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Sepsa opanowana
(£OBEZ). Zagro¿enie seps¹ w £obzie ju¿ minê³o. Ch³opiec, który w ubieg³ym tygodniu
zachorowa³ na sepsê, dziœ ju¿ jest zdrowy.

Mieszkañcy skar¿¹ urz¹d (cz. 2)

Urzêdnicy opieszali? I co z tego?
(£OBEZ) W poprzednim wydaniu opisaliœmy skargê, jak¹ z³o¿y³ mieszkaniec, któremu burmistrz odmówi³ przyznania dzia³ki na polepszenie warunków gospodarowania. Rada skargê uzna³a za niezasadn¹. Ale radni
rozpatrzyli jeszcze dwie inne i tym razem racjê przyznali skar¿¹cym.
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Mieszkañcy skar¿¹ urz¹d (cz. 2)

Urzêdnicy opieszali? I co z tego?
(£OBEZ) W poprzednim
wydaniu opisaliœmy skargê,
jak¹ z³o¿y³ mieszkaniec,
któremu burmistrz odmówi³
przyznania dzia³ki na polepszenie warunków gospodarowania. Rada skargê uzna³a
za niezasadn¹. Ale radni
rozpatrzyli jeszcze dwie inne
i tym razem racjê przyznali
skar¿¹cym.

Nie otrzyma³ decyzji
w terminie

List do redakcji

Dnia 4 marca br. wp³ynê³a do
Rady Miejskiej w £obzie skarga pana
Janusza Rainczuka, na dzia³anie dyrektora Miejsko - Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w £obzie.
Skar¿¹cy zarzuca, ¿e pomimo
up³ywu terminu przewidzianego w
Kodeksie postêpowania administracyjnego do dnia sk³adania skargi nie otrzyma³ decyzji rozstrzygaj¹cej jego sprawê.
Z ustaleñ poczynionych przez
radnych w toku rozpatrywania skargi ustalono, ¿e wniosek o pomoc
skar¿¹cy wniós³ dnia 28 stycznia
2008 r., natomiast decyzja administracyjna rozstrzygaj¹ca sprawê
wydana zosta³a dnia 28 lutego 2008
r. a wys³ana do wnioskodawcy dnia
4 marca 2008 r. Jako, ¿e decyzja
wydana w sprawie stanowi³a o umorzeniu postêpowania, pan Janusz
Rainczuk dnia 7 marca 2008 r. z³o¿y³ odwo³anie od decyzji do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Szczecinie.
W wyjaœnieniach z³o¿onych pisemnie oraz ustnie dyrektor Miejsko - Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej zaznaczy³a, ¿e zw³oka w
postêpowaniu oraz ostatecznie
umorzenie postêpowania spowodowane by³o odmow¹ pana Rainczuka
przeprowadzenia wywiadu œrodowiskowego, którego ustalenia s¹

niezbêdne w rozstrzygniêciu.
Radni badaj¹c skargê nie odnosili siê do merytorycznej strony postêpowania administracyjnego zakoñczonego decyzj¹ o umorzeniu
postêpowania, uznaj¹c, ¿e jest to
kompetencja Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Szczecinie, przed którym toczy siê postêpowanie odwo³awcze. Rada ocenia³a
tylko terminowoœæ za³atwienia
sprawy. Stwierdzi³a, ¿e nast¹pi³a
tutaj przewlek³oœæ. Ostatnia czynnoœæ postêpowania, z przed³o¿onych wyjaœnieñ, mia³a miejsce dnia
15 lutego 2008 r., natomiast decyzjê
wydano dopiero dwa tygodnie po tej
czynnoœci, dnia 28 lutego 2008 r., a
wys³ano dopiero dnia 4 marca. Maj¹c powy¿sze na uwadze radni skargê uznali za uzasadnion¹.

Czeka³ od lipca do marca

nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia³ania „Zalesianie
gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych ni¿ rolne”, objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Na
tej podstawie skar¿¹cy móg³ ubiegaæ siê o zalesienie gruntów, przy
czym wniosek ten rozpatrywany
jest przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do
wniosku nale¿y jednak za³¹czyæ
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cy dzia³ek ewidencyjnych, na
których s¹ po³o¿one grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu - zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce, ¿e przeznaczenie gruntów do zalesienia nie
jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy. Burmistrz £obza wyda³
skar¿¹cemu (po kilku jego interwencjach) zaœwiadczenie o niesprzecznoœci ze studium dnia 4
marca 2008 r. w sytuacji, kiedy
mog³o to ju¿ nast¹piæ od dnia 14
lipca 2007 r. Zdaniem radnych nast¹pi³a wiêc nieuzasadniona zw³oka w za³atwieniu sprawy i skargê
uznali oni za uzasadnion¹.

Pan Andrzej Leszewski z³o¿y³
27 lutego 2008 r. do Rady Miejskiej
w £obzie skargê na dzia³alnoœæ burmistrza £obza. Skar¿¹cy zarzuci³
mu opiesza³oœæ w za³atwieniu sprawy. 1 marca 2007 r. z³o¿y³ on po raz
pierwszy pismo, w którym zaznaczy³, ¿e chce przeznaczyæ okreœlone
grunty pod zalesienie, a póŸniej
sprecyzowa³, ¿e wnosi o wydanie
zaœwiadczenia, ¿e przeznaczenie
gruntów do zalesienia nie jest
sprzeczne z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Radni w toku postêpowania wyjaœniaj¹cego, na podstawie wyjaœnieñ pisemnych burmistrza Ryszarda Soli oraz ustnych wyjaœnieñ kierownika Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Œrodowiska Ewy Ciechañskiej, ustalili, ¿e pierwotnie
¿¹dania skar¿¹cego oraz obowi¹zuj¹ce przepisy nie umo¿liwia³y
uwzglêdnienia wniosku.
Jednak stan prawny zmieni³ siê
14 lipca 2007 r., kiedy to zaczê³o
obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie Mi-

Radny Leszek Gajda na posiedzeniu komisji, która zapoznawa³a
siê ze skargami, zapyta³ – co wyniknie z tego, ¿e rada uzna skargi za
zasadne i... sam sobie odpowiedzia³
– nic. - Nikt nie ponosi z tego tytu³u
konsekwencji. - stwierdzi³.
Przewodnicz¹ca rady El¿bieta
Kobia³ka zauwa¿y³a, ¿e jest to informacja i sygna³ dla burmistrza, gdzie
w urzêdzie s¹ s³abe punkty i powinien wyci¹gn¹æ z tego wnioski. Czy
tak siê stanie – zobaczymy.
(r)

zyjskich, którzy kieruj¹ jesziwami,
czyli wy¿szymi szko³ami talmudycznymi, oraz Zwi¹zek Izraela wiêkszoœæ jego cz³onków to izraelscy chasydzi. Rabini to wykszta³ceni i uznani duchowni, chasydzi zaœ
s¹ charyzmatycznymi przywódcami
w judaizmie.
Ci z czytelników, którzy dopytuj¹ siê o ¯ydów sefardyjskich,
niech wiedz¹, ¿e ich rabini tak¿e
polecaj¹ g³osowaæ na tê partiê.
Partia Tory uzale¿nia³a decyzjê

wejœcia do koalicji rz¹dowej od
otrzymania dwu „centralnych posad”. Pozosta³a jednak w opozycji.
(Internet. Wikipedia. Wolna encyklopedia)
W wersji angielskojêzycznej
znaleŸæ mo¿na informacjê, ¿e Lupolianski nie da³ zgody na Gay parade,
ale S¹d Najwy¿szy Izraela uchyli³
zakaz., a z wersji rosyjskojêzycznej
mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e wywodzi
siê z rodziny polskich ¯ydów.
I to by wszystko wyjaœnia³o? L.C.

I co z tego?

Izrael

Burmistrzem Jerozolimy
jest Uri Lupolianski. Jest
pierwszym ultraortodoksyjnym ¯ydem wybranym w
2003 roku na urz¹d burmistrza tego œwiêtego miasta.
Nale¿y do Partii Tory. By³
¿o³nierzem, a nastêpnie nauczycielem w szkole religijnej. Jest ¿onaty, ma 12 dzieci.
Partia Tory jest koalicj¹ dwóch
ugrupowañ: Sztandar Tory pod
przywództwem rabinów aszkena-
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Dzia³ania
w spo³ecznej
pró¿ni
Niektórzy dyskusjê o wyœcigach
psich zaprzêgów chcieliby sprowadziæ
do tego, czy mi siê to podoba, czy nie.
Moje upodobania nie maj¹ tu nic do rzeczy, tak jak nie powinny mieæ upodobania tych co robi¹ takie imprezy. Powinni
je robiæ nie ze wzglêdu na swoje upodobania, lecz na podstawie rozpoznania
potrzeb spo³ecznych. A najlepiej by³oby,
gdyby takie imprezy wyrasta³y z tych potrzeb, a nie by³y dzia³aniem w spo³ecznej
pró¿ni, dla samego dzia³ania. Festiwal
orkiestr dêtych powsta³, bo najpierw by³a
orkiestra, a potem pojawi³a siê impreza.
Najpierw byli szachiœci, a potem pojawi³
siê turniej o szerokim zasiêgu. Jest dru¿yna siatkarzy, na razie graj¹ w Szczecinie, ale mo¿e potem za³o¿¹ klub. S¹ ludzie i tworz¹ Klub Nauczyciela. Gdyby
go stworzyæ z urzêdu, nikt by nie przyszed³ albo szybko by zakoñczy³ swój
¿ywot. Nie ma innej skuteczniej drogi do
stworzenia czegoœ trwa³ego. Robi¹c odwrotnie, nie osi¹gnie siê po¿¹danego
skutku, co najwy¿ej bêd¹ „fajerwerki”,
które maj¹ to do siebie, ¿e szybko
gasn¹. Dlatego mam te¿ du¿e w¹tpliwoœci co do sensu zapraszania do £obza
pisarzy marynistów, bez wczeœniejszego zrobienia podglebia dla tego pomys³u. Po prostu nad wszystkim trzeba d³ugo i ciê¿ko pracowaæ, a ju¿ sam turniej
czy impreza powinny byæ owocem takiej
pracy. A jest tak, ¿e ktoœ rzuci pomys³ i
robi siê. W spo³ecznej pró¿ni.
KAR
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Sepsa opanowana
(£OBEZ). Zagro¿enie seps¹
w £obzie ju¿ minê³o.
Ch³opiec, który w ubieg³ym
tygodniu zachorowa³ na
sepsê, dziœ ju¿ jest zdrowy.
Szybka akcja podjêta przez ³obeski Sanepid sprawi³a, ¿e zagro¿enie
epidemi¹ w £obzie zosta³o opanowane w zarodku. Ju¿ w niedzielê, tu¿
po sygnale, ¿e ch³opiec zachorowa³
na sepsê, przeprowadzone zosta³y
badania w najbli¿szej rodzinie. W
poniedzia³ek rano badaniom zostali
poddani zarówno uczniowie z klasy
ch³opca, jak i osoby, które mia³y z
nim kontakt. W sumie w ubieg³ym

tygodniu Sanepid w £obzie wykona³ 50 posiewów.
U jednej z dziewczynek stwierdzono tê sam¹ bakteriê, co u jej
kolegi - meningokok typu C, jednak
nie mia³a objawów chorobowych.
Mimo wszystko osoba ta zosta³a
przeleczona antybiotykiem. Na
dziœ nie ma ¿adnych sygna³ów.
- Na tê chwilê sytuacja jest spokojna. Jeœli ktoœ chce zaszczepiæ
swoje dziecko przeciwko meningokokom, nale¿y w tym celu zg³osiæ siê do przychodni w £obzie. Lekarze s¹ poinformowani. Znaj¹
procedury – powiedzia³ drektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w £obzie Kazimiesz
Cieciel¹g.
(mm)

Granulat na drodze
(RESKO-£ABUÑ WIELKI)
16 kwietnia na drodze pomiêdzy
tymi miejscowoœciami na odcinku
a¿ trzech kilometrów rozsypany
by³ granulat z
trocin.
O 6.50 na
drogê pomiêdzy
Reskiem
a
£abuniem Wielkim
szeœciu
stra¿aków
z
OSP
Resko
przyjecha³o, by
usun¹æ rozsypany na d³ugoœci
oko³o 3 km granulat z trocin.
Wa³ki stwarza³y
bardzo
du¿e
niebezpieczeñstwo wypadku.

Droga na szczêœcie nie nale¿y do
czêsto uczêszczanych, nawet przez
s³u¿by drogowe, które przy usuwaniu opa³u z drogi nie pomaga³y.(mm)
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Faktury pod lup¹

Finanse na turystykê
(£OBEZ). Komisja rewizyjna w sk³adzie: Helena Szwemmer – Przewodnicz¹cy, Piotr
Æwik³a, Krystyna Bogucka,
Grzegorz
Tokarski,
Lech
Urbañski przygotowuj¹c opiniê o
wykonaniu bud¿etu za 2007 r.
przeanalizowa³a niektóre faktury, aby sprawdziæ, czy wydatki
by³y poprawnie ksiêgowane. Wybra³a losowo i pad³o na wydatki
na turystykê.
Oto plon badañ komisji.
Wydatki na turystykê:
Faktura z dnia 13.12.2007 Projektowanie Tomasz Zieliñski –
Szczecin za opracowanie koncepcji
zagospodarowania turystycznokulturalnego pasa terenu wzd³u¿
rzeki Regi – do zap³aty 23. 790 z³.
Prace wykonane, potwierdzone,
faktura opisana prawid³owo, komisja nie ma uwag.
Faktura z dnia 6.11.2007 wystawiona przez Zachodniopomorsk¹
Agencjê Rozwoju Turystyki ZART
Sp. z. oo Szczecin za prezentacjê w
informatorze turystycznym Pomorza Zachodniego, audycja 2007,
2008 r. na kwotê 2.745 z³. Komisja
nie ma zastrze¿eñ.

04.07.2007 – na kwotê 1528,10
z dnia 7 09 2007 na kwotê 3 640,50
z³ wystawiona przez Paw³a Górzyñskiego z Drawska Pomorskiego za wykonanie prac znakarskich
na turystycznych szlakach rowerowych. Z za³¹czonych dokumentów
wynika zakres szczegó³owo wykonanych prac oraz d³ugoœæ poszczególnych szlaków rowerowych.
Faktury opisane i zatwierdzone
prawid³owo. Cz³onkowie komisji
nie wnosz¹ zastrze¿eñ.
3.12.2007 – wystawione przez
us³ugi Geodezyjno-Kartograficzne
– GEODETA £obez na 8540 z³ za
sporz¹dzenie wtórnika na terenie
miasta wzd³u¿ rzeki Regi od Waryñskiego do Nadleœnictwa. Dokumentacja ma s³u¿yæ wykonaniu œcie¿ki
pieszo-rowerowej. Bez uwag.
2007 – Wystawiona faktura
przez Zak³ad Ogólnobudowlany
Jan B³yszko £obez na ogóln¹ kwotê
6 042,17 z³, z czego na materia³y
wydano 3 121, 98. Fakturê szczegó³owo opisa³ p. Martyniak, dotycz¹ce prac naprawczych oraz budowy i
wytyczenia nowych tras. Za³¹czniki
w komplecie. Komisja nie ma uwag.

Bêd¹ ulice
(£OBEZ). Zosta³ ju¿ og³oszony
przetarg na budowê nawierzchni jezdni, wjazdów i czêœci chodnika na ulicy Moniuszki i Szymanowskiego oraz
³¹czniku ulic Szymanowskiego –
Chopina wraz z budow¹ czterech
przy³¹czy do sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ulicy Szymanowskiego. Wykonawca
bêdzie znany na pocz¹tku maja. (mm)

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str
Str.. 4

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 23.04.2008 r.

Jedna droga rocznie
(POWIAT). Od lat zaniedbywane
drogi strasz¹ nie tylko dziurami, ale i
doprowadzaj¹ kierowców do coraz
wiêkszej desperacji. Wci¹¿ niewielkie
œrodki na drogi sprawiaj¹ jednak, ¿e
Zarz¹d Dróg Powiatowych jest w stanie remontowaæ jedn¹ drogê rocznie.
Na budowê drogi Resko-£abuñ
Ma³y przetarg zosta³ rozstrzygniêty ju¿
na pocz¹tku wiosny. Wykonawca czeka³ jednak na poprawê warunków atmosferycznych. Jak zapewni³ dyrektor
Powiatowego Zarz¹du Dróg Wies³aw
Bernacki, jak tylko poprawi siê pogoda
wykonawca rozpocznie prace. Wszystko wskazuje na to, ¿e mieszkañcy £abunia Ma³ego ju¿ niebawem doczekaj¹ siê
nowej drogi.
Inna sytuacja czeka jednak mieszkañców Orzeszkowa. Na budowê drogi
do ich miejscowoœci w tym roku nie
wystarczy pieniêdzy. Wprawdzie jej
stan nie jest o wiele lepszy, ni¿ tej prowadz¹cej do £abunia Ma³ego, jednak to
w³aœnie ta minimalna ró¿nica zawa¿y³a
o przesuniêciu remontu w czasie. Jeszcze przynajmniej rok mieszkañcy
Orzeszkowa zdani bêd¹ na prace remontowe w dotychczasowym zakresie,
czyli remonty szcz¹tkowe, polegaj¹ce
na zwyk³ym zasypywaniu dziur szlak¹
i gruzem. Remonty tego typu nie daj¹
efektów ani mieszkañcom, ani Zarz¹dowi Dróg. Wystarczy nadmieniæ, ¿e tylko

w roku ubieg³ym takich napraw przeprowadzono cztery, w tym roku – jedn¹,
a efektów nie widaæ. Droga IgliceOrzeszkowo bêdzie remontowana w
przysz³ym roku z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych o ile, jak zapowiada
Wies³aw Bernacki dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych w £obzie starostwo
nie otrzyma w przysz³ym roku wsparcia
finansowego na budowê drogi Wêgorzyno-Sielsko. Inwestycja ta, o ile dojdzie do realizacji, poch³onie z bud¿etu
powiatu 5 milionów z³ (kolejne 5 milionów z³ pochodziæ ma ze œrodków z zewn¹trz). Dlatego te¿, jeœli inwestycja
zostanie zrealizowana, to budowa drogi
Iglice-Orzeszkowo zostanie przesuniê-

ta na rok 2010. Jakby nie by³o w planach
powiatu droga ta ma byæ asfaltowa, o
szerokoœci 4 m.
W bardzo z³ym stanie jest równie¿
droga do Rynowa. Ta jednak, póki co,
nie jest w planach do remontów. Najwczeœniej mo¿e zostaæ naprawiona w
roku 2011, ale jak zastrzega dyrektor
PZD – to jest tylko przewidywanie. Na
razie, wraz z ociepleniem, na drogi ma
wyruszyæ sprzêt PZD, by zacz¹æ ³ataæ
dziury, których na tej, jak i na innych nie brakuje.
Zarz¹dowi brakuje za to osoby
niepe³nosprawnej, dla której jest ci¹gnik s³u¿¹cy do wykaszania traw przy
drogach.
(mm)

Szpital przeszacowany?
(£OBEZ). W ubieg³¹ œrodê 16
kwietnia 2008 r., podczas posiedzenia, Zarz¹d Powiatu ustosunkowa³ siê do propozycji Zarz¹du
Powiatu Stargardzkiego odnoœnie ceny nabycia nieruchomoœci
szpitala w Resku.
Jak dotychczas pertraktacje nie
przynios³y nowych rozwi¹zañ. Powiat stargardzki stoi twardo na stanowisku, i¿ odsprzeda w trybie bezprzetargowym nieruchomoœæ za

³¹czn¹ kwotê 5 milionów z³. W tej
kwocie mia³aby siê mieœciæ cena za
nieruchomoœæ – 3,5 miliona z³ oraz
1,5 miliona z³ jako przejêcie d³ugu
SPZZOZ w £obzie. Powiat ³obeski
ze swojej strony równie¿ nie ust¹pi³
na krok, pozostaj¹c na stanowisku,
i¿ nie mo¿e zap³aciæ za obiekt w
Resku wiêcej, ni¿ 3,5 miliona z³.
Póki co, kolejne propozycje i
odpowiedzi na nie pozostaj¹ bez
zmian.
(mm)

Absolutorium dla starosty i zarz¹du
(£OBEZ). W minion¹ œrodê
Rada Powiatu jednog³oœnie
udzieli³a Zarz¹dowi Powiatu
absolutorium z wykonania
bud¿etu za 2007 r.
Podczas sesji Rady Powiatu
przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej radny Jan Michalczyszyn
odczyta³ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarz¹dowi Powiatu £obeskiego ab-

solutorium z tytu³u wykonania
bud¿etu Powiatu za rok 2007. Z
kolei wiceprzewodnicz¹cy Rady
Ryszard Sola odczyta³ opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej do
sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2007 r. Swoje opinie przedstawi³y równie¿ pozosta³e komisje. Nie widz¹c ¿adnych przeciwwskazañ radni zag³osowali jednog³oœnie nad udzieleniem absolutorium Zarz¹dowi.

Po g³osowaniu przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Marek Kubacki, burmistrz £obza Ryszard Sola oraz
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w
Resku Barbara Basowska z³o¿yli
gratulacje staroœcie Antoniemu
Gutkowskiemu. W zamian starosta
³obeski z³o¿y³ na rêce skarbnikowi
powiatu Helenie Szulc kwiaty a
radnym i pracownikom urzêdu podziêkowa³ za owocn¹ pracê w roku
ubieg³ym.
(mm)

Pozalewa³o piwnice
(POWIAT). Ostatnie deszcze
spowodowa³y zalewanie piwnic w
wielu domach na terenie powiatu.
Tylko w tym celu, w ostatnim tygodniu, stra¿acy wyje¿d¿ali a¿ 22 razy.
Najwiêcej pracy mieli w mieœcie i
gminie Resko, w £obzie przy ul.
Siewnej, Niepodleg³oœci, w ZajeREKLAMA

zierzu, a w Dobrej zalaniom uleg³y
niektóre domy przy ulicy Mierzyñskiej.
W Dobrej sytuacja jest o tyle trudna, ¿e rury œciekowe s¹ zbyt w¹skie,
by mog³y odebraæ nadmiar wody.
Sytuacja ta ma siê poprawiæ, po budowie kolektora deszczowego. (mm)

List do redakcji
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Kilka krytycznych uwag odnoœnie zwrotu lub dop³at
za zu¿yte ciep³o w naszych mieszkaniach

Przedstawiamy Pañstwu zbiorcz¹ listê zwrotów pieniêdzy za oszczêdnoœci na CO i ciep³ej wody
CW, wyliczonej przez Zarz¹d dla wszystkich bloków w naszej Spó³dzielni.
Nie znajdziecie tego Pañstwo
na stronie Internetowej http://
smjutrzenka.lobez.w.interia.pl
co powinno byæ najszybszym
œrodkiem komunikowania siê
miêdzy Zarz¹dem, a nami twórcami Spó³dzielni. Stowarzyszenie uczyni³o z tego tytu³u
zarzut Zarz¹dowi, zap³aciliœmy
przecie¿ za stronê internetow¹.
Analizujcie sobie pañstwo sami
wyniki zwrotów pieniêdzy i
wyci¹gajcie wnioski.
Najwiêksze zwroty pieniêdzy za CO ma blok przy ul.
Orzeszkowej 5-5A w wys. 0,64
z³/mkw./miesiêcznie. Na drugim miejscu ma blok naro¿nikowy Niepodleg³oœci 36-38 i
przy ul. Ogrodowej 5-5B w wysokoœci 0,63 z³/mkw./miesiêcznie, a lokale u¿ytkowe 2,602,17 = 0,43 z³/mkw./miesiêcznie. Na trzecim miejscu znajduje siê blok przy ul. Koœciuszki
1-3 w wysokoœci 0,53 z³/mkw./
miesiêcznie i lokal u¿ytkowy
2,60 – 2,23 = 0,37 z³/mkw./miesiêcznie.
Najmniejsze zwroty pieniêdzy, nie mówi¹c o Resku i Wêgorzynie, gdzie mieszkañcy
musz¹ dop³acaæ, ma blok przy ul.
Budowlanej 7-9 w wysokoœci
0,02 z³/mkw./miesiêcznie, przy
ul. Komuny Paryskiej 3-5 – 0,03
z³/mkw/miesiêcznie i przy ul.
Koœciuszki 5 – 0,07 z³/mkw./
miesiêcznie. Osiedle Komuny
Paryskiej poza blokiem nr 9-11,
gdzie zwroty s¹ w wysokoœci
0,38 z³/mkw./miesiêcznie od lat
ma najni¿sze zwroty.

REKLAMA

INFORMACJE

Nikt nam nie wmówi, ¿e przyczyna takiego rozrzutu (od 0,02 do
0,64 z³/mkw./miesiêcznie) le¿y
tylko w rozrzutnoœci i umiejêtnoœci oszczêdzania; musz¹ byæ i
obiektywne przyczyny, ale o tym
Zarz¹d milczy. Uczciwie by by³o
najpierw stworzyæ wszystkim
równe warunki, a potem dzieliæ
wed³ug zas³ug. Skoro s¹ i obiektywne warunki, to nie mo¿na stosowaæ takiego systemu rozliczania, jaki jest.
Oto kilka krytycznych uwag
odnoœnie zwrotu lub dop³at za zu¿yte ciep³o w naszych mieszkaniach od strony Stowarzyszenia:
a) przy odczytach nie by³o
przedstawiciela bloku (w ubieg³ym roku by³ ten sam zarzut);
b) w Wêgorzynie bloki przy ul.
Jagielloñskiej i Kopernika, gdzie
mamy kot³owniê w³asn¹, w koszty
energii cieplnej zu¿ytej wliczono
zarobki palaczy kot³owni. Wiadomo od wielu lat, ¿e p³ace s¹ rozliczane z funduszu eksploatacyjnego (1,25 z³/mkw.miesiêcznie).
Tutaj dokonano takiego manewru,
¿e palaczy kot³owni wydano firmie obcej, z Reska, a nie wydano
przypadaj¹cej na nich czêœci p³ac
z funduszu eksploatacyjnego (z
1,25 z³/mkw.miesiêcznie). Przecie¿ palacze kot³owni zawsze byli
pracownikami Spó³dzielni i w
stawce 1,25 z³/mkw./miesiêcznie
by³y wkalkulowane ich p³ace.
Wêgorzyno w historii tylko raz
otrzyma³o zwrot za energiê
ciepln¹, wtedy, gdy by³y rozliczenia ze „wspólnego worka”. Nie
uwa¿amy, ¿e by³o to sprawiedliwe. Generalnie rzecz bior¹c przy
rozliczeniu blokowym równie¿
nie jest sprawiedliwe. Dalej, choæ
w czêœci, rozliczenia s¹ ze „wspólnego worka”. Rozwi¹zania proponowane rok i dwa lata temu Zarz¹d
i Rada Nadzorcza odrzuca³y z

marszu. By³y to propozycje, które
s¹ sprawdzone w wielu spó³dzielniach ku zadowoleniu ich mieszkañców. Ju¿ tylko te dwa przyk³ady winny byæ dla Pañstwa powodem do zastanowienia siê nad klarownoœci¹ drena¿y naszych kieszeni. P³acimy na Zarz¹d, na radcê
prawnego, na Zwi¹zek Rewizyjny, na Krajow¹ Radê i ich nie ob-

chodzi, ¿e ludzie biedniej¹,
biedniej¹ a¿ popadaj¹ w d³ugi, a
oni ¿eruj¹, ¿eruj¹ a¿ ich rozsadza. To s¹ fakty z „Faktów”. W
nastêpnym wydaniu „t³” o nowych obci¹¿aniach za wywóz
œmieci.
Przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia
Antoni Moroz

Sesja w Dobrej

Absolutorium dla burmistrz
Barbary Wilczek
(DOBRA) Przewodnicz¹ca
rady miejskiej w Dobrej zwo³a³a
sesjê na 25 kwietnia, na godz.
14.00 w sali biblioteki przy ul.
Armii Krajowej.
Do najwa¿niejszych uchwa³ w
porz¹dku obrad bêdzie ta w sprawie
udzielenia absolutorium dla burmistrz Barbary Wilczek za wykonanie bud¿etu w 2007 roku. Drugim

projektem do rozpatrzenia bêdzie
sprzeda¿ w drodze przetargu nieruchomoœci gruntowej zabudowanej
oznaczonej numerem 52, po³o¿onej
w Dobropolu.
Po uchwa³ach burmistrz przedstawi sprawozdanie o swojej pracy
w okresie miêdzy sesjami. Sesjê
zakoñcz¹ interpelacje, zapytania i
wnioski oraz odpowiedzi na nie. (r)
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LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO W RESKU

PODSUMOWANIE PROJEKTU CEO „POMAGAM SOBIE I INNYM”
8 kwietnia b.r. w Centrum
Kultury w Resku odby³o siê podsumowanie projektu „Uczniowie
z klas¹”. Przygotowaliœmy prezentacje oraz plakaty o tym, co siê
dzia³o w szkole, jakie by³y zalety
udzia³u w programie i czego dziêki temu siê nauczyliœmy.
Dziêki naszemu opiekunowi i
koordynatorowi pani Agacie Popielarz wiedzieliœmy, ¿e jesteœmy dobrze przygotowani. Na pokazie
multimedialnym zademonstrowaliœmy zaproszonym goœciom nasze
przedsiêwziêcia. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili nas burmistrz miasta i
gminy Reska pan Arkadiusz Czerwiñski, dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Resku pani Ma³gorzata Bia³y, Dyrektor Wydzia³u
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, pani Teresa £añ, pani Anna
Magdalan.
Mieliœmy siê czym chwaliæ. Poszczyciliœmy siê miêdzy innymi
dzia³alnoœci¹ Samorz¹du Uczniowskiego, funkcjonowaniem i akcjach
przeprowadzonych przez szkolne
ko³o Amnesty International, wspó³prac¹ z organizacjami w gminie oraz

uczestniczeniem w ró¿nego rodzaju
szkoleniach. Sami byliœmy zdumieni, ¿e uda³o nam siê to wszystko
osi¹gn¹æ w tak krótkim czasie.
Wszelkiego rodzaju akcje i
szkolenia wiele nas ucz¹. Dziêki nim mo¿emy rozwijaæ swoje
zainteresowania, wyrabiaæ sza-

cunek do symboli narodowych,
podkreœlaæ znaczenie kultywowania obchodów œwi¹t narodowych, uczyæ siê tolerancji,
kszta³ciæ potrzebê pomocy drugiemu cz³owiekowi, cieszyæ siê
radoœci¹ innych, doskonaliæ talenty pedagogiczne i umiejêt-

noœci przydatne w doros³ym
¿yciu.
Taka aktywnoœæ jest dla nas korzystna i na pewno zaowocuje w
przysz³oœci. Myœlê, ¿e œmia³o mo¿emy stwierdziæ, ¿e fenomenalnie
wywi¹zaliœmy siê z naszych zadañ.
Wioletta Meger
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WOJEWÓDZKI FINA£ MA£EGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

SUKCES KATARZYNY DAWLUD
13 kwietnia br. w Miejskim
Oœrodku Kultury w Szczecinie D¹biu odby³ siê fina³ wojewódzki Ma³ego Konkursu Recytatorskiego. Reprezentantk¹ naszego rejonu by³a
uczennica z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie - Katarzyna Dawlud, która prezentowa³a utwory:
„¯urawie” oraz „Ka¿demu s³oñce”.
Jej piêkny i przejmuj¹cy wystêp zosta³ doceniony przez jury, a ona sama
uhonorowana tytu³em laureata. Kasia bêdzie reprezentowaæ województwo zachodniopomorskie w konkursie ogólnopolskim, który odbêdzie
siê w Bielsku – Bia³ej w czerwcu bie¿¹cego roku.
Tegoroczny sukces nie jest tylko
epizodem w ¿yciu Kasi Dawlud.
Uczestniczy³a ona w wielu konkursach. Kilkakrotnie bra³a udzia³ w Ma³ym Konkursie Recytatorskim.
W 2002 roku otrzyma³a tytu³ laureata w XII Ogólnopolskim Ma³ym
Konkursie Recytatorskim w Stara-

chowicach. W 2004 i 2007 roku otrzyma³a wyró¿nienie na etapie wojewódzkim. Dwa lata póŸniej zdoby³a
tytu³ laureata przegl¹du powiatowego.
By³a tak¿e laureatk¹ XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i Proza na Wschód od
Bugu”, który odby³ siê w Jaworze w
czerwcu 1999 roku. W 2004 otrzyma³a wyró¿nienie w XXXIV edycji tego
samego konkursu, a w 2005 roku by³a
finalistk¹, której wystêp zosta³ nagrany przez Telewizjê Wroc³aw. Natomiast w 2007 zosta³a zaproszona do
prezentacji pozakonkursowej.
Uczennica nie stroni te¿ od tematyki sakralnej. W 2005 roku wziê³a
udzia³ w II Dekanalnym Turnieju Recytatorskim „Eucharystia Szko³¹ Pokoju”, gdzie zajê³a II miejsce. Uczestniczy³a równie¿ w Miêdzypowiatowym Konkursie Piosenki i Poezji Angielskiej (kategoria wiersz) w Œwidwinie. W 2006 zajê³a I miejsce, w

Ka¿dy czyœci swoje
(DOBRA). Wprawdzie przebieg rzeki Dobrzenicy przez Dobr¹
jest dobrze uregulowany, to podczas ostatnich opadów atmosferycznych stan wody w rzece by³
wysoki, jednak nie stwarza³ bezpoœredniego zagro¿enia dla ludnoœci.
W gminie wystêpowa³ natomiast
problem zwi¹zany z wysokim stanem
wód gruntowych, co skutkowa³o zalewaniem piwnic w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
Ostatnie obfite opady deszczu pokaza³y jak bardzo zaniedbana jest kwestia melioracji. Stra¿ po¿arna co rusz
wyje¿d¿a³a do zalanych piwnic, by
wypomopowywaæ z nich wodê. Jednoczeœnie przy ka¿dej tego typu interwencji informuj¹c, i¿ dzia³ania te mog¹ w
konsekwencji doprowadziæ do naruszenia konstrukcji budynku, poprzez wyp³ukiwanie spod fundamentów piachu.
Wody stoj¹ce oraz wody w rowach,
znajduj¹ce siê w granicach nieruchomoœci gruntowej, stanowi¹ w³asnoœæ
w³aœciciela tej nieruchomoœci. Utrzymanie rowów nale¿y do zainteresowanych w³aœcicieli nieruchomoœci. - Je¿eli rowy znajduj¹ siê na terenie stanowi¹cym w³asnoœæ gminy, wówczas gmina
jest zobowi¹zana do ich utrzymania i
prace takowe s¹ przeprowadzane ka¿dorazowo w miarê potrzeb i posiadanych œrodków finansowych. Je¿eli teren
ten stanowi w³asnoœæ Skarbu Pañstwa –
obowi¹zek utrzymania urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych spoczywa na staroœcie. W³aœciciel rowu jest zobowi¹zany
do utrzymania rowu i jego konserwacji
umo¿liwiaj¹cej swobodny sp³yw wód –
poinformowa³a burmistrz Dobrej Barbara Wilczek.
Uwzglêdniaj¹c zapisy prawa, oso-

by, na których ci¹¿y obowi¹zek zapewnienia odp³ywu wody rowami, musz¹
natychmiastowo przyst¹piæ do likwidacji wszelkich przeszkód tworz¹cych siê
na rowach na odcinku dzia³ek i terenów
bêd¹cych ich w³asnoœci¹ lub znajduj¹cych siê we w³adaniu.
- Nauczeni z³ym doœwiadczeniem,
spowodowanym przez wody deszczowe powoduj¹ce w konsekwencji podtopienie gruntów i budynków, a wiêc straty materialne, mieszkañcy zagro¿onych
terenów nie powinni czekaæ, a¿ gmina
za nich to zrobi. We w³asnym, dobrze
pojêtym interesie w³aœciciele gruntów,
przez których tereny przechodz¹ rowy,
winni dbaæ o ich stan techniczny: likwiduj¹c wszelkie „dzikie” tamy na rowach,
wykonuj¹c ich konserwacje poprzez koszenie skarp, dna, wycinanie zaroœli tamuj¹cych swobodny odp³yw nadwy¿ek
wody – doda³a burmistrz.
(mm)

2007 – III miejsce, natomiast w roku
bie¿¹cym zajê³a V miejsce.
Wymienione wy¿ej osi¹gniêcia
to tylko niektóre spoœród wielu, gdy¿
pasj¹ Kasi nie tylko jest recytacja.
Uczennica mo¿e poszczyciæ siê te¿
wieloma osi¹gniêciami w konkursach
przedmiotowych, np. z chemii, matematyki, jêzyka angielskiego.
Jako opiekunka Kasi, muszê
stwierdziæ, i¿ jej sukcesy to efekt
uzdolnieñ, ciê¿kiej pracy i wielu wyrzeczeñ. Niebagateln¹ rolê w rozwijaniu jej pasji mieli i nadal maj¹ rodzice, którzy zawsze wspierali i dodawali otuchy swojemu dziecku. Z ca³¹
pewnoœci¹ do osi¹gniêæ przyczynili
siê równie¿ nauczyciele pracuj¹cy z
Kasi¹ w szkole podstawowej.
Ka¿demu pedagogowi ¿yczy³abym tak wspania³ych, m¹drych i emanuj¹cych dojrza³oœci¹ uczniów, z którymi praca to wielka przyjemnoœæ.
Jolanta Czajka Zespó³ Szkó³
Gimnazjalnych w £obzie

Katarzyna Dawlud

Bienice w sieci

(BIENICE gm. Dobra) So³tys Bienic El¿bieta Owsiñska mog³a byæ dumna - w miniony pi¹tek jej wieœ znalaz³a siê w sieci internetowej. Uroczyœcie uruchomiono
w tutejszej œwietlicy program „Wioska internetowa - kszta³cenie na odleg³oœæ”. (r)

PKP chcia³o podrzuciæ kuku³cze jajo
(DOBRA). W tej gminie zrodzi³ siê
konflikt pomiêdzy Urzêdem a Gmin¹.
Zgodnie z ustaw¹, jeœli lokatorzy
mieszkañ, dotychczas nale¿¹cych do
PKP, nie chc¹ wykupiæ lokali, Gmina
nieodp³atnie przejmuje nieruchomoœæ
bior¹c na swoje barki równie¿ d³ugi. Z
t¹ sytuacj¹ Urz¹d nie chcia³ siê zgodziæ. Spraw¹ zaj¹³ siê s¹d.
Coraz wiêcej samorz¹dów jest zainteresowanych przejêciem nieu¿ywanych nieruchomoœci z zasobów PKP.
Niszczej¹ce dworce oraz inne obiekty
PKP, to efekt decyzji likwidowania nierentownych po³¹czeñ. Rz¹d obecnie
oferuje zmiany w prawie, które maj¹
znacznie u³atwiæ samorz¹dowcom

przejmowanie obiektów PKP oraz lokalnych po³¹czeñ.
Do pierwokupu lokali mieszkalnych uprawnieni s¹ dotychczasowi lokatorzy. Jeœli nie wyra¿¹ woli kupna,
PKP przekazuje gminie nieodp³atnie
zasób wraz z przynale¿nym gruntem i
infrastruktur¹.
Okazuje siê jednak, ¿e nie ka¿da
gmina pragnie taki zasób przej¹æ na
swoje barki. Taka sytuacja ma miejsce
w gminie Dobra. Wynika to z faktu, i¿
zgodnie z prawem, Gmina zobowi¹zana jest przej¹æ wraz z nieruchomoœci¹
wierzytelnoœci najemców PKP. Proponowane do przejêcia nieruchomoœci
by³y zad³u¿one. Gmina odmówi³a przejêcia nieruchomoœci.

W tym momencie zrodzi³ siê konflikt pomiêdzy Gmin¹ a PKP. Obowi¹zkiem na³o¿onym na gminy w zakresie
przejêcia maj¹tku bez ich woli zaj¹³ siê
Trybuna³ Konstytucyjny uznaj¹c, i¿
przepisy te s¹ sprzeczne z Konstytucj¹.
Wprawdzie orzeczenie TK dotyczy³o
mieszkañ przekazanych przez Lasy
Pañstwowe, to zasada przekazywania i
obowi¹zek przejmowania maj¹tku od
PKP, bez woli przejmuj¹cego jest taka
sama.
W chwili obecnej powództwo PKP
w zakresie zawarcia umów przeniesienia w³asnoœci spornego maj¹tku w S¹dzie Okrêgowym zosta³o oddalone.
Wyrok jest nieprawomocny, a PKP z³o¿y³o apelacjê.
(mm)
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Syberyjska gehenna
Józefa Koryzma urodzi³a siê
w Sielcach, woj. wileñskie,
gmina Jazno, powiat Dzisna
nad DŸwin¹. Gdy wybuch³a
wojna mia³a 9 lat. Chodzi³a
wówczas do III klasy. Tu¿
przy samej granicy z Rosj¹,
gdzie mieszka³a Józefa
Koryzma, wiêkszoœæ
stanowili Bia³orusini.
Jak wspomina, za czasów
polskich odnosili siê
do Polaków bardzo dobrze.
Jednak to oni budowali
bramê na czeœæ
wje¿d¿aj¹cych wojsk
sowieckich 17 wrzeœnia
1939 r.
Szpiedzy zbierali informacje
- Tatuœ pochodzi³ z rzeszowskiego, po œlubie zosta³ w Sielcach.
Wczeœniej pracowa³ w policji,
zwolni³ siê i podj¹³ pracê jako gajowy u dziedzica Pietrykowskiego.
Jak wkroczyli Rosjanie w 1939
roku, by³a nas czwórka dzieci,
dwóch braci i siostra. Najstarsza
siostra mia³a wówczas 14 lat, najm³odszy brat 2-latek jeszcze nie

skoñczy³. Dobrze nam siê tam ¿y³o.
Mieszkaliœmy przy samej granicy.
Przechodzi³a ona przez œrodek olbrzymiego jeziora - pó³ by³o sowieckiego, pó³ - polskiego.
Z siostr¹ czêsto chodzi³yœmy za
druty kolczaste za granicê - na poziomki. Tam nikomu nie wolno by³o
chodziæ. By³yœmy wtedy ma³ymi
dziewczynkami, nieraz KOP nas
z³apa³ i naskar¿y³ do tatusia. Ale my,
jak to dzieci...
Spodziewaliœmy siê wojny.
Przez jakiœ czas pojawiali siê u nas
szpiedzy. Przychodzili do nas, do
dzieci i rozpytywali o ro¿ne rzeczy.
Pamiêtam jak jednego dnia gra³yœmy w klasy. Przyszed³ taki goœæ,
dziadka udawa³, jakby by³ nienormalny i zacz¹³ nas wypytywaæ. Ale
wczeœniej ju¿ rodzice nas nastawili,
¿e mamy nie rozmawiaæ z obcymi
ludŸmi o niczym i nie wpuszczaæ ich
do domów. Nie pamiêtam ju¿ o co on
nas pyta³. Potem nasi ¿o³nierze znaleŸli go nad jeziorem w szopie.
Aresztowali go i zabrali na stra¿nicê. Przed sam¹ wojn¹ jeszcze pojawi³a siê pewna kobieta. Ale to by³a
zupe³nie inna historia. Po stronie rosyjskiej, latem, kobiety w polu by³y
wystrojone. Mia³y na sobie bia³e
bluzeczki, granatowe spódniczki,
bia³e chusteczki na g³owie. U nas
powiadali – „tam dobrze, elegancko
poubierani tak wszyscy”. Pewnego
razu przysz³a kobieta. Uciek³a

Józefa Koryzma
stamt¹d przez bagna. Nie by³y ogrodzone i mo¿na by³o przejœæ.
Pytali siê j¹ ludzie dlaczego
uciek³a, skoro maj¹ tam tak dobrze,
tak ³adnie wygl¹daj¹.
Odpowiedzia³a, ¿e to wszystko
na pokaz. „Jakbyœcie wiedzieli jak
tam u nas dobrze, jakby by³o dobrze,
to bym nie ucieka³a. Zostawi³am
tam dzieci” - powiedzia³a wtedy.
Wiedzia³a, ¿e bêd¹ jej szukaæ. Pojecha³a dalej niewiadomo dok¹d. S³ysza³am póŸniej, ¿e prawdopodobnie, jak Rosjanie poszli dalej, to i tak
j¹ znaleŸli. Wiadomo co j¹ czeka³o
– jako szpieg – kara œmierci.

Gdy wkroczyli Rosjanie

Józefa Koryzma z mam¹

Mieliœmy tam s¹siadów bardzo
dobrych - Jakubowskich, byli to ju¿
starsi ludzie. W 1939 roku jak Rosjanie wkroczyli wybieraliœmy siê
do koœcio³a z s¹siadami w³aœnie. A
do koœcio³¹ by³o daleko, zawsze
jechaliœmy razem. By³o rano, gdy
us³yszeliœmy trzask za granic¹,
³omot jakiœ. Nie wiedzieliœmy co siê
tam dzieje. Wreszcie zobaczyliœmy
jak jad¹ czo³gi i samochody. Strach
nas ogarn¹³. Bia³orusini oczywiœcie
cieszyli siê. Zbudowali im bramê
powitaln¹.
Rosjanie mieli czapki takie spi-

czaste jak ko³paki. S³abe to by³o ich
wyposa¿enie. I to umundurowanie i
czo³gi... W naszym sadzie naprawiali i klepali, bo ju¿ im siê popsu³y.
Jakiœ czas kilka tygodni by³o
spokojnie. Ale jeszcze jesieni¹
przyjechali samochodem ciê¿arowym po tatusia. Aresztowali te¿ jego
kolegê, z którym pracowa³. Zabrali
tak¿e dziedzica Pietrykowskiego.
Ci szpiedzy wêszyli, kto gdzie pracuje i kim jest.
Po zaaresztowaniu tatusia w
domu by³a rozpacz. Mama dosta³a
ataku serca. Lekarz mieszka³ 7 km
dalej. Chodziliœmy do niego, czasem on przyje¿d¿a³ do chorych.
Pobieg³yœmy z siostr¹ do niego, aby
przyjecha³ do mamy. P³aka³yœmy, ¿e
mama jest umieraj¹ca. Szybko przyjecha³ i uratowa³ mamê. Powiedzia³,
¿e niewiele brakowa³o, a zosta³ybyœmy same. Tatuœ przebywa³ w wiêzieniu w G³êbokim. Mama wozi³a
mu paczki, czyst¹ bieliznê i coœ do
jedzenia. Nas zostawia³a w domu.
Za tamtych czasów w domach by³y
ruskie piece. Razem z siostr¹ chodzi³yœmy do lasu i r¹ba³yœmy drzewo, ¿eby w domu ciep³o by³o. Nie
wiem dok³adnie jak daleko by³o to
wiêzienie, oko³o 30 km. Do poci¹gu
by³o oko³o 10 km. Pewnego razu
mama pojecha³a jak zwykle, a stra¿nik powiedzia³, ¿e paczki ju¿ nie
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przyjmie, bo mê¿a ju¿ nie ma. WywieŸli go w g³¹b Rosji.
Nie widzieliœmy gdzie tatuœ by³,
co siê z nim sta³o, nic.

W nieznane
W 1940 roku, w lutym, by³a
mroŸna, sroga zima. W nocy o 2
godzinie us³ysza³yœmy walenie kolbami do drzwi. Wczeœniej nas ciocia uprzedzi³a, ¿e przyjad¹ po nas,
bo widzia³a jak ju¿ kogoœ zabierali.
Ciocia z wujkiem przybieg³a i powiedzia³a: „Zbierajcie siê, bo zaraz
po was przyjad¹.” Troszkê tam jedzenia poprzynosili, s¹siedzi te¿.
Mama otworzy³a drzwi, a tam
stoj¹ ¿o³nierze i mówi¹:
- Sobierajcie siê!
- Ale gdzie?
- Pojedziecie z nami.
- Ale gdzie? Czy mo¿na coœ ze
sob¹ zabraæ?
- Co ubierzecie na siebie, to
mo¿ecie zabraæ.
Mama zaczê³a ubieraæ nas „na
cebulê” i jeszcze jakieœ podstawowe
rzeczy. Pozwolili zabraæ ze sob¹
dwie poduszki i ko³drê, by opatuliæ
tym najm³odszego brata. Wsadzili
na sanie. I tak wszystko zostawiliœmy, ca³e gospodarstwo, tylko nasz
piesek za nami bieg³ a¿ do nastêpnej
wioski. Odprowadza³ nas. Nie wiem
co siê z nim póŸniej sta³o.
Ca³y dobytek, dom, gospodarstwo, konie, krowê...
PrzywieŸli nas, sta³ tam d³ugi
transport. Pierwszy raz widzia³am w
¿yciu poci¹g. Za³adowali nas do
wagonów, by³o tam tylko jedno ma³e
okienko i prycze. W wagonie by³o
nas chyba z czterdzieœci rodzin.
By³o bardzo ciasno. To by³y przewa¿nie matki z dzieæmi, mê¿czyzn
tam u nas prawie nie by³o. Ta prycza
taka malutko by³a... Poœrodku by³
zrobiony otwór w pod³odze. To by³a
toaleta. Niczym nie by³ zabezpieczony. Nasze mamy jakoœ go zas³oni³y, by nie by³o widaæ jak ktoœ za³atwia³ potrzeby fizjologiczne. W
rogu sta³ piec i to by³o nasze ogrzewanie. W tym piecu paliliœmy tym
co nam przynosili.
Doœæ d³ugo staliœmy na stacji,
ale nie wolno nam by³o opuszczaæ
poci¹gu. Sk³ad by³ ogromny. Jak siê
wyjrza³o, to nie by³o widaæ ani pocz¹tku ani koñca. Lokomotywy by³y
i z ty³u i z przodu. Czekaliœmy a¿
transport siê wype³ni³, to wtedy ruszyli. Od czasu do czasu przynosili
nam wodê gotowan¹ – kipiatok w
wiadrach. Czasami po kipiatok chodzi³a siostra, albo kobiety.
Przynosili te¿ kaszê, bardzo niedobr¹. Wtedy mieliœmy jeszcze jedzenie i g³odu takiego nie by³o. Nie
chcieliœmy tej kaszy jeœæ. Czasami
ciocia przyjecha³a, przywioz³a
paczkê jak¹œ. Wspierali nas te¿ s¹siedzi i znajomi, którzy przyje¿d¿a-
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li do nas. Jak chcieliœmy wyjœæ, to
otwierali drzwi, a potem ryglowali
sztab¹ i nikt siê nie wydosta³. Jak
jakaœ osoba umar³a, to siê puka³o i
wynosili zw³oki.
Ludzie chorowali oczywiœcie, i
umierali w tych wagonach. W wagonie by³o maleñkie, zakratowane
okienko. Pamiêtam jak zagl¹daliœmy przez te krateczki, jak przeje¿d¿aliœmy przez Ural. Tylko ska³y
olbrzymie by³o widaæ.

W stepach
Jak nas przywieŸli do poci¹gu
by³ luty, do Kazachstanu dojechaliœmy ju¿ wiosn¹. Gdy wysiedliœmy
na stepach Kazachstanu, to tam
wielb³¹dy siê pas³y.
Dojechaliœmy najpierw do Paw³odaru, potem Irtyszem p³ynêliœmy
do Siemiarska. Tam ju¿ mogliœmy
swobodnie wyjœæ z wagonów. Wiedzieli, ¿e nigdzie nie uciekniemy.
Wtedy zaczê³y przyje¿d¿aæ samochody, zabieraæ i wywoziæ nas w
ró¿ne miejsca.
pasy. Wtedy wszystko by³o dobre i
ten kurt i cokolwiek.
Na drugi dzieñ kazali szukaæ
pomieszczenia. Nasze matki posz³y
szukaæ mieszkania. Znalaz³y w koñcu tak¹ jedn¹ lepiankê i tam cztery
nasze rodziny zamieszka³y. Ka¿dy
mia³ tam swój k¹cik. W jednym rogu
jedna rodzina, w innym druga... Na
œrodku sta³ piec do ogrzewania.
Wziêli nasze mamy do ko³chozu, ale
nie by³o sensu, ¿eby tam pracowa³y,
bo nie p³acili im. Zim¹ zacza³ siê
g³ód, p³acz, rozpacz i zimno. Kirgizi od czasu na czasu drewna nam
przywozili albo tego kiziaku, czyli
wysuszonego krwowiego ³ajna. Jak
siê pali³, to strasznie, œmierdzia³o,
ale by³o ciep³o.
Po wyjœciu z wagonów by³o
strasznie. Dooko³a tylko step, pustynia jakaœ. Cz³owiek nie widzia³
tam ¿adnych drzew. Tam by³o tak jak
u nas nad samym morzem - na wydmach trawa ros³a strasznie k³uj¹ca.
Jak siê sz³o boso, to nogi by³y pokaleczone. Pas³y siê tam wielb³¹dy. To
by³a dla nas nowoœæ, wczeœniej widzia³am je tylko na obrazkach. Wtedy nas strach ogarn¹³. Przyjecha³
samochód i cztery rodziny za³adowali. Pamiêtam tych swoich wspó³towarzyszy: pani Paradnia Julia,
mia³a czterech synów, pani Rutkiewiczowa, mia³a dwie córki, pani
Muraszkowa Nina mia³a jedno
dziecko no i my nasza rodzina Inglotów – czworo nas mama mia³a. Braciszek najm³odszy Franciszek, Wac³aw, najstarsza Jadwiga i ja, Józefa.
W 1940 roku mia³am 10 lat. Wysadzili nas w takim kirgiskim aule, na
kêpach tej soczystej trawy i pojechali. Nas zostawili samym sobie.

W kirgiskim aule

Opuchniêci z g³odu

Zaraz zeszli siê Kirgizi i zaczêli do nas mówiæ po kirgisku. My
p³aczemy, matki p³acz¹. Nie wiadomo co robiæ. Wieczór siê zbli¿a.
Siedzimy, na tych kêpach. W koñcach przyszed³ precidaciel i zaprowadzi³ nas do au³u, to takie
lepianki bez dachu. Wysmarowane by³y glin¹ i krowim ³ajnem,
póŸniej te¿ tak¹ zaprawê robi³yœmy. Posiadaliœmy w k¹cikach,
ka¿da rodzina w swoim. Kirgizów
siê nazlatywa³o, nie powiem, ¿e to
by³ z³y naród, to dobry naród.
Przynieœli nam mleko, co tam mieli, placki pieczone. Z sera robili
kurt. Najpierw gnietli ser palcami
a potem suszyli na s³oñcu.
By³o to twarde i zeschniête, czêsto z w³osami Kirgizek. Jeszcze
wtedy tacy g³odni nie byliœmy.
Tragedia zaczê³a siê dopiero
wtedy, gdy skoñczy³y siê nasze za-

G³ód by³ tak straszny, ¿e zaczêliœmy puchn¹æ z g³odu. Nasze mamy
by³y zmuszone wiêc, by poszukaæ
jakieœ rady. Nie by³o co jeœæ. Od
Kirgizów nic nie mogliœmy ju¿ dostaæ, bo oni sami nie mieli. Jeszcze
latem, jak mleko by³o, to dostaliœmy
trochê. Zim¹ ju¿ te¿ nie by³o ani
mleka ani nic. Wtedy nasze mamy
zaczê³y braæ ubrania przywiezione
z Polski i chodzi³y do ruskiego ko³chozu wymieniaæ za coœ do jedzenia. Najbli¿sza wioska by³a 30 km
od nas.
A wszêdzie step i step, nic nie
by³o widaæ, ³atwo by³o zab³¹dziæ te
30 km. Œniegu by³o po pas. Posz³y
cztery mamy, a my dzieci zosta³yœmy same. Ka¿da chcia³a coœ przynieœæ dla swojej rodziny. Moja
mama wziê³a sukienkê od mojej
Komunii œw. Dosta³a za ni¹ wiadro
ziemniaków...
cdn.

List do redakcji

Str
Str.. 10

INFORMACJA

Wycieczka podmiejska

Niedawno wybra³em siê
na przechadzkê podmiejsk¹ i
nawet kilkugodzinny pieszy
spacer pozwoli³ na lepsze
poznanie okolic swojego
miejsca zamieszkania.
Akurat mia³em okazjê
zobaczyæ wyœcigi zaprzêgów psów. Sta³em na trasie wiêc
tylko przez krótki czas, przez kilka zaledwie minut mog³em obserwowaæ zachowanie siê zwierz¹t i
ludzi nimi kieruj¹cymi. Obok
mnie przebiegali tak¿e biegacze,
których pieski ci¹gnê³y za pomoc¹ linek. Jeden piesek ci¹gn¹³
swojego pana uczciwie. Po pewnej chwili nadbieg³ drugi piesek, ale ten by³ nieco leniwy, bo
przy pewnej kêpie wyschniêtej,
ubieg³orocznej trawie, na moment siê zatrzyma³ a kiedy przebiegali obok mnie, to widaæ
by³o, ze piesek wcale nie
ci¹gn¹³, bo linka swobodnie
zwisa³a. Na trasie biegu, na
otwartej przestrzeni oraz w lesie
s³ychaæ by³o okrzyki, którymi
powo¿¹cy zagrzewali do szybkiego biegu. Psy zna³y ju¿ te pohukiwania i bieg³y zgodnie z
wyznaczon¹ taœmami tras¹. W
sumie, to nawet podoba³o mi siê i
w miarê by³o ciekawie.
Wêdruj¹c ulic¹ Strumykow¹
zwróci³em uwagê na numeracjê

nieruchomoœci po³o¿onych przy
tej ulicy. Rêce opadaj¹ po zapoznaniu siê z tabliczkami oznaczaj¹cymi numery budynków.
Numery nieruchomoœci winny
byæ nadawane w kolejnoœci i z
tego co widzê w innych miastach, to nie spotka³em siê, by
ustalano numery w sposób bezmyœlny i chaotycznie. Nie bêdê
siê rozpisywa³ i poucza³ odpowiedzialnych urzêdników a zainteresowane osoby niech siê
wybior¹ na spacer na tê ulicê.
Jak ponumerowano podajê poni¿ej, w kolejnoœci jak¹ wskazuj¹ tabliczki:
- strona po³udniowa, po
prawej – 8, 8a, 9, 10, 9a, 9b,
numeru brak, 9d, 9e,
- strona pó³nocna, po lewej – 1a, 18, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4a,
5, numeru brak, 7, 15.
Przechodz¹c ulic¹ pozna³em
tez inne problemy i ciekawostki.
W pewnym miejscu dostrzeg³em
ogrodzony niewielki obszar zalesiony œwierkami, którym obciêto g³ówne, górne pêdy. Ponadto na widocznych miejscach
doœæ du¿o widaæ pomalowane na
bia³o prostok¹ty zawieraj¹ce tajemnicze litery MTB w kolorze niebieskim a pod literami te¿
niebieska kreska.
Zbigniew Harbuz

Jesteœmy £obziakami – brzmi to dumnie
Min¹³ miesi¹c jak przeprowadziliœmy siê z Zajezierza do £obza. Mamy œwietny wspólny dom, a w nim wygodne sale, œwietlice z aneksami kuchennymi bardzo
dobrze wyposa¿one.
Spotykamy siê z przyjació³mi z ³awek szkolnych, korzystamy ze stadionu,
domu kultury i biblioteki.
Dziêkujemy Panu Antoniemu Gutkowskiemu – Staroœcie Powiatu i Panu
Ryszardowi Brodziñskiemu v-ce Staroœci za taki pomys³.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przeprowadzce.
Bardzo serdecznie dziêkujemy dyrektorowi Zarz¹du Dróg Powiatowych Panu
Wies³awowi Bernackiemu za transport oraz ci¹g³¹, systematyczn¹ pomoc je¿eli
zwracamy siê z proœb¹.
Dziêkujemy Panu J. Paszkiewiczowi Prezesowi Zak³adów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa za pomoc w transporcie, wykonaniu barierek i dostarczeniu
¿u¿lu, który jest niezbêdny do zagospodarowania placu.
Dziêkujemy Panu Ryszardowi Soli – dyrektorowi Zak³adów Energetyki
Cieplnej za pomoc w regulacji systemu grzewczego w naszym budynku i przekazaniu nam ¿u¿lu na zagospodarowanie placu.
Dziêkujemy za okazan¹ pomoc Centrum Integracji Spo³ecznej, LOK, oraz
kolegom z Oœrodka Szkolenia i Wychowania OHP.

Wdziêczni wychowankowie, pedagodzy i dyrekcja
Domu Dziecka w £obzie
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Woda do wyklarowania
(POWIAT). W Szkole Podstawowej w Be³cznej oraz w Komorowie i Smólsku stwierdzono nieznaczne zanieczyszczenie wody.
Sanepid uspokaja jednak, ¿e
woda nie stanowi ¿adnego zagro¿enia dla zdrowia.
Wodê nie odpowiadaj¹c¹ wymaganiom sanitarnym stwierdzono w
wodoci¹gu Be³czna, który doprowadza wodê do Szko³y Podstawowej nieznacznie podwy¿szon¹ ponad normê mêtnoœæ wody. Sanepid
wyda³ warunkow¹ przystêpnoœæ
wody, natomiast dyrektor szko³y
zobowi¹za³ siê do czyszczenia
zbiorników. - Woda nie stanowi ¿ad-

nego zagro¿enia dla zdrowia. Mêtnoœæ idzie w parze z podwy¿szon¹
iloœci¹ ¿elaza i wapnia w wodzie,
rozpuszczaj¹ siê osady i st¹d taki
wynik badañ. W powiecie s¹ ujêcia
g³êbinowe,
mikrobiologicznie
woda na terenie powiatu jest wiêc
czysta – powiedzia³a starszy asystent w dziale higieny komunalnej
Aneta Jakubowska.
W Komorowie i Smólsku w gminie Resko z kolei jest podwy¿szony
poziom ¿elaza w wodzie. Tam równie¿ wystarczy wyczyœciæ zbiorniki,
aby woda odzyska³a swoj¹ jakoœæ.
Aneta Jakubowska zapewnia, ¿e i
tam ¿adnego niebezpieczeñstwa dla
zdrowia nie ma.
(mm)

Sesja w £obzie
(£OBEZ). Sesja Rady Miasta w
£obzie odbêdzie siê 25. kwietnia o
godz. 15.00. Podczas sesji zostanie
rozpatrzone sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy £obez za rok
2007, po czym radni g³osowaæ bêd¹
nad udzieleniem absolutorium dla
burmistrza £obza.
Podczas sesji zostanie równie¿
udzielona informacja dotycz¹ca przygotowania do realizacji zadañ inwestycyjnych zaplanowanych na 2008 rok
oraz o stanie mieszkaniowego zasobu
gminy.
Radni zadecyduj¹ tak¿e, czy wyraziæ zgodê na zawarcie przez burmistrza

£obza umowy o dofinansowanie przedsiêwziêcia pn. „Wielofunkcyjne boisko
sportowe w £obzie” ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kolejnym punktem bêdzie g³osowanie nad
zatwierdzeniem wniosków w sprawie
przyznania nagrody rocznej dla dyrektorów placówek kultury.
Podczas sesji znajdzie siê czas i dla
mieszkañców. W pierwszym rzêdzie
rozpatrywane bêd¹
skargi wniesione do Rady Miejskiej
w £obzie oraz wys³uchane wnioski i
interpelacje mieszkañców. Ostatnim
punktem bêd¹ odpowiedzi na zadane
pytania.
(mm)

Dym bez ognia

„Zerówka”
do szko³y

(RESKO) 19 kwietnia na os. D¹browszczaków sytuacja wygl¹da³a
groŸnie. Spore zadymienie sugerowa³o po¿ar. Przyby³a na miejsce zdarzenia stra¿ po¿arna z Reska i JRG z £obza
stwierdzi³a jednak tylko zadymienie z
pieca. Skoñczy³o siê tylko na strachu,
bowiem otwartego ognia nie by³o.

(WÊGORZYNO). W tym mieœcie
od 1 wrzeœnia oddzia³ szeœciolatków
tzw. „zerówka” zostanie przeniesiona z
przedszkola do szko³y. Takie przesuniecie ma zniwelowaæ problemy z przyjêciem dzieci do przedszkola.
(m)
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W £obzie literacko, marynistycznie...
(£OBEZ). W najbli¿sz¹ niedzielê ³obzianie bêda mieli mo¿liwoœæ
spotkaæ siê ze szczeciñskimi pisarzami, którzy maj¹ na swoim koncie
wiele interesuj¹cych pozycji ksi¹¿kowych i takie¿ same biografie. 27
kwietnia z okazji Œwiatowego Dnia
Ksi¹¿ki od godz. 12.00 w spotkaniach, nad którymi patronat obj¹³
Burmistrz £obza Ryszard Sola,
swój udzia³ potwierdzili pisarze: Tadeusz Zwilnian Grabowski, Eugeniusz Andrzej Daszkowski. Marian
Adam Kasprzyk oraz Marian Yoph¯abiñski.

Spotkanie nawi¹zuje do dawnych
spotkañ marynistycznych, imprezy
cyklicznej, odbywanej w £obzie w latach 1974-1990. Pomys³odawc¹ powrotu do tradycji spotkañ z pisarzami
jest Jerzy Mechliñski – ³obeski ksiêgarz.
Organizatorami imprezy s¹: Ksiêgarnia „Wspó³czesna”, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli filia
w £obzie oraz £obeski Dom Kultury.
Imprezie towarzyszyæ bêdzie wystawa, w budynku biblioteki na II piêtrze, prezentuj¹ca fotografie i inne
materia³y z dawnych spotkañ marynistycznych.
Eugeniusz Andrzej Daszkowski
urodzi³ siê 4 lutego 1930 r. w Wyszkowie. Tam skoñczy³ szko³ê podstawow¹ i œredni¹. Podczas wojny
uczêszcza³ na tajne komplety. Nale¿a³
do Szarych Szeregów. Po raz pierwszy
zetkn¹³ siê z morzem na kursach organizowanych w £obzie przez Pañstwowe Centrum Wychowania Morskiego.
Mia³ wówczas 17 lat. W 1950 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Nawigacyjnym Pañstwowej Szko³y Morskiej w
Szczecinie. W 1956 r. otrzyma³ dyplom magistra ekonomii na Wydziale
Transportu Politechniki Szczeciñskiej. Pracê na morzu rozpocz¹³ dopiero w 1958 r., bowiem jako cz³onek
Szarych Szeregów nie mia³ prawa p³ywania po morzu. Dopiero po zmianach
paŸdziernikowych otrzyma³ paszport
i zgodê na podjêcie pracy na morzu. W
paŸdzierniku 1956 roku zamustrowa³
jako marynarz na statek bandery fiñskiej m/s „Satu”.„Chochliku”. 11 lat
póŸniej zosta³ kapitanem ¿eglugi
wielkiej. P³ywa³ na takich statkach
jak:„Kopalnia Zabrze”, „Toruñ”, a w
1969 r. obj¹³ pierwsze dowództwo na
m/s „Orla”. By³ kapitanem „Narwika”, „Kutna II” i „Chrzanowa”. W
latach 1972-1978 by³ rektorem Wy¿szej Szko³y Morskiej w Szczecinie.
Debiutowa³ na ³amach „G³osu
Szczeciñskiego” w 1958 r. opowiadaniem „Ostatni papieros”. Pierwsza
Ksi¹¿ka pt. „Wachta” ukaza³a siê w r.
1972. Opowiadania i reporta¿e drukowa³ m.in. w „G³osie Szczeciñskim”,
„Trybunie Robotniczej”, magazynie
„Tydzieñ”, „Morzu i Ziemi”, „Tygodniku Morskim”, „Panoramie Œl¹skiej” oraz w wydawnictwach zbioro-

wych „Byli wówczas dzieæmi”
(1975), „Szczecin morski” (1977),
„Gaismas pilna pilseta” (1979), „Wieso³yj kalejdoskop” (1979), „Powroty
na wielki okrêt” (1984). Eugeniusz A.
Daszkowski jest autorem kilkunastu
ksi¹¿ek o tematyce morskiej, W1972
r. wyda³ swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê –
zbiór opowiadañ morskich „Wachta”. Za opowiadania morskie „Afrykañskie spotkania” otrzyma³ w 1973 r.
nagrodê literack¹ im. Josepha Conrada, za przygodowe opowiadania
„Blindziarze z San Pedro” (1986 r.) –
I nagrodê w plebiscycie czytelniczym
na najpopularniejsz¹ ksi¹¿kê marynistyczn¹ w latach 1985-1987, za
„Szko³ê wilków morskich” (1997 r.) –
wspomnienia o pierwszej szkole morskiej w Szczecinie z alei Piastów 19 –
I nagrodê w konkursie Szczeciñskiego Towarzystwa Kultury. W tym samym roku wyda³ ksi¹¿kê „Pierwsza po
Bogu” – o Danucie Kobyliñskiej-Walas, jedynej kobiecie, która w historii
P¯M osi¹gnê³a szlify kapitana statku
pe³nomorskiego.
Od 1976 r. nale¿y do ZLP. Pe³ni³
funkcjê cz³onka zarz¹du Szczeciñskiego Oddzia³u. W 1980 r. zosta³ wiceprezesem. Od 1973 r. prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia
Marynistów polskich i cz³onek PZPR.
Marian Adam Kasprzyk urodzi³
siê w 1936 ma na swoim koncie takie
pozycje jak: m.in.: „Beatus qui amat.
(Antologia poezji mi³osnej). 1997,
Drzewo dobrej nadziei. Antologia poezji prze³omu tysi¹cleci. T. 1-2.
2001,Dziêkczynienia. Antologia poezji z dedykacj¹. 2002, Genius locisonety z dedykacj¹. 2006, Genius loci.
Sonety. 2002, 2003, Ksiêga poetów ksiêga przyjació³. Almanach biograficzny 98. 1998, Nazbieram gwiazd
narêcze. Antologia poezji mi³osnej.
2002, Pi¹tek, czyli Jak Kwêkacz z
Brudziem ojcowiznê ratowali. 1995,
Pod niebem Arkadii. Antologia poezji
mi³osnej. T.1-2. 2003.
Marian Yoph - ¯abiñski jest
dziennikarzem „Wieœci Polickich”
oraz Prezesem Towarzystwa Literacko-Artystycznego w Policach. Urodzi³ siê 28 stycznia 1947 r. w Bobowej
ko³o Nowego S¹cza. Marian Yoph¯abiñski, to poeta, prozaik, publicysta, ekonomista. Pracowa³ w wielu zawodach: robotnik, maszynista parowy, drwal, kinooperator, redaktor gazety zak³adowej, kierownik domu kultury. Ukoñczy³ studium kulturalnooœwiatowe oraz studium ekonomiczno-transportowe. Debiutowa³ w „Kamenie” w 1974 r. jako poeta. Wiersze
i opowiadania drukowa³ w wielu czasopismach. Jest laureatem wielu nagród literackich i autorem takich pozycji jak: „Gromadzenie zapa³u :almanach literacko-artystyczny twórców polickich.” 2005, „Palenie ko³yski” 1982, „Przekroczyæ próg. Almanach literacko-artystyczny twórców

polickich” 2006, „Starodrzew” 1980,
„Szczecin i morze” (Piosenki) 1986,
„Widnokrêgi wyobraŸni”: almanach
poetów powiatu polickiego. 2003, „Z
¿agli” 1983.
„Znak obecnoœci” Almanach literacko-artystyczny twórców polickich. 2004.
Dr Tadeusz Zwilnian Grabowski urodzi³ siê w Wilnie 8 paŸdziernika 1926 roku.
Jego ojciec z zawodu by³ ksiêgarzem, matka natomiast, z domu Nienart, - œpiewaczk¹ solow¹ i nauczycielk¹ œpiewu i gry na fortepianie.
Mo¿e dlatego bardzo wczeœnie rozpocz¹³ swoj¹ przygodê pisarsk¹, bowiem ju¿ w wieku lat 10 wyda³ fragment powieœci przygodowo-podró¿niczej „Dla chleba” w «Expresie Wileñskim”. W wieku 17 lat, pod wp³ywem
prze¿yæ i lektury romantyków, wyda³
poemat „Prophetia” (600 wierszy),
wyra¿aj¹cy uczucia patriotyczne i zapowiadaj¹cy niepodleg³oœæ Polski.
Dr Tadeusz Zwilnian Grabowski
ma niezwykle bogaty ¿yciorys, który
by³ konsekwencj¹ postawy ¿yciowej
wobec zastanego systemu. W listopadzie 1944 roku w Bia³ymstoku zosta³
zatrzymany przez Wojewódzki Urz¹d
Bezpieczeñstwa Publicznego i osadzony w wiêzieniu. W wiêzieniu bia³ostockim przebywa³ bez sprawy i bez
wyroku 10 miesiêcy.
Po przeprowadzeniu siê do £odzi,
za nieprzejednan¹ postawê i otwart¹
dzia³alnoœæ przeciwko filozofii marksistowskiej zosta³ 5 lipca 1949 roku
zaaresztowany i osadzony w Urzêdzie
Wojewódzkim Bezpieczeñstwa Publicznego w £odzi. Wówczas by³ zapisany na Wydzia³ Filologii Polskiej
Uniwersytetu £ódzkiego i s³uchaczem filozofii i socjologii.
Aresztowanie nast¹pi³o 12 dni
przed œlubem. W WUBP by³ badany
wielokrotnie i szanta¿owany, zachêcany do podpisania wspó³pracy. Poniewa¿ odmawia³ zdecydowanie, gro¿ono mu najciê¿szymi konsekwencjami. 28 grudnia 1949 roku (po pó³rocznym pobycie w piwnicy UB) odby³a
siê rozprawa w S¹dzie Apelacyjnym w
£odzi. Oprócz rutynowego prokuratora, ¿eby wzmocniæ wymowê przestêpstwa i zaostrzyæ ewentualnie werdykt
sêdziowski jako oskar¿yciele wyst¹-

pili bieg³y i dwaj koledzy z Wilna.
Otrzyma³ wyrok trzech i pó³ lat. Zosta³
wys³any do wiêzienia we Wronkach,
gdzie przebywa³ 13 miesiêcy. We
Wronkach w 1951 roku wzi¹³ œlub z
Leokadi¹ z domu Musia³.
Tam zg³osi³ siê do pracy w charakterze pomocnika murarza i pracowa³
10 godzin dziennie przy wznoszeniu
domków dla rodzin stra¿ników wiêziennych. Po 13 miesi¹cach zosta³ wywieziony do Nak³a, a nastêpnie do
obozu pracy w Potulicach, gdzie by³
zatrudniony jako stolarz. Tam te¿ pracowa³ jako nauczyciel wiêŸniów w zakresie szko³y podstawowej. Za ideologiczn¹ postawê zosta³ odes³any do Komorowa. Po wyjœciu z wiêzienia mia³
bardzo du¿e problemy ze znalezieniem pracy. Pracowa³ fizycznie jako
m.in.: pomocnik stolarza, hydraulika,
dekarza, murarza. Przez d³ugi czas w
ogóle nie pracowa³. W latach 1956/57
skoñczy³ Wieczorow¹ Szko³ê Nauk
Ekonomiczno-Spo³ecznych. W latach
1983-86 uczêszcza³ z ¿on¹ na Studium Wiedzy Religijnej przy Kurii Biskupiej w Szczecinie.
Ogó³em przeprowadzi³ ok. 2000
spotkañ, wyk³adów, prelekcji. Wyk³ada³ literaturê polsk¹ i wybrane zagadnienia literatury œwiatowej od staro¿ytnej do wspó³czesnej w³¹cznie,
wdra¿a³ w zagadnienia psychologii i
socjologii pracy a tak¿e biblistyki,
teologi i nauki spo³ecznej Koœcio³a.
W 2006 r., w wieku 80 lat obroni³
pracê doktorsk¹ uzyskuj¹c tytu³ doktora nauk humanistycznych z zakresu
literatury polskiej. Ogó³em wyda³ 19
pozycji ksi¹¿kowych - w tym 4 poœwiêcone miastu rodzinnemu -Wilnu.
Opublikowa³ ponad 600 artyku³ów
prasowych - w tym 180 na tematy
œwiatopogl¹dowe, filozoficzne i religijne. Opracowa³ monografiê Szczeciñskich Teatrów Dramatycznych w
zakresie 40-lecia. (1945-1985), 60
szkiców o literaturze regionu szczeciñskiego.
Za³o¿y³ biblioteczkê pisarzy
szczeciñskich. Jako pierwszy prze³o¿y³ z jêzyka niemieckiego apokryfy
starotestamentowe Ksiêgi Henocha.
Opracowa³ monografiê o Józefie
£obodowskim - pisarzu, poecie i publicyœcie przebywaj¹cym od pocz¹tku
wojny na emigracji w Madrycie. (opr)
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Stefan Czarniecki na Pomorzu
Marcin Kuchto
W 1655 r. Polska zosta³a zaatakowana przez Szwecjê. Wojna ta od
pocz¹tku przybra³a niekorzystny
dla Rzeczpospolitej obrót. Karol X
Gustaw (król szwedzki w latach
1654-1660), wykorzystuj¹c jako
formalny prefekt u¿ywanie przez
Jana Kazimierza tytu³u króla Szwecji, zerwa³ rozejm sztumsdorfski z
1635 r. (maj¹cy obowi¹zywaæ do
1661 r.) i poprzez Brandenburgiê
uderzy³ w lecie 1655 r. na Wielkopolskê, a od pó³nocy na Litwê.
Dwa g³ówne powody sk³oni³y go
do agresji. Pierwszym by³a militarna s³aboœæ Polski poœwiadczona dowodnie przebiegiem wojen kozackich. Nadziejê zyskownych zdobyczy kosztem s³abej Polski podsyca³
Hieronim Radziejowski (zdrajca,
magnat, szukaj¹cy w Sztokholmie
schronienia po zatargu z Janem
Kazimierzem). Drugi chyba jeszcze
wa¿niejszy powód agresji, to pragnienie powstrzymania groŸnego
dla Szwecji marszu wojsk rosyjskich
ku zachodowi oraz chêæ ca³kowitego
opanowania wszystkich portów i
komór celnych nad Ba³tykiem. Zdrada magnatów wielkopolskich, po nader s³abym oporze, wyda³a w rêce
wroga tê ¿yzn¹ prowincjê (kapitulacja pod Ujœciem w VII 1655 r.).
W nastêpnym miesi¹cu magnaci
litewscy (Janusz i Bogus³aw Radziwi³³owie) poddali w Kiejdanach
Litwê Szwecji. Wszystko to warunkowa³o dalsze sukcesy skandynawskich najeŸdŸców. Niebawem pad³a
nie stawiaj¹ca ¿adnego oporu Warszawa, po niej w X 1655 r. zosta³
zmuszony do kapitulacji Kraków,
daremnie broniony przez Stefana
Czarnieckiego. Znaczna czêœæ magnaterii oraz szlachty skapitulowa³a
przed wrogiem, równie¿ wojsko
koronne w wiêkszoœci przesz³o na
jego s³u¿bê. W konsekwencji takiej
postawy spo³eczeñstwa szlacheckiego w zaledwie trzy miesi¹ce od
chwili rozpoczêcia inwazji Jan Kazimierz by³ zmuszony szukaæ schronienia na pozostaj¹cym we w³adaniu Habsburgów Œl¹sku.
W Polsce przewa¿a³y wówczas
g³osy domagaj¹ce siê jego abdykacji, opustosza³y tron mia³by zaj¹æ
zwyciêski na polu bitwy Karol Gustaw. Mieszczañstwo, ch³opi czy
ubo¿sza szlachta niewiele jednak
mieli do zyskania na protekcji
szwedzkiej, natomiast najdotkli-

wiej odczuwali jej coraz bardziej
nieznoœny ciê¿ar na co dzieñ. Rosn¹ce z tygodnia na tydzieñ gwa³ty
i grabie¿e, profanacja koœcio³ów wszystko to budzi³o coraz wiêksze
nastroje buntu i nienawiœci.
Uczucia te znalaz³y ujœcie w powstaniu antyszwedzkim, jakie wybuch³o póŸn¹ jesieni¹ 1655 r. W
dzia³aniach wojennych wziê³a g³ównie udzia³ ta czêœæ wojsk koronnych,
która nie podda³a siê najeŸdŸcy pod
dowództwem Stefana Czarnieckiego. Oficerowie zawodowi rozpoczêli na w³asn¹ rêkê organizacjê grup
partyzanckich, przy³¹czy³o siê do
nich mieszczañstwo i ch³opi. Poniewa¿ stawienie czo³a wojskom
szwedzkim w otwartym polu nie by³o
na razie mo¿liwe, rozpoczêto walkê
podjazdowo-partyzanck¹ (zwan¹
wówczas „wojn¹ szarpan¹”). Ogólne
poruszenie w spo³eczeñstwie polskim wywo³a³a wiadomoœæ o oblê¿eniu przez Szwedów klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, sanktuarium
maryjnego (które s³ynê³o z cudów).
Ta trwaj¹ca dwa miesi¹ce (listopadgrudzieñ 1655 r.) operacja militarna
przynosi³a wojskom Karola Gustawa
nie tylko kompromitacjê, ale stanowi³a te¿ ich powa¿ny b³¹d.
Jan Kazimierz, zachêcony sukcesami partyzantki antyszwedzkiej,
powróci³ do Polski w I. 1656 r. Ju¿
nieco wczeœniej rozpoczê³o siê stopniowe wyzwalanie okupowanych terytoriów Polski (zapocz¹tkowa³o je
oswobodzenie w XII 1655 r. Nowego S¹cza). Karol Gustaw zorientowa³ siê, ¿e sam nie da rady po³kn¹æ
polskiej zdobyczy, zacz¹³ wiêc szukaæ sojuszników. Ostatecznie pozbawiony wsparcia król szwedzki opuœci³ Polskê w VI. 1657 r., pozostawiaj¹c tylko garnizony w niektórych
miastach. Walki przenosi³y siê na
teren Danii (która wypowiedzia³a
wojnê Szwecji 2.VI.1657 r.) i Pomorza Zachodniego, dok¹d na czele
korpusu polskiego wojska poœpieszy³ z pomoc¹ Stefan Czarniecki.
Znaczna czêœæ Pomorza nale¿a³a
(na mocy pokoju westfalskiego z
1648 r.) do Brandenburgii, poza terytoriami przybrze¿nymi (z ujœciem
Odry i Szczecinem), które od roku
1721 pozostawa³y przy Szwecji. W
walce z najeŸdŸc¹ szwedzkim najbardziej przedsiêbiorczym i skutecznym okaza³ siê wielki hetman Stefan
Czarniecki. To on zorganizowa³
s³ynn¹ ludow¹ partyzantkê, a nastêpnie wspania³e oddzia³y piechoty i
konnicy. Ten twórca wojny podjazdowej zwyciê¿y³ wojsko szwedzkie
pod Wark¹, wyzwoli³ Warszawê,
zaj¹³ Bydgoszcz i Tucholê w 1656 r.
W nastêpnym roku 1657 zmusi³ do
kapitulacji pod Ostrowem i Miêdzy-

bo¿em armiê sprzymierzeñca Szwecji, Jerzego II Rakoczego (ksiêcia
Siedmiogrodu). Na czele 4-tysiêcznej najlepszej jazdy we wrzeœniu
1657 r. hetman polski w Barnimiu
(tzw. „polskim mostem”) przekroczy³ graniczn¹ rzekê Drawê i wkrótce przyby³ pod Stargard Szczeciñski.
Jego pancerna husaria robi³a piorunuj¹ce wra¿enie. Zmêczeni szwedzkimi rz¹dami rajcy Stargardu obdarowali polskich ¿o³nierzy piwem i
winem oraz nie sk¹pili jad³a. Tutaj
oddzia³y polskie za³o¿y³y swój obóz
i rozpuœci³y po okolicy 20 i 40-osobowe podjazdy. Polscy ¿o³nierze
³upili Now¹ Marchiê, traktuj¹c j¹ jak
teren wroga. Grabili, palili, zabierali byd³o i brali zak³adników. Niemiecki historyk Paul von Niessen w
swojej ksi¹¿ce przypisuje Polakom
najgorsze intencje, a oddzia³y polskie okreœla czêsto nazw¹ „ banda”.
Dla niego ka¿de uszkodzenie w
miejskich murach umocnieniach
by³o groŸne ze wzglêdu na bliskoœæ
„wiecznie niespokojnych Polaków”
(ta dysproporcja miêdzy stanem
rzeczy a ci¹g³ym podkreœlaniem
polskiego zagro¿enia wskazuje, ¿e
niemiecki historyk w tym wypadku
nie potrafi³ zachowaæ obiektywizmu). W miêdzyczasie podjazdy
Stefana Czarnieckiego nêka³y
Szwedów na trasach przemarszu, a¿
po D¹bie, Goleniów i Chociwel.
Hetman obra³ za kwaterê piêkny
zamek w Pêzinie. Nastêpne dwa dni
spêdzi³ w B³otnie, gdzie zachwyca³
siê jajecznic¹ z grzybami. Wkrótce
zaj¹³ Chociwel nad jeziorem Starzyc. 20 wrzeœnia sp³onê³y: £obez,
Wêgorzyno, Iñsko, a tak¿e najprawdopodobniej Œwidwin oraz Po³czyn-Zdrój. Obozuj¹c nad piêknym jeziorem iñskim polski dowódca zajada³ siê ponoæ œwie¿o wê-

dzon¹ sielaw¹. PóŸniej jazda polska
zajê³a Recz i Choszczno, gdzie sam
hetman odpoczywa³ pod roz³o¿yst¹
lip¹ (zwan¹ dzisiaj jego imieniem).
Stefan Czarniecki dotar³ tak¿e we
wrzeœniu 1657 r. do samego Drawska Pomorskiego i Z³ocieñca.
Wojsko polskie na Pomorzu
Zachodnim realizowa³o politykê
maksymalnego wykorzystania ówczesnej sytuacji, niemi³osiernie
³upi¹c zajête okolice, w myœl wypowiedzi Czarnieckiego do jego oficerów: „Niech wie, lis zdradziecki (tj.
elektor brandenburski, który by³
sojusznikiem Szwecji), czego mo¿e
siê po nas spodziewaæ. Mamy wci¹¿
w³asnych ch³opów z byd³a i kur
obdzieraæ? Lepiej elektorskich
krów posmakujemy. Tak panowie,
na koñ, do Marchii! Tam nale¿n¹
zap³atê z elektora œci¹gniemy. Bêdzie on krzyczeæ, to pewne, ale siê
tym zas³onimy, ¿eœmy o traktacie nie
wiedzieli.”
Posz³o z dymem wiele zasobnych wsi marchijskich, zabierano
zbo¿e i byd³o, grabiono inwentarz,
a od ludzi œci¹gano okup. Równie¿
Drawsko i 17 pobliskich wsi uleg³o
zniszczeniu, tak i¿ powiadano, ¿e
nie ocala³a „ani jedna ¿erdŸ w p³ocie”. Spalone w okolicy Drawska
zosta³y nastêpuj¹ce wsie: Ziemsko,
Konotop, Mielenko, Oleszno oraz
spl¹drowane Jankowo, Karwice,
D³usko, Suliszewo, Gudowo, Dalewo, Linowo, Lubieszewo, Ostrowice, Gronowo, ¯abin, Chlebowo i
Osiek Drawski. Nie oszczêdzono,
niestety, nawet koœcio³ów. Wyprawa Czarnieckiego trwa³a 10 dni.
W paŸdzierniku 1657 r. w obozie dowódcy polskiego pojawi³ siê
burmistrz Drawska, który prowadzi³ w imieniu miasta rozmowy
uzgadniaj¹c wysokoœæ kontrybucji
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Œrodkowym we wrzeœniu 1657 r.

œci¹gniêtej przez ¿o³nierzy polskich na
1200 talarów. By³a to
suma doœæ „umiarkowana” w porównaniu do tego, co zap³aci³ Z³ocieniec (2500 guldenów),
czy okoliczna szlachta doprowadzona kontrybucj¹ do zupe³nej ruiny. Ponadto jednak drawszczanie musieli
jeszcze dostarczyæ wojskom polskim
konie i wozy potrzebne do transportu
zarekwirowanych przedmiotów.
W 1658 r. do Drawska i Z³ocieñca
oraz na tereny powiatu drawskiego
wkroczy³y wojska szwedzkie pod dowództwem genera³a Paula Wirtza,
równie¿ wybieraj¹c zbo¿e, fura¿ i
inne dobra (ze Z³ocieñca œci¹gnêli
haracz w wysokoœci 3 tys. talarów).
Wnet za Szwedami wiosn¹ 1658 r.
pojawi³o siê po raz wtóry na ziemi
drawskiej wojsko Czarnieckiego.
Przemarsz polskich wojsk po raz drugi przez Marchiê Brandenburska,
pokaza³, ¿e Czarnecki potrafi³ jednak
utrzymaæ swoje oddzia³y w ¿elaznej
dyscyplinie (podczas tego przemarszu nie by³o pl¹drowania, za co chwali³ polskich wojaków sam elektor
brandenburski). Zmontowa³ on z rozkazu Jana Kazimierza korpus ekspedycyjny na pomoc Danii, sprzymierzonej z Polsk¹, a zagro¿onej przez
Szwecjê. Oddzia³y polskie skoncentrowane zosta³y na pozycjach wyjœciowych pod Cz³op¹ i Czaplinkiem.

Jak pisze Jan Pasek,
uczestnik tych wydarzeñ, mobilizacja pod
Drahimem
(Starym
Drawskiem) i Czaplinkiem g³ównych si³ Czarnieckiego trwa³a 3
miesi¹ce. Drawsko i Z³ocieniec
znalaz³y siê ponownie w ich bezpoœrednim zasiêgu. Aby zwiêkszyæ
operatywnoœæ i szybkoœæ polskiej
jazdy, g³ówne tabory pozostawiono
w Czaplinku, maj¹c nadziejê zakoñczenia wyprawy duñskiej w ci¹gu 6 miesiêcy. Przeci¹gnê³a siê ona
ponad rok (w tym czasie w latach
1658-59 Czarniecki zdoby³ w Danii
wyspê Alsê, oraz potê¿n¹ twierdzê
Holding nad Ma³ym Be³tem). Oto
co zanotowa³ J. Pasek w drodze powrotnej w koñcu roku 1659: „…zostawiliœmy wtedy tabory nasze w
Czaplinku, maj¹c nadziejê powróciæ do nich najwiêcej za pó³ roku”.
Wracali dopiero po dwóch latach „
na Szczecin ku granicy przebieraj¹c siê ku swemu taborowi w Czaplinku. Aleæ tabor ju¿ zniszcza³, bo
jedni czeladŸ poumierali, drudzy do
domów popojeŸdzili, insi po¿enili
siê, wozy spróchnia³y i nie wiedzieæ
gdzie siê co podzia³o”.
Polska jazda nêkaj¹c szwedzkie wojska i ich zaplecze, penetrowa³a tak¿e okolice S³awna i Koszalina oraz stoczy³a boje pod Gorzyc¹
i £abuszem.

W koñcu paŸdziernika 1657 r.
Stefan Czarniecki ze sw¹ konnic¹
pokonuje Odrê w S³ubicach i 3.X.
zdobywa Gardziec. St¹d nêka
Szwedów na obszarze ca³ej krainy
Wkry, prowadz¹c walki pod Nak³em oraz na linii Pozdawilk-Penkuñ. Dnia 3 listopada 1657 r. prowadzona przez pu³kownika Wojni³owicza polska jazda w liczbie 2000
zbrojnych, rozbija potê¿n¹ grupê
szwedzkich ¿o³nierzy, dowodzonych przez znakomitego Lichtensteina. Jednak brak piechoty uniemo¿liwia Polakom opanowanie
Szczecina. Podobno sam hetman
Czarniecki ogl¹da³ miasto ze
wzniesienia (zwanego dzisiaj
Wzgórzem Hetmañskim). Nastêpnie 12 listopada 1657 r. wojska St.
Czarnieckiego przekraczaj¹ Odrê i
wêdruj¹ na wschód ku Wielkopolsce. Tak koñcz¹ siê pomorskie zmagania ze Szwecj¹, stanowi¹ce istotny element II Wojny Pó³nocnej
(1655-1660).
Wieœæ niesie, ¿e Polacy bez
wiêkszych problemów potrafili siê
porozumieæ z miejscow¹ ludnoœci¹,
nierzadko pos³uguj¹c¹ siê na wsiach
jêzykiem podobnym polskiego (tutaj zwanym wedyjskim, s³owiañskim). Natomiast w £abuszu jeden z
podjazdów uczestniczy³ we mszy,
któr¹ pastor odprawia³ pos³uguj¹c
siê swoj¹ polsk¹ bibli¹. W starciu

pod Nowogardem rotmistrz Krzemiñski zosta³ ciê¿ko ranny. Aby
podleczyæ przyjaciela, hetman
Czarniecki zatrzyma³ siê w B³otnie
(pobyt tu polskiego dowódcy upamiêtnia wspania³y d¹b, zwany dzisiaj imieniem Stefana Czarnieckiego). Tutaj stara zielarka „rotmistrza
do ¿ycia przywróci³a”.
Niepowodzenia w wojnie z koalicj¹ zmusi³y Karola Gustawa do
rozpoczêcia pertraktacji w sprawie
zawarcia pokoju. Nag³a œmieræ króla szwedzkiego przyspieszy³a rokowania. Ostatecznie za poœrednictwem Francji dosz³o 3 marca 1660 r.
do podpisania w Oliwie polskoszwedzkiego traktatu pokojowego.
Obie strony utrzyma³y przedwojenny stan posiadania, przy czym Jan
Kazimierz zrzek³ siê podtrzymywanych przez zasiadaj¹cych na polskim tronie Wazów roszczeñ do
korony szwedzkiej. Traktat oliwski
zakoñczy³ trwaj¹cy przesz³o pó³
wieku konflikt ze Szwecj¹. Pó³nocno-zachodnie obszary Polski odetchnê³y wreszcie od zmory dzia³añ
wojennych. Rzeczpospolita (chocia¿ zwyciêska )wysz³a z tych wojen
wykrwawiona, wyludniona (ludnoœæ polska z 10 milionów w roku
1650 zmniejszy³a siê oko³o do 4
milionów w 1660 r.) gospodarczo
niemal ca³kowicie zrujnowana.
Marcin Kuchto
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Nieletni znikaj¹, bo...
Pok³óci³ siê z kolegami
i poszed³ w sin¹ dal
(DOBRA) W dniu 14.04.2008 r.
policjanci prowadzili poszukiwania
16-letniego mieszkañca gminy Dobra. Ch³opiec wyszed³ ze szko³y w
nieznanym kierunku, gdy¿ wczeœniej
pok³óci³ siê z kolegami. Istnia³a obawa, ¿e ch³opiec mo¿e zrobiæ sobie
krzywdê. W poszukiwaniach ch³opca oprócz policjantów brali udzia³
stra¿acy z OSP w Dobrej, u¿yto psa
tropi¹cego. O godz. 18.30 policjanci
zatrzymali ch³opca w rejonie wsi
Bienice. Ch³opiec by³ ca³y i zdrowy,
zosta³ przekazany pod opiekê rodziców.

Szukali ich ca³¹ noc
W nocy z 19 na 20 kwietnia br.
Komenda Powiatowa Policji w

£obzie zosta³a powiadomiona praktycznie równoczeœnie o zaginiêciu
3 nieletnich. Pierwszynieletni Adam
K., lat 15, zamieszkuje teren gminy
Wêgorzyno, drugi Przemys³aw K.
lat 16, z gminy £obez i trzeci Adrian
E., lat 16, z terenu gminy Dobra.
Ka¿dy z nich opuœci³ miejsce zamieszkania i uda³ siê w nieznanym
kierunku.
Zg³aszaj¹cymi byli ich rodzice,
którzy obawiali siê o los swoich
dzieci. Policjanci podjêli natychmiast dzia³ania maj¹ce na celu ustalenie ich miejsca pobytu. Do godzin
rannych wszyscy ch³opcy zostali
odnalezieni i powrócili do domów.
Policjanci rozumiej¹ obawy rodziców, ale jak pokazuje ¿ycia, a tak
i by³o w tych opisanych przypadkach, dzieci najczêœciej przebywaj¹
w domach swoich kolegów lub wrêcz
na terenie posesji, gdzie siê ukry-

Akcja „SAMOCHÓD”
(POWIAT) Policjanci z ca³ego
terenu powiatu ³obeskiego w dniach
16-17.04.2008 r. przeprowadzili
kolejny raz akcjê pod kryptonimem
„Samochód”. Celem akcji by³o miêdzy innymi ujawnienie pojazdów
pochodz¹cych
z
przestêpstwa,sprawców przestêpstw i wykroczeñ drogowych. Policjanci na³o¿yli ³¹cznie 11 mandatów, zatrzymali 1 nietrzeŸwego kieruj¹cego i 5
dowodówrejestracyjnych.
(m)

Zatrzymanie poszukiwanego
(RESKO) W dniu 20.04.2008 r.
policjanci z Posterunku Policji w Resku dokonalizatrzymania poszukiwanego do odbycia kary pozbawie-

nia wolnoœci Jana R., mieszkañca
gminy Resko. Mê¿czyzna zosta³ odwieziony do Zak³adu Karnego w Nowogardzie, gdzie spêdzi 3 miesi¹ce.

waj¹. Dlatego policjanci prosz¹ o
sprawdzanie takich miejsc, co mo¿e
przyczyniæ siê do szybkiego odnalezienia dzieci i zapobiegnie stresowi.

Z rodzinn¹ spraw¹
do urzêdu
(WÊGORZYNO). W Urzêdzie
Miejskim zosta³ uruchomiony
punkt informacji obywatelskiej, w
którym mo¿na uzyskaæ pomoc w
zakresie funkcjonowania rodziny.
W punkcie tym pracuje osoba
wykwalifikowana. To od niej mo¿na uzyskaæ fachow¹ pomoc i doradztwo w zwyk³ych codziennych
¿yciowych problemach. Punkt jest
czynny w ka¿dy wtorek w godz. od
14.00 do16.00 w sali konferencyjnej w Urzêdzie Miejskim.
(opr)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
INNE

£obez
n Eksluzywne perfumy w przystêpnej dla ka¿dego cenie. Mo¿liwoœæ
wspó³pracy. Zadzwoñ: 0 601 088
446.
n Krzewy ¿ywop³otowe - dereñ, forsycja, tawua, mahonia, pigwowiec,
lilak, wierzba energetyczna. Tel 602
740 395

Gryfice
n Gara¿e blaszki - najtaniej. Transport, monta¿ gratis. Tel 0 598 334
536 lub 605 286 058

Region
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 Kupiê antyki, militaria i inne starocie. Tel. 501 126 109.
n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Œwidwin
n Sprzedam u¿ywane urz¹dzenia
sanitarne, junkersy, okna plastikowe, kaloryfery. tel. 698 640 762,

NIERUCHOMOŒCI

£obez
n Sprzedam uzbrojon¹ dzia³kê przy
ul. Rolnej o pow 836 mkw zabudowan¹ budynkiem u¿ytkowym o pow
72,10 mkw. Tel. 607 588 175.
n Ma³e i tanie pomieszczenia pod
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wynajmê
w Radowie Ma³ym. Tel. 604 997 741.
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.

ODZYSKAJ VAT!

MOTORYZACJA

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

MIESZKANIA

US£UGI

£obez

£obez

n Sprzedam mieszkanie 80 mkw. w
Radowie Ma³ym. Tel. 502 289 353.

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

n Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 3 pokojowe czynszowe,
w bloku 2 kondygnacyjnym w Dobrej ko³o Nowogardu. Pow. 67,2
mkw. + piwnica + balkon. Cena
120 tys. (do negocjacji). Gratis
gara¿, meble sypialne i kuchenne. Tel. kontaktowy 0 606 603 385

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

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

n Dywanopranie - 0604 373 143.

Gryfice
n Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 37 mkw. w centrum, tel: 091 39
21 741, kom. 0604 161 169.
n Sprzedam mieszkanie o powierzchni 40 mkw., 2 pokoje. ³azienka, z ogrzewaniem gazowym, niski
czynsz; informacja: 091 384 48 64,
w godz. od 12 do 16.

Drawsko Pom.
n Sprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. 71 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 031 501
n Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 80 mkw. Cena 2750 z³ za mkw.
+ gara¿ lub zamieniê na mniejsze w
Drawsku. Tel. 609 116 616.

Region
n Sprzedam Dobra k. Nowogardu
mieszkanie + gara¿ + lokal u¿ytkowy. W³asnoœciowe, ksiêga wieczysta. Tel. 0 507 686 946.
n Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 58 mkw. 3 pokoje, ³¹zienka,
kuchnia. Cena 125 000 z³. Tel. 691
654 593

Œwidwin
n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 60 mkw. (drugie piêtro). Nowe
Ludzicko. Tel. 094 36 64 436.

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

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

Region
n T³umacz przysiêg³y - francuski,
Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel.
094 352 10 58.
n Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
n Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

NIERUCHOMOŒCI

Gryfice
n Dom wolnostoj¹cy, gmina Gryfice, 200 mkw. ocieplony w fazie wykoñczenia wnêtrz. Teren 4400 mkw.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0 518 048
339.
n Wynajmê lokal oraz plac w Niechorzu przy ul. Kolejowej. Tel. 091
386 34 80.

Drawsko Pom.
n Wynajmê lokal o pow. 70 mkw pod
dzia³lnoœc biurow¹, us³ugow¹ itp.
Tel. 604 091 137.
n Wynajmê lokal handlowo us³ugowy o pow. 80 mkw w centrum Drawska Pom., wiêcej informacji tel. 604
091 137.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670.

n Sprzedam naczepê TRAILOR rok
produkcji 1989, ³¹downoœæ 26260
kg, OC i badania techniczne wa¿ne
do VIII 2008, po kapitalnym remoncie, oplandekowana. Cena 12 500 z³
do negocjacji. Tel. 661 879 011.
n Sprzedam ci¹gnik URSUS 12-24
stan dobry - po remoncie, cena do
uzgodnienia po obejrzeniu. Tel. 504
350 501.
n Skup - sprzeda¿ u¿ywanych czêœci samochodowych do marek VW,
Audi, Seat, Skoda i inne. W ofercie
silniki, skrzynie biegów, maski, lampy, zderzaki, opony itp. „TOMEX”
Prusinowo - 7 km od £obza. Tel. 609
202 412.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony letnie 4 sztuki
dunlop 215 55 r16 95h, cena 420 z³
Tel. 0605522340.
n Sprzedam opony zimowe 195 65
r15, cena 650 z³. Tel. 0605522340.
n Sprzedam Opel Vectra C Kombi,
poj. 1,9 CDTI (diesel), 6 biegów,
kolor bordowy metalik, rok. prod.
12.2004, model 2005 (po liftingu),
przebieg 93000km, ksi¹¿ka serwisowa, pierwszy w³aœciciel w Polsce i w Niemczech, sprowadzony
luty 2008, op³acony, zarejestrowany w Polsce, OC do 08.2008, przegl¹d do 02.2009. Zadbany, bezwypadkowy, nie wymaga ¿adnego
wk³adu finansowego. Nowe tarcze
i klocki hamulcowe, olej, filtry. Wyposa¿enie: ABS, ESP, 6* airbag, 4
el.* szyby, el. podgrzew. lusterka,
RO/CD/Mp3 sterowane przy kierownicy,
alarm,
immobiliser,
wspom. kierow., reg. kierow. , reflektory soczewkowe, zestaw g³oœnom. NOKIA, halogeny, relingi,
roleta baga¿nika, ciemne wnêtrze, alufelgi + nowe opony letnie,
drewniane wykoñczenia, komputer pok³adowy, centralny zamek z
pilotem, klimatronik dwustrefowy.
Cena 49800 do negocjacji.
Tel. 0605522340.

NIERUCHOMOŒCI

Œwidwin
n Sprzedam nieruchomoœæ po³o¿on¹ pomiêdzy Œwidwinem a Po³czynem (4 km od Po³czyna) o pow
2,350 ha z budynkami gospodarczymi z placem manewrowym wybetonowanym - „Nieruchomoœæ po
by³ym tartaku”. Tel. 512 326 195.
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
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MISTRZYNIE POLSKI Z BE£CZNEJ
Minê³o 14 lat sportowej dzia³alnoœci Uczniowskiego Klubu Sportowego BADMINTONA w Be³cznej. W tym okresie praca szkoleniowa instruktora Kazimierza Pawelca
z dzieæmi i m³odzie¿¹ zaowocowa³a
pasmem sukcesów, nawet na zawodach szczebla krajowego i miêdzynarodowego. Warto wiedzieæ, ¿e
sportowcy z Be³cznej 8-krotnie
awansowali do fina³ów mistrzostw
Polski, w mistrzostwach makroregionu zdobyli 27 pozycji medalowych, a z mistrzostw wojewódzkich
przywieŸli 25 medali! UKS Badmintona Be³czna to 5-krotny Dru¿ynowy Mistrz Wojewódzkiej Olimpiady M³odzie¿y w kategorii m³odzik i dziecko.
Badminton – widaæ z powy¿szego, to najbardziej wyczynowa
dyscyplina sportu w powiecie ³obeskim.
Poznañ 4-6.04.2008 r.
W stolicy wielkopolski odby³y
siê Mistrzostwa Polski Kolejarzy w
Badmintonie. W tej centralnej imprezie uczestniczy³y by³e zawodniczki UKS Badmintona z Be³cznej
– siostry Ilona i Anna D¹bro. Start
dziewcz¹t by³ zgodny z przepisami
regulaminu, mówi¹cym o czynnym
udziale tak¿e cz³onków rodzin kolejarzy. W³aœnie tato, Pan D¹bro pracuje na kolei.

M³ode badmintonistki Ilona i
Ania spisa³y siê rewelacyjnie zajmuj¹c w grze podwójnej I miejsce i uzyskuj¹c tytu³ Mistrza Polski Kolejarzy.
W grze pojedynczej Ilona D¹bro
– uczennica Zespo³u Szkó³ w £obzie
uplasowa³a siê na II miejscu zdobywaj¹c srebrny medal. W tej samej
konkurencji jej siostra Anna –
uczennica I klasy gimnazjum zajê³a
IV lokatê.
Do wyjazdu na zawody resortowe do Poznania namówi³ je Pan
Andrzej Nowacki, opiekun kadry
pracowników kolejnictwa okrêgu
koszaliñskiego.

Z informacji wiemy, ¿e sukces
be³cznianek mile zaskoczy³ kierownictwo ekipy i wszystkich obserwatorów imprezy. Zajête miejsca i
sympatyczna atmosfera mistrzostw
sk³oni³y dziewczêta do solidnego
przygotowania siê do przysz³orocznej edycji.
Schwedt (Niemcy) 12.04.2008 r.
Od kilku lat uczniowie Szko³y
Podstawowej z Be³cznej utrzymuj¹
sportowy kontakt z niemieck¹ m³odzie¿¹ szkoln¹ w Schwedt n/Odr¹.
Kolejny wyjazd na M³odzie¿owy
Turniej Badmintona Landu Me-

klemburgia-Pomorze Przednie zakoñczy³ siê du¿ym sukcesem zawodników Kazimierza Pawelca.
Siedmioosobowa grupa sportowców z ma³ej, wiejskiej szko³y gminy
£obez wróci³a do domu z medalami
i nagrodami.
Ala Wysocka w kategorii 10-11
lat zajê³a I miejsce i na najwy¿szym
szczeblu podium otrzyma³a z³oty
medal, a Pawe³ Kielan w tej samej
kategorii zdoby³ czwarte miejsce.
W kategorii starszej 12-14 lat Grzesiek Jachym wywalczy³ III miejsce
i br¹zowy medal , a na IV miejscu
uplasowa³a siê Karolina Wysocka.
Pozostali zawodnicy: Joanna Kielan, Mariola Sobecka i And¿elika
Witkowska w swoich kategoriach
uplasowali siê w czo³owej dziesi¹tce turnieju.
Wszyscy badmintoniœci z Be³czny zas³u¿yli na du¿e brawa. Oprócz
tego ¿e byli podziwiani i komplementowani za wysoki poziom sportowy to wyró¿niali siê kultur¹ osobist¹ i czynnym zaanga¿owaniem
przy organizacji turnieju (sêdziowie
punktowi).
¯yczymy wielu takich udanych
wyjazdów sportowych.
Opiekun UKS Be³czna
Kazimierz Pawelec

Wielkie bieganie w Dobrej
(DOBRA) W Dobrej, 15
kwietnia, na stadionie
miejskim, odby³y siê zawody
sportowe w bieganiu.
Niestety, przebiega³y
w fatalnych warunkach
atmosferycznych.
W zawodach wziê³a udzia³ m³odzie¿ 17 szkó³ podstawowych oraz 10
gimnazjów z 18 miejscowoœci województwa zachodniopomorskiego:
Chociwel, Dobra, Dobrzany, Dziwnów, Iñsko, £abuñ, £obez, Maszewo,
Osina, Pêzino, Radowo Ma³e, Resko,
Runowo, Starogard £obeski, Wêgorzyno, Wierzbiêcin, Wojtaszyce i
Wolin.
W czasie zawodów odby³o siê18
biegów dla klas 1-6 szkó³ podstawowych oraz gimnazjów, w których
wystartowa³o ³¹cznie ponad 920 zawodników.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych biegach:
Szko³y podstawowe:
And¿elika Awgul (Dobra), Milena Sadowska (Dobra), Oliwia Œmi-

³owska (Dobra), Aleksandra Kobus
(Recz), Magdalena Ilnicka (Recz),
Sonia S³awiñska (Resko), Kacper
Sosna (Chociwel), Kacper £akomy
(Dobra), Kacper Kalinowski (Chociwel), Krystian Mi³ek (Wojtaszyce),
Krzysztof Wino (Maszewo), Bartosz
Jemilianowicz (Wierzbiêcin).
Gimnazja:
Karolina Kamiñska (£obez),
Ewelina Manel (Resko), Patrycja
Hoffa (Wolin), Krzysztof Kraus
(£obez), Tomasz Kobielski (Wêgorzyno), Dawid Bidny (Wêgorzyno).
Wyniki prowadzonej w czasie
zawodów klasyfikacji dru¿ynowej
Dziewczêta – Szko³y Podstawowe
I m. - Dobra, II m. - Recz, III m. Chociwel
Ch³opcy - Szko³y Podstawowe
I m. - Dobra, II m. - Recz, III m. Chociwel
Dziewczêta - Gimnazja
I m. - Resko, II m. - £obez, III m. Iñsko
Ch³opcy - Gimnazja
I m. - Wêgorzyno, II m. – Dobra, III m.
- Chociwel
Najlepsi zawodnicy otrzymali
medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy; szko³y, które okaza³y siê najlepsze

w klasyfikacji dru¿ynowej otrzyma³y
puchary oraz dyplomy.
Zawody zosta³y dofinansowane
ze œrodków Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
Organizatorzy i sponsorzy zawodów: Starostwo Powiatowe w £obzie,
Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki w
Warszawie, Zachodniopomorskie
Zrzeszenie LZS w Szczecinie, UKS
„ARBOD” w Dobrej, Urz¹d Miejski
w Dobrej, OSP w Dobrej, Komenda
Powiatowa Policji w £obzie, Rewir
Dzielnicowych w Dobrej, Szko³a
Podstawowa w Dobrej, Pan Marek
Kowalczyk - Masarnia w Krzemien-

nej, Pan Krzysztof Misiak „OKNOPLAST” £obez, Pani Iwona Fatz „PARAMIX” w B³¹dkowie, Pani
Bo¿ena Kontowicz – Firma Samba,
Pan Mieczys³aw Zacharski –
„NOVA”.
Wszystkim organizatorom i sponsorom dziêkujê za wszelk¹ udzielon¹
pomoc przy organizacji zawodów.
Dziêkujê goœciom zaproszonym, zawodnikom i ich opiekunom za przybycie do Dobrej. Dziêkujê komisji
sêdziowskiej i obs³udze technicznej
zawodów.

Prezes UKS „ARBOD”
Janusz £ukomski
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4 zwyciêstwa 4 Sarmatów

Totalne zamieszanie
Aura zamiesza³a w lidze. Z powodu opadów lub podmok³ych
boisk znowu odwo³ano kilka meczów. Chyba wszyscy pogubili
siê ju¿ w liczeniu punktów i szans
poszczególnych dru¿yn, bo zbyt
wiele spotkañ zosta³o od³o¿onych na póŸniejsze terminy, w
tym derby powiatu Radovia –
Sparta. W pozosta³ych pojedynkach wygra³ tylko Sarmata, Œwiatowid zremisowa³ bezbramkowo
z Zorz¹ w Dobrzanach, a Mewa
przegra³a w Ko³baczu z Fagusem
1:0.
Si³¹ rzeczy jedynymi strzelcami
tej kolejki zostali Damian Padziñski, który ockn¹³ siê wreszcie i zaliczy³ dwa trafienia oraz
Dawid Dudek – jedno (obaj z Sarmaty).
STRZELCY
23 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata),
18 bramek - Wojtek Kliœ (Sparta)
12 bramek - Marek Gradus
(Mewa)
11 bramek - Dawid Dudek (Sarmata)
10 bramek - Damian Padziñski
(Sarmata)
7 bramek - £ukasz Grygiel
(Mewa), Emil Pilichowski (Radovia), Piotr Grochulski (Sparta), Krzysztof Kieruzel (Sarmata)
6 bramek - Mariusz B³aszczyk,
Miros³aw Pietrowski (Mewa)
5 bramek - Pawe³ Samal (Sparta)
4 bramki - £ukasz Olechnowicz
(Sarmata), Krzysztof GwóŸdŸ,
Artur Samal, Daniel Romañczyk
(Sparta)
3 bramki - Kamil Kacprzak, Kamil Iwachniuk (Œwiatowid), Jacek Talarowski (Radovia), Dariusz Kêsy, Krzysztof Kopka
(Mewa)
2 bramki - Marcin Paw³owski
(Mewa), Pawe³ Wielgus, Grzegorz Momot, Piotr Kulczyñski,
Marcin Grzywacz, Micha³ Koba
(Œwiatowid), Mateusz Rylling,
Marek Dro¿d¿ewski, Tomasz
Kmieæ (Radovia), Emilian Kamiñski (Sarmata)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Side³, Artur Sadowski
(Sparta), Norbert Harasiemowicz, Klaudiusz Wasiak (Mewa),
£ukasz Brona, Sylwester Micha³owski, £ukasz Zielonka, S³awek
Nowak (Œwiatowid), Igor Drapikowski, Rafa³ Rosiak, Marcin
Stosio (Radovia), Tomasz Surma, Damian Dzierbicki (Sarmata).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
59 bramki - Sarmata
47 bramek - Sparta
39 bramek - Mewa
23 bramek - Radovia
21 bramek - Œwiatowid

SARMATA Dobra – VIELGOVIA Szczecin 3:1 (2:0)
Sarmata: Damian Brodowicz,
Kamil Pacelt, Jaros³aw Jaszczuk (c),
Damian Dzierbicki, £ukasz Olechnowicz, Damian Padziñski, Krzysztof
Kieruzel, Dawid Dudek, Emilian Kamiñski, Grzegorz Mêdrek, Pawe³ Za³êcki oraz Marcin Kamiñski, Marek
Gude³ajski, Tomasz Surma, Damian
Anulicz, Zdzis³aw Szw¹der.
Vielgovia: £. Warachowski, P.
Boguszewski, A. Stankiewicz, D. Janicki, M. Szymoniuak, A. Jendrysiak,
£. Krawczyk, P. Ceberek, A. Krawacki, T. Kustrzyk, P. Kaliszuk oraz D.
Dida, £. Gnitecki, K. Matusiak, W.
Dzialich.
Bramki: dla Sarmaty: 14' Dawid
Dudek, 45' i 85' Damian Padziñski;
dla Vielgovii: 50' Tomasz Kustrzyk.
Sêdzia: Tomasz Winiarczyk, Józef Karaczun, Emilia Czapelska. Widzów: 200.
Miniony weekend okaza³ siê bardzo
szczêœliwy dla wszystkich dru¿yn
Sarmaty. Jako pierwsi zwyciêsk¹ seriê zapocz¹tkowali Oldboje Sarmaty,
liderzy II Ligi Oldbojów, którzy na
w³asnym boisku pokonali 2:1 dru¿ynê aktualnego wicelidera Inê Iñsko.
W niedzielê do tego bilansu dru¿yny
doda³y jeszcze trzy zwyciêstwa:
trampkarze pokonali Masoviê 5:0,
juniorzy wygrali 3:2 z aktualnym wiceliderem Vielgovi¹ Szczecin, a seniorzy po dobrym meczu pokonali
Vielgoviê Szczecin 3:1. Mecz z Vielgovi¹ by³ dla Sarmaty kolejnym, 10.
meczem mistrzowskim bez pora¿ki.
Niedzielny mecz, rozegrany przy
dobrej s³onecznej pogodzie i wype³nionej kibicami trybunie, Sarmata
rozpocz¹³ bez swojego najbardziej
bramkostrzelnego zawodnika, lidera
strzelców Klasy Okrêgowej Wojtka
Bonifrowskiego, którego absencja
spowodowana by³a wzglêdami osobistymi. Mecz rozpocz¹³ siê od bardzo
du¿ej przewagi zawodników z Dobrej
i ju¿ w 1 min. Sarmata móg³ obj¹æ prowadzenie, jednak do bardzo dobrego
zagrania Emiliana Kamiñskiego
wzd³u¿ bramki Vielgovii nie zd¹¿y³
Dawid Dudek. Ten ostatni „poprawi³
siê” w 14 min., kiedy po krótkim rajdzie strzeli³ do bramki Vielgovii obok
interweniuj¹cego bramkarza. Sarmata dalej utrzymywa³ przewagê, jednak
zawodnikom z Dobrej a¿ do 45 min.
nie udawa³o siê zdobyæ kolejnej
bramki. Uczyni³ to dopiero Damian
Padziñski, który tu¿ przed przerw¹
mocnym strza³em podwy¿szy³ wynik
na 2:0.
Pocz¹tek II po³owy rozpocz¹³ siê
bardzo niepomyœlnie dla Sarmaty,
gdy¿ ju¿ w 49 min. zawodnik Vielgovii Tomasz Kustrzyk ³adnym strza³em
z 20 m, tu¿ pod poprzeczkê bramki
Sarmaty, nie da³ ¿adnych szans na
obronê Damianowi Brodowiczowi,
który tak¿e w tym meczu by³ mocnym
punktem dru¿yny z Dobrej. Zdobycie

kontaktowej bramki podzia³a³o jeszcze bardziej mobilizuj¹co na graj¹c¹ i
tak ofensywnie dru¿ynê ze Szczecina,
a ¿e i Sarmatê ten wynik nie zadowala³, widzowie tak¿e w tej czêœci meczu
byli œwiadkami szybkiego i emocjonuj¹cego widowiska. W 84 min. Damian
Padziñski wykorzysta³ doœrodkowanie z bocznej strony boiska i strza³em
g³ow¹ ustali³ wynik na 3:1 dla Sarmat
y
.
W najbli¿szych dniach dru¿yny z
„okrêgówki”, w tym Sarmatê, czeka
prawdziwy maraton i powa¿ny egzamin wytrzyma³oœciowy; cztery mecze
w ci¹gu 11 dni. Sarmata w tym terminie musi rozegraæ trzy mecze wyjazdowe: z Masovi¹ Maszewo (23.04),
Mew¹ Resko (26.04) i Spart¹ Wêgorzyno (3.05) oraz jeden mecz u siebie
– 1 maja z Promieniem Mosty. Ich
wyniki w znacznym stopniu zadecyduje, czy dru¿ynie z Dobrej uda siê
utrzymaæ obecn¹ pozycjê w tabeli.
estan

Klasa okrêgowa gr. 1
Zorza Dobrzany - Œwiatowid
£obez 0:0, GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Jantar Dziwnów 2:1,
Korona Stuchowo - Masovia Maszewo 2:0, Iskierka Œmierdnica Promieñ Mosty 2:0, Radovia Radowo Ma³e - Sparta Wêgorzyno (prze³o¿ony), Fagus Ko³bacz - Mewa
Resko 1:0, D¹brovia Stara D¹browa
- Wicher Brojce 2:5, Sarmata Dobra
- Vielgovia Szczecin 3:1.
1. Iskierka Œmierdnica 21 51 55-17
2. Sarmata Dobra
21 47 59-24
3. Sparta Wêgorzyno
19 41 46-20
4. GOK Ehrle Dobra Sz. 21 37 46-23
5. Masovia Maszewo
21 32 32-29
6. Promieñ Mosty
20 29 30-29
7. Korona Stuchowo
21 29 32-41
8. Mewa Resko
20 27 41-38
9. Zorza Dobrzany
21 25 18-31
10. Vielgovia Szczecin 21 24 28-35
11. Wicher Brojce
22 24 30-42
12. Fagus Ko³bacz
22 22 26-43
13. D¹brovia Stara D. 22 21 26-42
14. Jantar Dziwnów
22 19 18-47
15. Radovia Radowo M. 20 18 22-42
16. Œwiatowid £obez
20 17 22-28

Prezes „Œwiatowida” rezygnuje, zarz¹d podaje siê do dymisji

Opuszczony okrêt,
nie ma kto wios³owaæ
Serwis internetowy klubu „Œwiatowid”
£obez
(www.swiatowid.ovh.org) poinformowa³, ¿e Andrzej Belina z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji prezesa klubu.
Prezes Belina z³o¿y³ rezygnacjê z
dniem 15 kwietnia 2008 roku i jak
zaznaczy³ – jego decyzja jest nieodwo³alna. Podj¹³ j¹ po rutynowej
wizycie u lekarza, który stwierdzi³
pogorszenie jego stanu zdrowia.
W swoim oœwiadczeniu przypomnia³, ¿e przez okres jego urzêdowania uda³o siê sp³aciæ d³ug, jaki zasta³
po poprzednikach w wysokoœci 20
tys. z³.
„Moja dymisja nie jest ucieczk¹ z
ton¹cego okrêtu, ani przed odpowie-

Klasa okrêgowa

dzialnoœci¹ za stan dru¿yny w tabeli.
Przeciwnie, Œwiatowid nie tonie, a ja
ca³¹ odpowiedzialnoœæ biorê na siebie. Chcia³bym niniejszym przeprosiæ za niedotrzymane deklaracje, które sk³ada³em po wyborze mnie na
Prezesa, a tak¿e za miejsce dru¿yny w
tabeli. Mo¿e nie mia³em pomys³u, aby
umotywowaæ zawodników do lepszej
gry, nie wiem!” - napisa³.
Poinformowa³, ¿e obowi¹zki prezesa przejmuje wiceprezes, do czasu
nowych wyborów. A maj¹ siê one odbyæ za 6 tygodni, czyli po zakoñczeniu
rozgrywek. Ma byæ wybrany nowy
zarz¹d, gdy¿ obecny na spotkaniu klubowym, jakie odby³o siê w minion¹
niedzielê, poda³ siê do dymisji. (r)

GRANIE W PLANIE

ŒRODA
Ju¿ jutro, w œrodê, 23 kwietnia, rozegrane zostan¹ mecze prze³o¿one z terminu 12/13.04.2008 r. (godz. meczów juniorów i seniorów)
Promieñ Mosty – Radovia Radowo Ma³e godz. 15.00-17.30
Sparta
Wêgorzyno
–
Zorza
Dobrzany
godz.
15.30-18.00
Œwiatowid £obez – GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. godz. 14.30-17.00
Masovia
Maszewo
–
Sarmata
Dobra
godz.
13.30-16.00
Mewa Resko – Iskierka Œmierdnica godz. 14.30-17.00
SOBOTA - NIEDZIELA
Termin 23 - 26 kwiecieñ - sobota
14:00 Wicher Brojce - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
15:00 Mewa Resko - Sarmata Dobra
16:00 Radovia Radowo Ma³e - Zorza Dobrzany
16:00 Masovia Maszewo - D¹brovia Stara D¹browa
16:30 Promieñ Mosty - Fagus Ko³bacz
17:00 Sparta Wêgorzyno - Iskierka Œmierdnica
Termin 23 - 27 kwiecieñ 2008 r. - niedziela
16:00 Vielgovia Szczecin - Korona Stuchowo
16:30 Jantar Dziwnów - Œwiatowid £obez
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Zawody spiningowe „Pstr¹ga”

Pstr¹gi w Redze s¹

13 kwietnia br. nad Reg¹ w
£obzie spotka³o siê 74 spiningistów i muszkarzy z ca³ej Polski,
aby w zawodach spiningowych o
Puchar Burmistrza £obza uczciæ
pamiêæ naszego kolegi Roberta
Topoli. £owiskiem by³a ca³a Rega
oraz dop³ywy.
Z uwagi na du¿y poziom wody
jak na tê porê roku, oraz bogactwo
pokarmu, pstr¹gi dopisa³y. Gros
wêdkarzy mia³o niewymiarowe
ryby (35 cm wymiar ochronny). Jednak trzech wêdkarzy z³apa³o ryby
wymiarowe.
Oto wyniki:
1 miejsce zaj¹³ Szymon Lipski
ze Z³ocieñca (potok o d³ugoœci 41
cm) i otrzyma³ ponton ufundowany
przez Provimi-Rolimpex z £obza
oraz puchary za I miejsce i za najwiêksz¹ rybê, ufundowany przez

Towarzystwo Mi³oœników Rzeki
Regi. Nagrodê wrêczy³a córka Ro-

berta Topoli – ¯aneta.
2 miejsce zaj¹³ Aleksander Jasiukiewicz ze Œwinoujœcia (potok o
d³ugoœci 36 cm), który otrzyma³
sprzêt wêdkarski firmy Dragon,
Robinson oraz Salix Alba.
3 miejsce wywalczy³ Edwarda
Sarnowski z Nadalina (potok o d³ugoœci 37 cm) i otrzyma³ sprzêt wêd-

karski firmy Shimano, Jaxon, Salix
Alba.
Ka¿dy z uczestmników dziêki
portalowi Wedkomania otrzyma³
przynêty spiningowe marki Spinwall. Dodatkowo odby³o sie losowanie pomiêdzy uczestnikami nagród
takich firm jak Jaxon i Spinwall.
Dodatkowo na zawodach nagrody otrzymali tak¿e zwyciêzcy plebiscytu portalu www.wedkomania.pl
ORLY WEDKOMANI - Andrzej
Laszuk z £obza, Wies³aw Halbina
ze S³awna oraz Artur Furdyna ze
Stepnicy. Otrzymali oni najnowsze
modele wêdek Robinsona.
Jak zwykle na imprezach organizowanych przez Ko³o Pstr¹g £obez
atmosfera by³a iœcie rodzinna i przyjacielska. Nie zabrak³o pysznej grochówki gotowanej przez Grzegorza
Polnego, ryby wêdzonej, bigosu,
kie³basek oraz smalczyku z ogórka-

mi (cieszy³ sie najlepszym wziêciem).
Ta impreza nie mog³aby odbyæ
siê, gdyby nie sponsorzy: Provimi Rolimpex w £obzie, Andrzej Podeszwa Firma Jaxon, Wojciech £opatka Firma Salix- Alba, Design Fishing Firma Dragon, portal internetowy Wedkomania - Andrzej Paruzel, Towarzystwo Mi³oœników Rzeki Regi w £obzie, Burmistrz Miasta
£obez Ryszard Sola, Starostwo Powiatowe w £obzie, Hurtownia TOMAR Piotr Król £obez, Gospodarstwo Rybackie Micha³ Czerepaniak
Iñsko.
Przy tej okazji chcemy tak¿e
zaprosiæ wêdkarzy na kolejne zawody wêdkarskie - spiningowe, które
odbêd¹ siê na jeziorze Karwowo, w
dniu 01.05.2008 r. o godzinie 07.00.
Koszt zawodów to 20 z³. Serdecznie
zapraszamy.
(al)

Rowerami na ziemi drawskiej

SZLAKIEM PA£ACÓW i KOŒCIO£ÓW WIEJSKICH
W niedzielê 20 kwietnia 2008 r.
entuzjaœci z Klubu Turystyki Rowerowej w £obzie wziêli udzia³ w rajdzie organizowanym przez Urz¹d
Miejski w Drawsku Pom. Trasa
wêdrówki: Drawsko Pom. – Gudowo – Suliszewo – Dalewo – Zarañsko – Zagórzyce – £obez.
Dystans: 42 km.
Z miejscow¹ grup¹ rowerzystów
spotkaliœmy siê na placu przy czo³gach w Drawsku, a rozstaliœmy przy
œwi¹tyni w Zarañsku. Kilku kolegów z Drawska jecha³o z nami a¿ do
Zagórzyc.
Podczas rajdu zatrzymaliœmy
siê w Gudowie, aby obejrzeæ neogotycki koœció³ z charakterystyczn¹,
drewnian¹ wie¿¹, wybudowany w
1646 r. We wsi Suliszewo obejrzeliœmy zespó³ pa³acowo-parkowy z
XVIII w. i bielony koœció³ ryglowy
z tego samego wieku. W Dalewie
zwróci³ nasz¹ uwagê otynkowany,

ryglowy koœció³ z XVIII w. i pa³ac z
XIX w. W Zarañsku ciekawym
obiektem okaza³ siê koœció³ z XIX

w., zbudowany z g³azów narzutowych
Ognisko rozpaliliœmy nad

Draw¹ w okolicach wsi Dalewo.
Do zobaczenia na szlaku !
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

POLICJA - INFORMACJE

tygodnik ³obeski 23.04.2008 r.

spo¿ywaj¹ce alkohol w miejscach
publicznych, które objête zostan¹ postêpowaniem mandatowym w celueliminowania tego typu zdarzeñ.

Usi³owanie kradzie¿y
z w³amaniem
W okresie 12-13.04.2008 r. w
godz. 19.00-17.00 w £obzie przy ul.
W. Polskiego nieznany sprawca dokona³ w³amania do kontenera na
odzie¿ u¿ywan¹, dzier¿awionego
przez PCK w £obzie, poprzez odpi³owanie skobla od k³ódki, sk¹d wyci¹gn¹³ zgromadzon¹ odzie¿ i porzuci³ na zewn¹trz kontenera. Strat nie
ustalono.

Kradzie¿ w szkole
W dniu 14.04.2008 r. w godz.
13.40-14.20 w Gimnazjum w Dobrej w trakcie trwania lekcji nieznany sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonej dokona³ kradzie¿y z plecaka portfela wraz z pieniêdzmi w kwocie 860 z³ na szkodê
Samanty A., lat.16.

Najecha³ wózkiem
wid³owym na nogê
W dniu 14.04.2008 r. o godz.
08.20 dosz³o do wypadku w zak³adzie „ TOMEX” w Radowie Ma³ym.
Kierownik zak³adu kieruj¹c wózkiem wid³owym marki Still w stanie
po u¿yciu alkoholu najecha³ na nogê
pracownikowi Jerzemu £., powoduj¹c obra¿enia w postaci z³amania
obu koœci w ³ydce lewej nogi. Pracownik, który odniós³ obra¿enia by³
nietrzeŸwy. Pokrzywdzony zosta³
przewieziony do szpitala w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej. Sprawcy
przedstawiono zarzut spowodowania wypadku w ruchu l¹dowym.

Zaginê³a osoba chora
psychicznie
W dniu 14.04.2008 r. w Wêgorzynie zaginê³a osoba chora psychicznie. Rodzina sprawuj¹ca opiekê powiadomi³a Policjê dopiero po
8 godzinach od zaistnia³ego faktu.
Mê¿czyzna ten zosta³ natychmiast
odnaleziony na pobliskim cmentarzu. Policja przypomina, ¿e w przypadku zaginiêcia osoby, taki fakt
nale¿y natychmiast zg³aszaæ na policjê. Szczególnym nadzorem nale¿y obj¹æ osoby chore psychicznie
lub posiadaj¹ce innego rodzaju upoœledzenia w celu zapewnienia im
pe³nego bezpieczeñstwa.

Koñ bez nadzoru
W dniu 12.04.2008 r. ok. godz.
18.45 w Zache³miu koñ nale¿¹cy do
Stanis³awa S. biega³ luzem po wsi
wzbudzaj¹c strach wœród okolicznych mieszkañców. Przybyli na
miejsce zdarzenia funkcjonariusze

ustalili, ¿e zwierze jest ju¿ w zagrodzie. W³aœciciel konia odmówi³
przyjêcia mandatu. Wniosek o ukaranie zostanie skierowany w tej
sprawie do S¹du Rejonowego w
£obzie.

GroŸna plama
W dniu 15.04.2008 r. w godz.
10.00-12.00 na drodze krajowej nr
20 pomiêdzy miejscowoœciami
Chociwel – Wêgorzyno, z nie ustalonego pojazdu jad¹cego od strony
Chociwla nast¹pi³ wyciek substancji oleistej, która zanieczyœci³a pas
drogi, powoduj¹c zagro¿enie dla
kieruj¹cych pojazdami. Wed³ug policji, wyciek prawdopodobnie nast¹pi³ z cysterny lub podobnego
zbiornika. W wyniku wycieku kieruj¹cy samochodem Audi nie zapanowa³ nad pojazdem i wpad³ w poœlizg przewracaj¹c siê na dach. Na
szczêœcie kierowca wyszed³ z tego
bez obra¿eñ. Policja w £obzie prosi
wszystkie osoby, które mog¹ pomóc
w ustaleniu pojazdu z którego nast¹pi³ wyciek o kontakt osobisty lub telefoniczny 112, 997 lub 091 56 15 511.

Zniszczy³ lampê na hali
W okresie 15-16.04.2008 r. w
godz. 22.00-08.30 w £obzie przy ul.
Orzeszkowej nieznany sprawca dokona³ zniszczenia lampy halogenowej znajduj¹cej siê na budynku hali
sportowej. Straty w kwocie 200 z³ na
szkodê Urzêdu Miejskiego w £obzie.

Wypad³ z drogi
W dniu 17.04.2008 r. o godz.
12.10 na drodze Wêgorzyno - Wiewiecko Marek S. kieruj¹c samochodem marki Mercedes straci³ panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wypad³ z drogi do pobliskiego
lasu.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
W dniu 17.04.2008 r. o godz.
13.30 na drodze Dobra - Krzemienna
Stefan K. kierowa³ samochodem
Ford Sierra znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿onym wynikiem I0,78 mg/l, II – 0,68 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

NietrzeŸwy motorowerzysta
W dniu 20,.04.2008 r. o godz.
20.20 dy¿urny KPP £obez zosta³ powiadomiony przez jednego z kieruj¹cych samochodem, ¿e w £obzie
przy ul. Drawskiej jedzie przed nim
motorowerzysta, który zajmuje ca³y
pas ruchu i zapewne jest pod wp³ywem alkoholu. Dy¿urny skierowa³ w
to miejsce patrol, który zatrzyma³
Krzysztofa O. Kieruj¹cy motorowerem mia³ 1.77mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia, bêdzie odpowiada³ za pope³nione przestêpstwo przed
s¹dem w trybie przyspieszonym.

GroŸna groŸba
W dniu 19.04.2008 r. w £obzie
policjanci zatrzymali Ryszarda R.
lat 55, mieszkañca powiatu gryfickiego. By³a to reakcja na wczeœniejsze zg³oszenie 22-letniej mieszkanki, wobec której wymieniony kierowa³ groŸby, i¿ pozbawi j¹ ¿ycia,
trwale okaleczy. Wymienieni byli
wczeœniej ze sob¹ blisko zwi¹zani,
ale w ostatnim czasie dosz³o pomiêdzy nimi do nieporozumieñ. Poniewa¿ groŸby by³y bardzo realne i istnia³a uzasadniona obawa ich spe³nienia, mê¿czyzna zosta³ zatrzymany do wyjaœnienia. Komenda Powiatowa Policji w £obzie wyst¹pi³a
o tymczasowe aresztowanie sprawcy przestêpstwa

NietrzeŸwy kieruj¹cy
samochodem
W dniu 19.04.2008 r. o godz.
23.30 w Dobropolu policjanci z
Posterunku policji w Dobrej dokonali zatrzymania kieruj¹ce samochodem Mazda Waldemara K. Kieruj¹cy by³ pod wp³ywem alkoholu;
0.94
mg/l.
Zosta³
on
osadzony w izbie zatrzymañ i bêdzie odpowiada³ przed s¹dem w trybiepzryspieszonym
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NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 18.04.2008 r. o godz.
19.20 na drodze Wêgorzyno-Przytoñ policjanci z £obza zatrzymali do
kontroli drogowej Krzysztofa K.
Jak siê okaza³o mê¿czyzna by³ pod
wp³ywem alkoholu; 0.76 mg/l. Terazodpowie przed s¹dem za pope³nione przestêpstwo.

NietrzeŸwy kieruj¹cy
W dniu 18.04.2008 r. o godz.
17.40 na drodze Wêgorzyno-Podlipce policjanci KPP £obez zatrzymali do kontroli drogowej Zbigniewa K. kieruj¹cego rowerem. Mê¿czyzna znajdowa³ siê wstanie nietrzeŸwoœci; 0.96 mg/l. Bêdzie odpowiada³ przed s¹dem za pope³nione
przestêpstwo.

Zaskoczony pijany kierowca
W dniu 18.04.2008 r. o godz.
15.30 w £obzie przy ul. Œwiêtoborzec zosta³ zatrzymany Zenon G.
kieruj¹cy samochodem Ford Fiesta,
który znajdowa³ siê pod wp³ywem
alkoholu; 1.14 mg/l. Najwiêkszym
zdziwieniem tego pana by³ fakt, i¿
zosta³ zatrzymany przez patrol policji Ruchu Drogowego ze Szczecina.
By³a to ju¿ kolejna tego typu akcja
przeprowadzona na terenie naszego
powiatu z udzia³em policjantów ze
Szczecina.

NietrzeŸwy awanturnik
W nocy 19.04.2008 r. oko³o
godz. 0.40 policjanci patroluj¹cy
ulice £obza zauwa¿yli przy ul. Browarnej mê¿czyznê, który bez wyraŸnej przyczyny g³oœno wykrzykiwa³ s³owa wulgarne. Policjanci natychmiast zainterweniowali uciszaj¹c jego donoœne krzyki, które
budzi³y mieszkañców. Jak siê okaza³o by³ to Krzysztof A. lat 26,
wczeœniej ju¿ znany policji z tego
typu zachowañ, bêd¹cy pod znacznym wp³ywem alkoholu. Po przywo³aniu go do porz¹dku, zosta³ poinformowany, ¿e za takie zachowanie zostanie skierowany wniosek o
ukaranie do s¹du.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

Pij¹cy „pod chmurk¹”
Na terenie powiatu ³obeskiego
nadal obserwuje siê osoby spo¿ywaj¹ce alkohol w miejscach publicznych. Takie postêpowanie jest
wysoce naganne a ponadto stanowi
wykroczenie okreœlone w art. 43 § 1
Ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
Policjanci patroluj¹cy powiat bêd¹
zwracali szczególn¹ uwagê na osoby,

-

ulotek
plakatów
wizytówek
druków, samokopii
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Zapraszamy wszystkie dzieci na start!

CZWARTKI
LEKKOATLETYCZNE
W £OBZIE

Reprezentacja powiatu ³obeskiego podczas ceremonii otwarcia XII edycji
Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie. Na zdjêciu: Seweryn Wrzesieñ
z Dobrej w roli chor¹¿ego.

Ju¿ prawie 20 lat dzieci z ca³ej
Polski stawiaj¹ pierwsze kroki na
bie¿ni, skoczni i rzutni w ramach
akcji Czwartki Lekkoatletyczne.
Powiat ³obeski tak¿e podj¹³ siê roli
popularyzatora „królowej sportu”
wœród uczniów szkó³ podstawowych.

Idea Czwartków, poza walorami
wychowawczymi i promocj¹ zdrowia, wpisuje siê jako element poznawania zasad rywalizacji sportowej i smakowania sukcesów. £obez
od piêciu lat jest obecny, obok oko³o
80 innych miast, w finale Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych na stadionie Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Od najbli¿szego czwartku – 24.
kwietnia br., organizatorzy ZAPRASZAJ¥ DZIECI o godzinie 15.00 na

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 15 brzmia³o:
“Niepewnoœæ wygranej podnieca”
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Karolina P³ocka (£obez), Telesfor Waliszewski (Rogowo),Maria Szylinowicz (£obez), Zofia Janicka
(£obez).
Nagrodê wylosowa³ pan Telesfor Waliszewski z Rogowa.
Gratulujemy.

stadion w £obzie. Udzia³ bior¹ dzieci klas IV, V i VI (ka¿da klasa to
oddzielna kategoria). Po odbyciu 5
kolejnych zawodów „czwartkowych” odbêdzie siê fina³ powiatowy
z dyplomami i medalami.
Mo¿na wystartowaæ w dowolnie
wybranych konkurencjach: biegi na
60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skok
w dal, rzut pi³eczk¹ palantow¹.
Zawody prowadz¹ sêdziowie
sportowi i nauczyciele. Uczestnicy
imprezy s¹ ubezpieczeni od nieszczêœliwych wypadków.
45
uczniów (najlepszych) otrzyma nominacje do reprezentacji powiatu
³obeskiego i wyjedzie w czerwcu na
3-dniowe fina³y do Warszawy.
Zespó³ Organizacyjny:
Kazimierz Mikul
Janusz £ukomski
Zdzis³aw Bogdanowicz

Z szyde³kiem w urzêdzie
(WÊGORZYNO). W sali konferencyjnej tutejszego Urzêdu odbêdzie siê spotkanie organizacyjne dla
osób, które paraj¹ siê twórczoœci¹
artystyczn¹, m.in.: malarstwem,
rzeŸb¹, robótkami rêcznymi itp.

Spotkanie organizacyjne odbêdzie
siê w czwartek o godz. 18.00 w sali
konferencyjhnej tutejszego Magistratu.
Organizatorami spotkania s¹ Jadwiga Lasocka oraz Joanna Stasiak. (opr)

Zarz¹d Rejonowy PCK w £obzie informuje, ¿e w dniach 21,22,23 kwietnia

z budynku nieczynnego przedszkola nr 4
przy ul. Spokojnej bêdzie wydawana ¿ywnoœæ.
Osoby skierowane przez opiekê spo³eczn¹ prosimy o terminowy
odbiór ¿ywnoœci.
Pracownik biura PCK w £obzie Maria Pokomeda

