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W oczekiwaniu na g³os
pokolenia JP II

Kazimierz Rynkiewicz
Dzisiaj ma odbyæ siê posiedzenie Sejmu, na którym ma byæ podjêta ustawa ratyfikuj¹ca traktat lizboñski. Jutro minie trzecia rocznica œmierci papie¿a Jana Paw³a II.
Kilka dni temu powszechnie szanowany trener Dariusz Wdowczyk
przyzna³, ¿e kupowa³ mecze w polskiej lidze. To splot wydarzeñ, które
przygnêbiaj¹. Jak¿e teraz brakuje
g³osu i os¹du naszych spraw kogoœ
takiego jak nasz papie¿, który
wspiera³ nas w trudnych chwilach,
dodawa³ otuchy, budzi³ nadziejê,
naucza³ i poucza³, widzia³ lepiej z
oddali. Ale to by³o prawie 30 lat
temu, gdy po raz pierwszy przyjecha³ do kraju, by powiedzieæ: Niech
zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹pi
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi! Wtedy wielu z nas
pragnê³o wolnoœci. Tej osobistej i
tej wspólnotowej – zwanej niepodleg³oœci¹, o jak¹ dobija³y siê pokolenia, jak¹ przez wieki wyœpiewywano, wypisywano i przekazywano
na najprzeró¿niejsze sposoby. I jak
powiedzia³, tak siê sta³o.
Tylko to przysz³o trochê za póŸno, a mo¿e za wczeœnie? Dzisiaj tê
wolnoœæ oddajemy za kilka euro, bo
nie tyle, ¿e jesteœmy biedni, co chciwi i g³upi. G³upi, bo nie chcemy stanowiæ o samych sobie i jest nam
wszystko jedno, chciwi, bo zamiast
staæ siê w³aœcicielami, ³asimy siê na
kasê robi¹c z siebie paneuropejsk¹
klasê robotnicz¹ w cudzych fabry-

kach. To niestety zakorzeniona
mentalnoœæ postkomunistyczna.
Sekretarza partii zast¹pi³ tylko bankier z sakiewk¹. Jak przyjdzie i ni¹
potrz¹œnie, gotowi jesteœmy tañczyæ jak nam zagra. Poprzednie pokolenia by³y du¿o biedniejsze, ale
mia³y klasê, honor, szacunek, wiarê
i hardoœæ ducha. Komuna wypra³a
peerelowskie pokolenia z tych wartoœci w imiê tworzenia nowego
cz³owieka. Nowy cz³owiek okaza³
siê kar³em niezdolnym do samodzielnego ¿ycia. Ktoœ musi nim rz¹dziæ. Najlepszym instrumentem
rz¹dzenia jest pieni¹dz. Znowu
wróciliœmy na poziom walki o byt.
Tak jak trener Wdowczyk. Ma
wolnoœæ, mo¿e nadal trenowaæ, ¿yæ
wygodnie, jeŸdziæ dobr¹ bryk¹,
ale... jak czuj¹ siê kibice, których
oszukali trenerzy, dzia³acze, pi³karze, gdy ci cieszyli siê ze zwyciêstwa, a ono by³o ustawione? Po tym
co siê sta³o w polskiej pi³ce no¿nej
nikt nie powinien kupiæ biletu na
¿aden mecz, ale kupuj¹, id¹ i dr¹
gard³a, bo... roœnie nastêpne dzikie,
wolne od wszystkiego pokolenie?
Chce siê bawiæ... i nic wiêcej?
Przez lata obserwujê, jak do
miast pomorskich wdzieraj¹ siê
markety. Najczêœciej podstêpem,
przekupuj¹c kogo siê da. Si³a pieni¹dza wœród ma³ych ludzi jest
wielka. Wolimy daæ zarobiæ szefom
jakichœ koncernów na Hawajach,
ni¿ przedsiêbiorcy – s¹siadowi.
Koncerny wesz³y w Polskê jak w
mas³o. Unia wesz³a w Polskê jak w
mas³o. Wszystko w³azi w Polskê jak
w mas³o. Wolimy byæ robolami, ni¿
w³aœcicielami, mieæ pensjê, ni¿ zyski, za cenê spokoju. Ale to nie jest

Pomoc dla nauczycieli
(POWIAT). Radni powiatowi
podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ œrodków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn¹ dla
nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, korzystaj¹cych
z opieki zdrowotnej.
Pomoc jest udzielana w formie
zasi³ku pieniê¿nego, z tym ¿e wysokoœæ jednorazowego zasi³ku nie
mo¿e przekraczaæ 50 proc. kwoty
minimalnego wynagrodzenia za
p³ace og³aszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrów w Dzienniku Urzêdo-

wym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
Pomoc finansowa mo¿e byæ
przyznana na dofinansowanie poniesionych kosztów leczenia specjalistycznego w tym okulistycznego i stomatologicznego, na zakup
sprzêtu rehabilitacyjnego nie podlegaj¹cego refundacji z NFZ, zakup
okularów do wysokoœci 50 proc. ich
wartoœci itp. oraz dofinansowanie
poniesionych kosztów zwi¹zanych
z d³ugotrwa³ym leczeniem chorób
przewlek³ych. Wysokoœæ przyznanej pomocy uzale¿nia siê od rodzaju
i przebiegu choroby.
(mm)

spokój. To oduczona obywatelskoœæ. Wyuczone skarlenie. Wyuczona bezradnoœæ i bezdusznoœæ.
Tak nas tresowali i wytresowali, na
hufce taniej si³y roboczej potrzebne
w fabrykach i marketach europejskich koncernów. Zawsze chcieli
takiej Polski. Albo generalna gubernia, albo 17 republika, a teraz mo¿e
peryferyjne województwo. Trudno
siê z tego podnieœæ. Trudno nawet
dogrzebaæ siê w sobie tej wiary,
która by mog³a o¿ywiæ nadziejê.
Ale czy i ten brak wiary nie jest w
nas wyuczony? I zadajê sobie pytanie - a jakby zw¹tpili nasi dziadowie, to kim my bylibyœmy dzisiaj?
Dzikim ludem w stepach Azji? Dali
nam jednak jakiœ dziejowy posag,
który przeniós³ i przyniós³ nam Jan
Pawe³ II.
Zanim st¹d odejdê, proszê was...
- abyœcie nigdy nie zw¹tpili i nie
znu¿yli siê, i nie zniechêcili,
- abyœcie nie podcinali sami tych
korzeni, z których wyrastamy.
Proszê was:
- abyœcie mieli ufnoœæ nawet
wbrew ka¿dej swojej s³aboœci, abyœcie szukali zawsze duchowej mocy
u Tego, u którego tyle pokoleñ ojców
naszych i matek j¹ znajdowa³o,
- abyœcie od Niego nigdy nie odst¹pili,
- abyœcie nigdy nie utracili tej
wolnoœci ducha, do której On „wyzwala” cz³owieka,
- abyœcie nigdy nie wzgardzili t¹
Mi³oœci¹, która jest „najwiêksza”,
która siê wyrazi³a przez Krzy¿, a bez
której ¿ycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Wci¹¿ nas³uchujê g³osu pokolenia JP II.

Wiêcej dzieci w przedszkolu

„Zerówka”
w szkole
(WÊGORZYNO) Burmistrz
Gra¿yna Karpowicz poinformowa³a, ¿e po uzgodnieniu z dyrektorami
Przedszkola i Szko³y Podstawowej
w Wêgorzynie podjê³a decyzjê, ¿e
oddzia³ 6-latków (tzw. „zerówka”)
od 1 wrzeœnia br. zostanie przeniesiony do szko³y. Tym sposobem do
przedszkola bêdzie mo¿na przyj¹æ
wiêcej dzieci. 26 marca br. odby³o
siê spotkanie burmistrz z rodzicami
6-latków, którzy to posuniêcie mieli
zaakceptowaæ.
(r)
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Pamiêtaj¹...
(£OBEZ) £obzianie pamiêtaj¹
o trzeciej rocznicy œmierci papie¿a
Jana Paw³a II. W koœciele w £obzie
o godz. 20.00 odbêdzie siê Msza œw.
Poprzedzi j¹ koncert chóru „Dominanta”, który rozpocznie œpiewanie
o godz. 19.00. Po Mszy, o godz.
21.00 – Apel Jasnogórski. W godzinê œmierci papie¿a, o 21.37 wierni
zapal¹ znicze, a z wie¿y koœcio³a
pop³ynie dŸwiêk tr¹bek.
(r)

Mleczarnia
na market?
(WÊGORZYNO) Czy na miejscu
starej mleczarni w Wêgorzynie powstanie market? - takie pytanie pad³o pod
adresem burmistrz Gra¿yny Karpowicz. Publikuje ona pytania i odpowiedzi na stronie internetowej urzêdu.
W³aœcicielem mleczarni jest
mieszkaniec Gminy, wiêc burmistrz
sprawdzi³a – jak podaje - u „Ÿród³a” i
„w³aœciciel potwierdzi³, ¿e sprzedaje
dla dewelopera, który zamierza zaoferowaæ ten teren sieci handlowej”.
Transakcja ma zostaæ sfinalizowana w
kwietniu. Niektórzy mieszkañcy spekuluj¹, ¿e terenem pod market mo¿e
staæ siê równie¿ teren spalonego budynku by³ego PPZ, który naby³ przedsiêbiorca ze Œwidwina.
(r)
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Lekarstwem spó³ka wodna?
(WÊGORZYNO). W zwi¹zku z
licznymi interpelacjami radnych,
so³tysów oraz mieszkañców gminy
odnoœnie podtopieñ oraz zalanych
dróg i ³¹k burmistrz Gra¿yna Karpowicz zaproponowa³a podczas
sesji Rady Miejskiej w Wêgorzynie powo³anie spó³ki wodnej. Pomys³ swój popar³a faktem, i¿ na
ten cel Urz¹d Wojewódzki daje
dotacje.
Burmistrz Wêgorzyna do wejœcia
w spó³kê chce przekonaæ nadleœnictwo oraz rolników posiadaj¹cych du¿e
gospodarstwa rolne. Podmioty, które
znalaz³yby siê w spó³ce musia³yby
wnosiæ sk³adki na dzia³alnoœæ. Burmistrz ma nadziejê, ¿e z czasem do

spó³ki weszliby i rolnicy, maj¹cy
mniejsze gospodarstwa. Spó³ka wodna by³aby odpowiedzialna za melioracjê i drena¿ zaniedbanych przez ostatnie lata m.in. rowów i drenów, które
odpowiadaj¹ za ci¹g³e zalewanie
dróg, pól oraz domów mieszkañców
gminy.
- Na terenie województwa powsta³y ju¿ takie spó³ki. Przewa¿nie
ka¿da gmina dop³aca spó³ce. Ale jak
ona bêdzie dzia³aæ, to nie bêdzie sytuacji, ¿e kogoœ bêdzie zatapiaæ – powiedzia³a G. Karpowicz.
Czy znajd¹ siê chêtni, by zawi¹zaæ
spó³kê czas poka¿e. Póki co, zaniedbane przez lata rowy melioracyjne i
dreny podtapiaj¹ kolejne domostwa i
zalewaj¹ drogi.
(mm)

Z³odziejski p³aszcz
(£OBEZ). W ubieg³¹ œrodê z
tutejszego marketu Tesco kobieta
i mê¿czyzna dokonali kradzie¿y
artyku³ów przemys³owych na
kwotê 290 z³. Skradzione przedmioty ukrywali w przepastnych
kieszeniach p³aszcza.
Ca³a akcja trwa³a zaledwie kilka
minut. Do supermarketu wesz³a
para - kobieta i mê¿czyzna. Kobieta
mia³a na sobie p³aszcz z g³êboko
wszytymi kieszeniami. Para zachowywa³a siê na tyle normalnie, ¿e nie
wzbudzi³a podejrzeñ pracowników
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sklepu. Dopiero póŸniej, podczas
rutynowej kontroli w sklepie okaza³o siê, ¿e brakuje artyku³ów na kwotê
290 z³. Monitoring zainstalowany w
sklepie ujawni³, ¿e kobieta nieznacznie odchyla³a p³aszcz, a mê¿czyzna
w tym czasie wrzuca³ do specjalnie w
tym celu wszytych, g³êbokich kieszeni, najdro¿sze artyku³y przemys³owe. Wœród skradzionych rzeczy
znalaz³y siê m.in.: markowe pasty do
zêbów i szampony. Pomys³owi
sprawcy przestêpstwa s¹ obecnie
poszukiwani przez policjê. (mm)

Tragiczne dni
na drogach
(POWIAT). Dni od pi¹tku
do poniedzia³ku przynios³y
seriê nieszczêœliwych
zdarzeñ: trzy tragiczne
wypadki drogowe i jedno
samobójstwo.
29 marca na drodze Dobropole Dobra Jacek K., kieruj¹cy samochodem marki Nissan, na prostym odcinku
drogi z bli¿ej nieustalonych przyczyn
nagle wypad³ z jezdni. Przybyli na
miejsce zdarzenia stra¿acy z OSP w
Dobrej musieli rozci¹æ samochód, by
wydobyæ mê¿czyznê z wraku samochodu. Mê¿czyzna z ciê¿kimi obra¿eniami cia³a, zosta³ odwieziony do szpitala w Gryficach, gdzie lekarze walcz¹
o jego ¿ycie.
W nastêpnym dniu, o godz. 1.10 w
nocy, w na drodze Starogard-Mo³stowo
dosz³o do tragicznego wypadku drogowego. Kieruj¹cy samochodem Ford
Scorpio, po wyjeŸdzie z zakrêtu drogi
nie zapanowa³ nad torem jazdy, zjecha³
na prawe pobocze drogi, a nastêpnie
wjecha³ do rowu uderzaj¹c w przydro¿ne drzewo. W wyniku zdarzenia œmieræ
na miejscu poniós³ jeden z jad¹cych
autem – 21.letni mê¿czyzna. Drugi z

mê¿czyzn– 23.latek, który najprawdopodobniej kierowa³ pojazdem, z obra¿eniami cia³a trafi³ do szpitala w Resku.
Ranny mia³ ponad promil alkoholu w
wydychanym powietrzu. Mê¿czyŸni, to
mieszkañcy powiatu gryfickiego. W tej
chwili policjanci ustalaj¹ wszelkie okolicznoœci wypadku.
Kolejn¹ ofiar¹ na drodze by³ 36.letni mê¿czyzna, który w poniedzia³ek
oko³o godz. 13.00 na trasie Borkowo
Wielkie-Orle jad¹c motorem MZ 250
po wyjœciu z ³uku, z nieustalonych przyczyn, zjecha³ na pobocze uderzaj¹c w
przydro¿ne drzewo. Leszek Z., mieszkaniec powiatu ³obeskiego, poniós³
œmieræ na miejscu.
Czarna seria nie skoñczy³a siê jednak na tym. Pod koniec ubieg³ego tygodnia, 19.latetni mieszkaniec powiatu
³obeskiego odebra³ sobie ¿ycie. Okolicznoœci bada prokuratura.
(mm)

Poszukujê firmy
budowlano-remontowej
z terenu £obza lub okolic.
Tel. 693 417 398

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Za zerwan¹ umowê - kary
(£OBEZ). W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do selektywnej zbiórki odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, w szczególnoœci dotyczy to
makulatury, szk³a, opakowañ plastikowych, metalowych, zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i z remontów.
Zebrane odpady nale¿y gromadziæ w workach. Cena worka zakupionego w PUK-u obejmuje zarazem
kwotê za wywóz. Jeœli podczas regularnie prowadzonej zbiórki selektywnej odpadów w³aœciciel nieruchomoœci uzyskuje sta³e oszczêdnoœci, ustalony minimalny normatyw nagromadzenia odpadów w iloœci 0,11 m.
szeœc. na osobê w miesi¹cu mo¿e ulec
obni¿eniu, o ile w³aœciciel nieruchomoœci z³o¿y stosowne pismo o zmianê umowy.
Dyskusjê podczas sesji Rady Miasta podj¹³ radny Zbigniew Pude³ko,
pytaj¹c jakie dzia³ania nale¿y podj¹æ,
aby w³aœciciele posesji nie mogli
swobodnie rozwi¹zywaæ umów dotycz¹cych wywozu odpadów z posesji.
Nikogo nie mo¿na zmusiæ do p³acenia, jeœli ktoœ nie p³aci, rozwi¹zujemy umowê – powiedzia³ Kazimierz
Dzie¿ak prezes PUK sp. z o.o. w
£obzie.
G³os w dyskusji zaj¹³ burmistrz
£obza informuj¹c, ¿e ci, którzy rozwi¹zali umowê z PUK, bêd¹ musieli
j¹ na nowo zawrzeæ, ale z nowymi
stawkami. – Stosuj¹c stawkê maksymaln¹, spowodujemy œci¹galnoœæ w
trybie grzywny. Nie jest to tak, ¿e jeœli
ktoœ zrywa, to jest poza prawem –
oœwiadczy³ burmistrz.
Wprawdzie stawka taka jeszcze
nie funkcjonuje, ale ju¿ niebawem
wejdzie w ¿ycie.
Jak zapewni³ prezes PUK mo¿na
mieæ prywatne kosze, o ile s¹ one
zunifikowane. Mo¿na je nabyæ w
wielu hipermarketach. Od razu jed-

nak zastrzeg³, ¿e takiej sprzeda¿y
samo przedsiêbiorstwo nie prowadzi.
Kwestie zrywania umów dr¹¿y³a
dalej radna Krystyna Bogucka: – W
jaki sposób odbywa siê w praktyce
rozwi¹zywanie umów, kiedy gmina
jest o tym powiadamiana? Na pytanie
odpowiedzia³ prezes Dzie¿ak; – Praktycznie mija trzy miesi¹ce, zanim
umowa zostanie rozwi¹zana. Rozwi¹zanie umowy jest najlepsz¹ drog¹
zarówno dla nas jak i dla w³aœciciela.
My nie naliczamy kolejnych zobowi¹zañ, a w³aœcicielowi nie rosn¹
zaleg³oœci. Jest sporo mieszkañców,
którzy maj¹ zad³u¿enia w wysokoœci
oko³o 40-50 z³. Nie wiadomo co z
nimi zrobiæ. Komornik bierze za sprawê 120 z³, razem daje to kwotê oko³o
160-170 z³. Po pó³ roku komornik
przysy³a informacjê, ¿e d³u¿nik jest
nieosi¹galny, a koszty komornicze
nale¿y pokryæ – powiedzia³. Na pytanie przewodnicz¹cej Rady Miejskiej
El¿biety Kobia³ki, czy firma wysy³a
wezwania do zap³aty, prezes odpar³,
i¿ dodatkowe wezwania nie s¹ wymagane, tote¿ przedsiêbiorstwo tego nie
robi. Takie wyjaœnienie nie usatysfakcjonowa³o radnej.
- Ludzie powinni byæ upominani,
zanim zostanie rozwi¹zana umowa.
Korespondencja nie jest tak droga,
proszê to rozwa¿yæ. Przy iloœci rachunków, jakie mamy do p³acenia
czasami mo¿na najzwyczajniej zapomnieæ zap³aciæ. Argumenty E. Kobia³ki zdawa³y siê nie trafiaæ do pre-

zesa spó³ki. – Na ogó³ jest tak, ¿e jeœli
przerywamy, to wysy³amy pismo do
zap³aty. W ka¿dej chwili umowa
mo¿e byæ wznowiona. Upomnienie
tylko wyd³u¿a postêpowanie – broni³
swojego stanowiska K. Dzie¿ak.
Wymiana zdañ pomiêdzy radnymi
a prezesem ukaza³a jedynie, ¿e przedsiêbiorstwo PUK ma ju¿ ustalone procedury i wszelkie sugestie nie maj¹
ju¿ najmniejszego znaczenia. Przedsiêbiorstwo zrywa umowê, a miasto
ma za zadanie uruchomiæ procedurê
administracyjn¹, choæ w wielu przypadkach wystarczy³oby tylko zwyk³e
upomnienie.
Sk¹d te ró¿nice?
W kwestiach œmieci g³os zabra³
równie¿ radny Bogdan Górecki. – Na
Koœciuszki cena za œmieci wynosi
5,59 z³, na Koœcielnej – 5,72 z³, Wêgorzyñska p³aci 6,95, a Spó³dzielnia
Mieszkaniowa - 6,93 z³. Sk¹d ta ró¿nica? – pyta³.
- My stosujemy jednakow¹ cenê
53,60 z³ plus Vat za wywóz pojemników – stosujemy j¹ w ca³ym mieœcie.
„Jutrzenka” wprowadzi³a nowe rozliczenie - na osobê. Wspó³czynnik wynosi 6,93 z³. Zacz¹³ siê swoisty konkurs ofert zarz¹dców w stosunku do
swoich mieszkañców. Zapewne jest
to wynik przek³amania zaludnienia. Wszystko zale¿y od tego jak¹
politykê stosuje zarz¹dca wobec
swoich mieszkañców – wyjaœni³
prezes PUK.
(mm)

Co na remont,
to nie na samochód
(SIELSKO). OSP Sielsko ma
zagwarantowane w bud¿ecie gminy 40 tys. z³ na samochód.
Wprawdzie radny Tomasz Mielcarek proponowa³, by na zakup samochodu przeznaczyæ 60 tys. z³,
jednak jego propozycja nie spotka³a
siê z aprobat¹ pozosta³ych. So³tys
Sielska Tadeusz S³omiñski zaznaczy³, ¿e jest ju¿ samochód z 1985,
który mogliby nabyæ na rzecz stra¿aków, ale za kwotê 55 tys. z³. Wówczas to burmistrz Karpowicz zaproponowa³a, aby przesuniête z remonREKLAMA

tu ³azienek 15 tys. z³ do³o¿yæ do
kupna samochodu dla stra¿aków,
ale i ta propozycja nie spotka³a siê z
aprobat¹ radnych. Ta kwota ma pozostaæ - zgodnie z wnioskiem przewodnicz¹cej rady Moniki KuŸmiñskiej - w niepodzielonej kwocie z
nadwy¿ki bud¿etowej, jako zabezpieczenie na remont ³azienek w
Szkole Podstawowej w Runowie
Pomorskim, w razie, gdyby nie uda³o
siê uzyskaæ na ten cel dofinansowania ze œrodków unijnych. Tak wiêc
stra¿acy do gaszenia po¿arów musz¹
poszukaæ czegoœ tañszego. (mm)
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Jedna pani drugiej pani czyli...

Przemoc w czterech œcianach
(£OBEZ). £obeska
prokuratura przeprowadzi³a
w roku ubieg³ym 1500
spraw ³¹cznie. Jest to o 125
mniej, ni¿ w roku 2006,
co nie oznacza, ¿e liczba
przestêpstw siê zmniejszy³a.
11 lipca ubieg³ego roku wesz³a nowela kodeksu postêpowania karnego,
daj¹ca policji mo¿liwoœæ do samodzielnego przeprowadzania najdrobniejszych przestêpstw, w ubieg³ym
roku postêpowañ rejestrowych by³o
124. Wynika z tego, ¿e w porównaniu
do roku 2006 by³o tylko o jedn¹ sprawê mniej, ni¿ w roku 2007.
Wprawdzie gmina £obez nie jest
zagro¿ona t¹ najpowa¿niejsz¹ przestêpczoœci¹, jednak istniej¹ inne,
które powoduj¹, ¿e mo¿emy siê czuæ
mniej bezpieczni na ulicach. Naj-

czêœciej pojawiaj¹cymi siê sprawami w roku minionym byli pijani rowerzyœci i kieruj¹cy samochodami.
Równie czêsto Prokuratura Rejonowa w £obzie rozpatrywa³a sprawy
dotycz¹ce znêcania siê nad rodzin¹.
Prokurator Klaudia Karpiñska-Gêsikiewicz powiedzia³a, ¿e spo³eczeñstwo w tych sprawach nie chce
sk³adaæ zeznañ.
- S¹ to przestêpstwa znêcania
siê nad rodzin¹ w czterech œcianach. Spo³eczeñstwo nie chce sk³adaæ zeznañ. Jest ró¿nica w tym, co
jedna pani drugiej pani opowiada
na ulicy, a ta sama pani na policji
albo w prokuraturze uprzedzona o
odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ, w ogóle
nie pamiêta, ¿e tamt¹ pani¹ na ulicy
spotka³a. Tak wygl¹da nasza praca.
Tymczasem przemoc w rodzinie, to
najpowa¿niejsza rzecz jaka nas
spotyka, poniewa¿ dotyczy dzieci.

Odnowi¹ wioski
(WÊGORZYNO). Rajcy
miejscy przyjêli Plany
Odbudowy Miejscowoœci
dla wsi: Kraœnik £obeski,
Cieszyno, Mielno, Po³chowo
i Gardno.
Plany Odbudowy Miejscowoœci
s¹ konieczne do tego, aby gmina
mog³a ubiegaæ siê o œrodki finansowe
z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach
dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”.
Pomoc finansowa przyznawana bêdzie w formie refundacji kosztów.
Dokumenty maj¹ charakter
otwarty. Dlatego istnieje koniecznoœæ
monitorowania dzia³añ przez Urz¹d
Miasta. Ka¿da zmiana wymaga jed-

nak akceptacji zebrania wiejskiego, a
tym samym wszczêcia procedury od
nowa.
Ocena projektów nastêpuje raz w
roku i dopiero wówczas mo¿na sk³adaæ aplikacje i uwagi zaakceptowane na zebraniu wiejskim. Nabór
wniosków nast¹pi nie wczeœniej ni¿
przed póŸn¹ jesieni¹, tote¿ wszelkie
zmiany, jakie chcieliby wnieœæ radni
,b¹dŸ mieszkañcy najlepiej z³o¿yæ w
roku przysz³ym przy okazji kolejnej
procedury.
Aby post¹piæ zgodnie z procedur¹
radni przyjêli Plany Odnowy Miejscowoœci dla wsi Cieszyno i Kraœnik
£obeski wraz z materia³em pomocniczym do uchwa³y. Materia³ ten zostanie wprowadzony do planów w roku
przysz³ym.
(mm)

A dzieci wychowywane w rodzinach, w których jest przemoc, póŸniej przenosz¹ te zachowania do
w³asnych rodzin. W tym równie¿
pañstwo jako mieszkañcy gminy
musicie próbowaæ przynajmniej
podj¹æ jakaœ walkê. A przynajmniej jak¹œ akcjê oœwiatow¹
wprowadziæ. Zwracam siê tu do
pañstwa so³tysów w szczególnoœci, bo œrodowiska wiejskie s¹
szczególnie zamkniête – apelowa³a prokurator.
Zarówno policja, jak i prokuratura s¹ zgodnie co do walki z narkoREKLAMA

mani¹. Tutaj nie ma ¿adnych taryf ulgowych.
- Œcigamy wszystkich,
którzy posiadaj¹ przy sobie
œrodki odurzaj¹ce. Uwa¿am, ¿e nawet najmniejsza
kara jest w tym wypadku zasadna – doda³a K. Karpiñska-Gêsikiewicz.
Te trzy najwa¿niejsze
grupy przestêpczoœci, prokuratura bêdzie karaæ surowo.
Pani prokurator zapowiedzia³a równie¿, ¿e sprawców
takich przestêpstw Prokuratura bêdzie kierowaæ do
s¹du, bowiem przestêpstwa
te godz¹ w spo³ecznoœæ lokaln¹. Dotykaj¹ czci, nietykalnoœci cielesnej, zdrowia
lub ¿ycia dziecka. - Zawsze
stawiam sobie za g³ówny cel
ochronê dóbr osobistych –
podsumowa³a prokurator.
Na pytanie radnego Zbigniewa
Pude³ki - jakie by³o zainteresowanie
spo³eczeñstwa w tygodniu pomocy
ofiarom przestêpstw prokurator Kaludia Karpiñska-Gesikiewicz odpar³a, ¿e takie jak ka¿dego roku, czyli
¿adne. Nikt nie zg³osi³ siê o pomoc
dotycz¹c¹ przemocy. Zapowiedzia³a równie¿, ¿e jeœli szko³y, czy
mieszkañcy wsi zaprosz¹ prokuratorów, to ci siê tam zjawi¹, sami jednak takich propozycji nie sk³adaj¹,
bo jak twierdzi, nie ka¿demu prokuratura dobrze siê kojarzy.
(mm)

Str
Str.. 6

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik ³obeski 1.04.2008 r.

Kiedyœ nie by³o takich rzeczy i ludzie byli zdrowi i by³o dobrze...

Boiska czy woda i kanalizacja?
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miasta radni mieli podzielone
zdanie odnoœnie koniecznoœci budowania boisk w £obzie. Czêœæ
uczestników sesji wskazywa³a, ¿e
wa¿niejsza jest kanalizacja, czêœæ
optowa³a za boiskami.
- Czy w gospodarce mieszkaniowej ujête jest pod³¹czenie budynku
Niepodleg³oœci 62 do kanalizacji?
Czy staæ nas na budowanie „euroboisk” i „Orlików”? Dlaczego mieszkaniec p³aci za to, ¿e deszcz p³ynie
do szamba? Zróbmy najpierw porz¹dek z mieszkaniami i kanalizacj¹. Jestem przeciw euroboisku –
powiedzia³ radny Henryk Stankiewicz.
G³os w dyskusji zabra³ burmistrz £obza, zapewniaj¹c, ¿e na
wykonanie kanalizacji s¹ zabezpieczone pieni¹dze.
- Bilans wykaza³, ¿e jest wiêcej
wody pobranej, ni¿ oddanej, deszczówka nie wp³ywa wiêc na koszty.
Na koszty wp³ywa cena za wywóz
szamba. W tym roku mamy na kana-

lizacjê zapisan¹ kwotê w wysokoœci
700 tys. z³. Jeœli co roku bêd¹ takie
zapisy, to uporz¹dkujemy kanalizacjê w mieœcie – powiedzia³ R. Sola.
Kolejne pytanie zada³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej El¿bieta Kobia³ka w imieniu mieszkañców.

- Czy miasto staæ na to, by by³y
dwa boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹? Boisko przy gimnazjum jest
najwa¿niejsze. Mamy ochotê na
dwa boiska, a na to przy gimnazjum
nie ma planów.
I na to pytanie burmistrz mia³
gotow¹ odpowiedŸ. – Boisko „Or-

lik” jest niepe³nowymiarowe. Projekt jest gotowy, a my musimy go
wpasowaæ w nasz teren. Jeden z
projektów idealnie siê nadaje na to,
aby wybudowaæ boisko przy gimnazjum. Na euroboisko z³o¿yliœmy
deklaracjê. Na razie nie ma ¿adnych
pewnych informacji.
W obronie budowy boiska wyst¹pi³ Zbigniew Pude³ko:
- Jestem za¿enowany wyst¹pieniem Stankiewicza, mo¿e wybudujemy wiêzienie i wszystkich zamkniemy? Jestem zdecydowanie
za. To nie jest tylko boisko dla szko³y, ale i ca³ej spo³ecznoœci. To jest
moje marzenie i waszych dzieci. To,
¿e te boisko powinno powstaæ, nie
mam ¿adnych w¹tpliwoœci. Ale takiej szansy mo¿emy nie mieæ przez
kilka nastêpnych lat – powiedzia³.
Innego zdania by³ jednak so³tys
Bonina Waldemar Zakrzewski –
Uwa¿am ¿e Stankiewicz ma racjê.
Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest woda w
Klêpnicy. Kiedyœ nie by³o takich
rzeczy i ludzie byli zdrowi i by³o
dobrze – podsumowa³ so³tys. (mm)
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…œciany by³y zbryzgane krwi¹

Sobotnie imprezy ³obzian
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Miejskiej, przy okazji opiniowania pracy ³obeskiej policji, wynikn¹³ problem lokalu o nazwie
„10”. Mieszkañcy s¹siaduj¹cy z
lokalem wnieœli, by policja zaingerowa³a, gdy m³odzie¿ opuszcza
lokal noc¹.
Mieszkañcy ul. Browarnej w liœcie do burmistrza podkreœlili, ¿e
doceniaj¹ starania w³aœciciela i nie
chc¹ by lokal zamkn¹æ, ale aby s³u¿by bezpieczeñstwa zwróci³y baczniejsz¹ uwagê na tê czêœæ miasta w
sobotnie noce.
Zarówno radni jak i burmistrz
£obza byli zgodni co do pozostawienia lokalu oraz koncesji na alkohol.

- Nie chodzi o cofniêcie koncesji. Po imprezie z soboty na niedzielê œciany by³y zbryzgane krwi¹ powiedzia³ radny Bogdan Górecki.
Burmistrz £obza Ryszard Sola
uspokoi³ zebranych, ¿e daleki jest
od zamykania lokalu przy Browarnej. - Na pewno znajdziemy z komendantem rozwi¹zanie – powiedzia³ w³odarz grodu nad Reg¹.
- Wa¿na jest cywilna odwaga
osób, które widz¹ co siê dzieje.
Nale¿y takie rzeczy zg³aszaæ na
policjê. Wiele osób myœli, ¿e policja
powinna to wiedzieæ, ale ¿eby by³y
efekty musi byæ wspó³dzia³anie spo³eczeñstwa i policji – powiedzia³
komendant Komendy Powiatowej

Przyby³o krwiodawców
(£OBEZ). Po marcowej akcji
krwiodawstwa do klubu HDK
PCK w £obzie przyst¹pi³o 43.
nowych cz³onków. Obecnie wiêc
s¹ zarejestrowane w klubie 133
osoby.
Nastêpna akcja najprawdopodobniej bêdzie mia³a miejsce w
czerwcu, przed koñcem roku szkolnego, specjalnie dla uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
£obzie, którzy bardzo licznie
uczestniczyli w marcowej akcji.
– To by³a piêkna akcja, wspaniale zorganizowana. Pracowaliœmy od
samego rana do póŸnych godzin
popo³udniowych, wraz z cz³onkami
klubu krwiodawstwa. W czerwcu
dziewczêta, które oddawa³y krew,
ponownie bêd¹ mog³y to zrobiæ –
powiedzia³a El¿bieta Modrzejewska prezes klubu HDK PCK w
£obzie.

Wprawdzie ³obescy krwiodawcy maj¹ mo¿liwoœæ oddaæ krew w
regionie, jednak nie ka¿dego staæ na
przejazd. Niby koszty s¹ zwracane,
ale nie zawsze. Czasami, z ró¿nych
przyczyn krew nie nadaje siê do
pobrania. W takim wypadku krwiodawca nie otrzymuje ¿adnej rekompensaty. Poza kosztami jest jeszcze
czas dojazdu do punktu krwiodawstwa. Wielu krwiodawców pokonuje te niedogodnoœci, niektórzy z ró¿nych przyczyn musz¹ rezygnowaæ i
oddaj¹ krew niesystematycznie, w
miarê swoich mo¿liwoœci.
Klub zrzesza obecnie 133.
cz³onków, a od 1998 roku punkt
krwiodawstwa jest zamkniêty. Jego
utrzymanie sta³o siê zbyt kosztowne. Pytanie tylko, czy przy tak
ogromnym entuzjazmie i woli pomocy innym, koszty utrzymania
powinny definitywnie zamykaæ drogê wspierania innych.
(mm)

Inne stawki za obiady
(WÊGORZYNO). Zmieniaj¹
siê stawki odp³atnoœci za posi³ki w
sto³ówkach szkolnych W Szkole
Podstawowej i w Gimnazjum w
Wêgorzynie uczeñ bêdzie p³aci³ za
tzw. obiad ma³y – 4 z³, a za du¿y

obiad – 6 z³. Osoby z zewn¹trz p³aciæ bêd¹ pe³n¹ stawkê w wysokoœci
7 z³. Uczniowie szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim, podobnie jak ich koledzy z Wêgorzyna,
zap³ac¹ za obiad 4 z³.
(mm)

Policji w £obzie podinsp. Zbigniew Podgórski.
Pijana m³odzie¿,
coraz bardziej nurtuje
³obeskie s³u¿by bezpieczeñstwa.
Po
opuszczeniu lokalu,
zgodnie z informacjami
przekazanymi
przez mieszkañców,
na ulicy jest g³oœno, s¹
awantury i rozboje.
Wakaty w policji i zu¿yte samochody równie¿ nie wp³ywaj¹ na
poprawê sytuacji. Powoli stan ten siê zmienia, a awanturnicza
m³odzie¿ musi siê liczyæ z tym, ¿e powoli
wakatów w policji
ubywa, a lokal bêdzie
pod pilniejsz¹ uwag¹
funkcjonariuszy. (m)
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna przy Mêce Jezusowej i zmartwychwstaniu

Ze zgrzytem ale i sukcesem

Krzy¿ nieœli wytrwale

Kabaretowo w £DK

(RESKO) W œrodowy wieczór
(19.03) ulicami Reska przeszli
uczestnicy Nabo¿eñstwa
Wielkopostnego – Drogi
Krzy¿owej.
Du¿y krzy¿ nieœli wytrwale na
zmianê silni stra¿acy, m³odzie¿ i

doroœli. Przy mroŸnej pogodzie
oko³o 200 osób sz³o w zadumie,
rozwa¿aj¹c stacje mêki Jezusa.
Rozmyœlania poruszaj¹ce serce prowadzi³ Kustosz sanktuarium ks. dr
Tadeusz Uszkiewicz - kapelan stra¿y po¿arnej.
Przez ca³y sobotni dzieñ i poranek wielkanocny, stra¿ przy Grobie
trzymali stra¿acy stoj¹c wyprostowani w galowych strojach. M³odzie¿ i dzieci podziwiali stoj¹cych
w zadumie druhów. Nie przerwali
czuwania po z³o¿eniu Jezusa do

Grobu, gdy¿ wiedzieli, ¿e Jezus
¿yje, ¿e w Nim mamy udzia³ w
Zmartwychwstaniu.
Wytrwa³a modlitwa wspólnoty
parafialnej przy Grobie Pañskim
przy udziale stra¿aków, œwiadczy o
¿ywotnoœci naszej wspólnoty.
Nie ¿a³owaliœmy czasu na mo-

dlitwê w te najœwiêtsze godziny
roku. Mimo ¿e stra¿ tak dzielnie
pilnowa³a, to i tak Jezus zmartwychwsta³.
Druh Krzysztof Ch.

(£OBEZ). Niespodziewanie du¿e
zainteresowanie wzbudzi³ wystêp
teatru „Amatea”, który ju¿ po raz
drugi zaprezentowa³ ³obeskiej
publicznoœci skecze znanych
kabaretów polskich.
Pe³na sala zaskoczy³a organizatorów kabaretonu. Wprawdzie przygotowali 50 miejsc, ale ta iloœæ okaza³a siê zbyt ma³a, by pomieœciæ
wszystkich zainteresowanych. Z
tego powodu wykonawcy musieli
dostawiaæ krzes³a. Nie oby³o siê
przy okazji bez zgrzytów. Okaza³o
siê, ¿e maj¹cy w tym czasie próbê
znany chór, nie ¿yczy³ sobie przerywania œpiewów przez m³odych artystów. Zwyk³y gest u¿yczenia krzese³
z innej sali £obeskiego Domu Kultury by³ przyczyn¹ spiêcia pomiêdzy
pokoleniami artystów, a przecie¿
wystarczy³by tylko uœmiech.
Mimo tego krzes³a zosta³y dostawione i m³odzi artyœci mogli rozpocz¹æ swój wystêp przy akompaniamencie œpiewów dochodz¹cych z
górnej sali. Teatr Amatea póki co, nie
dorobi³ siê jeszcze w³asnego repertuaru kabaretowego, dlatego skorzysta³ z osi¹gniêæ najbardziej znanych
i lubianych kabaretów w Polsce. I tak
na scenie pojawi³y siê takie skecze
jak m.in.: „Krzy¿ówka”, „Wizyta
ksiêdza”, „Mój pierwszy raz”, „Lachony”. Burze oklasków i salwê
œmiechu spowodowa³ jednak skecz
pod nazw¹ Mission Impossible kabaretu Ani Mru Mru. Nie oby³o siê
te¿ bez potkniêæ, których przyczyn¹

by³a zbyt wielka trema, ale ta jak
wiadomo, dopada nawet najbardziej
wytrawnych artystów. Nasi ³obescy,
istniej¹ w grupie dopiero od wrzeœnia, tote¿ publicznoœæ wybaczy³a te
drobne potkniêcia pozwalaj¹c na
chwilê przerwy i ponowny wystêp.
Ten mi³y gest ze strony odbiorców
okaza³ siê byæ niezwykle pomocny,
bowiem przy drugim wyjœciu aktorzy zagrali ju¿ tak jak powinni, odwdziêczaj¹c siê publicznoœci bardzo
dobr¹ gr¹.
Mimo i¿ w ubieg³ym tygodniu
teatr Amatea nie przedstaw³ w³asnego skeczu, to ta sytuacja ma siê zmieniæ. Ze swoim pierwszym skeczem
artyœci zadebiutuj¹ podczas KabaReczu podczas drugiej edycji spotkañ kabaretowych w ramach Dni
Recza 28 czerwca.
Jako teatr wyst¹pi¹ natomiast
podczas Przegl¹du Amatorskich
Form Teatralnych w Resku .
Na scenie wyst¹pili: Zuzanna
Grajcewicz, Olga Wijatyk, Paulina
Piszewska, Tomasz Winiarski, Wojtek Czuja, Martyna Zieniuk, Jagoda
Krzywañska, Malwina Cha³ka, Justyna Okrasa, Maciej Kurczewski,
Emilia Wo³oszyn, Iwona Œliwiñska,
a konferansjerem by³a opiekunka
grupy: Anna Pietrzyk.
(mm)
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Nowa dyrektor
szko³y
w Wojtaszycach

(DOBRA) Na og³oszony tu konkurs na stanowisko dyrektora Szko³y
Podstawowej w Wojtaszycach, wp³ynê³a jedna oferta pani Ewy Dmochowskiej. Po przedstawieniu przez kandydatkê koncepcji funkcjonowania i rozwoju szko³y w Wojtaszycach i rozmowie
z komisj¹ konkursow¹ zosta³a ona wiêkszoœci¹ g³osów powo³ana na to stanowisko. Po zatwierdzeniu przez kuratora objê³a stanowisko z dniem 1 marca br. (r)

Nabity w Allegro
(POWIAT). Na pocz¹tku marca
dosz³o do kolejnych oszustw internetowych. Oba mia³y miejsce poprzez
serwis Allegro. Zg³oszenia na policjê
wp³ynê³y, gdy ju¿ wszystkie inne
œrodki skontaktowania siê z oszustami zawiod³y. 27 marca na policjê zg³osi³ siê Marcin D., który za poœrednictwem Allegro chcia³ zakupiæ telefon
komórkowy Nokia N70. Po uiszczeniu op³aty nie otrzyma³ towaru, a kontakt z feralnym sprzedawc¹ okaza³ siê
niemo¿liwy. Podobnie rzecz mia³a siê
w wypadku kolejnego mieszkañca
powiatu, który za poœrednictwem aukcji internetowej chcia³ kupiæ buty
sportowe. Po uiszczeniu op³aty na
konto bankowe wszelki kontakt z oferentem nagle siê urwa³.
Zanim siê cokolwiek kupi na aukcjach internetowych warto sprawdziæ historiê kupna i sprzeda¿y oferentów oraz opinie internautów o
nich. Nie wystarczy te¿ dobra opinia
jeœli sprzedawca dotychczas kupowa³ jedynie drobne przedmioty i nagle oferuje drog¹ rzecz.
(mm)
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Dzieje walk na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950 (cz. 6)

„WERWOLF” – tajna niemiecka
Marcin Kuchto
6) „WERWOLF” – tajna
niemiecka organizacja
dzia³aj¹ca po zakoñczeniu
II wojny œwiatowej na
Pomorzu Zachodnim
w latach 1945-1947.
Dla tak zwanych Ziem Odzyskanych (tak¿e i dla Pomorza Zachodniego) koniec II wojny œwiatowej nie
oznacza³ koñca walki. Tworzona tam
polska administracja oraz nap³ywaj¹cy osadnicy polscy musieli siê zmierzyæ z nowym, niebezpiecznym niemieckim przeciwnikiem. By³y nim,
dzia³aj¹ce w wielkiej konspiracji,
grupy pohitlerowskiego podziemia.
Przygotowania do tego typu walki III
Rzesza poczyni³a jeszcze pod koniec
wojny, a najbardziej znan¹ grupê stanowi³ Werwolf (Wilko³aki). Organizacja ta mia³a na celu zwalczanie polskiego osadnictwa i administracji,
miêdzy innymi poprzez akcje sabota¿owe i dywersyjne. Stara³a siê równie¿ powstrzymaæ wysiedlanie Niemców, nie maj¹c przy tym zahamowañ
nawet przed mordowaniem w³asnych
rodaków, którym zarzucano defetyzm
(czyli niewiarê w powodzenie sprawy, niewiarê w koñcowe zwyciêstwo,
przewidywanie pora¿ki z góry, przed
decyduj¹c¹ rozgrywk¹). W sk³ad Werwolfu wchodzili ochotnicy z tajnej
niemieckiej policji SS i SD, Wehrmachtu, Hitlerjugend (czyli niemiecka m³odzie¿ w wieku od 14 do 18 lat),
BDM (Zwi¹zek Niemieckich Dziewcz¹t).
Kursy dywersji i sabota¿u w
oœrodkach szkoleniowych w Hanowerze, DreŸnie, Nysie, Cieszynie,

K³odzku i Wroc³awiu ukoñczy³o ponad 1300 osób. W miasteczkach dolnego Œl¹ska i Pomorza Zachodniego
za³o¿ono zakonspirowane magazyny
broni, materia³ów wybuchowych i
punkty ³¹cznoœci. Ustalono, ¿e podstawow¹ jednostk¹ bêdzie komórka
wiejska sk³adaj¹ca siê z 8-10 osób, a
5-6 tych komórek mia³o podlegaæ dowództwu komórki gminnej (4 osoby).
Ka¿dy z cz³onków tych komórek mia³
fa³szywe dokumenty i mia³ przenikaæ
do struktur administracyjno-wojskowych przeciwnika. Terror Werwolfu
istnia³ w postaci sabota¿u w zak³adach, elektrowniach i wodoci¹gach
powracaj¹cych do ¿ycia miast. Ginê³y polskie i radzieckie patrole wojskowe, niekiedy urzêdnik nowych polskich w³adz miasta. Napisy na œcianach polskich domów takie jak: „my
tu jeszcze wrócimy”, lub „wynocha z
niemieckiej ziemi” – by³y codziennoœci¹. Istnia³y tak¿e organy prasowe
Werwolfu u¿ywaj¹ce dawnych nazw
niemieckich miast, u¿ywano starych
pieczêci w ulotkach do niemieckiej
ludnoœci pozostaj¹cej w Polsce. Werwolf malowa³ swastykê i literê X
obok (organizacja ta przesta³a istnieæ
w po³owie 1947 r.).
B³yskawiczne uderzenie oddzia³ów polskich i radzieckich na
pocz¹tku 1945 r. zaskoczy³o tak¿e
w³adze niemieckie na Pomorzu Zachodnim. Dlatego te¿ podziemie
hitlerowskie na tym terenie nie
by³o w pe³ni przygotowane do akcji i zbyt aktywne. Wyj¹tkiem by³
Szczecin oraz wyspa Wolin. Niemcy bronili siê tam najd³u¿ej. Przysz³oœæ tego obszaru nie by³a pocz¹tkowo jasna – dopiero po podpisaniu uk³adu poczdamskiego w
dniu 2 sierpnia 1945 r. oraz zawarciu umów granicznych, znalaz³ siê
on w granicach Polski.
Najprawdopodobniej przygotowania do póŸniejszych akcji Niemcy
podjêli ju¿ w kwietniu 1945 r. W
Szczecinie i w okolicach ukryto wówczas du¿e iloœci broni, amunicji i ¿ywnoœci. Kryjówki takie znajdowa³y siê

miêdzy innymi w porcie. Dzia³ania te
w nastêpuj¹cy sposób opisa³ jeden z
„Wilko³aków”, Feliks Rusk, który
zosta³ schwytany w maju 1945 r., podczas próby podpalenia jednej z kamienic przy placu ¯o³nierza w Szczecinie: „Wcielony zosta³em do Volkstrurmu (pospolitego ruszenia, w
sk³ad którego wchodzili niezdolni do
s³u¿by wojskowej w czasie wojny
mê¿czyŸni wieku od 16 do 65 roku
¿ycia), w kwietniu 1945 r. i przydzielony do partyzantów. Komendant oddzia³u (porucznik) da³ rozkaz zamaskowania czterech bunkrów i zorganizowania w nich broni, amunicji,
¿ywnoœci, materia³ów wybuchowych.
Gdy Rosjanie wkroczyli do Szczecina,
w kwietniu 1945 r. dostaliœmy rozkaz
nie wychodzenia z budynków na czas
jednego miesi¹ca. Po miesi¹cu mieliœmy rozpocz¹æ swoj¹ robotê”.
Ju¿ na kilka dni przed og³oszeniem bezwarunkowej kapitulacji
Niemiec, w Szczecinie rozpoczêto
planow¹ akcjê podpalania budynków.
W tym czasie codziennie wybucha³o
15-20 nowych po¿arów. 8 maja 1945
r. polskim milicjantom uda³o siê
schwytaæ radiotelegrafistów Werwolfu, informuj¹cych o wynikach akcji
podpaleñ oraz przekazuj¹cych meldunki wywiadowcze. W szczeciñskim porcie pojawi³a siê grupa p³etwonurków, którzy zamierzali wysadziæ dŸwigi portowe i magazyny. Zostali przeszkoleni przez specjalistów
z niemieckiej marynarki wojennej.
Grupê tê, licz¹c¹ oko³o 50 osób, zlikwidowano 10 maja 1945 r. Akcje
sabota¿owe trwa³y nadal. W ich efekcie, miêdzy innymi w sierpniu 1945 r.,
sp³onê³o nowo otwarte kino Colosseum oraz zosta³y zniszczone tory na
Pomorzanach. Szczególnie zagro¿ony by³ transport kolejowy. 29 sierpnia
1945 r. Dyrekcja Okrêgowa w Szczecinie informowa³a: „W ostatnich czasach zdarzaj¹ siê napady band zorganizowanych na poci¹gi pasa¿erskie,
zd¹¿aj¹ce z centrum Polski do Szczecina. W szczególnoœci dzieje siê to na
odcinku Stargard - Szczecin, gdzie
dobrze uzbrojone bandy, terroryzuj¹ce podró¿nych, grabi¹ ich mienie, a
kobiety wyci¹gaj¹ z wagonów i gwa³c¹…W dniu wczorajszym ze zd¹¿aj¹cego z Warszawy poci¹gu nr 525
przed mostem Odry wyrzucili konduktora rewizyjnego i siedem kobiet
grabi¹c ich ostanie mienie…Wieczorem dnia 28 bie¿¹cego miesi¹ca dokonany by³ napad rabunkowy ma stacji Szczecin G³ówny Osobowy na odchodz¹cy do Warszawy poci¹g nr
526. Nadmienia siê, ¿e s³u¿ba obrony
kolei wobec niedostatecznej iloœci i
niedostatecznego uzbrojenia jest bezsilna”.
Prawdopodobnie sprawcy tych
napadów nie kierowali siê tylko i
wy³¹cznie chêci¹ zdobycia ³upów, ale

tak¿e zamierzali utrudniæ akcjê osiedleñcz¹ w Szczecinie. Najs³ynniejszy
i zarazem najwiêkszy na tym terenie
by³ atak Werwolfu na dworzec kolejowy Szczecin – Gumienice (Gumieñce), na którym oczekiwa³y poci¹gi dalekobie¿ne. Tu¿ przed napadem spalono most kolejowy ³¹cz¹cy
Gumienice z dworcem g³ównym. Ten
akt agresji zosta³ opisany w telefonogramie wys³anym przez Dyrekcjê
Okrêgow¹ PKP w Szczecinie: „W
nocy z dnia 10 na 11 wrzeœnia od godziny 21.30 do godziny 3.00 trwa³
zbrojny napad rabunkowy na stacji
Gumienice. Napad by³ ca³kowicie
zorganizowany. Personel stacyjny
sterroryzowany i rozpêdzony. Podczas trwaj¹cej bez przerwy strzelaniny zosta³ zabity radziecki ¿o³nierz. Ze
s³u¿by kolejowej rozdawca baga¿owy
poci¹gu nr 7, Tomczyk Bogdan, zabity przez skopanie nogami, Dy¿urny
ruchu i dwaj kanceliœci pobici i obrabowani. Z podró¿nych 19 - osób odnios³o obra¿enia. Ponadto obrabowano wszystkich pasa¿erów, zaœ
przesy³ki baga¿owe i s³u¿bowe z poci¹gów nr 7 i 12 zabrano. Zrabowane
przesy³ki wywieziono dwoma samochodami, co jest dowodem, ¿e napad
rabunkowy by³ zorganizowany. Stra¿
kolejowa by³a bezsilna. Personel stacyjny opuszcza posterunki”.
„Bitwa o szyny” w Szczecinie nie
zakoñczy³a siê po tym tragicznym
wydarzeniu. Pomimo wzmocnienia
ochrony poci¹gów z osiedleñcami,
ci¹gle dochodzi³o do staræ. W nocy z
14 na 15 wrzeœnia 1945 roku oddzia³
„Wilko³aków” zaatakowa³ Komendê
Rejonow¹ Szczecin - Po³udnie, a nastêpnie komendê stra¿y po¿arnej na
ulicy Mosiê¿nej. Rozbestwieni Werwolfowcy odst¹pili dopiero po przybyciu oddzia³u milicji. Porz¹dek w
mieœcie uda³o siê zaprowadziæ po
przybyciu dwóch radzieckich batalionów specjalnych, które by³y znane z
niekonwencjonalnych metod zwalczania poniemieckiego podziemia i
polskiej opozycji. Do koñca miesi¹ca
Rosjanie zlikwidowali kilkanaœcie
grup Werwolfu i ujêli kilkudziesiêciu
„Wilko³aków”. Iloœæ napadów gwa³townie zmala³a. Jako ciekawostkê
mo¿na podaæ fakt, i¿ grupy „Wilko³aków”, które czêsto znienacka atakowa³y ró¿ne punkty Szczecina, porusza³y siê systemem podziemnych tuneli, oplataj¹cych ca³e miasto. Ich
bazy mia³y siê te¿ znajdowaæ w Puszczy Bukowej.
W 1946 roku nasili³y siê z kolei
przypadki naruszania granicy. Do
Szczecina przedzierali siê kurierzy,
przenosz¹cy antypolskie materia³y
propagandowe oraz ró¿nego autoramentu agenci, w tym organizatorzy
grup Werwolfu. W pobli¿u Czaplinka
powsta³ tak zwany Deutsche Legion
(Legion Niemiecki). Organizacja ta,
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organizacja
kierowana przez nieznanego z nazwiska porucznika Wehrmachtu, liczy³a
oko³o dwudziestu piêciu osób. Jej
cz³onkowie prowadzili akcje podpaleñ budynków u¿ytecznoœci publicznej oraz domów polskich osadników.
Na miejscu bandyckich akcji rozpowszechniali ulotki o nastêpuj¹cej treœci: „Ka¿dy Polak, który jeszcze jednego Niemca wyrzuci z jego gospodarstwa lub wysiedli za Odrê, zostanie bezlitoœnie zastrzelony.”
Ogó³em, wed³ug stanu na dzieñ 1
wrzeœnia 1945 r., w Czaplinku mieszka³o 1473 Polaków (Niemców by³o
2424). Ludnoœæ niemiecka po zakoñczeniu wojny zaczê³a niebawem jednak powracaæ do Czaplinka (do
Drawska Pomorskiego w czerwcu
1945 r. powróci³o 11000 Niemców).
Najwiêkszy nap³yw Niemców uwidoczni³ siê w czerwcu i lipcu 1945 r.
Natomiast od paŸdziernika, w wyniku dobrowolnego odp³ywu, a nastêpnie ju¿ przymusowych wysiedleñ, ich
liczna stopniowo mala³a, chocia¿ jednoczeœnie przybywali do miasta powracaj¹cy z niewoli jeñcy niemieccy.
Jednym z wa¿niejszych czynników destabilizuj¹cych codzienne
¿ycie w mieœcie by³a antypolska postawa czêœci tamtejszej ludnoœci niemieckiej. Na sprawê tê zwróci³ uwagê
obwodowy Pe³nomocnik Rz¹du R.P.
podkreœlaj¹c, i¿ na tle ca³ego obwodu
(powiatu) najbardziej problem ten by³
widoczny w Czaplinku. W sprawozdaniu za lipiec 1945 r. pisa³ on miêdzy
innymi: „Tajne organizacje niemieckie istniej¹…Odnosi siê to specjalnie
do Czaplinka. Tamtejsza ludnoœæ
(niemiecka) odnosi siê wrogo do Polaków”. W wyniku przeprowadzonej
w nocy z 13 na 14 lipca ob³awy zatrzymano oko³o 100 Niemców. W toku
œledztwa zebrano wiele dowodów potwierdzaj¹cych istnienie niemieckiego podziemia, które dokonywa³o w
mieœcie i okolicy napadów terrory-

stycznych oraz aktów sabota¿owych
wymierzonych przeciwko polskim
w³adzom i osadnikom. Organizacja ta
by³a wspomagana przez niektórych
miejscowych Niemców, dostarczaj¹cych jej cz³onkom informacji, zaopatruj¹cych w ¿ywnoœæ i udzielaj¹cych
schronienia. We wrzeœniu ugrupowanie to urz¹dzi³o w pobli¿u Czaplinka
zasadzkê na patrol milicji. 30 paŸdziernika wykryto niemieck¹ radiostacjê. W listopadzie zosta³y wzniecone w 3 budynkach opustosza³ych
po¿ary. Jeden budynek sp³on¹³ doszczêtnie, a dwa po¿ary zagaszono.
By³a to ju¿ ostatnia akcja niemieckiego podziemia, bêd¹ca jednoczeœnie prób¹ odwetu za podjête przeciwko niemu kroki (zosta³o ono zlikwidowane przez jednostki armii
radzieckiej i polskie organa porz¹dkowe). W maju 1946 roku Werwolfowcy zastrzelili ¿o³nierza, ochraniaj¹cego sztab Szczeciñskiego
Okrêgu Nadmorskiego. Organizacja by³a dobrze uzbrojona; „legioniœci” posiadali rêczny karabin maszynowy, dwa pistolety maszynowe,
karabiny i granaty.
W drugiej po³owie 1946 roku
cz³onkowie Deutsche Legion zostali
aresztowani przez funkcjonariuszy
urzêdu Bezpieczeñstwa. W tym okresie w Czaplinku, poza 7-osobowym
posterunkiem Milicji Obywatelskiej,
dzia³a³a równie¿ Stra¿ Obywatelska,
sk³adaj¹ca siê z 36 osób. Tak wspomina³ milicjant Edmund Lubomski: „W
tym okresie warunki pracy wszystkich
polskich organów bezpieczeñstwa
publicznego w szczególnoœci by³y
bardzo trudne. Po lasach oraz w niezliczonej iloœci bunkrów kry³y siê
przez d³u¿szy okres czasu nieraz liczne grupy ¿o³nierzy hitlerowskich.
Jakkolwiek ¿o³nierze ci na skutek moralnego i fizycznego wyczerpania nie
stawiali ju¿ wiêkszego oporu, to jednak dopóki nie zostali do ostatniego

zlikwidowani stanowili niebezpieczeñstwo i spêdzali sen z oczu pracownikom bezpieczeñstwa. Trudna to
by³a s³u¿ba oraz niebezpieczna (…).
Samotna jazda rowerem wœród lasów,
gdzie by³o pe³no niemieckich schronów, w których bardzo czêsto znajdowali siê jeszcze Niemcy nie nale¿a³a
do przyjemnych. Du¿o takich „dzikich siedlisk leœnych” by³o przez nas
zlikwidowanych. Ze schronów leœnych zabieraliœmy ¿ywnoœæ, zdobywaliœmy broñ. Oczyszczaliœmy lasy z
niemieckich ¿o³nierzy i oficerów, którzy przebywali tam utrzymuj¹c
³¹cznoœæ z cywiln¹ ludnoœci¹ niemieck¹. W du¿ej mierze w akcji tej
pomaga³o nam spo³eczeñstwo, które
wskazywa³o miejsca pobytu niedobitków faszyzmu.”
Proporcjonalnie w Czaplinku
powiêksza³ siê stan ludnoœci polskiej. W marcu 1946 r. uzyska³a ona
w mieœcie przewagê liczebn¹ nad
ludnoœci¹ niemieck¹. Natomiast 28
lutego 1947 r. mieszka³o tu ju¿ 3503
Polaków, a jedynie 252 Niemców. Po
zdobyciu Z³ocieñca przez wojsko
polskie w mieœcie zapanowa³ totalny
chaos. Zaczê³y wybuchaæ po¿ary. 6
marca 1945 r. sp³onê³y kamienice na
po³udniowej czêœci rynku. Podpalono te¿ budynki na ulicy Tokarskiej
(obecnie ulica Sikorskiego). Kilka
budynków spali³o siê tak¿e przy ulicy Lipowej (Pi¹tego Marca). Nastêpnie pad³y pastw¹ ognia pojedyncze
przy ulicach: Czaplineckiej, Kudowskiej, Trzeciego Pu³ku i Jeziornej.
Ponadto po¿ar uszkodzi³ rzeŸniê
miejsk¹ przy ulicy Drawskiej, tartak
przy ulicy Gronowskiej. Te po¿ary
zosta³y najprawdopodobniej spowodowane przez niemieckich dzia³aczy
Werwolfu dzia³aj¹cych w rejonie
Z³ocieñca. W okolicach Drawska
Pomorskiego dzia³a³a nielegalnie
przez jakiœ czas po wojnie niemiecka
radiostacja. W sierpniu 1945 r. w
areszcie Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Drawsku Pomorskim
znajdowa³o siê 33 by³ych hitlerowców „którzy pope³nili zbrodnie godz¹ce w interes Pañstwa Polskiego”. Ju¿ w sierpniu tego¿ roku odby³o siê osiem procesów s¹dowych
przeciwko Niemcom i jeden przeciwko zdrajcy narodu polskiego. Tak
wspomina³ jeden ze œwiadków:
„27 wrzeœnia oko³o godziny 12tej Zenon Soboñ zawiadomi³ Powiatow¹ Komendê MO w Drawsku Pomorskim, ¿e jad¹c rowerem z Jod³owa w kierunku Wierzchowa, w lesie w
odleg³oœci oko³o 4 kilometrów od Jod³owa zatrzymany zosta³ przez kilku
osobników, uzbrojonych w automaty,
granaty i pistolety. Ubrani byli w niemieckie mundury. Jeden z nich, mówi¹cy po polsku, wylegitymowa³ Sobonia. Reszta mówi³a miêdzy sob¹ w
jêzyku niemieckim.W wyniku tego
meldunku Komenda Powiatowa wys³a³a pluton operacyjny. Zawiadomiono równie¿ jednostkê wojskow¹ w
Z³ocieñcu, z proœb¹ udzielenie pomo-
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cy w akcji. Oko³o godziny 18-stej pluton operacyjny Powiatowej Komendy
(…) przeszukiwa³ miejscowe lasy i
niezamieszka³e osiedla w promieniu 3
kilometrów, nie znaleziono jednak nikogo.”
W Szczecinku organizatorem
Werwolfu zosta³ komendant policji i
szef SS, Sturmbannfûhrer Otto Hegel. Dowódc¹ powiatowej komórki
Wilko³aków mianowano Haupsturmfûhrera Paula Wehrnera. Szczecinecki Werwolf podejmowa³ g³ównie drobne akcje sabota¿owe, m.in. w
czasie ¿niw oraz prowadzi³ dzia³alnoœæ wywiadowcz¹.
Niezwykle trudna by³a sytuacja
na terenie powiatu £obez. Jak wspomina jeden z milicjantów, funkcjonariusz Oklejak:
„W ³obeskim, w miejscowoœci
Bonin uzbrojeni hitlerowcy pod
groŸb¹ u¿ycia broni wypêdzili polskich osadników. Wobec du¿ej liczebnoœci uzbrojonej bandy niemieckiej,
akcjê penetracyjn¹ miejscowych lasów podj¹³ ca³y stan komendy powiatowej w liczbie oko³o stu funkcjonariuszy. Zaanga¿owa³a siê równie¿
miejscowa jednostka NKWD. Zginê³o wówczas dwóch funkcjonariuszy
MO- Skowron i drugi o nieustalonym
nazwisku.”
W Œwinoujœciu dzia³a³ dwudziestoosobowy oddzia³ Werwolfu, dowodzony przez Waltera Schroedera.
W grudniu 1946 roku, po krótkim
starciu, podda³ siê polskim milicjantom. Podobne grupki pojawi³y siê na
terenie Stargardu, Choszczna i Trzebiatowa. Niszczy³y urz¹dzenia wodoci¹gowe oraz linie energetyczne. Grupa ze Stargardu dysponowa³a radiostacj¹ i utrzymywa³a sta³y kontakt z
oœrodkiem kierowniczym na terenie
Niemiec. Zosta³a zlikwidowana po
ujêciu na granicy Sturmbannführera
SS Otto Neckara, który mia³ przej¹æ
nad ni¹ dowództwo. Pod koniec 1947
roku, po ca³kowitym wysiedleniu
Niemców z tego obszaru, dzia³alnoœæ
pohitlerowskiego podziemia zanik³a
prawie ca³kowicie.
Marcin Kuchto
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UWAGA PLANTATORZY
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Nowamyl” S.A. w Łobzie rozpoczęło podpisywanie umów z plantatorami ziemniaków na rok
gospodarczy 2008/2009. W bieżącym roku cena za ziemniaki wyniesie 1 zł za 1 kg dostarczonej skrobi bezwodnej w ziemniakach, ponadto po
zakończeniu dostaw PPZ „Nowamyl” dopłaci do skupionych ziemniaków dopłatę transportową zależną od odległości liczonej od miejsca
zamieszkania do miejsca dostawy w wysokości:
przy odległości dowozu
0 - 20 km
21 - 40 km
41 - 60 km
61 - 80 km
81 - 100 km
powyżej 100 km

dopłata zł/1kg dostarczonej skrobi
0,01 zł,
0,02 zł,
0,03 zł,
0,04 zł,
0,05 zł,
0,06 zł.

Zgodnie z powyższym średnia cena 1 tony ziemniaków o skrobiowości 18,5% wyniesie 190,55 zł + VAT.
Ponadto ARR dopłaci do 1 tony ziemniaków o skrobiowości 18,5% dopłatę związaną z produkcją w wysokości 51,95 zł oraz dopłatę niezwiązaną
z produkcją ok 100 - 150 zł/ha posadzonych ziemniaków skrobiowych (obowiązywać ona będzie po raz pierwszy od 2008 r.).
Spółka nasza, wzorem lat ubiegłych, zaopatruje plantatorów w sadzeniaki, środki ochrony roślin oraz nawozy. Proponujemy plantatorom bardzo
korzystne warunki rozliczenia za zakupione środki do produkcji w formie kredytowej do wysokości 2000 zł/ha posadzonych ziemniaków skrobiowych.
Pracownicy PPZ „Nowamyl” S.A. pomagać będą w wypełnianiu wniosków:
- do zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych zgodnie z „Warunkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany”,
- o płatność kompensacyjną po zakończeniu skupu ziemniaków.
Ze strony Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Nowamyl” S.A. bezpośrednio współpracują z plantatorami, podpisują umowy
kontraktacji, pomagają w prowadzeniu kart technologicznych gospodarstw oraz służą fachową pomocą specjaliści ds. kontraktacji i skupu:
Włodzimierz Wiatr i Bolesław Żyła - Rejon Nowogard,
Marian Lepik - Rejon Łobez,
Kierownik Działu Kontraktacji Włodzimierz Wiśniewski - Rejon Świdwin.
Koordynacja całości spraw związanych z kontraktacją:
Kierownik Działu Kontraktacji - Włodzimierz Wiśniewski,
Zastępca Kierownika Działu Kontraktacji - Jadwiga Woronowicz.
ZARZĄD SPÓŁKI W ŁOBZIE
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Uwaga – Maturzyœci!
Centrum Kszta³cenia na Odleg³oœæ na Wsi w Be³cznie gm. £obez zaprasza do skorzystania z BEZP£ATNEJ OFERTY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH PRZYGOTOWUJ¥CYCH DO MATURY.
Kursy s¹ dostêpne na portalu internetowym www.centra.elearning.pl/szkolenia i odbywaj¹ siê metod¹ online. Dostêp do dowolnego
kursu jest mo¿liwy po uzyskaniu unikalnego loginu i has³a, który otrzymuje siê w momencie rejestracji. Kursy koñcz¹ siê egzaminem online
oraz Certyfikatem.
Rejestracja uczestników (opcja do wyboru):
1. OdwiedŸ Centrum w Be³cznie (Publiczna Szko³a Podstawowa) –
czynne codziennie 14:00 – 18:00
2. Zadzwoñ do Centrum w w/w godzinach pod numer 0 91 397 81 05
(opiekun Centrum udzieli informacji i dokona rejestracji)
3. OdwiedŸ Biuro Fundacji „Œwiêto Radoœci” (Urz¹d Miejski w £obzie
– budynek w podwórku, I piêtro) – dy¿ury Opiekuna Centrum codziennie w
godz. 10:00 – 12:00
Uwaga! W ofercie Centrum s¹ równie¿ bezp³atne kursy online z zakresu:
· Zarz¹dzania zasobami ludzkimi
· Kurs jêzyka angielskiego (poziom ponadgimnazjalny)
· Technik i programów komputerowych

Stop przemocy wobec Tybetu!

DRUKARNIA
£obez ul. S³owackiego 6,
tel./fax - 091 39 73 730

Szkolne Ko³o Amnesty International nr 74 w LO Resko podjê³o w
ubieg³ym tygodniu akcjê zbierania
podpisów pod petycj¹ skierowan¹
do Premiera Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska.
W zwi¹zku trwaj¹cymi w³aœnie
dramatycznymi wydarzeniami w Tybecie, szeroko opisywanymi przez
miêdzynarodowe organizacje pozarz¹dowe monitoruj¹ce prawacz³owieka a tak¿e miêdzynarodowe media, my uczniowie apelujemy do Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej o zajêcie zdecydowanego stanowiska potêpiaj¹cego brutalne t³umienie pokojowych demonstracji, aresztowania pokojowo demonstruj¹cych mnichów, a

tak¿e domagaj¹cego siê wyjaœnienia
od w³adz Chiñskiej Republiki Ludowejinformacji dotycz¹cych strza³ów
na ulicach Lhasy i innych miast.
Sytuacjê w Tybecie w specjalnych oœwiadczeniach potêpi³y najwiêksze organizacje praw cz³owieka: Human Rights Watch i Amnesty
International oraz Nancy Pelosi
przewodnicz¹ca Kongresu Stanów
Zjednoczonych.
Mamy nadziejê, ze politycy nie
pozostan¹ obojêtni na krzywdê bezbronnych Tybetañczyków, nie tak
dawno znajdowaliœmy siê w podobnej sytuacji.
Cz³onkowie, sympatycy
Szkolnego Ko³a AI w LO Resko

INFORMACJE

Szanowna Redakcjo

Bardzo uwa¿nie przys³uchiwa³em siê obradom
ostatniej sesji Rady Miejskiej. Nasi Radni i Burmistrzowie ¿yj¹ chyba w
wirtualnym œwiecie. Dooko³a bieda a¿ piszczy,
ludzie nie maj¹ porz¹dnej
pracy, a oni funduj¹ nam dwa
boiska za 860 tysiêcy z³otych. Brak mieszkañ, œcieki
p³yn¹ do Regi z deszczówk¹,
chodniki i jezdnie dziurawe,
a to bractwo brnie w luksus.
Tym ludziom maj¹cym
niez³e dochody wydaje siê,
¿e nic innego jest niepotrzebne. Zosta³y im tylko boiska i

igrzyska. Ale nic to, szczególnym prostactwem popisa³
siê jeden z radnych (dobrze
znany Redakcji o pseudonimie „oblatywacz”). Cz³owiek ten pozbawiony jest
wszelkich zasad moralnych.
Dla niego wa¿ne s¹ tylko kolejne stanowiska (pewnie
szykuje siê znowu na prezesa klubu). Ludzie – opamiêtajcie siê! Nie jesteœcie wybrani na wiecznoœæ! S¹ w naszym mieœcie wa¿niejsze potrzeby, ni¿ igrzyska na drogich boiskach.
Obserwator (dane do wiadomoœci Redakcji).

List do redakcji

List do redakcji
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Wa¿¹ siê losy Rzeczypospolitej

W dalszym ci¹gu wa¿¹ siê losy Rzeczypospolitej, wiêkszoœæ wybrañców narodu upiera siê, ¿e to tylko oni, a nie ca³y naród, mog¹ decydowaæ
o suwerennoœci pañstwa.
W tygodniu poœwiêconym pamiêci naszego Wielkiego Rodaka Jana
Paw³a II warto przypomnieæ s³owa, które nieraz powtarza³: Ojczyzna to
matka moja!
- A czy na przyk³ad pos³owie PSL wiedz¹ , ¿e na swych sztandarach maj¹
wypisane: Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród?
Do niedawna absolutna wiêkszoœæ Polaków tak emocjonalnie identyfikowa³a siê ze s³owami Jana Pietrzaka: ¯eby Polska by³a Polsk¹!
- A czy pamiêtaj¹ jeszcze wszyscy wybrañcy – pos³owie, co œlubowali
Narodowi i OjczyŸnie przed zaledwie kilkoma miesi¹cami? Mam wra¿enie, ¿e
wiêkszoœæ albo tego nie pamiêta, albo nie by³a œwiadoma co mówi, albo – co
najgorzej – sprzeniewierzy³a siê z³o¿onej przysiêdze.
Wszyscy powtarzali tekst z artyku³u 104 ust. 2 Konstytucji RP:
„Uroczyœcie œlubujê rzetelnie i sumiennie wykonywaæ obowi¹zki wobec
Narodu, strzec suwerennoœci i interesów Pañstwa, czyniæ wszystko dla pomyœlnoœci i dobra obywateli, przestrzegaæ Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Na koñcu ka¿dy pose³ móg³ dodaæ s³owa: „tak mi dopomó¿ Bóg”.
Ciekawe, ¿e prawie wszyscy, nie licz¹c LiD-u, poprosili Pana Boga o takie
wspomo¿enie, wyj¹tkiem by³o 6 pos³ów PO, 1 z PiS-u i 1 z PSL-u.
- Czy dzisiaj ci, którym powierzyliœmy losy Rzeczypospolitej, nie maj¹ ¿adnych wyrzutów sumienia, ani poczucia zwyk³ego wstydu, kiedy tak odeszli od
tego, co œlubowali. To przecie¿ naród jest suwerenem i tylko On mo¿e decydowaæ
w drodze wolnego, rzetelnego referendum, o ratyfikacji lub odrzuceniu traktatu
Reformuj¹cego.
Bronis³aw Micek
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Krzewy ¿ywop³otowe - dereñ, forsycja, tawua, mahonia, pigwowiec,
lilak, wierzba energetyczna. Tel 602
740 395
n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe, dwurzêdowe, czteropalnikowe na 42 sztuki kurczaków typ
RGK48. Tel. 603 720 223.
n Nareszcie perfumy dla ka¿dego!
„FEDERICO MAHORA” Kupuj¹c
produkty Federico Mahora nie p³acisz ani za reklamê, ani za opakowanie. FM GROUP WORLD wspó³pracuje z koncernem DROM – LIDEREM zaopatruj¹cym w olejki zapachowe wiêkszoœæ kreatorów perfum
na ca³ym œwiecie. Teraz! Mo¿esz
mieæ swoje ulubione perfumy, nie za
250, tylko za 32 z³ote, a nawet taniej.
Mo¿esz sobie pozwoliæ na kupno o
wiele czêœciej, nie tylko symbolicznie raz do roku!. Zadzoñ, dowiesz siê
wiêcej: 601 088 446.

ODZYSKAJ VAT!

US£UGI

n Ma³e i tanie pomieszczenia pod
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wynajmê
w Radowie Ma³ym. Tel. 604 997 741.

n Pilnie sprzedam mieszkanie 62,5
mkw. w Resku, 3 pokoje, kuchnia,
³azienka, bezczynszowe. Tel. 602
257 305.

n Sprzedam dzia³kê budowlanorekreacyjn¹ w Gozdnie z rozpoczêt¹ budow¹ domu drewnianego,
90 mkw. Cena 60 tys. z³. Tel. 091 395
21 88, 692 405 612.

n Sprzedam mieszkanie w £obzie 3
pokojowe 58 mkw., 3 piêtro, wysoki
standard, kuchnia pod zabudowê,
okna PCV, terakota. Cena 175 tys.
z³. Tel 091 397 44 85, 606 492 409.

n PLAST MOT - Spawanie tworzyw
sztucznych, naprawa: zderzaków,
lamp, atrap, lusterek. £obez ul.
Siewna 4/1. Tel. 661 689 992.
n Profesjonalne t³umaczenia techniczne w zakresie jêzyka angielskiego. Sk³ad publikacji (DTP). Tel.
091 397 37 97.

n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.

n Owczarki Niemieckie po rodowodowych rodzicach. Szczeniêta 8tygodniowe. Rodzice na miejscu.
Ojciec, wnuk zwyciêzcy œwiata.
Marka z czo³owej hodowli. tel. 091
392 18 28.

n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

Region

n Pranie tapicerki samochodowej,
tel: 0604 - 373 - 143.

n Sprzedam urz¹dzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, skaner) lexmark x5470, cena do uzgodnienia,
na gwarancji. Tel. 0605 522 340.
n Sprzedam tv lg 21", na gwarancji,
cena do uzgodnienia. Tel 0 605 522 340
n Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

n Kawalerkê w Radowie Ma³ym
odrêbn¹ na uboczu wynajmê. Tel.
604 997 741.

n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.

n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.

n Sprzedam aparat cyfrowy fujifilm
fine pix s6500, na gwarancji , cena
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340,
666 076 370.

n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 39 mkw. w centrum £obza. Tel.
091 397 09 20.

£obez

Gryfice

n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.

NIERUCHOMOŒCI

£obez

£obez

Gryfice

n Sprzedam zestaw simmplus z
kart¹ i telefonem nokia 6020, nowy
w pude³ku, nieu¿ywany , na gwarancji, cena 340 z³, tel. 0605 522 340.

MIESZKANIA

Budowa³eœ dom?
Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r. mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych.
Potrzebujesz pomocy - dzwoñ - 609 221 664.

n Dywanopranie - 0604 373 143.

Region
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
n Organizujemy imprezy okolicznoœciowe w oœrodku wypoczynkowym
3 km od Niechorza. Wy¿ywienie i
noclegi do 70 osób. Tel. 608 595 113
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

PRACA

Drawsko Pom.
n Kosmetyczkê i maniciurzystkê
przyjmê do nowo powstaj¹cego
salonu kosmetycznego w Z³ocieñcu. Tel. 601878321.

n £obez, ul. Bema, sprzedam lokal
u¿ytkowy 72 mkw. Tel. 600 265 547,
091 397 39 40.
n Zamieniê dom 180 mkw. na mniejszy
o po³owê w £obzie. Tel. 091 397 45 06.

Œwidwin
n Sprzedam lokal u¿ytkowy w
Po³czynie Zdroju o pow. 174 mkw.
Po³o¿ony przy ul. Grunwaldzkiej.
Media, woda, si³a, pr¹d, gaz. Tel.
094 716 26 62, 502 224 592,
kajah2004@wp.pl

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

PRACA

Gryfice
n Poszukujemy operatora koparki. Osoba ta bêdzie odpowiedzialna za ró¿nego rodzaju prace zwi¹zane z kopark¹/traktorem. Wymagania znajomoœæ pracy na roli doœwiadczenie w jeŸdzie traktorem, obs³uga koparki uprawnienia do obs³ugi koparki.
Tel. 667 612 010.

MIESZKANIA

Gryfice
n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 40 mkw., 2 pokoje. ³azienka, z ogrzewaniem gazowym, niski
czynsz; informacja: 091 38 488 64,
w godz. od 12 do 16.
n Sprzedam mieszkanie trzypokojowe wraz z gara¿em w Gryficach
przy ul. Niechorskiej. Cena ³¹czna
180 000 z³, tel. 0-662034734.

n Sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym w bloku, 56 mkw. Tel.
506 272 584. Mo¿liwoœæ sprzeda¿y na raty.

Drawsko Pom.
n Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

MOTORYZACJA
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
n Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel), 6 biegów,
kolor bordowy metalik, rok. prod.
12.2004, model 2005 (po liftingu),
przebieg 93000km, ksi¹¿ka serwisowa, pierwszy w³aœciciel w Polsce i w Niemczech, sprowadzony
luty 2008, op³acony, zarejestrowany w Polsce, OC do 08.2008, przegl¹d do 02.2009. Zadbany, bezwypadkowy, nie wymaga ¿adnego
wk³adu finansowego. Nowe tarcze
i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie: ABS, ESP, 6* airbag, 4
el.* szyby, el. podgrzew. lusterka,
RO/CD/Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm,
immobiliser,
wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi,
roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi + nowe opony letnie,
drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z
pilotem, klimatronik dwustrefowy.
Cena 49800 do negocjacji.
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Powiatowe fina³y konkursu
„POLACY NA OLIMPIJSKICH SZLAKACH”

Olimpijczycy z Meksyku
oraz Montrealu goœcili
w Szkole Podstawowej
w Dobrej.
W dniu 28 marca br. odby³y siê
w Dobrej fina³y powiatowe pi¹tej
edycji konkursu wiedzy o udziale i
osi¹gniêciach polskich sportowców
na Igrzyskach Olimpijskich. Wœród
zaproszonych goœci obecni byli:
Antoni Gutkowski - Starosta £obeski, Jolanta Siekiera - Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, Barbara Wilczek - Burmistrz Dobrej, S³awomir
Brodniak - Skarbnik Gminy. Goœæ-

mi Specjalnymi byli wybitni sportowcy, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich: Janusz Brzozowski - pi³karz
rêczny, Wojciech Matusiak - kolarz,
oraz Henryk Wawrowski - reprezentuj¹cy pi³kê no¿n¹.
W czasie swojego pobytu nasi
goœcie byli obserwatorami konkursowych zmagañ oraz dzielili siê swoimi
doœwiadczeniami wyniesionymi z
aren sportowych. Przybli¿yli równie¿
m³odzie¿y wartoœci idei olimpijskich.
W tegorocznej edycji konkursu
treœæ pytañ dotyczy³a osi¹gniêæ sportowców polskich na Igrzyskach
Olimpijskich w latach 1996-2006
oraz osi¹gniêæ sportowców woj. za-

chodniopomorskiego na Igrzyskach
Olimpijskich.
Konkurs organizowany by³ w
trzech kategoriach: szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne. W zmaganiach fina³owych
wystartowa³o 10 zespo³ów, ka¿dy
zespó³ reprezentowa³o trzech zawodników. Wszyscy uczestnicy zawodów
wykazali siê bardzo du¿¹ wiedz¹ o
ideach olimpijskich, udziale i osi¹gniêciach sportowców polskich w
Igrzyskach Olimpijskich.
W kategorii szkó³ podstawowych
zwyciê¿y³ zespó³ z Dobrej (Nicola
Christensen, Jakub Wrona, Magda
Matera) przed Siedlicami i £oso-

œnic¹. W kategorii gimnazjów zwyciê¿y³ zespó³ z Dobrej (Krystian
Awgul, Sebastian Awgul, Mateusz
Dziaczyszyn) przed Wêgorzynem
oraz Reskiem. Zespó³ Szkó³ z £obza
(Ewelina Jasiñska, Kacper Pawluk,
Wojciech Rogalski) okaza³ siê najlepszy w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali puchary, medale, dyplomy ufundowane Przez Starostwo
Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejski w Dobrej, Uczniowski Klub
Sportowy „ Arbod”.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski

OLIMPIADA SPORTOWA TRZECIOKLASISTÓW
w Szkole Podstawowej w £abuniu Wielkim
zawodami sportowymi w sali gimnaTradycj¹ Szko³y
stycznej.
Podstawowej w £abuniu
Spo³ecznoœæ
trzecioklasistów
Wielkim jest organizowanie
drog¹ losowania zosta³a podzielona na
piêæ zespo³ów - kontynentów symboliOlimpiady Sportowej
zuj¹cych ko³a olimpijskie. RywalizoTrzecioklasistów.
wa³y wiêc ze sob¹: Europa, Afryka,
W imprezie spotykaj¹ siê uczniowie
– trzecioklasiœci - z ró¿nych szkó³. W
tym roku szkolnym uczniowie S. P. w
£abuniu W. z wychowawczyni¹ p. Ma³gorzat¹ Piskorowsk¹ zaprosili swoich
rówieœników ze Szko³y Podstawowej w
£osoœnicy oraz wychowawcê klasy P.
Ewê Babec – Jarosz.
Spotkanie odby³o siê 12. marca
2008 r. Uczestników powita³a dyrektor
Szko³y w £abuniu Wielkim p. Anetta
Kulesza.
Zapoznanie siê ze sob¹ przy piosence pt. „Podaj d³onie” a nastêpnie przypomnienie historii igrzysk olimpijskich
przez gospodarzy by³o wstêpem przed

Ameryka, Azja, Australia. Zespo³y
mia³y do pokonania wiele torów przeszkód. Zgodnie z olimpijsk¹ tradycj¹
walczono o medale. Rywalizacja by³a
niezwykle zaciêta. W walce o srebrny
medal konieczna by³a dogrywka.
Po wyczerpuj¹cym wysi³ku fizycznym, staraniem rodziców, na wszystkich zawodników czeka³ poczêstunek –
ciep³a pizza, ciasto oraz napoje.
Mo¿na te¿ by³o poœmiaæ siê ogl¹daj¹c bohaterów filmu rysunkowego z
serii „Wilk i Zaj¹c” pt. „Olimpijskie
zmagania”.
Imprezê zakoñczono wzajemnym
obdarowaniem siê upominkami z oka-

zji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkanocnych oraz piosenk¹ i tañcem na po¿egnanie pt. „Bujany walczyk”: „Raz w
lewo, raz w prawo, i w przód, i w ty³.
Byœ d³ugo pamiêta³, ¿eœ z nami by³”.

Spotkanie mia³o charakter integracyjny. S³u¿y³o wzajemnemu poznaniu,
wymianie doœwiadczeñ, ocenie w³asnych mo¿liwoœci, zabawie i rozumieniu
znaczenia sportu dla zdrowia cz³owieka.

SPORT
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Dziwny remis

Dobry mecz,
ale bez bramek

tygodnik ³obeski 1.04.2008 r.
Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Kolejka remisów
ZZPN musi poważnie zastanowić się
na przyszłorocznym terminarzem, bo
odwoływanie meczów jest najgorszym
z możliwych rozwiązaniem, bo miesza
szyki w tabelach i zniechęca kibiców, a
z drugiej strony i tak trzeba będzie grać
w maju, i tak, więc można by przełożyć
jedną albo dwie kolejki. Granie w błocie
naraża piłkarzy na kontuzje i często
zniekształca wyniki spotkań. Tracą na
tym zespoły grające technicznie, a zyskują grające siłowo, co prowadzi do
brutalizacji gry. To nie podnosi poziomu
piłkarskich spotkań.
W tej kolejce mecz odwołał Światowid
Łobez. W pozostałych meczach naszych drużyn padły remisy. Największą
niespodzianką jest remis Sarmaty z
Jantarem. Sparta Wegorzyno, po bezbramkowym remisie, wywiozła punkt z
„gorącego” boiska w Resku. Do sukcesów trzeba zaliczyć remis Radovii z
Vielgovią w Wielgowie. Radovia zaczęła ciułać punkty i widać wyraźną wolę
ucieczki tego zespołu z dolnej części
tabeli. Na tych remisach skorzystała
Iskierka, która odskoczyła od Sarmaty i
Sparty, ale runda dopiero się rozkręca.
Warto zauważyć kolejne trafienie Dawida Dudka z Sarmaty, który z 7 golami
dogania już kolegę klubowego Damiana Padzińskiego. Nasi strzelcy wyborowi – Kliś i Gradus – jakoś nie mogą się
„rozstrzelać”. A kibice czekają.
STRZELCY
22 bramek - Wojtek Bonifrowski (Sarmata),
17 bramek - Wojtek Kliś (Sparta)
11 bramek - Marek Gradus (Mewa)
8 bramek - Damian Padziński (Sarmata)
7 bramek - Łukasz Grygiel (Mewa),
Emil Pilichowski (Radovia), Dawid
Dudek (Sarmata)
6 bramek - Mariusz Błaszczyk (Mewa),
Piotr Grochulski (Sparta), Krzysztof
Kieruzel,
5 bramek - Paweł Samal (Sparta), Mirosław Pietrowski (Mewa)
4 bramki - Łukasz Olechnowicz (Sarmata), Krzysztof Gwóźdź, Artur Samal,
Daniel Romańczyk (Sparta)
3 bramki - Kamil Kacprzak, Kamil
Iwachniuk (Światowid), Jacek Talarowski (Radovia), Dariusz Kęsy, Krzysztof
Kopka (Mewa)
2 bramki - Marcin Pawłowski (Mewa),
Paweł Wielgus, Grzegorz Momot, Marcin Grzywacz (Światowid), Mateusz
Rylling, Marek Drożdżewski, Tomasz
Kmieć (Radovia), Emilian Kamiński
(Sarmata)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz
Sideł, Artur Sadowski (Sparta), Norbert
Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak
(Mewa), Michał Koba, Łukasz Brona,
Sylwester Michałowski, Łukasz Zielonka, Piotr Kulczyński (Światowid), Igor
Drapikowski, Rafał Rosiak, Marcin Stosio (Radovia), Tomasz Surma, Damian
Dzierbicki (Sarmata).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
51 bramki - Sarmata
45 bramek - Sparta
38 bramek - Mewa
22 bramek - Radovia
18 bramek - Światowid

JANTAR Dziwnów – SARMATA Dobra 2:2 (1:1)
Sarmata: Damian Brodowicz –
Jarek Jaszczuk, Damian Padziñski,
Kamil Pacelt, Damian Dzierbicki,
Krzysztof Kieruzel, £ukasz Olechnowicz, Wojtek Bonifrowski, Grzegorz
Mêdrek, Dawid Dudek, Emilian Kamiñski oraz Marek Gude³ajski, Pawe³
Kaleta, Mateusz Dzierbicki. Trener Tomasz Surma.
Bramki dla Sarmaty: 41' Dudek,
75' Kamiñski.
Mecz na grz¹skim boisku w Dziwnowie na pocz¹tku rozwija³ siê s³abo.
Toczy³ siê w œrodku boiska, a dwie dru¿yny nie mia³y pomys³u na grê. To jednak Jantar zaskoczy³ wszystkich,
pierwszy strzelaj¹c bramkê. To otrzeŸwi³o Sarmatê, który ruszy³ do ataku, ale
wyrówna³ dopiero przed przerw¹, po
strzale Dawida Dudka, po którym pi³ka
odbi³a siê od nogi obroñcy i wpad³a do
siatki.
W drugiej po³owie zobaczyliœmy
du¿o lepsz¹ Sarmatê, który przez 40
minut siedzia³ na po³owie przeciwnika
nie pozostawiaj¹c z³udzeñ kto jest lepszy. Zaowocowa³o to bramk¹ Emiliana
Kamiñskiego, strzelon¹ g³ow¹. Sarmata ca³y czas dominowa³, ale nie potrafi³
znaleŸæ sposobu na tward¹, a momentami brutaln¹ grê pi³karzy Jantara. Do
tego mo¿na by³o mieæ wra¿enie, ¿e
m³ody sêdzia ze Szczecina wyraŸnie nie
radzi sobie z prowadzeniem meczu.
Gdy pad³a kolejna bramka dla Sarmaty,
sêdzia boczny podniós³ chor¹giewkê
sygnalizuj¹c spalonego, chocia¿ g³ówny ju¿ zd¹¿y³ pokazaæ na œrodek, ale po
konsultacji zmieni³ decyzjê.
5 minut przed koñcem dzieje siê coœ

MEWA Resko – SPARTA Wêgorzyno 0:0

nieprawdopodobnego; po nieporozumieniu Jaszczuka z Brodowiczem pada
wyrównuj¹ca bramka dla Jantara. Jaszczuk zostawi³ pi³kê czekaj¹c, a¿ Brodowicz do niej wybiegnie, jednak ten nie
zorientowa³ siê w tej kombinacji, przechwyci³ j¹ napastnik i wpakowa³ do
siatki. Po tej bramce gra siê zaostrzy³a,
Sarmata próbowa³ jeszcze zaatakowaæ,
jednak wybija³y go z rytmu faule i dziwne decyzje sêdziów. Do takich nale¿y
zaliczyæ drug¹ ¿ó³t¹ kartkê dla Olechnowicza, po której musia³ opuœciæ boisko. ¯ó³t¹ kartkê dosta³ jeszcze Padziñski za to, ¿e w polu karnym przeciwnika zosta³..... uderzony przez zawodnika Jantara.
Wynik do koñca meczu nie uleg³ ju¿
zmianie, Sarmata mimo i¿ by³ du¿o
lepsz¹ dru¿yn¹ na tle s³abego Jantara,
wywióz³ tylko punkt.
(r)

Juniorzy

Udany debiut Bagiñskiego
JANTAR Dziwnów - SARMATA
Dobra 0:11
Sarmata - Apanasiewicz, Durkowski, NiedŸwiedŸ, K. Bagiñski, Kaleta,
Szw¹der, Szaliñski, Korzonek, Florecki, Knap oraz Nowacki i A. Bagiñski.
Bramki: Nowacki, Szw¹der 4, A.
Bagiñski 4, Knap, Durkowski.
Juniorzy Sarmaty pewnie pokonali ostatniego w tabeli Jantara. Warto
przypomnieæ, ¿e 4 bramki w tym meczu zdoby³ Arkadriusz Bagiñski, który wchodz¹c w drugiej po³owie zade(r)
biutowa³ w dru¿ynie Sarmaty.

XXXVI BIEGI GRYFITÓW

Mewa: Grzegorz Buczma – Darek
Kêsy, Mirek Pietrowski, Marcin Paw³owski, Andrusieczko, £ukasz Gabryœ,
Arek Paw³owski, £ukasz Grygiel, Kuba
Konczewski, Klaudiusz Wasiak, ¯urawik oraz Harasiemowicz, Szymon Deuter, Mariusz B³aszczyk.
Sparta: Grzegorz Cio³ek – Ryszard
Jarzyna, Edward Tondrik, Zbigniew
Nadkierniczny, Micha³ Szwalec, Dominik Raj (Krzysztof GwóŸdŸ), Artur Samal, Piotr Grochulski, Jaros³aw Konieczny, Daniel Romañczyk, Wojciech
Kliœ. Trener Ryszard Jarzyna.
By³ to bardzo zaciêty pojedynek, a
zarazem jeden z lepszych w sezonie w
wykonaniu Mewy. Du¿o gry kombinacyjnej i ma³o b³êdów ze strony Mewy
nie pozwoli³o na wygran¹ kandydatowi
do V ligi strzeliæ bramki, a wrêcz mo¿e
Sparta mówiæ o szczêœciu, ¿e uzyska³a
na tym gor¹cym terenie jeden punkt.
Du¿o sytuacji podbramkowych z jednej
i drugiej strony z lekk¹ przewag¹ Mewy
Resko (strza³ w poprzeczkê), lecz ¿adnej ze stron nie uda³o siê ich wykorzystaæ. Obu dru¿ynom zabrak³o skutecznoœci i to jest na starcie kolejki wiosennej najwiêkszy mankament wszystkich
naszych zespo³ów. (r)

Wyniki okrêgowki
Promieñ Mosty - Zorza Dobrzany
0:0, Mewa Resko - Sparta Wêgorzyno 0:0, Masovia Maszewo - Iskierka
Œmierdnica 2:3, Wicher Brojce - Fagus Ko³bacz 3:0, GOK Ehrle Polska
Dobra Szcz. - D¹brovia Stara D¹browa 0:1, Jantar Dziwnów - Sarmata
Dobra 2:2, Vielgovia Szczecin - Radovia Radowo Ma³e 1:1.

- Pyrzyce, 29.03.2008 r.

Inauguracja sezonu
biegowego nast¹pi³a
w tym roku w minion¹
sobotê 29.03.2008 r.
w Pyrzycach podczas
dorocznych Biegów
Gryfitów.
W wiosennej scenerii nasi m³odzi lekkoatleci w liczbie 23 zawodników zmagali siê z dystansem i licznie zgromadzonymi zawodnikami
wielu klubów i szkó³ województwa
zachodniopomorskiego.
Najlepiej podczas tych zawodów
wystartowali: Milena Sadowska- I
m., Kacper £akomy - I m., Piotr Podleœ - II m. Miejsca na podium zajmowali równie¿: Patryk Muca -V m.,
Dagmara Witkowska – VI m. oraz
Katarzyna Kubacka -VI m.
Starty w nastêpnych zawodach
ju¿ nied³ugo, zawodników przygotowuj¹cych siê do zawodów czeka
intensywny trening.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski

GRANIE W PLANIE
5 kwiecieñ 2008 r. - sobota
13:30 Iskierka Œmierdnica - Vielgovia Szczecin
14:00 Zorza Dobrzany - GOK Ehrle Polska Dobra Szczec.
15:00 Radovia Radowo Ma³e - Mewa Resko
16:00 Korona Stuchowo - Jantar Dziwnów
16:00 Sparta Wêgorzyno - Promieñ Mosty
6 kwiecieñ 2008 r. - niedziela
13:30 Sarmata Dobra - Wicher Brojce
14:30 D¹brovia Stara D¹browa - Œwiatowid £obez
16:30 Fagus Ko³bacz - Masovia Maszewo
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W minion¹ niedzielê ruszy³a druga edycja zawodów w biegach prze³ajowych Grand Prix £obza

„Cztery Pory Roku”
W dniu 30 marca br. £obeski Klub
Biegacza „Trucht” zorganizowa³
pierwsze – wiosenne zawody z cyklu
czterech biegów. Do koñca roku zawodnicy stan¹ na starcie jeszcze trzy
razy, aby walczyæ o cenne punkty w
klasyfikacji. Po rozstrzygniêciu
ostatniego z biegów wy³onieni zostan¹ zwyciêzcy ca³ej edycji w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W s³oneczn¹ i ciep³¹ niedzielê na
starcie stanê³o 32 zawodników i cztery
zawodniczki.
Po zakoñczeniu biegu, organizatorzy czêstowali zmêczonych biegaczy
gor¹c¹ kie³bask¹, kaw¹ i herbat¹. Po
poczêstunku nadszed³ czas na udekorowanie zwyciêzców pami¹tkowymi pucharami. Pierwszy na metê dobieg³ Arkadiusz Kozak z Koszalina (0:41:50),
tu¿ za nim by³ Marcin Grynkiewicz z
£obza (0:42:02), a trzecie miejsce wywalczy³ Robert Kopcewicz z Goleniowa (0:43:02). Wœród kobiet najszybsza
by³a Henryka Skalska z Polic(0:56:10),
za ni¹ na metê przybieg³a Joanna
Ga³an ze Z³ocieñca (0:57:20), a
ostatnie – trzecie miejsce na podium zajê³a Iwona M³odziejewska
z Drzonowa (0:58:28). Na s³owa
uznania zas³uguje najstarszy 77
letni zawodnik – Mieczys³aw Zaworski z klubu START Szczecin.
Trasa biegu prowadzi³a czêœciowo ulicami miasta – Chopina,
S³owackiego i Wojska Polskiego,
jak równie¿ leœnymi dró¿kami, a
nastêpnie drog¹ asfaltow¹ Unimie
- £obez.
Dziêki pomocy ³obeskiej policji i Sta¿y Miejskiej, a tak¿e bardzo licznych wolontariuszy wszy-

scy czuli siê bezpiecznie podczas biegu. Szczególne s³owa podziêkowania
nale¿¹ siê grupie harcerek, które pomaga³y przy zabezpieczeniu trasy. Organizatorzy pragn¹ równie¿ gor¹co podziêkowaæ Panu Miros³awowi Winiarskiemu za organizacjê i obs³ugê punktu
od¿ywiania. Zapraszamy na kolejne
zawody, które odbêd¹ siê 31 maja br.
£KB „Trucht”

WITAMY WIOSNÊ NA ROWERACH

RAJD ROWEROWY DO NÊTNA
Uczestnicy Klubu Turystyki Rowerowej Pierwszy Dzieñ Wiosny wyznaczyli sobie 30.03.2008 r. W niedzielê,
jak to mamy w zwyczaju, wyjechaliœmy
na trasê. Wyruszyliœmy z £obza, z Placu
Spó³dzielców o godzinie 10.10.
Zaplanowaliœmy sobie trasê:
£obez – Suliszewice – Rynowo – £abêdzie – Rydzewo – Nêtno – Ro¿nowo
£ob. – Zagórzyce – £obez. Docelo-

wym miejscem naszej eskapady by³o
obozowisko nad Jeziorem Bêdargowo
we wsi Nêtno.
Umówiliœmy siê na spotkanie z naszymi Przyjació³mi z Drawska Pomorskiego i okolic. Przybyli oni w liczbie
47 pieszych i 19 z rowerami. Si³a ich, a
nas … siedmioro oraz zmechanizowane
si³y wsparcia.
Trasê rajdu urozmaicaliœmy sobie

zwiedzaniem obiektów architektonicznych i miejsc szczególnych. W Rynowie
stwierdziliœmy (niestety) dalsz¹ dewastacje miejscowego pa³acu . Przykro.
Nastêpnym miejscem postoju by³a wieœ
£abêdzie, gdzie zwiedziliœmy gotycki
Koœció³ z XVII w. W miejscowoœci
Rydzewo spotkaliœmy siê z grup¹ rowerzystów z Drawska. Ju¿ razem pojechaliœmy nad jezioro Bêdargowo,
gdzie przygotowane by³o dla nas ognisko, ciep³a (smaczna bardzo) grochówka i kie³baska do upieczenia wed³ug
gustu. Gor¹cy posi³ek przyda³ nam siê
bardzo, poniewa¿ aura by³a wietrzna i
doœæ ch³odna. Gdy obie grupy – piesza
i rowerowe dotar³y na miejsce, pasjonaci zimowych k¹pieli - Morsy rozpoczêli rozgrzewkê. Dla nich by³o to zakoñczenie sezonu. Mieli z tej k¹pieli
masê uciechy i nam te¿ udzieli³ siê ich
entuzjazm.
By³a to œwietna okazja do zobaczenia dawno nie widzianych Przyjació³ i
zawarcia nowych znajomoœci. Wspólny
czas szybko min¹³ i ruszyliœmy w drogê
powrotn¹. Do miejscowoœci Zagórzyce
towarzyszyli nam rowerzyœci z Drawska. Po godzinie 15 zakoñczyliœmy
Rajd.
Oby do wspólnej Wêdrówki. (ew)

IV Wiosenny Rajd
Pieszy
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W IV Wiosennym Rajdzie Pieszym po Ziemi Łobeskiej – 2008 – ROLAND I KONIE. Niedziela, 6 kwietnia 2008 r., zbiórka: godz. 9.10,
stacja kolejowa.
Trasa: Łobez, stacja kolejowa (zbiórka) –
Góra Zielona (panorama Łobza) – Wzgórze
Zygfryda-Rolada (fragmenty, pozostałości
przedwojennego pomnika) – rzeka Rega –
Świętoborzec – leśne źródełko k. Bonina –
Bonin (wieś, ośrodek konny, ognisko turystyczne) – Łobez
Dystans: 15 km
Wpisowe: 3 zł, członkowie TKKF Błyskawica (opłacona składka 2008 r.) – 50 %.
Płatne podczas zbiórki.
Zapewniamy: kiełbaski, owoce, napoje i
miłą atmosferę
Organizator:
Ognisko TKKF Błyskawica Łobez
INFORMACJE:
Jerzy Rakocy 602829772, Adam Kogut - adamku@vp.pl
Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na
własną odpowiedzialność. Osoby nieletnie
uczestniczą w rajdzie tylko pod opieką osoby
dorosłej.

Wypadek przed cmentarzem
(RUNOWO POM.). 24.03. Magdalena B. kierowa³a samochodem marki Seat Ibiza i wyje¿d¿aj¹c z drogi dojazdowej do cmentarza wymusi³a
pierwszeñstwo na mieszkañcu powiatu
drawskiego. Poszkodowany Ryszard C.
dozna³ wstrz¹œnienia mózgu.
Kradzie¿ z w³amaniem
(ZAGÓRZYCE). W niezamieszka³ej posesji w dniach od 19 do 22 marca
nieznana osoba wy³ama³a k³ódki i w³ama³a siê do pomieszczeñ gospodarczych. Sprawca skrad³ m.in: opylacz,
wannê ¿eliwn¹, s³upki ogrodzeniowe.
Wypadek drogowy
(SIEDLICE-RADOWO)
Na
skrzy¿owaniu obywatel Niemiec kieruj¹cy samochodem marki VW Multiwan
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu dla
kieruj¹cego motorem marki Honda
W³odzimierzowi K. W wyniku zderzenia mieszkaniec powiatu ³obeskiego
dozna³ zlamania koœci udowej.
Ukrad³ torebkê
(ŒWIDWIN-WOROWO). 26. 03. w
poci¹gu relacji Œwidwin- Szczecin, pomiêdzy Œwidwinem a Worowem, nieznany
sprawca skrad³ mieszkance Œwidwina torebkê z dokumentami i kart¹ bankomatow¹.
Kolizja drogowa
(RESKO PIASKI-£UGOWINA)
26.03. Nas skrzy¿owaniu kieruj¹cy samochodem marki Fiat Tipo Miros³aw W.
nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu fiatem 126 p. w wyniku zderzenia uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.
Ukrad³ paliwo
(WÊGORZYNO). Przy ul. Szkol-

nej z samochodu marki MAN nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y 300 litrów
oleju napêdowego.
Pijany na ulicy
(£OBEZ). 28.03. O godz. 22.20 na
ul. H. Sawickiej zatrzymano nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem marki
Ford Scorpio Mariusza W. Kierowca
mia³ 1,17 mg na litr alkoholu we krwi.
NietrzeŸwy rowerzysta
(£AGIEWNIKI-£UBIEÑ). O
godz. 14.00 policjanci zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê, który mia³ 1,28
mg na litr alkoholu we krwi.
Stukn¹³ cofaj¹c
(RESKO). 28.03 na ul. Wolnoœci
Eugeniusz R. cofaj¹c Fordem uderzy³ w
prawid³owo zaparkowany samochód
marki Mercedes Vito.
Uderzy³ w dziki
(STAROGARD - RESKO). 28.03.
Rafa³ M. mieszkaniec powiatu gryfickiego, kieruj¹c samochodem marki
Hyundai uderzy³ w znajduj¹ce siê na
drodze dziki, po czym zjecha³ do przydro¿nego rowu uszkadzaj¹c samochód.
Zawadzi³ o studzienkê
(WÊGORZYNO). Waldemar W.
jad¹c ul. Drawsk¹ samochodem marki
Mazda najecha³ na studzienkê kanalizacyjn¹ i uszkodzi³ pojazd.
Ukrad³ studzienkê
(RUNOWO) 28 na 29 03. Nieznany sprawca skrad³ studzienkê burzow¹.
Pijany na kó³kach
(£OBEZ). 30.03 na ul. Koœciuszki
funkcjonariusze zatrzymali nietrzeŸwego Rafa³a K. kieruj¹cego motorowerem. Mieszkaniec powiatu ³obeskiego
mia³ 0,61 mg/litr alkoholu.

Zapraszamy do udzia³u w dwudniowym
bezp³atnym szkoleniu
W szkoleniu mog¹ uczestniczyæ
przedstawiciele jednostek samorz¹du terytorialnego, klubów, organizacji i stowarzyszeñ zwi¹zanych ze
sportem, jak równie¿ inne podmioty,
dzia³aj¹ce w obszarze kultury fizycznej.
Poprzez szkolenia:
· Zdobêdziesz wiedzê na temat
mo¿liwoœci dofinansowania z funduszy
UE, przedsiêwziêæ o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
· Poznasz mo¿liwoœci wspó³finansowania zarówno projektów, maj¹cych na celu podnoszenie kwalifikacji
zawodowych kadr, jak i projektów inwestycyjnych, wspieraj¹cych rozwój
infrastruktury sportowej.
· Zdobêdziesz wiedzê niezbêdn¹
do samodzielnego sporz¹dzenia dokuTerminy szkolen
Województwo
woj. lubuskie
woj. wielkopolskie
woj. zach.-pom.
woj. opolskie
woj. dolnoœl¹skie
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mentacji aplikacyjnej.
· Poznasz podstawy prawne
ubiegania siê dotacje.
· W oparciu o projekty modelowe
sprawdzisz zdobyt¹ wiedzê w praktyce.
Do prowadzenia szkoleñ zaprosiliœmy ekspertów, którzy na co dzieñ zajmuj¹ siê tematyk¹ zewnêtrznego finansowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych, szkoleniowych, w tym dzia³añ
„prosportowych”.
Poni¿ej zamieszczamy (formularz
zgloszeniowy jest takze dostêpny na
stronie
Prosimy wydrukowaæ go, wype³niæ
i przes³aæ faxem na nr 0-61 859 59 01
lub na adres e-mail:
O zakwalifikowaniu siê na szkolenie zostan¹ Pañstwo poinformowani
przez Organizatora.

Miejsce
Gorzów Wielkopolski
Poznañ
Wa³cz
Opole
Wroc³aw

Termin
14-15.04.2008
21-22.04.2008
28-29.04.2008
15-16.05.2008
19-20.05.2008

Zw³oki w piwnicy
(RESKO). 26.03. Przy ul. Parkowej w tej miejscowoœci w jednym z pomieszczeñ piwnicznych znaleziono
zw³oki. Funkcjonariusze stra¿y po¿arnej zostali wezwani do przeprowadzenia badañ maj¹cych na celu wykazanie stê¿enia tlenu i tlenku wêgla w
piwnicy. W akcji wzi¹³ udzia³ ³obeski
zastêp stra¿aków. Badania dokonano
przy u¿yciu urz¹dzenia wielofunkcyjnego. Badanie to mia³o wykazaæ czy
œmieræ nast¹pi³a w wyniku zaczadzenia.
Podtopienia
(SIENNO). 26.03. W wyniku podniesienia siê stanu wód gruntowych
zosta³a zalana piwnica jednego z domów w tej miejscowoœci. W piwnicy o
wielkoœci oko³o 20 m. kw. poziom
wody wynosi³ oko³o 0,5 metra. W akcji wziêli udzia³ stra¿acy z OSP Resko.
Podobne zdarzenie mia³o miejsce
dzieñ póŸniej w £AGIEWNIKACH.
Tutaj równie¿ w piwnicy o powierzchni oko³o 20 m. kw. poziom wody wynosi³ oko³o 0,5 m.
Podtopienia i zalewania piwnic o
tej porze roku s¹ bardzo czêste. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest zaniedbana od lat melioracja i niedro¿ne
dreny. Czasami mieszkañcy na
w³asn¹ rêkê staraj¹ siê dokonaæ melioracji wokó³ domów, jednak nie
przynosi to zbyt du¿ych efektów. Aby

nie zalewa³o budynków konieczna
jest kompleksowa melioracja i dro¿ny drena¿.
Stra¿acy ostrzegaj¹, ¿e podczas
wypompowywania wody z piwnic i
kolejnego jej nasi¹kania wyp³ukiwany
jest piasek spod stropów, co z kolei
mo¿e doprowadziæ do pêkniêæ œcian.
Kolejne wypompowywanie wody
mo¿e doprowadziæ wiêc do uszkodzeñ
konstrukcji budynków. Zdaniem po¿arników jedynym ratunkiem jest tylko odpowiednia melioracja.
Podpalenia
Wraz z ociepleniem rozpoczê³o siê
wypalanie traw. Tylko w minionym tygodniu stra¿acy na terenie powiatu a¿
7 razy wyje¿d¿ali do gaszenia nieu¿ytków rolnych. Podpalenia mia³y miejsce
przy trasach m.in.: £obez – Unimie tu¿
za ul. Zielon¹, w £obzie przy ul.. Wegorzyñskiej i Waryñskiego oraz w okolicy Zajezierza. Bardzo czêsto na terenie £obza p³on¹ nieu¿ytki na terenie
by³ego cmentarza ¯ydowskiego przy
ul. Segala. To s¹ sta³e punkty, do których ka¿dego roku funkcjonariusze
stra¿y po¿arnej wyruszaj¹, by gasiæ
podpalenia.
Ugrz¹z³ z mlekiem w rowie
(POLAKOWO). 30.03. Obci¹¿ony mlekiem samochód ciê¿arowy
marki Renault, chc¹c unikn¹æ zderzenia z nadje¿d¿aj¹cym pojazdem skrêci³ na pobocze. W wyniku obci¹¿enia
samochód ciê¿arowy zsun¹³ siê do
rowu i ugrz¹z³ w nim.

Wyrok
Sygn. akt II K 53/08 Ds. 69/08
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 marca 2008 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo, Protokolant: st. Sekr. s¹d.
Katarzyna Kwaœna przy udziale Prokuratora asesora Moniki Post, po
rozpoznaniu dnia 18 marca 2008 r., sprawy

Jana Majewskiego
s. Jana i Haliny z d. Binke, ur. 14 czerwca 1943 r. w Radzyminie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 17 stycznia 2008 r. w £obzie na ul.
Kolejowej kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci wyra¿aj¹cym siê wynikiem 1,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
I. oskar¿onego Jana Majewskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie
wymierza mu karê 50 (piêædziesiêciu) stawek dziennych grzywny,
ustalaj¹c wysokoœæ jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów
w ruchu l¹dowym na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez opublikowanie jego treœci w “Tygodniku £obeskim”;
IV. na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego œrodka
karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym zalicza okres zatrzymania
prawa jazdy od dnia 17 stycznia 2008 r.;
V. zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w tym kwotê 50 (piêædziesiêciu) z³otych tytu³em op³aty.
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Czytelnicy pamiêtaj¹
W dniu 01.04.2008 r. przypada 43 rocznica œmierci ks. kanonika W³adys³awa Farona. Ksiêdza, który wraz z wiernymi, dokona³ odbudowy koœcio³a w £obzie.
Foto: Tadeusz Korzeniewski.

Niezbêdnik
Pogotowie:
Ratunkowe – tel. 999
Policja – tel. 997
Stra¿ po¿arna – tel. 998
Gazowe – tel. 992
Wodoci¹gowe – tel. 994
Energetyczne – tel. 991
Numer alarmu z tel. kom. – 112
Stacja Pogotowia Ratunkowego w
£obzie (091) 397 32 61

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 12 brzmia³o: „Mów szybko czytaj powoli”.
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Karolina P³ocka (£obez),
Maria Szylinowicz (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Szylinowicz z £obza.
Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji Tygodnika £obeskiego ul.
S³owackiego 6 £obez.

Pogotowie energetyczne
Posterunek Energetyczny
- £obez, tel. (091) 397 44 88
- Resko, tel. (091) 395 11 52
Pogotowie ciep³ownicze
- £obez, tel. (091) 397 33 97
- Resko, tel. (091) 395 11 52
Pogotowie
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjne
- £obez, tel. (091) 397 47 85;
(091) 397 47 34
- Dobra, tel. (091) 391 46 15
Policja
- £obez tel. (091) 561 55 20

- Dobra tel. (091) 391 44 09
- Resko tel. (091) 395 18 77
- Radowo M. tel. (091) 397 22 12
- Wêgorzyno tel. (091) 397 14 07
Stra¿ Po¿arna
KP SP £obez, tel. (091) 397 40 26,
Starostwo Powiatowe
£obez ul. Konopnickiej
Tel. (091) 397 60 99,
(091) 397 56 03
Urzêdy Miejskie i Gminne
- £obez, tel. (091) 397 40 01
- Dobra, tel. (091) 391 45 28
- Resko tel. (091) 395 15 03
- Wêgorzyno tel. (091) 397 15 63
- Radowo M. tel. (091) 397 24 99
Urz¹d Skarbowy
- Drawsko Pom. tel. (091) 57 88 700
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
ul. Niwepodleg³oœci 13
tel. (091) 397 40 88
Powiatowy Urz¹d Pracy w £obzie
filia Resko tel. (091) 395 13 09

