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Jak nas „wyzwalano” na Pomorzu Zachodnim (str. 2)

Marzec ’45 – wyzwolenie dla jeñców
i przymusowych robotników
(£OBEZ). W pi¹tek,
6 marca, w Miejskiej
Bibliotece Publicznej mia³o miejsce
spotkanie osób
zainteresowanych
lokalizacj¹ obozów
jenieckich i obozów
pracy dzia³aj¹cych
w £obzie i okolicach podczas II
wojny œwiatowej.
Str. 8

LINDENFELDE to dzisiejsze DALNO ko³o £obza

Spotkanie w sprawie
rozwoju kwater
agroturystycznych
CMYK
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Prze¿y³ Sybir, walczy³ pod Monte Cassino, zgin¹³ w ubeckim wiêzieniu

Jak nas „wyzwalano” na Pomorzu
Zachodnim
26 lutego zagl¹dam do oddzia³u
Instytutu Pamiêci Narodowej w
Szczecinie, gdzie przygotowano mi
materia³y archiwalne o Kazimierzu
Wo³ku.
Rodzina Wo³ków mieszka³a w
£ucku Koz³owskim, powiat Postawy, woj. wileñskie. Ojciec Józef
Wo³k, przedwojenny ¿o³nierz, zostaje aresztowany w 1939 r. przez Sowietów i wywieziony do ³agru. Kazimierz z matk¹ Mari¹ i rodzeñstwem
zostaj¹ wywiezieni na Sybir w 1940 r.,
do Mostiku w obwodzie paw³odarskim. Gdy gen. W³adys³aw Anders
tworzy Armiê Polsk¹ w ZSRR, ojciec
Józef z synem Kazimierzem zaci¹gaj¹
siê i wychodz¹ z ni¹ na Bliski
Wschód, póŸniej bior¹ udzia³ w kampanii w³oskiej. Kazimierz, w stopniu
ppor., zostaje ranny pod Monte Cassino. Dwaj bracia, Lech i Henryk, w
tym samym czasie walcz¹ w Dywizji
Koœciuszkowskiej.
Gdy koñczy siê wojna, matka z z
najm³odszym synem i córkami, po
powrocie do kraju, osiedla siê w
Mielnie, w gminie Wêgorzyno. Tu
do rodziny w 1947 roku wracaj¹ z
Anglii ojciec z synem.
- Tato w Mielnie prowadzi³ krawiectwo, wyuczy³ uczniów - wspomina pani Wanda.

List do redakcji

PóŸniej Kazimierz przenosi siê do
Gryfic. Jak wynika z dokumentów,
pracuje jako ksiêgowy w Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Gryficach. Gdy docieram do jego siostry,
Wandy Majewskiej, mówi, ¿e brat w
pewnym momencie uciek³ z Gryfic.
Nie wie dlaczego i co siê z nim sta³o.
Wie tylko, ¿e zmar³ w wiêzieniu w

Kazimierz umiera w wiêzieniu w
Szczecinie 13.01.1953 r.maj¹c zaledwie 34 lata. Przyczyny zgonu nie
podano. Na „Liœcie osób zmar³ych w
wiêzieniach polskich w latach 19441956” figuruje pod numerem 9118.
Miejsca „pogrzebiania” nie podano.
Dokumnety ze œledztwa zniszczono.
Tak ginie cz³owiek, który przeszed³ Syberiê, walczy³ o woln¹ Polskê na froncie po³udniowym, wróci³
do kraju i chcia³ normalnie ¿yæ.
W Gryficach mieszka³ na ulicy
Niedzia³kowskiego. Dzisiaj to ulica
Ksiêdza Stanis³awa Ruta. Zagl¹dam
pod ten adres, ale tu nikt ju¿ nie
pamiêta tamtych czasów.

Sybirak, andersowiec Józef Wo³k z ¿on¹ Mari¹ spoczywaj¹ na
cmentarzu w Sielsku. Syn Kazimierz - gdzieœ w przywiêziennym dole.

Szczecinie. Cia³a rodzinie nie wydano i nie wiadomo, gdzie jest pochowany.
Œwiat³o na tê sprawê rzucaj¹ inne
dokumenty, dotycz¹ce œledztwa
prowadzonego w 1948 r. przez Urz¹d
Bezpieczeñstwa (UB) w Wa³czu
przeciwko W³adys³awowi ¯ukowskiemu, oskar¿onemu o szpiegostwo na rzecz armii Andersa. Przes³uchuj¹cy ubecy ka¿¹ mu wymieniaæ
wszystkich, z którymi wróci³ z Anglii.
Wœród kilku wymienia równie¿ Józefa Wo³ka, który wyjecha³ do £obza
(Mielna). ¯ukowskiego, nie maj¹c
twardych dowodów, skazuj¹ na 3
lata. Jednak UB podejmuje sprawy
operacyjne przeciwko „andersowcom” (m.in. o kryptonimach „Targowica” i „Falanga”), którzy wrócili do

kraju. Jest wielce prawdopodobne,
¿e objêli tak¹ równie¿ rodzinê Wo³ków. Byæ mo¿e docieraj¹ce sygna³y
o inwigilacji zmuszaj¹ Kazimierza,
by³ego ¿o³nierza, do przeniesienia
siê z Mielna do Gryfic. Czêsta zmiana
miejsc zamieszkania by³a wówczas
charakterystycznym sposobem
uciekania przed represjami. Jednak i
to nie pomog³o Kazimierzowi. Zagro¿ony ucieka do Szczecina, gdzie
w sierpniu 1952 r. zostaje aresztowany przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego jako „podejrzany o zorganizowanie nielegalnej organizacji„ oraz „rozsiewanie wrogiej propagandy ustnej i pisemnej”. Dopisek
mówi: „nie potwierdzone”. Dopisuje
mu siê zabór jakichœ pieniêdzy.

Myœli nieuczesane

„tygodnik ³obeski” tropi¹c historiê tej ziemi trafia,
dociera, opisuje zdarzenia i
fakty historyczne oraz ich
uczestników, którzy dot¹d
skazani byli na mroczn¹ niepamiêæ. Ot, choæby o ¿o³nierzach wyklêtych, którzy na tej
ziemi znaleŸli swój azyl. Ot, choæby o
Sybirakach, którym czasopismo nie
szczêdzi ³amów za dramat zsy³ki na
Sybir, za prze¿yty czas zamordyzmu
PRL-u.

Gazeta w sposób sensowny rozprawia siê z tzw. ideologicznym wyzwoleniem miast, na przyk³adzie
Szczecina, £obza, i co?
Rzeczywistoœæ skrzeczy. Otó¿
ta sama gazeta drukuje zaproszenie „wp³ywowego” Burmistrza
£obza na obchody „70 rocznicy
wyzwolenia £obza 3 marca 2015”.
W tych ideologicznych obchodach udzia³ zaznaczaj¹ Sybiracy,
wystawiaj¹c poczet sztandarowy.
A przecie¿ odzyskali utracon¹ to¿-

samoœæ, maj¹ swój pomnik, swój
Krzy¿. Czy¿by Bogu œwieczkê i diab³u ogarek?
Bolejê, ¿e ju¿ w wolnej Polsce (25
lat!) w sposób zamierzony, czy te¿
nie, dajemy przyzwolenie na hucpê
pod „czerwonym skansenem” (pomnik Byliœmy Jesteœmy Bêdziemy –
zniewoleni), gdzie w³adza nadwyrê¿a i krzywi krêgos³up moralny m³odego pokolenia. Jak d³ugo jeszcze?
MP
(dane do wiadomoœci redakcji)

O najm³odszym bracie Czes³awie,
pani Wanda powie: - Za to, ¿e by³
synem andersowca, jako ¿o³nierza w
Polsce Ludowej zes³ali go do kopalni
i nawet nie puœcili na œlub siostry. KR
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„Oni s¹ po to, by sypaæ mandaty”
wet dzieci do szko³y, gdy id¹, musz¹
daleko chodziæ - powiedzia³ mieszkaniec Dobrej podczas sesji Rady
Miejskiej.
Zastêpca komendanta podinsp.
Robert Rogowski zauwa¿y³, ¿e to
policjant ocenia czy zachowanie
osoby kwalifikuje siê na pouczenie
czy na mandat.
- Niech jeden mandat uratuje jedno ¿ycie, to te dzia³ania s¹ celowe.
Jeœli chodzi o przechodzenie w niedozwolonym miejscu, to najczêœciej
przepisy ³ami¹ osoby starsze - doda³
zastêpca komendanta.
Kwestia zwiêkszenia pasów na
drogach w tej miejscowoœci nie jest
taka prosta, bowiem w wiêkszoœci s¹
tu drogi wojewódzkie.
MM

(DOBRA). Na wieœæ
o tym, ¿e w tym mieœcie
mia³yby pojawiæ siê
oddzia³y prewencyjne
ze Szczecina, jeden z
mieszkañców Dobrej
zauwa¿y³, ¿e w
pierwszym rzêdzie
powinny powstaæ
przejœcia dla pieszych.
- Jeœli maj¹ zostaæ przys³ane oddzia³y prewencyjne ze Szczecina, to
w pierwszym rzêdzie niech powstan¹ przejœcia dla pieszych. Niestety nasi ludzie zostan¹ bez pieniêdzy. Znam tych ludzi z patroli prewencyjnych ze Szczecina. Oni s¹ po
to, by sypaæ mandaty. Spotka³em siê
z nimi w innych miastach. Przejœæ dla

pieszych jest tyle, ¿e mo¿na je przeliczyæ na jednej rêce, a krzy¿ówek
jest masa. U nas nie ma przejœæ. Na-

Edyta Podgórska
wicewójtem
(RADOWO MA£E). Od tego
miesi¹ca wójt gminy Radowo Ma³e
ma swoj¹ zastêpczyniê.
Zosta³a ni¹ pani Edyta Podgórska z Orla. Dotychczas pani Edyta

Szkolnictwo zwi¹zane
z energi¹ odnawialn¹

pracowa³a w Urzêdzie Skarbowym w
Stargardzie Szczeciñskim i Drawsku
Pomorskim. Jest absolwentk¹ Wydzia³u Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
op

St³uczka w Dobrej
05.03.2015 r. ok. godz. 16.00 w
Dobrej, na ul. A. Krajowej, mieszkaniec gminy Wêgorzyno kieruj¹c
samochodem Rover, w trakcie w³¹czania siê do ruchu, nie zachowa³

nale¿ytej ostro¿noœci, w wyniku
czego uderzy³ w prawid³owo jad¹cy samochód Peugeot. W wyniku
zdarzenia uszkodzeniu uleg³y oba
pojazdy.
(kp)

90 tys. z³ dla Radowii
(RADOWO MA£E). Upowszechnianiem kultury fizycznej i
sportu w 2015 roku w gminie Rado-

wo Ma³e zajmie siê Ludowy Klub
Sportowy Radowia, który na ten cel
otrzyma³ 90 tys. z³.
(r)

(£OBEZ). £obescy burmistrzowie widz¹ szansê w ³obeskiej edukacji ukierunkowanej na energiê
odnawialn¹. Dlaczego?
- Rozmawiamy o utworzeniu w
ramach Zespo³u Szkó³, a nawet
wczesnego orientowania na poziomie gimnazjum takich kierunków,
które pozwala³yby na wspó³pracê z
pracodawcami - aby szkoliæ osoby
pod k¹tem zak³adów istniej¹cych w
tej strefie.
Widz¹c to, ¿e powstaj¹ ró¿nego
rodzaju inwestycje zwi¹zane z energia odnawialn¹, mam na myœli elektrownie wiatrowe, biogazownie,
ogniwa fotowoltaiczne, widzimy
koniecznoœæ utworzenia kierunku

czy klas wielozawodowych, w których uczniowie szkoliliby siê w obs³udze b¹dŸ serwisowaniu takiego
sprzêtu. To s¹ realne systemowe
rozwi¹zania, które chcielibyœmy
wcieliæ w ¿ycie. Po likwidacji zawodówek, bez przeszkolenia m³odych
ludzi nie jesteœmy w stanie zapewniæ
pracodawcom pracowników. Gdyby
na naszym terenie chcia³y powstaæ
np. firmy fotowoltaiczne, jesteœmy w
stanie w naszej szkole przygotowaæ
osoby pod k¹tem pracy, tak, ¿eby nie
generowaæ pustych kierunków w
szkole. O tym rozmawiamy nie tylko
ze starost¹, ale i z innymi gminami –
powiedzia³ podczas spotkania z
mieszkañcami burmistrz £obza Piotr
Æwik³a.
MM
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Wyspa i Wzgórze Coraz wiêcej
Rolanda do
domów opieki
zagospodarowania

(POWIAT). W najbli¿szych latach ma nast¹piæ kompleksowa modernizacja domów pomocy spo³ecznych w obrêbie trzech powiatów
m.in. powiatu ³obeskiego, drawskiego i œwidwiñskiego. Ma to zabezpieczyæ wszystkie potrzeby dotycz¹ce opieki spo³ecznej ogólnie
pojêtej.

(£OBEZ). Wyspa w przysz³oœci
ma staæ siê jednym z miejsc, w których zlokalizowana bêdzie przystañ kajakowa, ale nie tylko.
Na wyspie planowane jest wykonanie przystani kajakowej po³¹czone z toaletami oraz miejscem wypoczynkowym. Burmistrzowie myœl¹

równie¿ o renowacji, posprz¹taniu i
upiêkszeniu Wzgórza Rolanda.
- Prowadzone s¹ rozmowy dotycz¹ce Wzgórza Rolanda i wyspy w
ramach wniosków o œrodki unijne,
które mielibyœmy sk³adaæ ³¹cznie z
CIS – powiedzia³ burmistrz £obza
Piotr Æwik³a.
MM

Domy pomocy spo³ecznej dzieli
siê na cztery g³ówne kategorie obejmuj¹ce od m³odzie¿y, przez osoby
chore przewlekle psychicznie, do
osób starszych.
- Na chwilê obecn¹ oczekujemy
na nowe rozdanie œrodków zewnêtrznych w nowej perspektywie
do 2020 roku. Pierwotnie mia³o to
dotyczyæ scalonego kontraktu samorz¹dowego. Niestety na chwilê
obecn¹ wiemy, ¿e kontrakt samorz¹dowy nie obejmuje opieki spo³ecznej

i opieki zdrowotnej. Mamy zapewnienie marsza³ka województwa i zarz¹du województwa, ¿e takie pieni¹dze maj¹ siê znaleŸæ, celowane mniej
wiêcej w ten obszar. W tej chwili czas
oczekiwania na dom opieki spo³ecznej jest na poziomie od czterech do
szeœciu lat i nie dotyczy to tylko
samego £obza, ale ca³ego obszaru
centralnego województwa, czyli
powiatu ³obeskiego, drawskiego i
œwidwiñskiego. S¹ plany rozbudowy domów pomocy spo³ecznej w
obrêbie trzech powiatów, maj¹ce na
celu zabezpieczenie tych potrzeb,
które niestety nie bêd¹ coraz mniejsze, ale coraz wiêksze – powiedzia³
wiceburmistrz £obza Krzysztof
Czerwiñski.
W naszym powiecie domy opieki
dziennej maj¹ powstaæ w £abuniu
oraz w Siedlicach – oba w obiektach
po by³ych szko³ach.
MM

Wiecha na budynku remizy OSP
(WÊGORZYNO).Budowaremizy OSP w Wêgorzynie wkroczy³a w
kolejny etap.
Zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z
elementami konstrukcyjnymi bu-

dynku, w zwi¹zku z czym nad budynkiem zawis³a wiecha. W najbli¿szym
czasie rozpoczn¹ siê prace polegaj¹ce na wykonaniu stolarki okiennej i
drzwiowej, pokrycia dachu, monta¿u instalacji wewnêtrznych oraz za-

gospodarowania terenu wokó³ remizy.
Zakoñczenie prac budowlanych
planowane jest na drug¹ po³owê
kwietnia 2015 r.
Budowa remizy realizowana w
ramach projektu pn. „Poprawa stanu

bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego poprzez budowê remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wêgorzynie
wraz z niezbêdnym wyposa¿eniem –
Etap I”. Pierwszy etap obejmuje równie¿ zakup wyposa¿enia.
UM, foto: Urz¹d Miejski
w Wêgorzynie

tygodnik ³obeski 10.03.2015 r.
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Ferma norek
w gminie £obez?

Starostowie w Komorowie – bêdzie remont drogi

Robert Bodych
so³tysem
(KOMOROWO-gm. Resko). W
tej miejscowoœci jest ju¿ po wyborach so³eckich. So³tysem zosta³ na
drug¹ kadencjê Robert Bodych, wygrywaj¹c ze swoj¹ kontrkandydatk¹ And¿elik¹ S³ok¹ czterema
g³osami (11 do 7).

(£OBEZ-GMINA). Istnieje
prawdopodobieñstwo, ¿e na terenie
gminy £obez powstanie ferma norek. Pod uwagê brane s¹ dwie lokalizacje – w okolicach Karwowa albo
w okolicach Niegrzebi.
Informacje o tym, ¿e jest zainteresowana osoba zbudowaniem w gminie £obez fermy norek zosta³a przedstawiona podczas spotkania burmistrzów £obza z mieszkañcami. Zrelacjonowa³ j¹ doradca burmistrza Janusz Skrobiñski.
- Pod uwagê brane s¹ dwie lokalizacje – 1,5 km od Karwowa, druga
za Niegrzebiami, oko³o 5-6 km od
£obza. Proszê nie baæ siê norek, ju¿
jedna ferma stoi w gminie Radowo
Ma³e. Przyjrzeliœmy siê temu dobrze,
zrobiliœmy wywiad z ludŸmi, którzy
tam mieszkaj¹. Strasznie to wygl¹da
w telewizji i wszyscy krzycz¹, bo my
mamy w zwyczaju krzyczeæ, ale na-

prawdê w Radowie s¹ zadowoleni.
Pracuje tam 50 osób, a w sezonie
dobiera siê dodatkowo 80 osób z
Powiatowego Urzêdu Pracy. Czyli
jest moment, ¿e w sezonie 130 osób
ma pracê. Norki to bardzo dochodowy interes. Tam nigdy nie zdarzy³o
siê, aby ktokolwiek nie dosta³ pieniêdzy albo ¿eby by³y jakiekolwiek
opóŸnienia z wyp³atami. Transporty
eskortowane s¹ przez ochroniarzy i
przez œmig³owce, bo s¹ to bardzo
drogie rzeczy. Nie bójcie siê, bo to
nie jest tak, ¿e norki wpuszczane s¹
do starej obory i za chwilê uciekn¹ do
lasu. Tu s¹ obostrzenia. Mo¿na podjechaæ i zobaczyæ. Niedaleko Wo³kowa znajduje siê taka ferma. Je¿eli
wyczujecie jakiekolwiek zapachy, to
zg³oœcie to do nas, ja gwarantujê, ¿e
nie poczujecie nic – powiedzia³ doradca burmistrza Janusz Skrobiñski.
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”

Wybory na so³tysa odby³y siê
tutaj 9 marca. Wprawdzie pocz¹tek
zaplanowano na godz. 16.00, jednak
zbyt ma³a liczba zainteresowanych
sprawi³a, ¿e zgodnie ze statutem
wybory przesuniêto na drugi termin,
czyli pó³ godziny póŸniej. By³ to czas
na to, aby wykorzystaæ obecnoœæ
goœci i porozmawiaæ o sprawach bie¿¹cych. A na wyborach obecni byli:
burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, radny Rady Miejskiej Andrzej
Nowak oraz po raz pierwszy w dziejach powiatu ³obeskiego w nowych
granicach przedstawiciele Starostwa Powiatowego w £obzie: starosta powiatu ³obeskiego Pawe³ Marek, cz³onek zarz¹du Jaros³aw ¯uk i
radny Rady Powiatu Andrzej Gradus.
Mieszkañcy dopytywali przedstawicieli starostwa o najbardziej
bol¹ca ich kwestiê – naprawê drogi
wiod¹cej do Komorowa oraz biegn¹cej przez miejscowoœæ. Okaza³o siê,
¿e przedstawiciele powiatu mieli dla
mieszkañców Komorowa dobre wieœci. Zniszczona przez ciê¿ki sprzêt
pracuj¹cy na by³ym sk³adowisku
œmieci asfaltowa droga biegn¹ca w
stronê Komorowa zostanie naprawiona przez powiat, natomiast czêœæ
drogi brukowej – przez firmê rekultywuj¹c¹ sk³adowisko. Czêœæ drogi

brukowej znajduj¹ca siê przed wjazdem do miejscowoœci ma zostaæ doprowadzona do stanu u¿ytecznoœci
poprzez zgniecenie garbu. Nie mo¿na tego wykonaæ przy pomocy ciê¿kiego sprzêtu w samej miejscowoœci
ze wzglêdu na zniszczenia, jakie
mog¹ przy okazji ponieœæ budynki.
Tutaj bruk najprawdopodobniej zostanie prze³o¿ony rêcznie.
Równoczeœnie goœcie zostali zaproszeni do nowej œwietlicy, jaka
zosta³a tutaj wybudowana za kwotê
226 tys. z³, ³¹cznie z zagospodarowaniem terenu. Œwietlica bêdzie ju¿
czynna od 1 kwietnia, od tego samego dnia ma tu zostaæ zatrudniona
œwietliczanka. Oficjalne otwarcie
planowane jest jednak na cieplejsze
dni – byæ mo¿e majowe.
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 informujemy,
¿e odesz³a od nas

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
po¿egnaliœmy

œp. Aldona Marcinkowska

œp. Weronikê Silewicz

z Gostomina

z £obza

Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie

Szczere wyrazy wspó³czucia sk³ada Rodzinie

Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie

Zarz¹d Zwi¹zku Sybiraków Ko³o w £obzie
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Doczekaj¹ siê
w³asnego
boiska
(£OBEZ). Po kilku latach oczekiwania na osiedlu H. Sawickiej
rozpoczê³o siê plantowanie ziemi i
przygotowywanie miejsca pod budowê boiska.
Jeszcze w 2008 roku poprzednie
w³adze obieca³y dzieciom boisko.
Zamiast tego wywieziono na to miejsce ziemiê z budowy zbiornika retencyjnego. Ha³dê ziemi pocz¹tkowo
zaczê³a porastaæ trawa, a nastêpnie
coraz wiêksze chaszcze.
- Nikt tego nie ruszy³ wczeœniej
przez kilka lat, my to zrobiliœmy przez
trzy miesi¹ce. Zaczêliœmy plantowaæ
teren i szykowaæ boisko, które tam
ma byæ. Niewielkie, ale bêdzie to
boisko dla mieszkañców ulicy i osiedla H. Sawickiej – powiedzia³ burmistrz £obza Piotr Æwik³a.
MM
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S¹ szanse
na œwiadczenia
dla stra¿aków

Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ Zapobiega
Po¿arom” w gminie £obez
Informacja z przebiegu turniejów so³eckich Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom” w
gminie £obez.
Komitet organizacyjny powo³any przez Zarz¹d Oddzia³u MiejskoGminnego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP w £obzie
uprzejmie informuje, ¿e w turniejach
so³eckich wziê³o udzia³ 58 osób.

(POWIAT-kraj). W ubieg³ym
roku informowaliœmy, ¿e zbierane
s¹ podpisy pod wnioskiem do zmiany ustawy. Zebrano wiêcej podpisów
od wymaganych.
Obecnie obowi¹zuj¹ce prawo
jest wrêcz skandaliczne, bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ wielu ochotników ulega wypadkom, albo traci ¿ycie,
uczestnicz¹c w akcjach. W zamian
wyp³acane jest im jednorazowe odszkodowanie, jeœli w tym czasie nie
s¹ zatrudnieni na umowê o pracê, nie
prowadz¹ w³asnej dzia³alnoœci, nie
s¹ studentami czy bezrobotnymi. Do
takich zdarzeñ dochodzi³o wielokrotnie i ochotnicy w takich wypadkach pozbawieni byli zarówno zasi³ku chorobowego jak i œwiadczeñ
rehabilitacyjnych.

Z danych, zawartych w projekcie
ustawy, wynika, ¿e w 2012 r. dosz³o
do 166 wypadków stra¿aków ochotników, w których zosta³o poszkodowanych 172 stra¿aków, w tym 167
lekko, jeden ciê¿ko, a 4 zginê³o.
Projekt ustawy autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zawiera mo¿liwoœæ przyznania stra¿akom niezawodowym, którzy ponieœli
uszczerbek na zdrowiu w trakcie
dzia³añ ratowniczych lub æwiczeñ,
zasi³ków chorobowych lub œwiadczeñ rehabilitacyjnych za okres niezdolnoœci do pracy. Obecnie projektem zajmuje siê Parlamentarny Zespó³ Stra¿aków. Ochotników w Sejmie reprezentuje pos³anka Krystyna
Skowroñska.
Projekt trafi³ do laski marsza³kowskiej w ubieg³¹ œrodê.
op

W stronê przedsiêbiorców
(£OBEZ). W³adze gminy podejmuj¹ dzia³ania, aby powsta³o tu centrum wsparcia dla przedsiêbiorcy.
- Bardzo chcielibyœmy szybko
uruchomiæ biuro obs³ugi przedsiêbiorcy inwestora. To jest to, o czym
mówiono nam w rozwiniêtych
oœrodkach - by jak najszybciej to
wprowadziæ. Tam by³aby pomoc
prawna, informacja o zasobach, o
gruncie, jaki tu jest oraz wszystkie
informacje zwi¹zane z ulgami i z tym
w jaki sposób chcielibyœmy pomóc
przedsiêbiorcy. Wszystkim mówimy, ¿e urz¹d jest przyjazny przedsiêbiorcy, by poczuli siê przy nas bezpiecznie, ¿e pomagamy im. Po ostatnim spotkaniu z przedsiêbiorcami
jest ju¿ odzew. Poprosiliœmy przedsiêbiorców, aby wpisali do kontraktu wojewódzkiego swoje oczekiwania. Mo¿na odnowiæ swoj¹ bazê

maszynow¹. Mo¿na rozbudowaæ
zak³ad. Na przysz³¹ sesjê zosta³a
przygotowana uchwa³a, która wyd³u¿¹ okres zni¿ek dla przedsiêbiorców, którzy bêd¹ tworzyli nowe
miejsca pracy – to s¹ podstawowe
dzia³ania, które staramy siê podejmowaæ, ¿eby wesprzeæ nasz¹ przedsiêbiorczoœæ, nie tylko inwestorów,
którzy mieliby przyjœæ z zewn¹trz –
powiedzia³ burmistrz £obza Piotr
Æwik³a.
Jak wyjaœni³ burmistrz - spotkanie z lokalnymi przedsiêbiorcami
zosta³o zorganizowane m.in. po to,
aby ich wys³uchaæ. Takie spotkania
planuje organizowaæ cyklicznie co
trzy miesi¹ce, by z jednej strony
poinformowaæ, z jakimi problemami
sam siê boryka, ale i wys³uchaæ drugiej strony. Tym samym wzajemne
zrozumienie i wsparcie mo¿e staæ siê
drog¹ do sukcesu.
MM
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Turnieje odby³y siê:
7 lutego w Zagórzycach
2 lutego w Be³cznej
14 lutego w Zajezierzu
Wyniki turniejów:
Zagórzyce:
1. Alicja Stêpiñska
Wojciech Czerwiñski
Mateusz Smoleñ

Be³czna:
1. Ma³gorzata £apiñska
Angelika Sobecka
Aleksandra Sulima
Zajezierze
1. Zuzanna Szulc
Gabriela Zwierzchowska
Gracjan Kempisty
Pierwsze trzy osoby z ka¿dego
turnieju otrzyma³y atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pami¹tkowe
dyplomy okolicznoœciowe.
Ogó³em wrêczono 28 nagród.
Nagrody na turnieje ufundowa³ Burmistrz £obza pan Piotr Æwik³a.
Po zakoñczeniu turnieju dzieci,
m³odzie¿ oraz organizatorzy i zaproszeni goœcie otrzymali poczêstunek.
Bogdan Górecki
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£OBEZ

tygodnik ³obeski 10.03.2015 r.

Marzec ’45 – wyzwolenie dla jeñców
i przymusowych robotników
(£OBEZ). W pi¹tek 6 marca w
Miejskiej Bibliotece Publicznej
mia³o miejsce spotkanie osób zainteresowanych lokalizacj¹ obozów
jenieckich i obozów pracy dzia³aj¹cych w £obzie i okolicach podczas II
wojny œwiatowej.
Pomys³ zrodzi³ siê przy okazji
dyskusji o tym, czy mo¿na mówiæ o
wyzwoleniu w obliczu faktu, i¿ ziemie
te by³y niemieckie. Konsensusem
by³o stwierdzenie, ¿e owszem, ale w
odniesieniu tylko do tych osób, które w czasie wojny zosta³y przywiezione na te ziemie bez ich zgody i
które pracowa³y w systemie niewolniczym. Na teren obecnego powiatu
pierwsze transporty polskiej deportowanej ludnoœci zaczê³y przybywaæ ju¿ po kampanii wrzeœniowej w
1939 roku. Cytuj¹c „Z Dziejów Ziemi
£obeskiej: „Nie bêdzie przesad¹
twierdzenie, i¿ niemal u ka¿dego gospodarza i w ka¿dym maj¹tku zatrudnieni byli robotnicy przymusowi lub
jeñcy wojenni. W listopadzie 1943
roku dru¿yny robocze jeñców francuskich znajdowa³y siê w 64 wsiach,
jeñców radzieckich w 41, w³oskich w
28, a serbskich w 13 wsiach. Ogó³em
we wspomnianych dru¿ynach zatrudniano wówczas 2849 jeñców
wojennych”. I dalej: „W marcu 1940
roku na terenie powiatu istnia³o 6
takich obozów (budowy autostrady
- przyp.red.), w których trzymano
1700 robotników polskich”. Szacuje
siê, ¿e na terenie powiatu podczas
wojny by³o zatrudnionych 5-6 tysiêcy robotników przymusowych i jeñców wojennych ró¿nych narodowoœci.
Jak dotychczas chyba najpe³niej
spisa³ w jednym miejscu wszystkie
znane obozy z terenu obecnego powiatu ³obeskiego Ludwik Cwynar w
napisanej przez siebie publikacji
ksi¹¿kowej pt. „Walka i praca. Dzie-

LINDENFELDE to dzisiejsze DALNO ko³o £obza
siêciolecie Powiatu £obeskiego” na
str. 59-60. Czytamy w niej m.in.: „W
Informatorze encyklopedycznym”
s¹ wiêc wymienione obozy w Cieszynie, D³usku, Kumkach, Lesiêcinie, Podlipcach, Runowie, Wêgorzynie, Wiewiecku i ZagoŸdziu (a¿
360 jeñców polskich), zatrudniaj¹ce
przy budowie autostrady do jej zarzucenia w 1943 roku. Zanotowano,
¿e w obozie w Podlipcach zgromadzono ok. 400 Polaków wys³anych
do wyrêbu lasów w okupowanej
Norwegii. W Dobrej zatrudniano 39
Polek po powstaniu warszawskim w
fabryce zbrojeniowej. W Grabowie
pracowa³ oddzia³ jeñców ze Stalagu
II D Stargard. W £obzie Polacy pracowali w fabryce mebli przy ul. Wêgorzyñskiej, w montowni torped, a w
barakach przy krochmalni Polacy,

Francuzi i Rosjanie. Zanotowano te¿,
¿e z obozu w Ro¿nowie zbieg³o 8 XII
1940 roku dwóch jeñców. W okolicy
pracowa³o te¿ wielu jeñców ze Stalagu Hammstein II B (Czarne). Polacy
przebywaj¹ce w Labes-£obzie podczas wojny wymieniaj¹ obóz dla Polaków na przed³u¿eniu ul. Wojska
Polskiego nieopodal lasu. W „Dziejach Ziemi £obeskiej” mówi siê o
tysi¹cosobowej grupie marynarzy
niemieckich, zamieszkuj¹cych w tamtym miejscu. Czy o ten sam las chodzi?
Mapka (oprac. Bogdan Frankiewicz) zamieszczona w pracy zbiorowej „Z dziejów Ziemi £obeskiej”
(1971) zaznacza jeszcze obozy w Iglicach, Komorowie, Siwkowicach,
£osoœnicy, Mo³dawinie, Radzimiu,
¯elmowie, Rynowie, Mesznem, Siedlicach, Zajezierzu, Po³chowie jako
obozy jeñców polskich. Z opisu
wynika, ¿e zatrudnieni tu byli tak¿e
jeñcy francuscy, radzieccy, w³oscy,
serbscy. Ogó³em prawie 3 tysi¹ce. W
1940 roku zatrudniono awaryjnie w
rolnictwie 500 ¿o³nierzy niemieckich,
a w 1941 – m³odocianych wiêŸniów –
Niemców z Nowogardu. Do maja
1940 roku umieszczono w obozach
lub bezpoœrednio w gospodarstwach przesz³o 570 osób z okupowanej Polski. Pod koniec 1939 roku
Polacy pracowali we wszystkich
miejscowoœciach powiatu (np. w
£obzie – 75). W po³owie 1941 roku w
Borkowie Ma³ym publicznie powie-

szono jednego z Polaków. Na egzekucjê zwieziono 100 polskich œwiadków. W 1944 roku w rodzinie robotników przymusowych w Ginawie
urodzi³a siê Henryka Lach, zas³u¿ona nauczycielka ³obeska (zm. 2004).
Wielu z tych jeñców zosta³o
przymuszonych do forsownego,
wyniszczaj¹cego marszu na zachód,
by przedwczeœnie nie wyzwoli³ ich
zbli¿aj¹cy siê front w 1945 roku”.
Podczas pierwszego roboczego
spotkania w £obzie mo¿na by³o zapoznaæ siê z niewielk¹ iloœci¹ zebranych materia³ów i podzieliæ siê posiadan¹ wiedz¹. Samo spotkanie
mia³o na celu skupienie w jednym
miejscu osób, których interesuje ta
czêœæ historii ziem, aby rozpocz¹æ
zbiór materia³ów dotycz¹cych zarówno miejsc, w których znajdowa³y siê obozy pracy i obozy jenieckie,
jak i rozpocz¹æ zbiór losów zes³anych tu jeñców. Dodatkowo interesuj¹cy jest równie¿ w¹tek zwi¹zany
z ruchem oporu.
Z tego te¿ powodu zwracamy siê
do mieszkañców powiatu ³obeskiego o podzielenie siê wiedz¹, zdjêciami, zas³yszanymi wspomnieniami
oraz wszelkimi dokumentami maj¹cymi zwi¹zek z przymusow¹ prac¹
na terenie powiatu ³obeskiego podczas II wojny œwiatowej.
Materia³y mo¿na dostarczaæ do
redakcji lub Miejskiej Biblioteki Publicznej w £obzie.
MM
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Spotkanie w sprawie rozwoju kwater
agroturystycznych
(POWIAT). Maj¹c na uwadze
naturalne warunki oraz piêkn¹
przyrodê do rozwoju turystyki wiejskiej, Zarz¹d Powiatu £obeskiego,
jako jeden z wa¿nych kierunków
rozwoju gospodarczego, przyj¹³
rozwój bazy noclegowej i us³ug turystycznych - w³aœnie poprzez powstawanie nowych kwater.
Dlatego te¿ 3 marca 2015 r. w tutejszym starostwie odby³o siê kolejne spotkanie w temacie rozwoju turystyki, pn. „Rozwój gospodarstw
agroturystycznych i prezentacja
pakietów turystycznych”. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele
gospodarstw agroturystycznych,
us³ug bran¿owych, organizacji
wspieraj¹cych rozwój turystyki oraz
pasjonaci. W trakcie rozmów wypracowano kolejne wnioski do programu:
KAMPANIE PROMOCYJNE tworz¹c kampanie promocyjne powiatu/gmin/firm w szczególnoœci
wizerunkowe – foto-relacje, wydawnictwa, foldery, opisy tras turystycznych – nale¿y mocno podkreœlaæ zró¿nicowanie geograficzne:
pagórkowaty teren, jeziora, du¿a lesistoœæ – to magnes przyci¹gaj¹cy
turystów poszukuj¹cych aktywnych form wypoczynku, w kontrapunkcie dla nadmorskich form „le¿akowych”,
USPRAWNIENIEKOMUNIKACJI WEWN¥TRZBRAN¯OWEJ –
wiele inicjatyw ju¿ œwietnie dzia³a:
rajdy piesze i rowerowe, nordic wal-

king, geocaching, questing, sp³ywy
kajakowe, szkó³ki konne, warsztaty
rêkodzielnicze, kulinarne. Teraz trzeba zinwentaryzowaæ zasoby, zbudowaæ ogólnodostêpn¹ bazê atrakcji
turystycznych i usprawniæ wymianê/sprzeda¿ us³ug i ich rezerwacji
miêdzy poszczególnymi oferentami
turystki w powiecie.
PAMI¥TKIZREGIONU-wœród
turystów odwiedzaj¹cych nasze
okolice istnieje du¿e zapotrzebowanie na pami¹tki z regionu – np. naturalne przetwory, nalewki, wyroby
rêkodzielnicze, które w ujednoliconej formie i wizerunku (np. nalepki z
logo miejsca/kwatery/has³em gminy
lub powiatu) by³yby dostêpne do
kupienia na miejscu u gospodarza
agroturystycznego/hotelu/pensjonacie oraz w miejscach informacji
turystycznej (np. siedzibie Lokalnej
Organizacji Turystycznej).
PAKIETOWANIE US£UG TURYSTYCZNYCH - pakiety turystyczne skierowane w szczególnoœci dla grup zorganizowanych, choæ
nie tylko, obj¹æ maj¹ podobnie jak w
ofercie biura podró¿y pe³en zakres
us³ug w trakcie pobytu turysty na
terenie powiatu: m.in. noclegi, wy¿ywienie, opiekê przewodnika, dojazdy, czy dodatkowe tematyczne
atrakcje (sp³ywy, jazda konna, paralotniarstwo, geocaching, rajdy). W
pakietach powinni wspó³dzia³aæ i
uzupe³niaæ ofertê ró¿ni us³ugodawcy bran¿y turystycznej. Wspólnie z
nimi chcielibyœmy opracowaæ i zaproponowaæ:

PAKIET SPORTOWY - sp³ywy
kajakowe, konne, rowerowe, paralotniarstwo,
PAKIETREKREACYJNY - rajdy piesze, nordic walking, geocaching, questing (propozycja podczas spotkania – pakiet wskazany
jako pierwszy do opracowania),
PAKIETKULINARNY-warsztaty kulinarne wszelkiej maœci,
PAKIET ZIO£OWO-KWIATOWY - uprawa zió³ i kwiatów, kompozycje florystyczne, wytwarzanie
kosmetyków, zio³owych „medykamentów”, rêkodzie³o,
PAKIET RODZINNY- warsztaty
i organizacja zabaw dla dzieci, poznawanie zwierz¹t domowych,
PAKIET DLA SENIORÓW I
OSÓB NIEPE£NOSPRAWYCH -

niwelacja barier architektonicznych
i dostosowanie form wypoczynku
do aktywnoœci seniorów,
PAKIET HISTORYCZNY zwiedzanie miejsc zwi¹zanych z histori¹ regionu (propozycja podczas spotkania – tworzenie pakietu
poprzedzone bêdzie spotkaniem z
konserwatorem zabytków, w sprawie ustalenia dostêpnoœci chronionych miejsc dla ruchu turystycznego).
TWORZENIE NOWYCH GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH - w marcu odbêdzie
siê szkolenie dla osób zainteresowanych, aby w przysz³oœci uruchomiæ
kwatery agroturystyczne. Szkolenie
zorganizowane bêdzie przez Centrum Inicjatyw Wiejskich.
op

Czy mo¿na spojrzeæ w cieñ – Celiny
Pamiêci Cecylii Rogalskiej

Tak, mo¿na. Z wariackim spojrzeniem. Bo patrzê. Widzia³em. Dzisiaj
ju¿ inaczej.
Celina. Odesz³a. Taki cieñ. Cieñ
jej w³asnego ¿ycia, który drepta³ za
ni¹. Te cienie by³y dwa. Jeden ten
normalny za nami siê w³óczy. Drugi
inny. ¯y³a w tym cieniu drugim. Powie ktoœ, ¿e co? Po co to?
Znajomoœæ nasza bardzo serdeczna by³a. Celina bardzo tajemnicza. Kiedyœ takie spotkanie – nawet
przy stoliku: „Stasiu, tam by³y same
trupy, co zrobiæ mia³am?”. Odkrywam teraz – to sanitariuszka powstania warszawskiego. Co prze¿y³a? Jak
bardzo niedoceniona, nawet w tym
œrodowisku lokalnym.
W zespole naszym by³a od
pierwszych dni. Apodyktyczna,
wojuj¹ca, taka trochê wojskowa.

Wtedy, w powstaniu mia³a tylko naœcie lat. Dzisiaj chyba 89. Jej niezapomniane monologi. Wyst¹pi³a w paru
scenach ze mn¹. Wiem, ¿e bardzo
du¿o pisa³a. Do szuflady? Kocha³a
dzieci. Dla ludzi bardzo otwarta.
Pod szat¹ jej apodyktycznoœci
odszukaæ mo¿na to ludzkie serce,
ciep³o, przyjaŸñ. Te¿ radoœæ. Chocia¿
ma³o to uzewnêtrznia³a.
Ciê¿ko chorowa³a. Walczy³a.
By³a na ostatniej próbie w tzw. t³usty
czwartek – p¹czki. To ostatnie spotkanie z ni¹.
Cieñ?
Bêdzie siê wlók³. Mo¿e kiedyœ
rozjaœniony.
I trochê kropli spad³o. To ostatni
zimowy deszcz. To nic.
Przetar³em oczy.
Osa
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70 lat na ziemi ³obeskiej
(£OBEZ). 70 lat temu wojska
polskie i radzieckie wkroczy³y do
£obza. Dla Niemców by³ to koniec
ich historii na tych ziemiach, dla robotników przymusowych i jeñców
wojennych – dzieñ wyzwolenia.
Rocznicê wkroczenia na te ziemie
wojsk polskich i rosyjskich
uczczono pod Pomnikiem Wdziêcznoœci.

styczny zosta³ zaprezentowany
przez uczniów Szko³y Podstawowej
nr 1 w £obzie. Dzieci zostaly przygotowane przez: S³awomirê Kiwa³ê,
Bo¿enê Korniluk oraz Ma³gorzatê
Zieniuk. Nad opraw¹ artystyczn¹
czuwa³ dyrektor £obeskiego Domu
Kultury Dariusz Ledzion.
MM

Tradycyjnie ju¿ uroczystoœci
rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele
parafialnym pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa oraz pochodem prowadzonym przez M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ £obeskiego Domu Kultur. Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, organizacji spo³ecznych,
zak³adów pracy i szkó³ z³o¿yli wieñce i wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem. Przemówienie okolicznoœciowe wyg³osi³ burmistrz £obza Piotr
Æwik³a. W tym roku program arty-

70 rocznica zakoñczenia dzia³añ
wojennych na ziemi reskiej

(RESKO). 70 lat temu, z 3 na 4
marca, do Reska wraz z armi¹ radzieck¹ weszli polscy ¿o³nierze 3
pu³ku u³anów I Armii Wojska Polskiego. Miasto przejêto bez rozlewu krwi.
3 marca br. przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Resku p. Renata Kulik
zorganizowa³a uroczystoœci maj¹ce
na celu uczczenie tego wa¿nego dla
historii Reska wydarzenia. Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹
porucznicy w stanie spoczynku p.

Jan Muszyñski i p. Stanis³aw Sobuœ.
Oni tego dnia byli najwa¿niejsi, gdy¿
to w³aœnie im przypad³ udzia³ w tych,
jak¿e wa¿nych dla naszego kraju wydarzeniach sprzed 70 lat. Na uroczystoœæ przybyli sekretarz Gminy z
przedstawicielami urzêdu, radni
Rady Miejskiej i Powiatu, dyrektorzy i przedstawiciele placówek
oœwiatowych, Centrum Kultury,
DPS-u i Nadleœnictwa oraz ksi¹dz
proboszcz Miros³aw Socha. Rangê
uroczystoœci podniós³ udzia³ pocztów sztandarowych:

-Sztandaru Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Resku
-Sztandaru Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka
-Sztandaru Szko³y Podstawowej
im. Mjr. Henryka Sucharskiego w
Resku
-Sztandaru Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego W Resku
-Sztandaru Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. K.K.Baczynskiego
w Resku
-Sztandaru OSP w Resku

-Sztandaru Ko³a £owieckiego
„Knieja” w Resku
Krótkie przemówienia wyg³osi³y
p. Renata Kulik i p. Danuta Mielcarek, g³os zabra³ tak¿e proboszcz ks.
Miros³aw Socha. M³odzie¿ przygotowa³a krótki program artystyczny,
w którym wyst¹pi³y uczennice:
Anna Kusiewicz, Diana Gawecka,
Wiktoria Dziuba i Adrianna Szczeœniak. Ca³oœæ poprowadzi³a niezast¹piona Monika Bia³y. Na zakoñczenie uczestnicy z³o¿yli wi¹zanki i
zapalili znicze.
(ck)

FELIETON
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Widziane ze Z³ocieñca

Pohukiwania w cudzym lesie, na
cudzej ziemi, nad nie swoim jeziorem
Ci¹gnik za 500 tysiêcy
za milion
Jeszcze w ubieg³ym roku pyta³em
jednego z mieszkañców podz³ocienieckiej wioski o rolników, mówi³o
siê niegdyœ - ch³opów. - Nie ma ju¿
¿adnego! – odpowiada³ z czytelnym
poirytowaniem. - A mogliby byæ
nadal? - docieka³em. - ¯adnych
szans, nie op³aca siê. Nie wytrzymaj¹ konkurencji z potê¿nymi latyfundiami. To tam s¹ pieni¹dze, wielkie maszyny, wszelkie wsparcie. Indywidualny rolnik nie ma szans us³ysza³em.
- Jeœli na wioskach nie ma ju¿
ch³opa, to po co w ogóle wioski?
Do likwidacji? - myœla³em g³oœno. Te wioski niby letniskowe, to bajer
- dorzuci³ mój rozmówca. - Dwa miesi¹ce i po sezonie. Taka to turystyka. - No dobrze, ale s¹ te latyfundia... - chcia³em siê pocieszyæ.
Protestuj¹cy rolnik, który przyjecha³ na demonstracjê ci¹gnikiem za
500 tysiêcy z³otych: - Tak, za pó³
du¿ej bañki, ale mam wszystkiego
razem zap³aciæ milion. A szkó³ na wioskach te¿
ju¿ nie ma
A co ze szko³ami na tych naszych
wioskach? Przecie¿ te¿ od dawna zlikwidowane. Nie ma ani jednej. Ktoœ
z Drawska Pomorskiego informowa³,
¿e w tamtej gminie wszystkie szko³y
na wioskach te¿ dawno pozamykane. No dobrze, jeœli przestaniemy
mamiæ siê turystyk¹, wioskami ekologicznymi, to co w takim razie na
tych wioskach pozostanie? Ziemia,
lasy. Aile ziemi tylko w zachodniopomorskim jest ju¿ nie w polskich rêkach? Te informacje nie mog¹ sobie
znaleŸæ miejsca w codziennym oficjalnym obiegu, by poruszyæ Polaków, wezwaæ do czynu. Zamiast
wszelkie s³u¿by od ochrony pañstwa natychmiast braæ w obronê
jego terytorium, to tylko resztki u
nas ch³opów zje¿d¿aj¹ siê w obronie
Polski na demonstracje traktorowe.
A gdzie s¹ owe s³u¿by, wojsko, obrona cywilna – innymi s³owy, likwidacja naszego pañstwa odbywa siê
pod os³on¹ tych, którzy stoj¹ na
jego stra¿y: przede wszystkim rz¹du
i prezydenta? W jakim to jeszcze kraju na œwiecie takie pytanie jest zasadne?

Wywiad amerykañski da³
cynk w sprawie polskich lasów

rolach u nas tak zwani wajchowi, o
których niby siê wie, ale nic poza
tym „niby”. Oligarchom na Ukrainie
doradza³ Aleksander Kwaœniewski
(nie Olek?), a u nas tylko dozwoli³,
by zaistnieli. Kiedy pewna komisja
mia³a go i na ten temat przes³uchiwaæ, obrazi³ komisjê. - Przed komisj¹
to ja mogê zatañczyæ - powiedzia³, i
komisja po³o¿y³a uszy po sobie. Teraz kolej na polsk¹ ziemiê, na polskie
lasy, na to, co pod nimi. Olek, Olek ...
– tañcz Olek, tañcz. Bêdziesz ju¿ nied³ugo mieæ i ziemiê, i lasy, bo – do tej
pory – co mia³eœ? Tylko wyborców!

Wywiad amerykañski poinformowa³, co z polskimi lasami obieca³
Amerykanom zrobiæ polski prezydent. Do tej pory, po tej informacji,
prezydent nie poda³ siê do dymisji, a
og³osi³, ¿e ponownie wybiera siê na
ten urz¹d. A my dziêki wywiadowi
Amerykanów przynajmniej wiemy,
w jakim to celu. Prezydent nie weŸmie te¿ udzia³u w przedwyborczej
debacie, bo nie potrafi. A co potrafi?
Wiedz¹ to ju¿ Polacy, czy trzeba t³uc
do ³epetyn jeszcze d³ugo?

Pamiêta kto jeszcze?

Ju¿ nie
Ktoœ z samej polskiej na wskroœ
patriotycznej góry, ktoœ absolutnie
wyj¹tkowy, wieczorem z radia mówi
do mnie, ¿e on ju¿ nie wierzy w mo¿liwoœæ zwyciêstwa Polski na jej jeszcze terytorium. Na jej ziemi, w polskich jeszcze lasach. A uzasadnia³ to
tak. - W historii ca³e pañstwa znika³y, nawet wielkie narody. Przysz³a
pora na Polskê... - Wieszczenie by³o
wypowiedziane w szacownym gronie, te¿ poœród normalnych, niezale¿nych dziennikarzy. S³uchacze
mocno oponowali przeciwko strasznemu wieszczeniu, ale jego autor
wró¿bê podtrzyma³. Ostatnio identycznie Ernest Bryll.
Poder¿n¹ nam gard³a ekonomi¹
Zaraz po tym wieczorze, ktoœ tu
od nas, ze Z³ocieñca, s³yszy ode
mnie, ¿e teraz, gdy nie poradzono
sobie z nami rozbiorami, wojnami,
Ja³tami, stanem wojennym, okr¹g³ymi sto³ami (Warszawa, Magdalenka), to chyba jednak w koñcu znaleŸli na nas sposób. Rozmówca mocno
mówi, choæ to dopiero ranek, ¿e poder¿n¹ nam gard³a ekonomi¹. Tak,
pomyœla³em sobie, ale nie tylko ekonomi¹, bo i ingerencj¹ w kulturê, w
historiê. W mity i w obyczaje narodowe. W dziedzictwo historyczne i
kulturowe. W wiarê. Obarcz¹ nas ju¿
nied³ugo, na ca³ego „polskimi obozami œmierci”, win¹ za sprokurowanie II wojny œwiatowej, s³owem - za
wszystko, by gdy ju¿ wypchn¹ nas
st¹d, naszego ducha, bêd¹ g³osiæ
œwiatu: to byli barbarzyñcy, bo to
Polacy przecie¿!!! Film „Ida” przyk³adem. Od dawna tak robi¹. Ofiaro-

wuj¹ nam, tubylcom, miêdzy innymi
przys³owiowy papier toaletowy
(oznakê wszech konsumpcjonizmu),
by sprawiæ wra¿enie wszech dobrobytu. To papier (konsumpcja), którego na tym terytorium za PeeReLu
nie by³o ponad pó³ wieku, i, korzystaj¹c z wywo³anego papierowym
dostatkiem amoku, ostatnie, co nam
odbior¹, to lasy i ziemia. Tak jak i
zdrowie przy pomocy aktualnej
„s³u¿by zdrowia”. Nim „papierem”
obdarowani dostrzeg¹, ¿e rolki siê
koñcz¹, ¿e nie ma ju¿ z czego odwijaæ, na jak¹kolwiek obronê bêdzie za
póŸno. I oto ma³pie rozbi³o siê œwiecide³ko, za które, zreszt¹, nie zap³aci³a przecie¿, tylko a konto papierowej
b³yskotki zad³u¿y³a siê przy pomocy
Rostowskiego na biliony, a teraz ju¿
gotuje siê z armi¹, której nie ma, do
wojny z... Rosj¹. A Rostowski po
kolejne biliony wezwany przez Kopacz do rz¹du powróci³. Tak ma³pa
codziennie s³yszy z mêtnych mediów i kwili nad kolejnym zad³u¿eniem, tym razem we frankach.
Olek, Olek, Olek
S³ynny profesor informuje, ¿e
polskie s³u¿by s¹ w rêkach tutejszych oligarchów. Mam z tej informacji nieco smutnej satysfakcji, gdy¿
zawsze oligarchów u nas by³em pewny, tak jak to jest i na Ukrainie. Tam
ich zainstalowa³ Putin. Skoro s¹ na
Ukrainie, to dlaczego nie u nas? Na
Ukrainie zostali zainstalowani przez
Ruskich, by Ukraiñcom w ¿yciu nie
sz³o. To co, my gorsi? Oto, s¹ w tych

Z rozczarowaniem obserwujê, tu
na naszym z³ocienieckim gruncie,
ludzi, którzy jak¿e szlachetnie staj¹
teraz w obronie likwidowanych
szkó³. Najbardziej uderzaj¹ce w tej
koniecznoœci jest, ¿e nikt do owych
wymuszeñ nie daje szerszego t³a. A
nawet, jest to jakby - jeœli nie zakazane, to przynajmniej wstrzymywane.
- Nie bêdzie tu polityki – s³ychaæ
takie pokrzykiwania. Adlaczego nie?
Przecie¿ to, ¿e mieszkañcy zamykaj¹
kolejne swoje szko³y, to wynik w³aœnie polityki. Ich wyborów, g³osowañ, jeœli w ogóle w Polsce wyniki
g³osowañ mo¿na braæ na powa¿nie.
Szyd³o wysz³oby z worka? Miliony
g³osuj¹cych wybra³o taki kierunek
likwidacji, zwijania pañstwa, Polski
jeszcze. Do kiedy Polski? To z tych
g³osów od wielu ju¿ lat korzystaj¹
swoiœci nasi okupanci, podszywaj¹c siê pod isygnia naszych rz¹dów.
Jeœli pan, pani g³osowaliœcie przez
d³ugie lata za nimi, za tymi tu wskazywanymi sprawcami likwidacji i
naszych szkó³, to oni teraz z tego
korzystaj¹, szko³y likwiduj¹c. Nie
zauwa¿y³a jeszcze pani, nie zauwa¿y³
pan, ¿e to tak „po prawdzie” to wy
sami swoim dzieciom szko³y zamykacie? Je¿eli w ogóle dzieci macie, jeœli
w ogóle dzieci mieæ bêdziecie.
Pora przejrzeæ choæby spod
przymru¿onej powieki na choæby
tylko jedno oko, ale wielu mówi, ¿e
ju¿ za póŸno. Dlaczego tak siê dzieje,
¿e jakby nas tu nie by³o? A jesteœmy,
da siê to jakoœ stwierdziæ? Nie idzie
mi tylko o pohukiwania w cudzym
lesie, o œlad stopy na ju¿ nie swojej
ziemi. A o co? Pamiêta kto jeszcze?
Tadeusz Nosel

Str
Str.. 12

OG£OSZENIA DROBNE
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl

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

MIESZKANIA

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

INNE

Powiat drawski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Po¿yczki bankowe i pozabankowe.
£obez. Tel. 501 894 828

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.

Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417

Do wynajêcia w Drawsku przytulna
kawalerka 25 mkw. na parterze.
Ciep³e i s³oneczne mieszkanie jest
po generalnym remoncie (ocieplone), w centrum miasta (w s¹siedztwie Lidla), z piwnic¹ i strychem
oraz mo¿liwoœci¹ korzystania z
ogrodu. Dodatkowe op³aty to pr¹d i
woda. Czêœciowo wyposa¿ona.
KAUCJA. TEL. KONTAKTOWY 517511-953.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach o pow. 67 mkw. + gara¿,
cena: 160 000 z³. Tel. 604 601 643
lub +49 151 66282433.

Powiat ³obeski
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza ( stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040
Radowo Ma³e, sprzedam mieszkanie 67 mkw. oraz gara¿ murowany.
Tel. 696 491 525
Odnajmê mieszkanie 2 pokojowe,
I piêtro, centrum £obza. Tel. 516
187 602
Mieszkanie w Resku w budynku
poniemieckim na parterze sprzedam, pow. 80 mkw., dzia³ka 700
mkw. Do ma³ego remontu. Cena
130.000 z³. Tel. 501 894 828.
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Pow. 53 mkw., w bloku na II
piêtrze, 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel.
663 248 859.
Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

ROLNICTWO
M³ode kurki nioski, odchowane
powy¿ej 7 tygodni. Sprzeda¿ od 25
marca 2015. Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91
39 106 66 lub 510 127 838.
Kury i kurczêta Leghorna i inne rasy
nieœne, tel. 501-057-385.

Region
Skup butelek szklanych. Tel. 507082-913.
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.

Dom o pow. 80 mkw. w Radowie
Ma³ym po remoncie wynajmê. Tel.
501 894 828.
Sprzedam lub zamieniê dzia³kê
budowlan¹ w £obzie, pow. 197
mkw., media, ko³o Lidla, ogrodzona, mo¿liwoœæ dodatkowego miesiêcznego dochodu z reklam. Warunki zabudowy. Tel. 501 894 828
Tanie pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do wynajêcia w
Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

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

PRACA

Region

Region

Sprzedam dom w Nowogardzie.
Tel. 691 10 02 49 lub 501 34 30 40

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport krajowy. Tel. 509 740 304.
Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.
Zatrudniê pracowników od 20
kwietnia na sezon letni (mo¿liwoœæ
na ca³y rok) nad morzem, mi³ych,
lubi¹cych pracowaæ z ludzmi w kawiarni i na mini golfie. Warunki
œwietne, zapewniam zakwaterowanie i wy¿ywienie. Proszê o kontakt tel. 609023558 i przes³anie CV
- martek2009@wp.pl

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.

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.

Zatrudniê spedytora. Tel. 607 585
561
Sprawdzone i atrakcyjne oferty dla Opiekunek osób starszych z jêzykiem niemieckim
i doœwiadczeniem. Legalne
zatrudnienie, sk³adki ZUS od
1360 Euro. Kontakt: 503 102
635.

Motoryzacja
Powiat ³obeski
Opona dojazdówka Pirelli 135/80/
18, J18x$T, nowa. Cena 320z³. Tel.
501 894 828

Tel. 504 042 532

tygodnik ³obeski 10.03.2015 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Str
Str.. 13

Ma³y Gminny Konkurs Ma³y Gminny Konkurs
Recytatorski w Resku Recytatorski
w Wêgorzynie

(RESKO). 24 lutego 2015 r. w
sali widowiskowej Centrum Kultury w Resku odby³ siê Ma³y Gminny
Konkurs Recytatorski, w którym
wziê³o udzia³ 20 uczniów szkó³ podstawowych z gminy Resko.
Jury w sk³adzie: Joanna Jakuszyk - przewodnicz¹ca, Halina Narolewska i Barbara Raniewicz, po wys³uchaniu wszystkich recytatorów
zakwalifikowa³o do Przegl¹du Powiatowego nastêpuj¹ce osoby:
W kategorii kl. I-III:
Mi³osz Jurzysta - SP w Resku Filia w
£osoœnicy

Zuzanna Kêdzierska - SP w Resku
Daria Muszler - SP w Resku
W kategorii kl. IV-VI:
Maria Buszta - SP Resko
Amelia B¹cal - SP Starogard
Paulina Turzyñska - SP Resko
Wyró¿nienia otrzymali
(w kat. kl. I-III):
Jakub Wdowiak - SP Resko
Patrycja Kwasna - SP Starogard
Nad organizacj¹ konkursu pieczê sprawowa³y kierownik Biblioteki Publicznej w Resku p. Barbara
Raniewicz i bibliotekarz Odzia³u dla
dzieci p. Mariola Robak.
(at)

Dnia 26.02.205 r. uczniowie naszej szko³y: Magdalena Krzaczek z
klasy III, Bart³omiej Pawlus z klasy III i Jakub Jasek z klasy II uczestniczyli w Gminnych Eliminacjach do „Ma³ego Konkursu Recytatorskiego”
w grupie wiekowej klas I-III.
W eliminacjach bra³o udzia³ dziesiêciu uczniów z klas I-III; siedmioro z
Wêgorzyna i troje z Runowa Pomorskiego. Uczniowie prezentowali po dwa
wiersze. Poziom jaki reprezentowa³y dzieci by³ bardzo wysoki. Komisja mia³a
nie lada problem, aby wybraæ najlepszych recytatorów.
Uczeñ naszej szko³y BART£OMIEJ PAWLUS z klasy III zaj¹³ drugie
miejsce i bêdzie reprezentowa³ nasz¹ szko³ê i Gminê Wêgorzyno 10 marca br.
w POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM w £obzie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. BART£OMIEJOWI
¿yczymy sukcesu na szczeblu powiatowym.
Sk³adamy podziêkowania Rodzicom za dowiezienie uczniów do WÊGORZYNA oraz pomoc w opiece nad uczestnikami konkursu.
Zofia Ungerman , Wies³awa Koœmicka

Przeciwdzia³aæ agresji
Nie ma prostej odpowiedzi na
pytanie sk¹d u dzieci i m³odzie¿y tyle
agresji, brutalnoœci i znieczulicy.
•ród³a zachowañ agresywnych s¹
bardzo z³o¿one (s¹ to przyczyny
tkwi¹ce w œrodowisku rodzinnym,
szkolnym, rówieœniczym, œrodkach
masowego przekazu).
W powstawaniu zachowañ agresywnych g³ówn¹ rolê przypisuje siê
rodzinie. Agresja na ulicach jest
pochodn¹ agresji z domu. Je¿eli
dziecko dorasta w œrodowisku, w
którym permanentnie doœwiadcza
przemocy ze strony najbli¿szych, to
przemoc zaczyna byæ wpleciona w
codzienne ¿ycie m³odego cz³owieka,
a nawet mo¿e staæ siê stylem ¿ycia.
Doœwiadczenia domowe bardzo silnie oddzia³uj¹ na emocjonaln¹ stronê osobowoœci. Charakter cz³owieka zale¿y przede wszystkim od tego,
czy we wczesnym okresie ¿ycia doœwiadczy³ mi³oœci, czu³oœci, troskliwej opieki i zrozumienia, czy te¿ by³
skazany na emocjonalne zaniedbanie i okrucieñstwo.

Dom, który nie spe³nia podstawowych potrzeb, tak¿e emocjonalnych, mo¿e powodowaæ u dziecka
negatywny obraz siebie, postawê
lêkow¹ b¹dŸ przesycone buntem zachowania agresywne. Gdy kontakty
z dzieckiem oparte s¹ na konflikcie,
karze oraz ignorancji, narasta agresja. (To w³aœnie dzieci zaniedbane
emocjonalnie znêcaj¹ siê nad m³odszymi dzieæmi).
Aby dziecko nauczy³o siê kontrolowaæ agresywne impulsy, nabra³o pewnoœci siebie i by³o pogodne,
egzekwuj poni¿sze zasady i wymagania:
- B¹dŸ modelem nieagresywnego zachowania, bezpoœrednie i poœrednie relacje z dzieæmi nie mog¹
zawieraæ agresji, brutalnoœci i znieczulicy.
- Bezwzglêdnie ogranicz ogl¹danie telewizji - kontroluj ogl¹dane
przez dziecko filmy i inne programy,
gry komputerowe.
- Zagwarantuj dziecku bezpieczeñstwo emocjonalne. Odtr¹cenie
jest podstawowym Ÿród³em agresji.

Nie ucz dziecka lêku, pozwól, aby
nauczy³o siê nie baæ tego, czego Ty
siê boisz. S³uchaj wszystkiego, co
ma do powiedzenia twoje dziecko.
- Nie walcz z ¿on¹/mê¿em w obecnoœci dzieci. Œmiech i humor s¹ równie¿ dobr¹ technik¹ na roz³adowanie
napiêcia w kontaktach miêdzy ludŸmi.
- Zakazuj dziecku œmiaæ siê z innych! Zwróæ mu uwagê, ¿e jego zachowanie mo¿e raniæ.
- Zauwa¿aj ka¿dy, najmniejszy
postêp (pochwa³a budzi nadziejê
wobec swoich mo¿liwoœci).
- Nie zawstydzaj dziecka z tego
powodu, ¿e nie ma doskona³ych
ocen. Zainteresuj siê jego nauk¹, nie
rañ dziecka swoj¹ obojêtnoœci¹. Nie
opuszczaj w trudnych sytuacjach.
- Rozmawiaj w domu o tolerancji
- wyjaœnij mu swoje racje, nie przejawiaj wrogoœci do innych ludzi, pobudzaj do refleksyjnoœci nad sob¹,
rozmawiaj na tematy zwi¹zane z wartoœciami moralnymi, duchowoœci¹
cz³owieka.
Dzieci, którym od najwczeœniej-

szego dzieciñstwa okazywano uczucie i dawno oparcie, naœladuj¹ ¿yczliw¹ postawê rodziców w doros³ym
¿yciu.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w £obzie zaprasza rodziców do uczestnictwa w kolejnej edycji „Szko³y dla Rodziców”, w celu
podniesienia swoich umiejêtnoœci
wychowawczych. Zapisy pod numerem telefonu: 91 39 741 62, iloœæ
miejsc ograniczona!
Violetta Plenzler-Ciebiera, dyrektor, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w £obzie.
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Kolejna, ju¿ dziewi¹ta „Kawiarenka Artystyczna”

RUSZA LIGA

Muzyczne inspiracje
w „Ka-60”
(RESKO). „Kawiarenki Artystyczne” organizowane przez Klub
Kobiet Aktywnych „Ka-60” i Centrum Kultury w Resku to spotkania
przy kawie i herbacie z artystami
amatorami, profesjonalistami i ciekawymi ludŸmi, którzy chc¹ podzieliæ siê swoj¹ twórczoœci¹ czy umiejêtnoœciami artystycznymi.
Kolejna, ju¿ dziewi¹ta „Kawiarenka Artystyczna” zatytu³owana
„Muzyczne inspiracje”, odby³a siê w
sobotê 7 marca br. przy udziale profesjonalnych artystów. Zaproszeni
goœcie, przywitani przez dyrektor
Centrum Kultury pani¹ Jolantê Furman i za³o¿ycielkê Klubu „Ka-60”
pani¹ Mariê Sêkowsk¹, wys³uchali
koncertu tria smyczkowego „Women String Trio” w sk³adzie: Dorota
Piotrowicz-Witkowska - skrzypce,
Aleksandra G³owacz - skrzypce,
Natalia Karpiñska - wiolonczela.
Ju¿ pierwsze dŸwiêki instrumentów stworzy³y niecodzienn¹ atmosferê, a „Marzenie” Roberta Schumanna, „Tango” z filmu „Zapach
kobiety” A. Piazzolla, walc „Nad
piêknym modrym Dunajem” Johanna Straussa, „Yesterday” The Beatles, walc „Fale Dunaju” Iona Ivanovici to czêœæ przepiêknych melodii, których akordy zabrzmia³y w sali
widowiskowej Centrum. Ka¿dy zapowiedziany utwór poprzedzony
by³ informacjami o jego powstaniu i
kompozytorze, przekazanymi w interesuj¹cy sposób przez menad¿era
zespo³u i prowadz¹cego spotkanie,
pana Dariusza Koronczewskiego.

tygodnik ³obeski 10.03.2015 r.

IV liga
1. Œwit Szczecin
2. D¹b Dêbno
3. Vineta Wolin
4. Odra Chojna
5. Hutnik Szczecin
6. Osadnik Myœlibórz
7. Arkonia Szczecin
8. Ina Goleniów
9. Darzbór Szczecinek
10. Gryf Kamieñ Pom.
11. Sarmata Dobra
12. Iskra Bia³ogard
13. Kluczevia Stargard
14. Lech Czaplinek
15. Stal Szczecin
16. Energetyk Gryfino

34 34:16
29 35:22
28 35:18
26 32:23
25 28:23
24 32:23
22 24:21
22 23:24
18 19:19
18 27:31
18 22:34
16 18:26
15 21:33
14 17:24
11 22:31
10 22:43

16 kolejka, 14.03.15: Gryf Kamieñ Pom.
- Osadnik Myœlibórz; D¹b Dêbno - Iskra
Bia³ogard; Arkonia Szczecin - Stal Szczecin; Hutnik Szczecin - Odra Chojna;
Darzbór Szczecinek - Œwit Szczecin;
14.00 Energetyk Gryfino - Sarmata Dobra; Ina Goleniów - Lech Czaplinek; Vineta Wolin - Kluczevia Stargard.

Sympatycznym akcentem spotkania by³y niespodzianki wrêczone
paniom, które poprawnie opowiedzia³y na muzyczne zagadki, zadawane w przerwach przez bardzo profesjonalnego w tym temacie, pana
Dariusza. Pe³en podziwu dla muzycznej wiedzy pañ, wyrazi³ zadowolenie, ¿e w³adze gminy Resko, w tym
obecne na koncercie panie sekretarz
Danuta Mielcarek i przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Renata Kulik, wspieraj¹ popularyzacjê kultury wy¿szej
wœród mieszkañców swojej gminy.
Koncert zakoñczy³ siê d³ugimi
brawami, kwiatami dla artystów i bisem walca „Nad piêknym modrym
Dunajem”, a pani Danuta Mielcarek
na proœbê nieobecnego Burmistrza

Reska, z³o¿y³a z okazji Dnia Kobiet
serdeczne ¿yczenia obecnym paniom, przekazuj¹c bukiet tulipanów
na rêce pani Marii Sêkowskiej.
Dyrektor Centrum Kultury zaprosi³a wszystkich do obejrzenia
wystawy prac m³odej, utalentowanej reszczanki specjalizuj¹cej siê w
artystycznym make-up - Soni Osieckiej, córki równie utalentowanych w dziedzinie muzyki - pañstwa Moniki i Tadeusza Osieckich.
Wystawa ta poprzedzaj¹ca spotkanie w „Kawiarence Artystycznej”
idealnie wpasowa³a siê w jej za³o¿enia, uzupe³niaj¹c swoim piêknem i
oryginalnoœci¹ wra¿enia muzyczne
wyniesione z koncertu.
(at)

Klasa wojewódzka
1. Piast Chociwel
38 38:11
2. Pomorzanin Now.
32 26:17
3. Jeziorak Szczecin
31 34:22
4. K³os Pe³czyce
26 21:22
5. Stal Lipiany
24 34:25
6. Morzycko Moryñ
23 22:18
7. B³êkit Pniewo
23 28:37
8. Polonia P³oty
22 35:22
9. Zorza Dobrzany
21 35:21
10. Sparta Wêgorzyno 19 21:20
11. Flota II Œwinoujœcie 16 29:37
12. Unia Dolice
15 30:28
13. Ina Iñsko
15 18:30
14. Orkan Suchañ
10 13:35
15. Gavia Choszczno
10 21:35
16. Odrzynka Radziszewo 6 16:41
16 kolejka 14.03.15 (sobota): Gavia
Choszczno - Sparta Wêgorzyno; Polonia
P³oty - Morzycko Moryñ; Ina Iñsko Pomorzanin Nowogard; Unia Dolice B³êkit Pniewo; Flota II Œwinoujœcie - Piast
Chociwel; Odrzynka Radziszewo - Zorza Dobrzany; Stal Lipiany - Orkan Suchañ; K³os Pe³czyce - Jeziorak Szczecin.
Klasa okrêgowa
1. Intermarche Rega
34 53:13
2. Iskra Golczewo
31 32:16
3. Œwiatowid £obez
30 37:18
4. Masovia Maszewo 27 27:23
5. Tanowia Tanowo
27 33:27
6. Promieñ Mosty
23 24:29
7. Wybrze¿e Rewalskie 23 23:26
8. Ehrle Dobra Szcz.
22 25:28
9. Sparta Gryfice
22 28:25
10. Iskierka Szczecin
21 25:18
11. Mewa Resko
20 24:28
12. GKS Mierzyn
17 31:37
13. Victoria 95 Przec³aw 15 15:29
14. Wicher Brojce
12 14:26
15. Fagus Ko³bacz
11 18:44
16. Kasta Szczecin
9 15:37
16 kolejka, 14.03.15 (sobota): Iskierka
Szczecin - Œwiatowid £obez; Intermarche Rega Trzebiatów - Mewa Resko;
Victoria 95 Przec³aw - Wybrze¿e Rewalskie; GKS Mierzyn - Tanowia Tanowo; Wicher Brojce - Fagus Ko³bacz;
Ehrle Dobra Szcz. - Masovia Maszewo;
Iskra Golczewo - Sparta Gryfice; Kasta
Szczecin - Promieñ Mosty.
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Konkurs Czytelników

VIII Gala Sportu Powiatu £obeskiego
- 24 kwietnia 2015 r. w £obzie
Zapraszamy do konkursu pod nazw¹: Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego 2014 roku w plebiscycie Czytelników czasopism lokalnych.
Zasady konkursu:
1.
Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego”, „Nowego Tygodnika £obeskiego” i „Gazety £obeskiej”.
2.
Na kuponie nale¿y wpisaæ nazwisko jednego sportowca z podanej
ni¿ej listy nominowanych osób.
3.
Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4.
Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie w redakcjach
lub przes³aæ na adres jednej z redakcji - „Tygodnika £obeskiego”, „Nowego
Tygodnika £obeskiego”, „Gazety £obeskiej”. Kupony przyjmowane s¹ tak¿e w sekretariatach: Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu
Miejskiego w Dobrej, Starostwa Powiatowego w £obzie (ul. Konopnickiej
41, pok. nr 7) oraz w biurze hali sportowo-widowiskowej w £obzie.
5. Termin sk³adania kuponów - do 10 kwietnia 2015 r. do godziny 12.00.
Lista nominowanych osób w kategorii: Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników (kolejnoœæ alfabetyczna osób
zg³oszonych do tej pory)

Gmina Dobra
Iwonicz Laura
Matera Ma³gorzata
Sadowska Milena
Szko³y Gimnazjalnej

Skoniecki Patryk
najlepszy sportowiec Technikum Prywatnego w £obzie
Stêpiñska Patrycja najlepszy sportowiec SP nr 1 w £obzie
Turzyñska Anna
lekkoatletyka L£KB Trucht £obez

Gmina Radowo Ma³e
Gajewska Karolina najlepszy sportowiec Gimnazjum w Radowie Ma³ym
Janiec Arkadiusz
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Radowie Ma³ym
Komosa Patrycja
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini Gier Radowo M.
Kusyk Dorota
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini Gier Radowo Ma³e
Ledzion Krzysztof pi³ka no¿na LKS Radowia Oldboje Radowo Ma³e
Lorent Izabela
dru¿ynarokupi³kakoszykówkaUKSMiniGierRadowoMa³e
Sira Agnieszka
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini Gier Radowo M
Sobañski Kacper
najlepszy sportowiec SP w Radowie Ma³ym
Strzelczyk Dominika dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini Gier Radowo M
Taborska Klaudia pi³ka koszykowa UKS Mini Gier Radowo Ma³e
Tchurz Anna
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini Gier Radowo M
Tchurz Sandra
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini Gier Radowo M
Wojciechowska Magdalena
jeŸdziectwo KJ Amico Mo³dawin
Turzyñska Anna
najlepszy sportowiec SP w Siedlicach
¯a³obowska Natalia dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini Gier Radowo M

Gmina Resko
najlepszy sportowiec SP w Wojtaszycach
najlepszy sportowiec SP w Dobrej
najlepszy sportowiec 2014 roku, najlepszy sportowiec
lekkoatletyka UKS Arbod Dobra

Gmina £obez
Borejszo Remigiusz pi³ka no¿na MLKS Œwiatowid £obez
Deuter Laura
najlepszy sportowiec Gimnazjum w £obzie
Gunera Mateusz
najlepszy sportowiec Gimnazjum w £obzie,
lekkoatletyka Olimp £obez
Kolej Jakub
najlepszy sportowiec SP nr 2 w £obzie
Latocha Grzegorz najlepszy sportowiec SP w Be³cznej
Lisik Marta
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w £obzie
Maziarz Mateusz
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w £obzie
Pulkowski Piotr
pi³ka siatkowa MKS Olimp £obez
Romej Justyna
lekkoatletyka L£KB Trucht £obez

Ci¹gle w formie

Kacper Chodyna
w kadrze na mecze
z Malt¹
Akademia pi³karska Lecha Poznañ poinformowa³a, ¿e trener kadry reprezentacji Polski do lat 16.,
Bart³omiej Zalewski, znów siêgn¹³
po Kacpra Chodynê, ustalaj¹c sk³ad
na mecze z Malt¹.
Trener Bart³omiej Zalewski og³osi³ listê zawodników kadry U-16,

powo³anych do na towarzyski dwumecz z Malt¹. W kadrze znalaz³ siê
równie¿ Kacper Chodyna, graj¹cy w
Akademii Lecha Poznañ. Przypomnijmy – Kacper pochodzi z Dalna
ko³o £obza. Pojedynki z Malt¹ odbêd¹ siê 18 i 20 marca na maltañskim
stadionie narodowym w Ta’ Qali. (r)

Celiñska Marta
Mañkowska Sandra
Parzyszek Wojciech
Puch Karolina
Sarnecka Paulina
Soroka Bart³omiej
¯urawik Adam

najlepszy sportowiec Gimnazjum w Resku
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w Resku
najlepszy sportowiec SP w Starogardzie
najlepszy sportowiec SP w Resku
pi³ka siatkowa KS Janeczki Resko
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w Resku
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Resku

Gmina Wêgorzyno
Dombrowski Maciej
Ko³odyñska Anna
£achañski Marcin
Perdek Patrycja
Solis Bartosz

najlepszy sportowiec Gimnazjum w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Wêgorzynie
lekkoatletyka Gimnazjum w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec SP w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec SP w Runowie Pomorskim

KUPON
KONKURSOWY
Najpopularniejszy sportowiec powiatu
w plebiscycie Czytelników „Tygodnika £obeskiego”
...........................................................................................................................
( nazwisko i imiê sportowca)
Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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DRUKARNIA

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

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

Galeria tygodnika
Amelia, Jaœ i Anastazja

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

Twórczyni oryginalnego
make-up
W holu Centrum Kultury w Resku ju¿ od kilkunastu dni mo¿na
obejrzeæ wystawê prac m³odej artystki make-up Soni Osieckiej.
Ta niezwykle zdolna osoba jest
rodowit¹ reszczank¹, która po ukoñczeniu gimnazjum wyjecha³a do
Szczecina, gdzie kontynuowa³a naukê w liceum nr 1, a nastêpnie studiowa³a filologiê angielsk¹ na uczelni w Koszalinie. Od 2012 r. by³a studentk¹ LACA /Los Angeles Creative Akademy/Make-up/ Fashion/Beauty/ w Dublinie w Irlandii i zdoby³a
dyplom z tytu³em Make-up Artist. W
roku 2014 ukoñczy³a kurs - Efekty
specjalne - prowadzony przez œwiatowej s³awy charakteryzatora filmowego z USA - Tete Steinsiek /praco-

C MYK

wa³ miêdzy innymi przy realizacji filmu Niesamowity Spiderman.
Pracowa³a do tej pory przy produkcjach wielu filmów, zarówno
krótkometra¿owych, jak i fabularnych, przy videoclipach muzycznych, sesjach zdjêciowych itp.
Zapraszamy
serdecznie do obejrzenia
wystawy, cieszymy siê,
¿e mamy mo¿liwoœæ udostêpnienia tych niezwyk³ych prac, promuj¹c zarazem tak zdoln¹, kreatywn¹ postaæ, jak¹ jest
Sonia Osiecka.
(at)

£obeska Baba
Wielkanocna
z folklorem
(£OBEZ-SZCZECIN). 27 29.03.2015 Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycyjne instrumenty ludowe w kulturach Europy XXI wieku” - miejsce konferencji - Urz¹d Miejski w £obzie
Konferencja oraz miêdzynarodowy
przegl¹d instrumentalistów ludowych odbywaj¹ siê w ramach „Miêdzynarodowych Spotkañ z Folklorem - £obeska Baba Wielkanocna”
£obez 29.03.2015.
W sobotê 28 marca o godz. 12.00
rozpocznie siê koncert towarzysz¹cy w sali kameralnej oraz hallu Filharmonii Szczeciñskiej im. M. Kar³owicza.
W ostatni weekend marca bêdzie
okazja pos³uchaæ utworów w wykonaniu: Dzieciêcego Zespo³u Ludowych Instrumentów „Wdachnawienije”z Pañstwowej Szko³y Muzycznnej nr 19 w Miñsku z Bia³orusi,
Dzieciêcy Zespó³ Ludowych Instrumentów „Wasio³ka” - Pañstwowa Szko³a Muzyczna nr 19 w Miñsku - Bia³oruœ, Zespó³ Ludowych Instrumentów „Suwenir”- Pañstwowa
Szko³a Muzyczna nr 19 w Miñsku Bia³oruœ, Zespó³ Ludowych Instrumentów „Dukaczka” - Bia³oruski
Pañstwowy Uniwersytet Kultury i
Sztuki w Miñsku, Zespó³ Ludowych
Instrumentów „Okaryna” - Bia³oruski Pañstwowy Uniwersytet Kultu-

ry i Sztuki w Miñsku, Kapela Ludowa „Czerwieñskie Ba³agóry” - Bia³oruœ, Zespó³ Bandurzystów „Kobzaroczki” Lwowska Szko³a Muzyki Plastyki i Sztuki nr 5 Ukraina, Kapela ludowa „Swaty”, Kapela ludowa „Pyrzyczanie”, Kapela ludowa „£obuziacy” - województwo zachodniopomorskie, Instrumentaliœci ludowi
z Republiki Tuwa, Belgii, Polski, Bia³orusi - soliœci.
Organizatorzy: £obeski Dom
Kultury, Gmina £obez, Powiat £obeski.
PATRONAT HONOROWY objêli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego.
Wspó³organizatorzy: Wydzia³
Humanistyczny
Uniwersytetu
Szczeciñskiego - Zak³ad Pomorza i
Skandynawii US, Bia³oruski Pañstwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Miñsku, Filharmonia Szczeciñska, Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w
Szczecinie, Muzeum Narodowe w
Szczecinie, Polska Izba Produktu
Regionalnego i Lokalnego Slow
Food, ZODR Barzkowice, Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Patronat medialny: Radio Szczecin, TVP Szczecin, Rega TV, Kurier
Szczeciñski, Nowy Tygodnik £obeski, Tygodnik £obeski, Gazeta
£obeska.

Turniej o Puchar
Starosty £obeskiego
W dniu 14 marca (sobota) o godz. 10.00 w £obeskim Domu Kultury
odbêdzie siê turniej bryd¿a sportowego parami o Puchar Starosty £obeskiego.
Zapraszamy do udzia³u w Turnieju.
Organizatorzy – Klub Bryd¿a Sportowego przy TKKF B³yskawica

