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Polska w ¿a³obie.
Zgin¹³ prezydent RP

Jak
wy¿yæ
z rolnictwa
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Jakie ¿ycie, taka œmieræ...
Te s³owa szczególnie trafnie
ujmuj¹ sens ¿ycia Pana Prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Jego osobowoœæ, wyznawane wartoœci i
praca dla ich urzeczywistnienia
by³y ze sob¹ wyj¹tkowo œciœle powi¹zane. Patriotyzm i poszanowanie godnoœci cz³owieka, w najlepszym i najpe³niejszym tych s³ów
znaczeniu, by³y dla Niego wartoœciami najwy¿szymi. Swoim

¿yciem i swoimi czynami, swoim
przekonaniom, niez³omnie im s³u¿y³. Dla Niego, jako Warszawiaka
i jako prezydenta Warszawy, oddanie nale¿nej chwa³y ¯o³nierzom
AK, Powstañcom Warszawskim,
by³o zadaniem najwy¿szym. I tak
te¿ uczyni³ buduj¹c muzeum Powstania Warszawskiego.
Jako Prezydent Rzeczypospolitej za swój patriotyczny obowi¹-

zek uwa¿a³ wyznanie prawdy o Katyniu, a udzia³ w uroczystoœciach z
okazji 70. rocznicy, za polsk¹ racjê stanu. Tragiczny wymiar tego
uczestnictwa ju¿ przyniós³ owoce,
o jakich Pan Prezydent chyba nawet nie marzy³. Ca³y œwiat dostrzeg³ znaczenie Katynia w historii Polski. Ofiar¹ w³asnego ¿ycia
Lech Kaczyñski oraz towarzysz¹ca Jemu najznamienitsza repre-

zentacja Narodu Polskiego nadali
walce o wolnoœæ i godnoœæ cz³owieka najwy¿szy, œwiatowy wymiar. Wszyscy cz³onkowie delegacji ofiar¹ ¿ycia wyznaczaj¹ wagê
wartoœci i to¿samoœci cywilizacyjnej. Pozostaje nam ¿ywym jedynie
ufaæ, ¿e ta ofiara przyniesie tylko
dobre owoce.
Ryszard Brodziñski

Pamiêci Prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Odszed³ Rycerz Rzeczpospolitej Polskiej
W stepie szerokim którego okiem,
nawet sokolim nie zmierzysz,
Stañ unieœ g³owê,
ws³uchaj siê w s³owa,
pieœni o ma³ym Rycerzu.
Nie mia³am tego szczêœcia poznaæ
osobiœcie prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Widzia³am prezydenta tylko
jeden raz i to z daleka, a by³o to 1 kwietnia 2006 r. w katedrze lwowskiej we
Lwowie. Przyby³ tam wraz z ma³¿onk¹
na jubileusz 350 rocznicy Œlubów króla Jana Kazimierza, by wzi¹æ udzia³ w
uroczystej Mszy œwiêtej. By³ to zaledwie kilkugodzinny pobyt we Lwowie.
Przyby³ z niewielk¹ œwit¹, a uczyni³ tak
wiele - symbolika ogromna. Nie mog³o
po prostu zabrakn¹æ Prezydenta
Rzeczpospolitej w tym czasie i w tym
miejscu.
Tak samo jak nie mog³o zabrakn¹æ
Prezydenta Rzeczpospolitej na uroczystoœci obchodów 70 Rocznicy Zbrodni
Katyñskiej w tym czasie i w tym miejscu.

Gdyby nie ta tragiczna œmieræ,
pewnie nie docenilibyœmy wielkoœci
tego cz³owieka. Nale¿a³o by zadaæ sobie pytanie, dlaczego nie...
3 lutego br. Stowarzyszenie Kresowian „Kuropatniki•h wystosowa³o apel do Prezydenta Lecha Kaczyñskiego (treœæ apelu dostêpna na
stronie www.kresowianiezkuropatnik.republika.pl), w którym zwracaliœmy siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ
przeciwko dalszemu bezszczeszczeniu czci i pamiêci naszych rodaków
z Kresów. Chodzi³o o nadanie przez
prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki tytu³u bohatera Ukrainy,
przywódcy Organizacji Ukraiñskich
Nacjonalistów Stepanowi Banderze.
5 lutego br. Prezydent wydaje
oœwiadczenie potêpiaj¹ce gloryfikacjê
Stepana Bandery.
Potem do stowarzyszenia przychodzi oficjalne pismo z Kancelarii
Prezydenta (treœæ na stronie naszego
stowarzyszenia), które zosta³o odczy-

tane podczas Mszy œwiêtej w intencji
pomordowanych w 65 rocznicê mordów ludnoœci polskiej w Kuropatnikach, a która odby³a siê wczoraj.
Rocznica mordów przypada³a w tym
roku w Wielk¹ Sobotê, dlatego postanowiono przenieœæ j¹ na niedzielê, po
Wielkiej Nocy, na dzieñ Mi³osierdzia
Bo¿ego, by wiêcej osób mog³o w niej
uczestniczyæ spoza Sielska. Nikt z nas
nie przepuszcza³, ¿e do tej Mszy bêdzie dodana druga intencja, za wszystkich, którzy zginêli w katastrofie lotniczej.
Zgin¹³ Prezydent, dla którego
prawda historyczna mia³a fundamentalne znaczenie.
Naród bez korzeni jest niczym, jest
jak liœæ na wietrze, który wiatr unosi,
gdzie chce.
Myœlê, ¿e Prezydent Lech Kaczyñski zostawi³ nam wielkie przes³anie,
które ka¿dy z nas musi sam odczytaæ.
Dla mnie tym przes³aniem jest pamiêæ
o Polsce, gdzie Bóg, Honor, Ojczyzna

Wspomnienie o prezydencie Kaczyñskim
Mój uczeñ, ks. Ryszard Karapuda z Wêgorzyna, obecnie proboszcz polskiej parafii w Doniecku
na Ukrainie, podczas niedawnego
pobytu u mamy opowiada³ o swoim
spotkaniu z Lechem Kaczyñskim.
Jako proboszcz niejednokrotnie zwraca³ siê do polskich polityków odwiedzaj¹cych Ukrainê o
spotkanie z donieck¹ Poloni¹. Niestety, jego zaproszenia pozostawa³y bez odzewu. Ponad rok temu
pojawi³a siê kolejna okazja do wystosowania zaproszenia. Tym razem Prezydenta Rzeczypospolitej.
Okazjê tê stworzy³a decyzja o powierzeniu Polsce i Ukrainie organizacji EURO 2012. Z tego powodu
zapowiedziane zosta³o spotkanie
prezydentów obu pañstw, w³aœnie w
Doniecku. Ks. Karapuda swoim
zwyczajem, ze stosownym wyprzedzeniem, wys³a³ na rêce prezydenta
Kaczyñskiego proœbê o spotkanie z
polsk¹ wspólnot¹ parafialn¹ w Doniecku. Pomny doœwiadczeñ,
ksi¹dz nie liczy³ na odzew. Tym
razem jednak by³o inaczej. Pan Prezydent, dwa tygodnie przed plano-

wan¹ wizyt¹, powiadomi³ ks. Karapudê o chêci spotkania siê z nim i
jego parafianami, z donieck¹ Poloni¹. Prezydent Kaczyñski znalaz³
czas na modlitwê w tamtejszym koœciele, na rozmowê z uszczêœliwionymi Polakami, a na pami¹tkê po-

zostawi³ kielich mszalny.
Dzisiaj ks. Ryszard Karapuda
jest przekonany, ¿e ¿aden polski
polityk nie uczyni³ tyle dobra dla
Polonii, ile jest zas³ug¹ prezydenta
Lecha Kaczyñskiego.
Ryszard Brodziñski

£¹czymy siê w bólu z ca³ym narodem w zwi¹zku
z tragiczn¹ œmierci¹

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wszystkich osób,
które zginê³y w katastrofie samolotowej
pod Smoleñskiem.
Wyrazy wspó³czucia dla pogr¹¿onych w bólu rodzin.

Antoni Gutkowski Starosta £obeski
Marek Kubacki Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w £obzie
oraz mieszkañcy Powiatu £obeskiego

by³y na pierwszym miejscu, a nie tylko
wyhaftowane na sztandarach.
Dalsze zwrotki znanej wszystkim
pieœni, jak¿e s¹ odpowiednie na te dalsze dni Narodowej ¯a³oby.
Choæ ma³y cia³em, rêbacz wspania³y
wyrós³ nad pierwsze szermierze,
I wieki ca³e bêd¹ œpiewa³y,
pieœni o ma³ym Rycerzu.
Ty, któryœ w boju i ty coœ w znoju,
i ty, co liczysz i mierzysz
Stañ, unieœ g³owê,
ws³uchaj siê w s³owa
pieœni o ma³ym Rycerzu.
Barbara Górniak
Prezes Stowarzyszenia Kresowian
„Kuropatniki”
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Czy jemy ¿ywnoœæ
genetycznie
modyfikowan¹?

Sprawa bezrobotnych
z Dobrej, Wêgorzyna
i Radowa Ma³ego
wyjaœniona

(RADOWO MA£E). Sesja
Rady Gminy by³a doskona³ym
czasem, by uzyskaæ odpowiedzi
na to pytanie od Krzysztofa Joñcy, który by³ goœciem obrad. Zdaniem przedstawiciela RODR w
Barzkowicach oficjalnie takich
upraw nie ma, ale...
Z jednej strony w³adze wojewódzkie zmierzaj¹ do zakazu
upraw roœlin genetycznie modyfikowanych (GMO), tak aby nasza
strefa by³a woln¹ od tego typu roœlinnoœci. Sk¹din¹d wiadomo, ¿e
takie roœliny s¹ ju¿ od dawna uprawiane na naszym terenie. Sytuacjê
wyjaœni³ K. Joñca.
– Nieoficjalnie s¹ uprawiane
roœliny GMO, szczególnie kukury-

(DOBRA) Na marcowym posiedzeniu Zarz¹du Powiatu w
£obzie zobowi¹zano starostê Antoniego Gutkowskiego do nakazania dyrektorowi PUP- u Jaros³awowi Namaczyñskiemu bezterminowe kontynuowanie dojazdu pracowników PUP do Radowa Ma³ego, Wêgorzyna i Dobrej, celem
obs³ugi osób bezrobotnych z tych
gmin. Na ostatnim zebraniu, które
mia³o miejsce 7 kwietnia, Zarz¹d
podtrzyma³ swoj¹ decyzjê w sprawie dojazdu pracowników PUP- u
do gmin powiatu. Dojazdy maj¹

dze, ale oficjalnie nic na ten temat
nie wiadomo. Ziarno pochodzi z
przemytu. Sprawa z GMO jest na
polu w³adz krajowych i nacisku
Komisji Europejskiej. GMO u nas
jest, to przede wszystkim œruta sojowa, która jest we wszelkich paszach i to w minimum 95 proc.
udzia³u. Nie mo¿emy powiedzieæ,
¿e nie jemy, nie mamy, nie wiemy.
To jest problem szerszego dostêpu
do roœlin krzy¿owych – mówiê o
rzepakach, mówi siê coraz g³oœniej
o ziemniakach GMO. Na razie, z
tych informacji, które posiadam,
nie ma tu oficjalnych upraw i nie s¹
dopuszczone, nie by³o wydawanej
zgody – powiedzia³ Krzysztof Joñca.
MM

CIW zaprasza na szkolenie
o funduszu so³eckim
Krajowe Stowarzyszenie So³tysów realizuje projekt „Fundusz
So³ecki – nowe mo¿liwoœci rozwoju wsi•h. Celem projektu jest podniesienie skutecznoœci wykorzystania dostêpnych œrodków finansowych pochodz¹cych z funduszy
so³eckich, instrumentów wyodrêbnionych w bud¿etach gmin, s³u¿¹cych wsparciu rozwoju obszarów
wiejskich na terenie Polski.

Lokalna Grupa Dzia³ania
Centrum Inicjatyw Wiejskich w
£obzie we wspó³pracy z Burmistrzem £obza zapraszaj¹ na
szkolenie, które odbêdzie siê 19
kwietnia (poniedzia³ek), w godz.
10:00 – 13:00, w sali Urzêdu
Miejskiego w £obzie. Informacji
udziela Biuro LGD CIW, £obez,
ul. Niepodleg³oœci 13, tel.
605270538.
(r)

byæ kontynuowane do koñca 2010
r, a gminy s¹ zobowi¹zane zapewniæ transport pracownikom PUP- u
oraz lokal do obs³ugi bezrobotnych. Przypomnijmy, ¿e argumentami przemawiaj¹cymi za wniesieniem zmian by³o zabezpieczenie
odpowiednich warunków lokalowych oraz mo¿liwoœæ zapewnienia bezrobotnym kompleksowej
obs³ugi ze strony doradcy zawodowego i poœrednictwa pracy, oraz
unikniêcie dezorganizacji w pracy
Urzêdu Pracy podczas nieobecnoœci czêœci pracowników.
GD

Wykonujemy
• certyfikaty
energetyczne
• projekty budowlane
• kolorystyki budynków

Tel. 515 175 819
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£obez w modlitwie ³¹czy siê z rodzinami tragicznie
zmar³ych w Smoleñsku
(£OBEZ) Informacja, która
dotar³a do nas w sobotê tu¿ po
godzinie 9.30, wstrz¹snê³a ca³¹
spo³ecznoœci¹. Miêdzy niedowierzaniem w to, co siê wydarzy³o,
pojawia³y siê pytania jak do tego
dosz³o i co dalej. W intencji tragicznie zmar³ych w Smoleñsku
Polaków oraz ich rodzin, po
przedwczorajszej
wieczornej
mszy w ³obeskim koœciele parafialnym odby³o siê specjalne nabo¿eñstwo, zgodnie z zaleceniami
naszego arcykap³ana.
Po mszy wieczornej wystawiono najœwiêtszy sakrament, przy
którym zgromadzeni parafianie
modlili siê o spokój dla zmar³ych
oraz si³ê dla cierpi¹cych rodzin.
Przed 21 uroczyste nabo¿eñstwo
zakoñczono, podczas którego zabi³y koœcielne dzwony. Do koñca
trwania ¿a³oby, codziennie o 21 w
koœciele bêd¹ odbywa³y siê wspólne modlitwy.
O swoich odczuciach w obliczu
tak niepojêtej tragedii opowiedzia³
Kamil, mieszkaniec Szczecina.
- Dowiedzia³em siê o tym jad¹c
do Katedry w Szczecinie na œwiêcenia kap³añskie. Moja reakcja
by³a gwa³towna i sprzeczna z ówczesnymi odczuciami, gdy¿ do
tamtej pory czu³em ogromn¹ radoœæ. By³ to szok tym bardziej, kiedy okaza³o siê, ¿e zgin¹³ nie tylko
prezydent i jego ma³¿onka, ale jedne z najwa¿niejszych osób w pañstwie. By³y to osoby pe³ni¹ce
wa¿n¹ funkcjê ofiarn¹ dla pañstwa.
Mo¿e zabrzmi to dziwnie i jest to
stwierdzenie zbyt wyœwiechtane,
ale trudno w to uwierzyæ. Do tej
pory nie zdarzy³o siê coœ podobnego na ca³ym œwiecie. Co prawda w
latach 80- tych zgin¹³ premier Por-

tugalii, ale teraz mog³oby wydawaæ
siê, ¿e zosta³o zdestabilizowane
ca³e pañstwo. Na pewno jest przygnêbienie i jednoœæ z ca³ym narodem, który straci³ swój kwiat.
Mieczys³aw z BrzeŸna
- Poczu³em zaskoczenie, wielkie
zaskoczenie. Córka do mnie zadzwoni³a z t¹ informacj¹. Tego siê
nie spodziewa³em. Zdziwi³o mnie
to, ¿e do jednego samolotu wsiedli
wszyscy co najlepsi. W moim odczuciu zginêli ludzie, którzy chcieli
Polskê doprowadziæ w stronê Boga.
W pierwszej chwili podchodzi³em
do tego, jako tragedii. Teraz myœlê,
¿e Bóg tym wszystkim kierowa³ i siê

w to w³¹czy³. Zw³aszcza, ¿e sta³o siê
to w Dniu Mi³osierdzia, a w³aœnie
wtedy Bóg wyci¹ga rêkê do ludzi.
Tym bardziej, ¿e piêæ lat temu te¿

przed œwiêtem Mi³osierdzia zmar³
papie¿.
Zapraszamy wszystkich do
wspólnej modlitwy.
GD

Msza Prymicyjna
(£OBEZ) W minion¹ niedzielê
w Koœciele Parafialnym w £obzie
p. w. Najœwiêtszej Marii Panny
swoj¹ pierwsz¹ mszê prymicyjn¹
odprawi³ ³obzianin £ukasz Kazimierczak. Absolwent ³obeskiej
podstawówki, póŸniejszy uczeñ
drawskiego technikum, a w koñcu
student teologii Uniwersytetu
Szczeciñskiego i Arcybiskupiego
Wy¿szego Seminarium Duchowego w Szczecinie. Podczas Mszy
neoprezbiter udzieli³ zebranym
uroczystego b³ogos³awieñstwa
poprzez na³o¿enie r¹k na g³owê.
Œwiêcenia kap³añskie odby³y
siê w dzieñ poprzedzaj¹cy prymicjê tj. 10 kwietnia w Szczecinie.
Niedzielna, uroczysta msza rozpoczê³a siê o godzinie 13.30 i trwa³a
ponad dwie godziny. Koœció³ po
brzegi by³ wype³niony odœwiêtnie
ubranymi przyjació³mi oraz naj-

bli¿sz¹ rodzin¹ kap³ana. Wielkich
wzruszeñ parafianom dostarczy³o
kazanie duszpasterza. Jedna z wychodz¹cych z koœcio³a kobiet podkreœla³a, ¿e dawno nie s³ysza³a tak
g³êbokiego, rzeœkiego i piêknie
przekazanego s³owa. Dla wielu z
nas by³ to moment przyspieszonego bicia serca a w niejednym oku
zakrêci³a siê ³za. Ciê¿ko by³oby nie
zareagowaæ na prosto z serca p³yn¹ce podziêkowania m³odego ka-

p³ana dla rodziców - najwa¿niejszych osób w ¿yciu, które nigdy nie
podda³y w¹tpliwoœci drogi, któr¹
wybra³ ich syn. Wsparcie przy dokonywaniu tak wa¿nych, ¿yciowych wyborów jest przecie¿ nieocenione. Kp³. £ukasz Kazimierczak do³¹czy³ do grona blisko 30
tys. kap³anów w Polsce.
Duchownemu oraz jego najbli¿szym ¿yczymy wielu ³ask bo¿ych i
wiary w trwaniu w s³udze Bogu. GD

Ksiêga Kondolencyjna
(£OBEZ). Starostwo £obeskie
wraz z Urzêdem Miasta wystawi³o
w obiekcie Urzêdu Miasta Ksiêgê
Kondolencyjn¹ ku pamiêci Prezy-

denta RP Lecha Kaczyñskiego, Jego
Ma³¿onki Marii Kaczyñskiej oraz
wszystkich, którzy zginêli w katastrofie lotniczej nad Smoleñskiem.

Minuta ciszy
(POWIAT) W wiêkszoœci
szkó³ poniedzia³kowe lekcje rozpoczê³y siê od minuty ciszy.
By³ to czas poœwiêcony tragicznie zmar³ym w katastrofie lotniczej w
Smoleñsku i czas refleksji nad kruchoœci¹ ¿ycia. Dyrektorzy zalecili
wychowawcom poœwiêcenie kilku

minut na rozmowê z uczniami o tym,
co siê wydarzy³o. Dla ka¿dego z nas
s¹ to trudne i ciê¿kie chwile, tym bardziej warto rozmawiaæ. W obliczu
takiej tragedii wszyscy powinni wykazaæ siê solidarnoœci¹ i obraæ jeden
kierunek w kszta³towaniu wspólnej
przysz³oœci.
GD

Burmistrz £obza, Rada Miejska
oraz mieszkañcy Gminy £obez
³¹cz¹ siê w bólu
z ca³ym narodem
w zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹
Prezydenta RP,
jego ma³¿onki
oraz delegacji polskiej
w Smoleñsku.
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Wodoci¹g £osoœnica- Siwkowice- Tacza³y
(GMINA RESKO) Zosta³y
ukoñczone prace
zwi¹zane z po³o¿eniem
wodoci¹gu £osoœnicaSiwkowice- Tacza³y. Na
dziœ tj. 13 kwietnia
zaplanowano odbiór
inwestycji przez Urz¹d
Miejski. Po
zatwierdzeniu potrzebna
bêdzie jeszcze zgoda
nadzoru budowlanego.
Ca³kowity koszt inwestycji,
zaakceptowany podczas sesji z 3

marca br., mia³ wynieœæ 450 tys.
z³, z czego dofinansowanie stanowi³o oko³o 60 procent kwoty. Zadanie dotyczy³o zbudowania 6 km
d³ugoœci wiejskiego wodoci¹gu.
Ju¿ w styczniu mieszkañcy w/
w miejscowoœci zostali poinformowani, ¿e po skoñczeniu prac na
w³asny koszt bêd¹ zobowi¹zani
do wybudowania przy³¹cza wodoci¹gowego. Jak poinformowa³
nas prezes Wodoci¹gów i Kanalizacji Pawe³ Manowiec, pracownik firmy jeŸdzi³ po wszystkich
domostwach i informowa³ w³aœcicieli o kosztach przy³¹czenia
przez ich firmê. Cena za us³ugê
oscylowa³a od oko³o 900 z³ za
przy³¹cze d³ugoœci 2-3 m, do kil-

ku tysiêcy za przy³¹cze o d³ugoœci
31 m. Jak podkreœla³, w³aœciciele
maj¹ woln¹ rêkê w wyborze fir-

my, której zlec¹ tê us³ugê. Na
chwilê obecn¹ tylko na 2 z 32
do wykonania przy³¹czy, zosta³o zlecone tej firmie.
Dla gminy wa¿ne jest, aby
mieæ korzyœci z zainwestowanych pieniêdzy. Natomiast
spó³ka Wodoci¹gi i Kanalizacje chcia³aby zarabiaæ na
sprzeda¿y wody, a nie budowaniu przy³¹czy.
Prezes doda³ jeszcze, ¿e
mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ
solidnego zejœcia z kosztów.
Istnieje bowiem mo¿liwoœæ
samodzielnego przygotowania wykopu o g³êbokoœci 130 cm.
Na odcinku 30m jest to oszczêdnoœæ rzêdu 750 z³.
GD

Chêtny na blok w Przemys³awiu
potrzebny od zaraz
(PRZEMYS£AW) Gmina Resko ju¿ od listopada usi³uje sprzedaæ blok w Przemys³awiu. Pierwszy przetarg mia³ miejsce 6 listopada 2009r., kolejny 6 stycznia br.
Przetarg za przetargiem a chêtnych jak nie by³o, tak nie ma. 30
marca mia³y siê odbyæ rokowania
w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci. Mia³y, bo znów nie by³o
chêtnych.
Obiektem rokowañ by³a wolna
od obci¹¿eñ nieruchomoœæ zabudowana budynkiem mieszkalnym,
12- to lokalowym o stanie robót
budowlanych surowym. Cena wywo³awcza wynosi³a tyle samo, co
przy pierwszym przetargu tj. 156

800 z³. Rokowanie, w przeciwieñstwie do przetargu, daje mo¿liwoœæ p³acenia ratalnego ustalonej
przez strony kwoty. Zg³oszenia do
udzia³u w rokowaniach mia³y byæ
sk³adane do 30 marca br. w zamkniêtych kopertach i zawieraæ
informacjê o proponowanej cenie
oraz sposobie jej zap³aty. Mimo i¿
podczas rokowañ cena wywo³awcza stanowi 100 procent wartoœci
nieruchomoœci, komisja mo¿e j¹
sprzedaæ nawet za 40 procent
ceny.
Informacje udostêpnione przez
Urz¹d Miejski w Resku nie napawaj¹ optymizmem. Do rokowañ
nikt siê nie zg³osi³, zatem pomyœlnego koñca tej sprawy nie widaæ. GD

Sk³adamy wyrazy
g³êbokiego wspó³czucia

dla rodzin wszystkich tych,
którzy chc¹c z³o¿yæ ho³d
- z³o¿yli ofiarê.
Pogr¹¿amy siê w smutku
z rodzinami ofiar i z ca³ym Narodem.
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski
wraz z mieszkañcami Gminy Resko

Ksiêga
Kondolencyjna
reszczan
(RESKO).
Wszyscy
mieszkañcy, którzy pragn¹
z³o¿yæ wyrazy wspó³czucia
dla ofiar katastrofy lotniczej w
Smoleñsku, bêd¹ mieli tak¹
mo¿liwoœæ ju¿ od œrody. Ksiêga Kondolencyjna zostanie
wystawiona w Urzêdzie Miejskim.

O trawniki
nie bij¹ siê
(RESKO). Trawniki na
terenie tej gminy bêdzie kosi³
Zak³ad Us³ug Budowlanych
i Komunalnych z Reska.
1 kwietnia burmistrz Reska
og³osi³ przetarg na koszenie trawników w tym mieœcie. ZUBiK by³ jedyn¹ chêtn¹ firm¹, która zg³osi³a siê
do tego zadania. 9 kwietnia uznano,
¿e firma spe³ni³a wszystkie konieczne wymagania.
MM
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Wal¹ca siê i zagra¿aj¹ca stodo³a w GrzêŸnie
(GRZÊZNO - DOBRA) Niespe³na miesi¹c temu so³tys Grzêzna Andrzej Drapikowski z³o¿y³
pismo do burmistrz Dobrej Barbary Wilczek, z proœb¹ o zabezpieczenie wal¹cej siê stodo³y, która stoi tu¿ przy drodze i ewidentnie zagra¿a bezpieczeñstwu
mieszkañców. Odzew ze strony
w³adz miasta by³ ekspresowy i
so³tys odpowiedŸ w tej sprawie
otrzyma³ podczas minionej sesji.
Sekretarz Gminy Dorota Kisiel
po zapoznaniu siê z dokumentacj¹
powiedzia³a, ¿e stodo³a w 50 procentach jest udzia³em gminy. Pozosta³a czêœæ nale¿y do dwóch innych
wspó³w³aœcicieli.
- Na komisji ustaliliœmy, ¿e jeszcze raz sprawdzimy wycenê obiektu, gdy¿ ostatnia by³a robiona jeszcze, gdy stodo³a by³a w dobrym sta-

nie. Dziœ udzia³owcy uwa¿aj¹, ¿e
jest to zbyt wysoka cena. Sprawdzimy to. Jeœli j¹ zaktualizujemy i bêd¹
zainteresowani, to po prostu bêdziemy d¹¿yæ do tego, ¿eby sprzedaæ
nasz udzia³, z tego wzglêdu, ¿e na
dzisiaj nie mamy z tego korzyœci,
tylko dodatkowe obowi¹zki - powiedzia³a sekretarz.
Ponadto poinformowa³a, ¿e jedyn¹ bezpieczn¹ form¹ zabezpieczenia obiektu jest wynajêcie podnoœnika. W czwartek so³tys Grzêzna
poinformowa³, ¿e owe prace zosta³y
ju¿ wykonane. Obwis³a rynna zosta³a odciêta, a ceg³y z zapadniêtej
czêœci dachu usuniête.
Zabezpieczenia w celu unikniêcia tragicznych w skutkach zdarzeñ
zosta³y poczynione. Teraz gmina
zajmie siê prób¹ odsprzedania swoich udzia³ów.
GD

Bienice maj¹ now¹
so³tys
(BIENICE - DOBRA) 10 marca w Bienicach na spotkaniu wiejskim odby³y siê wybory nowego
so³tysa. Wiêkszoœci¹ g³osów, bo
52: 13 wygra³a Danuta Wanda
Czy¿ak pokonuj¹c swojego konkurenta. Trzecia osoba zg³oszona
do konkursu zrezygnowa³a tu¿
przed wyborami.
Now¹ pani¹ so³tys do wyborów
wytypowa³a spo³ecznoœæ. Propozycjê przyjê³a bez wahania.
- Stwierdzi³am, ¿e trzeba wzi¹æ
siê za wioskê i nie dopuœæ, ¿eby rz¹dzi³ ni¹ ktoœ z zewn¹trz - mówi.
Projekt uchwa³y mówi¹cy o
zmianie so³tysa w Bienicach zosta³
przeg³osowany podczas sesji 31
marca. W tej sprawie doberscy radni byli jednog³oœni. Nowa so³tys
zast¹pi³a pani¹ El¿bietê Owsiñsk¹,
która zrezygnowa³a z powodu wy-

jazdu zagranicê.
Sezon prac wiosennych ju¿ siê
rozpocz¹³. Pani so³tys jest optymistycznie nastawiona do nowej funkcji, któr¹ sprawuje oraz liczy na
owocn¹ wspó³pracê z mieszkañcami Bienic.
GD

Ho³d dla ofiar katastrofy
i Ksiêga Kondolencyjna
(DOBRA). Punktualnie o 12.00 na rynku odbêdzie siê tu uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca ofiary sobotniej katastrofy pod Smoleñskiem.
Ho³d pamiêci prezydentowi RP Lechowi Kaczyñskiemu, Jego Ma³¿once Marii Kaczyñskiej oraz wszystkim, którzy zginêli w tym tragicznym
wypadku, oddadz¹ uczniowie szkó³ podstawowych, przedstawiciele urzêdów i zak³adów pracy oraz mieszkañcy.
Równoczeœnie od dzisiaj, przez ca³y okres ¿a³oby, bêdzie wystawiona w Urzêdzie Miejskim Ksiêga Kondolencyjna, do której mo¿na
siê wpisywaæ w godzinach od 7.30 do 15.30.
MM

Powstaje zatoczka
(DOBROPOLE - DOBRA)
Radni podjêli uchwa³ê uprawniaj¹c¹ burmistrz Dobrej do realizacji zadañ inwestycyjnych pod
nazw¹ „Zatoczka autobusowa w
Dobropolu” i „Rozbudowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Dobropolu”. Ponadto
przeg³osowali piln¹ uchwa³ê o
nieodp³atnym przejêciu od ANR
dwóch nieruchomoœci pod te w³aœnie inwestycje.
- Ta uchwa³a jest nam niezbêdna, ¿ebyœmy mogli zrealizowaæ kolejn¹, która jest w programie obrad.
W tej chwili przygotowujemy siê do
bezp³atnego przejœcia od ANR
dwóch dzia³ek w miejscowoœci Dobropole. Jedna znajduje siê przy
boisku sportowym, druga za przystankiem autobusowym - poinformowa³a Dorota Kisiel, sekretarz
Urzêdu Miejskiego w Dobrej.
Obecnie trwaj¹ prace nad zagospodarowaniem skweru za przystankiem. So³tys Dobropola Marle-

na Michalska zasugerowa³a, ¿e na
tym terenie mog³aby powstaæ zatoczka autobusowa. Zwiêkszy³oby
to bezpieczeñstwo pasa¿erów wsiadaj¹cych i wysiadaj¹cych z autobusów, tym bardziej ¿e przez Dobropole biegnie doœæ czêsto uczêszczana droga wojewódzka. Istniej¹ jednak sztywne warunki przejêcia nieruchomoœci od ANR.
- ¯eby w przysz³oœci dostaæ ten
teren nieodp³atnie, musimy wskazaæ na nim cel publiczny. Zaplanowana przez nas inwestycja by³aby
w³aœnie tym celem - mówi sekretarz.
Na drugiej dzia³ce planowane
jest stworzenie zaplecza do istniej¹cego boiska sportowego. Przede
wszystkim chodzi³oby o miejsca
parkingowe, których brak podczas
organizacji imprez sportowych. Na
dzisiaj jest to teren agencyjny i w³adze gminne boj¹ siê, ¿eby ktoœ ich
nie ubieg³ i np. nie kupi³ tego terenu.
St¹d w³aœnie podjêcie tej uchwa³y
by³o takie pilne.
GD

Wyra¿amy wyrazy wspó³czucia
dla rodziny Prezydenta RP
Lecha Kaczyñskiego,
Jego Ma³¿onki
oraz rodzin wszystkich,
którzy zginêli w katastrofie
lotniczej w Smoleñsku.
£¹czymy siê w bólu z ca³ym Narodem.
Burmistrz Gminy Dobra, Radni
wraz z mieszkañcami Gminy Dobra
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Droga po kawa³ku Samochód dla
stra¿aków

(GARDNO). Kwestia budowy
dalszej czêœci drogi do tej miejscowoœci ponownie by³a tematem
rozmów podczas sesji. Tym razem
sprawê poruszy³a radna Jadwiga
Kamiñska, która powiedzia³a, ¿e
mieszkañcy prosz¹ o skosztorysowanie drogi do znajduj¹cej siê
tam firmy.
- Gdyby to nie by³y du¿e pieni¹dze, to w³aœciciel firmy sam bêdzie
wspó³uczestniczy³ w koszcie tego,
ale jest to nasza, gminna droga.
Uwa¿am wiêc za stosowne zrobiæ
ten kawa³eczek, bo póŸniej i tak
bêdzie kruszy³a siê ta czêœæ asfaltu,
która przylega do drogi – powiedzia³a radna.
Budowa drogi w tej miejscowoœci ma ju¿ swoj¹ historiê. Najpierw

mia³o byæ raz a dobrze, ale okaza³o
siê, ¿e bêdzie tylko do skrzy¿owania. Tym sposobem dojazd jest asfaltowy, a zaraz za granic¹ nowej
drogi wje¿d¿a siê w sporej rozmiarów ka³u¿ê i przeje¿d¿a po kocich
³bach przez wieœ. Mo¿e nie by³oby
z tym zbyt wielkiego problemu,
gdyby nie fakt, ¿e kamienie na drodze te¿ wymagaj¹ prze³o¿enia. Kierowcy wiêc, aby móc poruszaæ siê w
miarê sprawnie, wyjeŸdzili sobie
drogê obok, bezpoœrednio na trawniku. W tym etapie budowy droga
ma prowadziæ do przystanku.
Mieszkañcy wychodz¹ jednak z za³o¿enia, ¿e najlepiej by³oby dobrn¹æ
ju¿ z t¹ drog¹ do koñca wsi. Czy tak
siê stanie – zale¿eæ bêdzie nie tylko
od w³adz gminnych, ale i od radnych.
MM

Urz¹d jeszcze nie
da³ z w³asnej kasy
(SULICE). Radny Miros³aw
K³osiñski, podczas marcowej sesji
Rady Miasta zwróci³ uwagê na
katastrofalny stan drogi do Sulic.
Jak zauwa¿y³ radny M. K³osiñski, na drodze do tej miejscowoœci
s¹ dwie ogromne dziury. Jedna z
wyrw znajduje siê przed samym
przejazdem. To sprawia, ¿e z jednej
strony samochód nie mo¿e wjechaæ,

a z drugiej – nie mo¿e zjechaæ z
przejazdu.
- Do siebie zrobi³em drogê, ale
dalej nie mam materia³u. Za burmistrza Konarskiego da³em trzy samochody materia³u z w³asnych pieniêdzy, wysypa³em. Za tej kadencji za³atwiliœmy z pani¹ burmistrz materia³ ze ¿wirowni, ale Urz¹d z w³asnej
kasy nie da³ jeszcze na sulick¹ drogê
– powiedzia³ radny.
MM

Ksiêga Kondolencyjna
w Urzêdzie
(WÊGORZYNO). W Urzêdzie
Miejskim od œrody zostanie wystawiona Ksiêga Kondolencyjna ku
czci Prezydenta RP Lecha Kaczyñ-

skiego, Pierwszej Damy Marii Kaczyñskiej oraz wszystkich, którzy
zginêli w katastrofie lotniczej pod
Smoleñskiem.

(WÊGOPRZYNO). Czy wêgorzyñscy stra¿acy doczekaj¹
siê w koñcu nowego samochodu?
Jest szansa na to, ¿e tak. 29
marca zosta³ z³o¿ony wniosek o
dofinansowanie zakupu samochodu po¿arniczego wraz z jego wyposa¿eniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
Zapobieganie zagro¿eniom. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi
832 854,12 z³., w tym mo¿na uzyskaæ dofinansowanie w kwocie

624 640,59z³. Jeœli projekt nie
przejdzie, stra¿acy wêgorzyñscy i
tak maj¹ zapewnione w bud¿ecie
200 tys. z³ (to wiêcej ni¿ w roku
ubieg³ym) na zakup samochodu
stra¿ackiego, ale w tym wypadku
– u¿ywanego.
Tak postanowili radni miejscy
podczas marcowego posiedzenia
Rady Miejskiej w tym mieœcie. Na
sesji stawili siê wêgorzyñscy stra¿acy, aby osobiœcie us³yszeæ i zobaczyæ co w tej sprawie zamierzaj¹ zrobiæ rajcy.
MM

100 mandatów do kosza
(WÊGORZYNO). A¿ 107
spraw uleg³o przedawnieniu na
dzieñ rozwi¹zania umowy o pracê
z by³ym stra¿nikiem miejskim.
Jak potwierdzi³ Urz¹d Miasta w
Wêgorzynie - 12 spraw oczekiwa³o
na identyfikacjê w³aœciciela, s¹ to
pomiary zrobione w 2008 roku, 19
pomiarów czeka do wygenerowania, które nie mog¹ byæ wydrukowane, poniewa¿ identyfikacja w³aœciciela lub wspó³w³aœciciela nast¹pi³a
po up³ywie roku od dnia pope³nienia wykroczenia. 76 spraw, to doku-

mentacja przes³ana do w³aœcicieli,
wspó³w³aœcicieli, sprawców wykroczeñ lub u¿ytkowników, od których
Stra¿ Miejska nie otrzyma³a odpowiedzi. W nastêpstwie czego ponownie zosta³y wys³ane wezwania
w formie ponagleñ, a tak¿e na³o¿ono kary porz¹dkowe.
Jednak z uwagi na przebywanie
stra¿nika na zwolnieniu chorobowym nie wszystkie terminy w postêpowaniu mandatowym zosta³y dotrzymane, przez co sprawy uleg³y
przedawnieniu.
op

A mo¿e schronisko?
(WÊGORZYNO). Radny Tomasz Mielcarek podczas sesji
Rady Miasta podda³ rajcom myœl
o stworzeniu schroniska dla zwierz¹t.
– Mo¿e ja nie wygl¹dam na
takiego, ale jestem mi³oœnikiem ró¿nych zwierz¹t. Dobrze by by³o, gdyby schronisko powsta³o w naszym
rejonie, bo w powiecie nie ma. Z³apane psy usypia siê. Zg³aszam wnio-

sek na zastanowienie siê nad znalezieniem jakiegoœ miejsca – powiedzia³.
So³tys Mielna Józef Korcz
stwierdzi³, ¿e wystarczy chipowaæ
psy, a problem porzuconych czworonogów skoñczy siê.
Póki co, nad pomys³em budowy
schroniska i ewentualnej jego lokalizacji maj¹ zastanowiæ siê rajcy
miejscy.
MM
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Polska w ¿a³obie.
Zgin¹³ prezydent RP
Lech Kaczyñski
z ma³¿onk¹ Mari¹
Prezydent RP Lech Kaczyñski - urodzi³ siê 18 czerwca 61 lat temu
w Warszawie. By³ synem Jadwigi z domu Jasiewicz i Rajmunda Kaczyñskiego, którzy byli ¿o³nierzami AK oraz bratem bliŸniakiem Jaros³awa
Kaczyñskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwoœci. Matka -filolog polski,
przez kilka lat nauczycielka w warszawskich liceach, pracownik Instytutu
Badañ Literackich w czasie wojny by³a sanitariuszk¹ w Szarych Szeregach.
Ojciec - in¿ynier, pracownik Biura Projektów, wyk³adowca na Politechnice
Warszawskiej by³ ¿o³nierzem AK i uczestnikiem Powstania Warszawskiego w pu³ku "Baszta" (odznaczony Krzy¿em Walecznych i Krzy¿em Srebrnym Orderu Virtuti Militari).
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej zosta³ w 2005. W latach 19921995 by³ prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli. W rz¹dzie Jerzego Buzka w
latach 2000-2001 by³ ministrem sprawiedliwoœci i prokuratorem generalnym, przez kolejne cztery lata rz¹dzi³ Warszaw¹. Wspó³za³o¿yciel partii
Prawo i Sprawiedliwoœæ i jej pierwszy prezes, senator I kadencji oraz pose³
na Sejm I i IV kadencji. By³ doktorem habilitowanym nauk prawnych, W
latach 1996-1997 by³ profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdañskiego, od 1999 roku- profesorem na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, specjalist¹ w zakresie prawa pracy. W maju mia³
og³osiæ sw¹ decyzjê o starcie w tegorocznych wyborach prezydenckich.
Osieroci³ córkê Martê, która, podobnie jak jej m¹¿, jest aplikantem adwokackim. Pozostawi³ dwie wnuczki: 6.letni¹ Ewê i 2.etni¹ Martynê.
Maria Kaczyñska - Maria Kaczyñska, Ma³¿onka Prezydenta RP urodzi³a siê w Machowie. Jest córk¹ Lidii z domu Piszczako i Czes³awa Mackiewiczów. Jej matka by³a nauczycielk¹, a ojciec leœniczym. Rodzina przyby³a na teren dzisiejszej Polski z Wilna. Ojciec walczy³ w wileñskiej partyzantce, jeden z jego braci w szeregach Korpusu gen. Andersa pod Monte
Cassino. Drugi brat zosta³ zamordowany przez NKWD w Katyniu.
Studiowa³a w Sopocie na Wydziale Transportu Morskiego Wy¿szej
Szko³y Ekonomicznej (dzisiaj Uniwersytet Gdañski), a po uzyskaniu dyplomu rozpoczê³a pracê w Instytucie Morskim. Po ukoñczeniu studiów
podjê³a pracê w Instytucie Morskim w Gdañsku. Swojego mê¿a pozna³a w
1976, gdy pracowa³a naukowo w Instytucie Morskim, wówczas L. Kaczyñski by³ asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdañskiego. W 1980
na œwiat przysz³a ich jedyna córka Marta.
W imieniu prezydenta uczestniczy³a jako Specjalny Wys³annik Prezydenta RP w wielu uroczystoœciach miêdzynarodowych, reprezentuj¹c g³owê pañstwa polskiego.

Katastrofa w Smoleñsku. Tydzieñ ¿a³oby narodowej.
W sobotê, 10 kwietnia 2010 r., o
godz. 8.56 czasu polskiego, w pobli¿u lotniska w Smoleñsku rozbi³ siê

samolot, którym lecia³ prezedent
Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹ i kilkudziesiêcioosobow¹ delegacj¹ przed-

stawicieli polskich instytucji i organizacji. Mieli oni wzi¹æ udzia³ w obchodach 70 rocznicy zamordowania

polskich oficerów w Katyniu. To najwiêksza tragedia w powojennej Polsce. Trwa tydzieñ ¿a³oby narodowej.
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Ryszard Kaczorowski,
ostatni Prezydent RP na
UchodŸstwie. Aresztowany
przez NKWD w 1940 r., skazany na karê œmierci, zamienion¹ na 10 lat ³agrów. Wiêzieñ Ko³ymy, ¿o³nierz armii
gen. Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino.
22 grudnia 1990 przekaza³ insygnia w³adzy prezydenckiej Lechowi Wa³êsie.

2005 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspó³autor
programu PiS w zakresie kultury.
Konsultant w Centrum Edukacji
Obywatelskiej, wspó³autor licznych programów nauczania i
podrêczników. 2000-2002 redaktor naczelny
„Kwartalnika Konserwatywnego”.

Krzysztof Putra, Wicemarsza³ek Senatu. Pose³ na Sejm X,
I i VI kadencji, wicemarsza³ek
Sejmu VI kadencji. Od sierpnia
1980 nale¿a³ do „Solidarnoœci”.

Maciej P³a¿yñski, Wicemarsza³ek Senatu. 1990 1996 wojewoda gdañski. 2001
wraz z A. Olechowskim i D.
Tuskiem powo³uje PO. 2008
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W
2000 odznaczony Orderem
Zas³ugi Republiki W³oskiej I
Klasy.

Krystyna Bochenek, Wicemarsza³ek Senatu. W Senacie po raz trzeci. By³a dziennikark¹ i publicystk¹ Polskiego
Radia Katowice. Nagradzana
za upowszechnianie kultury,
publicystykê medyczn¹, dzia³alnoœæ charytatywn¹.
Jerzy Szmajdziñski, Wicemarsza³ek Sejmu. By³ pos³em wszystkich kadencji. By³y
minister obrony narodowej. Od
pocz¹tku we w³adzach krajowych SLD. 2009 zg³oszony na
kandydata SLD w wyborach prezydenckich
2010.
W³adys³aw Stasiak, Szef
Kancelarii Prezydenta. By³
ministrem spraw wewnêtrznych i administracji w rz¹dzie
J. Kaczyñskiego. By³y szef
BBN. W latach 1993-2002 w
NIK.
Aleksander Szczyg³o, Szef
BBN. 1990-1991 w BBN. 19921995 dyrektor gabinetu prezesa
NIK, 2007 doradca G³ównego
Inspektora Pracy. 2001 doradca
Prezesa PKO BP. 2005 Sekretarz
Stanu w MON, w roku nastêpnym Szef Kancelarii Prezydenta RP, w 2007 Minister Obrony Narodowej.
Pawe³ Wypych, Minister.
2005 Pe³nomocnik Rz¹du ds.
Osób Niepe³nosprawnych i Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej.
2006 doradca Premiera. 2007 prezes ZUS. Od
grudnia 2007 r. doradca Prezydenta. 2009 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.
Stanis³aw Komorowski,
Wiceminister Obrony Narodowej. Sta¿ naukowy w Utah University w USA. Pracownik naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN, dyrektor Departamentu Europy, ambasador w Hadze i
Londynie. Od 2002 Ambasador Tytularny S³u¿by
Zagranicznej, 2004-2005 dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku w MSZ. 2007 podsekretarz
stanu w MON.
Tomasz Merta, Wiceminister Kultury.

Zdzis³aw Król, Kapelan
Federacji Rodzin Katyñskich. Proboszcz parafii
Wszystkich Œwiêtych w Warszawie. Organizowa³ pielgrzymki Jana Paw³a II
do Polski. Pracowa³ przy procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego
Popie³uszki.
Tadeusz P³oski, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Mianowany przez papie¿a Jana
Paw³a II. Premier Belka powo³a³ go do Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa. Cz³onkiem Rady Prawnej
Episkopatu Polski oraz delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. harcerzy,
kombatantów i duszpasterstwa policji. Mia³ 54 lata.
Janusz Kochanowski,
Rzecznik Praw Obywatelskich. 1991-95 konsul generalny RP w Londynie. 20002006 za³o¿yciel i prezes Fundacji „Ius et Lex”, której celem jest wspomaganie
inicjatyw naukowych i oœwiatowych dotycz¹cych
polskiego prawa. Wyk³ada³ w wielu uczelniach
zagranic¹.
Janusz Kurtyka, Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej.
2000-2005 dyrektor i organizator
oddzia³u IPN w Krakowie. 2009
odznaczony przez prezydenta
Krzy¿em Komandorskim z
Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia
Polski.
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lerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Pozostawi³
¿onê i dwójkê dzieci.
Andrzej PrzewoŸnik,
Sekretarz Rady Ochrony
Pamiêci Walk. Zorganizowa³ uroczystoœci w Katyniu, maj¹ce zwieñczyæ
jego walkê o pamiêæ pomordowanych Polaków.
1992 sekretarz generalny Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa. Dziêki niemu powsta³ cmentarz i pomnik ofiar zbrodni w Jedwabnem oraz ponownie otwarto Cmentarz Obroñców Lwowa.
2009 sekretarz Rady Muzeum II
Wojny Œwiatowej w Gdañsku.
Mia³ 47 lat.
Mariusz Handzlik, Minister w Kancelarii Prezydenta.
Odpowiedzialny za sprawy zagraniczne w Kancelarii. By³
m.in. ambasadorem tytularnym i
przewodnicz¹cym Re¿imu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR), a w 2004-2005 radc¹
- ministrem w Sta³ym Przedstawicielstwie RP
przy ONZ. 2000 odznaczony przez Sekretarza
Obrony USA „Medalem za Wybitn¹ S³u¿bê Publiczn¹”. Osieroci³ troje dzieci.
Piotr Nurowski, Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 1973-1980 dwukrotnie pe³ni³ funkcjê prezesa Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. W tym roku ponownie
wybrany w sk³ad Komitetu Wykonawczego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy,
kierowa³ po raz drugi Komisj¹ Mediów.
Andrzej Kremer, Wiceminister Spraw Zagranicznych. W MSZ od 1991. Konsul w Hamburgu i Bonn. W
rz¹dzie odpowiada³ za politykê wschodni¹. By³ jednym
z autorów programu „Partnerstwa
Wschodniego”.
Mia³ 49 lat
Gra¿yna Gêsicka, Pos³anka, Przewodnicz¹ca Klubu
PiS. 1989 uczestniczka obrad
Okr¹g³ego Sto³u. Zajmowa³a
siê wykorzystaniem funduszy
UE. 2005 minister rozwoju regionalnego w rz¹dzie K. Marcinkiewicza, a póŸniej J. Kaczyñskiego. Mia³a
59 lat.

S³awomir Skrzypek, Prezes Narodowego Banku Polskiego. 1993-1997 w NIK, nastêpnie doradca PZU ¯ycie.
2001-2002 cz³onek zarz¹du
PKP SA. 2006 prezes PKO BP. Mia³ 47 lat, pozostawi³ ¿onê i troje dzieci.

Jolanta Szymanek-Deresz, Pos³anka (SLD). Szefowa Kancelarii Prezydenta A.
Kwaœniewskiego. Adwokat,
sêdzia. Specjalizowa³a siê w
problematyce ochrony w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej. Wiceszefowa SLD. Mia³a 56 lat.

Franciszek G¹gor, Szef
Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego. Szkoli³ siê m.in. w
Akademii Obrony NATO w
Rzymie i Waszyngtonie. Szef
Komitetu Wojskowego NATO.
Odznaczony m.in. Krzy¿ami Oficerskim i Kawa-

Aleksandra
NataliiŒwiat, Pos³anka, Wiceprzewodnicz¹ca PiS. Wiceprzewodnicz¹ca Komisji Finansów Publicznych. Stworzy³a
Biuro Badania Poziomu ¯ycia
przy ZR NSZZ „Solidarnoœæ” Dolny Œl¹sk.
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Mia³a 51 lat.
Grzegorz
Dolniak,
Pose³, Wiceszef klubu PO.
Pose³ trzech kadencji. Przewodnicz¹cy sejmowej komisji
spraw wewnêtrznych i administracji. Mia³ 50 lat. Osieroci³
¿onê i córkê.
Arkadiusz Rybicki, Pose³
(PO). Historyk, to on namalowa³
w 1980 r. s³ynne tablice z 21 postulatami, wpisane na listê UNESCO. Internowany. Autor biografii L. Wa³êsy. 2000 kurator Ossolineum. 2001 wyró¿niony Narodowym Orderem
Zas³ugi przyznanym przez prezydenta Francji Jacques’a Chiraca.
Izabela Jaruga-Nowacka,
Pos³anka (SLD). Pos³anka
trzech ostatnich kadencji. 20012004 pe³nomocniczka rz¹du ds.
równego statusu kobiet i mê¿czyzn. Minister pracy. Wicepremier. Mia³a 60 lat.
Przemys³aw Gosiewski,
Pose³, Wiceprezes PiS. Wicepremier w rz¹dzie J. Kaczyñskiego. Zasiada³ w Komisji
Obrony Narodowej, Komisji
Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka oraz w nadzwyczajnej
komisji œledczej ds. prywatyzacji PZU. Mia³ troje dzieci.
Zbigniew
Wasserman,
Pose³ (PiS) Zajmowa³ siê m.in.
badaniem nieprawid³owoœci w
œledztwie w sprawie œmierci St.
Pyjasa, zasiada³ w komisji weryfikuj¹cej krakowskich funkcjonariuszy SB. Dzia³a³ w sejmowych komisjach
sprawiedliwoœci i do spraw s³u¿b specjalnych.
Wiceszef Komisji Œledczej ws. PKN Orlen. 2005
koordynator s³u¿b specjalnych, tak¿e w rz¹dzie J.
Kaczyñskiego. Pose³ trzech kadencji. Cz³onek
Komisji œledczej ds. tzw. afery hazardowej.
Edward Wojtas, Pose³
(PSL). 1976 w ZSL.Prezes
zarz¹du wojewódzkiego PSL
w Lublinie. Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Osieroci³ dwie córki.
Bronis³aw Kwiatkowski,
Dowódca Operacyjny Si³
Zbrojnych. 1992 jako pierwszy
polski oficer ukoñczy³ studnia
podyplomowe w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu. 2007 wróci³ z Iraku i obj¹³ stanowisko dowódcy operacyjnego si³ zbrojnych. Odznaczony najwy¿szym
wspó³czesnym odznaczeniem Krzy¿em Komandorskim Orderu Wojskowego, z numerem 001.
2007 mianowany na stopieñ genera³a broni. 2009
mianowany przez Prezydenta Kanclerzem Kapitu³y Orderu Krzy¿a Wojskowego na piêcioletni¹
kadencjê. Pozostawi³ ¿onê i dwie córki.
Andrzej Karweta, Dowódca Marynarki
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Wojennej. Jako pierwszy wprowadzi³ polski okrêt - niszczyciel
min ORP „Mewa•h do sk³adu
sta³ego Zespo³u NATO Si³ Tra³owo-Minowych Morza Pó³nocnego i Ba³tyku. 2002 w dowództwie
Si³ Morskich NATO SACLANT
w Norfolk. Po zakoñczeniu trzyletniej s³u¿by w
dowództwach NATO, wróci³ do kraju i obj¹³ obowi¹zki zastêpcy dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrze¿a w Œwinoujœciu. Pozostawi³ ¿onê i troje
doros³ych dzieci.

Anna Walentynowicz, legendarna dzia³aczka Solidarnoœci. Zwano j¹ matk¹ „Solidarnoœci•h. Pracowa³a w
Stoczni Gdañskiej. Za niezale¿n¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹
dyscyplinarnie zwolniona z
pracy. Doprowadzi³o to do wybuchu strajku
sierpniowego. Odznaczona przez prezydenta Kaczyñskiego Orderem Or³a Bia³ego. 2009 nagroda
im. Paw³a W³odkowica, przyznana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Mia³a 81 lat.

Andrzej B³asik, Dowódca
Si³ Powietrznych. 2007 prezydent Lech Kaczyñski wrêczy³ mu
nominacjê na stanowisko dowódcy si³ powietrznych. Odznaczony Z³otym Medalem Za Zas³ugi Dla Obronnoœci Kraju, Srebrnym Medalem
Si³ Zbrojnych w S³u¿bie Ojczyzny oraz Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi. Mia³ 48 lat. Pozostawi³
¿onê i dwoje dzieci.

Janina Fetliñska, Senator
(PiS). Stworzy³a i by³a pierwszym prezesem Kolegium Pielêgniarek i Po³o¿nych Œrodowiskowych i Rodzinnych w
Polsce.

Tadeusz Buk, Dowódca
Wojsk L¹dowych. 2009 dowódca Wojsk L¹dowych.
2006-2007 zastêpca dowódcy Po³¹czonego Dowództwa
ds. Budowania Afgañskiego
Systemu Bezpieczeñstwa oraz dowódc¹ dziewi¹tej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. By³ odznaczony m.in.: Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Komandorskim Orderu Krzy¿a Wojskowego, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, amerykañskim
National Defense Service Medal. Mia³ 50 lat.
Sebastian Karpiniuk, Pose³
(PO) z Ko³obrzegu. Prawnik.
Wiceszef komisji odpowiedzialnoœci konstytucyjnej. Szef zachodniopomorskich struktur PO.
Mia³ 38 lat.
Janusz Krupski, Szef Urzêdu ds. Kombatantów. Od lat 70.
dzia³a³ w opozycji i wspó³tworzy³ podziemny ruch wydawniczy. Ekspert nadzwyczajnej sejmowej komisji do zbadania skutków stanu wojennego i Komisji
Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej. 2000-2006
zastêpca prezesa IPN. 2006 kierownik Urzêdu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Mia³ 59 lat.
Wies³aw Woda, Pose³
(PSL). Pose³ od 1997. 20072009 w sk³adzie Rady S³u¿by
Publicznej przy Prezesie Rady
Ministrów. 2009 powo³any na
cz³onka Rady S³u¿by Cywilnej.
Stanis³aw Zaj¹c, Senator,
Przewodnicz¹cy Klubu Senackiego PiS. Przewodnicz¹cy komisji obrony narodowej.
W okresie stanu wojennego
broni³
represjonowanych
cz³onków
„Solidarnoœci”.
Czterokrotnie uzyskiwa³ mandat poselski. Mia³ 60 lat.

Miron Miros³aw Chodakowski, Prawos³awny Ordynariusz WP. 1998 konsekrowany na biskupa z tytu³em: Biskup Hajnowski. W tym samym
roku mianowany przez Aleksandra Kwaœniewskiego na stopieñ genera³a brygady. Dwa lat temu w parafii
Wojskowej w Bia³ej Podlasce metropolita Polski
arcybiskup Sawa podnosi go do rangi arcybiskupa. Mia³ 53 lata.
Kazimierz Gilarski, Dowódca Garnizonu Warszawa. 2006 mianowany genera³em brygady. Miesi¹c póŸniej
zosta³ dowódc¹ garnizonu
Warszawa. Odznaczony m.in.
Krzy¿em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Osieroci³ dwoje dzieci.
Ryszard Rumianek, Rektor Uniwersytetu Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego. 197477 na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, 1977 we
Franciszkañskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, przez
dwa lata na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ z
r¹k kard. Wyszyñskiego. Mia³ 63 lata.
Leszek Deptu³a, Pose³
(PSL). Mia³ 57 lat. Pozostawi³
dwóch synów.
Janusz Zakrzeñski, Aktor.
Cz³onek Rady Programowej
Zwi¹zku Pi³sudczyków, wielokrotnie wcielaj¹cy siê w rolê Józefa Pi³sudskiego. By³ aktorem
teatrów: S³owackiego w Krakowie oraz Polskiego, Nowego i
Narodowego w Warszawie. By³ autorem ksi¹¿ek.
W 2009 roku ponownie przyznano mu tytu³ Ambasadora Sybiraków za ca³okszta³t pracy.
Czes³aw Cywiñski, Prezes
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK. Urodzony w Wilnie. Dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ zacz¹³ prowadziæ ju¿ w gimnazjum, zapisuj¹c
siê do Zwi¹zku Wolnych Polaków. W czasie II wojny nale¿a³ do 1 Wileñskiej
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Czes³aw Cywiñski, Prezes
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK. Urodzony w Wilnie. Dzia³alnoœæ
niepodleg³oœciow¹ zacz¹³ prowadziæ ju¿ w gimnazjum, zapisuj¹c siê do Zwi¹zku Wolnych
Polaków. W czasie II wojny nale¿a³ do 1 Wileñskiej Brygadzie AK Juranda.
Wiêzieñ sowieckich ³agrów. Odznaczony Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. Cz³onek Rady Muzeum II Wojny
Œwiatowej w Gdañsku. Mia³ 84 lata.
Teresa Walewska-Przyja³kowska, Przewodnicz¹ca
Fundacji „Golgota Wschodu•h. Szefowa³a fundacji za³o¿onej przez ks. Zdzis³awa
Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyñskich, jednego z ocalonych z Katynia. Stara³a siê
doprowadziæ do beatyfikacji wszystkich ksiê¿y
zamordowanych w Katyniu.
Tadeusz Lutoborski, Przedstawiciel Rodzin Katyñskich. Syn ppor. Adama Lutoborskiego, oficera 46. pu³ku u³anów, zamordowanego w
Katyniu. Wieloletni przewodnicz¹cy warszawskiej Rodziny Katyñskiej, prezes Polskiej Fundacji Katyñskiej.
Stanis³aw Komornicki,
Kanclerz Orderu Virtuti Militari. Genera³ brygady, ¿o³nierz Armii Krajowej i autor
pamiêtników o tematyce wojennej. Powstaniec Warszawski. Odznaczony Orderem
Wojennym Virtuti Militari, a
tak¿e Krzy¿em Grunwaldu i
Orderem Polonia Restituta.
W³odzimierz Potasiñski, Dowódca Wojsk Specjalnych. Zastêpca a nastêpnie dowódca polskich kontyngentów w Syrii i w Iraku.
Uhonorowany za wybitne
zas³ugi w dowodzeniu oraz
organizacji szkolenia jednostek Wojsk L¹dowych.
Stefan Melak, Przewodnicz¹cy Komitetu Katyñskiego.
Dzia³acz niepodleg³oœciowy
okresu PRL, uczestnik wydarzeñ marcowych 1968. Kierowa³ g³oœn¹ konspiracyjn¹ akcj¹
ustawienia 31 lipca 1981 w tzw.
Dolince Katyñskiej na Cmentarzu na Pow¹zkach w Warszawie pierwszego w Polsce Pomnika Katyñskiego. 2006 odznaczony
Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Adam Pilch, Ewangelicki
Kapelan Wojska Polskiego.
Cz³onek Kapitu³y Orderu
Uœmiechu. Odznaczony z³otym
medalem Alberta Schweitzera,
nadanym przez Œwiatow¹ Akademiê Medycyny w uznaniu za
postawê humanitarn¹ i dzia³alnoœæ wskazuj¹c¹ drogê rozwoju ku cz³owieczeñ-

stwu. 2000 Dziekan Wojsk L¹dowych. Mia³ 45 lat.
Gabriela Zych, Prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyñska. Aktywnie
dzia³a³a w Stowarzyszeniu Rodzina Katyñska, zbiera³a pami¹tki, dokumenty, zdjêcia.

Bartosz Borowski przedstawiciel Rodzin
Katyñskich i innych organizacji
Bronis³awa Orawiec-Loeffler przedstawicielka Rodzin
Katyñskich i innych organizacji
Katarzyna
Piskorska
przedstawicielka Rodzin Katyñskich i innych organizacji

Joanna Agacka-Indecka, Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej. By³a wymieniana jako kandydat na sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego. W 2004 r. Krajowy Zjazd Adwokatury
wybra³ j¹ na wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a w 2007 r. zosta³a prezesem NRA. Osieroci³a nastoletni¹ córkê.
Andrzej Kwaœnik, Kapelan Federacji Rodzin
Katyñskich. Proboszcz parafii œw. Tadeusza na warszawskiej Sadybie, gdzie w
ubieg³ym roku obchodzi³
25-lecie pracy duszpasterskiej. Wczeœniej pracowa³ w Starej Iwicznej,
gdzie m.in. wprowadzi³ tradycjê otwarcia sezonu
motocyklowego. Co roku wspólnie uczestnicz¹ w
nim motocykliœci i policjanci.
Stanis³aw Mikke, Wiceszef Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa. Cz³onek
Naczelnej Rady Adwokackiej.
By³ sêdzi¹ Trybuna³u Stanu w
latach 1997-2001. Redaktor
naczelny pisma adwokatury „Palestra•h.
Edward Duchnowski walczy³ o zadoœæuczynienie
dla ¿yj¹cych jeszcze 38 tysiêcy
Sybiraków. Sam prze¿y³ szeœæ
lat na nieludzkiej ziemi.
Aleksander Fedorowicz
t³umacz jêzyka rosyjskiego
Leszek Solski przedstawiciel Rodzin Katyñskich i innych organizacji.
Wojciech Seweryn przedstawiciel Rodzin Katyñskich i
innych organizacji

Zenona Mamontowicz£ojek przedstawicielka Rodzin
Katyñskich i innych organizacji.
Ewa B¹kowska wnuczka
gen. bryg. Mieczys³awa Smorawiñskiego
Anna Maria Borowska
przedstawicielka Rodzin Katyñskich i innych organizacji.
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Bronis³aw Gostomski, Kapelan Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Wielkiej Brytanii. W 1982 roku pracowa³
jako proboszcz w Peterborough,
a nastêpnie od czerwca 1990
roku w Bradford. Od 2003 roku
zosta³ proboszczem w parafii
œw. Andrzeja Boboli w Londy-

Józef Joniec, Prezes Stowarzyszenia Parafiada im.
œw. Józefa Kalasancjusza.
Stowarzyszenie dba o wszechstronny rozwój dzieci i m³odzie¿y. Koncepcjê ruchu parafiadowego opracowa³ ks. Joniec. Parafiada organizowana jest od
1992 r. Do stowarzyszenia nale¿y ok. 36 tys.
cz³onków i sympatyków.
Andrzej Sariusz-Sk¹pski, Prezes Federacji Rodzin
Katyñskich. Jego ojciec, prokurator, zosta³ zamordowany
w Katyniu. Z powodu pochodzenia ojca uczy³ siê a¿ w piêciu podstawówkach. Gdy by³ w
liceum s³u¿ba bezpieczeñstwa wywozi³a go na
przes³uchania do krakowskiego aresztu œledczego na Montelupich. Osieroci³ dwie córki, z których jedna dzia³a³a w Fundacji Rodzin Katyñskich. Mia³ 73 lata.
Jan Osiñski Ksi¹dz. Podpu³kownik. Wicekanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego.

Zbigniew Dêbski Podpu³kownik. Cz³onek Kapitu³y
Orderu Wojennego Virtuti
Militari. Powo³any 26 wrzeœnia 2008 r.
Za³oga Samolotu:
Arkadiusz Protasiuk - kapitan, Robert Grzywna - cz³onek za³ogi, Andrzej Michalak - cz³onek
za³ogi, Artur Ziêtek - cz³onek za³ogi, Barbara
Maciejczyk - stewardesa, Natalia Januszko - stewardesa, Justyna Moniuszko - stewardesa
Dziewiêciu funkcjonariuszy BOR:
Agnieszka Pogródka-Wêc³awek, Piotr Nosek, Jacek Surówka, Marek Uleryk, Dariusz Micha³owski, Pawe³ Krajewski, Pawe³ Janeczek,
Artur Francuz, Jaros³aw Florczak.
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Meble u¿ywane tanio sprzedam.
Zdjêcia przeœlê na maila. Tel. 501
894 828
Kupiê przyczepê 3,5 tonow¹. Mo¿e
byæ do remontu. Tel. 516 921 453
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel.
059 8334312, 798 710 329, 698
230 205. F.T. Wróbel Przechlewo. www.blaszanygaraz.pl

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

PRACA
Powiat ³obeski
Przyjmê do pracy w handlu w
sklepie odzie¿owym. Tel. 609
701 737

Zlecê u³o¿enie kostki granitowej
400 m kwadratowych w Resku. Tel.
604 408 999.
Spó³ka SBS Stado Ogierów £obez
poszukuje do pracy w restauracji
kelnerów, kelnerki, barmanów i szefa kuchni. Informacje pod nr. tel. 508
392 957.

Powiat gryficki
Zatrudniê stolarza. Tel. 691 841
376.

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje, 160.000
z³ do negocjacji. Tel. 888 169 572.

Sprzedam mieszkanie w £obzie w
centrum 54 mkw., 3 pokoje , IV piêtro. Tel. 790 402 429.

Dzia³kê budowlan¹ ko³o LIDLA w
£obzie sprzedam lub wynajmê np.
na plac pod reklamê itp. Tel. 501 894
828

W Siennie Dolnym sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe, 48 mkw.
Tel. 697 612 774.

Dom jednorodzinny typu bliŸniaczego, parter plus piêtro, strych, piwnica oraz pomieszczenia gospodarcze z przeznaczeniem na Zak³ad.
Powierzchnia ca³kowita 20 mkw.
Powierzchnia u¿ytkowa 110 kmw.,
w tym: parter – salon z aneksem kuchennym, jadalnia, wc; piêtro – trzy
pokoje + ³azienka. Powierzchnia
dzia³ki 460 mkw. Ogrzewanie centralne gazowe plus kominek tradycyjny. Dom ocieplony, ca³e podwórko w polbruku. Cena 400 tys. Wiadomoœæ £obez ul. S³owackiego 46,
tel. 695 985 673.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na
Osiedlu Ksi¹¿¹t Pomorskich o pow.
600 mkw., uzbrojon¹, z dojazdem.
Telefon kontaktowy 511 691 881.
Sprzedam dzia³ki budowlane w
£obzie. Tel. 91 3973103 lub 518 567
527.
Sprzedam dom w BrzeŸniaku 260
mkw z gara¿em i dzia³k¹ 18 arów.
Tel. 662 657 982.
Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
Dorowie 112 mkw, cena 215 tys. z³
do negocjacji. Tel. 663 036 912 665
497 211.

Zamieniê mieszkanie 2 pokojowe w
Radowie Ma³ym na dom wolno stoj¹cy w okolicy z dop³at¹. Tel. 693
547 576
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US£UGI
Powiat ³obeski
Zespó³ muzyczny na wesela KRISS
BAND. Tel. 663 972 683.

Powiat gryficki
Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.

Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu,
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, pow. 50
mkw. Tel. 508 263 104

Region

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych cyfrowych, domofony,
wideodomofony, kamery z zapisem
cyfrowym, alarmy. Tel. 518273864.

Sprzedam mieszkanie 2 – pokojowe, w³asnoœciowe, 45 mkw. I piêtro,
gara¿, Smorawina ko³o £obza. Tel.
609 307 135

Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam prosiaki Prusim k/ Reska. Tel. 91 3951994, 504 209 551.

Region
Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do jeziora, stare budownictwo. Budynek
2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek.
Parter o powierzchni 37 mkw. - 2
pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni ok.
30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793 549
551, email: krosden@wp.pl

Reklama w gazecie

512 138 349

Powiat œwidwiñski
Monta¿, serwis anten naziemnych i
satelitarnych, cyfrowych, domofony, wideodomofony, kamery z zapisem cyfrowym, alarmy. Tel. 518 273
864.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Felgi stalowe 13”, 14” i 15” oraz
ko³paki oryginalne od Toyoty tanio
sprzedam. Tel. 501 894 828.
Sprzedam Ford Fiesta 1997 rok.
Tel. 607 310 591 po 18.00.

Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE -

TANIO

tel. 504 042 532
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Kwietniowe rocznice Wandy Duklas
Z pani¹ Wand¹ Duklas
umawiam siê w
Œwidwinie na sobotê
rano. Mieszka na osiedlu
Pi³sudskiego, chocia¿
wiêkszoœæ ¿ycia
spêdzi³a w kamienicy
przy ulicy najpierw Armii
Czerwonej, póŸniej
przemianowanej na
Armii Krajowej. Wielu
œwidwinin mo¿e j¹
skojarzyæ z zakupów
robionych w sklepach,
w których pracowa³a.
Jednak chyba ma³o kto
wiedzia³, ¿e ta skromna,
posiwia³a ju¿ kobieta,
nios³a przez ¿ycie
ogromny baga¿
doœwiadczeñ i ciê¿ar
polskiej historii.

Tragiczne rocznice
Dzisiaj, 13 kwietnia, mija 70 lat,
gdy w tym dniu, w 1940 roku, zosta³a wywieziona z matk¹ i dwoma
braæmi na Syberiê, do Paw³odaru.
Mia³a wtedy 10 lat. Doœwiadczenie
dramatycznych wydarzeñ tego zes³ania zmieni jej ¿ycie i ca³ej jej
rodziny. Ale nie tylko to. Mija w³aœnie 70 lat, gdy Sowieci zamordowali w Ostaszkowie jej ojca, Stanis³awa Krasuckiego.
Gdy rozmawiamy o tym w sobotê rano, w mieszkaniu pani Wandy,
dostajê telefon, bym w³¹czy³ telewizor. Pani Wanda w³¹cza i dowiadujemy siê o tragicznej œmierci prezydenta, ma³¿onki i osób, które lecia³y
na uroczystoœci katyñskie. Oni
wszyscy chcieli uczciæ pamiêæ tak¿e ojca pani Wandy, bo gdy mówimy
o Katyniu, myœlimy o straconych
Polakach z ca³ego zespo³u obozów:
Ostaszkowa, Kozielska, Starobielska i o tych, którzy zostali zamordowani w tamtym okresie w ró¿nych
innych miejscach i do dzisiaj nie s¹
znane ich miejsca pochówku (Katyñ, Miednoje, Charków, Bykownia, Kuropaty itd.).
Ta katastrofa w jakiœ niebywa³y
sposób, trudny do ogarniêcia rozumem, do wys³owiena, spaja klamr¹
tragiczne dzieje Polski i Polaków.
Pani Wanda nawet nie wie, jak
zgin¹³ i gdzie spoczywa jej ojciec.
Symbolicznie Katyñ jest w ka¿dym
miejscu Polski, niesiony w pamiêci
przez dzieci i rodziny tam pomordowanych, dzisiaj mieszkaj¹cych w

Œwidwinie, £obzie, Drawsku Pom.,
Koszalinie, Szczecinie, w najdalszych zak¹tkach kraju. Teraz jest na
ustach ca³ego œwiata. Czy to jest ta
ofiara, by œwiat siê dowiedzia³ o
Katyniu, by wreszcie Rosja udostêpni³a nam dokumenty, by dzieci
mog³y poznaæ prawdê o swoich ojcach, a my o swoich rodakach?

17 wrzeœnia wchodz¹
Sowieci
Pani Wanda Duklas pamiêta wybuch wojny. Mieszkaj¹ w Tarnopolu, to du¿e miasto wojewódzkie. Ojciec Stanis³aw Krasucki jest policjantem, jak przypomina sobie pani
Zofia, pochodzi³ z okolic Rawy Mazowieckiej. Mama Anna, z domu
Wiœlañska, wychowuje trójkê dzieci, dziesiêcioletni¹ Wandê i dwóch
starszych od niej synów. Wanda
uczêszcza do szko³y ¿eñskiej im. œw.
Jadwigi przy ul. Koœciuszki.
1 wrzeœnia Niemcy napadaj¹ na
Polskê od zachodu. 17 wrzeœnia od
wschodu wkracza Armia Radziecka.
Pani Wanda zapamiêta³a to wejœcie.
- Poszliœmy z mam¹ na ulicê Tarnowskiego, to by³a taka d³uga ulica,
która prowadzi³a w stronê pobliskiej granicy z ZSRR, do Wo³oczyska. Rosjanie wje¿d¿ali czo³gami.
Byli tacy, co ich witali, rzucali kwiaty, papierosy... Nie zapomnê do
œmierci s³ów mamy: No, witajcie
ich, witajcie, oni wam poka¿¹, co
potrafi¹. Wziê³a mnie za rêkê i wróciliœmy do domu. Pamiêta³a rok
1917, co siê wtedy dzia³o i zna³a
Rosjan. Widzia³a przez rzekê
Zbrucz, na której by³a granica, a
wioska nazywa³a siê chyba Satanów, jak komuniœci po rewolucji zabierali krowy. Dzieci trzyma³y za
ogon i krzycza³y, a oni zabierali.
Kilkakrotnie przekonywa³a mê¿a,
by rzuci³ s³u¿bê, za³o¿y³ ubranie cywilne i ucieka³ do swojej rodziny.
- Zobaczysz, co oni z wami zrobi¹. - mówi³a mê¿owi.
- Co ty mówisz, co takiego nam
zrobi¹? Ja nie zejdê z posterunku. odpowiada³ m¹¿.
- W nocy Rosjanie zaczêli w mieœcie strzelaæ. Huk by³ ogromny.
Strzelali gdzie popad³o, w kamienice, domy, zniszczyli stary zabytkowy koœció³, obok sta³ pomnik Pi³sudskiego, to zosta³o tylko kopyto
jego konia. Spustoszyli miasto, grabili, rozbijali sklepy, witryny, Na
podwórko wesz³o trzech polskich
¿o³nierzy, by napoiæ w studni konie,
to wjecha³o kilku kozaków i krzycz¹
– ruki wierch, a oni nie wiedzieli o
co chodzi. Mama otworzy³a okno i
powiedzia³a – podnieœcie rêce przypomina sobie ten epizod.

Wanda Duklas pokazuje ocala³e zdjêcie rodzinne: na prawym - ojciec z rodzin¹ i cioci¹.

Trzeba przypomnieæ, ¿e Polacy
byli zaskoczeni napaœci¹ Rosjan, bo
obowi¹zywa³ z nimi pakt o nieagresji, nie wiedziano wówczas o tajnym
porozumieniu Ribbentrop – Mo³otow (o podziale Polski), a do tego
marsza³ek Edward Rydz-Œmig³y
wyda³ dyrektywê, by z Sowietami
nie walczyæ i wycofywaæ siê na Rumuniê i Wêgry. Mo¿e st¹d taka reakcja polskich ¿o³nierzy.

Ojciec ju¿ nie wróci³
- 17 wrzeœnia ojciec ju¿ nie wróci³ ze s³u¿by. Na drugi dzieñ rano
mama posz³a do komisariatu, a tam
ju¿ byli Rosjanie. Kazali jej wracaæ
do domu. Na ulicy jeden na koniu
powiedzia³, ¿e zaprowadzi j¹. Na
koñcu miasta by³a fabryka tytoniu, a
za ni¹ na polu, pod go³ym niebem,
trzymali Polaków. Mama po powrocie ugotowa³a obiad i zanieœliœmy go
ojcu. Jeñców by³o coraz wiêcej.
Mama po raz kolejny przekonywa³a
ojca, by ucieka³. Powtarza³, ¿e to
pomy³ka i jak siê wszystko wyjaœni,

wróci do domu. Wtedy widzia³am
ojca ostatni raz. Mama na drugi
dzieñ znowu zanios³a mu obiad, a na
trzeci, jak posz³am z cioci¹, to ju¿
tam nikogo nie by³o. Wojsko zalega³o na ulicy, a policjantów zwiezionych z ca³ej okolicy umieœcili na
dziedziñcu wiêzienia, który mieœci³
siê ko³o s¹du. Mama ju¿ tam by³a.
Trzymali ich przez noc, a rano ustawili ich czwórkami i ulic¹ 3 Maja
poprowadzili do granicy, do Wo³oczyska. O tym, ¿e trafi³ do obozu w
Ostaszkowie, rodzina dowiedzia³a
siê z karty pocztowej przys³anej na
Bo¿e Narodzenie 1939 roku. PóŸniej kontakt siê urwa³ - mówi pani
Wanda.
W 1999 r. rodzina otrzyma³a pismo z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, w którym informowano j¹, ¿e los ojca nie
jest znany. Do pisma za³¹czono listê
transportow¹ jeñców z Ostaszkowa,
z dat¹ 1940 r., na której pod numerem 87 widnieje nazwisko: Stanis³aw Krasucki. To ostatni œlad po
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70 lat temu: ojca zabili w Ostaszkowie,
13 kwietnia rodzinê wywieŸli na Syberiê
ojcu. Kiedy i gdzie zgin¹³ – pani
Wanda do dziœ nie wie. Jeñców z
Kozielska zamordowano w Katyniu. Gdzie zginêli jeñcy z Ostaszkowa i Starobielska, wiemy tylko fragmentarycznie. Literatura dotycz¹ca
zbrodni katyñskiej przytacza ró¿ne
opinie i relacje, mówi¹ce, ¿e czêœæ z
nich, transportowana barkami, zosta³a zatopiona w Morzu Bia³ym.
Czêœæ zosta³a rozstrzelana w wiêzieniu w Twerze (Kalinin) i pochowana w Miednoje.
Obóz w Ostaszkowie znajdowa³
siê na wyspie jeziora Seliger, przy
linii kolejowej Wielkie £uki – Bo³ogoje. Podobnie jak w Kozielsku i
Starobielsku, Rosjanie urz¹dzili go
w zabudowaniach poklasztornych.
Szacuje siê, ¿e spoœród 6500 wiêŸniów Ostaszkowa ocala³o oko³o
130. Byli w nim g³ównie policjanci,
stra¿nicy wiêzienni, ¿o³nierze Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP),
ale ta¿e duchowni, prawnicy i ziemianie. W pozosta³ych dwóch obozach umieszczono oficerów i podoficerów (w tym 12 genera³ów), ale
po³owê stanowili oficerowie rezerwy, zmobilizowani na wojnê; profesorowie (kilkudziesiêciu), wyk³adowcy polskich uczelni, oko³o 700
lekarzy, in¿ynierowie, prawnicy,
nauczyciele, dziennikarze, dzia³acze spo³eczni i polityczni, przemys³owcy.

Wywózka
Sowietom nie wystarcza³o zabicie jeñców. Chcieli wytêpiæ polsk¹
elitê do nastêpnego pokolenia. St¹d
rozkaz o wywózce ich rodzin.
Pierwsza masowa deportacja nast¹pi³a 10 lutego 1940 r. Druga – 13
kwietnia.
- 13 kwietnia przyszli w nocy o
godzinie drugiej; cywil, NKWD-zista i ¿o³nierz. Chyba ten cywil powiedzia³ po polsku – Pani Krasucka,
niech pani otworzy, bo wywal¹
drzwi. Zrobili rewizjê, poprzewracali wszystko do góry nogami, bo
niby szukali broni. PóŸniej kazali
siê spakowaæ mówi¹c, ¿e pojedziemy do mê¿a. Mama chodzi³a i p³aka³a, a my co mogliœmy, pakowaliœmy. ZawieŸli nas na dworzec, gdzie
ju¿ czeka³y wagony i zwo¿ono inne
rodziny. Wagony by³y chyba po
pierwszej wywózce, bo by³a dziura
w pod³odze s³u¿¹ca za ubikacjê. mówi pani Wanda.
Wiêkszoœæ relacji Sybiraków w
tym momencie staje siê podobna;
wielotygodniowa jazda w bydlêcych
wagonach, krótkie postoje, podawana zupa przypominaj¹ca pomyje i ki-

piatok - wrz¹tek w wiaderku.
Ich transport trafi³ do Paw³odaru. Tutaj rozwozili do okolicznych
ko³chozów. Przez rok pracowali w
sowchozie ¯o³koduk (lub D¿o³koduk). Mieszkali i pracowali wœród
Kazachów. Najgorsza by³a pierwsza zima. Panowa³y silne mrozy i nie
by³o co jeœæ
- Mama posz³a do Paw³odaru, 18
kilometrów, by sprzedaæ obr¹czkê i
kupiæ jedzenie. Gdy wraca³a, zerwa³a siê zamieæ œnie¿na, a potrafi³o
wiaæ dwa tygodnie. Sz³a na oœlep i
zamarza³a. Na szczêœcie saniami
jechali Rosjanie i trafili na ni¹. Kazali jej trzymaæ siê sañ, a sami coraz
szybciej popêdzali konia, by mama
mog³a siê rozgrzaæ. Gdy jej lód
opad³ z twarzy, wziêli j¹ na sanie i
nakryli ko¿uchem. DowieŸli do jakiegoœ ko³chozu i zostawili u Kazachów. Ci j¹ nakarmili i puœcili, gdy
zamieæ przesz³a. Myœmy myœleli, ¿e
zginê³a. Wróci³a po dwóch tygodniach. Jaka by³a radoœæ - mówi.
W 1941 r., gdy ju¿ mo¿na by³o,
przenieœli siê do Paw³odaru. Rok
póŸniej trafili do kolejnego sowchozu, oddalonego 200 kilometrów od
Paw³odaru, w kierunku Omska.
Starszy brat, W³adys³aw Krasucki,
pojecha³ do Kazachstanu, gdzie
zbiera³ bawe³nê („watê”). Gdy Sikorski podpisa³ z Majskim uk³ad o
tworzeniu Armii Polskiej, zaci¹gn¹³
siê i wyszed³ z Andersem do Persji.
Walczy³ pod Monte Cassino. PóŸniej mieszka³ w Argentynie, a ostatecznie osiad³ i mieszka do dziœ w
Ditroit w Stanach Zjednoczonych.
Ma 88 lat. Do Polski przyjecha³ po
30 latach. Cztery razy by³ w Œwidwinie; odwiedza³ Wandê i m³odszego,
zmar³ego kilkanaœcie lat temu, brata
Mariana.

Polskie psy
przyjecha³y
Rosjanie w ko³chozach, zapewne sami tam zes³ani, byli wrogo nastawieni do Polaków. Komuniœci
wmówili im, ¿e przywo¿¹ najgorszych kryminalistów, bandytów,
wrogów ustroju z „pañskiej” Polski.
- Nauczycielka Rosjanka mówi³a póŸniej, ¿e by³a zaskoczona, bo
myœleli, ¿e polskie psy przyje¿d¿aj¹. Polskie sobaki prijedut –
mówili. Tak nas traktowano. Mama
dobrze szy³a, to tym dorabia³a na
jedzenie. Pani Wanda najgorzej
wspomina warunki, jakie panowa³y
w sowchozach.
- Jad³y cz³owieka pluskwy, karaluchy, wszy. Zanim posz³o siê spaæ,

to trzeba by³o deski z pryczy wyjmowaæ i gotowan¹ wod¹ polewaæ, bo
pluskwy nie da³y usn¹æ. Z bratem
wieszaliœmy chleb na sznurku, bo
jak siê tylko coœ postawi³o, kubek
albo coœ, to zaraz ob³azi³y. To by³o
coœ starsznego. W 1945 r. chorowa³am na malariê, od kwietnia do
sierpnia. Choroba trzy razy nawraca³a. Tak trzêsie cz³owiekiem, myœla³am, ¿e mi jelita popêkaj¹, taki
by³ ból. Le¿a³am nieprzytomna,
mia³am 42 stopnie gor¹czki. Przysz³a do mamy znajoma Polka i
mówi: - Ona ci umrze, chodŸ, bêdziemy siê modliæ - i klêcza³y przy
pryczy, odmawia³y ró¿aniec i modli³y siê, by Bóg da³ mi zdrowie i wie
pan, wyzdrowia³am... – g³os pani
Wandy za³amuje siê, a ³zy nabiegaj¹
do oczu na tamto wspomnienie. Ta
œwiadomoœæ, ¿e ¿yje do dzisiaj, a
mog³a zostaæ tam, w ziemi.

sa³am i pracê dosta³am. Rok póŸniej
wysz³am za m¹¿ i trochê siê polepszy³o. Utrzymywa³am mamê, bo nie
nadawa³a siê do pracy. Nie mia³a
zdrowia, Syberia j¹ za³ama³a. Nie
chcia³a ju¿ sobie ¿ycia uk³adaæ na
nowo. Nie otrzymywa³a ¿adnego
zasi³ku, nic. Dopiero jak wprowadzili renty Sybirackie, zd¹¿y³a dostaæ trzy razy i zmar³a. - w wielkim
skrócie opowiada dramatyczne losy
mamy. - Mówi¹, ¿e czas leczy rany,
ale tylko te powierzchowne. Te zadane g³êbiej, zostaj¹. To wszystko
minê³o, ale œlad zosta³, i ból - mówi.
Sama jakoœ poradzi³a sobie. Ca³e
¿ycie pracowa³a w sklepach. Wychowa³a troje dzieci, odwiedzaj¹ j¹ wnuki. Pomaga³a jako sekretarz w Zwi¹zku Sybiraków. Wydaje siê byæ pogodn¹ kobiet¹. Mówi, ¿e opatrznoœæ
czuwa³a nad ni¹, bo kilka razy usz³a
z ¿yciem z dramatycznych sytuacji.

Gorzki powrót
do Polski

Matka nios¹ca zakupy,
nios¹ca Polskê

Pomimo ¿e koñczy siê wojna,
Rosjanie dopiero po roku pozwalaj¹
rodzinie Krasuckich wróciæ do Polski. Poci¹giem przez Pi³ê trafiaj¹ do
£obza. Tam poci¹g stoi kilka dni.
Niektóre rodziny wysiadaj¹. Pamiêta pani¹ Guszkowsk¹ z córk¹ (póŸniej dojecha³ syn). Pozostali wysiadaj¹ w Œwidwinie. Pamiêta, ¿e wysiad³ Zadro¿ny, £oziñski, Grysman
(póŸniej wyjad¹).
- Du¿o Polaków tam zosta³o. mówi. Najbardziej dziesi¹tkowa³
g³ód. Ludzie puchli z g³odu i umierali. ¯niwo zbiera³ tyfus.
- Jak przyjechaliœmy, w czerwcu
1946 r., nie bardzo nas potraktowano. Przykro o tym mówiæ... Do pracy albo u gospodarza, albo do pegeeru. - Wróci³em do Polski, ¿ebym
by³ parobkiem – buntowa³ siê brat.
Zrobi³ kurs kierowców i ca³e ¿ycie
jeŸdzi³. Musia³ zarabiaæ na rodzinê,
bo mama zachorowa³a. Po Syberii
ci¹gle wychodzi³y jej wrzody. Na
ca³ym ciele. Okropne to by³o. Mêczy³a siê ze trzy lata. Ja musia³am
skoñczyæ podstawówkê, bo wojna
przerwa³a. By³o nam ciê¿ko. Ani
PUR nam nie pomóg³, ani Caritas.
Nie wiem, czy dlatego, ¿e byliœmy
rodzin¹ przedwojennego policjanta? Traktowano nas, jak byœmy byli
z marginesu. Gdy pisa³am ¿yciorys,
¿eby dostaæ pracê, to by³a odmowa.
Gdy raz wraca³am z p³aczem, jeden
starszy pan, gdy mu o tym powiedzia³am, poradzi³ mi, by nie pisaæ o
tym, by pisaæ, ¿e pochodzê z rodziny ch³opsko-robotniczej. Tak napi-

Pani Wanda ma ¿yciorys, na
podstawie którego mo¿na by nakrêciæ niez³y eastern (wschodnia wersja westernu, gdyby taka powsta³a).
Jak wielu zwyk³ych, a zarazem niezwyk³ych, mieszkañców Pomorza.
Gdy wiele lat temu, nie¿yj¹cy
ju¿, w jakimœ stopniu kszta³tuj¹cy
mnie cz³owiek, o ksywie Budzik,
gdy pyta³em go o sprawy duchowe,
jak ten duch siê przejawia, mówi³: Spójrz na matkê nios¹c¹ zakupy, to
wielka emanacja ducha. Jako m³ody
cz³owiek buntowa³em siê przeciwko takiemu ujmowaniu zjawisk duchowych, bo to przecie¿ mia³a byæ
metafizyka, czyli coœ powa¿niejszego, od tak prozaicznych zajêæ. Po
wielu rozmowach z Sybirakami zrozumia³em, jak wielk¹ rolê w naszej
historii odegra³ ten duch naszych
matek, pozbawionych mê¿ów lub
ojców, nios¹ce chleb przez syberyjsk¹ zawiejê, gniot¹ce pluskwy,
zbieraj¹ce krowie ³ajno na opa³,
odejmuj¹ce sobie od ust, haruj¹ce
do utraty zdrowia, by wy¿ywiæ dzieci, os³oniæ je, by przetrwaæ, by wróciæ do kraju. I jeszcze byæ Polakami,
wbrew wszystkiemu, co na nas, na
Polskê, napiera³o, by nas z³amaæ.
Ile¿ w tych zwyk³ych ludziach musia³o byæ ducha i tej polskoœci, bo
przecie¿ dzisiaj, mam takie wra¿enie, ma³o kto by takiemu losowi
podo³a³. Czy dzisiaj ju¿ nie musimy? Inne czasy, inne wyzwania, ale
trzeba nie mniejszej odwagi, hartu
ducha i pracy, by im sprostaæ.
Kazimierz Rynkiewicz
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Jak wy¿yæ z rolnictwa
(RADOWO MA£E).
Sytuacja rolników jest
coraz gorsza i nic nie
wskazuje na to, aby
ten stan mia³ siê poprawiæ. Gdy ceny p³odów rolnych osi¹gnê³y
stan sprzed kilkunastu
lat, znacznie podro¿a³a ich produkcja. Czy
czas ju¿ wiêc zrezygnowaæ z rolnictwa?
Sytuacjê na rynku rolnym wyjaœnia³ podczas sesji Rady Gminy
Krzysztof Joñca

Zbo¿a jest za du¿o
Krzysztof Joñca zapewni³, ¿e
stan upraw w tej chwili jest dobry.
Jeœli wiêc nie nast¹pi po drodze susza, b¹dŸ zbyt obfite opady deszczu,
jak to mia³o miejsce w ostatnich latach, mo¿na spodziewaæ siê wy¿szych plonów. Ale... co zrobiæ z
tymi plonami? Prognozy pod tym
k¹tem s¹ bardzo z³e.
– Nie nale¿a³oby spodziewaæ
siê w trakcie ¿niw cen wy¿szych ni¿
obecnie. Na pewno nie bêd¹. Sytuacja w ci¹gu ostatniego miesi¹ca
zmieni³a siê. Miesi¹c temu pszenica
by³a dro¿sza ni¿ obecnie, nast¹pi³
spadek z 510-530 z³ do 490 z³ za
pszenicê konsumpcyjn¹. Dalej jest
problem ze zbytem. Jest te¿ problem
z owsem, jeœli chodzi ¿yto jest makabrycznie, w zakupach oscyluje w
cenach 300-330 z³, maj¹c du¿e partie, kilkaset ton do zaoferowania. A
tak, to poni¿ej 300 z³ – powiedzia³.
Jak wyt³umaczy³, popyt na zbo¿e silnie wi¹¿e siê z trzod¹ chlewn¹,
a w ci¹gu ostatnich dwóch lat nast¹pi³ gwa³towny spadek w hodowli.
Œrednie stany w Polsce wynosz¹
oko³o 14 milionów, do tych, gdy
mieliœmy 20-22 miliony. To prze³o¿y³o siê na zwiêkszone zapasy zbó¿.
Ocenia siê, ¿e w stosunku do zbioru
poprzedniego pozosta³o jeszcze
oko³o 7 milionów ton. Dodatkowo
wci¹¿ przychodz¹ oferty zza granicy du¿o tañsze, ni¿ na naszym rynku.
– Równie¿ ceny trzody ¿ywca
wieprzowego s¹ niskie. Przyczyn¹
s¹ du¿e zapasy w ch³odniach, tañszy
zakup z zewn¹trz, szczególnie, z
Danii, Holandii, poni¿ej cen oferowanych przez rynek krajowy, a to z
kolei blokuje nasz ¹ w³asn¹ produkcjê.

Lepiej z rzepakiem
Przedstawiciel RODR zapewnia³, ¿e w tym roku s¹ dobre prognozy dla rzepaku. Je¿eli w zesz³ym
roku, zaraz po ¿niwach mo¿na by³o
sprzedaæ go po 1040 do 1100 z³ za
tonê, tak w tej chwili zawierane s¹
kontrakty za cenê powy¿ej 1200 z³
- z tendencj¹ wzrostow¹ cen. Zwiêkszy³ siê te¿ jego eksport za spraw¹
zmiany podatku akcyzowego.
Trend wzrostowy ma utrzymywaæ
siê dla rzepaku jeszcze przynajmniej przez kilka lat, czyli odwrotnie ni¿ w przypadku zbó¿.

£ubin alternatyw¹?
W tym roku na polach powiatu
³obeskiego zwiêkszy siê iloœæ zasianych pól ³ubinem ze 150 do tysi¹ca
hektarów. Plony maj¹ zostaæ wywiezione zagranicê, g³ówni odbiorcy, to
Niemcy. W tym kierunku prym wiedzie jedna z najwiêkszych grup producenckich w zachodniopomorskim.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady
Gminy Stefan Remiœko dopytywa³,
czy firmy zajmuj¹ce siê kontraktacj¹ i produkcj¹ maj¹ mo¿liwoœci
technicznego dosuszenia i doczyszczenia nasion. Z wypowiedzi K.
Joñcy wynika³o, ¿e nie ma z tym
problemu, ca³a logistyka jest przygotowana.

Rolnictwo coraz mniej
op³acalne
Jak stwierdzi³ K. Joñca, producenci przerzucaj¹ koszty na rolnika.
To jest powodem ci¹g³ego spadku
cen skupu. Koszty rosn¹ – czyli ceny
nawozów, œrodków do produkcji
rolnej, sprzêt, maszyny, paliwa.
Tym sposobem ceny produktów
wróci³y do tych sprzed kilku, nawet
kilkunastu lat.
– Wzrostu kosztów nie rekompensuj¹ op³aty obszarowe. One ju¿
dawno zosta³y zjedzone przez
wzrost cen na œrodki produkcji. W
tej sytuacji jak ma siê rolnik zachowaæ?Jednym z zadañ jest takie ustawienie produkcji, by jak najmniej
generowa³o kosztów, i aby osi¹gn¹æ
efekt. Drugi sposób – korzystaæ z
dostêpnych funduszy – powiedzia³.
Niestety, jak to czêsto bywa,
du¿o o dop³atach siê mówi, a niewiele z tego jest. Podobnie w sferze
rolnictwa.

Jak mówimy, ¿e damy, to
mówimy
Obecnie rolnicy mogliby siêgn¹æ do programu Modernizacja dla
gospodarstw rolnych, gdyby nie
fakt, ¿e na lata 2007-13 limit w za-

chodniopomorskim zosta³ ju¿ wyczerpany. Politycy mówi¹, ¿e byæ
mo¿e coœ tam dadz¹. A gdy politycy
mówi¹, to mówi¹, niekoniecznie
dadz¹.
W kontekœcie modernizacji dla
sektora mleczarskiego te¿ mówi siê
o programie, ale Ministerstwo
wci¹¿ myœli, czy daæ dla rolników
do 40 lat, czy mo¿e nie, póki co ten
program jest wci¹¿ w sferze rozwa¿añ.
Nastêpny program – renty strukturalne. W zesz³ym roku ju¿ prawie,
prawie wszed³, ale... Trudno powiedzieæ co. W ka¿dym razie najpierw
zapowiadano, ¿e bêdzie we wrzeœniu, paŸdzierniku, potem do koñca
roku. Na pocz¹tku roku mówi³o siê,
¿e w pierwszym kwartale. Dzisiaj
pojawi³y siê kolejne daty - czerwiec,
b¹dŸ wrzesieñ. PóŸniej mo¿e okazaæ siê, ¿e zmieni¹ siê nie tylko
miesi¹ce, ale i lata. Renty strukturalne maj¹ ruszyæ w po³¹czeniu ze
wsparciem m³odego rolnika. Dotychczas by³a to kwota 50 tys. z³,
mówi siê teraz o 75 tys. z³. Jest to w
sferze przygotowania i nie wiadomo, kiedy ruszy, wiadomo tylko, ¿e
s¹ obostrzenia.
Aktualnie, prócz p³atnoœci obszarowych, jest dostêp do programów rolnoœrodowiskowych. Tu jest
szereg dzia³añ, rolnicy z tego korzy-

staj¹, s¹ to dodatkowe pieni¹dze,
które w jakiœ sposób rekompensuj¹
sumy pozosta³ych dzia³añ.

Mo¿na straciæ dop³aty
Równoczeœnie zaostrzaj¹ siê
wymagania. W tej chwili kontrole
koñcz¹ siê ustalaniem punktów karnych. Gdy s¹ trzy punkty karne,
wówczas nastêpuj¹ potr¹cenia z
p³atnoœci, zarówno z obszarowych,
jak i rolnoœrodowiskowych. Gdy to
samo zaniedbanie powtarza siê
przez kolejne trzy lata – mo¿na
straciæ dop³aty. W tej chwili obowi¹zuj¹ zagadnienia elementu kultury rolnej, ca³y pakiet ochrony
œrodowiska, identyfikacja i rejestracja zwierz¹t. PóŸniej wejdzie
ca³y pakiet dotycz¹cy zdrowia ludzi i zwierz¹t zwi¹zany z obrotem
pasz i tzw. pakiet dobrostanu zwierz¹t na koniec 2012 roku. Z tym
wi¹¿e siê korzystanie z us³ug doradczych – a wiêc dofinansowanie
opracowañ do 80 proc. gospodarstwa, jak i programu dostosowania
gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodnoœci. Na ten temat
bêd¹ spotkania oko³o 10 czerwca z
wszystkimi, którzy otrzymali decyzje. Wówczas te¿ bêd¹ zawierane
umowy, uzgadniane terminy, a tak¿e
szczegó³owe wyjaœniane poszczególne zagadnienia.
MM

Rolnicy musz¹ siê
spieszyæ
(POWIAT). Krzysztof Joñca
zaapelowa³ do wszystkich rolników,
aby z wnioskami nie czekaæ do 15
maja, albowiem w tej chwili terenowy Oddzia³ Doradców w £obzie jest
w os³abionym sk³adzie – na piêæ
gmin, jest czterech pracowników.

- Nast¹pi³y zmiany kadrowe,
mamy coraz wiêcej obowi¹zków, dlatego jest proœba do rolników, by przychodziæ wczeœniej – powiedzia³ podczas sesji Rady Gminy w Radowie
Ma³ym K. Joñca.
MM
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Kwiecieñ – miesi¹cem Pamiêci
Narodowej

Nie o zemstê, lecz o pamiêæ
wo³aj¹ ofiary. Na nas Sybiraków 13
kwietnia, to pamiêtna data 70 rocznicy II deportacji – zsy³ki przez
Sowietów do Kazachstanu i innych
rejonów Rosji. Wyrwani noc¹ ze
swoich rodzinnych domów, to rodziny osadzone w ob obozach:
– w Kozielsku, niedaleko
Smoleñska, gdzie wieziono 4594
osoby, w tym m.in. admira³a, czterech genera³ów, oko³o stu pu³kowników i podpu³kowników, oko³o trzystu majorów, oko³o tysi¹ca kapitanów i rotmistrzów. Blisko po³owa
jeñców stanowili oficerowie rezerwy, wœród których by³o 21 profesorów, docentów i wyk³adowców
szkó³ wy¿szych, ponad trzystu lekarzy, kilkuset nauczycieli, kilkuset
prawników, kilkuset in¿ynierów,
wielu literatów, dziennikarzy, publicystów.
– W Starobielsku – 3894 osoby,
w tym oœmiu genera³ów.
– W Ostaszkowie 6.361 osób,
wœród których przewa¿ali funkcjonariusze Policji pañstwowej ¿andarmi i ¿o³nierze Korpusu Ochrony
Pogranicza (stan liczbowy na dzieñ
16.03.1940 r.).
Ogó³em w obozach znalaz³o siê
oko³o 15 tys. osób.
Decyzjê w sprawie polskich jeñców najwy¿sze w³adze ZSRR podjê³y na pocz¹tku marca 1940 r. £awrenty Beria – szef NKWD skierowa³
pismo do Stalina z projektem decyzji o roz³adowaniu obozów:
proponowa³ likwidacjê 14,7 tys.
jeñców przetrzymywanych w.w.
Obozach oraz 11 tys. cywilów wiêzionych na terenach zachodniej Bia³orusi i Ukrainy.
Beria pisa³ o Polakach: „Wszy-

scy oni s¹ zatwardzia³ymi, nierokuj¹cymi poprawy wrogami w³adzy
radzieckiej i nawet w obozach próbuj¹ kontynuowaæ dzia³alnoœæ
kontrrewolucyjn¹. Prowadz¹ agitacjê antyradzieck¹. Ka¿dy z nich
oczekuje oswobodzenia, by uzyskaæ mo¿liwoœæ aktywnego w³¹czenia siê w walkê przeciwko w³adzy
radzieckiej. O winie Polaków mia³y
orzekaæ trzyosobowe s¹dy NKWD,
bez obecnoœci aresztowanych i bez
przestawienia im aktu oskar¿enia. Z
góry orzek³ wyrok: rozstrzelanie.
Na liœcie Berii, jako pierwsi podpisali siê za Stalinem: Woroszy³ow,
Mo³otow i Nikojan. Na marginesie
sekretarz doda³: Kalinin za, Kaganowicz za. Likwidacjê obozów rozpoczêto na pocz¹tku kwietnia 1940
r. Skazanych na œmieræ osadzonych
w Kobielsku, Starobielsku i Ostaszkowie mordowano strza³em w ty³
g³owy. Zw³oki ich wywo¿ono do
Miednoje i Patichatki i wrzucano
warstwami do wykopanych do³ów.
Od 3 kwietnia do 19 maja 1940 r.
zamordowano strza³em w ty³ g³owy
oko³o 15 tys. jeñców wojennych w
Katyniu, Twerze (Kalinin), Miednoje i pod Charkowem. W innych
obozach i wiêzieniach zamordowano ponad 7 tys. jeñców. Ogó³em
rozstrzelano oko³o 22 tys. polskich
jeñców wojennych, w tym 10 tys.
oficerów.
Jak wspomnia³am, 13 kwietnia
1940 r. decyzj¹ Biura Politycznego
w Moskwie, wydan¹ w marcu 1940
r. równoczeœnie z wyrokiem katyñskim, wywieziono z terenu wschodniej Polski wszystkie rodziny ofiar
„zbrodni katyñskiej”. Dokument
mówi³: „PrzeprowadŸcie do 15
kwietnia 1940 r. do pó³nocnych re-

jonów Kazachstañskiej SRR
wszystkich rodzin represjonowanych i znajduj¹cych siê w obozach
jeñców wojennych, by³ych oficerów armii polskiej, policjantów,
s³u¿by wiêziennej, ¿andarmów, wywiadowców, by³ych w³aœcicieli
ziemskich, fabrykantów i wysokich
urzêdników by³ego aparatu pañstwowego. W liczbie 22-25 tys. rodzin. Odbywa³o siê to pod os³on¹
nocy, grabie¿ dobytku, szykany, stosowane podczas deportacji i transportu, potworne warunki, w jakie
rzucano zes³añców œwiadcz¹, ze
w³adzy sowieckiej zale¿a³o na
zniszczeniu elementu polskiego.
Nie trzeba by³o budowaæ obozów, ani krematoriów, mia³y ich
zniszczyæ trudne warunki przyrodniczo-klimatyczne, jak syberyjska
tajga, g³odne stepy pó³nocnego Kazachstanu, mróz -20 do -40 stopni C,
upa³y, g³ód – 1 raz dziennie 0,5 kg
chleba na osobê ciê¿ko pracuj¹c¹
ponad si³y, 0,3 kg na dzieci i starców.
Ludzie opadali z si³, zapadali na
zdrowiu. Choroby: malaria, tyfus
brzuszny, plamisty, gruŸlica, szkorbut, wszêdobylskie wszy, pluskwy,
brak œrodków higieny. W lecie plagi
komarów i meszek. Lekarstw nie
by³o, ludzie umierali jak muchy, co
trzeci Polak tam zmar³. Tam, jak
pad³ koñ, to mówi³o siê pamior, a jak
cz³owiek, to padoch³. Trudne warunki bytowe, brak mieszkañ (ziemlanki), odzie¿y, butów. Mimo tych
ró¿nych trudnoœci, represji fizycznych i psychicznych Sybiracy w
wiêkszoœci dowiedli, ¿e s¹ silni,
wierni Bogu i Polsce. Starali siê ¿yæ
zgodnie z miejscowa ludnoœci¹, nauczyli siê rozs¹dnie stawiaæ opór
w³adzom i pozyskiwaæ œrodki, by

prze¿yæ, nie wyrzekali siê wartoœci
wpajanych przez rodziców, szko³y,
ksiê¿y. Czêœæ z nich wysz³a z ZSRR
z wojskiem gen. W³. Andersa i gen.
Z. Berlinga, inni wrócili w ramach
repatriacji do polski.
13 kwietnia 1943 roku Niemcy
og³osili: „¯e Smoleñska donosz¹, ¿e
miejscowa ludnoœæ wskaza³a w³adzom niemieckim miejsce tajnych
egzekucji masowych, wykonanych
przez bolszewików, gdzie wymordowano 10 tys. polskich oficerów.
Jest to uroczysko, Kozie Góry, po³o¿one w lesie katyñskim (bêd¹ce
sowieckim uzdrowiskiem, po³o¿onym o 16 km na zachód od Smoleñska), gdzie dokona³y strasznego
odkrycia. Znalaz³y dó³, maj¹cy 28
metrów d³ugoœci i 16 metrów szerokoœci, w którym znajdowa³y siê u³o¿one w 12 warstw trupy oficerów
polskich w liczbie 3000. Byli oni w
pe³nych mundurach wojskowych,
czêœciowo powi¹zani i wszyscy
mieli rany od strza³ów rewolwerowych w ty³ g³owy. Po 50 latach kamuflowania i zak³amañ 13 kwietnia
1990 roku, po raz pierwszy Sowieci
wyznali winê swego narodu za dokonane masakry w lesie katyñskim.
Przy pisaniu tego artyku³u korzysta³am z Komunikatu 3/100
Zwi¹zku Sybiraków Zarz¹du G³ównego z 2009 r.
Zofia Majchrowicz
Prezes Zw. Sybiraków
Ko³o w £obzie
Sybiracy spotkaj¹ siê 13 kwietnia na cmentarzu w £obzie, pod
Krzy¿em Sybiru, by oddaæ ho³d
zmar³ym.
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Sarmata w pó³finale „Mamy rady na
Pucharu Polski!
odpady”? TAK!
SARMATA Dobra – GRYF Kamieñ Pomorski 2:1 (1:1)
(DOBRA) Sarmata z Dobrej
krok po kroku osi¹ga kolejne historyczne dla klubu wyniki. Tym
razem wywalczy³a awans do pó³fina³u Pucharu Polski w rozgrywkach ZZPN. Pokona³a wy¿ej notowanego Gryfa Kamieñ
Pomorski.
Sarmata po przegranym cztery
dni wczeœniej meczu ligowym z
Gryfem, wiceliderem swojej grupy,
zapowiada³ rewan¿ w meczu pucharowym. I sta³o siê; Sarmata pokona³
Gryfa na w³asnym boisku 2:1, eliminuj¹c ubieg³orocznego finalistê Pucharu Polski szczebla ZZPN. Gryf
przegra³ dopiero w nastêpnym etapie rozgrywek z Nielb¹ W¹growiec
0:2.
Po tym zwyciêstwie Sarmata
stoi przed ogromn¹ szans¹ na awans
do fina³u. Na przeciwnika w meczu
pó³fina³owym wylosowa³ rezerwy
Regi Trzebiatów, która wystêpuje w
Klasie A! Jednak Rega zapewne nie
dosz³aby do pó³fina³u, gdyby nie
posi³kowa³a siê zawodnikami z
pierwszej dru¿yny, graj¹cej w III
lidze. Dlaczego Regi nie wolno lek-

cewa¿yæ. Mecz odbêdzie siê w
Trzebiatowie.
Wyniki 1/4 Pucharu Polski
ZZPN
Chrobry D¹b II Boleszkowice B³êkitni Stargard 2:1
Rega II Trzebiatów - Energetyk
Gryfino 1:0
Sarmata Dobra - Gryf Kamieñ
Pomorski 2:1
Vineta Wolin - Hutnik Szczecin
0:3 vo
W pó³finale zmierz¹ siê Sarmata
z Reg¹ II Trzebiatów i Chrobry D¹b
II Boleszkowice z Hutnikiem
Szczecin. Mecze odbêd¹ siê 28
kwietnia.
Sarmata zagra³ z Gryfem w sk³adzie: Marciniak, Garliñski, Jaszczuk, Durkowski, Dorsz, Olechnowicz, Bonifrowski (od 60' GuŸniczak), Szkup (od 46' Grochulski), E.
Kamiñski, Kliœ (od 46' Cytowicz),
Padziñski (od 89' Gude³ajski). Trener Tomasz Surma.
Bramki: dla Sarmaty Emilian
Kamiñski (14') i Rados³aw Cytowicz (47') dla Gryfa Wiktor Kasztelan (29').
(r)

Na Orliku jest klepisko
(WÊGORZYNO). Sprawa Orlika w tym mieœcie jest tematem rozmów niemal ka¿dej sesji. Tym razem
zebra³o siê kilka uwag o stanie boiska.
Radny Tomasz Mielcarek zwróci³
uwagê na to, ¿e na boisku nie ma czym
ani w czym graæ.
– Na Orliku nie ma w ogóle pi³ek
do koszykówki, siatkówki – kupmy klubowe pi³ki i koszulki. Przychodzi np. 20
osób pograæ w pi³kê no¿n¹, wybieraj¹
siê dwie dru¿yny, ale nie ma jak pograæ,
bo wszyscy s¹ w kolorowych koszulkach – wystarcz¹ zwyk³e, najtañsze
kamizelki odblaskowe, tak samo do
koszykówki. Mia³a byæ zakupiona maszyna do czesania trawy. W tamtym
roku to zg³asza³em. Pañstwo radni powinniœcie o tym pomyœleæ, bo na Orliku
jest ju¿ klepisko. Za rok bêdzie po Orliku i bêdziemy je zamykaæ. Murawa co
trzy miesi¹ce musi byæ czesana. Musimy do³o¿yæ te parê groszy i zakupiæ.
Gospodarz Orlika zg³osi³, ¿e jesieni¹
spada z pobliskich drzew bardzo du¿o
liœci. Zaproponowa³ kupno odkurzacza
do nich – powiedzia³ radny.
Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e przy siatce,
na ca³ej d³ugoœci boiska stoi woda.
Uzna³, ¿e nale¿y nawieŸæ tam gruby
¿wir i obsypaæ wko³o Orlik, albowiem
woda dostaje siê na boisko.

Joanna Stasiak doda³a, ¿e wzd³u¿
trawiastego boiska jest bruzda.
–Wg³êbienie to mo¿e póŸniej byæ
przyczyn¹ skrêcenia nogi przez u¿ytkownika – powiedzia³a. Zastanawia³a
siê te¿ g³oœno, dlaczego dotychczas nie
ma wywieszonego regulaminu Orlika.
Przez to nikt nie jest w stanie powiedzieæ w jakim obuwiu nale¿y u¿ytkowaæ ten obiekt.
Zwróci³a równie¿ uwagê na stadion. Jak podsumowa³a – nikt o niego
nie dba, chyba ¿e zbli¿a siê Lato z
Wêgorzem. Doda³a, ¿e na stadionie jest
pe³no œmieci, zesch³ych liœci, i zaniedbana bie¿nia.
MM

Mecze
odwo³ane
Z powodu tygodniowej ¿a³oby narodowej ligowe mecze pi³karskie, maj¹ce odbyæ siê w miniony weekend,
zosta³y odwo³ane. Nastêpna kolejka
równie¿ stoi pod znakiem zapytania,
gdy¿ na sobotê planowany jest pogrzeb
pary prezydenckiej. Jak nam powiedziano w ZZPN, rozwa¿ane s¹ gry w
niedzielê, ale decyzja ma zapaœæ dopiero dzisiaj. Najprawdopodobniej ta kolejka równie¿ zostanie prze³o¿ona. (r)

W dniach 22-24 marca w Gimnazjum w Resku przeprowadzono w klasach I i II warsztaty ekologiczne, które pod nadzorem
pani Joanny Kroczak prowadzili:
Ola Bieñkowska, Ola Kondrat,
Karolina Majchrzak, Mateusz
Wiêckowski, Lucjan Ge³omej
oraz Mateusz Cha³upka.
Celem spotkania by³o przekazanie kole¿ankom i kolegom informacji o zasadach segregacji odpadów
oraz sposobów zmniejszania ich iloœci. Sk¹d ten pomys³? Otó¿ nasza
szko³a zakwalifikowa³a siê do grona piêtnastu szkó³ z województwa
zachodniopomorskiego do konkursu, którego has³o brzmi „Mamy
rady na odpady”. Projekt finansowany jest ze œrodków Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie. Pomys³odawc¹ i organizatorem projektu jest FUNDACJA KULTURY I SPORTU „PRAWOBRZE¯E”, która w dniach 4 - 6
grudnia 2009 r. w Miêdzyzdrojach
zorganizowa³a warsztaty dla nauczycieli. Z naszego gimnazjum
uczestnikiem warsztatów by³a pani
Joanna Kroczak, która przyczyni³a
siê do uczestniczenia uczniów naszego gimnazjum w kolejnym etapie
projektu.
Chcemy uœwiadamiaæ naszym
kole¿ankom i kolegom jak wa¿na jest
selektywna zbiórka odpadów oraz
jakie p³yn¹ z tego korzyœci. Szko³a,
która najlepiej wykona zadania,
otrzyma nagrodê finansow¹. Jest zatem o co walczyæ! W pierwszym tygodniu ferii zimowych Ola Kondrat,
Lucjan Ge³omej i Mateusz Cha³upka
uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w Bornem Sulinowie. Zo-

staliœmy tam odpowiednio przeszkoleni do dalszych dzia³añ i zdobyliœmy miano ekoedukatorów.
Na pocz¹tku uczniowie zostali
podzieleni na grupy, z których ka¿da mia³a wybraæ swojego lidera.
Pierwsze zadanie okaza³o siê doœæ
³atwe. Uczniowie wykazali siê
wiedz¹ o ochronie œrodowiska i recyklingu. Po tym wstêpie przyszed³
czas na trudniejsze zadania.
Ka¿da z grup przygotowa³a kolorowe plakaty na tematy: ,,Jakie s¹
wady i zalety wysypisk œmieci, spalarni œmieci i segregacji œmieci”
oraz ,,Jak zmniejszyæ iloœæ ,,produkowanych” w domu œmieci”.
Uczniowie mieli wiele pomys³ów,
które piêknie przedstawili na kartkach papieru. Staraliœmy sie siê
równie¿ przekazaæ wiele ciekawych
informacji na temat selektywnej segregacji œmieci. Uczyliœmy do jakich pojemników wrzucaæ poszczególne odpady. Uczestnicy warsztatów stwierdzili, ¿e jest to bardzo
wa¿ne, gdy¿ posegregowane œmieci
nadaj¹ siê do powtórnego przerobienia na inne produkty. Dziêki segregacji œmieci mo¿emy znacznie zmniejszyæ ich iloœæ. Podsumowaniem
warsztatów by³ film podsumowuj¹cy
wiadomoœci o prawid³owej segregacji odpadów oraz zdjêcia zimowych
zajêæ w Bornem Sulinowie.
Podsumowanie tych dwudniowych warsztatów jest jedno: cz³owiek jest czêœci¹ œrodowiska i
warto je chroniæ, sortuj¹c œmieci
oraz w ka¿dy inny mo¿liwy sposób. Niszcz¹c ziemiê i œrodowisko,
w którym ¿yjemy, niszczymy tak¿e
samych siebie. Warto o tym pamiêtaæ! A do sortowania odpadów trzeba siê przyzwyczajaæ. Skoro inne
kraje mog¹, to my te¿.
Karolina Majchrzak, Ola Kondrat, kl. II, Gimnazjum w Resku

Udana akcja Motoserce
(£OBEZ). 10 kwietnia £obeski Klub Motocyklowy „Wilk”,
zgodnie z zapowiedzi¹, zorganizowa³ akcjê Motoserce, polegaj¹c¹ na oddaniu krwi na rzecz
dzieci.
£obzianie, jak zwykle nie zawiedli, chêtnie w³¹czyli siê do akcji,
by wraz z motocyklistami oddaæ
krew na rzecz najm³odszych.
W £obeskim Oœrodku Kultury
na swoj¹ kolej czeka³a spora grupa
osób. Nie zawiedli równie¿ koledzy
naszych „Wilków” ze Œwidwina,
którzy stawili siê do £obza w ramach ogólnopolskiej akcji.
By³a to pierwsza tego typu inicjatywa ³obeskich motocyklistów.
Zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ j¹ kontynuowaæ, a¿ w koñcu na sta³e wpisze siê
w kalendarz ³obeskich wydarzeñ.
Przy tej okazji mia³ odbyæ siê
festyn rodzinny, z uwagi jednak na

Na terenie powiatu w ostatnim
tygodniu mia³y miejsce dwa w³amania.
W okresie od 3 do 7 kwietnia
nieustalony sprawca w³ama³ siê do
altanki na terenie ogródków dzia³kowych przy ul. Waryñskiego w
£obzie. Sprawca wy³ama³ zamek w
drzwiach. Ze œrodka skrad³ wie¿ê
stereo marki Sony, szlifierkê k¹tow¹
marki BOSH, odkurzacz, czajnik i
szklanki. Straty wynosz¹ 800 z³.
Drugie w³amanie mia³o miejsce
te¿ w £obzie, gdzie sprawca w³ama³
siê do piwnicy, u¿ywaj¹c dopasowanego narzêdzia. Skrad³ motorower o
wartoœci 2 tys. z³.

Kolizje
W dniu 7 kwietnia na terenie
powiatu zdarzy³y siê dwie kolizje
drogowe. Pierwsza z nich mia³a
miejsce oko³o godz. 17.00 na drodze Strzmiele - Radowo Ma³e, gdzie
kieruj¹cy samochodem marki Ford
Mondeo na ³uku drogi zjecha³ na
pobocze i uderzy³ w drzewo. Kieruj¹cy oddali³ siê z miejsca zdarzenia.
Druga kolizja mia³a miejsce o
godz. 22.00 na drodze Zagórzyce Zajezierze, gdzie kieruj¹cy samochodem marki VW Passat w czasie
manewru omijania zahaczy³ o stoj¹cy na poboczu motorower marki
Lungben, w wyniku czego stoj¹cy
obok m³ody mê¿czyzna dozna³ lekkiegon st³uczenia nogi.

Wyrok
wy

katastrofê lotnicz¹ w Smoleñsku,
zosta³ przesuniêty na pocz¹tek maja.
O dok³adnym terminie poinformujemy na ³amach naszej gazety. MM

Kradli przewody
telefoniczne
W³amania
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Policjanci z £obza w czasie realizacji czynnoœci procesowych
ustalili, ¿e Adam S. i Rafa³ S. mieszkañcy gminy Wêgorzyno, dokonali szeregu kradzie¿y przewodów telefonicznych z napowietrznej linio teleinformatycznej, przy
szlaku kolejowym Runowo Pomorskie - Jankowo. Mê¿czyznom tym
przedstawiono zarzuty dotycz¹ce
tych kradzie¿y. Uzyskano materia³
dowodowy pozwalaj¹cy na podjêcie szeœciu postêpowañ oraz informacje dotycz¹ce kolejnych zdarzeñ, które nie by³y zg³aszane organom œcigania.

NietrzeŸwi na drogach
powiatu
W ostatnim tygodniu policjanci
zatrzymali a¿ 9 nietrzeŸwych kieruj¹cych rowerami i samochodem.
Dodatkowo zatrzymali tak¿e 7 kieruj¹cych, którzy jechali rowerami
lub motorowerami wbrew s¹dowemu zakazowi kierowania wszelkimi
pojazdami.
Teraz te osoby odpowiedz¹ za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeŸwym i z³amanie s¹dowego zakazu.
Policja apeluje do wszystkich
u¿ytkowników dróg, aby nie wsiadaæ do samochodu, czy te¿ na rower
po spo¿yciu alkoholu. Taki kieruj¹cy stanowi bowiem zagro¿enie dla
siebie i innych uczestników ruchu
drogowego.

S¹d Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu dnia 24.03.2010 r. spra-

Mariusza Malinkiewicza

s. Wies³awa i Krystyny z d. Kaczmarek, ur. 7 sierpnia 1974 r. w
Resku oskar¿onego o to, ¿e w dniu 1 stycznia 2010r. O godzinie 11.35
w miejscowoœci Resko na ul. Koœciuszki kierowa³ na drodze publicznej rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê
zawartoœci¹ 1,27 mg/ l alkoholu w wydychanym powietrzu, nie stosuj¹c siê do orzeczonego wyroku S¹dy Rejonowego w £obzie z dnia
24 stycznia 23008r. Sygn, akt. II K 768/07, orzeczonego wobec jego
osoby zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerowych
na okres 2 lat, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w
zw. z art. 11 par. 2 kk.
Oskar¿onego Mariusza Malinkiewicza uznaje siê za winnego
pope³nienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 244 kk
w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê roku pozbawienia wolnoœci.
Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt. 1 kk
wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres próby 4 lat.
Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów
na okres 5 lat.
Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomoœci poprzez jednorazowe opublikowanie w Tygodniku

Wyrok
wy

Sad Rejonowy w £obzie po rozpoznaniu dnia 16.03.2010 r. spra-

Krzysztofa Malinowskiego

s. Stanis³awa i Janiny z d. Grabarczyk, ur. 13 czerwca 1970 r. w
Resku; oskar¿onego o to, ¿e w dniu 12 stycznia 2010 r. o godzinie
20.13 w Wêgorzynie na drodze publicznej ul. Runowskiej, kierowa³
rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, wyra¿aj¹cym siê
zawartoœci¹ 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy
czym czynu tego dopuœci³ siê, nie stosuj¹c siê do orzeczonego wyroku S¹du Rejonowego w £obzie z dnia 14 marca 2007 r. sygn. akt.
II K 98/07 orzekaj¹cego wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 lat od 22 marca 2007
r., do 22 marca 2010r., a tak¿e nie stosuj¹c siê do orzeczonego wyroku Sadu Rejonowego w £obzie z dnia 26 sierpnia 2009r., sygn. akt.
II 364/09 orzekaj¹cego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerów na okres 1 roku od 3 wrzeœnia 2009r., do
dnia 3 wrzeœnia 2010 r. tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk w zb. z art. 244
kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
Oskar¿onego Krzysztofa Malinowskiego uznaje siê za winnego
pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art.
244 kk w zw. Z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê trzech miesiêcy
pozbawienia wolnoœci; na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka
wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres trzech lat; na podstawie art. 50 kk orzeka
podanie wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez jednorazowe
umieszczenie w prasie lokalnej, tj. w „Tygodniku £obeskim”; na
podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów sadowych w ca³oœci.
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Pomo¿e a nie zaszkodzi
Skarby medycyny ludowej – dobre rady Cecylii

Sok z brzozy
Dziki czosnek
(niedŸwiedzi)

91 3973730
Krzy¿ówka nr 15
Cecylia Pokomeda
Sok z brzozy

Sok brzozowy zbiera siê wiosn¹,
gdy drzewo budzi siê ze snu.
Wyszukujemy doros³¹, star¹
brzozê, która ma grub¹, popêkan¹
korê. Drzewo powinno byæ zdrowe,
rosn¹ce z dala od szos i przemys³owych terenów. Na dole drzewa, po
s³onecznej stronie, robimy naciêcie
w poprzek drzewa o d³ugoœci oko³o
3 cm. W otwór wk³adamy pasek z
tkaniny bawe³nianej (wilgotnej), w
taki sposób, aby drugi jej koniec
znajdowa³ siê w butelce. Po 24 godzinach powinna znajdowaæ siê w
pojemniku wystarczaj¹ca iloœæ
soku. Gdy ju¿ zbierzemy sok, otwór
w drzewie trzeba zasmarowaæ maœci¹ ogrodnicz¹.
Najlepiej spo¿ywaæ œwie¿y sok.
Pije siê go 2–3 razy dziennie po 1/4
szklanki, dopóki smakuje. Soku nie

podgrzewamy, aby nie straci³ swoich w³aœciwoœci leczniczych. W
czasie spo¿ywania soku nie nale¿y
piæ alkoholu, kawy, mocnej herbaty,
jeœæ szczawiu, szpinaku, a nawet
czekolady, powinno siê te¿ ograniczyæ spo¿ywanie miêsa.
Sok znacznie wzmacnia i
oczyszcza organizm.

Dziki czosnek
(niedŸwiedzi)
Osobom, które korzystaj¹ z dzikiego czosnku przypominamy, ¿e
w³aœnie teraz jest najlepsza pora na
jego spo¿ywanie.
Najlepszy jest te¿ czas na zamówienie ma³ych kurczaczków, które
znacznie polepszaj¹ samopoczucie
starszych i samotnych osób, ale najwy¿ej 5 kurek i kogucika, bo staroœæ
nie jest trudna wtedy, gdy nie myœli
siê o niej.
W nastêpnym odcinku opiszê
bogate walory jajka z kogutem.
Cecylia Pokomeda

Galeria tygodnika
Martynka i Oliwia
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 13 brzmia³o:

„Weso³ych œwi¹t”
Nagrodê wylosowa³a pani Agnieszka Tabor z £obza.
Gratulujemy.

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184
www.fotopyrczak.pl

