dok³ada ze swojego bud¿etu, nie ma
wiêc co liczyæ na tê opcjê. Jeœli gminie nie uda siê znaleŸæ pieniêdzy na
sp³atê obligacji, bêdzie musia³a poddaæ siê programowi naprawczemu.
Bud¿et
Dochody bud¿etu na rok 2015
uchwalono w wysokoœci 12.988. 855

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.

z³, w tym dochody maj¹tkowe w
wysokoœci 292.600 z³, pozosta³e
œrodki w wysokoœci niemal 12,7 milionów z³ s¹ dochodami bie¿¹cymi.
Wydatki uchwalono w wysokoœci 12.546.159 z³, w tym wydatki bud¿etowe w wysokoœci 12.331.231 z³,
natomiast na wydatki maj¹tkowe
pozosta³o 214.928 z³.Ale i te pieni¹dze
zostan¹ najprawdopodobniej przeznaczone na sp³atê po¿yczek, aby w
najbli¿szych latach zminimalizowaæ
koszty sp³at, bo na nie najzwyczajniej
gminy nie bêdzie staæ. Fundusz so³ecki zosta³ uchwalony w wysokoœci
109.119 z³.
Jak nowy burmistrz zamierza poradziæ sobie ze zminimalizowaniem
kosztów funkcjonowania jednostek
bud¿etowych? Pieni¹dze maj¹ byæ
wydawane bardziej racjonalnie, nast¹pi zmiana sposobu finansowania
na system dotacyjny, zostan¹
zmniejszone koszty realizacji zadañ
przez jednostkê. Ju¿ zosta³ zwolniony kierownik administracyjny.
Audytor w gminie
Do 2021 roku gmina Dobra musi
sp³aciæ 13 milionów z³, to wiêcej ni¿

wynosi roczny bud¿et gminy. Na co
zosta³y wziête kredyty i wypuszczone obligacje gminne w takiej wysokoœci? To ma sprawdziæ audytor,
który ju¿ zosta³ wy³oniony. To on ma
powiedzieæ, na podstawie dokumentów, w jaki sposób dosz³o do tak
wysokiego zad³u¿enia gminy.
Szko³y do poprawki
Okazuje siê, ¿e nie tylko finanse
gminy burmistrz zamierza restrukturyzowaæ. W kiepskiej sytuacji s¹
równie¿ szko³y, na razie te¿ nici z
planów utworzenia szko³y ponadgimnazjalnej.
- Nie bêdê skupia³ siê obecnie na
tworzeniu kolejnej z³ej szko³y, muszê najpierw doprowadziæ do tego,
aby szko³y podstawowe i gimnazjum by³y na wy¿szym poziomie nauczania. Doberskie szko³y s¹ najdro¿sze i równoczeœnie oferuj¹ce
najni¿szy poziom nauki. Pierwszym
krokiem jest zmiana dyrektora Zespo³u Placówek Oœwiatowych i
wprowadzenie programu naprawczego. Tutaj musi nast¹piæ poprawa – zapowiedzia³ burmistrz Dobrej
Piotr Hebda.
MM

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

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

Klarê Kurtasiewicz
z d. Wo³yniec
z £obza
Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³ada Rodzinie
Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie.
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Rynek w nowej
ods³onie

(RESKO). Ju¿ niemal na ukoñczeniu s¹ prace zwi¹zane z rewitalizacj¹ rynku w tym mieœcie.
Prace od pocz¹tku prowadzone
by³ pod nadzorem konserwatorskim
i archeologicznym. Ku zdziwieniu
zarówno konserwatora, jak i w³adz
miejskich, w rynku nie znaleziono
¿adnych elementów archeologicznych, choæ jest to miasto œrednio-

wieczne. Byæ mo¿e zwi¹zane jest to
z tym, i¿ prace prowadzone by³y
powierzchniowo i nie wykonywano
g³êbokich wykopów na terenie ca³ego œcis³ego centrum.
W ramach m.in. prac przebudowano nawierzchniê rynku wraz z
miejscami postojowymi oraz nawierzchnie drogowe i ci¹gi piesze,
zamontowano równie¿ czêœæ elementów ma³ej architektury. MM

Akcja „Zauwa¿ Mnie 2015”
Malbork - Pyrzyce
Zarz¹d Oddzia³u Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpi¹cych na
Padaczkê w S³awnie zachêca do
wziê³a udzia³u w akcji. W tym roku
akcja ta po raz czwarty przybiera
wymiar marszu Nordic Walking, który swój start mia³ 30 stycznia 2015 r.
w Malborku, a zakoñczy siê w dniu
14 lutego 2015 r. w Pyrzycach. W
marszu udzia³ weŸmie od 2 - 10 osób
na sta³e maszeruj¹cych.

Osoby chêtne do przy³¹czenia
siê do marszu mog¹ zrobiæ to w dniu
9 lutego, kiedy to grupa bêdzie przemieszcza³a siê z Nowogardu do
£obza, b¹dŸ w dniu 10 lutego z £obza
do Drawska. Serdecznie zachêcamy.
Celem akcji jest edukacja jak zachowaæ siê w przypadku napadu padaczkowego.
Tel. kontaktowy: 508 623 098 do
organizatora.

tygodnik ³obeski 3.02.2015 r.

Ferie w Resku

(RESKO). W czasie tegorocznych ferii zimowych reskie Centrum Kultury têtni³o ¿yciem. Dwie
grupy feriowiczów „m³odsza” i
„starsza” odpowiedzia³y na zaproszenie i codziennie nas odwiedza³y.
Na zajêcia przygotowane przez
instruktor pani¹ Sylwiê Grabowsk¹
punktualnie o 10. zjawia³o siê mnóstwo dzieci - rekord 38 - te starsze
przychodzi³y same, inne by³y przyprowadzane przez rodziców. Przez
dwie godziny maluchy spe³nia³y
swoje artystyczne pasje, wycinaj¹c,
maluj¹c, klej¹c, rysuj¹c, a ogrom
energii spala³y podczas zajêæ sportowo-ruchowych, tañcz¹c zumbê z
pani¹ Kasi¹ Radomsk¹, czy graj¹c w
wymagaj¹ce ruchu gry sprawnoœciowe. Jedn¹ godzinê spêdzi³y na
spacerze w parku, ale bardzo chcia³y
wróciæ do Centrum, bo tam by³o „ciekawiej”. Wœród dzieci wy³oni³y siê
tak¿e talenty muzyczne podczas tañcz¹co-œpiewaj¹cych zajêæ wokalnych prowadzonych przez pani¹
Olgê Szerszeñ.
Trochê inne emocje towarzyszy³y im podczas ogl¹dania spektaklu
teatralnego „Czerwony Kapturek” w
wykonaniu artystów z teatru „ARTRE” z Krakowa i pokazu „magicznych sztuczek” przez iluzjonistê
Romana Roszyka.
Jak co roku druhowie Ochotniczej Stra¿ Po¿arnej z Reska zjawili siê

w goœcinnych progach Centrum.
Zapoznali dzieci z wyposa¿eniem
wozu stra¿ackiego, „ujawnili” dzia³anie wê¿a stra¿ackiego, a dziêki
temu dzieci mia³y mo¿liwoœæ „gaszenia” po¿aru. Przeprowadzili dla naszych milusiñskich szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, umiejêtnie
prowadz¹c zajêcia stosownie do ich
wieku. Dzieci z zapa³em „udziela³y”
pierwszej pomocy swoim kolegom i
poddaj¹cym siê „ratowaniu”stra¿akom. Za³o¿enie „przez zabawê – nauka” sprawdza siê u dzieci niezmiennie.
W ostatni dzieñ ferii najm³odsi
wziêli udzia³ w zabawie, ka¿de z nich
w karnawa³owej masce, zrobionej i
pomalowanej przez siebie podczas
zajêæ plastycznych.
Starsza grupa m³odzie¿y spotyka³a siê w godzinach popo³udniowych podczas zajêæ plastycznych,
tanecznych, wokalnych. Wspomagali tak¿e pani¹ instruktor jako wolontariusze w zajêciach z najm³odszymi, podobnie jak panie M. Robak,
I. Pawelec i K. Fr¹ckowiak. W soboty wszystkich chêtnych zapraszali
instruktorzy gry na instrumentach
muzycznych i bêbnach afrykañskich, a w drugim tygodniu karatecy
kyokushin.
Ferie minê³y niespodziewanie
szybko, mamy nadziejê, ¿e czas spêdzony w Centrum bêdzie dla dzieci i
m³odzie¿y mi³ym wspomnieniem. (t)

tygodnik ³obeski 3.02.2015 r.
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(POWIAT). 30 stycznia 2015
roku w Sali Bankietowej „M³ynu
nad Star¹ Reg¹” w Tarnowie doby³a
siê XI Gala z okazji wrêczenia Nagród Specjalnych Starosty £obeskiego za rok 2014.
Oprawê artystyczn¹ zapewnili
m³odzi artyœci z powiatowego zespo³u pod kierunkiem Alberta Moroza oraz Magdalena Kruk (gitara klasyczna), Jakub JóŸwik (tr¹bka), Miko³aj Grajcewicz (tr¹bka), akompaniator – Maciej Skowronek oraz
Kapela Podwórkowa „£obuziacy” w
sk³adzie: Kazimierz Malicki, Lenek
Adamkowicz, Aleksander Kotwicki,
Dariusz Ledzion, Emil Chodañ. Imprezê poprowadzi³ Jan Zarecki.
W tym roku Smokami Powiatu
zostali:
W kategorii Rozwój
Gospodarczy zwyciê¿y³a
firma „Samba” Bo¿ena
Kontowicz z Dobrej
Wnioskodawca: Zarz¹d Powiatu
£obeskiego

Bo¿ena Kontowicz

Kapitu³a przyzna³a Smoka m.in.
za: utworzenie firmy od podstaw
(funkcjonowanie od 1999 r.) oraz
konsekwentne d¹¿enie do jej rozwoju; aktywne przeciwdzia³anie bezrobociu na terenie gminy poprzez sta³y
wzrost zatrudnienia; organizowanie
prac sezonowych jesieni¹ – wzrost
zatrudnienia; wspieranie inicjatyw
lokalnych podejmowanych przez
szko³y z Gminy Dobra; sponsorowanie imprez gminnych m.in. „Jarmarku
Doberskiego”, imprez charytatywnych oraz organizacji i stowarzyszeñ
(m.in. M-G LKS „SARMATA” w
Dobrej, Klub Honorowych Dawców
Krwi w Dobrej, stowarzyszenie kobiet z chorobami onkologicznym
„Lila Ró¿” w Nowogardzie; otwartoœæ, kreatywnoœæ, rzetelnoœæ we
wspó³pracy z lokalnym samorz¹dem.
W kategorii Oœwiata
i Wychowanie zwyciê¿y³
Wojciech Bajerowicz
Wnioskodawcy: Inicjatywa
Spo³eczna.
Wojciech Bajerowicz urodzi³ siê

Wojciech Bajerowicz

28 lutego 1932 r. w Poznaniu. W
sierpniu 1939 r., kiedy „atmosfera
zagro¿enia wojn¹ zagêszcza³a siê”,
rodzina Bajerowiczów przenios³a siê
do Bia³ej Podlaskiej w nadziei, ¿e „tak
daleko Niemcy nie powinni przecie¿
dojœæ”. Po powrocie do Poznania,
jeszcze w czasie okupacji, poszed³
do niemieckiej szko³y elementarnej.
Ten okres wspomina pan Bajerowicz
jako czas upokorzeñ, gdy za wypowiedzenie polskiego s³owa dzieci
policzkowano. W wyzwolonym Poznaniu nadrabia³ braki edukacyjne –
od wrzeœnia 1945 r. uczêszcza³ do
polskiej szko³y – od razu zakwalifikowano go do klasy szóstej. Wraz z
rodzicami i rodzeñstwem przeniós³
siê pod Lêbork. W Lêborku pan
Wojciech Bajerowicz ukoñczy³
szko³ê podstawow¹, a nastêpnie w
1951 r. gimnazjum. W tym czasie
marzy³, by zostaæ pilotem wojskowym. Ukoñczy³ najpierw teoretyczny kurs szybowcowy, a potem na
kursie praktycznym zaliczy³ 83 œlizgi
i loty. Nie zosta³ przyjêty do wojskowej szko³y lotniczej w Dêblinie, poniewa¿ zdiagnozowano u niego
wadê serca. W latach 1951-1955 studiowa³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie £ódzkim. Uczestniczy³ w
¿yciu studenckim jako cz³onek jednego z pierwszych poodwil¿owych
teatrzyków pn. „Pstr¹g”. Nakaz pracy skierowa³ pana Wojciecha do Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku.
Tam pozna³ przysz³¹ ¿onê, Teresê –
jak sam mówi „pierwsz¹ i ostatni¹
mi³oœæ ¿ycia”. Pobrali siê w 1956 r. W
Resku przyszli na œwiat dwaj synowie pañstwa Bajerowiczów: Grzegorz i Piotr, obecnie cenieni lekarze.
Polonistê i nauczycielkê wychowania fizycznego po³¹czy³a pasja sportowa – pi³ka rêczna. Dru¿yna mêska
z Reska kilkakrotnie zdobywa³a mistrzostwo województwa, gra³a w
ogólnopolskiej drugiej lidze.
W 1970 r. rodzina Teresy i Wojciecha Bajerowiczów przenios³a siê do
£obza, gdzie pan Wojciech zosta³

dyrektorem liceum ogólnokszta³c¹cego. Od 1 wrzeœnia 1976 r. Pañstwowe Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
£obzie, na podstawie zarz¹dzenia
Kuratorium Szczeciñskiego, zosta³o
przemianowane na Zespó³ Szkó³ im.
Tadeusza Koœciuszki, który obj¹³:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dzienne,
Liceum dla Pracuj¹cych i Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹. Kierowanie zespo³em powierzono tak¿e panu
Bajerowiczowi. W tym czasie
uczniowie liceum zostawali laureatami i finalistami olimpiad, np. polonistycznej, biologicznej, astronomicznej, chemicznej, jêzyka rosyjskiego. Dostawali siê na najlepsze
polskie uczelnie wy¿sze i koñczyli je
ze znakomitymi wynikami. W okresie
tym wœród wielu organizacji m³odzie¿owych, dzia³aj¹cych na terenie
szko³y, szczególnie wyró¿nia³o siê
harcerstwo, a uroczystoœci szkolne
uœwietnia³y popisy chóru, który by³
oklaskiwany m.in. podczas I Zjazdu
Absolwentów w 1985 r. Pan Bajerowicz „by³ dyrektorem wymagaj¹cym
wiele od innych, ale przede wszystkim od siebie. Cechowa³a go wysoka
kultura osobista i to, ¿e by³ i jest
d¿entelmenem w ka¿dym calu” – jak
wspomina kole¿anka z pracy, pani
Sabina Bil. By³ doskona³ym i niekonwencjonalnym nauczycielem. W
1986 r. dyrektor Wojciech Bajerowicz przeszed³ na emeryturê. W
uznaniu dorobku zawodowego jego
wychowankowie, wspó³pracownicy i przyjaciele zorganizowali 21
kwietnia 2012 r. benefis, czcz¹c w ten
sposób 80 urodziny wspania³ego
cz³owieka.
Ten znany i ceniony w œrodowisku szczeciñskim pedagog by³ tak¿e
znakomitym poet¹ i literatem, a po
odejœciu na emeryturê twórc¹ i redaktorem miesiêcznika „£obeziak”,
wydawanego przez 16 lat. Jego publikacje ukazywa³y siê od lat szeœædziesi¹tych w „G³osie Nauczycielskim”, „G³osie Szczeciñskim”,
„Spojrzeniach”, „Ziemi i Morzu”,
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„Siódmym G³osie Tygodnia”, „Sportowcu”, „Polityce”. Na prze³omie lat
szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych dwukrotnie wydrukowano
jego teksty w zbiorowych tomach
reporta¿y literackich „W dorzeczu
Odry” i „Twarz¹ w twarz”, m.in. z
Ambroziewiczem i Redliñskim. W
1975 r. Wojciech Siemion z tego drugiego tomu wybra³ autobiograficzne
opowiadanie W. Bajerowicza „Pi¹te
wesele”, zaadaptowa³ na scenê Teatru Telewizji, wyre¿yserowa³ je i
sam zagra³ w nim. W 1981 r. Wojciech
Bajerowicz otrzyma³ g³ówn¹ nagrodê w bardzo presti¿owym, bo najstarszym w Polsce, œwidwiñskim
konkursie poetyckim im. Jana Œpiewaka. Dostrzeg³ go tak¿e w 1988 r.
ogólnopolski miesiêcznik „Poezja”,
zamieszczaj¹c cztery prozy poetyckie: „Grzybobranie”, „Jab³onie”,
„Memento” i „S³owik”. Czytelnicy
mogli poznaæ tomik prozy poetyckiej
z 1973 r. pt. „Koniec bajki”.
Pan Wojciech Bajerowicz by³ tak¿e przez jedn¹ kadencjê przewodnicz¹cym Rady Miasta i Gminy £obez.
W kategorii Dzia³acz
Spo³eczny zwyciê¿y³o
Stowarzyszenie
„Wspó³istnienie”
Centrum Integracji Spo³ecznej
„Od Nowa” w £obzie.
Wnioskodawcy:
Burmistrz
£obza
Kapitu³a przyzna³a stowarzyszeniu Smoka m.in. za: objêcie swoimi
dzia³aniami osoby zagro¿one lub

Stowarzyszenie Kresowian Kuropatniki

dotkniête wykluczeniem spo³ecznym, które z powodu swojej sytuacji
¿yciowej nie s¹ w stanie zaspokoiæ
podstawowych potrzeb ¿yciowych.
Centrum, w kwestii rekrutacji do programu, wspó³pracuje z gminnymi
oœrodkami pomocy spo³ecznej i Powiatowym Urzêdem Pracy w £obzie.
W kwestii organizacji praktyk zawodowych
Centrum
wspó³pracuje z przedsiêbiorcami z ca³ego
powiatu.
Zgodnie z za³o¿eniami ustawy, Centrum Integracji Spo³ecznej swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi na
dwóch
p³aszczyznach, tj. reintegracji
spo³ecznej i zawodowej.
Dodatkowo, w ramach zajêæ organizowane s¹ zajêcia klubu
pracy prowadzone
przez doradców zawodowych.
Ponadto, z myœl¹ o
rozwijaniu umiejêtnoœci i zdobywaniu nowej wiedzy przez
uczestników, prowadzone s¹ warsztaty,
szkolenia, kursy, inicjatywy.
Na zajêcia do CenStowarzyszenie Wspó³istnienie
trum zapraszani s¹
Maria Paprocka-Wall i £ukasz Wójcicki
przedstawiciele insty-

tucji: Prokuratury Rejonowej w
£obzie, Komendy Powiatowej Policji w £obzie, Sadu Rejonowego w
Gryficach – wydzia³u zamiejscowego w £obzie, szkó³ i placówek edukacyjnych, Domu Pomocy Spo³ecznej
w Resku, Oœrodków Pomocy Spo³ecznej, przedstawiciele ubezpieczalni, przedsiêbiorcy z Polski i zagranicy, którzy przybli¿aj¹ swoj¹
dzia³alnoœæ, wychodz¹c naprzeciw
potrzebom Uczestników.
Podczas zajêæ z reintegracji zawodowej uczestnicy pod okiem instruktora ucz¹ siê wykonywania w
grupach zawodowych: rêkodzie³a
artystycznego, gotowania, pielêgnacji i konserwacji terenów zielonych, prac o charakterze remontowo-budowlanym, opieki nad osob¹
starsz¹ i niepe³nosprawn¹. Czêœæ
praktyk uczestnicy odbywaj¹ u pracodawcy.
Stowarzyszenie „Wspó³istnienie” w 2013 r. by³o inicjatorem za³o¿enia partnerstwa „Aktywni-Razem”, w którego sk³ad wesz³y: Starostwo Powiatowe w £obzie – wspó³finansuj¹ce kampaniê, Gmina
£obez, Gmina Wêgorzyno, Gmina
Radowo Ma³e, Gmina Dobra – Gminy wspó³finansuj¹ce kampaniê,
Centrum Kultury w Resku – wspó³finansuj¹ce kampaniê, £obeski Dom
Kultury w £obzie – udzielaj¹cy
wsparcia technicznego. W ramach
partnerstwa zorganizowa³o kampaniê spo³eczno-edukacyjn¹ pt.: „Ryzykowne zachowania dzieci i m³o-

dzie¿y”. Celem g³ównym kampanii
by³o: krzewienie spo³ecznie akceptowalnych wartoœci i ukazywanie
walorów zachowywania siê zgodnie
z liter¹ wspó³czesnego prawa oraz
profilaktyka dzia³añ o charakterze
przestêpstw wœród m³odzie¿y. Celami szczegó³owymi kampanii by³y:
organizacje sesji edukacyjnych i
warsztatów dla: m³odzie¿y, nauczycieli, przedstawicieli jednostek,
mieszkañców powiatu ³obeskiego,
uczestników Centrum Integracji
Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie – w
dziedzinie wspó³czesnych zagro¿eñ
zwi¹zanych z szeroko rozumian¹
przemoc¹ wœród m³odzie¿y m.in.
konsekwencjami prawnymi i spo³ecznymi. M³odzie¿ w trakcie spotkañ z autorytetem zdoby³a wiedzê i
umiejêtnoœci zwi¹zane z radzeniem
sobie i zapobieganiem dzia³aniom o
charakterze przemocowym w swoim
œrodowisku. Nauczyciele i przedstawiciele jednostek w trakcie spotkañ
zapoznali siê ze wspó³czesnymi
przyk³adami zagro¿eñ oraz sposobami ich rozpoznawania i zapobiegania. Mieszkañcy (w tym rodziny m³odzie¿y), uczestnicy CIS, w trakcie
spotkañ zostali zapoznani z perspektyw¹ oddzia³ywañ prawno-obywatelskich na rzecz poprawy bezpieczeñstwa w œrodowisku lokalnym.
Na terenie gmin powiatu ³obeskiego
odby³o siê do 13 spotkañ z: uczniami
z liceum i gimnazjum z poszczególnych 6 szkó³, ³¹cznie ponad 1200
uczniów, kadra pedagogiczn¹,
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³¹cznie ponad 100 osób, z uczestnikami CIS, 60 osób, z mieszkañcami
gmin, oko³o 600 osób, ³¹cznie oko³o
2000 osób. Spotkania by³y prowadzone przez Pani¹ Annê Mariê Weso³owsk¹ – sêdziê, która jest: doradc¹ Ministra Sprawiedliwoœci ds.
pokrzywdzonych, cz³onkiem Rady
Ekspertów ds. Skrzywdzonego
Dziecka Fundacji „Dzieci Niczyje”,
wspó³pracuje z Rzecznikiem Praw
Dziecka, jest cz³onkiem Platformy
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
prowadzi badania nad przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ oraz Œwiadkiem
Koronnym, autorka ksi¹¿ki „Bezpieczeñstwo M³odzie¿y”, prowadz¹ca
program „Sêdzia Anna Maria Weso³owska”.
W latach 2007 r. – 2013 r. Stowarzyszenie „Wspó³istnienie” jako instytucja pozarz¹dowa pozyska³a
ponad 9,5 mln œrodków z Unii Europejskiej na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ ze
wsparciem osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym i wzrostem
potencja³u instytucji samorz¹dowych oraz organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu ³obeskiego.
Nagrody i wyró¿nienia oraz wydarzenia, m.in.: 11.2014 r. – Wizyta
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
w siedzibie Stowarzyszenia „Wspó³istnienie”/ Centrum Integracji Spo³ecznej „Od Nowa” w £obzie,
10.2014r. – £ukasz Wójcicki za-ca
Dyrektora Centrum Integracji Spo³ecznej zosta³ powo³any na Wiceprzewodnicz¹cego Ogólnopolskiej
Rady Programowej CIS/KIS podczas IV Zjazdu Konwentu CIS/KIS w
Kluczach, jest równie¿ cz³onkiem
Powiatowej Rady Rynku Pracy,
09.2014 r. – Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego powo³a³ Dyrektor CIS „Od Nowa”
Agnieszkê Kardasz na cz³onka Zachodniopomorskiej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego na kadencjê 2014-2016.

log i wspó³praca polsko-ukraiñska
przy odbudowie koœcio³a w Kuropatnikach na Ukrainie;
Wspó³praca z m³odzie¿¹ w organizacji „¿ywych lekcji historii”,
wznowieniu tradycji œwiêcenia pól;
kszta³towanie postaw patriotycznych poprzez organizowanie uroczystych obchodów Dnia Niepodleg³oœci; przekazywanie dawnych tradycji i zwyczajów poprzez realizacjê
ma³ych grantów: „Bu³eczki z tradycj¹”, „Dom pachn¹cy chlebem”,
„Zio³owa apteka”, „Spotkanie pokoleñ”.
Stowarzyszenie Kresowian „Kuropatniki” swoj¹ dzia³alnoœæ promuje powiat ³obeski na arenie krajowej
i miêdzynarodowej, czego przyk³adem jest reporta¿ Gra¿yny Preder
„Powrót do korzeni” o mieszkañcach
Sielskach, nagrodzony na Miêdzynarodowym Konkursie Artystycznych Form Radiowych oraz odnowiony koœció³ w Kuropatnikach.
Stowarzyszenie prowadzi swoj¹
dzia³alnoœæ nieprzerwanie od ponad
12 lat. Zosta³o za³o¿one 11 maja 2002
r., jako Stowarzyszenie zwyk³e, pod
nazw¹ Stowarzyszenie Kresowian z
Kuropatnik Województwo Tarnopol, a od 18 paŸdziernika jako Stowarzyszenie Kresowian „Kuropatniki”.
W kategorii Sport i Turystyka
zwyciê¿y³o TKKF „B³yskawica” w
£obzie.

Super Smokiem zosta³
Kazimierz Malicki

W kategorii Kultura i Sztuka
zwyciê¿y³o Stowarzyszenie
Kresowian „Kuropatniki”
z Sielska.
STOWARZYSZENIE KRESOWIAN „KUROPATNIKI”
Wnioskodawca: Redaktor Naczelny Tygodnika £obeskiego za
nastêpuj¹ce osi¹gniêcia: integracjê
i zachowanie to¿samoœci narodowej
kresowian, poprzez cykliczn¹ organizacjê zjazdów i spotkañ rocznicowych kresowian. organizowanie
wyjazdów na tereny wschodnie
Ukrainy, zbieranie wspomnieñ w ramach projektu „Powrót do korzeni”;
prze³amywanie barier, wzajemny dia-

Wnioskodawcy:
Burmistrz £obza.
Smoka otrzyma³o za
nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Ognisko TKKF „B³yskawica” £obez w roku
2014 by³o organizatorem
wielu imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych. By³y to imprezy sta³e, wpisane do kalendarza imprez gminnych, powiatowych i regionalnych, jako imprezy cykliczne. Ich uczestnikami s¹ dzieci, m³odzie¿
szkolna oraz mieszkañcy
Gminy £obez i powiatu
£obeskiego.
Do najwa¿niejszych
imprez organizowanych
w 2014 roku nale¿¹: rajdy
piesze po Ziemi £obeskiej i powiecie ³obeskim, Rajdy Turystyki
Rowerowej, Rajdy Nordic-Walking, £obeski
Maraton MTB i Rodzin- Super
ne Zawody Kolarskie,
Turnieje Bryd¿a Sportowego, Zawody Wêdkarskie, Mistrzostwa Klubów
i Kó³ PZW powiatu ³obeskiego, Mistrzostwa Gminy i Powiatu w Tenisie Sto³owy, Wojewódzkie Turnieje
Pi³karskie dla dzieci z klas I-II oraz
im. Stanis³awa Adamczaka w Pi³ce
Halowej Oldbojów.
Wspó³organizator imprez sportowych i rekreacyjnych z okazji
œwiat lokalnych, ferii zimowych i
wakacji.

TKKF B³yskawica
i Jerzy Rakocy

za nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
Kazimierz Malicki, zwany przez
pracowników £obeskiego Domu
Kultury „³obeskim Janko Muzykantem” jest instruktorem i muzykiem
Kapeli Ludowej „£obuziacy”.
Od 1972 r. jest czynnym cz³onkiem £obeskiej Orkiestry Dêtej, a w
latach 2005-2011 r. wspó³pracowa³ z
kapelmistrzem Bogumi³em Winiarskim, jako jego asystent.
Szkoli m³odych adeptów w klasie
instrumentów dêtych blaszanych
(puzon, sakshorn alt, tenor, baryton,
tuba, waltornia) i do chwili obecnej
gra w orkiestrze na sakshornie barytonie. W 1984 r. Kazimierz Malicki
za³o¿y³ Kapelê Podwórkow¹ „Nasza
Kapela”, która po roku pracy przekszta³ci³a siê w Kapelê Ludow¹
„£obuziacy”. 13.12.2014 r. obchodzi³a swój jubileusz 30-lecia dzia³alnoœci artystycznej. Przez wiele lat
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Smok Kazimierz Malicki
Kapela pod wodz¹ Pana Kazimierza
wystêpowa³a na ró¿nych festiwalach, przegl¹dach, koncertach w kraju i za granic¹, reprezentuj¹c nasz
kraj, region, powiat, gminê.
Wszystkich osi¹gniêæ nie sposób wyliczyæ, wystarczy, ¿e w 2014
roku Pan Kazimierz Malicki wraz ze
swoj¹ kapel¹ otrzyma³ wyró¿nienie
w Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Folklorystycznych „£obeska
Baba Wielkanocna” w £obzie.
Jak pisz¹ wnioskodawcy w uzasadnieniu: mieszkañcy gminy
£obez, „niebywa³y dorobek zespo³u
by³ mo¿liwy dziêki osobistemu zaanga¿owaniu Pana Kazimierza Malickiego, który pomimo powa¿nej choroby nie podda³ siê s³abostkom
¿ycia i konsekwentnie realizuje zamierzony cel, a mianowicie - „dzieli
siê z ludŸmi swoim szczêœciem, jakim
jest mi³oœæ do muzyki…”
Pan Kazimierz Malicki jest autorem tekstów piosenek o £obzie, które wielokrotnie wykonywa³ z towarzyszeniem Kapeli Podwórkowej
„Smoki”. Jest aran¿erem muzycznym
repertuaru wykonywanego przez
Kapelê oraz towarzysz¹cy zespó³
wokalny.
W dobie komputeryzacji, globalizacji, jak¿e wa¿nym elementem w
¿yciu cz³owieka jest pamiêæ o korzeniach narodowych, kulturze narodu,
któr¹ ten skromny cz³owiek ca³ym
sercem chce ocaliæ od zapomnienia…”.
op
Zdjêcia: Starostwo
Powiatowe w £obzie
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RESKO

tygodnik ³obeski 3.02.2015 r.

Resko – miasto pe³ne tajemnic
(RESKO). Wystarczy rzut oka na
plan miasta, aby upewniæ siê, ¿e
by³o to miasto budowane „na pniu”.
W œredniowieczu w³aœnie w taki
sposób powsta³o wiele grodów. Ulice, place, miejsca zabudowy wytyczane by³y w szczerym polu, na
wzniesieniach, naturalnych miejscach daj¹cych mo¿liwoœæ ¿ycia i
obrony, czasami blisko istniej¹cych
ju¿ wczeœniej osad. Dziêki temu uzyskiwano idealny rozk³ad uliczek,
rynku, miejsca zlokalizowania zamku i koœcio³a z odpowiednim ukierunkowaniem wed³ug stron œwiata.
Tak te¿ zapewne powsta³o Resko.
Nie oznacza to, ¿e w tym miejscu,
albo obok nie têtni³o wczeœniej
¿ycie.
Mimo i¿ jest to œredniowieczny
gród, tak naprawdê o tym mieœcie
zachowa³y siê jedynie ogólne informacje. Pozostaje jedynie nadzieja,
¿e kiedyœ odnajd¹ siê dokumenty i
zostan¹ przekazane polskiej stronie.
Miasto
Powstanie Reska jest œcis³e powi¹zane z powstaniem innych grodów, w tym £obza, Strzmieli, które
powsta³y w œciœle okreœlonym celu.
Gdy w 1181 Pomorze zosta³o pozbawione poparcia Polski i przesz³o
pod opiekê Cesarstwa Niemieckiego, zaczê³o traciæ terytoria na zachodzie i po³udniu. Wówczas te¿ zaczê³o tu obowi¹zywaæ niemieckie prawo
oraz proces kolonizacji. Na pó³noc
od Warty i Noteci powsta³a Nowa
Marchia. W roku 1260 utracono na
rzecz Brandenburgii kasztelaniê Cedyñsk¹, a w roku 1276 biskup kamieñski Herman von Gleichen pozby³ siê na rzecz Brandenburczyków
ziemi lipiañskiej, po czym w roku
1280 ziemi œwidwiñskiej z miastami
Œwidwin i Drawsko Pomorskie.
Ta po³udniowa, mniej rozwiniêta
czêœæ Pomorza musia³a wiêc zostaæ
wzmocniona przed najazdem Brandenburgii. Najlepsz¹ ochron¹ w tam-

tych czasach by³a budowa zamków
warownych. Jakub Bork zbudowa³
dla siebie i swoich trzech synów
zamki w £obzie, Strzmielach i w Resku. Osadzi³ rolników, którzy wykarczowali lasy pod uprawy. Rzemieœlnicy i kupcy osiadli w miastach
otrzymali przywileje miejskie i prawa
obywatelskie.
Zamek
Zamek w Resku zosta³ wzniesiony w drugiej po³owie XIII wieku nad
rzek¹ Reg¹. Inicjatorem budowy by³
Jakub Bork syn kasztelana ko³obrzeskiego Jana. W 1295 roku obok Borków w³aœcicielami warowni by³ ród
Vidantów. Wówczas zamek by³
drewniany; zabudowa by³a na planie kwadratu o bokach 40 m. Umocnieniem by³ wa³ ziemny. Istnieje
prawdopodobieñstwo, ¿e na miejsce budowy zamku wykorzystano
istniej¹ce wczeœniej konstrukcje
ziemne zwi¹zane z kasztelañskim
grodem, który funkcjonowa³ w okresie plemiennym. Zamek zosta³ zbudowany na sztucznym, oko³o 3,5
metrowym wzniesieniu.
Oko³o 1365 roku ród Vidantów
odsprzeda³ swoj¹ czêœæ zamku ksiêciu Bogus³awowi V. Z ceg³y i kamienia w tym samym miejscu wzniesiono nowy budynek mieszkalny. Nie
wiadomo jednak czy przebudowie
uleg³a ca³oœæ warowni. Prawdopodobnie zosta³y wzmocnione umocnienia i wzniesione mury obwodowe
wokó³ wzgórza oraz toczenia ca³ego
za³o¿enia nawodnion¹ fos¹. W tym
samym czasie powsta³y mury miejskie, które wraz z murami zamkowymi
stanowi³y system obronny. W latach 40 XV wieku czêœæ zamku i miasta od ksiêcia nabyli Borkowie staj¹c siê jedynymi w³aœcicielami zarówno zamku jak i miasta. W³asnoœci¹ rodow¹ Borków Resko by³o a¿
do 1808 roku.
Gotycki zamek uleg³ zniszczeniu
na pocz¹tku XVIII wieku. By³ to czas,

gdy ju¿ bezzasadne stawa³o siê odbudowywanie podobnych warowni. Ówczesna moda stawia³a na rezydencje i dworki w zamian za warownie obronne. Nie by³o wiêc podstaw
do odbudowywania zamku w postaci, w jakiej wczeœniej istnia³. W tym
czasie Borkowie przebudowali
swoj¹ siedzibê w Starogardzie
£obeskim, wznosz¹c okaza³y barokowy pa³ac. Na miejscu zamku
obronnego w Resku rodzina Borków
wznios³a jedynie dwór w technice
ryglowej. Nie sta³ on d³ugo, bowiem
w 1826 roku posiad³oœæ naby³a rodzina Bülow, po czym rozebra³a dworek, a obszar, który zajmowa³a rezydencja, splantowano. Po budynku
pozosta³y jedynie fundamenty.
Wiek XIX to okres rozbierania murów miejskich, aby zapewniæ swobodn¹ rozbudowê. Tak te¿ sta³o siê
w Resku.
Kolejne znacz¹ce zmiany nast¹pi³y po II wojnie œwiatowej, gdy teren wzgórza zamkowego ulega³ dalszemu wyrównywaniu. Wtedy te¿
nabra³o ono charakteru rekreacyjnego, wylano p³ytê betonow¹, na
której przez jakiœ czas sta³a wiata.
Mur wykonany z kamieni polnych,
otaczaj¹cy wzgórze, jest wspó³czesny, podobnie jak schody.
Badania archeologiczne
Na proœbê burmistrza Reska na
wzgórzu w parku zosta³y przeprowadzone wstêpne badania archeologiczne. Obecnie nadal nie jest dok³adnie znane usytuowanie budynków zamkowych i rezydencjonalnych. Podczas prac archeologicznych w pierwszej kolejnoœci postanowiono wykonaæ wykopy badawcze o charakterze sonda¿owym. Zadaniem wstêpnych badañ by³o wytypowanie miejsca do dalszych badañ oraz ustalenie sytuacji stratygraficznej wzgórza.
Badania podzielono na dwa etapy, pierwsze przeprowadzono w

okresie jesiennym ubieg³ego roku;
prace eksploracyjne prowadzono
od 13 paŸdziernika do 25 listopada.
Drugi etap zosta³ zaplanowany na
wiosnê obecnego roku.
Pierwszy wykop wykonano w
centralnej czêœci wzgórza. Tam w³aœnie oczom archeologów ukaza³ siê
kamienny bruk, widoczny jest jego
wyraŸny spadek w kierunku pó³nocno wschodnim.
W jednym z wykopów na g³êbokoœci ponad metra znaleziono fragmenty œredniowiecznej ceramiki. We
wschodniej czêœci wzgórza natrafiono na fragment fundamentu kamiennego, w którym kamienie ³¹czone s¹
na zaprawê wapienn¹. Fundament
ma oko³o pó³ metra szerokoœci.
Na bruk nie natrafiono w po³udniowo wschodniej, wschodniej i
centralnej czêœci wykopu, w pozosta³ej czêœci by³ on mocno zniszczony przez system korzenny porastaj¹cych wzgórze drzew.
W wykopie od strony po³udniowo wschodniej, na lewo od strony
schodów, odkryto mur kamiennoceglany ³¹czony na zaprawê wapienn¹. Wykop ma g³êbokoœæ 40 cm,
natomiast materia³ pozyskany z obszaru wykopu obejmowa³ zarówno
fragmenty ceramiki œredniowiecznej
i nowo¿ytnej oraz wspó³czesne
œmieci.
Wykopy zostan¹ pog³êbione w
drugiej czêœci badañ, czyli w okresie
wiosennym. Byæ mo¿e prace badawcze, które zostan¹ wznowione na
wiosnê przynios¹ wiêcej informacji
na temat historii wzgórza i jego
mieszkañców.
op
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tygodnik ³obeski 3.02.2015 r.

Aby zachowaæ to, co dobre
i szlachetne z przesz³oœci
i przenieœæ do teraŸniejszoœci
Nieformalna grupa turystyczna £obeskiteam
zaprasza na trzydniow¹ imprezê turystyczn¹:

£obeski Zimowy OMF
£obeski Dom Kultury I piêtro
13.02.2015 r. godz. 18.00 – Spotkanie z Rafa³em Królem i prelekcja na
temat wyprawy na Islandiê.
Rafa³ Król – podró¿nik, polarnik, publicysta, eksplorator.
(wstêp wolny)
14.02.2015 r. godz. 10.00 – Rajd pieszy, trasa ko³o 15 km.
£obez – Strzmiele – Czachowo – Radowo Ma³e.
Prowadzi: El¿bieta Szczêsny.
Zbiórka – £obeski Dom Kultury.
16.00– Patelnia Radowo Ma³e - ognisko, konkurs z wiedzy o lesie.
Prowadzi: Nadleœnictwo £obez.
18.00 – Powrót do £obza autobusem. Zapisy tel. 600 03 83 83.
15.02.2015 r. godz. 8.00 - Rajd pieszy, trasa oko³o 18 km.
Radowo Ma³e – Smorawina – £obez.
Prowadzi: Bogdan Przyby³a.
Wyruszamy spod szko³y w Radowie Ma³ym.
Dla osób bior¹cych udzia³ w dwóch etapach rajdu zapewniamy nocleg
w szkole w Radowie Ma³ym. Zapisy na noclegi przyjmujemy do dnia
08.02.2015 r.
Bogdan Przyby³a tel. 600 03 83 83, archeoturystyka@gmail.com
Impreza zorganizowana jest pod patronatem Starosty £obeskiego
i Nadleœnictwa £obez.
Przewidziane nagrody.
Organizator: £obeskiteam, Rafa³ Król, Bogdan Przyby³a przy wsparciu
Gminy £obez i Radowo Ma³e.
Komandor rajdu – Rafa³ Król.
Rajd prowadzi – El¿bieta Szczêsny, Bogdan Przyby³a.
Wspó³finansowanie: Powiat £obeski i Gmina £obez.
1.Organizator rajdu nie zapewnia wy¿ywienia, prowiant na ognisko ka¿dy z uczestników organizuje we w³asnym zakresie.
2.Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na pogodê.
3.Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
4.Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Nale¿y ubezpieczyæ siê we w³asnym zakresie.
5.Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.
Rajd zorganizowany jest na zasadach OMF: http://www.expeditions.pl/
index.php?option=com_isections&task=view&cid=149&Itemid=9&id=913

W dniu 27.01.2015 r. oko³o godz.
14.50, w £abuniu Wielkim, mieszkanka Reska, kieruj¹c samochodem
Opel, znajduj¹c siê na ³uku drogi,

najprawdopodobniej nie dostosowa³a odpowiedniej prêdkoœci, w
wyniku czego wpad³a w poœlizg i
uderzy³a w przydro¿ne barierki.

W sierpniu tego roku minie 70 lat,
odk¹d ludnoœæ z terenów wschodnich obecnej Ukrainy zosta³a przesiedlona na ziemie zachodnie, by tu
rozpocz¹æ nowe ¿ycie. Niewiele
przywieŸli ze sob¹, ale to, co najcenniejsze mieli mocno zapisane i ukryte w swoich sercach.
Ból i têsknota wygnañca za utracon¹ ojcowizn¹ towarzyszy³a im,
gdy przysz³o im zasiedlaæ obce
domy nie ich rêk¹ budowane. W tych
trudnych, niepewnych jeszcze czasach nie³atwo by³o mówiæ: tutaj jest
mój dom i moja ojczyzna, gdy mówi¹c te s³owa, ³zy same p³ynê³y cichutko, a przed oczyma sta³ koœció³
na wzgórzu w Kuropatniakach i innych miejscach, sk¹d przyby³a ludnoœæ polska, by zasiedliæ obecne
tereny zachodnie Polski. Nasi dziadkowie swoj¹ postaw¹ i codziennym
¿yciem uczyli patriotyzmu opartego
na uczciwej pracy i wierze w Boga.
Wygrali swoje ¿ycie, obumarli, by
upad³szy w tê ³obesk¹ ziemiê wydaæ
plon nowych pokoleñ.
30 stycznia br., Stowarzyszenie
Kresowian „Kuropatniki” zosta³o
uhonorowane nagrod¹ Specjaln¹
Starosty £obeskiego w kategorii
Kultura i Sztuka, za integracjê i zachowanie to¿samoœci narodowej
Kresowian, prze³amywanie barier i

pomoc przy odbudowie koœcio³a w
Kuropatnikach na Ukrainie.
Dziêkujê za to wyró¿nienie, kapitule przyznaj¹cej nagrody i Staroœcie
£obeskiemu. Stowarzyszenie to ludzie, którzy go tworz¹ oraz bardzo
du¿a rzesza sympatyków i przyjació³
Stowarzyszenia, bez których nasza
dzia³alnoœæ nie by³aby mo¿liwa w
takim zakresie, jaki uda³o nam siê
osi¹gn¹æ, dlatego ta nagroda jest
w³aœnie dla nich. G³ównym zadaniem
Stowarzyszenia jest to, by zachowaæ
to, co dobre i szlachetne z przesz³oœci i przenieœæ do teraŸniejszoœci.
Staramy siê pamiêtaæ o naszych korzeniach, by tym bardziej mocno
wrosn¹æ i trwaæ tutaj na tej naszej
polskiej ³obeskiej Ziemi.
Dziêkujê Redakcji Tygodnika
£obeskiego za to, ¿e od pocz¹tku
za³o¿enia Stowarzyszenia „Kuropatniki” wspiera³a nasze poczynania,
umieszczaj¹c informacje o naszych
dzia³aniach w swoim Tygodniku.
Panu Kazimierzowi Rynkiewiczowi
Redaktorowi Naczelnemu Tygodnika £obeskiego za zg³oszenie Stowarzyszenia „Kuropatniki” do nagrody
Specjalnej Starosty £obeskiego
Smoki Powiatu 2014 oraz ¿yczliwoœæ
i wsparcie.
Barbara Górniak
Prezes Stowarzyszenia
„Kuropatniki”

Podaruj 1% podatku
Nazywam siê Jerzy Witkowski,
mam 55 lat i chorujê na nieuleczaln¹
chorobê, jak¹ jest SM (stwardnienie
rozsiane).
Niestety w Polsce leczenie i rehabilitacja mojej choroby jest kosztowna. Dlatego zwracam siê z proœb¹ do
Pañstwa o pomoc w postaci przekazania 1% podatku za poœrednictwem
Fundacji Dobro Powraca na moje
subkonto.
KRS FUNDACJI: 0000 33 88 78

ski.

Cel szczegó³owy: Jerzy Witkow-

Przekazuj¹c 1% podatku pomog¹ mi Pañstwo w walce z ciê¿k¹
chorob¹. Bardzo dziêkujê wszystkim
ofiarodawc¹ za udzielon¹ mi pomoc.
Z ca³ego serca dziêkujê
Jerzy Witkowskim
Numer konta bankowego do
wp³at dobrowolnych jet nastêpuj¹ce: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
z dopiskiem JERZY WITKOWSKI.
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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

Powiat ³obeski
Sprzedam Renault Scenic, pojemnosc 2.5 DCI. Rok prod. 2005, przebieg 128.5 tys. Cena 12.000 z³. Do
negocjacji. Tel. 603464265.
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.

INNE
Powiat ³obeski
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

US£UGI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowej, dzia³ka 950
mkw. (szklarnia), wszystkie media
z wyposa¿eniem, w £obzie, Niegrzebia 12. Cena 310.000 z³, do negocjacji. Tel. 663 565 305.

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

Mam do wynajêcia mieszkanie 2
pokojowe w centrum £obza. Tel.
886 045 249.

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

Wynajmê kawalerkê na IV piêtrze
na ul.Murarskiej w £obzie. Tel. 602
580 995

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.

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

PRACA

Region
Zatrudniê spedytora, znajomoœæ
jêzyka angielskiego lub niemieckiego, atrakcyjne warunki, firma z
Nowogardu.Tel. 607 585 561.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Sprzedam
myjkê
ultradŸwiêkow¹
Intersonic IS 2F
Czyœci metal, z³oto,
inne przdmioty.
Wymiary wanny:
240 x 300 x 100mm
Pojemnoœæ zbiornika: 2,3-4,4 l.
Wystawiam faktury.

Tel. 504 042 532

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.

Powiat gryficki
Profesjonalne ostrzenie: frezy, pi³y
itp. Wystawiamy rachunki. Tel. 504
661 944

NAUKA
Powiat ³obeski
Korepetycje z jêzyka polskiego –
szko³a podst., gimnazjum. Tel. 607
252 492

Sprzedam atrakcyjne mieszkanie
w Runowie Pomorskim: 80 mkw., 4
pokoje, kuchnia, ³azienka i przestronny przedpokój. Okna PCV,
w³asne c.o. Mieszkanie znajduje
siê na parterze, w bloku piêciorodzinnym. Do mieszkania przynale¿¹ 2 piwnice oraz 2 pomieszczenia gospodarcze. W pobli¿u stacja
PKP, szko³a podstawowa i biblioteka. Cena 139 tys. z³ do uzgodnienia. Kontakt: 91 39 138 69 lub 790
500 974.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza (stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040
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.

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego
Tel. 91 39 73 730
email: wppp1@wp.pl
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„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2015”
NA TERENIE POWIATU £OBESKIEGO
Jak co roku, w ramach trwaj¹cego wypoczynku zimowego przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w £obzie,
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie oraz Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie odwiedzili dzieci na terenie
powiatu ³obeskiego, w celu przeprowadzenia pogadanek na temat bezpiecznych zachowañ w czasie ferii zimowych. W gminach Resko i Wêgorzyno akcjê „Bezpieczne Ferie 2015”
wspomagali stra¿nicy miejscy z tych
gmin.
£¹cznie w ramach powy¿szej akcji odby³o siê 21 spotkañ (6 - szko³y
podstawowe, 1 - Oœrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Radowie Wielkim, 1 - przedszkola, 4 - obozy sportowe przeby-

waj¹ce na terenie powiatu ³obeskiego, 9 - œwietlice wiejskie), w trakcie
których dzia³aniami objêto 1193 osoby.
Jak wiadomo najlepsz¹ form¹
przekazywania wiedzy jest zabawa,
dlatego te¿ w³aœnie poprzez zabawê
starano siê uœwiadomiæ dzieciom i
m³odzie¿y jakie zagro¿enie stanowi¹
dla nich nieodpowiedzialne zachowania podczas zimowego wypoczynku w trakcie zabaw, zarówno w
domu jak i na œwie¿ym powietrzu.
Podczas prowadzonych prelekcji
utrwalano z dzieæmi numery alarmowe s³u¿b ratowniczych, przestrzegano je jak nale¿y postêpowaæ w kontaktach z obcymi osobami, przypominano im zasady bezpiecznych zabaw na œniegu (pomimo i¿ pogoda w
trakcie minionych ferii by³a bardziej
wiosenna, ni¿ zimowa).

Stra¿acy omawiali z dzieæmi zasady informowania s³u¿b ratunkowych o zdarzeniu, a tak¿e prowadzili
zajêcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Izabela Niedziela z Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w £obzie omawia³a zasady higieny
osobistej oraz co nale¿y zrobiæ, aby
uchroniæ siê przed przeziêbieniem i
gryp¹. Dla starszych wiekowo grup
prowadzi³a ponadto pogadanki na
temat profilaktyki za¿ywania œrodków zastêpczych tzw. dopalaczy.
Stra¿nicy miejscy przestrzegali
dzieci i m³odzie¿ przed zagro¿eniami
wynikaj¹cymi z kontaktów z bezpañskimi psami w ramach realizowanego
Programu opieki nad zwierzêtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t.

Coroczne zimowe spotkania to
okazja do kszta³towania po¿¹danych zachowañ wœród dzieci i m³odzie¿y. W trakcie prowadzonych
wizyt na œwietlicach wiejskich oraz
w szko³ach mi³ym zaskoczeniem
by³o to, ¿e dzieci bardzo chêtnie bra³y udzia³ w prowadzonych prelekcjach, wykazywa³y siê du¿ym zaanga¿owaniem, a przede wszystkim
ogromn¹ wiedz¹, która by³a nagradzana drobnymi upominkami.
Sponsorami upominków dla
dzieci by³o Starostwo Powiatowe w
£obzie. Ponadto wszystkie dzieci
obdarowane zosta³y ma³ym co nieco
w postaci cukierków, które ufundowali pan Leszek Rokosz z £obza oraz
pan Jan Pobiar¿yn z £obza. Za
wszystkie wspólne spotkania dziêkujemy. Do zobaczenia za rok.
PSSE, KPP i KP PSP w £obzie

W odpowiedzi na publikacjê o Bia³ym M³ynie otrzymaliœmy zdjêcia od pana Eugeniusza Szymoniaka,
na których widniej¹ mury budowli uwiecznione 20 wrzeœnia 1998 roku. Dziêkujemy.
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„B³yskawica” najlepsza
(£OBEZ). 28 stycznia w hali
sportowo-widowiskowej w £obzie
odby³ siê Halowy Turniej Pi³ki No¿nej „Orlików” dru¿yn 6 osobowych
– rocznik 2005 i m³odsi.
Po zaanga¿owanej walce o miano
najlepszych I miejsce zdoby³a dru¿yna TKKF „B³yskawica” I £obez, II
miejsce – TKKF „B³yskawica” II
£obez, III miejsce –Akademia Pi³karska „Technik” Œwidwin I.
Miejsca poza podium: IV miejsce
- „£obuziaki” £obez, V miejsce –
Akadmia Pi³karska „technik” Œwidwin II, VI miejsce - „£obuziaki”
£obez II.

Strzelec

Najlepszym strzelcem zosta³
Wiktor Ró¿ycki z TKKF „B³yskawica” £obez, który strzeli³ 5 bramek.
Najlepszym i niekwestionowanym zawodnikiem zosta³a Milena
Chmielewska zAkademii Pi³karskiej
„Technik” Œwidwin. Najlepszym
bramkarzem z kolei zosta³ Sebastian
Dylon z dru¿yny „£obuziaki” £obez.
Organizatorami Turnieju byli:
UKS „Promyk” £obez, Urz¹d Miejski w £obzie, TKKF „B³yskawica”
£obez.
Opiekunowie dru¿yn z £obza:
Bogdan Osieczko - „B³yskawica”,
Piotr Grochulski – £obuziaki. (o)

Bramkarz

Milena Chmielewska strzela gola

Str
Str.. 15

FELIETON

tygodnik ³obeski 3.02.2015 r.

Z drugiej strony

Telewidzu, Konstytucjê zmieniaj¹, obudŸ siê

Tadeusz Nosel
Jedn¹ z cech polskiej
demokracji jest jej
fasadowoœæ. To znaczy
pozornoœæ. Czyli – to nie
demokracja. Przyk³ad
z grudniowych dni.
Jacyœ dziwni ludzie
w Sejmie podjêli siê
noc¹ sprzedaæ polskie,
to znaczy nasze, lasy,
uprzednio tej samej
nocy chc¹c zmieniæ
Konstytucjê.
Jakieœ dziwne na tym terytorium
media o zamiarze nie informowa³y.
Wreszcie, tylko piêæ g³osów zadecydowa³o o tym, ¿e zamiar tych dziwnych ludzi siê nie powiód³. O
wszystkim zaœ mo¿na by³o ze szczegó³ami dowiedzieæ siê z radia, ale
katolickiego. Wedle tych ludzi z sejmu, takiego radia, któremu najlepiej
by³oby zakazaæ nadawania, nie wpuœciæ na multipleks, karaæ za podawanie prawdziwych informacji, co ma
miejsce akurat w tych dniach.
Stra¿ Obywatelska
do obrony terytorium Polski?
Do tej pory nikt w kraju, niby
demokratycznym, nie zareagowa³ na
nocne obrady sejmu choæby tak:
powo³ajmy natychmiast Stra¿ Obywatelsk¹ do obrony Polski przed
takimi jak tu pokazywanymi ludŸmi.
Przecie¿, nim dosz³o do próby zmiany Konstytucji, by móc oddawaæ
obcym polskie lasy, to wpierwej
sprzedano ju¿ prawie wszystko. A
gdyby by³a owa Stra¿ Obywatelska,
by³aby Polska jeszcze w ca³oœci? A
mo¿e i uda³oby siê coœ przy³¹czyæ?
Swoje zreszt¹!
Demokracja, w której opozycja
nie ma swoich du¿ych mediów, nie
jest demokracj¹. Co to w takim razie
takiego? A to wolny rynek, wolny a¿
do tego stopnia, w którym, by lasy
sprzedaæ, to posiedzenie Sejmu zwo³uje siê noc¹. Oto polska demokracja, nocna. Jest i pytanie generalne:
a czyj to sejm w takim razie, w którym
tylko piêæ g³osów zadecydowa³o o
tym, ¿e Polskie lasy nadal s¹ nasze,
innymi s³owy – polskie? Wedle ja-

W polskim sejmie
noc¹ na sprzeda¿
nie tylko lasy, ale
i to, co pod nimi
kich kryteriów wyborczych a¿ tylu
pos³ów w sejmie by³o za tym, by Polskê leœn¹ sprzedawaæ? Wedle tej samej od lat ordynacji wyborczej, najbardziej ws³awionej w³aœnie teraz.
S³u¿by dzia³aj¹ - w jakim
kierunku?
Min¹³ miesi¹c od tamtej nocy w
sejmie i nikt do tej pory nie podaje,
¿e w tym partyjno-sejmowym geszefcie w gruncie rzeczy to nie o lasy
idzie. Te siê szybko wytnie i bêdzie
po krzyku. W tym geszefcie chodzi o
to, przede wszystkim, co jest pod
tymi lasami, o wszelkie niezliczone
pod nimi bogactwa. W œwietle tego,
co tu podajê, g³osuj¹cy w sejmie za
leœnym antypolskim geszeftem ju¿
dawno winni byæ na celowniku
wszelkich polskich s³u¿b specjalnych, do czasu powo³ania autentycznej Stra¿y Obywatelskiej. S¹
mo¿e? No, skoro tu jest demokracja,
to naród winien byæ chroniony
przed tego rodzaju wys³annikami nie
za bardzo wiadomo kogo, tylko domys³y. Czuj¹ pañstwo, ¿e w Polsce
s³u¿by dzia³aj¹? W jakim kierunku? I
– czyje to s³u¿by?
A media – wiedz¹ mo¿e
czytelnicy czyje one?
Polskodemokratyczne media w
tym samym czasie nadawa³y o sa³atce konsumowanej na sali obrad
przez jedn¹ z pos³anek, o obraŸliwym
okreœleniu lidera opozycji, nawiasem - opozycji, która uchroni³a przed
wyzbyciem siê olbrzymich terytoriów naszego kraju. Czyje to w takim
razie media? I w³aœnie: owa Stra¿
Obywatelska mia³aby te¿ du¿o roboty z tymi mediami, waruj¹cymi tu
przy sprzedawaniu kraju uwik³anego
w pewnego rodzaju sieæ zwan¹ demokracj¹.
Przyczyn wszelkiego zaniechania w takich sprawach ze strony lu-

dzi, spo³eczeñstwa, upatrujê w braku jakichkolwiek prób, choæby tylko
szcz¹tkowego, tworzenia fundamentów polskiej kultury. A w³aœciwie to odtwarzania jej. Brak jakiegokolwiek u nas autentycznego ¿ycia
kulturalnego w skali kraju skutkuje
milionami istnieñ ludzkich, które w
absolutnie dobrej wierze od rana do
wieczora miêdl¹ podawane im do
prze¿uwania racje p³yn¹ce z tak zwanych telewizji. Owe racje maj¹ takie
wziêcie, lub inaczej – tak¹ si³ê ra¿enia, ¿e w sejmie tylko piêæ g³osów
ratuje lasy polskie przed parlamentarn¹ zdrad¹, i tego, co pod nimi. Ze
strony ludzi, czyli spo³eczeñstwa,
reakcji na tego rodzaju szwindel nie
ma ¿adnej. Do tej pory. A jeœli ju¿, to
znów s¹ miêdlone racje na ten temat
z wiadomym opóŸnieniem podawane przez polskodemokratyczne telewizje w polskodemokratycznym kraju, a¿ tak polskodemokratyczne, by
lasy sprzedaæ w sejmie pod os³on¹
nocy uprzednio w tê sam¹ noc zmieniaj¹c Konstytucjê.
A jednak
Jak jednak zrozumieæ tych sejmowców od sprzeda¿y lasów? Od
wywracania Konstytucji? Pomiñmy
tu wszelkich agentów, podstawionych do sejmu reprezentantów obcego biznesu. Spróbujmy dookreœliæ tych zwyk³ych, codziennych,
tych równych niby goœci i te niby
równe goœciówy. To¿ to to samo, co
za bolszewii. Wtedy owi ganiali z
pepeszami, z nahajami, donosili, torturowali, zabijali, sêdziowie s¹dzili,
skazywali. A dzisiaj? To ju¿ kolejna
odmiana bolszewii na tym terytorium, bolszewia bis, jeszcze z lasami
i z tym, co pod nimi. To bolszewia
portfelowa! Z zamkniêtymi g³owami,
z z....nymi sumieniami, w te miejsca z
otwartymi portfelami. Kto z pañstwa
przypuszcza³, ¿e porw¹ siê nawet na
lasy w tym celu w nocy zmieniaj¹c

Konstytucjê? Nie do wyobra¿enia,
prawda (?), a jednak - sta³o siê. Tak
by³o. To samo towarzystwo nie
chcia³o tu tarczy antyrakietowej, nie
chcia³o wojsk NATO, licz¹c, ¿e tu
jednak Ruski, Niemiec wróci? W ich
otwarte ramiona. W czyim to interesie nie chcia³o? Tylko w swoim, portfelowym. To samo towarzystwo teraz b³aga, by nie rzucaæ Rosji na
kolana, a ju¿ do tego gotowa, bo
mo¿e byæ groŸna. Tak siê boj¹ o swój
wikt, miêdzynarodowo - mieszany, o
swe portfele. Zdaje siê, ¿e ju¿ nied³ugo odejd¹. Tym razem zdrada mog³a
funkcjonowaæ tylko kilka lat. Siedem
+. Ten plus nie bêdzie ju¿ chyba d³ugi. NATO, tarcza, a i lasy nadal polskie. I to co pod nimi. Lasy w naszych rêkach zawdziêczamy PiSowi, jego niez³omnemu przywódcy,
akurat podczas tych obrad zel¿onego przez bolszewiê bis.
Zademokratyzowaæ telewidzów
Przecie¿ kamieniem wêgielnym
demokracji tych dni w Polsce jest
zbrodnia pod Smoleñskiem.A wierz¹
pañstwo, ¿e to jakiœ g³upi ubek z
w³asnej i nieprzymuszonej woli zabi³
cz³owieka w biurze poselskim myœl¹c, ¿e strzela do dra Jaros³awa
Kaczyñskiego? Od Smoleñska, od
tych wydarzeñ, prosta droga do
nocnych obrad sejmu. Do nocnej
zmiany Konstytucji. Noc¹ te¿ obalono rz¹d Jana Olszewskiego. Nazwiska obalaczy (?), proszê bardzo:
Wachowski, Tusk, Geremek, Niesio³owski, Pawlak. Ju¿ czas, by ewentualna S³u¿ba Obywatelska wyjaœnia³a narodowi - kto to taki, te ci¹gle
nocne æmy. Co jest dla nich ogniem?
Polska, czy to, za ile mo¿na j¹ sprzedaæ? S³owem, postsowiecka u nas
demokracja polega na tym, ¿e z tym,
co powy¿ej, z tym geszeftem, ka¿dy
z czytelników siê zgadza, a przecie¿
to chyba nieprawda. Telewidzu –
obudŸ siê, bo ciê zademokratyzuj¹!
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Galeria naszych mieszkañców

Jasiu

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

Podstawowa opieka zdrowotna
w powiecie w 2015 roku
Dobra,
SP Szpital Rejonowy, Nowogard, Mieszczañska 1A, 91 391 41 25
£obez,
NZOZ „Medicor” A. Wysocki i M. Kubacki S.C., Kwiatowa 12, 91 39 73 895
ZOZ „Medyk” F. Sarnecki, Orzeszkowej 5-5a, 91 397 64 00
NZOZ „Przychodnia Rodzinna”, Niepodleg³oœci 66, 604 500 996
SP ZOZ w Gryficach, Sikorskiego 6, 91 573 25 12
Radowo Ma³e,
NZOZ „Oœrodek Zdrowia”, Radowo Ma³e 17, 91 39 72 220
Resko,
NZOZ w Resku, Bohaterów Monte Cassino 10, 91 395 13 32, 91 395 11 14
(doroœli), 91 395 15 65 (dzieci)
NZOZ „Intermed” Sp. Z O. O., Jednoœci Narodowej 8, 91 852 42 92
Wêgorzyno,
Gabinet Us³ug Medycznych W. i B. Hantke S.C., Runowska 28, 91 39 71 420
NZOZ Przychodnia Lekarska, W.Andrusewicz, Runowska 22, 91 397 15 45
C MYK
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