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Podrabia³ dokumenty i wy³udza³

W Wêgorzynie
zatrzymano oszusta
Œwietny turniej dla dzieciaków
w Dobrej
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Kazimierz Rynkiewicz
Warto zacz¹æ od gor¹cego sporu,
jaki wynikn¹³ w Sejmie na temat
ratyfikacji Traktatu Lizboñskiego, a
raczej wzmocnienia jego zapisów w
ustawie, bo o to tak naprawdê posz³o.
I znowu masa manipulacji w medialnych doniesieniach, jak chocia¿by
sonda¿ na temat, czy Polacy s¹ za
ratyfikacj¹, czy przeciw. Pytanie
postawione perfidnie Ÿle, bo nie o to
spór siê toczy. PiS chce wzmocnienia zapisów Traktatu poprzez zagwarantowanie w ustawie, ¿e zmiany w nim mog³yby byæ wprowadzane przy zgodzie Sejmu, Senatu i Prezydenta. Pytanie w sonda¿ach nie
powinno wiêc dotyczyæ – czy chcemy Traktatu, lecz czy chcemy, by
zmiany w nim by³y wprowadzane za
porozumieniem tych trzech najwy¿szych organów pañstwa. Chodzi o
wyeliminowanie koniunkturalizmu
w zasadniczych dla Polski kwestiach. Gdy Donald Tusk zdenerwowany wykrzycza³, ¿e nie pozwoli na
zmiany w Traktacie, pokaza³, jak
p³ytko postrzega pañstwo. Mo¿e i on
nie pozwoli (chocia¿ ju¿ by³y wahania w sprawie Karty Praw Podstawowych), ale jak d³ugo bêdzie rz¹dzi³?
Kadencjê, dwie...? A pañstwo istnieje stulecia. Czy da g³owê, ¿e nikt po
nim nie bêdzie chcia³ tych zapisów
zmieniæ? Najgorsze jest to, ¿e takie
zmiany powoduj¹ ludzie, którym siê
wydaje, ¿e po nich ju¿ nic nie bêdzie.

OPINIE - INFORMACJE

Kto nam da znak?
Koniunkturalizm i efemerycznoœæ –
to cechy dzisiejszej polityki europejskiej. Rz¹dzi lewica – to mamy
Konstytucjê lewicow¹, rz¹dzi prawica – to prawicow¹. A¿ dziwne, ¿e
amerykañska przetrwa³a 200 lat prawie bez zmian, z kilkoma zaledwie
zapisami. W Europie ci¹gle siê je
chce zmieniaæ, bo nie uznaje siê niczego trwa³ego. Nawet te s³ynne prawa podstawowe za chwilê przestan¹
byæ podstawowe i wymyœli siê nowe,
bo dlaczego nie? W firmie, gdzie
panuje ba³agan mówi siê – kto rano
wstaje, ten rz¹dzi. I tak jest w Europie – ten kto siê dorwie do w³adzy od
razu chce coœ swojego ustanawiaæ,
nie licz¹c siê z tradycj¹ i histori¹. Po
prostu bajzel.
Chocia¿ jest coœ trwa³ego, w
Niemczech. Zauwa¿ono to po tym,
jak rz¹d niemiecki przyj¹³ do realizacji projekt „Widoczny znak – przeciw ucieczce i wypêdzeniom”. Partie i rz¹dy siê zmieniaj¹, a polityka
historyczna – nie. Niemcy realizuj¹
j¹ bardzo konsekwentnie. W ramach
tej¿e polityki w samym tylko Berlinie zostan¹ zrealizowane projekty na
ponad 100 milionów euro. Niemcy
nie oszczêdzaj¹ na historii. „Widoczny znak” ma kosztowaæ oko³o
30 mln euro. Jak Niemcy bêd¹ myœleæ, tak bêd¹ dzia³aæ. A jak my
myœlimy i dzia³amy?
Opublikowany w poprzednim
wydaniu Tygodnika artyku³ Magdaleny Muchy o zaniedbanym grobie
polskiego ¿o³nierza poleg³ego w
walkach o £obez oraz list w sprawie
równie zaniedbanego grobu w Polipcach sk³aniaj¹ do postawienia pytañ
o nasze gminne polityki historyczne,
a raczej o powód ich braku. Brak tych
gminnych polityk wi¹¿e siê oczywi-

œcie z brakiem krajowej polityki historycznej, ale to nie powinno byæ
¿adnym usprawiedliwieniem. O ile
na Mazowszu czy w Ma³opolsce
mog¹ o to nie dbaæ, bo tam o historii
Polski „mówi” ka¿dy kamieñ, to ju¿
na Pomorzu nie powinniœmy jej zaniedbywaæ. Ktoœ zapyta – a na co
nam ona, jak nie ma z tego chleba lub
nie mo¿na za ni¹ kupiæ lepszego
auta. W takim razie mo¿na zapytaæ –
po co ona Niemcom? W³aœnie po to,
¿e jak ukszta³tuje myœlenie przysz³ych pokoleñ, tak bêd¹ one dzia³aæ.
Pytanie – dlaczego my jeŸdzimy do
Niemiec pracowaæ w fabrykach i
domach pomocy spo³ecznej powinno byæ retoryczne, ale okazuje siê, ¿e
nie jest. ¯e trudno po³¹czyæ myœlenie historyczne z bie¿¹cym stanem
pañstwa i jego dobrobytem. Wci¹¿
myœlimy i zachowujemy siê jakbyœmy byli pod zaborami. Jakbyœmy
czekali, a¿ ktoœ przyjdzie i zrobi
porz¹dek, zagoni nas do roboty, zorganizuje nam ¿ycie i myœlenie. Tak¿e politykê historyczn¹; opisze historiê, poprawi groby, uczci bohaterów, poka¿e ich jako wzory do naœladowania m³odym. Jak ju¿ zorganizujemy – to imprezkê sportow¹ dla –
bez urazy – miêœniaków. Jak dom
kultury to muzyczn¹ paradê z piwkiem. Biblioteka – nic nie s³ysza³em, by zorganizowa³a, a ponoæ takie tam zasoby intelektualne, pouk³adane na pó³kach. W³adza jak
ju¿, to psie zaprzêgi. GawiedŸ popatrzy i pójdzie uszczêœliwiona do
domu. Bez ¿adnych zobowi¹zañ;
wobec wspó³obywateli, wobec minionych pokoleñ, wobec przysz³ych. Czy czekamy na jakiœ widoczny znak? Kto nam go da? Czy
mo¿e ju¿ na nic nie czekamy...

Apel blogerów
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Pomogli policji
(POWIAT). W minionym roku
samorz¹dy znacznie wyposa¿y³y
Komendê Powiatow¹ Policji w
£obzie. Do policjantów trafi³y
m.in.: pies, zestawy komputerowe
i meble.
W roku ubieg³ym £obez i Wêgorzyno z³o¿y³y siê na kupno owczarka niemieckiego o wartoœci 3,5 tys.
z³. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w £obzie podarowa³ 3 elektroniczne maszyny do pisania za
niemal 2,2 tys. z³. Zestawy komputerowe o wartoœci niemal 4,5 tys. z³
i prawie 3,8 tys. z³ przekaza³y na
rzecz policji: gmina Wêgorzyno i
PZU Inspektorat w Szczecinku.
Gmina Dobra zakupi³a telefax o
wartoœci 449 z³, kserokopiarkê – za
4 tys. z³, przenoœny kojec dla psa na
kwotê 3 tys. z³. S¹d Rejonowy w
£obzie podarowa³ z kolei meble za
2130 z³ na wyposa¿enie KPP w
£obzie. Gmina £obez podarowa³a
dla KPP testery narkotykowe o wartoœci 1530 z³.
Aby funkcjonariusze mogli patrolowaæ gminê Radowo Ma³e,
Urz¹d Gminy zakupi³ paliwo za 1
tys. z³.
Ogólnie samorz¹dy w roku minionym wspomog³y funkcjonariuszy na sumê oko³o 26 tys. z³. (m)
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W Tybecie znów siê leje krew.
Chiñskie oddzia³y rz¹dowe strzelaj¹ do ludzi. Znów przypomniano
nam o brutalnej i wieloletniej kolonizacji Tybetu przez komunistyczne
Chiny. Zapewne w nat³oku tysiêcy
nowych faktów ju¿ za kilka dni œwiat
zapomni o tych ludziach i wydarzeniach. Sprawa wolnoœci Tybetu i
³amania prawa cz³owieka w Chinach wróci na pó³kê spraw godnych
i przegranych. Nie pozwólmy na to.
Zw³aszcza dziœ, kilka miesiêcy
przez organizowanymi hucznie
przez komunistyczne Chiny igrzyskami olimpijskimi. Idea olimpijska
to idea ludzi wolnych, idea pokoju,
a nie zniewolenia. By³oby wielk¹
niesprawiedliwoœci¹, gdyby ogrom
nieszczêœcia ofiar komunistyczne-
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go re¿imu zosta³ zas³oniêty olimpijskim sztandarem. Dlatego namawiamy ludzi mediów, narodowe
komitety olimpijskie, samych sportowców, by nie zapominali o grzechach ich organizatorów. By tak¿e
tam, w Chinach, bior¹c udzia³ w
igrzyskach i relacjonuj¹c je, g³oœno
o tym mówili. Prosimy sportowców,
by podczas ka¿dej konferencji prasowej, ka¿dego wywiadu przed i w
trakcie igrzysk wypowiedzieli choæ
jedno zdanie na temat ³amania praw
cz³owieka w Chinach. Apelujemy
do dziennikarzy, internautów, kibiców: naciskajcie na swoich ulubieñców, na sportowców, by mówili o
tym. Jedno zdanie, jedno s³owo o
tym, ¿e w Chinach ³amane s¹ prawa
cz³owieka. Na ka¿dej konferencji

prasowej. Publikujcie ten tekst na
swoich blogach, w swoich gazetach,
stacjach radiowych i telewizyjnych.
Albo podpiszcie siê pod naszym
apelem na www.salon24.pl . Namawiajcie do tego swoich przyjació³.
Edwin Bendyk „Polityka”
Bogdan Chrobota „Polsat”,
Igor Jankê „Rzeczpospolita”,
Kataryna,
S³awomir Sierakowski „Krytyka Polityczna”,
Ernest Skalski,
Wojciech Sadurski,
Tomasz Sakiewicz „Gazeta Polska”,
Pawe³ Wroñski „Gazeta Wyborcza”,
Jan Wróbel „Dziennik”,
Jan Pospieszalski TVP

Droga
dla stra¿aków
(WÊGORZYNO). Wykonany
jest ju¿ kosztorys na
budowê drogi dojazdowej
do remizy stra¿ackiej w
Zwierzynku.
Magistrat zamierza wykonaæ
inwestycjê przy udziale pracowników z prac interwencyjnych.
Rozpoczêcie prac planowane jest
w kwietniu.
(m)

Podziêkowanie

“Okazane dobro
powraca ze
zdwojon¹ si³¹”
Dyrektor, pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka w
£obzie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania kierownictwu i
pracownikom: Zarz¹du Dróg
Powiatowych, Centrum Integracji Spo³ecznej oraz Lidze Obrony Kraju, Oœrodek Szkoleniowy
w £obzie za okazan¹ pomoc w
trakcie przenoszenia placówki.
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Sesja w Dobrej

Fa³szywy bank

Bêd¹ konsultowaæ
statuty so³ectw
(DOBRA) Sesja rady
miejskiej w Dobrej
odbêdzie siê 31 marca br. o godz. 14.00,
w sali Biblioteki Publicznej przy ul. Armii Krajowej 24.
Po za³atwieniu spraw regulaminowych radni podejm¹ uchwa³y
w nastêpuj¹cych sprawach: sprzeda¿y w drodze przetargu nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej
oznaczonej numerem 64/22 po³o¿onej w Dobrej; przyst¹pienia
miasta i gminy Dobra do „Polskiego Projektu 400 Miast”; okreœlenia warunków odp³atnoœci za pomoc w zakresie do¿ywiania przyznawan¹ w ramach programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”; uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok oraz

zmian w tegorocznym bud¿ecie.
Radni nastêpnie wys³uchaj¹
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
za 2007 rok oraz oceny stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego i skutecznoœci dzia³ania policji
na terenie powiatu ³obeskiego w
2007 roku.
Zostan¹ równie¿ zawiadomieni w sprawie planowanych konsultacji dotycz¹cych statutów so³ectw, a na zakoñczenie bêd¹ mogli sk³adaæ interpelacje, wolne
wnioski i zapytania oraz otrzymaæ
na nie odpowiedzi.
(r)

(REGION). Od kilku dni na
adresy mailowe rozsy³ane s¹ wiadomoœci z proœb¹ o podanie danych dotycz¹cych kart p³atniczych, w³¹czaj¹c w to numery PIN
oraz CVV2/CVC2. To zwyk³e
oszustwo, które mo¿e skoñczyæ siê
tragicznie dla posiadaczy kart.
Próba wy³udzenia danych trwa
ju¿ od kilku dni. Wprawdzie zarówno BZWBK, jak i organa œcigania
podjê³y dzia³ania, maj¹ce na celu
blokowanie serwerów, jednak efekty s¹ mizerne. Wci¹¿ na konta nadsy³ane s¹ nowe e-maile z prób¹
wy³udzenia danych. Pod ¿adnym
pozorem nie nale¿y daæ siê zwieœæ,
bowiem Bank nigdy nie wysy³a do
swoich klientów podobnych próœb.
Jeœli ju¿ ktoœ wprowadzi³ dane
na fa³szywej stronie koniecznie powinien zastrzec kartê.
(m)

Zatrudnimy
na umowê o pracê pracowników do treningu koni.
Zapewniamy darmowe zakwaterowanie, wodê i energiê. Dobre
wynagrodzenie. Wymagana umiejêtnoœæ jazdy konnej.
Tel. kontaktowy: 502 666 778.

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl

e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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W sprawie odnowy i odmowy
(CIESZYNO). Dzisiejsze
spotkanie w Cieszynie mia³o
przynieœæ rozstrzygniêcie,
dotycz¹ce odwo³ania rady
so³eckiej. Radni miejscy
zmienili zapis w statucie
mówi¹cy o tym, ¿e nie mo¿na
odwo³aæ rady zaocznie.
Uchwa³a Rady Miejskiej nie zosta³a jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego, wiêc odwo³ania rady so³eckiej nie uwzglêdniono
w porz¹dku obrad, co nie oznacza, ¿e
nie mo¿e do niej dojœæ.

Podczas ostatniego zebrania
burmistrz Gra¿yna Karpowicz obieca³a mieszkañcom Cieszyna, ¿e w
przeci¹gu miesi¹ca zorganizuje
spotkanie, na którym mieszkañcy
zadecyduj¹ o odwo³aniu dwóch
cz³onków rady so³eckiej. Przypominamy, ¿e podczas ostatniego spotkania by³o to niemo¿liwe ze wzglêdu
na nieobecnoœæ zainteresowanych,
a zgodnie ze statutem nie mo¿na ich
by³o odwo³aæ zaocznie. Radni miejscy, aby ta sytuacja nie mog³a siê
powtórzyæ, zmienili patowy zapis,
jednak dotychczas uchwa³a Rady
Miejskiej nie ukaza³a siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Za-

chodniopomorskiego, a tym samym
nie uprawomocni³a siê. Dlaczego
wiêc mimo wszystko zwo³ano zebranie wiejskie w Cieszynie? Otó¿ z
dwóch powodów. Jeœli zainteresowane osoby znajd¹ siê na zebraniu,
a mieszkañcy wprowadz¹ punkt o
ich odwo³anie, to bêd¹ mogli to
uczyniæ zgodnie z liter¹ starego statutu. Po drugie radni miejscy podczas najbli¿szej sesji Rady Miasta
(w czwartek 27 marca), maj¹ zatwierdziæ Plan Odnowy Miejscowoœci Cieszyno. Podczas zebrania
mieszkañcy maj¹ wiêc mo¿liwoœæ
wyra¿enia swojej opinii i naniesienia ewentualnych uwag.
(mm)

Czas sesji i decyzji
(POWIAT). Niezwykle pracowicie zapowiada siê tydzieñ poœwi¹teczny w powiecie. Radni w
starostwie i mieœcie £obez oraz w
Wêgorzynie debatowaæ bêd¹ nad
kolejnymi uchwa³ami.
£OBEZ. W czwartek w Starostwie Powiatowym w £obzie odbêdzie siê sesja Rady Powiatu. Rajcy
powiatowi omawiaæ bêd¹ kwestie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Podejm¹ uchwa³y odnoœnie
œrodków finansowych przeznaczon¹ na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli emerytów i rencistów, w
sprawie ustalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008 oraz w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na
rok 2008. Sesja rozpocznie siê o
godz. 16.00.

WÊGORZYNO. W czwartek
radni miejscy debatowaæ bêd¹ m. in.
nad przyjêciem Planów Odnowy dla
miejscowoœci: Kraœnik, Mielno, Cieszyno, Po³chowo i Gardno. Rajcy
okreœl¹ równie¿ wysokoœæ stawek i
szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i zasady korzystania ze sto³ówek szkolnych.
Podejm¹ tak¿e uchwa³y w sprawie
podatków od nieruchomoœci. Sesja
rozpocznie siê o godz. 16.00.
£OBEZ. W pi¹tek w Urzêdzie
Miejskim podczas sesji Rady Miasta zostan¹ przedstawione informacje m.in.: prokuratora rejonowego
w £obzie, komendanta powiatowego policji w £ozie, komendanta
Stra¿y Miejskiej w £obzie, komendanta powiatowego Pañstwowej

Stra¿y Po¿arnej w £obzie, burmistrza nt. stanu ochrony przeciwpo¿arowej w Gminie £obez oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du
Oddzia³u Miejsko Gminnego OSP
RP w £obzie. Burmistrz przedstawi równie¿ informacjê na temat
przygotowania do realizacji zadañ
inwestycyjnych zaplanowanych na
2008 rok. Radni podejm¹ uchwa³y
m.in. w sprawie: wykazu lokali socjalnych oraz stawki czynszu za
najem tych lokali, zatwierdzenia
„Planu odnowy miejscowoœci Zajezierze, gm. £obez, wraz z opisem
zadañ planowanych do realizacji”
przed³o¿onego przez zebranie
wiejskie w Zajezierzu oraz rozpatrz¹ skargi wniesione do Rady
Miejskiej w £obzie. Sesja rozpocznie siê o godz. 13.00.
(mm)

Bêdzie ³adniej
RESKO. Przystanek kolejowy
w tej miejscowoœci nie ró¿ni siê
zbytnio od podobnych obiektów w
innych miejscowoœciach. Z powodzeniem mo¿e s³u¿yæ jako t³o do filmów grozy, b¹dŸ tych o tematyce
wojennej. I jak w innych miejscowoœciach s³u¿y jako miejsce schadzek lokalnych wandali.
Niedawno pisaliœmy o przystanREKLAMA

ku w Wêgorzynie, który ma zostaæ
odbudowany wspólnymi si³ami gminy i PKP. W £obzie stacjê kolejow¹
odnowiono równie¿ w podobny sposób. Podobnie ma staæ siê w Resku.
Tutaj jednak samorz¹d chce przej¹æ
obiekt na w³asnoœæ, podobnie jak to
uczyni³ z pobliskimi gruntami. Póki
co, nie wiadomo jeszcze co mia³oby
siê mieœciæ w tym obiekcie. (mm)
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Czystki w Agencji
(£OBEZ-SZCZECIN). Halina Szymañska zosta³a powo³ana
na dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
za panowania PiS. To zdaje siê byæ
powodem kolejnej próby jej odwo³ania.
Pierwsza próba podziêkowania
jej za pracê mia³a miejsce w roku
ubieg³ym. Wówczas to zwi¹zany z
Samoobron¹ prezes ARiMR chc¹c
pozbyæ siê ze stanowiska H. Szymañskiej poprosi³ o zgodê radnych, jako
¿e H. Szymañska jest radn¹ Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego. Nie poda³ jednak ¿adnych
powodów, wiêc wniosek zosta³ odrzucony. Tym sposobem jako jedyna
w kraju utrzyma³a siê w ARiMR na
stanowisku. W pozosta³ych oddzia³ach przeprowadzono czystki.

W tym roku nad H. Szymañsk¹
ponownie zawis³y czarne chmury.
Ju¿ 3 marca do Urzêdu Marsza³kowskiego wp³ynê³o pismo prezesa Dariusza Wojtasika z PSL-u, choæ ten
jest na stanowisku dopiero od 23
stycznia br. Dopiero w ubieg³ym tygodniu przewodnicz¹cy sejmiku
województwa przekaza³ pismo
Szymañskiej. Teraz musi siê ona
ustosunkowaæ do zarzutów prezesa ARiMR. Te s¹ jednak na tyle lakoniczne, ¿e trudno bêdzie siê wobec nich odnieœæ. Jedn¹ z przyczyn
jest np. nieosi¹ganie przez oddzia³
„porównywalnych wyników z innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju”.
Sprawa odwo³ania Szymañskiej
bêdzie najprawdopodobniej omawiana na posiedzeniu sejmiku województwa 22 kwietnia.
(m)

Na okna i mieszkania
(£OBEZ). W roku bie¿¹cym
zostan¹ wymienione okna we
wszystkich placówkach oœwiatowych, w tym w przedszkolu. Na
ten cel miasto jest w stanie przeznaczyæ 460 tys. z³.
Wysokoœæ zadania zosta³a ju¿
skosztorysowana. Dotychczas by³y
plany wymiany okien jedynie w
Szkole Podstawowej nr 1. Zmiany w
planach nast¹pi³y, gdy okaza³o siê,
¿e wypracowano w roku ubieg³ym
nadwy¿kê bud¿etow¹. Prace zwi¹zane z wymian¹ stolarki okiennej w

³obeskich placówkach oœwiatowych rozpoczn¹ siê w okresie przerwy wakacyjnej.
Ca³kowita nadwy¿ka, jaka zosta³a
wypracowana, wynosi 1330 tys. z³. To
kwota, która zosta³a zabezpieczona
na realizacjê zadañ z programu RPO,
ten jednak w roku poprzednim nie
zosta³ uruchomiony. W zwi¹zku z
tym, w roku bie¿¹cym œrodki zostan¹
przeznaczone na wymianê stolarki
okiennej w szko³ach i przedszkolu, a
pozosta³e na adaptacjê budynku na
mieszkania w Worowie.
(mm)

Szukaj¹ sposobu na
niebezpieczne skrzy¿owanie
(£OBEZ). Skrzy¿owanie ul.
Segala i ul. Niepodleg³oœci to miejsce czêstych kolizji. Aby temu zapobiec konieczne by³oby podjêcie
bardziej radykalnych kroków.
Podczas spotkania w Urzêdzie
Miasta i Gminy w £obzie asp. sztab.
Henryka Michalskiego z burmistrzem Ryszardem Sol¹ zapad³y
ustalenia odnoœnie tego skrzy¿owania. Drogi nale¿¹ do Rejonu Dróg
Wojewódzkich i od nich zale¿¹ ostateczne rozstrzygniêcia.
REKLAMA

Póki co, podczas spotkania
ustalono, ¿e postawienie œwiate³
jest zbyt kosztowne, tote¿
stwierdzono, ¿e konieczne jest
wprowadzenie dodatkowej linii
na jezdni. Bezpieczeñstwu ma
s³u¿yæ równie¿ oznakowanie nad
jezdni¹, usytuowane odpowiednio wczeœniej, a tak¿e tarki na
drodze. Na rondo nie ma miejsca, wiêc musia³aby wystarczyæ
wysepka. Ta, kosztem chodnika,
wymusi³aby rozjazd od strony
Szczecina.
(mm)
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Norki w zawieszeniu
(RESKO). Kwestia budowy
fermy norek w tej gminie wci¹¿ nie
jest rozstrzygniêta. Obecnie prowadzone s¹ dwa postêpowania administracyjne w tej sprawie. Równoczeœnie mieszkañcy, którzy wnosili o ponowne rozpatrzenie decyzji
o warunkach zabudowy, bêd¹ mieli
nie lada zadanie – udowodniæ, ¿e s¹
stron¹ w postêpowaniu, a to nie bêdzie ³atwe.
Przypominamy, ¿e mieszkañcy
wyst¹pili do Kolegium Odwo³awczego z wnioskiem o uchylenie decyzji
o warunkach zabudowy. Kolegium
jednak nie widzi powodów, dla których decyzjê tê mia³oby uchyliæ,
mo¿e to zrobiæ tylko wówczas, gdy
stwierdzi ra¿¹ce naruszenie prawa,
tym, bardziej, ¿e pismo mieszkañców
by³o niejednoznaczne. Z jednej strony wyszli z proœb¹ o uchylenie decyzji, a z drugiej zarzucili, ¿e nie zostali
uwzglêdnieni jako strona. Kolegium
zada³o wiêc pytanie, czy ¿¹daj¹
uchylenia decyzji, czy przedmiotem
postêpowania ma byæ fakt, i¿ nie zostali ujêci jako strona. Mieszkañcy
odpowiedzieli, ¿e ¿¹daj¹ wznowienia
postêpowania z uwzglêdnieniem ich
jako strony. Sprawa powróci³a do
Urzêdu. Obecnie postêpowanie jest
w toku. Osoby, które pojawi³y siê w
sprawie, bêd¹ musia³y udowodniæ, ¿e
s¹ stron¹ i wskazaæ na przes³anki,
które je do tego obliguj¹. Bêdzie to o
tyle trudne, ¿e zgodnie z Art. 28 k.p.a.
stron¹ mog¹ byæ tylko osoby, czyjego
interesu prawnego lub obowi¹zku
dotyczy postêpowanie.
Kodeksowa definicja strony
oznacza, ¿e legitymacja procesowa
przys³uguje wszystkim podmiotom
REKLAMA

zaanga¿owanym w sprawê materialnie. W tej chwili Urz¹d czeka na odpowiedzi mieszkañców.
Druga decyzja tzw. „œrodowiskowa” równie¿ jest w toku. W³aœciwie
jest dopiero w pierwszym etapie realizacji, bowiem inwestor sporz¹dzi³
bardzo niekompletny raport. Zosta³
wiêc wezwany do jego uzupe³nienia.
Choæ wezwanie to zosta³o wystosowane jeszcze w po³owie stycznia, do tej
pory nie ma odpowiedzi z jego strony.
Mimo, ¿e burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski wielokrotnie powtarza³ i t³umaczy³, ¿e przy tej decyzji mieszkañcy maj¹ o wiele wiêksz¹
szansê postawienia veto odnoœnie
wprowadzenia fermy na teren gminy,
to nadal jego s³owa padaj¹ w pró¿niê.
Póki co, i tak zanim zostanie podjêta
jakakolwiek decyzja w sprawie powinno wypowiedzieæ siê starostwo.
Prawd¹ wszak jest, ¿e jeœli starostwo
nie bêdzie widzia³o przeszkód œrodowiskowych, to urz¹d Miasta i Gminy
w³aœciwie nie bêdzie mia³ ¿adnej
mo¿liwoœci zmiany decyzji. Bêdzie
musia³ wydaæ decyzjê zgodnie z zaleceniem starostwa. Dlatego w³aœnie na
tym etapie mieszkañcy mog¹ wypowiedzieæ swoje zdanie i przytoczyæ
argumenty przeciw. Jest to o tyle racjonalne, ¿e tutaj mog¹ wskazaæ konkretne przyczyny swojej niezgody.
Wówczas te¿ burmistrz wszczyna
rozprawkê administracyjn¹, w której
mo¿e wypowiedzieæ siê zarówno inwestor, jak i mieszkañcy. Inna rzecz,
¿e inwestor zawsze mo¿e, a w tym
wypadku i powinien, zaprosiæ mieszkañców na istniej¹c¹ ju¿ fermê w innym regionie i dopiero wówczas rozpocz¹æ rozmowy.
(mm)
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A po gorzelni hula wiatr
(£OBEZ). Obiekt, w którym
mieœci³a siê gorzelnia,
powsta³ jeszcze w 1900 roku.
Mimo tak powa¿nego wieku,
nigdy nie by³ nawet typowany
do wpisu do rejestru
zabytków. O ile obecni
w³aœciciele nie naprawi¹
szkód, jakie poczynili
wywo¿¹c urz¹dzenia
gorzelniane – po obiekcie
mo¿e wkrótce pozostaæ
sterta gruzu.

£obez tak ubogi w zabytki nie
potrafi zadbaæ o to, co ma. Niedawno pisaliœmy o willi, która zosta³a
wyburzona, bowiem nikt nie pomyœla³ o tym, by wpisaæ j¹ do rejestru
zabytków. Pa³ac w Œwiêtoborcu, o
ile nie zostanie teraz sprzedany –
równie¿ ma szansê staæ siê tylko
gruzowiskiem. Kolejn¹ budowl¹
stanie siê gorzelnia, o ile nikt nic nie
zrobi, aby temu przeciwdzia³aæ.
Obiekt maj¹cy 108 lat nie ma ¿adnej
ochrony. A przecie¿ Ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568), na³o¿y³a na gminy obowi¹zek opracowania programów opieki nad zabytkami. Ochronie i opiece podlegaj¹,
bez wzglêdu na stan zachowania: e)
obiekty techniki, a zw³aszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zak³ady
przemys³owe. To widocznie za
ma³o, bowiem ani by³y w³aœciciel –
Agencja Nieruchomoœci Rolnych,
ani konserwator nie zadbali o to, by
£obez móg³ kiedyœ pochwaliæ siê
ceglan¹ gorzelni¹.
Obiekt po by³ej gorzelni w
£obzie zosta³ sprzedany w sierpniu
2006 roku za 177,1 tys. z³ wraz z

maszynami i urz¹dzeniami, bêd¹cymi na jego wyposa¿eniu. Mia³ byæ
przeznaczony pod cele przemys³owe i fabryczne. Póki co, jest skup
z³omu, opa³u i us³ugi przewozowe,
takie przynajmniej widniej¹ szyldy,
ale po halach gorzelni hula wiatr.
Niszczej¹cych obiektów po rozwalonych pegeerach, sprzedanego za
grosze mienia po nich, upadek infrastruktury, maj¹cej zwi¹zek z nimi, to

1439;- z³

nadal obraz nieprzemyœlanej transformacji. Do tego jeszcze niszczej¹ce
pa³ace wokó³, pustostany, obiekty
mieszkalne w bardzo z³ym stanie. Ale
czy tak musi byæ? Czy nie czas wyci¹gn¹æ wnioski i uratowaæ, to co jeszcze
mo¿na? Za kilka lat, jeœli nic siê nie
zmieni, zabytkowe obiekty obejrzeæ
bêdzie mo¿na tylko na zdjêciach, a my
pozostaniemy w otoczeniu bloków z
lat 60. To bêd¹ nasze zabytki. (mm)
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Ksawery Pruszyñski - „...a ci co na wschodzie Polski widzieli jeszcze wylew innych wojsk, ciemnych, obdartych, nieufnych, g³odnych
(...) zalewaj¹cych nasze miasta so³dack¹ szarañcz¹, wiedzieli (...). To podpe³z³a raz jeszcze Azja, sama w upodleniu ¿yj¹ca, innym
upodlenie nios¹ca”.

Jak mamy umieraæ, to wszyscy razem (cz. 3)
(£OBEZ) El¿bieta Stecko i Lidia
Jankowska, to siostry, które swoje najpiêkniejsze lata m³odoœci spêdzi³y w
niewolniczych warunkach na Syberii.
Po powrocie do Polski na tzw. „ziemie
odzyskane”, przez pierwszy miesi¹c nie
mia³y gdzie spaæ, maj¹c w alternatywie
albo pracê w PGR w Œwiêtoborcu, albo
poszukiwanie mieszkania w £obzie na
w³asn¹ rêkê. Rodzina sióstr wybra³a to
drugie. Dom, który zajêli po powrocie
z Syberii, by³ bez mebli, a nawet bez
okien i drzwi. Wydawa³ im siê bardzo
przestronny, wiêc do zamieszkania w
nim poprosili jeszcze jedn¹ rodzinê.
- Wszyscy wiedzieli, ¿e bêdzie wojna z Niemcami, a Ruskie, to byli póŸniej. Jedni byli za Ruskimi, a drudzy za
Polakami. Na wsi byli i prawos³awni i
katolicy, ¯ydów u nas co prawda nie
by³o, ale w mieœcie - tak. Nikt nie zwraca³ uwagi na wyznanie. ¯enili siê miedzy sob¹, przechodzili na inne... Do
tego obojêtnie podchodzili wszyscy.
By³ spokój. Nie by³o nienawiœci. Nigdy
tego nie by³o – wspomina Lidia Jankowska.
W szkole w Baranowiczach uczy³
nas pan Marciuk. Polaków u nas tam na
Kresach za carów, to stale zabierali.
Dlatego zawsze nam powtarza³: „Pamiêtajcie nigdy Rusek ani Niemiec nie
byli Polakowi bratem.” I ja ju¿ te s³owa
zapamiêta³am. 1 wrzeœnia wojna wybuch³a. Niemcy nic nie robili, ani nie bili,
nie marnowali, nic. A Ruscy ju¿ 17
wrzeœnia u nas byli. I przyszed³ taki
Wañka i mówi: „Babuszka daj pokuszat. My dwa tygodnie ju¿ nic nie jedli.”
Taka tam bieda by³a. Ja to strasznie
wœciek³a by³am, bo przyszli 17 wrzeœnia, a ju¿ 4 paŸdziernika tatusia zabrali, bo by³ so³tysem. W pierwszej kolejnoœci to szlachciców, dziedziców, gajowych zabierali.
Jak tatuœ by³ jeszcze w Baranowiczach, to ja jeŸdzi³am do wiêzienia i
podawa³am mu papierosy. A mój tatuœ
nie pali³ i nie pi³. Wozi³am, ¿eby kolegom podawa³. Pewnego dnia posz³am i
powiedzieli mi, ¿e go nie ma i nie wziêli
ode mnie paczuszki dla taty. Wiedzia³am gdzie jest s¹d. Posz³am tam i zobaczy³am kolegê taty, jak siedzia³ na budce. Pokaza³ mi, ¿e ojca tu nie ma. A ojca
ju¿ wywieŸli z Baranowicz do Po³ucka.
Jak nas wywozili na Sybir, to ojciec ju¿
w Katyniu by³. 13 kwietnia nas wywieŸli. Na stacji w Pietropaw³owsku Kirgiz
chcia³ nas do siebie wzi¹æ. Ale Rusek
odepchn¹³ go i powiedzia³, ¿e nas do
ko³chozu zawioz¹, ¿e to bêdzie dobra
wioska. 120 km nas wieŸli a ksiê¿yc by³
raz z prawej, raz z lewej strony... Dróg
przecie¿ takich dobrych nie by³o. Jak nas
przywieŸli, to wysz³a po nas chaziajka
Ukrainka. Ona do nas po ukraiñsku, a my
nic nie rozumieliœmy. To trochê po polsku, trochê po rusku i jakoœ siê dogadaliœmy. U nas na Kresach ró¿ny jêzyk by³
i taki i taki, to cz³owiek rozumia³, a tu...
Dali klucz i powiedzieli: „Tu wszêdzie
doko³a s¹ nasze ziemie.”

ZawieŸli nas tam, a od tatusia nie
mieliœmy ¿adnej wiadomoœci. Na Syberii, to Ukraiñcy byli, ale dobrzy ludzie,
z ka¿dym kawa³kiem siê dzielili. Ich te¿
wywieŸli. Ludzie na Syberii mieszkali
w ziemiankach, tylko domy funkcjonariuszy ko³chozowych, szko³a i œwietlica
by³y drewniane – dodaje Lidia.
Ze wspomnieñ Sybiraków wynika,
¿e Rosjanie nie byli przygotowani na
przyjêcie zes³añców. Z tego powodu
bie¿eñców tymczasowo dokwaterowywano do domów miejscowej ludnoœci,
tak jak by³o w przypadku rodziny Lidii
i El¿biety, lub trzymano kilka dni pod
go³ym niebem. Zes³añcy osiedleni na
stepach, gdzie do najbli¿szego lasu by³o
100 km, musieli zamieszkaæ w ziemiankach, czasami sami je budowaæ, albo
naprawiaæ stare.
Standardowa ziemianka mia³a 10 m
d³ugoœci i 3 m szerokoœci. Domy z darniny najczêœciej by³y budowane we
wg³êbieniu mniej wiêcej jednego metra.
Na podobn¹ wysokoœæ wystawa³y nad
powierzchniê. Mia³y jedn¹, czasami
dwa pomieszczenia. W tym drugim
wypadku zapewnia³a dach nad g³ow¹
dla dwóch rodzin. Bie¿eñcy otrzymywali najczêœciej pokój, a gospodarze
zostawiali sobie kuchniê. Bynajmniej
nie wynika³o to z goœcinnoœci gospodarzy. W kuchni by³ piec, a wobec tego i
ciep³o. By³y tam te¿ naczynia, których
przecie¿ zes³añcy nie mieli ze sob¹.
Œciany zbudowane by³y z wyciêtych na stepie p³atów darni o wymiarach
30x20 cm. Ziemianki oblepiano glin¹
wymieszan¹ z krowim nawozem, by
pozbyæ siê insektów.
- Œciany by³y bieluteñkie – jak?
Przynosiliœmy alabaster i wk³adaliœmy
go do pieca. Potem go wyjmowaliœmy i
szybko œcieraliœmy na proszek. PóŸniej
mieszaliœmy z wod¹ i smarowaliœmy
œciany. W ziemiance by³o czyœciutko –
zapewnia Lidia.
Konstrukcja by³a z belek i desek,
które przydziela³y w³adze. Od w³adz te¿
pochodzi³y ma³e okna i drzwi.
Rodzina sióstr doœæ d³ugo mieszka³a u ró¿nych gospodarzy. Za mieszkanie „przy gospodarzu” trzeba by³o p³aciæ. Umawiano siê, ¿e wynagrodzeniem
za k¹t bêd¹ ubrania czy bielizna poœcielowa. K³opot polega³ na tym, ¿e zes³añcy nie mieli tych dóbr zbyt wiele. Dodatkowych œwiadczeñ na rzecz gospodarzy wymaga³o nierzadko korzystanie
z ich wyposa¿enia. Do gotowania w
piecu do pieczenia chleba potrzebne
by³y garnki w¹skie do³em, szerokie na
górze, tzw. sagany, które wk³ada³o siê i
wyjmowa³o specjalnym kijem z wide³kami. Gospodarze wprawdzie u¿yczali
ich Polakom, ale oczekiwali za to czegoœ w zamian. P³acono zarówno tym, co
siê ze sob¹ zabra³o, jak i prac¹ na rzecz
gospodarza.
Lidia, pracowa³a na stepie przy bydle. Czêsto wiêc spa³a w jurcie. El¿bieta, jako m³odsza, mia³a l¿ejsz¹ pracê i
mog³a byæ z rodzin¹ w ziemiance.
Ukraince w podziêkowaniu za przyjê-

cie plewi³y ogródek, pomaga³y w domu.
PóŸniejszym swoim gospodarzom równie¿ stara³y siê pomóc jak potrafi³y.
Odk¹d mog³y pracowaæ w ko³chozie ich
status siê poprawi³.
Najgorsze by³y zimy, trwa³y pó³
roku, a temperatury siêga³y -50 st. C.
Œnieg zasypywa³ domy, trzeba by³o
kopaæ tunele od s¹siada do s¹siada.
Dlatego w³aœciwie do zimy przygotowywano siê tu¿ po jej zakoñczeniu.
Najwiêkszym problemem na stepie,
by³o zdobycie opa³u. Las oddalony by³
o 100 km, w pobli¿u by³y tylko zagajniki brzozy kar³owatej. Opa³ trzeba by³o
przynosiæ na w³asnych plecach z zagajnika oddalonego o wiele kilometrów.
Zim¹ by³y to wyprawy nie tylko bardzo
wyczerpuj¹ce, wszak brnê³o siê po pas
w œniegu, ale i niezmiernie ryzykowne.
Wyg³odnia³e wilki czyha³y na nieostro¿nych.
Dlatego podstawowym opa³em by³
tu tzw. kiziak. Gor¹ce letnie s³oñce na
stepie wysusza³o niemal na wiór zwierzêce odchody, które doskonale nadawa³y siê do palenia. By³a te¿ mo¿liwoœæ
mieszania œwie¿ych odchodów zwierzêcych z sieczk¹ i wod¹, formowania w
kszta³cie „cegie³ek” i suszenia na s³oñcu. Prócz kiziaka zbierano równie¿
krzaki burzanu oraz ³odygi pio³unu,
które na stepie dochodz¹ do 2 m wysokoœci. Z popio³u pio³unu sporz¹dzano
³ug, który zastêpowa³ myd³o.
- Dostaliœmy wiadomoœæ od tatusiowej siostry Marii Marluk z Krasnojarskiego Kraju, ¿e 21 czerwca 1941 roku
aresztowali jej mê¿a Albina, a j¹ z
czwórk¹ dzieci: Janin¹ – 10 lat, Stanis³awem – 7 lat, Celin¹ – 5 lat, Stanis³awa – 1 rok zosta³a wywieziona do Krasnojarskiego Kraju. Pracowa³a w Tajdze, urodzi³a tam dwoje bliŸni¹t (gdy j¹
wywozili z Polski by³a w 9 miesi¹cu
ci¹¿y). Jedno z bliŸni¹t wkrótce zmar³o
z powodu braku pokarmu, piêcioro
dzieci te¿ nie by³a w stanie wykarmiæ,
bo to co dosta³a za swoj¹ pracê, nie
wystarcza³o na ¿ycice. Napisa³a do nas
list, aby j¹ i dzieci ratowaæ. Mamusia
powiedzia³a: „Jak mamy umieraæ, to
wszyscy razem”. Po przyjeŸdzie do nas
do Pietrówki w 1943 r. z wycieñczenia

zmar³o dwoje dzieci – drugie z bliŸni¹t,
które mia³o 1,5 roku i dziewiêcioletnia
Celina.
W tym czasie warunki bytowe by³y
bardzo ciê¿kie. Na nieszczêœcie w tym
roku nie by³o urodzaju. Nasta³y ciê¿kie
czasy. W ko³chozie z g³odu zdycha³a
trzoda, która by³a zakopywana. W nocy
Polacy odkopywali te byki i miêso przynosili do domu i gotowali do jedzenia.
Ciocia równie¿ nam przynosi³a i jedliœmy ze smakiem. G³ód dokucza³ coraz
bardziej. Modliliœmy siê do Pana Boga
o przetrwanie, a czasem, aby jutro siê
nie obudziæ.
Potem by³a amnestia. Wypuœcili tatusia z Kujbyszewa, lecz jeszcze wykorzystali i wys³ali do prac ¿niwnych do Ufy, a
w zimie pozwolili jechaæ do rodziny.
By³a ju¿ zima kiedy tatuœ wróci³ do
nas Ze stacji Pietruchowo szed³ 120 km.
Zajê³o mu to tydzieñ. Odpoczywa³ po
drodze przy stogach siana. By³ wyg³odnia³y i zawszony. Kiedy zdj¹³ kufajkê, to
my na œniegu przewraca³yœmy to ubranie
kijem, a wesz by³o ca³e mrowisko.
Cieszyliœmy siê bardzo, ¿e znowu
jesteœmy razem. Wkrótce dostaliœmy
osobn¹ ziemiankê bez gospodarzy, lecz
musieliœmy siê podzieliæ. Nasza rodzina, mama tatuœ i my cztery córki przenieœliœmy siê do innej ziemianki a ciocia Nadzieja i ciocia Maria z dzieæmi
zostali w tej samej ziemiance.
Nasz tatuœ by³ z³ot¹ r¹czk¹. Wszystko potrafi³ zrobiæ. Zosta³ zatrudniony w
ko³chozie. Ponaprawia³ bryczki, chom¹ta, wszelk¹ uprz¹¿, wiatraki, a wieczorami naprawia³ walonki dla ko³choŸników.
(Walonki (ros. Âà?ëåíêè) – ciep³e buty do
kolan, które nie przepuszczaj¹ wody.
Spód by³ ze skóry, a cholewa z grubego
filcu – przyp. red.). ¯ycie siê nam polepszy³o. Ko³choŸnice da³y ró¿ne stare
walonki, które tatuœ zreperowa³. Podszy³
i ju¿ mieliœmy w czym chodziæ. Kiedy
tatuœ zreperowa³ m³yn wiatrowy, to zatrudnili go jako m³ynarza.
Ja przychodzi³am pomagaæ kiedy
by³ silny wiatr i nauczy³am siê obs³ugiwaæ wiatrak, to wtedy zarz¹d Ko³chozu
narzuci³ tatusiowi, by zbudowa³ cielêtnik, a mnie zatrudnili jako m³ynarkê –
uzupe³nia El¿bieta.
Cdn.
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Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek...

Rambit Wielkanocny
(RESKO). Tradycj¹ Przedszkola Miejskiego w Resku s¹ spotkania
wielkanocne integruj¹ce spo³ecznoœæ przedszkoln¹. Tegoroczny
„Rambit wielkanocny” zaplanowany zosta³ jako próba integracji we
wspólnych zabawach przedszkolaków i pierwszoklasistów ze Szko³y
Podstawowej w Resku.
Celem takich spotkañ jest przybli¿enie tradycji i symboli Œwi¹t
Wielkanocnych, wytworzenie radosnego oczekiwania na œwiêta. W
organizacjê powy¿szej imprezy za-

anga¿owali siê nauczyciele, dzieci i
rodzice. Poszczególne grupy wiekowe prezentowa³y wiersze, piosenki, rymowanki, tañce nawi¹zuj¹ce do tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Spotkanie to by³o równie¿
okazj¹ do wys³uchania poezji o
zwyczajach œwi¹tecznych, prezentowanej w ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” przez rodzica z
grupy dzieci czteroletnich pana
Emila Lewandowskiego oraz przez
nauczycielkê klasy I c pani¹ mgr
Ewê Kwiatanowsk¹.
Charakter spotkania podkreœli³y
konkurencje i zabawy ruchowe z
jajkiem. Na zakoñczenie wszyscy
zostali obdarowani upominkami.
Warto podkreœliæ, ¿e dzieci w
przedszkolu tak¿e w inny sposób poznawa³y zwyczaje wielkanocne. W
okresie przedœwi¹tecznym wykona³y
ozdoby, które s³u¿y³y do dekoracji sal
oraz do sprzeda¿y na Kiermaszu Wielkanocnym. Rada Rodziców Przedszkola by³a inicjatorem wielkanocnej
zbiórki ¿ywnoœci dla rodzin o trudnej
sytuacji materialnej z naszej placówki.

Pragniemy, aby Œwiêta Wielkanocne kojarzy³y sie dzieciom nie
tylko z zaj¹cem przynosz¹cym upominki, ale tak¿e z dzieleniem siê
jajkiem podczas spotkañ rodzinnych i dzieleniem siê wszystkim,
choæby tylko radoœci¹.
Zdrowych, pe³nych wiosennej
radoœci i nadziei Œwi¹t Wielkanocnych ¿ycz¹
wszystkim czytelnikom dzieci i
pracownicy Przedszkola Miejskiego w Resku.

Œmieci na dziko w mieœcie

Wiêcej przedszkoli

(RESKO). Œrednio co dwa
lata Gmina zmuszona jest
do usuwania dzikiego
wysypiska zlokalizowanego
pomiêdzy ul. Stodóln¹, a ul.
Wojska Polskiego. Na
pocz¹tku marca na ten cel
wydano 10 tys. z³.

œmieci. Pod os³on¹ nocy na teren
dzikiego wysypiska pomiêdzy ul.
Stodóln¹ a Wojska Polskiego podje¿d¿aj¹ ci¹gniki za³adowane œmieciami i tam mieszkañcy pozbywaj¹
siê swoich odpadów. Gmina, jako
w³aœciciel dzia³ki, zobowi¹zana jest
do likwidacji takich miejsc.
Póki co, patrole nie daj¹ efektu,
byæ mo¿e dlatego, ¿e te maj¹ miejsce w ci¹gu dnia, a œmieci wywo¿one s¹ nocami. Czasami warto by
by³o, gdyby patrole s³u¿b mundurowych znalaz³y siê tutaj po zmierzchu. Tym bardziej, ¿e teren przy
wyjeŸdzie z Reska w kierunku P³otów od lat upatrzy³y sobie osoby
podrzucaj¹ce œmieci.
(mm)

£OBEZ. W tej gminie zwiêkszy siê iloœæ przedszkoli o trzy. Na
pocz¹tku stycznia pisaliœmy, ¿e
ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego powstawaæ bêd¹ Ma³e Przedszkola. Ju¿
wiadomo, ¿e zostan¹ za³o¿one w
osiedlu H. Sawickiej, w Wysiedlu
oraz w Be³cznej.

Op³aty za psy

(£OBEZ). £obeskie przedszkole przygotowa³o projekt, maj¹cy wyrównywaæ szanse edukacyjne m.in. dzieciom zagro¿onym
zaniedbaniem pedagogicznym.

Bezmyœlnoœæ i samowola mieszkañców Reska i okolic powoduje, ¿e
œrednio co dwa lata Gmina zamiast
wydaæ pieni¹dze na wykonanie remontów, nowych punktów œwietlnych itp. przeznacza œrodki finansowe na usuwanie dzikich wysypisk

Plac dla
najm³odszych
(RESKO). Ju¿ zosta³ zamówiony plac zabaw dla dzieci. NajpóŸniej w czerwcu bêd¹ z niego
korzystaæ najm³odsi reskowianie.
W zwi¹zku z tym, i¿ plac zabaw w parku cieszy siê niezmiernym powodzeniem, Magistrat zamówi³ ju¿ kolejny, który bêdzie
s³u¿y³ dzieciom z osiedla. Plac
zabaw, za 30 tys. z³, bêdzie taki
sam jak w parku.
(mm)

(WÊGORZYNO). Na terenie
miasta i gminy stawka roczna op³aty
od posiadania psa wynosi 25,00 z³.
Nale¿y j¹ wp³aciæ bez wezwania do
koñca marca.
Od op³aty od posiadania psów
zwolnieni s¹: emeryci i renciœci zamieszkuj¹cy na terenie so³ectw oraz
osoby posiadaj¹ce dwa psy utrzymywane w celu pilnowania nieruchomoœci
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ osób fizycznych. Z op³aty za
jednego psa zwolnione s¹ równie¿
osoby bezrobotne bez prawa do
zasi³ku zarejestrowane w Powiatowym
Urzêdzie Pracy.
(m)

Przypominamy, ¿e do wykorzystania w lata 2007-2013 jest w naszym województwie 306 mln euro.

Z tych œrodków bêd¹ pokryte zarówno zajêcia, posi³ki dla milusiñskich,
jak i wyposa¿enie dla wychowawczyñ. Grupy bêd¹ liczy³y po oko³o
25. dzieci w ka¿dym przedszkolu.
W œwietlicach, w których rano
dzia³aæ bêd¹ przedszkola dla najm³odszych, popo³udniami odbywaæ
siê bêd¹ zajêcia dla dzieci starszych.
Tym sposobem obiekty bêd¹ w pe³ni
wykorzystane, a najm³odsi otrzymaj¹
szansê na wyrównanie poziomu przygotowania do nauki szkolnej. (mm)

Niech siê dzieci œmiej¹,
niech bêd¹ radosne

Wiedz¹c jak wa¿na jest edukacja wczesnoszkolna i jaki ma wp³yw
na póŸniejsze wyniki w nauce dyrekcja Miejskiego Przedszkola w
£obzie stara siê o wsparcie z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, który finansuje, projekt maj¹cy na celu
zmniejszenie ró¿nicy w rozwoju
dzieci w wieku przedszkolnym.
Nie oby³o siê bez ma³ych perturbacji, bowiem, jak siê okaza³o, z
projektu wykreœlono szeœciolatków,

co by³o niema³ym zaskoczeniem,
tym bardziej, ¿e obowi¹zek szkolny
dla nich ma wejœæ dopiero w roku
2009, czyli w chwili gdy bêdzie
koñczy³ siê projekt przygotowywany przez Miejskie Przedszkole. Ta
patowa sytuacja spowodowa³a, ¿e
dzieci w tym wieku nie mog¹ byæ
objête realizacj¹ projektów ani
przedszkolnych, ani szkolnych.
Z pozyskanych funduszy dzieci
mog³yby m.in. uczyæ siê jêzyków
obcych w ramach dodatkowych zajêæ.
Po poprawkach wsparciem ma zostaæ
objêtych oko³o 300. dzieci w wieku od
3 do 5 lat oraz 10. dzieci niepe³nosprawnych. Z programu wykreœlono
132 szeœciolatków.
(mm)
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Co z niepodleg³oœci¹ RP?

Œwiêta Wielkanocne oraz
Wielki Tydzieñ up³ynê³y w
Polsce jakby dwoma nurtami –
tym tradycyjnym religijnym i
tym medialno-politycznym.
Jak zwykle pe³ne koœcio³y,
g³êbsza refleksja moralna,
podreperowanie w³asnego sumienia, odnowienie wiêzi rodzinnych.
A z drugiej strony – media z poprawn¹ politycznie elit¹, bez ¿adnych skrupu³ów, bez najmniejszego
szacunku dla œwiêtuj¹cych Polaków
wchodzi³y do naszych domów przez
ekrany telewizyjne i na ³amach gazet
z nieustaj¹c¹ propagand¹ dobrobytu pod skrzyd³ami Unii Europejskiej.
Te elity wiedz¹ wszystko, jak
uszczêœliwiæ Polaków. ¯adne referendum niepotrzebne, bo i tak prawie nikt nie czyta³ Traktatu Reformuj¹cego, a gdzie tu mówiæ o zrozumieniu jego celowo pokrêconej treœci.
Tymczasem, gdy zawiera siê jak¹kolwiek umowê na zakup towaru
czy us³ugê na ogó³ dok³adnie czytamy jej treœæ, aby poznaæ pe³ne warunki transakcji. Czym jest wobec
tego taki akt prawny jak Konstytucja
Europejska? Kto nas, Polaków, chce
pozbawiæ nale¿nego prawa do pe³nego jej poznania i tak uporczywie
przymusza do kupienia przys³owiowego kota w worku?
Okazuje siê, ¿e podobne dylematy prze¿ywaj¹ tak¿e inne narody
europejskie, gdzie socjalistyczno –
liberalne rz¹dy chc¹ równie pospiesznie same, bez udzia³u swoich
obywateli, a nawet wbrew ich woli,
ratyfikowaæ Traktat Lizboñski.
Wed³ug danych sprzed kilku
dni, w Polsce za referendum opowiada siê oko³o 74%, w Irlandii –
87%, w Wielkiej Brytanii – 83 %, we
Francji - 81 %, w Niemczech -77%,
we W³oszech -70%, najmniej w S³owenii – 55%. Najdalej chyba „poszed³” prezydent Francji N. Sarkozy, który po prostu zlikwidowa³
ustawê o referendum.
Na tym przyk³adzie widaæ wyraŸnie, dlaczego obecni architekci
Unii Europejskiej tak bardzo boj¹
siê otwartej demokracji, której
zreszt¹ maj¹ pe³ne usta. Miêdzynarodowa umowa traktatowa to nie
sprzeda¿ u¿ywanego samochodu
czy mebli – to najwy¿szej wagi
uk³ad, na mocy którego Rzeczpospolita przestaje byæ w pe³ni suwerennym pañstwem, podporz¹dkowuj¹c nasz¹ Konstytucjê Traktatowi
Reformuj¹cemu. W tak donios³ym
wydarzeniu ¿aden rz¹d nie ma prawa do decydowania za naród, i po to
jest w³aœnie specjalny system demokracji bezpoœredniej, czyli referendum.
Tymczasem jedna z naczelnych
twórców paneuropejskiego imperium Angela Merkel, w ukryciu
przed spo³eczeñstwem, po prostu

wyrzuca ze swojego otoczenia wszystkich eurosceptyków i poleca w³adzom
wszystkich pañstw Unii, ¿eby nie dopuœci³y u siebie do referendów. Takie
represje spotka³y tak¿e dwóch polskich prawicowych europos³ów, którzy wnioskowali o powszechne referendum w sprawie ratyfikacji. Miêdzynarodówce brukselskiej bardzo zale¿y,
aby to w³aœnie z katolickiej Polski wyp³yn¹³ przyk³ad ratyfikacji parlamentarnej i jak widaæ, obecna koalicja RP
bardzo siê o to stara.
W tej sytuacji wielu ludzi czuje siê
bardzo zdezorientowanych, sko³owanych i dla œwiêtego spokoju sk³onnych
nawet uwierzyæ w jakieœ mgliste obietnice o szczêœliwej przysz³oœci.
Warto wiec pog³êbiæ swoj¹ wiedze
o elementy, które nie znajd¹ siê na
³amach oficjalnych, „poprawnych politycznie mediów”.
Pocz¹tki wspólnoty unii europejskiej siêgaj¹ ju¿ 1957 roku i zosta³y
ujête w Traktacie Rzymskim ustanawiaj¹cym wspólnotê pañstw, ojczyzn i
kultur na fundamencie idei chrzeœcijañskich. Coœ jednak bardzo z³ego siê
sta³o ze wspólnot¹ europejsk¹, kiedy
stopniowo zaczêli j¹ opanowywaæ
otwarci wrogowie chrzeœcijañstwa,
ró¿nej maœci libera³owie i jakieœ ukryte oœrodki dyspozycyjne. W Maastricht
w 1991 r. ustanowiono ju¿ „now¹”
uniê o charakterze ateistycznym, dyktatorsk¹, wyrachowan¹, zimn¹ i super
biurokratyczn¹, w której pierwsze
skrzypce przejê³y Niemcy przy wsparciu Anglii i Francji. Jeszcze nie zostaliœmy pe³nymi cz³onkami Unii, a centralne sterowanie odczuwamy ju¿ w
ca³ej naszej gospodarce (redukcja floty rybackiej, limity cukrowe, mleczne
i wiele innych). A ingerencja w sferê
kultury, obyczajów i religii to ju¿ próba demonta¿u narodowoœci, a w konsekwencji – pañstwa.
Czym zatem tak naprawdê jest
Unia Europejska? - wspólnot¹ narodów, super-pañstwem, czy imperium?
Dziœ okreœlenia „imperium” u¿ywa ju¿ sam przewodnicz¹cy Jose Manuel Barroso. Zreszt¹ czy nie dowodz¹
tego zapisy wyjête z Traktatu Reformuj¹cego.
1. U.E. otrzymuje pe³n¹ osobowoœæ prawn¹ jako organizm pañstwowy.
2. U.E. bêdzie mia³a jedn¹ konstytucjê w postaci traktatu, który bêdzie mia³ pierwszeñstwo przed konstytucjami krajowymi.
3. Jedna wspólna w³adza wykonawcza (komisja)
4. Wspólna w³adza s¹downicza o
hierarchii nadrzêdnej nad s¹dami krajowymi.
5. Wspólny prezydent.
6. Wspólne ministerstwo spraw
zagranicznych i obrony.
7. U.E. bêdzie mia³a zwierzchnictwo nad wszystkimi g³ównymi instytucjami pañstw cz³onkowskich
8. Parlamenty krajowe podlegaj¹
P.E., wiec musz¹ przyj¹æ podstawowe
jego ustawy.

9. U.E. bêdzie wydawa³a œciœle
obowi¹zuj¹ce ustawy, a nie tylko zalecenia czy dyrektywy.
10. Dla pañstw z walut¹ Euro bêdzie obowi¹zywa³ wspólny Bank
Centralny.
11. Inicjatywê ustawodawcz¹ bêdzie mia³a tylko Komisja Europejska.
Oraz wiele jeszcze innych, jak
wspólny kodeks karny, wspólne podatki dla ca³ej Unii, tylko nigdzie nie
mówi siê o dochodach obywateli.
Unia mo¿e decydowaæ o eksploatacji morskich zasobów biologicznych, ingerowaæ w wielk¹ ekologiê
(Rozpuda), czy wp³ywaæ na politykê
pieniê¿n¹, jednym s³owem – wszêdzie.
Chyba wystarczy argumentów,
aby odpowiedzieæ jednoznacznie na
postawione wy¿ej pytanie – czym
U.E. jest. Politycy, którzy temu zaprzeczaj¹ lub tê prawdê ukrywaj¹, na
pewno nie reprezentuj¹ polskiego
interesu narodowego. Rzeczypospolita utraci po raz kolejny swoj¹ suwerennoœæ i to w pewnym sensie na
w³asne ¿yczenie.
S³yszy siê g³osy i opinie, ¿e nie
mamy innego wyjœcia, ¿e niby taka
jest dziejowa koniecznoœæ, ¿e zostaniemy rzekomo na jakimœ koñcu. Nic
bardziej niem¹drego i pokrêtnego!
Ka¿da umowa, nawet traktatowa, mo¿e byæ powielekroæ uzgadniana, korygowana, byle nie na kolanach, bo wtedy naprawdê bêdziemy
traktowani marginalnie.
Polska ma szczególne prawo do
obaw i niepokoju, bo wynika ono z
bolesnych doœwiadczeñ historycznych. Niepodleg³oœæ traciliœmy wiele razy, odzyskiwaliœmy krwi¹ niepoliczalnych ofiar. Mamy równie¿ prawo nie ufaæ dzisiejszym lewicowym
orêdownikom pospiesznej ratyfikacji, bo to ich pokoleniowi poprzednicy odegrali tak haniebn¹ rolê w tzw.
umacnianiu totalitarnej w³adzy ludowej z nadania rosyjskiego. Dziœ staj¹
znowu jako pierwsi w kolejce pod
inn¹ w³adzê.
Pomyœleæ, ¿e Unia mia³a byæ
Wspólnot¹ Ojczyzn, wspólnot¹ suwerennych pañstw narodowych, posadowion¹ na mocnych fundamentach dziedzictwa chrzeœcijañskiego.
Tak¹ Uniê widzieli jej Ojcowie, tak¹
b³ogos³awili papie¿e, tak¿e nasz rodak Jan Pawe³ II i tak¹ popar³o by w
zgodzie ze swym sumieniem nawet
90 % Polaków. W tej sytuacji rodzi
siê wniosek, ¿e warto kierowaæ siê
roztropnoœci¹, która wynika z wiedzy historycznej oraz w³asnym sumieniem. A to sumienie podreperowane na Œwiêta Wielkanocne bêdzie
najlepszym drogowskazem.
I na koniec refleksja... Staro¿ytne przes³anie zawarte w hymnie Kleantesa - Volentem fata ducunt, noletem autem trachunt - ludzi zgadzaj¹cych siê ze z³¹ rzeczywistoœci¹ losy
wiod¹, a nie zgadzaj¹cych siê wlok¹,
oczywiœcie do tego samego.
Bronis³aw Micek
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Prokuratura powinna wszcz¹æ
sprawê z urzêdu o znies³awienie
funkcjonariusza publicznego

Towarzystwo na rzecz
rozwoju g³upoty wci¹ga
i wykorzystuje
To, że niektórzy mieszkańcy gminy Węgorzyno lubują się w donosach, szkalują w gazetkach, ciągają po sądach to wie już cały powiat, a
może i pół kraju. Jednak tego mało. Ostatnio znowu wychynęła z nicości sprawa marna, ale jak
zwykle z takimi bywa - głośna.
Oto jedna z mieszkanek Chwarstna – Barbara P. napisała „oświadczenie”, że była przez
radną Jadwigę Kamińską nakłaniana do potwierdzenia na piśmie wcześniejszych słów, jakoby
burmistrz Grażyna Karpowicz pozwoliła meldować w mieszkaniach Niemców. Rzecz dotyczy
toczącej się w łobeskim sądzie sprawy o poświadczanie nieprawdy przy meldowaniu Niemców, którzy te fikcyjne meldunki wykorzystywali
do zrobienia praw jazdy (tańszego w Polsce).
Radna Kamińska tłumaczy, że pani P. dzwoniła wcześniej i prosiła o pomoc w tej sprawie,
więc udała się do niej i tylko poprosiła, by ta na
piśmie potwierdziła to, co mówiła przez telefon.
Po kilku dniach wybuchła afera, bo pani
P. napisała, i owszem, oświadczenie, ale...
na radną Kamińską, zarzucając jej między innymi protekcję.
Na czyje życzenie to napisała, nie wiadomo,
ale faktem jest, że zaniosła je do urzędu miejskiego (też nie wiadomo dlaczego akurat tutaj), ale tu
już wiedziano, co z nim zrobić. Burmistrz Karpowicz zapakowała je w kopertę i złożyła zawiadomienie do prokuratury w Łobzie o popełnieniu
przestępstwa przez radną.
Sprawa ma dotyczyć, jak podał „Nowy Tygodnik Łobeski”, rzekomego nakłaniania do składania fałszywych zeznań. I nad tym się zadumałem.
Bo pani Barbara P. jako oskarżona w sprawie
„meldunkowej Niemców” zeznań nie składa, bo
takowe składają tylko świadkowie, którzy są
pouczani o grożących im konsekwencjach.
Oskarżony może odmówić składania wyjaśnień,
a nawet kłamać we własnej sprawie. Czy w takim
razie można nakłaniać kogoś do składania fałszywych zeznań, których nie składa?
Dlaczego pani Barbara P. napisała
„oświadczenie” i zaniosła je do urzędu, a pani
burmistrz użyła go do zawiadomienia prokuratury? Być może ma to związek z kilka dni temu
wyemitowanym programem w szczecińskiej
telewizji o sprawie „meldunkowej” Niemców.
Otóż na zakończenie programu wypowiedział
się w nim publicznie pan Paweł Bot, na co
dzień radny powiatu i urzędnik zatrudniony w
urzędzie miejskim w Węgorzynie. Z zatroskaniem powiedział, że będzie udzielał pomocy
oskarżonym w tym procesie.
Zważywszy, że część spośród kilkunastu
oskarżonych przyznała się do złamania prawa i
poddała się samoukaraniu, ocena tego czynu
jest jednoznaczna – chcieli się oni wzbogacić
łamiąc prawo. Ktoś je ustanowił i zwłaszcza
urzędnicy oraz radni powinni go przestrzegać,
nawet jak się z nim nie zgadzają. Jest inna droga,
by je zmieniać, ale nie można wyrażać publicznie
aprobaty dla jego łamania. Chyba, że urzędnicy
wiedzieli o tym i teraz chroniąc rzekomo pokrzywdzonych chcą chronić własne tyłki. Sąd powinien
to dogłębnie wyjaśnić.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wciągają w swoje brudne gierki biednych i mało zorientowanych ludzi.
Pani Barbara P. może nawet nie wiedzieć,
że to co zrobiła, to jest zniesławienie funkcjonariusza publicznego i jest na to paragraf i może
ponieść odpowiedzialność karną. Tym bardziej,
że nie ma na swoje „oświadczenie” żadnych
dowodów, więc sprawę z góry ma przegraną, bo
to ona będzie musiała udowodnić prawdziwość
swoich oskarżeń, jeżeli zostanie o zniesławienie
oskarżona. Ale pani burmistrz powinna mieć trochę więcej oleju w głowie i nie wystawiać tej biednej kobiety na takie doświadczenie. No, chyba że
zjawi się pan Paweł Bot i pomoże zrobić ze
sprawcy... ofiarę.
Kazimierz Rynkiewicz
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Tragiczny los niemieckiej dywizji

Marcin Kuchto
5) Tragiczny los niemieckiej
163 Dywizji Piechoty
10 Korpusu SS walcz¹cej
na ziemi drawskiej
z oddzia³ami polskim w
lutym i marcu 1945 roku.
163 Dywizja Piechoty zosta³a
utworzona 18 XI 1939 r. w Niemczech. Jej dowódc¹ 29 XII 1942 r.
zosta³ genera³ porucznik Karl Rubel.
Walczy³a ona w sk³adzie XXXVI Korpusu Armijnego 20 Armii Górskiej na
froncie wschodnim na Finlandii i Karelii. W zwi¹zku z pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ militarn¹ na Pomorzu Zachodnim i koniecznoœci¹ zapewni³a si³ dla
Grupy Armii „Wis³a”, 163 Dywizja
Piechoty zosta³a wy³¹czona 19 I 1945
r. z podporz¹dkowania 20 Armii Górskiej. 10 II 1945 r. przyby³a ona do
Szczecina, celem odebrania rozkazów bezpoœrednio w dowództwie II
Okrêgu Wojskowego. 10 lutego zosta³a najpierw skierowana pospiesznie na po³udnie w rejon radzieckiego
przyczó³ka pod Kostrzyniem, sk¹d 14

II zosta³a odwo³ana ponownie do
Szczecina, w zwi¹zku z planowan¹
niemieck¹ kontrofensyw¹. 17 II transporty z jednostkami dywizji dotar³y
do stacji wy³adowczych w rejonie
Chociwla i Iñska. Stamt¹d wyruszy³a
w nakazane rejony koncentracji na
po³udnie od Drawska Pomorskiego i
Z³ocieñca. 21 II oddzia³y dywizji zluzowa³y 5 Dywizjê Strzeleck¹ przed
frontem 1 Armii Wojska Polskiego w
rejonie Wierzchowa, ¯abina i Borujska - na tzw. pozycji ryglowej.
By³ to ostatni pas umocnieñ niemieckich na Pomorzu Œrodkowym.
Sk³ada³ siê z jednej do trzech linii
okopów. Poza fortyfikacjami typu
sta³ego (w rejonie Nadarzyc), Niemcy przekszta³cili w punkty oporu szereg miejscowoœci jak: Bêdlino, Borujsko, Wierzchowo, ¯abinek. Tu zosta³ podjêty g³ówny wysi³ek obronny.
Pozycja ryglowa pod wzglêdem wojskowym by³a obron¹ typu polowego,
obsadzon¹ g³ównie przez piechotê,
ale o s³abych si³ach artylerii i wojsk
pancernych, z tym, i¿ wiêkszoœæ si³
obronnych wysuniêta by³a na przednie linie. Wojska niemieckie (w tym i
163 Dywizja Piechoty) broni³y siê tu
przez okres 3 tygodni, nie dopuszczaj¹c w ten sposób do rozwiniêcia siê
dzia³añ 1 Armii Wojska Polskiego w
kierunku Ba³tyku. Mimo mia¿d¿¹cej
przewagi atakuj¹cych oddzia³ów polskich, zaprawione w bojach jednostki
niemieckiej 163 Dywizji Piechoty odpar³y ich natarcia na dobrze przygoto-

wan¹ pozycjê pod Wierzchowem.
Kiedy jednak dywizja odpiera³a ataki
z „ogromn¹ determinacj¹ i odwag¹”
wojska polskiego, jej los by³ ju¿ przypieczêtowany.
1.III.1945 r. wojska 1 Frontu Bia³oruskiego, dzia³aj¹c z zamiarem wyeliminowania z walki pomorskiego
zgrupowania Wehrmachtu (Grupy
Armii „Wis³a”) wykona³y druzgoc¹ce uderzenie w rejonie Recza. Niemiecka 5 Dywizja Strzelecka niemal
natychmiast uleg³a (z powodu wyczerpania walkami pod Miros³awcem). Jej czo³owe oddzia³y 56 Pu³ku
Strzeleckiego zosta³y rozniesione na
strzêpy przez 2-godzinn¹ nawa³ê artyleryjsk¹. W wy³om wdar³a siê radziecka piechota 3 Armii Uderzeniowej. 1 Gwardyjska Armia Pancerna
genera³a Kadukowa na po³udniu wysz³a ju¿ w przestrzeñ operacyjn¹.
Wielokilometrowe kolumny pancerne i zmechanizowane ruszy³y na pó³noc. I w ten sposób 163 Dywizja Piechoty zosta³a odciêta. Z 3 na 4 III 1945
r. jej jednostki wskutek ponurych
wieœci z zachodu rozpoczê³y odwrót
w kierunku na Drawsko. Poszczególne oddzia³y 163 Dywizji Piechoty
schodzi³y z pozycji ryglowej w ró¿nym czasie, na drogach panowa³ potworny œcisk cofaj¹cych siê jednostek
wojskowych i taborów cywilnych.
Brak ³¹cznoœci i zerwane linie telefoniczne dope³nia³y chaosu. 5 III 1945
r. wiêkszoœæ si³ 163 Dywizji Piechoty
znajdowa³o siê w Rydzewie (10 km na
pó³noc od Drawska).W pobliskim
Nêtnie (1,2 km od Rydzewa) i Ro¿nowie kwaterowa³y ju¿ sztaby dwóch
dywizji niemieckich: 402 zapasowej
(dowódca genera³ S. von Schleinitz –
wziêty do niewoli 16.III) i 5 lekkiej
(genera³ Sixt). 163 Dywizja Piechoty
jak i wy¿ej wymienione oddzia³y zosta³y okr¹¿one przez wojska radzieckie i polskie w tzw. kotle œwidwiñskim (na terenie o wymiarach 20 x 20
km znajdowa³o siê od 15 do 20 tys.
¿o³nierzy niemieckich oraz wielkie

iloœci sprzêtu bojowego, setki dzia³ i
moŸdzierzy oraz kolumny transportowe). Nikt nie mia³ pojêcia, gdzie s¹
inne jednostki i jak daleko wtargn¹³
nieprzyjaciel.
W tej sytuacji genera³ Rubel zwo³a³ oficerów dywizji. Spotkanie to
mia³o nad wyraz burzliwy przebieg.
Genera³ obwieœci³, ¿e 163 Dywizja
Piechoty zostaje rozwi¹zana, sprzêt
ciê¿ki zniszczony, a oddzia³y maj¹
podzieliæ siê na III grupy bojowe i
przebijaæ siê na w³asn¹ rêkê. W imieniu oficerów wyst¹pi³ dowódca 234
Pu³ku Artylerii, Oberst Hellmann
twierdz¹c, i¿ dywizja ma szanse przebiæ siê jedynie jako zwarty oddzia³
przez s³abe jednostki nieprzyjaciela.
Z pozycji pod Wierzchowem uda³o
siê przecie¿ wyprowadziæ niemal ca³y
ciê¿ki sprzêt, a morale wojska by³o
jeszcze wci¹¿ wysokie. Genera³ w odpowiedzi zaproponowa³ Hellmannowi przejêcie dowodzenia. Ten odpar³,
¿e kilka godzin wczeœniej zrobi³by to
bez wahania, ale teraz rozk³ad dywizji posun¹³ siê zbyt daleko (przyst¹piono ju¿ do niszczenia dzia³ i pojazdów, rozpuszczania koni po okolicy).
Atmosfera klêski zaci¹¿y³a nad
zwartymi jak dot¹d oddzia³ami. Trzy
du¿e grupy marszowe dywizji wyruszy³y w rozbie¿nych kierunkach oko³o godziny 22.00 - 5.III.1945 r. Wed³ug listu adiutanta dywizji majora
Ehlera do ¿ony genera³a Rubela, dowódca znajdowa³ siê w niewielkiej
grupie sk³adaj¹cej siê z ¿o³nierzy batalionu fizylierów i 234 batalionu pionierów. Wyruszy³a ona tylko z broni¹
rêczn¹, kieruj¹c siê niemal dok³adnie
na zachód. Maszerowano nocami unikaj¹c kontaktu z wrogiem. Noc¹ z 7
na 8 marca wieczorem, grupa ta liczy³a ju¿ tylko 30-40 ¿o³nierzy (wed³ug
innych informacji tylko 10-15 osób),
kiedy wysz³a z lasów na skraju niedu¿ej wioski, sk³adaj¹cej siê z pojedynczych gospodarstw rozrzuconych
luŸno w terenie co kilkaset metrów.
Okolica zatem niemal idealnie nada-
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walcz¹cej na Pomorzu
wa³a siê na kryjówkê. Wybrano maj¹tek znajduj¹cy siê najbli¿ej œciany
lasu, aby tam przeczekaæ w ukryciu
dzieñ. Wys³any oddzia³ zwiadowczy
nie odnalaz³ œladów bytnoœci nieprzyjaciela w najbli¿szym s¹siedztwie.
Okaza³o siê przy tym, ¿e w odleg³oœci
300 m, w kolejnym maj¹tku zaszy³o
siê 3 obdartych i zaroœniêtych ¿o³nierzy SS, którzy przedarli siê tutaj a¿ z
Poznania. DŸwigali oni ze sob¹ karabin maszynowy z odpowiednim zapasem amunicji. Nie przystali oni na
propozycjê genera³a do³¹czenia do
jego oddzia³u mniemaj¹c s³usznie, ¿e
mniej rzucaj¹ siê w oczy maszeruj¹c
samodzielnie. Wystawiono wartê i
wszyscy u³o¿yli siê do snu. Kiedy zaczê³o œwitaæ, ciszê rozdar³a d³uga seria z karabinu maszynowego. Byli
ranni. Po krótkim zamieszaniu i wymianie ognia, Rubel rozkaza³ wywiesiæ bia³¹ flagê. Maj¹tek by³ otoczony
przez zmotoryzowany oddzia³ poœcigowy NKWD ze sk³adu 58 Pu³ku
Wojsk Ochrony. Rosjanie dotarli tu
po œladach na cieniutkim œniegu, który spad³ wieczorem.
¯o³nierze niemieccy (w tym genera³) wyszli przed dom i zostali ustawieni w szeregu. Odebrano im broñ i
rozpoczêto rewizjê. Nagle gdzieœ z
okolicy zaterkota³ karabin maszynowy. Najprawdopodobniej SS-mani
próbowali przyjœæ z pomoc¹ s¹siadom. Wybuch³o ogromne zamieszanie, radziecka eskorta pad³a na ziemiê
i odpowiedzia³a ogniem. Genera³
Rubel zosta³ raniony œmiertelnie w
g³owê (dzisiaj nie da siê odpowiedzieæ na pytanie - czyja kula go zabi³a,
byæ mo¿e niemiecka). Obok niego
pad³ równie¿ jego ordynans Handtke.
Po krótkiej strzelaninie Rosjanie
pospiesznie uformowali z jeñców
niemieckich kolumnê i popêdzili ich
do najbli¿szego miasteczka. Cia³a poleg³ych (w tym niemieckiego genera³a) pozostawiono na œniegu. Wed³ug
Ehlersa, podczas jego przes³uchania
wysz³o na jaw kim by³ poleg³y oficer.
Rosjanie zabrali zatem majora na
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miejsce celem identyfikacji zw³ok.
Potwierdzi³o siê, ¿e jest to dowódca
163 Dywizji Piechoty, genera³ porucznik Karl Rubel. By³o to oko³o
trzech dni póŸniej. Ehlers uzyska³ na
miejscu zgodê eskorty na dokonanie
prowizorycznego pochówku swego
dowódcy. Niestety po dzieñ dzisiejszy to miejsce nie jest znane. Warto
tak¿e wspomnieæ, i¿ w rêce polskie
wpad³ Gunther von Krappe, dowódca
zamkniêtego w kotle œwidwiñskim 10
korpusu SS. Rozpaczliwe próby przebicia siê z okr¹¿enia nie przynosi³y rezultatu.
W pierwszej dekadzie marca 1945
r., id¹ca od po³udnia 1 Armia Wojska
Polskiego likwidowa³a niczym walec
mniejsze lub wiêksze oddzia³y niemieckiego korpusu. Ranny w rêkê
von Krappe, na czele niedobitków
swego oddzia³u, podejmowa³ kolejno
trzy nieudane próby prze³amania pierœcienia. Wreszcie zrozumia³, ¿e sytuacja jest beznadziejna. Walki toczy³y
siê w pobli¿u jego rodzinnego maj¹tku w Olchowcu (4 km od Zarañska).
Ranny genera³ straci³ ducha walki i
za³amany schroni³ siê w rodzinnym
dworku. W czasie szybkiego poœcigu
ty³y 10 pu³ku 4 Dywizji Piechoty nieco odsta³y. W pogoni za czo³owymi
pododdzia³ami starszy lekarz kapitan
Borys Wierstakow wraz z kilkunastoma ¿o³nierzami z kompanii sanitarnej
napotka³ w pobli¿u Olchowa grupê
powracaj¹c¹ z przymusowych robót
Polaków, którzy ostrzegli go, ¿e we
wsi znajduj¹ siê ¿o³nierze niemieccy.
Zaniepokojony kapitan kaza³ woŸnicy podci¹æ konie, by uniemo¿liwiæ
Niemcom ucieczkê. Na skraju wsi
spotka³ 3 ¿o³nierzy, którzy nie tylko
skwapliwie podnieœli rêce do góry, ale
jeszcze poinformowali, ¿e we wsi
przebywa ich genera³ z 20-osobow¹
ochron¹. W nocy z 6 na 7 marca 1945
r. kapitan Wierstakow zeskoczy³ z
wozu i szybko pobieg³ we wskazanym
kierunku do maj¹tku, a za nim jego
¿o³nierze. Otoczyli dworek ze
wszystkich stron, oddaj¹c kilka serii

z pistoletów maszynowych. Na odg³os strza³ów wybiegli ¿o³nierze z
ochrony genera³a. Jednak¿e widz¹c
skierowane w sw¹ stronê polskie karabiny maszynowe, zamiast broniæ
swego dowódcy, podnieœli co prêdzej
rêce do góry. Wewn¹trz budynku, ku
swojemu zaskoczeniu, kapitan Wierstakow zasta³ dowódcê 10 korpusu
SS, który w tym czasie moczy³ nogi w
miednicy. Posiada³ on odznaki genera³a porucznika, na piersi Krzy¿ ¯elazny I i II klasy oraz Gdañski Krzy¿ I
klasy. Towarzyszy³a mu ¿ona. Dowódca niemiecki jak i jego ochrona,
nie przejawiali chêci stawiania oporu. Bez wezwania odda³ swój pistolet
i dokumenty. Okaza³o siê, ¿e jeñcem
zosta³ genera³ porucznik Gunther von
Krappe, dowódca 10 korpusu SS, kieruj¹cy obron¹ niemieck¹ na Wale Pomorskim, którego bezskutecznie poszukiwa³y specjalne grupy zwiadowców. Wstêpne przes³uchanie jeñca
przeprowadzili w Rynowie podpu³kownik Urbanowicz i pu³kownik Potapowicz, po czym odes³ali go do
sztabu 4 Dywizji. W polskie rêce
wpad³ tak¿e genera³ lejtnant Wilhelm
Raitt - dowódca niemieckiej dywizji
„Barwalde” (zosta³ schwytany przez
podporucznika Romana Brzozowskiego 9.III.1945 r.). Polscy ¿o³nierze
w „Kotle Œwidwiñskim” (w dniach od
4 do 8 III 1945 r.) wziêli ³¹cznie do
niewoli oko³o 9000 ¿o³nierzy niemieckich, trac¹c przy tym 861 zabitych, 627 zaginionych (bez wieœci) i
2452 rannych.
Masowe ewakuacje z Pomorza
Zachodniego niemieckiej ludnoœci
cywilnej odbywa³y siê od koñca 1944
r. do marca 1945 r. Powiatom Bia³ogard i Ko³obrzeg w po³owie lutego
1945 r. przydzielono do okresowego
zakwaterowania dodatkow¹ masê 70
000 uchodŸców. Do koñca tego miesi¹ca nakazano opró¿niæ ziemie pomorskie a¿ do Odry. W celu przyspieszenia nale¿a³o ruch na ziemiach
utrzymywaæ dniem i noc¹. Konwoje
przybywaj¹ce z bocznych dróg, wed³ug niemieckiej instrukcji z 16 lutego, mia³y za dnia odpoczywaæ w kwa-

terach, wieczorem zaœ udawaæ siê w
drogê. Tak wiêc tylko nocami ci¹gnê³y konwoje z kierunków CzaplinekPo³czyn - Bia³ogard - Karlino oraz
Œwidwin - S³awoborze - Gryfice. Inn¹
tras¹ ewakuacyjn¹ by³y szosy: Bobolice - Tychowo - Byszyno - S³awoborze do szosy Koszalin - Szczecin.
Przez Œwidwin ci¹gnê³y równie¿ konwoje z powiatu szczecineckiego.
Ostatni z nich wyruszy³ furmankami
jeszcze 26 lutego 1945 r. kieruj¹c siê
przez Œwidwin na Gryfice i dalej
przez Golczewo, Wolin do Œwinoujœcia. Przeci¹¿ono szosy do ostatnich
granic. Na trasach Œwidwin - Ko³obrzeg i Œwidwin - £obez setki wozów
i padniêtych koni utrudnia³y ruch
ewakuacyjny. Trudna do roz³adowania sytuacja powsta³a w Po³czynie
Zdroju w wyniku zatarasowania dróg
przez konwoje, z których nie wszystkie zdo³a³y opuœciæ miasto przed nadejœciem wojsk polskich. W zwi¹zku
z tym w Po³czynie 11 lutego wyznaczono dodatkowe trasy ewakuacyjne
przez: Po³czyn - S³awa - Rubinowo Resko i Po³czyn - Bierzwnica - Kluczkowo - Œwidwin - £obez - Nowogard.
Jednostki armii polskiej i formacji radzieckich, zajmuj¹ce ziemie powiatu,
niejednokrotnie napotyka³y na drogach kilometrowe konwoje niemieckich uchodŸców cywilnych, bezgranicznie zagubionych, zdezorientowanych, g³odnych, zmarzniêtych i niepewnych swego losu.
Marcin Kuchto
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Apartamenty
za darmo
(£OBEZ). Od ubieg³ego tygodnia dzieci z Domu Dziecka s¹ ju¿
w obiekcie, w którym mieœci³o siê
£obeskie Centrum Kultury.
Wprawdzie trwa jeszcze przeprowadzka, jednak remont siê nie
skoñczy³.
Obiekt Domu Dziecka jest ju¿
niemal w pe³ni zaadaptowany. Niemal, bowiem prócz internatu, w którym s¹ trzy pokoje dla uczniów z zewn¹trz, i Domu Dziecka bêd¹ jeszcze
kolejne pomieszczenia - na poddaszu. Powiat planuje utworzyæ tam
apartament dla rodziców odwiedzaj¹cych swoje dzieci, apartament dla
goœcia starostwa oraz mieszkanka
dla 2-4 osób z przeznaczeniem dla
wychowanków Domu Dziecka, w
ramach usamodzielniania siê, do
czasu, gdy nie znajdzie siê dla nich
lokal mieszkalny. Robocizna, jak zapewnia starostwo, nic nie bêdzie
kosztowaæ, bowiem prace zostan¹
wykonane przez konserwatorów zatrudnionych w starostwie i Domu
Dziecka oraz przez pracowników
CiS-u. Poszczególne pomieszczenia
bêd¹ adaptowane sukcesywnie.
Koszt materia³ów na zabudowanie
strychu obliczono na kwotê 30 tys. z³.
- Pieni¹dze na wczeœniejsze prace wystarczy³y, jednak z trudem.
Wprawdzie wykonawca chcia³ wiêcej, ale nie dostanie – powiedzia³ starosta Antoni Gutkowski.
(mm)

Wycena z nieba?
(£OBEZ). Starostwo powiatowe w £obzie wystosowa³o pismo
do starostwa powiatowego w
Stargardzie Szczeciñskim o mo¿liwoœæ kupna budynku szpitala z
wolnej rêki.
Po pó³toramiesiêcznym oczekiwaniu na odpowiedŸ starosta ³obeski
otrzyma³ pismo, w którym starosta stargardzki poinformowa³, ¿e obiekt mo¿na kupiæ za kwotê 5 milionów z³. Na
ustosunkowanie siê wobec tej informacji da³ dwa dni. - Bior¹c pod uwagê
wzrost inflacji oraz amortyzacjê zaproponowa³em kwotê 3,5 miliona z³ (wycena z 2006 roku opiewa³a na kwotê
oko³o 3 mln z³). Zaproponowa³em te¿,
by wyznaczyli ewentualny termin do
negocjacji odnoœnie ustalenia ceny –
powiedzia³ Antoni Gutkowski, starosta
³obeski. Póki co, odpowiedzi na propozycjê starosty ³obeskiego nie ma. (mm)
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STAROSTA £OBESKI Og³asza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w u¿ytkowanie wieczyste ni¿ej
wymienionej nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste zgodnie z art. 236 § 1 Kodeksu cywilnego na okres 99 lat jest nieruchomość gruntowa:
Położenie i oznaczenie nieruchomości - Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 70 o powierzchni 0,1688 ha ( symbol użytku – „Bp”), położona
w obr. miasta Resko przy ulicy Nadrzecznej. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łobzie księga wieczysta Nr 17274.
Przeznaczenie nieruchomości: W planie miejscowym /plan stracił ważność 31.12 2003 r./ - Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na działkach wydzielonych; wysokoúă zabudowy 1˝ - 2˝ kondygnacji; dachy kalenicowe równoległe do ulicy.
W SUiKZP Gminy Resko - Uwarunkowania: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, stanowisko archeologiczne W-III, nr 149 stan.8 (AZP:23-14/85) oraz
teren starego miasta wpisany do zabytków pod nr 78 – decyzja znak: K1.V-0/62/56 z dnia 27. 02.1956 r. Kierunki: strefa zabudowy wielofunkcyjnej; projektowana strefa
„A” ochrony konserwatorskiej.
Opis nieruchomości - Niezabudowana działka gruntu, zlokalizowana w strefie pośredniej miasta. Konfiguracja terenu - płaska od ulicy Nadrzecznej oraz ze skarpą
od ulicy Stodólnej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarczo - przemysłowa. Uzbrojenie znajduje się w zasięgu działki.
Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości - Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną. Termin zakończenia zabudowy: do końca
2012 roku.
Przyszły nabywca nieruchomości na własny koszt wykona uzbrojenie działki, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego.
Dane o obciążeniach- brak.
Cena netto nieruchomości 37.000,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy zł)
Wysokość wadium 3.700,00 zł ( słownie: trzy tysiące siedemset zł)
Postąpienie - 370,00 zł ( słownie: trzysta siedemdziesiąt zł)
Termin i sposób wnoszenia opłat: pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w wysokości 20 % ceny nieruchomości osiągniętej w
przetargu powiększonej o podatek VAT 22% pomniejszonej o wpłacone wadium podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1% ceny osiągniętej w przetargu, wnosi się przez cały okres użytkowania
wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania
wieczystego.
Podatek VAT w wysokości 22% od opłat rocznych należnych z tytułu użytkownika wieczystego gruntu za cały okres, na który zostało ustanowione użytkowanie wieczyste
tj. naliczony od 98 opłat rocznych - podlega zapłacie w terminie oznaczonym w pkt.1. tj. przy pierwszej opłacie.
Wpłaty pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, jak również należnego podatku VAT, należy dokonywać na rachunek bankowy Starostwa
Powiatowego w Łobzie nr 45 1020 2847 0000 18020 0009 6347 w PKO BP S.A. 1 Oddział w Łobzie.
Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Starostwa, a nie data dokonania wpłaty.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona nabywająca nieruchomość.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości
ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji
opłaty. Aktualizacji opłaty rocznej można dokonać z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeżeli wartość nieruchomości na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena
tej nieruchomości w dniu oddania w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. Zasada ta ma zastosowanie w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o
oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 maja 2008 roku o godz. 10 00 w pokoju nr 23 I piętro w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przetargu uczestniczyć mogą krajowe, zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli do dnia 30 kwietnia 2008 r. wpłacą w pieniądzu wymagane wadium na konto
depozytowe Starostwa Powiatowego w Łobzie nr 65 1020 2847 0000 1202 0009 6669 w PKO BP S. A. 1 Oddział w Łobzie. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania
rachunku bankowego Starostwa, a nie data wpłaty.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Zagraniczne osoby fizyczne i prawne, które winne posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.), przedłożą komisji przetargowej przyrzeczenie wydania zezwolenia ( promesa).
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia
odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu
przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Osoby, którym przysługują uprawnienia do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli do dnia 30 kwietnia 2008 r. zgłoszą uczestnictwo
w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa
polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
W chwili rozpoczęcia przetargu, uczestnicy przetargu, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedkładają komisji przetargowej następujące dokumenty:
w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości,
w przypadku osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru ( ważny
3 miesiące) pełnomocnictwa oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby reprezentującej dany podmiot, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie.
Pełnomocnicy uczestników przetargu przedkładają pełnomocnictwa w formie notarialnej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pełnomocnika. Brak jednego
z powyższych dokumentów stanowi podstawę do niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.
Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łobzie
przy ul. Konopnickiej 41 lub telefonicznie / 091-39-760-89/.
Termin 6 tygodni dla osób, którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zmian./upłynął i został podany w wykazie.
Łobez, dnia 25 marca 2008 r. Starosta Łobeski
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INFORMACJE

Rusza program „Ba³tycki”
(REGION). Ju¿ w œrodê, 26
marca, oficjalnie rusza Program
Wspó³pracy Transgranicznej Po³udniowy Ba³tyk 2007-2013. Ze
wzglêdu na korzyœci, jakie przynosi regionom nadba³tyckim i
gmina £obez stara siê o wejœcie do
Programu.
Szanse na znalezienie siê w Programie gminy ³obeskiej potêguje
fakt, i¿ ta nawi¹za³a wspó³pracê
partnersk¹ z gmin¹ Wiek na wyspie
Rugia. Dotychczasowymi partnerami £obza s¹ równie¿ gminy Svalöv w
Szwecji oraz Kedainiai (Kiejdany) w
Litwie, czyli gminy znajduj¹ce siê w
obszarze dzia³ania Programu.
W ramach programu sektor Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw bêdzie móg³ ³atwiej zawi¹zywaæ
wspó³pracê z partnerami z tego terenu. Mali i œredni przedsiêbiorcy
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ dokszta³ce-

nia siê w zakresie jêzyka, kultury i
mechanizmów dzia³ania w regionach nale¿¹cych do obszaru Po³udniowego Ba³tyku. Jednym z punktów programu jest dostêpnoœæ transportowa i likwidacja „w¹skich garde³” w transporcie.
W ramach tego programu mog¹
skorzystaæ równie¿ dzieci i m³odzie¿ w ramach wymiany. Nowoœci¹ jest wymiana dzieci w wieku
przedszkolny m. Koszty wyjazdu i
szkoleñ maj¹ byæ pokryte ze œrodków Projektu. Pieni¹dze z tego Ÿród³a mog¹ byæ przeznaczone równie¿ na ochronê œrodowiska w tym:
wymianê kanalizacji, termomodernizacjê itp. Partnerzy z Polski bêd¹
mogli uzyskaæ dofinansowanie w
wysokoœci do 85 proc. Beneficjentami mog¹ zostaæ prócz w³adz samorz¹dowych, szko³y, stowarzyszenia itp.
(mm)

tygodnik ³obeski 26.03.2008 r.

Zdrowa konkurencja
(£OBEZ). Przy ul. Armii Krajowej powstaj¹ dwie szko³y prywatne. W zwi¹zku z tym podczas
posiedzenia komisji po³¹czonych
w starostwie zapad³a lekka konsternacja, czy taki stan rzeczy nie
wp³ynie negatywnie na istniej¹ce
placówki oœwiatowe.
W powstaj¹cych szko³ach powielaj¹ sie profile, jakie proponuje ³obeski LO, jednak starosta
³obeski Antoni Gutkowski nie widzi tu niebezpieczeñstwa. - Nikt
nikomu nie mo¿e zabroniæ utworzenia takiej szko³y. Zgodê wydaje kuratorium, jeœli spe³ni siê okreœlone warunki. My nie mo¿emy
postawiæ veta. To zgoda jak¹ musieliœmy wyraziæ. Istniej¹ce Liceum mia³o prawo utworzenia
profili, jakie dodatkowo bêd¹ w
szkole prywatnej. To kwestia tyl-

ko inicjatywy. Istnienie szko³y
prywatnej, to zdrowa konkurencja. Obecnie Liceum wyst¹pi³o o
utworzenie nowego kierunku: informatycznego. Szersza oferta
kierunków, sprawi, ¿e nasza m³odzie¿ nie bêdzie musia³a wyje¿d¿aæ gdzie indziej, zostanie na
miejscu. A nasze Liceum mia³o
czas... - powiedzia³ starosta.
Byæ mo¿e zdrowa konkurencja
podniesie poziom ³obeskiego LO na
tyle, by to dosta³o siê do rankingu
najlepszych szkó³ w województwie
zachodniopomorskim.
Przypominamy, ¿e za najlepsz¹
w Polsce szko³ê œredni¹ uznano w
roku ubieg³ym XIII LO w ZSO nr 7
w Szczecinie, natomiast ZSR CKP
im. S. ¯eromskiego w s¹siednim
Œwidwinie zaj¹³ 12. miejsce w województwie zachodniopomorskim
(232. w Polsce).
(mm)

Nowy akwen
dostêpny dla wêdkarzy
W dniu 1 lutego Urz¹d Miejski
w £obzie zawar³ umowê u¿yczaj¹c¹
nieruchomoœæ (tzw. jezioro KuŸmy,
obok jeziora Miejskiego) stanowi¹c¹ dzia³kê oznaczon¹ numerem
geodezyjnym 34 o powierzchni 2,53
ha po³o¿onej w obrêbie 5 miasta
£obez.

Na wy¿ej wymienionym jeziorze zosta³o udostêpnione wêdkowanie dla wszystkich osób posiadaj¹cych tzw. bia³¹ kartê wêdkarsk¹ i
po³ów ryb na tym akwenie jest dozwolony bez przynale¿noœci do ko³a
wêdkarskiego.
Ko³o „Karaœ”

MOTORYZACJA
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. Wy-

posa¿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.

tygodnik ³obeski 26.03.2008 r.
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OG£OSZENIA DROBNE

Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Krzewy ¿ywop³otowe - dereñ, forsycja, tawua, mahonia, pigwowiec,
lilak, wie¿ba energetyczna. Tel 602
740 395
n Wydzier¿awie stanowisko fryzjerskie w £obzie tel. 503 085 311.
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.

Region
n Sprzedam zestaw simmplus z
kart¹ i telefonem nokia 6020, nowy
w pude³ku, nieu¿ywany , na gwarancji, cena 340 z³, tel. 0605 522 340.
n Sprzedam wannê, kuchenkê gazow¹, lodówkê, szafkê pod zlewozmywak, pralkê automatyczn¹
(uszkodzony modu³), cena do
uzgodnienia, tel. 0784 792 270, 091
39 22 783.
n Sprzedam aparat cyfrowy fujifilm
fine pix s6500, na gwarancji , cena
do uzgodnienia. Tel. 0605 522 340,
666 076 370.
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.

ODZYSKAJ VAT!

MIESZKANIA

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

US£UGI

£obez
n T³umacz przysiêg³y - niemiecki.
£obez. Ul. Warcis³awa 2. Tel. 091
397 59 24, 505 972 167.
n Us³ugi elektroinstalacyjne - szeroki zakres. Realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784
542 371.
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.

Gryfice
n Us³ugi elektroinstalacyjne, szeroki zakres - realizacja prac podwykonawczych (prowizja). Tel. 784 542
371.
n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143.
n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143.

NIERUCHOMOŒCI

£obez
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 £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

£obez

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

n Zatrudniê kierowcê kategorii C+E
z terenu £obza. Wszelkie informacje pod numeraem telefonu 091 391
43 16, 667 359 903.

Region

n Zatrudniê kosmetyczkê do gabinetu w Resku lub wynajmê gabinet
kosmetyczny. Tel. 0 692 413 918.

n Dywanopranie - 0604 373 143.

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.

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.

Drawsko Pom.

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 Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl

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

n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n Przedstawiciele handlowi poszukiwani. Tel. 0 663 025 534, 094 367
32 10.

£obez
n Poszukijê mieszkania lub kawalerki w powiecie ³obeskim. Tel. 798
557 318 lub 508 053 803.
n Sprzedam mieszkanie w Radowie Ma³ym w bloku, 56 mkw. Tel. 506
272 584.
n Sprzedam mieszkanie o pow 77
mkw. (4 pokoje, kuchnia + ³azienka
+ wc) na osiedlu H. Sawickiej, I piêtro, œrodkowa klatka. 4 lata temu
wykonany remont ³¹cznie z wymian¹ stolarki oraz pod³óg. Niskie
op³aty eksploatacyjne oraz koszty
ogrzewania eta¿owego. Tel 0 601
882 795.
n Sprzedam mieszkanie w £obzie
dwa pokoje 49 mkw., 4 piêtro. Cena
145 000 z³. Tel. 668 474 220.

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

Gryfice
n Sprzedam mieszkanie trzypokojowe wraz z gara¿em w Gryficach
przy ul. Niechorskiej. Cena ³¹czna
180 000 z³, tel. 0-662034734.

MOTORYZACJA
n Sprzedam felgi aluminiowe do
Opla Vectry C 2004 rok, stan bdb,
cena 1150 z³. Tel 0605 522 340.
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.

INNE

Gryfice
n Sprzedam drzewo na opa³.
Tel. 667 612 010.
n Gara¿e blaszaki - najtaniej, transport monta¿ gratis. Tel. 0 598 334
536, 605 286 058.
n Owczarki Niemieckie po rodowodowych rodzicach. Szczeniêta 8tygodniowe. Rodzice na miejscu.
Ojciec, wnuk zwyciezcy œwiata.
Marka z czo³owej hodowli. tel. 091
392 18 28.
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SPORT

Dzieñ wagarowicza na sportowo

tygodnik ³obeski 26.03.2008 r.
Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Wiosenny falstart
(POWIAT). Gimnazjaliœci powiatu ³obeskiego rozegrali VI
Turniej Pi³ki Halowej Szkó³ Gimnazjalnych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w £obzie.
Ka¿dego roku impreza jest organizowana w zwi¹zku z przypadaj¹cym Dniem Wagarowicza i ma
na celu miêdzy innymi zapobiegniêciu wagarom, które czêsto
skutkuj¹ wieloma tragicznymi
zdarzeniami z udzia³em uczniów.

List do redakcji

19.03.2008 r. w Gimnazjum w
Resku rozegrany zosta³ VI Turniej
Pi³ki Halowej Szkó³ Gimnazjalnych
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w £obzie podinsp. Zbigniewa Podgórskiego. Celem organizacji Turnieju, jak ka¿dego roku,
by³o promowanie postaw kulturalnego wspó³zawodnictwa, propagowania idei wychowania poprzez
sport. Termin Turnieju jak co roku
zbieg³ siê z obchodzonym Dniem
Wagarowicza i by³ jednoczeœnie alternatywnym sposobem spêdzenia
czasu przez uczniów, którzy mog¹
sprawiaæ problemy wychowawcze.
Tegorocznym zwyciêzc¹ zosta³a reprezentacja Gimnazjum w Resku. Kolejne miejsca zajê³y odpowiednio dru¿yny z: £obza, Dobrej,
Wêgorzyna i Radowa Ma³ego. Naj-

lepszym zawodnikiem Turnieju
okaza³ siê Dawid Bidny z Wêgorzyna, natom,iast najlepszym bramkarzem - Micha³ Andriuszeczko z Reska.
Komenda Powiatowa Policji w
£obzie sk³ada serdeczne podziêkowania wspó³organizatorom imprezy: Urzêdowi Miejskiemu w Resku
oraz Gimnazjum w Resku.
Gratulujemy zwyciêzcom i zapraszamy za rok.
St. asp. Robert Kazienko
KPP £obez

W marcu jak w garcu – mówi stare
przysłowie, a jego potwierdzeniem był
niespodziewany powrót zimy. Z powodu śniegu i błota na ligowych boiskach
nie odbyły się mecze Sparty Węgorzyno i Mewy Resko. Udało się rozegrać
mecze pozostałym zespołom. W Dobrej
doszło do powiatowych derbów pomiędzy Sarmatą a Światowidem. Sarmata
- pretendent do tytułu mistrza pokonał
Światowida, który, po wygranym meczu
przez Radovię, spadł na przedostatnie
miejsce w tabeli.
Wojtek Bonifrowski powiększył
swój bramkowy dorobek o jednego gola
i samotnie zmierza po tytuł króla strzelców klasy okręgowej w naszym powiecie. Drugą bramkę dołożył Dawid Dudek, który dołączył do Grochulskiego i
Błaszczyka. Wydarzeniem w tym meczu było 9 żółtych kartoników pokazanych przez sędziego obu zespołom,
za... wulgaryzmy na boisku. Oj, trzeba
zacząć uczyć się boiskowej kultury.
Radovia wygrała z Masovią i to po
golach Marka Gradusa i Rafała Rosiaka. Być może Gradus przełamie niemoc
strzelecką Radovii i wyprowadzi ją z
zaklętej strefy spadkowej. Marek ma na
koncie 10 goli strzelonych w barwach
Mewy, a teraz będzie strzelać dla Radovii. Zaliczamy mu je jako strzelone w
tych rozgrywkach i ma ich już 11. Czekamy na wiosenny rozruch naszych
napastników.

DLA MNIE ŒWIATOWID TO WIÊCEJ NI¯ KLUB
Dla wielu Œwiatowid to tylko klub pi³karski graj¹cy sobie
w okrêgówce. Dla innych ten
klub to pi³karze, zarz¹d. Gdybym by³ jedynie kibicem pi³karskim, nie przyszed³bym na
¿aden mecz Œwiatowida, wo³a³bym obejrzeæ Ligê Mistrzów
przed TV z zimnym browarem
w rêce, zajadaj¹c popcorn.

Pamiêtam jak zaczyna³em chodziæ
na Œwiatowid, mo¿na by³o podziwiaæ
poziom pi³karski zawodników. Co z
pi³k¹ robi³ Pawlak strzelaj¹c wolne, to
nie wiem do dzisiaj. To, co gra³ Sado
z Grochem to dla mnie by³o coœ. Przeciera³em oczy ze zdumienia, jak Kêdzierski wypuszcza³ sobie pi³kê bêd¹c
kilka metrów przed obroñc¹ i wyprzedza³ go o dobrych kilka metrów. Pamiêtam, jak Œwiatowida zacz¹³ trenowaæ Rumun, chodzi³em z kole¿k¹ na
prawie wszystkie treningi!
Œwiatowid dla mnie to w³aœnie te
momenty, które zapamiêta³em na zawsze. Derby z Mew¹ Resko. Pe³ne
trybuny, ludzie stoj¹cy dooko³a boiska - robi³o wra¿enie. Siedzieliœmy
wtedy na prawo od „m³yna” i patrzyliœmy jak dopinguj¹ „Nygusi”. Przez
kilka dni po meczu chodzi³em przyœpiewuj¹c sobie us³yszane przyœpiewki. Mecz z Darzborem wœród kibiców
w £obzie mo¿na nazwaæ mianem le-

gendarnego. Ca³y mecz jechaliœmy na
nich i nagle D. zrywa im flagê. Rzuci³ j¹
komuœ na trybuny, a ten ktoœ jak wystartowa³, to zatrzyma³ siê obok Biedronki.
Pamiêtam, ¿e sta³em w pierwszym rzêdzie, od tej strony gdzie siedzieli kibice
Darzboru. A oni zaczêli biec w naszym
kierunku, na szczêœcie obracaj¹c siê do
ty³u zobaczy³em, ¿e od nas nikt nie ucieka. Oj dzia³o siê. Na meczu w P³otach,
na którym byliœmy w max. 20 osób,
kiedy typek zerwa³ nam flagi wszyscy
wyskakuj¹, ale gdyby nie Marcel, moglibyœmy straciæ najstarsz¹ nasz¹ flagê.
Móg³bym wymieniaæ i wymieniaæ
kolejne niezapomniane mecze, sytuacje, ale to mo¿e innym razem. Nie
wiem, co bêd¹ mogli wspominaæ kibice, którzy od niedawna zaczêli chodziæ
na mecze. W¹tpiê, ¿eby przegrane z
lokalnymi dru¿ynami sprawi³y, ¿e
Œwiatowid bêdzie dla nich wiêcej ni¿
tylko klubem. Ostatnio d³ugo rozmawia³em z F. o aktualnej sytuacji Œwiatowida oraz powodach, przez które jest
jak jest. Dla mnie powodami tymi s¹
ludzie, którzy zarz¹dzali klubem w
okresie, kiedy spada³ coraz to ligê ni¿ej.
Bo przecie¿ oni podejmowali decyzje,
zarz¹dzali finansami i to ich dzisiaj
pytam siê, dlaczego Œwiatowid zamyka
tabelê okrêgówki. A te osoby ci¹gle s¹
w Œwiatowidzie, zmieniaj¹c siê jedynie
funkcjami. Je¿eli któryœ z nich ma odwagê, to niech postara siê mi to wyt³u-

maczyæ. Rozmawiaj¹c z wieloma
ludŸmi powi¹zanymi w jakimœ stopniu przez te lata ze Œwiatowidem, dochodzê do wniosku, ¿e to jakaœ zmowa milczenia. W rozmowie przy piwie
nikt nie zaprzeczy³ stwierdzeniu, ¿e
„Œwiatowid zosta³ sprzedany za drobne”.
Czasami ktoœ zadaje mi pytanie,
po co chodzê na Œwiatowid? Zdarza
siê, ¿e sam zadajê sobie to pytanie.
Dochodzê do wniosku, ¿e to bez sensu, bo czy pozdzieramy gard³o bêd¹c
postrzeganym czêsto jako pi¹te ko³o
u wozu, czy te¿ damy sobie z tym spokój, to i tak bêd¹ rozgrywane w tym
klubie jakieœ prywatne gierki, na które nie mamy wp³ywu.
Ale zbli¿a siê dzieñ meczu i standardowo odrzucam logiczne myœlenie i idê na mecz wierz¹c, ¿e mo¿e
tego dnia wygraj¹, ¿e od nowej rundy
czy sezonu bêdzie lepiej.
Niektórzy dali sobie spokój z chodzeniem na mecze. Ale to w³aœnie my
kibice mo¿emy sprawiæ, ¿e dla kogoœ,
kto pierwszy raz pojawi siê na meczu,
Œwiatowid pozostanie nie tylko klubem. Poka¿my, ¿e wierzymy do koñca. Œwiatowid to nie jakaœ tam A klasowa dru¿yna, je¿eli nie na boisku to
na trybunach trzymajmy poziom. Z
Wielkiego Œwiatowida nie zosta³o
wiele, ale gdy kibice siê odwróc¹,
przestan¹ wierzyæ, nie zostanie wtedy
ju¿ nic.
KIBIC

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)
6 bramek - Mariusz Błaszczyk (Mewa),
Piotr Grochulski (Sparta), Krzysztof
Kieruzel, Dawid Dudek (Sarmata)
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)
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 (Radovia),
Emilian Kamiński, Tomasz Surma, Damian Dzierbicki (Sarmata).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
49 bramki - Sarmata
45 bramek - Sparta
38 bramek - Mewa
21 bramek - Radovia
18 bramek - Światowid
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Sarmata potwierdzi³ swój zasób m³odych talentów

Œwietny turniej dla dzieciaków

(DOBRA) 20 marca w hali
sportowej w Dobrej odby³
siê Wielkanocny Turniej
Halowej Pi³ki No¿nej
trampkarzy rocznik 1993.
W turnieju wziê³o udzia³ 12
dru¿yn, na boisku
rywalizowa³o oko³o120
m³odych pi³karzy!
£¹cznie rozegrano 38 spotkañ, ka¿de trwa³o raz 9 minut, strzelono blisko
100 bramek.
Organizatorem turnieju by³ urz¹d
miejski w Dobrej, a wspó³organizatorem starostwo powiatowe w £obzie. Na
zakoñczenie turnieju burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek wrêczy³a puchary ka¿dej uczestnicz¹cej dru¿ynie. Najwiêksze trofea trafi³y do pierwszej trójki
zwyciêzców: Sarmaty Dobra, Salosu I
Szczecin oraz Pogoni 94’ Szczecin.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Patryk Lipski z Salosu I Szczecin,
najlepszym bramkarzem - Jakub Kosiorek, równie¿ z Salosu I Szczecin, a królem strzelców z 9 bramkami zosta³ Bartek Kubala z Mewy Resko.
- To pierwszy taki turniej. W przysz³ym roku organizujê kolejny i mam
nadziejê, ¿e na sta³e wejdzie do kalendarza imprez sportowych powiatu.
Dzieci nie maj¹ zbyt wielu okazji do
konfrontacji sportowej, st¹d pomys³, by
mog³y pograæ w pi³kê. ¯a³ujê, ¿e nie
dojecha³ zaproszony Œwiatowid, bo by
by³a pe³na obsada powiatowa, ale dopisa³y dru¿yny szczeciñskie. Za rok, jak
zrobimy zaplecze przy hali sportowej,
bêdzie mo¿na przyj¹æ jeszcze wiêcej
zespo³ów. - powiedzia³ nam organizator
turnieju i trener trampkarzy Sarmaty
Damian Padziñski.
Rozgrywki w grupach
Grupa „A”
1. Salos I – Sparta
1:0
2. Pogoñ ’95 – Sarmata ’94 2 : 0

3. Ina II – Stal
4. Salos I – Sarmata ’94
5. Sparta – Ina II
6. Pogoñ ’95 – Stal
7. Salos I – Ina II
8. Sparta – Sarmata ’94
9. Pogoñ ’95 – Ina II
10. Salos I – Stal
11. Sparta – Pogoñ ’95
12. Sarmata ’94 – Ina II
13. Sparta – Stal
14. Salos I – Pogoñ ’95
15. Sarmata ’94 – Stal

0:0
1:0
0:3
0:0
1:1
2:0
0:1
3:0
2:4
2:0
0:4
2:0
2:1

Grupa „B”
1. Sarmata – Mewa
2. Pogoñ ’94 – Radovia
3. Salos II – Ina
4. Sarmata – Radovia
5. Mewa - Salos II
6. Pogoñ ’94 – Ina
7. Sarmata – Salos II
8. Mewa – Radovia
9. Pogoñ ’94 – Salos II
10. Sarmata – Ina
11. Mewa – Pogoñ ’94
12. Radovia – Salos II
13. Mewa – Ina
14. Sarmata - Pogoñ ’94
15. Radovia – Ina

0:2
4:0
1:0
3:2
1:1
3:0
1:0
2:1
2:1
5:0
0:4
1:2
5:0
2:0
0:0

PÓ£FINA£Y
Salos I Szcz. – Pogoñ 94’ Szczecin 1:0
Sarmata Dobra – Ina Iñsko II
3:0
Mecze o miejsca 5-12
Mecz o miejsce 11
Sparta Wêgorzyno – Ina Iñsko 2:0
Mecz o miejsce 9
Stal Szczecin – Radovia Radowo Ma³e
1:1 (karne 2:1)
Mecz o miejsce 7
Sarmata 94’ Dobra – Salos II Szcz. 0:2
Mecz o miejsce 5

Pogoñ 95’ Szczecin – Mewa Resko 2:0
Mecz o miejsce 3
Pogoñ 94’ Szczecin – Ina Iñsko 0:0
(karne 3:2)
FINA£
Salos I Szczecin – Sarmata Dobra 0:1

Wyniki i tabela

Klasa okrêgowa
Zorza Dobrzany – D¹brovia Stara D¹browa 1:0; GOK Ehrle Polska
Dobra Szczeciñska – Korona Stuchowo 3:1; Sarmata Dobra – Œwiatowid £obez 2:0; Fagus Ko³bacz –
Jantar Dziwnów 2:1; Iskierka
Œmierdnica – Wicher Brojce 1:0;
Radovia Radowo Ma³e – Masovia
Maszewo 2:1.
Mecze Sparty Wêgorzyno z
Vielgovi¹ i Mewy Resko z Promieniem Mosty zosta³y prze³o¿one na
inny termin z powodu z³ego stanu
boisk.
1. Iskierka
2. Sarmata
3. Sparta
4. GOK Ehrle
5. Masovia
6. Promieñ
7. Mewa
8. Zorza
9. Korona
10. Vielgowia
11. Fagus
12. Jantar
13. Radovia
14. Wicher
15. Œwiatowid
16. D¹brovia

18 42 47:14
18 40 49:21
17 37 44:20
18 31
18 31 42:21
17 28 30-25
17 23 38-37
18 23 18-29
18 23 24-38
17 20 24-28
18 18 24-38
18 18 15-35
18 17 21-38
18 15 19-35
18 15 19-25
18 14 18-34

GRANIE W PLANIE
29 marzec - sobota
13:30 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - D¹brovia Stara D¹browa
15:00 Promieñ Mosty - Zorza Dobrzany
15:00 Mewa Resko - Sparta Wêgorzyno
15:00 Masovia Maszewo - Iskierka Œmierdnica
15:30 Wicher Brojce - Fagus Ko³bacz
16:00 Œwiatowid £obez - Korona Stuchowo
Zwyciêska dru¿yna Sarmaty wyst¹pi³a w sk³adzie: £ukasz Grzela –
Patryk Dzierbicki, Pawe³ Drapikowski, Wojtek GuŸniczak, Seweryn
Wrzesieñ, Krystian Awgul, Cezary Szkup i Dawid Zapa³owski. (r)

30 marzec - niedziela
16:00 Jantar Dziwnów - Sarmata Dobra
16:00 Vielgovia Szczecin - Radovia Radowo Ma³e
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Moja szko³a w Unii Europejskiej
(RESKO) W dniu 15 marca br.
uczennice Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku: Anita Deuter,
Ma³gorzata Jaworska i Ilona
Kwiatkowska uczestniczy³y w
Szczecinie w I Sejmiku Liderów
Edukacji Europejskiej pod has³em „Moja szko³a w Unii Europejskiej”.
Sejmik by³ okazj¹ do zaprezentowania dotychczasowych osi¹gniêæ i efektów dzia³añ dzieci i m³odzie¿y z ró¿nych szkó³ w sferze
edukacji europejskiej.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni konsulowie ze Szczecina,
przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego, Kuratorium Oœwiaty,
CDiDN. M³odzie¿ reprezentuj¹ca
szko³y województwa zachodniopomorskiego przygotowa³a prezentacje multimedialne dotycz¹ce dzia³alnoœci klubów europejskich, programów, projektów nawi¹zuj¹cych
do tematyki europejskiej, wykorzystania funduszy europejskich.
Uczniowie mieli okazjê poroz-

mawiaæ bezpoœrednio z zaproszonymi goœæmi, konsulami, nawi¹zaæ
nowe znajomoœci. Nauczyciele
uczestniczyli w spotkaniu z p. I.

DZIEÑ KOBIET
W LICEUM W RESKU
W tym roku cz³onkowie Szkolnego Ko³a Amnesty International nr
74 w LO Resko, postanowili w inny
sposób uczciæ Dzieñ Kobiet. Przy³¹czyli siê do ogólnoœwiatowej akcji pod has³em „Safe Schools-EVERY GIRL`S RIGHT”, uczyñmy
szko³ê bezpieczn¹ dla dziewczynek
na ca³ym œwiecie.
Z tej okazji przygotowali i rozdawali podczas przerw ulotki maj¹ce na celu pokazanie problemów, z
jakimi codziennie borykaj¹ tysi¹ce
uczennic na œwiecie, aby trafiæ do
œwiadomoœci jak najwiêkszej liczby
m³odych ludzi. Dla ka¿dego na
œwiecie szko³a powinna byæ miejscem bezpiecznym, gdzie mog¹
uczyæ siê i dorastaæ. Niestety w wie-

lu krajach, zw³aszcza dziewczynki
ka¿dego dnia id¹c do szko³y boj¹ siê
o swoje zdrowie. Wielokrotnie nara¿one s¹ na przemoc zarówno ze
strony nauczycieli, jak i rówieœników czysto ze wzglêdu na to, ¿e s¹
dziewczynkami. Ubóstwo, pochodzenie czy niepe³nosprawnoœæ sprawiaj¹, ¿e zagro¿enie wykluczenia
zwiêksza siê. W wyniku dyskryminacji, uczennice czêsto pozbawiane
s¹ prawa do edukacji, wyrzucane ze
szko³y, pozbawiane mo¿liwoœci
uczêszczania na wszystkie zajêcia
lekcyjne. W³aœnie takim postawom
mówimy wyraŸnie NIE!
Zapraszamy na nasz blog: http:/
/airesko.blox.pl/html
A.Popielarz

Wawrzyniak z CDIDN, podczas
którego pojawi³a siê inicjatywa zawi¹zania Forum Opiekunów Edukacji Europejskiej. Uczestnicy sejmi-

ku otrzymali drobne prezenty ufundowane przez organizatorów, wyjechali bogatsi o nowe doœwiadczenia
i wiedzê.
A. Popielarz

FINA£ IV KONKURSU TWÓRCZOŒCI LITERACKIEJ PRZEDSZKOLAKÓW

Ma³y pisarz, poeta
W œrodê 5.03.2008 r w
Przedszkolu Miejskim
w Resku odby³a siê IV
edycja Gminnego
Konkursu Twórczoœci
Literackiej Przedszkolaków.
Konkurs ten jest jedn¹ z form
rozwijania twórczej aktywnoœci
jêzykowej dzieci przedszkolnych.Celem konkursu by³o umo¿liwienie dzieciom zdobycia doœwiadczeñ w mówieniu, s³uchaniu i byciu s³uchanym oraz wspieranie dzia³añ twórczych w tym zakresie.
Do konkursu przyst¹pi³y dzieci uczêszczaj¹ce do piêciu oddzia³ów przedszkolnych oraz dzieci z
oddzia³ów „0” przy Szkole Podstawowej w £abuniu Wielkim,
£osoœnicy, Starogardzie oraz
dzieci z zaprzyjaŸnionego Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie.
Warunkiem uczestnictwa w
konkursie by³o samodzielne u³o¿enie przez dziecko wiersza, rymowanki, zgadywanki, wyliczanki, bajki lub opowiadania o dowolnej tematyce.

W drodze eliminacji ka¿da placówka wy³oni³a po trzech uczestników konkursu z ka¿dej grupy.
Komisja konkursowa w sk³adzie: Przewodnicz¹ca Rady Miasta Barbara Basowska, dyrektor
Centrum Kultury w Resku mgr
Anna Bogdañska, Inspektor d/s
Oœwiaty i Zdrowia mgr Mariola
S³odkowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego w Resku mgr Barbara Woszczyñskaz zainteresowaniem i uznaniem dla autorów
wys³ucha³a prezentowane utwory.
Uczniowie- uczestnicy konkursu recytatorskiego ze Szko³y
Podstawowej z £osoœnicy oraz z
Gimnazjum z Reska goœcinnie
zaprezentowali przygotowane
przez siebie utwory. Zaproszeni
uczniowie ze Szko³y Podstawowej w £osoœnicy i Gimnazjum
otrzymali podziêkowania i s³odki
upominek. Uczniom serdecznie
dziêkujemy.
Wielk¹ atrakcj¹ konkursu by³
wystêp aktora Teatru Pantomimy
ze Szczecina, mima Rados³awa
Kubika w przedstawieniu pt.
„Ptasznik”. Dzieci ogl¹da³y wystêp z wielkim zainteresowaniem.
Wszystkie dzieci uczestnicz¹ce
w konkursie zosta³y docenione i nagrodzone nagrodami rzeczowymi i
pami¹tkowymi dyplomami.
(p)
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M³odzie¿ coraz
bardziej brutalna
(POWIAT). Z danych policji
wynika, i¿ w porównaniu do roku
2006 w 2007 wzros³a iloœæ wypadków na drogach. G³ównymi przyczynami s¹: stan dróg i zwiêkszona iloœæ aut na drogach oraz drzewa rosn¹ce w skrajni jezdni. Przekroczenie prêdkoœci, bardzo czêsto jest udzia³em ludzi m³odych.
Ludzie m³odzi s¹ te¿ coraz brutalniejsi w dokonywanych przez
nich przestepstwach.
Bardzo czêsto wypadki zdarzaj¹ siê w miejscach, w których
teoretycznie wydarzyæ siê nie powinny. Aby policja mog³a przeciwdzia³aæ nieprawid³owoœciom
na drogach powiatu, musia³oby
byæ wiêcej zatrudnionych mundurowych. Wyjœciem by³yby te¿
fotoradary, b¹dŸ „tekturowi policjanci”. O ile rajcy powiatowi zastanawiaj¹ siê nad skutecznoœci¹
tych ostatnich, powiaty w Polsce
od lat stosuj¹ ten chwyt z powodzeniem. Nawet jeœli bowiem kierowcy przyzwyczaj¹ siê, ¿e w danym miejscu stoi makieta, to i tak
automatycznie zdejmuj¹ nogê z
gazu. Inna rzecz, ¿e czasem za
makiet¹ stoi ten prawdziwy patrol. Tutaj póki co, rozmowy na
temat poprawy bezpieczeñstwa
koñcz¹ siê na pytaniach czy rol¹
policji jest prewencja, czy ³apanie na gor¹cym uczynku. Pytanie
to dotyczy³o równie¿ radarów.
- Dlaczego w Resku stoj¹ radary za drzewem, tak, ¿e ich nie
widaæ. Nie ma ¿adnego oznakowania, a gdy podje¿d¿a siê bli¿ej to
b³yska po oczach. Je¿eli ktoœ chce
uzyskaæ bezpieczeñstwo na drodze,
to powinien byæ taki radar jak w
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¯abowie. Jest oznakowanie, kierowcy zwalniaj¹ – powiedzia³ radny
powiatowy Zdzis³aw Trojga podczas posiedzenia komisji po³¹czonych w starostwie powiatowym.
Najwiêksze zagro¿enie wypadkami drogowymi na terenie powiatu
³obeskiego odnotowano w roku
ubieg³ym w³aœnie na terenie gminy
Resko. Zginê³y tu trzy osoby a 16
zosta³o rannych. Najwiêksze zagro¿enie w tej gminie wyst¹pi³o na drodze wojewódzkiej nr 152, gdzie
mia³o miejsce piêæ wypadków z piêcioma osobami rannymi i dwoma
ofiarami œmiertelnymi. Na pozosta³ych drogach te¿ nie by³o bezpiecznie. Dlatego te¿ w Resku Stra¿ Miejska stosuje radar przenoœny, który
nie musi byæ oznakowany. Dziêki
niemu jednak piraci drogowi dowiedz¹ siê w jaki sposób zachowywaæ siê na drodze.
W szybkiej jeŸdzie celuj¹ m³odzi ludzie, stwarzaj¹c niebezpieczeñstwo na drogach i uczestnicz¹c
w wypadkach.
Coraz czêœciej te¿ policjanci interweniuj¹ w mieszkaniach i miejscach publicznych, gdzie m³odzie¿
ze swej strony wykazuje siê niezwyk³¹ brutalnoœci¹ i gwa³townoœci¹. Wprawdzie zmala³a liczba nieletnich sprawców w roku 2007 w porównaniu do roku 2006, jednak
zwiêkszy³a siê liczba i stopieñ brutalnoœci dokonanych przez nich
przestêpstw. O ile w roku 2006 z³apano 99. nieletnich, to w roku 2007
by³o ich 82. Najwiêcej m³odych
przestêpców ujawniono w £obzie,
gdzie policjanci interweniowali 998
razy, gdy np. W Radowie Ma³ym –
129 razy. Czêsto m³odzi ludzie s¹
pod wp³ywem alkoholu. (mm)

Wymusi³ pierwszeñstwo
Zaparkowa³ w mercedesie
(£OBEZ). 18.03.2008 r. o godz.
10.10. na Placu 3-go Marca kieruj¹cy samochodem m-ki Citroen Tomasz J. podczas manewru cofania
uderzy³ w samochód m-ki Mercedes
powoduj¹c uszkodzenia pojazdów.

(RESKO). 19.03.2008 r. o
godz.17.20 Tomasz J., kieruj¹c samochodem marki BMW, na skrzy¿owaniu ul. Wojska Polskiego z ul.
Jednoœci Narodowej wymusi³
pierwszeñstwo na kieruj¹cym samochodem marki Audi, uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Podrabia³ dokumenty i wy³udza³

Zatrzymano oszusta
(WÊGORZYNO) Policjanci
z Sekcji ds. Przestêpczoœci
Gospodarczej z KPP Drawsko
Pom. zatrzymali sprawcê
wy³udzeñ telefonów
komórkowych i us³ug
telekomunikacyjnych na terenie
Drawska Pom. i Z³ocieñca.
Funkcjonariusze
Wydzia³u
Przestêpstw Gospodarczych ustalili, ¿e wy³udzeñ tych dokonywa³
mê¿czyzna pos³uguj¹cy siê dowodem osobistym innej osoby z wklejonym w³asnym zdjêciem. W pi¹tek,
14 marca, policjanci zatrzymali 45letniego Leszka K., mieszkañca
Wêgorzyna.
W trakcie przeszukania mieszkania zatrzymanego policjanci znaleŸli 3 dowody osobiste, nale¿¹ce do
osób z ró¿nych miejsc Polski, z
wklejonym zdjêciem zatrzymanego. Ponadto w mieszkaniu znaleziono i zabezpieczono umowy kredytowe, wy³udzone na podstawie tych

trzech podrobionych dowodów osobistych (8 umów), fa³szywe zaœwiadczenia o zatrudnieniu opieczêtowane podrobionymi pieczêciami firm, a tak¿e trzy podrobione
pieczêcie.
Obecne ustalenia wskazuj¹, ¿e
zatrzymany, oprócz 2 wy³udzeñ na
terenie naszego powiatu, dokona³ 6
wy³udzeñ na terenie naszego województwa, jak równie¿ usi³owa³ dokonaæ 6 kolejnych przestêpstw.
Oprócz przestêpstw oszustwa
zatrzymany pope³nia³ przestêpstwa
towarzysz¹ce, tj. œwiadomie przygotowywa³ siê do kolejnych przestêpstw poprzez zakup podrobionych pieczêci, fa³szowanie zaœwiadczeñ o zatrudnieniu, i przy
u¿yciu sprzêtu komputerowego
przerabia³ dowody osobiste innych
osób poprzez wklejenie w nie w³asnego zdjêcia.
Leszkowi K. postawiono zarzuty oszustwa – zagro¿one kar¹ do 8
lat i podrabiania dokumentów zagro¿one kar¹ do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.
(AM)

Nie wypalaj traw!!!
Po¿ar ³¹k to wyrok œmierci dla
niezliczonych iloœci od drobnych
bezkrêgowców (d¿d¿ownice, krocionogi, paj¹ki, œwierszcze, pasikoniki, motyle, mrówki, pszczo³y,
osy) po wiele gatunków krêgowców (ropuchy, jaszczurki zwinki i
¿yworodne), a tak¿e liczne gatunki
ptaków i ich lêgi.
Ogieñ przenosi siê na pobliskie
zabudowania i lasy powoduj¹c nieodwracalne straty. W ekosystemach
leœnych po¿ary niszcz¹ kryjówki
zwierz¹t oraz bazê pokarmow¹ dla
wielu organizmów.
W p³omieniach ognia ginie mikroflora glebowa, która wyja³awia
glebê i hamuje naturalny rozk³ad
resztek organicznych.
Gêsto œciel¹cy siê dym, to zagro¿enie
dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Pamiêtaj!
Wypalanie traw i œciernisk jest
zabronione przez art. 124 ustawy o
ochronie przyrody: “Zabrania siê
wypalania ³¹k, pastwisk, nieu¿ytków, rowów, pasów przydro¿nych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Ten kto wypala
trawy lub inn¹ roœlinnoœæ pope³nia
wykroczenie zagro¿one kar¹ aresztu lub grzywny!
Co mo¿esz zrobiæ?
Zapoznaj wypalaj¹cego z treœci¹
tego apelu. W przypadku braku reakcji powiadom: Stra¿ Po¿arn¹:
998; 112, Policjê: 997; 112
Wypalaj¹c trawy i œcierniska
zabijasz ¿ycie i stwarzasz zagro¿enie po¿arowe!
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Tajemnica grobu
w Podlipcach

Witam. Mo¿e na ³amach
„Tygodnika £obeskiego” uda
siê rozwi¹zaæ pewn¹ zagadkê.
Historia dotyczy miejscowoœci
Podlipce w gminie Wêgorzyno.
Na starym niemieckim cmentarzu znajduje siê polski grób. Z tabliczki
wynika, ¿e osoba zmar³a 13 sierpnia
1944. Zdobycie tych okolic mia³o miejsce chyba w marcu 1945. Kim by³ cz³owiek pochowany tam przed wyzwoleniem? Przymusowym robotnikiem? A
mo¿e jeñcem z obozu pracy znajduj¹cego siê w pobli¿u?
Obóz ten zlikwidowano prawdopodobnie wczeœniej,
bo w 1943. Kim by³a
osoba tam pochowana? A mo¿e wci¹¿
poszukuje go rodzina? Mo¿e wœród
czytelników znajd¹
siê osoby które
rzuc¹ trochê œwiat³a

na temat tej osoby i wydarzeñ z tamtego
okresu? Pozdrawiam. Jacek Chmiel,
Szczecin.
Od Redakcji: z ostatniego artyku³u
zamieszczonego w naszej gazecie o
grobie na cmentarzu w £obzie i powy¿szego listu widaæ, jak wiele spraw z
przesz³oœci jest przez nas nieza³atwionych. Gdyby ktoœ mia³ wiedzê na temat
grobu w Podlipcach, wspominanego w
liœcie obozu pracy lub wydarzeñ wojennych na tym terenie prosimy o kontakt
z Redakcj¹.

Marian Naro¿ny ur. 07 01 1924 zm. 13 08 1944

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 11 brzmia³o:
“Topimy marzannê, wiosna”
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali: Miros³awa Bednarczyk
(£obez), Karolina P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Feliks B¹k (Bienice).
Nagrodê wylosowa³ pan Feliks B¹k z Bienic
Gratulujemy.

