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SYGNA£Y CZYTELNIKÓW

Pieni¹dze utopione w b³ocie
jest to teren, na którym od lat zbiera³a siê woda. Dlaczego nikt do tej
pory
nie
ponosi
za
to
odpowiedzialnoœci? To s¹ zmarnowane pieni¹dze - przynajmniej w
takim wykonaniu.

Radowo Ma³e. Tak w³aœnie wygl¹da inwestycja za
publiczne, du¿e pieni¹dze.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
pieni¹dze utopione w b³ocie. I nie ma tu ¿adnej przesady. Tak jest za ka¿dym
razem, kiedy popada
deszcz.

Innym tematem jest sprawa
œwietlicy gminnej w Radowie Ma³ym. Nieczynnej, choæ niby gruntownie wyremontowanej. Podobno problem z odbiorem ppo¿. :-)

Te zdjêcia s¹ zrobione kilka dni
temu, kiedy to pada³ niedu¿y
deszcz. To nie jest widok po roztopach zimowych, tylko po zwyk³ym
deszczu. Po roztopach zimowych
w tym roku wodê trzeba by³o wypompowywaæ przy pomocy stra¿y
po¿arnej. Nasuwa siê pytanie, po
co by³o wydawaæ tak du¿e pieni¹dze, skoro nie mo¿na normalnie
korzystaæ z obiektu, jakim jest „patelnia”. W 2010 roku odby³y siê
dwa festyny i za ka¿dym razem
ludzie brodzili w b³ocie, choæ by³y
to miesi¹ce letnie.
Inwestycja jest skopana od samego projektu a¿ po wykonanie.
Mia³o byæ fajnie, a sta³o siê tak, ¿e
jest to teraz wielki problem dla
w³adz gminy. Tak na dobr¹ sprawê
nikt nie ma pomys³u, co z tym teraz
zrobiæ. Czcze jest gadanie i wyjaœnienia, ¿e wiedz¹ i maj¹ plan naprawy. Gdyby tak by³o, by³o by to
ju¿ dawno zrobione. Po prostu teren nie zosta³ wystarczaj¹co podniesiony. I by³oby po sprawie!
Przykre jest to, ¿e ludzie, którzy
zajmowali sie tym projektem (radni, wójt) od wielu lat mieszkaj¹ tu,
w Radowie, i dobrze wiedzieli, ¿e

List do redakcji
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Pozwólcie nam spokojnie
pracowaæ!

Droga Redakcjo!
Poprzez ³amy Waszego
czasopisma zwracamy siê z
apelem do ludzi, by nie czytali bzdur, jakie wypisywane s¹ na
temat szpitala w Resku.
Szczególnie zbulwersowa³ nas
artyku³, który ukaza³ siê w NT£ z
dnia 8 marca 2011 r. zatytu³owany
„Szpital widmo”.
Apelujemy, by ju¿ nie pisaæ
oszczerstw, nie wyci¹gaæ brudów, a
¿artu nie traktowaæ, jako skandalu.
My, pielêgniarki w Resku, mamy ju¿
dosyæ tych wszystkich pseudo sensacji.
Czujemy siê ura¿one pomówieniami, ¿e sypiamy z lekarzami, czytaj¹c ten artyku³ wywnioskowa³y-

œmy, ¿e jesteœmy ......., w ka¿dym
razie tak nas potraktowano. ¯¹damy
przeprosin, bo nie pozwolimy sobie, aby nas bezpodstawnie obra¿ano.
Szpital funkcjonuje. Chirurgia
dzia³a, s¹ przeprowadzane operacje. Dzia³a równie¿ oddzia³ wewnêtrzny i kardiologia.
W zwi¹zku z publikacj¹ artyku³ów na temat chirurgii ludzie boj¹
siê przychodziæ, a przecie¿ wszystko jest w porz¹dku. Ze swojej strony
mo¿emy zapewniæ, ¿e po przeprowadzonych remontach i podziale
sali pooperacyjnej jest lepszy dozór
nad pacjentem, a sam pacjent ma
teraz lepszy komfort ni¿ poprzednio.

W szpitalu normalnie pracujemy
i funkcjonujemy. W tej chwili nie ma
kolejek, nie trzeba wiêc czekaæ na
operacje po pó³ roku, jak w niektórych szpitalach. Spokojnie mo¿na
przychodziæ.
Przy okazji informujemy, ¿e w
szpitalu w Resku dzia³a poradnia
chirurgiczna od poniedzia³ku do
czwartku w godzinach od 15.00 do
godz. 16.30.
Zapewniamy te¿, ¿e w gabinecie
ordynatora nie ma ¿adnego fotela z
masa¿erem - to jakiœ stek bzdur
wyssany z palca.
Pielêgniarki ze szpitala w Resku.
£¹cznie 25 pañ.
Dane do wiadomoœci redakcji
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Wybory so³tysów w gminie Resko

W gminie Resko miesi¹c marzec jest okresem wyborów so³tysów i Rad So³eckich. Do tej pory
wybory przeprowadzono w piêciu so³ectwach: Gardzin, Lubieñ
Dolny, Iglice, £abuñ Wielki i
£osoœnica.
Co ciekawe, we wszystkich tych
so³ectwach funkcje zachowali dotychczasowi so³tysi, tj. w Gardzinie
– p. Elwira Piestrzeniewicz, w Lubieniu Dolnym - p. Iwona Wawrzy-

niak, w Iglicach – p. Anna So³onyna,
w £abuniu Wielkim – p. S³awomir
Marciniak, w £osoœnicy ze wzglêdu
na remis g³osów, w dalszym ci¹gu p. Mariola Jurzysta. Do koñca miesi¹ca zostan¹ przeprowadzone wybory w pozosta³ych jeszcze szeœciu
so³ectwach. Nowym - starym so³tysom ¿yczymy owocnych dzia³añ na
rzecz swoich mieszkañców oraz
dobrej wspó³pracy z burmistrzem i
Rad¹ Miejsk¹ w Resku.
E.K.
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NASI MIESZKAÑCY
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Jeden za wszystkich…
W tym roku (13 grudnia)
minie XXX rocznica
og³oszenia stanu
wojennego w Polsce.
Junta Jaruzelskiego
– WRON – wypowiedzia³a
wojnê narodowi
polskiemu. Wszystko
zosta³o ukartowane
w gremiach PZPR,
wymierzone przeciw
wielkiemu ruchowi
spo³ecznemu –
„Solidarnoœci”. Ju¿ nawet
propaganda re¿ymowa
nie mog³a u¿ywaæ pojêcia
„demokracja
socjalistyczna”, bo ¿adnej
demokracji nie by³o.
„Legaln¹” zaœ by³a kontrola treœci listów, pods³uchiwanie rozmów
telefonicznych, zakaz podró¿owania, godzina milicyjna, kartkowa
reglamentacja towarów, zablokowanie kont, internowanie dzia³aczy
„Solidarnoœci” w wiêzieniach, nawet zakaz noszenia w klapie opornika (takiej malutkiej czêœci radioodbiornika – symbolu oporu). Uda³o
siê wykrêtnie uchyliæ od odpowiedzialnoœci za najokrutniejsze zabójstwo b³. ksiêdza Jerzego Popie³uszki. Sprawców mordu – milicjantów
– wypaœli na w³asnej piersi i wyposa¿yli w poczucie bezkarnoœci.
Rozwi¹zano zwi¹zki zawodowe i
zwi¹zki pracy twórczej. £amano
kariery zawodowe i sumienia. Czerwona hydra znów podnios³a ³eb, a

G³uche apteczne
telefony
(RESKO). Wprawdzie tutejsze apteki mia³y ustalone zasady
funkcjonowania poza czasem wyznaczonym, ale okaza³o siê, ¿e
podane interwencyjne numery
telefonów by³y telefonami... do
aptek.
Wynika z tego, ¿e osoba, która
koniecznie potrzebowa³a leku, mog³a dodzwoniæ siê jedynie do apteki, w której nikogo nie by³o.
Pogotowie pracy przypisane jest
do dwóch aptek w tym mieœcie.
– Oznacza to umo¿liwienie

sprzeda¿y leku w godzinach wolnych od pracy apteki, po uprzednim
telefonicznym zawiadomieniu pracownika apteki. Pozwoli³am sobie
zadzwoniæ pod te numery telefonów, bo to dotyczy jednej i drugiej
apteki. Okaza³o siê, ¿e s¹ to numery
telefonów stacjonarnych, które s¹ w
aptekach – powiedzia³a podczas
sesji sekretarz gminy Danuta Mielcarek.
Kwesti¹ dostêpnoœci do aptek w
ramach pogotowia pracy, mia³o zaj¹æ siê Starostwo Powiatowe w
£obzie.
MM

ludzie schowali honor na lepsze
czasy.
Nie wszyscy. Cichym bohaterem
oporu w £obzie jest pan Marian
Idzikowski (rocznik 1947). W
styczniu 1982 roku (przecie¿ tylko
w imiê honoru Polaka) na murach
pisa³ ZPR=NSDAP”, „MO=SS”, a
na pomniku wdziêcznoœci wyrysowa³ czerwon¹ farb¹ znak Polski
Walcz¹cej.
Czujny milicjant go wypatrzy³, a
o œwicie przyszli. Jakoœ dowiedzia³a siê o miejscu jego przetrzymywania ¿ona i przynios³a dla mê¿a na
Milicjê przecie¿ Obywatelsk¹…
p¹czki.
Tymczasem – jak na wojnie,
¿adne 48 godzin – trzymali go w
areszcie na ³obeskiej milicji 9 dni na
kromce suchego chleba i szklance
herbaty na œniadanie i kolacjê oraz
talerzu zupy w obiad. Zastraszaj¹c,
szykanuj¹c, upokarzaj¹c. Niby koledzy i s¹siedzi, a wrogowie.
Trzy miesi¹ce – do sprawy – siedzia³ w Nowogardzie. Mia³ tam byæ
sponiewierany przez wspó³wiêŸniów. Tymczasem odnoszono siê do
niego z najwy¿szym szacunkiem,
nawet ze strony klawiszów. Zaraz
zosta³ kalifaktorem i podczas roznoszenia posi³ków móg³ zamieniæ parê
s³ów z innymi aresztantami, do³o¿yæ
³ychê strawy g³odomorowi.
S¹d w £obzie wyda³ wyrok: dwa
lata w zawieszeniu. W 1983 roku
powo³ali go znów pod rozkazy – do
rezerwy w Trzebiatowie. W mundurze rezerwisty stan¹³ – w zwi¹zku z
odwo³aniem – przed cywilnym s¹dem w Szczecinie. W rozprawie bez
publicznoœci sêdzia sprawia³ wra¿enie antykomunisty, ale nak³oni³ go
do podpisania lojalki.

Wróci³ do zawodu zduna. Niewielu ju¿ fachowców umie posk³adaæ piec kaflowy, wymurowaæ
sprawny kominek. Pan Marian
umie!
Marian Idzikowski nie mia³
³atwego ¿ycia. Rodzice, przyjechawszy tu z Wielunia, chcieli uciec
od ko³chozów, trafili do PGR. Niestety, gdy Marian mia³ ledwie 5 latek, zmar³a mama. Ojciec nie dawa³
sobie rady z utrzymaniem ch³opców: jednego zatrzyma³ przy sobie,
dwóch trafi³o do domu dziecka w
Policach.
Dzisiejsze Police z wielkimi zak³adami chemicznymi nie maj¹ nic
wspólnego z tamtymi zrujnowanymi podczas wojny, z koloni¹ Greków, z przepe³nionym Domem
Dziecka, z powracaj¹cym œwierzbem.
Po podstawówce trafi³ do szczeciñskiego Pañstwowego Oœrodka
Wychowawczego, by uczyæ siê zawodu gastronoma. Nie mia³ kapci,
których wymaga³ sanepid, czy tylko
wredny instruktor. Wróci³ do £obza.
Postanowi³ przy ojcu uczyæ siê rodzinnego od stu lat zawodu zduna.
Dziesi¹tki ciep³ych pieców to dzie³o pana Mariana.
M³odzieñcza beztroska podsunê³a mu myœl, ¿eby wydobywaæ
proch z pocisków. By³o tajemnic¹
poliszynela wœród m³odych, ¿e ko³o
Mesznego ziemia kryje mnóstwo
amunicji. Jeden pocisk przeciwlotniczy wybuch³ w rêkach, skracaj¹c
kilka palców. Na szczêœcie nie
uszkadzaj¹c wzroku.
Bo od gliny ju¿ siê chyba nigdy
nie uwolni…
Ludwik Cwynar

Sesja Rady Miejskiej
w Wêgorzynie
Sesja Rady Miejskiej w Wêgorzynie odbêdzie siê w pi¹tek, 25
marca, o godz. 16.30, w sali Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie.
Sesjê rozpocznie uroczystoœæ
wrêczenia Gryfów przez Marsza³ka
Województwa Zachodniopomorskiego. Po niej radni bêd¹ mogli
sk³adaæ interpelacje, wnioski i zapytania. Nastêpnie burmistrz przedstawi informacjê z dzia³alnoœci miêdzy sesjami.
Radni rozpatrz¹ projekty
uchwa³ m.in. w sprawach: zmian w
bud¿ecie Gminy; zmiany wielolet-

niej prognozy finansowej; zaci¹gniêcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu
bud¿etu gminy; przyznania dotacji
parafiom: w Sielsku, Runowie i
Mieszewie na prace konserwatorskie; powo³ania Komisji Inwentaryzacyjnej; zmiany Planu Odnowy
Miejscowoœci Zwierzynek; zarz¹dzenia poboru podatków i op³at w
drodze inkasa, okreœlenia inkasentów i wysokoœci ich wynagrodzenia.
Sesjê zakoñcz¹ odpowiedzi na
wnioski i zapytania radnych oraz na
interpelacje zg³oszone na poprzednich sesjach.
(r)

tygodnik ³obeski 22.3.2011 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Str
Str.. 5

Runowo Pomorskie - so³ectwo z fantazj¹
(RUNOWO
POMORSKIE). Niedawno
w tej miejscowoœci
odby³y siê wybory
so³eckie. Bezapelacyjnie
wygra³a je
dotychczasowa so³tys
Maria S³awska.
G³osowa³o na ni¹
65. mieszkañców wsi
spoœród 90. przyby³ych
na wyborcze zebranie
so³eckie.
- Na liœcie wpisanych by³o 90
osób, 65 g³osów by³o za mn¹, 25
g³osów by³o na pani¹ Acman. By³am
mile zaskoczona. Taki wynik jest
mobilizuj¹cy i dopinguj¹cy. Na zebranie przysz³o te¿ du¿o m³odzie¿y
– powiedzia³a so³tys wsi Maria
S³awska.
So³ectwo Runowo Pomorskie
powsta³o zaledwie w lipcu 2007
roku z podzia³u so³ectwa Po³chowo.
Wówczas so³tysem zosta³a Maria
S³awska. W sierpniu podczas zebrania so³eckiego mieszkañcy uchwalili, ¿e nale¿y zaj¹æ siê popraw¹ wygl¹du wsi i dzia³aniami, maj¹cymi
na celu jej rozwój. Ju¿ we wrzeœniu
Runowo Pomorskie uczestniczy³o
w do¿ynkach gminnych. By³o to nie
lada wyzwanie, albowiem nie jest to
wieœ rolnicza. W wiêkszoœci mieszkaj¹ tu rodziny zwi¹zane z PKP.
Okaza³o siê jednak, ¿e to nie stanowi³o problemu, od czego jest zapa³
i wyobraŸnia? Czêœæ mieszkañców
wsi pod czujnym okiem Zbigniewa
Sitañskiego, wykona³o do¿ynkowe
stoisko i przygotowa³o wszystko, co
do tego stoiska by³o konieczne. Tydzieñ póŸniej Runowo Pomorskie
reprezentowa³o gminê na do¿ynkach powiatowych w £obzie. Tu
so³ectwo zajê³o II miejsce za naj³adniejsze stoisko i III miejsce za udzia³
w konkursach.
W maju zorganizowano tu
pierwszy Dzieñ Dziecka. Przygotowania so³tys Runowa Pomorskiego
wspomina dziœ ze œmiechem.
- Przed Dniem Dziecka chodzi³am ze Stanis³awem Kaliciñskim,
który jest œwietnym mediatorem „z
czapk¹” i prosiliœmy, by ktoœ mi
pomóg³. Pocz¹tkowo cz³owiek nie
jest dobrze rozeznany w funduszach
so³eckich. Na wszystko s¹ uchwa³y,
na uchwa³ach trzeba szczegó³owo
zapisaæ wszystkie zadania, z detalami. Wtedy jeszcze nie wiedzia³am
tego. Nadchodzi³ pierwszy Dzieñ
Dziecka, wypada³oby go zrobiæ, a ja
nie mia³am na to funduszy. Wtedy

zaczêliœmy szukaæ sponsorów. Pomocy nie odmówili m.in.: Roosens
Betons i wiele prywatnych osób.
Ale 2008 rok, to nie tylko Dzieñ
Dziecka. Wówczas mieszkañcy rozpoczêli nasadzenia kwiatów i krzewów, to wtedy Wies³aw Franczuk
wykona³ tablice informacyjne z jednej starej – wszystko po gospodarsku. Aby mieæ pieni¹dze na dalsze
zadania, podczas Dni Wêgorzyna
pojawi³y siê na runowskim stoisku
domowe wypieki. Tym sposobem
so³ectwo zarobi³o na zakup albumu,
wywo³anie zdjêæ i... zakup produktów na nastêpne potrawy. Warto
zauwa¿yæ, ¿e na poprzednie wypieki mieszkañcy zaanga¿owani w organizacjê stoisk wyk³adali swoje
prywatne pieni¹dze.
Jednak ¿ycie so³eckie, to nie tylko udzia³ w imprezach, organizowanie ich i sadzenie kwiatków. Doroœli
mieszkañcy zorganizowali rajdy
rowerowe dla dzieci. Odpowiedzialnoœæ za ich bezpieczeñstwo
nakazywa³a nie tylko wytyczenie
bezpiecznej trasy, ale i przygotowanie posi³ków, miejsc wypoczynku,
zabezpieczenie trasy itp.
So³ectwo Runowo w 2009 roku
zajê³o II miejsce w konkursie palm
wielkanocnych w Przytoni, a rok
póŸniej zdoby³o laur pierwszeñstwa
w wykonaniu palmy wielkanocnej
podczas Baby Wielkanocnej w
£obzie. Tutaj ich pracê fachowcy
ocenili za najbardziej zgodn¹ z tradycj¹.
M³odemu so³ectwu przysz³o
równie¿ zmierzyæ siê wraz z gmin¹
z przygotowaniami do 150. lecia
Runowa Pomorskiego. To wydarzenie tak naprawdê pokaza³o, jacy ludzie mieszkaj¹ w tej miejscowoœci.
– Mamy wspania³¹ m³odzie¿.
Podczas przygotowañ do 150.lecia
zosta³o tu bardzo du¿o zrobione.
Nie tylko ze strony gminy. Niesamowicie zaanga¿owali siê mieszkañcy
Runowa. Ludzie wyszli na ulice,
zamiatali, malowali... Wtedy tak
naprawdê okaza³o siê, ile ludzie
maj¹ pomys³ów i ¿e chc¹ pomagaæ.
Czasami potrzebna jest sytuacja,
która sprawi, ¿e ludzie poka¿¹ swoje zdolnoœci. Zbyszek Sitañski na
150.lecie robi³ pergolê, przy okazji
spali³ swoj¹ maszynê stolarsk¹.
Wszyscy byliœmy w to bardzo zaanga¿owani. Ludzie wszystko robili
sami, w wolnych chwilach. Przyk³adowo obrusy przynios³a ze swojego
domu Jasia Zelmanowska, potem
mia³a mnóstwo prania. Przysz³a te¿
Dorota Plewa, która obecnie jest w
Radzie So³eckiej, przystroi³a pergolê, wykorzystuj¹c kwiaty z demonta¿u palmy wielkanocnej, u nas nic
siê nie zmarnuje. Bardzo chêtna do

pomocy by³a m³odzie¿. Przychodzili i
pytali w czym pomóc.
To by³o wspania³e.
Widaæ by³o ogromne
zaanga¿owanie, ka¿dy chcia³ w czymœ pomóc, coœ zrobiæ, coœ
daæ. W wiêkszoœci ludzie pracuj¹ na PKP,
sporo jest emerytów.
Generalnie mieszkaj¹
tu wspaniali ludzie.
Podziwiam ich za
zapa³. Gdy jedziemy
na do¿ynki, to bardzo
czêsto mieszkañcy
pytaj¹ siê, czy nie potrzebujemy np. ³adnej
marchewki, fasoli do
dekoracji – to takie
drobiazgi, ale ¿ycie
sk³ada siê z takich
w³aœnie drobiazgów –
doda³a M. S³awska.
W Runowie Pomorskim jeszcze
nie tak dawno znajdowa³ siê zaroœniêty skwer. Nie przynosi³ on chluby mieszkañcom, tym bardziej, ¿e
znajduje siê naprzeciw koœcio³a.
Postanowiono wykorzystaæ teren
jako miejsce rekreacji i wypoczynku. W ci¹gu zaledwie kilku lat zaroœniêty kawa³ek zmieni³ siê w miejsce z alejkami, ³aweczkami, parkingiem oraz urz¹dzeniami do æwiczeñ. Te so³tys Runowa Pomorskiego wypatrzy³a niegdyœ w Hiszpanii.
Poszukuj¹c takich urz¹dzeñ w Polsce, trafi³a na firmê, która zajmuje
siê ich produkcj¹. Ze wzglêdu na
fakt, i¿ urz¹dzenia wykonywane s¹
na zamówienie, so³ectwo musia³o
poczekaæ na dostawê. Na razie na
placu znajduj¹ siê trzy urz¹dzenia
si³owni zewnêtrznych z serii ecogreen.
Podczas 150. lecia Runowa Pomorskiego w³aœciciel Roosens Betons zwróci³ uwagê, ¿e na placu
pozosta³o jeszcze sporo wolnego
miejsca i zaproponowa³ utworzenie
kortu tenisowego. Na taki wydatek
so³ectwo nie mog³o sobie pozwoliæ,
tote¿ zgodzi³ siê przeznaczyæ na ten
cel 12 tys. z³. So³ectwo ze swojej
strony do³o¿y³o czêœæ swoich so³eckich funduszy. Tym sposobem obecnie czêœæ prac jest ju¿ wykonanych.
Zadanie ma zostaæ zakoñczone w
tym roku. Warto tu dodaæ, ¿e kort
bêdzie za darmo, tak jak za darmo
mo¿na korzystaæ z urz¹dzeñ si³owni
zewnêtrznych.
Ze skwerku mo¿na korzystaæ w
pogodne dni, a co pocz¹æ, gdy s³ota
b¹dŸ zim¹? W so³ectwie znajduje
siê obiekt po by³ym DG. Postanowiono, ¿e obiekt bêdzie s³u¿y³ jako
œwietlica. I tutaj okaza³o siê, ¿e

mieszkañcy nie czekaj¹ jedynie na
to, co da im gmina. Sami zaczêli
poszukiwaæ sprzêtu, przystrajaæ
salê. Po to, aby mieæ miejsce, w którym mo¿na spotkaæ siê.
Jeszcze jest tu wiele do zrobienia, jeszcze nie ma decyzji o tym, co
bêdzie znajdowa³o siê na piêtrze. O
tym zadecyduj¹ mieszkañcy podczas zebrania so³eckiego. Byæ mo¿e
znajdzie siê te¿ k¹cik dla m³odzie¿y,
ale to wszystko zale¿y te¿ i od niej
samej i od tego, czego oczekuje od
so³tys i rady so³eckiej.
Runowo Pomorskie nale¿y do
tych miejscowoœci, które bardzo
szybko zmieniaj¹ swój wizerunek.
Jeszcze do niedawna nikt o tej miejscowoœci nie s³ysza³, pomijaj¹c
fakt, i¿ jest to wêze³ kolejowy. Odk¹d sta³o siê samodzielnym so³ectwem, jakby dosta³o skrzyde³, otrzyma³o ducha, zmienia siê niemal b³yskawicznie. Piêkniej¹ skwery, rodz¹ce siê pomys³y wdra¿ane s¹ w
¿ycie. Mieszkañcy, jak zapewnia
so³tys, coraz chêtniej i w coraz wiêkszej grupie anga¿uj¹ siê w ¿ycie
so³eckie, sprawiaj¹c, ¿e z ka¿dym
dniem Runowo Pomorskie jest coraz piêkniejsze i coraz bardziej
przytulne. Oczywiœcie jest jeszcze
wiele do zrobienia, ale gdy jest zapa³
i ludzie, którzy kochaj¹ swoje miejsce na ziemi – to jest to tylko kolejne
wyzwania do dalszej pracy, tym
bardziej, ¿e jak mówi Maria S³awska – podczas prac na rzecz so³ectwa nie brakuje œmiechu i dobrej
zabawy.
W artykule zosta³a przedstawiona tylko czêœæ dzia³añ w tym so³ectwie, wszystkich zwyczajnie nie
sposób wyliczyæ.
Magdalena Mucha
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W poszukiwaniu to¿samoœci...
- Jakimi aspektami zajmuje siê
Dru¿yna Grodu Trzyg³owa?
- Niemal wszystkimi. Dru¿yna z
za³o¿enia jest organizacj¹ wojskow¹. Mê¿czyŸni, jeœli nie s¹ rzemieœlnikami, a mamy zaledwie tylko kilku, maj¹ obowi¹zek s³u¿by
wojskowej, czyli z broni¹ w rêku.
Stawiamy nie tylko na rzemios³o,
ale i na kulturê ¿yw¹, czyli obyczaje
spo³eczne. Sposób organizacji samej dru¿yny ju¿ jest wzorowany na
s³owiañskim spo³eczeñstwie, ówczesnej hierarchii. Zajmujemy siê
obyczajami, rytua³ami. Stawiamy
mocno na przypominanie o dawnych œwiêtach. Ju¿ od dziewiêciu lat
organizujemy wielk¹ imprezê na
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w
Szczecinie pod nazw¹ Kupa³a na
Zamku. Poza rzemios³em i walkami,
które zawsze s¹ bardzo widowiskowe, pokazujemy tam obrzêdowoœæ,
ale i gramy muzykê dawn¹. Wielokrotnie jesteœmy proszeni, by organizowaæ s³owiañskie wesela, czyli
swadŸbê. To coraz mocniej przyci¹ga ludzi, pragn¹, by w rodzimej tradycji podkreœliæ ten wyj¹tkowy
dzieñ w ¿yciu.
- Czêsto jesteœcie zapraszani
na organizowanie, prowadzenie
dawnych œwi¹t?
- Bardzo czêsto. Sezon wyjazdowy, taki mocny trwa od kwietnia do
paŸdziernika. Wtedy wyje¿d¿amy
przynajmniej raz w tygodniu, oczywiœcie chodzi o weekendy. Czasami
jesteœmy podczas jednego weekendu w czterech, piêciu miejscach.
Dzielimy wówczas grupê na dwie
czêœci i ka¿da z nich jedzie w inne
miejsce. Poza sezonem wyjazdów
jest mniej, wówczas g³ównie dajemy pokazy w szko³ach. Przez ostatnie 10 lat wykonaliœmy oko³o pó³
tysi¹ca ró¿nego rodzaju pokazów.
Nasze œwiêta pokazywaliœmy nie
tylko w Polsce. Jedno z najbardziej
egzotycznych miejsc, gdzie osobiœcie odprawia³em s³owiañskie obrzêdy, by³a Œwiêta Ziemia Indian w
Teksasie, ale te¿ na Islandii podczas
du¿ego zlotu Wikingów. Mniej wiêcej w czasie naszej Nocy Kupa³y
(oko³o Nocy Œwiêtojañskiej), tam
jest Œwiêto Lata (przesilenie letnie),
by pokazaæ s³owiañsk¹ wersjê. Podró¿ujemy z pokazami ró¿nego rodzaju i na festiwale po ca³ej Europie.
Goœcimy, ale i odwiedzamy.
- Skoro jesteœmy przy obrzêdach, to czy pieczecie ko³acz, który ma przykryæ ¿ercê podczas
Œwiêta Plonów? Przyznam, ¿e
zawsze mnie intryguje, jak mo¿na
upiec tak wielki ko³acz.
– Powinien przykryæ, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e ¿erca pyta³ zebranych czy go widaæ. OdpowiedŸ

by³a, ¿e tak, wiêc ko³acz tak do koñca nie mo¿e przykryæ kap³ana.
Choæby po to, aby móg³ z³o¿yæ pomyœln¹ wró¿bê na przysz³y rok.
- Jesteœcie Dru¿yn¹ Trzyg³owa, czyli Welesa...
- Tak. Trzyg³ów, to bóg magii
podziemi, dla nas szczególnie bliski, nie tylko ze wzglêdu na swoje
znaczenie, ale ze wzglêdu na ziemie
pomorskie. A dla nas, szczególnie,
bo jesteœmy ze Szczecina, choæ nie
wszyscy, bo dru¿yna jest miêdzynarodowa. U nas jest zapis ¿ywotu œw.
Ottona, w których dok³adnie opisane jest nie tylko miejsce kultowe, ale
i pokazane s¹ obrzêdy poœwiêcone
Trzyg³owowi. Jego œwi¹tynie by³y
na wzgórzu zamkowym w Szczecinie, które niegdyœ nazywa³o siê
Gór¹ Trzyg³owa.
- Gdy zacz¹³ pan odprawiaæ
rytua³, okaza³o siê, ¿e dzieci nie
wiedzia³y, co pan robi. Oczywiœcie
nie jest to wina dzieci. Czy œwiadomoœæ s³owiañskich rytua³ów
jest znikoma jedynie tutaj, czy
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to doœæ
typowe?
- Nie jest to pod tym wzglêdem
negatywnie wyj¹tkowe miejsce. W
¿adnym wypadku. Nie ma co dziwiæ
siê dzieciom, bo doroœli nie maj¹
œwiadomoœci, korzeni. A szczególnie problem istnieje na ziemiach
pó³nocnych i zachodnich, kiedyœ
nazywanych odzyskanymi. Nie ma
to¿samoœci, ta to¿samoœæ lokalna,
regionalna, w czasie komuny mia³a
byæ budowana, ale po upadku okaza³o siê, ¿e nie by³a trwa³a. Teraz
bardzo mocno poszukuje siê to¿samoœci i gdy trzeba siêgn¹æ do czegoœ g³êbszego, to horyzont siêga
200 lat wstecz – nic dalej. Do Pomorza mo¿na siêgn¹æ. Gerard Labuda
np. uwa¿a, ¿e nazwa Kaszubia by³a
nazw¹ pierwotn¹ dla ca³ego Pomorza. I tak jest sytuacja doskona³a w
stosunku do tego, co by³o kilkanaœcie lat temu, gdy zaczynaliœmy.
Wtedy ludzie zupe³nie nie mieli
pojêcia z czym maj¹ do czynienia,
kompletnie. Przyjmowa³o siê nas z
lekko nerwowym szemraniem. Gdy
szliœmy na nasze pokazy ulic¹, to
ludzie mówili: o Rzymianie, motocykliœci, Cyganie, Meksykanie, Indianie, rycerze itd. Po latach jest
zdecydowanie lepiej. Teraz dla ludzi jesteœmy przede wszystkim Wikingami, ale przynajmniej jest to ju¿
ten czas. Trudno by laik zorientowa³
siê po niuansach w stroju, czy to
S³owianin, czy Wiking.
Dziœ po latach, jest znacznie lepiej i ta to¿samoœæ s³owiañska wykwita w bardzo wielu miejscach
praktycznie wszêdzie, gdzie jesteœmy, jest osoba, albo grupa, która jest

Rozmowa
z Igorem
Górewiczem
z Dru¿yny
Grodu
Trzyg³owa

zdecydowana, œwiadoma tego kim
jest, œwiadoma wartoœci, treœci s³owiañskich. To jest ju¿ niemal wszêdzie. Nie s¹ to masy, ale jednostki ju¿
siê zdarzaj¹. W wielu miejscach powstaj¹ podobne grupy. Bywaj¹ te¿
muzea, które powo³uj¹ grupy rycerskie, s³owiañskie i to dzia³a.
- Wielu naszych naukowców
jest zdania, ¿e nie ma mo¿liwoœci
odtworzenia naszej mitologii.
Zgadza siê pan z tym?
- Nie. O mitologii s³owiañski piszê zarówno w sposób popularny,
ale i naukowy od ponad 10 lat,
przede wszystkim w sposób popularyzatorski. Napisa³em i wyda³em
pierwsz¹ w Polsce pe³n¹ mitologiê
dla dzieci. O skrzatach, wró¿kach
by³o pe³no, ale nie by³o czegoœ takiego jak w rodzaju Mitologia Grecka i Rzymska Parandowskiego.
Ksi¹¿ka nosi tytu³ „Borek i bogowie
S³owian”. Borek, to mój syn Czcibór, który podró¿uje i poznaje bogów, cofa siê w czasie.
- Czy macie swojego ulubionego autora, badacza, który was inspiruje?
- Autorem, po którego doœæ czêsto siê siêga jest Aleksander Bruckner „Mitologia s³owiañska i polska”. By³ jednak hiperkrytyczny.
Okaza³o siê, ¿e wyla³ dziecko z k¹piel¹. Natomiast absolutnym autorytetem jest nie¿yj¹cy ju¿ prof.
Aleksander Gieysztor „Mitologia
S³owian”, bo on wprowadzi³ koncept indoeuropejskiego trójpodzia-

³u funkcyjnego.
- To jest baza, ale niestety jest
on trudno przystêpny dla czytelnika i tylko ktoœ z silnym samozaparciem jest w stanie przebrn¹æ
przez jego Mitologiê.
- Tak, trzeba naprawdê bardzo
chcieæ, by przez to przejœæ. Ale jest
kolejny cz³owiek profesor na Uniwersytecie Jagielloñskim Andrzej
Szyjewski „Religia S³owian” wydane przez WAM, chrzeœcijañskie
wydawnictwo, rzecz bardzo dobra.
Ona jest znacznie l¿ej napisana, nie
jest tak upstrzona faktami, ale siêga
bardzo g³êboko, dotyka momentów
prze³omowych, roli ¿erców. Gdy
przeczyta³em j¹ po raz pierwszy,
odnios³em wra¿enie, ¿e ja pisa³bym
tak samo, w ten sam sposób. Tê
rzecz bardzo g³êboko prze¿ywam,
to nie s¹ dla mnie tylko fakty. Mia³em wra¿enie, ¿e prof. Szyjewski
napisa³ to, co cz³owiek wewn¹trz
czu³, wiedzia³, tylko, ¿e nie zosta³o
to wypowiedziane. On siêgn¹³ do
bardzo g³êbokich pok³adów mitologii, w piêkny sposób wy³oni³ mity.
Kolejna pozycja, ale ciê¿ka, to praca doktorska Artura Kowalika „Kosmologia dawnych S³owian. Prolegomena do teologii politycznej
dawnych S³owian”. Niestety czasami wyci¹ga b³êdne wnioski, ale nale¿y traktowaæ to jako encyklopediê
porównawcz¹. Pod wzglêdem faktograficznym jest niesamowity.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magdalena Mucha
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P³yñ Marzanno do morza!

(£OBEZ). W poniedzia³ek
na starym boisku odby³
siê Jare Gody, czyli
obchody œwiêta wiosny.
Prowadzi³a je Dru¿yna
Grodu Trzyg³owa, a w
¿ercê wcieli³ siê stoj¹cy
na czele Dru¿yny Igor
Górewicz.
- Jary oznacza silny, zdrowy,
m³ody. Marzanna to personifikacja
zimy i œmierci. W dniu równonocy
wiosennej palono i topiono Marzannê, by odesz³y lody, odesz³a zima i
nasta³o œwiêto wiosny – rozpocz¹³
obrzêdy Igor Górewicz.
Na wstêpie ¿erca zad¹³ w cztery
strony œwiata i wezwa³ Jarowita:
„Jarowicie! M³odzieñcze wiosenny! Przyb¹dŸ dziœ do nas!” - zawo³a³, po czym z rogu obfitoœci rozstawieni w czterech „k¹tach” œwiata
pzoostali zercy wypili wodê.
Warto tu dodaæ, ¿e w tym dniu
nasi przodkowie czcili tych, którzy
odeszli do krainy Nawii, czyli do
krainy œmierci. Dla nich to ofiarowano ogieñ dla ogrzania oraz strawê
i napitek ku pokrzepieniu.
Podczas obrzêdu konieczne jest
utworzenie œcis³ego krêgu, co te¿
sta³o siê na boisku, gdy dzieci i m³odzie¿ otoczy³y dru¿ynê, by przygl¹daæ siê prastarym obrzêdom. Tym
samym stworzono siln¹ Zadrugê,
dziêki której nic z zewn¹trz nie dosta³o siê do œrodka, czyli do miejsca,
gdzie ¿erca wykonywa³ obrzêd.
¯adna si³a te¿ nie mia³a szans rozerwaæ krêgu od œrodka.
Po utworzeniu krêgu ¿erca obszed³ kr¹g, ha³asuj¹c ko³atk¹, aby
odstraszyæ z³e moce. Nastêpnie
¿ercy zamknêli kr¹g mieczami.
G³ówny ¿erca wla³ do ognia

miód, który to wed³ug wierzeñ S³owiañskich wspomaga przenikliwoœæ umys³u, jest Ÿród³em poezji,
wzmaga si³ê i zapa³ bitewny.
Dla Mokoszy, Matki Ziemi, rodz¹cej p³ody wyla³ mleko na ziemiê
i do ognia, podobnie miód dla dostatku oraz zakopa³ jajo w ziemio, jako
symbol odrodzenia, nowego ¿ycia.
- Mokoszo! Matko Ziemio!
Przyjm nasza obiatê! - krzykn¹³
¿erca, po czym z³o¿y³ ofiarê.
Po tej czêœci rytua³u ¿erca
siêgn¹³ po nastêpne jajo, skorupki
wrzuci³ do ognia, przegryz³ i drug¹
czêœæ równie¿ wrzuci³ do ognia.
Zgodnie z prastarym zwycza-

jem, gdy Matka Ziemia zosta³a nakarmiona, mo¿e pod ju¿ wp³ywem
s³oñca i deszczu zacz¹æ rodziæ.
Gdy ju¿ rytua³y zosta³y zakoñczone, a Jary³o wezwany – nadszed³
czas na zajêcie siê zebranymi w krêgu. Dla oczyszczenia i dodania si³,
skropiono wod¹ uczestników, natomiast lekkie uderzania pom³oœci¹
(czyli ró¿d¿k¹/witk¹ wierzbow¹ z
baziami) mia³o wygnaæ z uczestników s³aboœæ i zastanie zimowe oraz
dodaæ wigoru i twórczoœci si³y, a
tak¿e wypêdziæ choroby.
Po skoñczonych obrzêdach
¿erca stara³ siê nauczyæ zgromadzone dzieci i m³odzie¿ s³ów, które

mia³y wypowiadaæ, id¹c nad rzekê z
marzannami:
„Œmieræ wynosim ze wsi, latoroœl
niesiemy do wsi.” Okaza³o siê to jednak chyba za trudne. Czêœæ nie potrafi³a wypowiedzieæ s³owa „latoroœl”,
czêœæ zwyczajnie, nie czekaj¹c a¿
grupy z marzannami uformuj¹ siê,
pobieg³y od razu nad rzekê. Dopiero
po chwili czêœæ uczestników przesz³a
z kuk³ami (bardzo nielicznymi
zreszt¹). ¯erca ze swej strony napomina³, aby w drodze powrotnej nie
odwracaæ siê i nie potkn¹æ, bo to
mo¿e przynieœæ nieszczêœcie.
Po skoñczonych obchodach dru¿yna da³a pokaz walk wojów. MM
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Grzegorz Jawny - By³ okropny g³ód. Wszyscy cieszyli siê, ¿e id¹ na front, bo bêd¹ mogli pojeœæ w koñcu

Nic mi siê nie nale¿y za
to wszystko. Nic. Wszystko
straci³em i nic mi siê nie nale¿y...

- Walki trwa³y od 16 do 20 kwietnia. Niemcy koniecznie chcieli dostaæ siê do Berlina. My pocz¹tkowo
mieliœmy inne za³o¿enie. Byliœmy
ju¿ pod Dreznem, gdy nas wycofali
nas na Budziszyn. Dowiedzieli siê,
¿e niemiecka Armia idzie na Berlin,
wiêc nas tam przerzucili. A tam pod
Budziszynem – katastrofa! Zginê³o
du¿o dowódców. Dowódca dywizji
V dywizji piechoty gen. bryg. Aleksander Waszkiewicz zosta³ bestialsko zamordowany. By³o okr¹¿enie,
dosta³ siê do niewoli (jego cia³o
odnaleziono dopiero po 12 dniach;
– protokó³ sekcji zw³ok stwierdza³
m.in. œlady ciosów têpym narzêdziem i nahajk¹, wyr¿niêcie lewego
oka wraz z powiek¹, wyk³ucie prawego oka...).
Zginê³o wtedy kilku genera³ów.
Nasz siê utrzyma³, to by³ dobry cz³owiek, dusza cz³owiek. Ale po wojnie
nie wiem co siê z nim sta³o.
My dopiero 12 maja wkroczyliœmy do Melnika. Niemcy nie chcieli
przyj¹æ kapitulacji 8 maja. Gdy inni
œwiêtowali zakoñczenie wojny, my
musieliœmy jeszcze walczyæ.
Wprawdzie nie by³o ju¿ takiego
oporu, jednak nie wszyscy Niemcy
pogodzili siê z kapitulacj¹. Jeszcze
po naszej stronie kilkanaœcie osób
zginê³o.
Pojechaliœmy a¿ do Melnika,
nad £abê. Tam by³ opór tylko w
dwóch miejscach. Jechaliœmy przez
Sudety. Walk w zasadzie ju¿ nie
by³o. Tylko jeden czo³g przewróci³
siê nam, gdy jechaliœmy noc¹. Spad³
w g³êboki jar. Z jednej strony by³a
góra, z drugiej – przepaœæ.
Tam by³y bardzo w¹skie dró¿ki,
na przyk³ad jak jecha³, to z przeciwka nikt nie móg³ przejechaæ. Melniku by³ ju¿ koniec, odby³a siê defilada, by³y przemówienia. Wszystko
³adnie by³o. Byliœmy tam tylko dwa
dni i ruszyliœmy do Gliwic. Tam
równie¿ by³a uroczystoœæ, pobyliœmy trochê. czo³gi posz³y jeszcze na
Pragê, ale Praga by³a ju¿ wolna.
Niepotrzebnie tam szliœmy. Stamt¹d
ruszyliœmy do Gliwic. Tam dostaliœmy sztandar. Gliwicach dosta³em
Krzy¿ Walecznych. Mam te¿ Br¹zo-

wy Medal Zas³u¿ony na Polu Chwa³y, a Z³oty Krzy¿ zas³ugi dosta³em z
pracy, pracowa³em w POM-ie. Z
Gliwic zostaliœmy skierowani do
Wrzeœni k. Poznania.
Wprawdzie do samego Berlina
nie dojechaliœmy, ale nie dopuœciliœmy Niemców do Berlina i to jest liczone jako walka o Berlin.
To by³a okropna wojna. Na zdjêciu obok mnie jest kolega, on prze¿y³. Mieszka³ w Wêgorzynie. Nazywa³ siê Stefan Zalewski. By³ w
moim plutonie, w ³¹cznoœci. Mam
jeszcze jednego kolegê. Mieszka
ko³o Polic. Te¿ by³ kierowc¹. Razem
jeŸdzimy jeszcze do ¯agania.
Dostaliœmy podziêkowania 4
paŸdziernika 2010 roku od gen.
dywizji Miros³awa Ró¿añskiego.
Dobrze te walki opisane s¹ w
ksi¹¿ce „Polskie wojsko na Wschodzie 1943-45. Od Mierei do £aby i
We³tawy”. Piêknie to napisa³ pu³kownik WP Kazimierz Kaczmarek.
O nas te¿ tu jest. Wszyscy dowódcy
s¹.

Józef Kimbar

Naszym Korpusem dowodzi³
gen. dywizji Józef Kimbar – niesamowity cz³owiek. Po wojnie zniszczyli go Rosjanie. Zabrali go zaraz
po zakoñczeniu wojny, wezwali go.
Mia³ oko³o 50. lat, jak by³ z nami.
Zgin¹³ w niewiadomych okolicznoœciach. Nie wiadomo dlaczego, co
siê sta³o... Œwietny cz³owiek – Polak.
Okiem historyków
16 kwietnia 1945 r. rozpoczê³a
siê berliñska operacja, w której
uczestniczy³a 2 Armia Wojska Pol-

skiego. W sk³ad 2 Armii wchodzi³o:
piêæ dywizji piechoty, dywizja artylerii przeciwlotniczej, dwie brygady
artylerii przeciwpancernej, brygada
saperów; pu³ki: ciê¿kich czo³gów,
dzia³ pancernych, moŸdzierzy; jednostki transportu i ³¹cznoœci, 1 korpus pancerny WP, 2 dywizja artylerii, podporz¹dkowano jej jednostki
sowieckie: 16 brygadê pancern¹ i 98
pu³k artylerii rakietowej. Dawa³o to
razem 89.161 ¿o³nierzy, 521 czo³gów i pojazdów pancernych, 1736
dzia³.
Na czele 2 Armii postawiono
Œwierczewski. Zwiad ze strony 2
Armii zawiód³, Ÿle oceniaj¹c liczebnoœæ wojsk niemieckich. A te na trasie polskiego natarcia liczy³y 50
tysiêcy ¿o³nierzy, 300 czo³gów, 600
dzia³. W toku walk uzyska³y jeszcze
dodatkowe wsparcie. W ich szeregach nie brak³o elitarnych jednostek: Dywizji Grenadierów Pancernych „Brandenburg” (walczy³a wtedy w sk³adzie wyborowego korpusu
„Grossdeutschland”), 1 Dywizji
Spadochronowo-Pancernej „Hermann Goering”, 2 Dywizji Grenadierów Pancernych „Hermann Goering”, 20 Dywizji Pancernej, 2 i 10
Dywizji Pancernych SS i wielu innych. U boku Niemców bi³a siê te¿
600 dywizja piechoty, sformowana
z jeñców sowieckich („Rosyjska nr
1”).
Wprawdzie pod wzglêdem liczebnoœci 2 Armia by³a liczniejsza,
ale niemieckie formacje zdecydowanie przewy¿sza³y j¹ zarówno
kompetencj¹ kadry dowódczej, jak
i doœwiadczeniem bojowym. Dla 2
Armii wszak to by³ dopiero chrzest
na polu walki. 16 kwietnia 1945 r. 2
Armia Wojska Polskiego przyst¹pi³a do operacji berliñskiej.
Do 19 kwietnia 2 Armia prze³ama³a obronê niemieck¹. Ju¿ 16
kwietnia pojawi³y siê sygna³y, ¿e
Armii zagra¿a niebezpieczeñstwo.
Do sztabu dotar³y informacje o
kontratakach wykonanych na skrzyd³o 52 armii, lecz ca³kowicie je zignorowano. Sukcesy odnosi³y tylko
g³ówne si³y Armii, co spowodowa³o, ¿e ta podzieli³a siê na trzy zgrupowania rozci¹gniête na przestrzeni a¿ 50 kilometrów. Pierwsze zgrupowanie tworzy³ 1 Korpus Pancerny miêdzy Budziszynem a Dreznem. Na pó³noc od Budziszyna
znalaz³ siê sztab armii i jednostki

wsparcia. 8 i 9 dywizja wraz z czêœci¹ 5 dywizji piechoty posuwa³y siê
powoli w kierunku Drezna, a 7 i 10
dywizja dalej walczy³y nad Szprew¹
i Schwarzer Schöps. Podobna sytuacja wytworzy³a siê u lewego s¹siada polskiej armii. Jego 7 Korpus
Zmechanizowany i 254 Dywizja
Piechoty zajê³y Budziszyn, lecz na
ty³y tego ugrupowania zaczê³y wychodziæ niemieckie oddzia³y przebijaj¹ce siê na pó³noc.
Niemieckie dowództwo wykorzystuj¹c tê pomyœln¹ dla nich sytuacjê postanowi³o uderzyæ 21
kwietnia na wschód od Budziszyna. Niemcy wyszli na ty³y radzieckich jednostek i bardzo szybko
po³¹czyli siê z ugrupowaniem na
pó³nocy. W ten sposób g³ówne si³y
2 Armii zosta³y odciête i okr¹¿one.
Sztab polskiej Armii zupe³nie zlekcewa¿y³ to, mimo i¿ nie posiada³
³¹cznoœci z dowództwem frontu.
Jakby nic siê nie sta³o, wydano rozkaz, by 1 Korpus Pancerny posuwa³
siê na Drezno. W tym czasie wojska
niemieckie okr¹¿y³y ty³y polskiego
wojska i sztab 5 dywizji piechoty
oraz 16 brygady pancernej. Jednostki te zosta³y zniszczone. Wówczas zgin¹³ dowódca 5 dywizji genera³ Aleksander Waszkiewicz, z
16. brygady ocala³ tylko jeden batalion.
22 kwietnia genera³ Œwierczewski wyda³ rozkaz dalszego
natarcia na Drezno trzem dywizjom piechoty i korpusowi pancernemu. W tym samym czasie zosta³y
przerwane linie zaopatrzeniowe
armii, ³¹cznoœæ te¿ by³a nie najlepsza. 1 Korpus Pancerny dotar³ pod
Drezno w po³udnie 22 kwietnia,
gdy rano tego dnia na polu walki
pozostawionej w tyle 2 Armii
zacz¹³ siê prawdziwy dramat.
Niemcy wprowadzili w wy³om
nowe jednostki. Najwiêksze boje
przesuwa³y siê w stronê Budziszyna. Na ty³ach polskich wojsk jednostki artylerii, które nie mia³y os³ony piechoty, próbowa³y ogniem na
wprost powstrzymaæ atakuj¹cych
Niemców. Tym samym ponosi³y
ogromne straty. Powsta³ chaos zarówno w sztabie armii, jak i poszczególnych jednostkach. £¹cznoœæ
przestawa³a dzia³aæ, ¿o³nierze otrzymywali sprzeczne rozkazy, albo wcale ich nie mieli. Sztab frontu nie za
bardzo wiedzia³ co dzieje siê na polu
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walki i zacz¹³ wydawaæ w³asne rozkazy. W koñcu do 7 Dywizji Piechoty
dotar³ szef sztabu frontu genera³ Pietrow i zacz¹³ osobiœcie dowodziæ w
rejonie Niesky.
Do genera³a Œwierczewskiego
dopiero w po³udnie dotar³o, ¿e Armii zagra¿a katastrofa. Przypomnijmy, ¿e w tym czasie korpus pancerny znajdowa³ siê ju¿ pod Dreznem. Wyda³ rozkaz odwo³ania
Korpusu i pozostawienia tam 8 i 9
Dywizji Piechoty. 1 Korpus Pancerny przyby³ pod Budziszyn dopiero wieczorem. Nie mo¿liwe
by³o ju¿ w te dy, by od razu opanowa³ sytuacjê. O œwicie 23 kwietnia
Niemcy ponownie uderzyli, tym
razem bezpoœrednio na Budziszyn. Zdobyli go 24 kwietnia. 1
Korpus Pancerny próbowa³ odzyskaæ miasto. Próba nie powiod³a
siê. Okr¹¿ona 2 Brygada Pancerna
ponios³a wówczas bardzo ciê¿kie
straty w ludziach i w sprzêcie. Inne
jednostki równie¿ mia³y bardzo
du¿e straty.
25 kwietnia osobiœcie interweniowa³ marsza³ek Koniew, by ratowaæ to, co zosta³o z 2 Armii.
Skierowaæ tu osiem dywizji i czêœæ
si³ 5 Armii Gwardii. Nakaza³ œci¹gn¹æ spod Drezna 8 Dywizjê Piechoty. To akurat okaza³o siê b³êdem. Pozostawiona tam 9 Dywizji
bardzo szybko zosta³a okr¹¿ona.
O œwicie 26 kwietnia Niemcy
wykonali trzecie uderzenie, które
mia³o byæ ostateczne. Tote¿ si³a
ra¿enia by³a ogromna. Niemcy
tym razem mieli przebiæ siê i ruszyæ na pó³noc. Od Budziszyna zaatakowa³y 1 Dywizja Spadochronowo - pancerna HG i 20 Dywizja
Pancerna, dywizja Brandenburg,
która mia³a po³¹czyæ siê z ugrupowaniem na pó³nocy czyli z 2 Dywizj¹ Grenadierów Pancernych HG
i brygad¹ „Wolna Ukraina”.
25 kwietnia zgin¹³ oficer ³¹cznikowy 9 Dywizji. Niemcy znaleŸli
przy nim rozkazy wycofania jednostki wraz z map¹ z naniesiona
marszrut¹ na nowe pozycje. Oczywiœcie Niemcy wykorzystali okazjê,
natomiast pu³kownik Aleksander
£aski zignorowa³ informacje o zagro¿eniu. Pu³kownik £aski dosta³
siê do niewoli, a 9 Dywizja przesta³a
istnieæ jako jednostka bojowa; sztab
armii nie wiedz¹c nic o jej po³o¿eniu, wydawa³ jej nowe rozkazy...
28 kwietnia, po wielkich stratach w ludziach i sprzêcie uda³o siê
opanowaæ sytuacjê pod Budziszynem ustabilizowaæ, a w dniach 29 i
30 kwietnia przy pomocy jednostek
radzieckich natarcie niemieckie zosta³o zatrzymane.
10 maja jednostki korpusu
wkroczy³y do Mielnika pod Prag¹,
gdzie zakoñczy³ siê jego szlak bojowy. 12 maja odby³a siê defilada
wojskowa z udzia³em jednostek

GRZEGORZ JAWNY Z DOBREJ
Armii Radzieckiej, partyzantów
czechos³owackich oraz jednostek I
Korpusu Pancernego. 13 i 14 maja
nast¹pi³ wymarsz do kraju. W uznaniu zas³ug bojowych I Korpus Pancerny otrzyma³ nazwê „Drezdeñski” i zosta³ odznaczony orderem
Krzy¿a Grunwaldu II klasy. Polegli
w walkach ¿o³nierze korpusu spoczywaj¹ na cmentarzu wojennym w
Zgorzelcu nieopodal Nysy £u¿yckiej, najwiêkszym cmentarzu wojennym WP w Europie, gdzie spoczywa piêæ tysiêcy ¿o³nierzy II Armii WP. Wielu ¿o³nierzy korpusu
spoczywa na niemieckiej i czeskiej
ziemi. Do dzisiaj nie uda³o siê ustaliæ miejsca pochówku oko³o 500
pancerniaków. Wiêkszoœæ z nich
sp³onê³a w pal¹cych siê czo³gach,
lub spoczywa w bezimiennych mogi³ach w obcej ziemi, na szlaku bojowym korpusu.
Pod Budziszynem zawiod³o dowództwo, ale nie zwyk³y ¿o³nierz.
Ta bitwa pod wzglêdem liczby polskich ofiar by³a zajmuje drugie
miejsce po Powstaniu Warszawskim, a wci¹¿ niewiele siê o nie
mówi. Wspomina siê, i s³usznie,
Westerplatte, Monte Cassino, Powstanie Warszawskie, ale nie tê bitwê. Nawet niewiele o niej mówi siê
i pisze, choæ wziê³o w niej udzia³ 90

z nich nigdy nie mia³o do czynienia
z parti¹ i nigdy do partii nie nale¿a³o. Po prostu zwyczajnie otrzymali
szansê walki z niemieckim wrogiem
i z niej skorzystali. Nie mieli szans
po³¹czyæ siê z Andersem, bo albo
byli wówczas za m³odzi (pan Grzegorz mia³ np. 16 lat), albo nie trafili,
ze wzglêdu na brak informacji, albo
dezinformacjê o czym pisaliœmy ju¿
niejednokrotnie. Czym ró¿ni siê
krew zwyk³ego ¿o³nierza poleg³ego
pod Tobrukiem, Monte Cassino czy
Arnhem, a poleg³ego pod Budziszynem?

tys. polskich ¿o³nierzy. Nie mówi
siê te¿ o mordowaniu polskich jeñców wojennych w Horce, jak równie¿ o bestialskich torturach, jakim
poddano genera³a Waszkiewicza, o
których wspomina³ nasz rozmówca.
Mówi siê jedynie o czynnikach
politycznych, które tak naprawdê
¿erowa³y na poœwiêceniu zwyk³ego
¿o³nierza, dla którego wartoœci¹
najwy¿sz¹ by³a Ojczyzna i walka o
jej wolnoœæ. Wielu Polaków jednoznacznie kojarzy ¿o³nierza WP z
komunist¹, a przecie¿ bardzo wielu

lem za Walecznoœæ i Zwyciêstwo
oraz Odznak¹ Grunwaldzk¹.
Nigdy nie by³em partyjny. Zdemobilizowany zosta³em dopiero w
1947 roku.
Moja siostra po wojnie wróci³a,
ojciec ju¿ nie. Nie wytrzyma³ na
Ko³ymie. Tam by³ straszny mróz...
Siostra wróci³a do rodzinnego
domu, ale mnie ju¿ tam nie by³o...

Po wojnie
Z Gliwic zostaliœmy skierowani
do Wrzeœni, tam szkoli³em ¿o³nierzy.
Bêd¹c we Wrzeœni zostaliœmy
jeszcze skierowani do walk z UPA,
ko³o Baligrodu pod Jab³onkami,
tam gdzie zgin¹³ Œwierczewski.
By³em plutonowym, kierowc¹
mechanikiem T-34 w II Kompanii
Czo³gów. W wojsku Polskim by³em
od 18 kwietnia 1944 r. Bra³em czynny udzia³ w walkach w sk³adzie I
Korpusu Pancernego 2. brygady
pancernej. Za czyny swoje zosta³em
odznaczony medalem za Odrê Nissê i Ba³tyk, ruskim medalem za
Zwyciêstwo nad Niemcami, meda-

Nie by³o pracy ani domu
Z wojska zosta³em zwolniony
dopiero w 1947 roku. Do swojej
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miejscowoœci nie moglem ju¿ wróciæ, bo tam by³ ju¿ Zwi¹zek Radziecki. Dali nam skierowanie na
zagospodarowanie Ziem Odzyskanych, masowo kierowali nas na Ziemie Odzyskane. Kierowali nas jako
cywili, chocia¿ chodziliœmy w mundurach. Mieliœmy takie upowa¿nienie, ¿e mogliœmy wybraæ sobie jakieœ gospodarstwo np., ale w 1947
roku ju¿ nic nie dostaliœmy. Mieliœmy okropny problem. Mia³em ju¿
zamiar wróciæ do wojska, a chcieli
mnie zostawiæ w wojsku. Mo¿e i
pope³ni³em b³¹d. By³em zdolnym
cz³owiekiem, potrafi³em pracowaæ
z ludŸmi bez ¿adnych zak³óceñ,
dlatego mia³em powa¿anie w wojsku. Kolega namówi³ mnie do cywila. Mówi³: „starczy tego wojska”. A mo¿e i Ÿle zrobi³em? Mówili mi, ¿e bêdê ¿a³owa³. Dowódca
kompanii nawet, „Grzesiu na co ci
to, z czym ty pójdziesz do tego
cywila? Ani szko³y nie masz, bo
mia³em jedynie piêæ klas szko³y
podstawowej. A tu warunki s¹.
Kolega mnie namówi³ i zwolniliœmy siê. I by³ problem. Wtedy z
wojska zwolni³o siê wielu ¿o³nierzy. Po Polsce w poszukiwaniu pracy i domu jeŸdziliœmy grupowo –
po oœmiu, szeœciu. Z moj¹ grup¹
przyjechaliœmy do Wroc³awia na
Dolny Œl¹sk. A mieliœmy tylko jeden bilet. Pieniêdzy nie mieliœmy.
To by³a okropna sprawa. We Wroc³awiu szukaliœmy, nic nie by³o, ani
jednej gospodarki. Repatrianci ju¿
wszystko pozajmowali. Wyjechali
z naszych dawnych stron. Wszystko zajête, a przecie¿ nikt nie przyjmie. Najwy¿ej na s³u¿¹cego jakiegoœ, a przecie¿ nie o to chodzi³o.
Posiedzieliœmy tam... Postanowiliœmy pojechaæ do Szczecina, tu
jakiœ port, to mo¿e tu dostaniemy
pracê. Na œw. Wojciecha by³ PUR
ko³o koœcio³a. Dali nam jeœæ, mo¿na
by³o przespaæ siê. Szukaliœmy pracy. Nie by³o jednak. W Szczecinie
by³a czynna rozlewnia wódek przy
ul. Jagieloñskiej. Poszliœmy tam.
Nie przyjêli nas, bo nie byliœmy
partyjni, a przyjmowali tylko partyjnych. Dali nam skierowanie do komendanta, bo wtedy jeszcze wojsko
rz¹dzi³o w Szczecinie. Otrzymaliœmy zalakowany papier, który zanieœliœmy do komendanta. Papieru
oczywiœcie nie otwieraliœmy. Na
miejscu komendant spyta³, kto jest
partyjny. Okaza³o siê, ¿e spoœród
nas, nikt do partii nie nale¿a³. A skoro tak, to nikogo z nas do pracy nie
przyj¹³.
Pojechaliœmy do Ko³obrzegu.
Sta³y tam ³ódki i jeden domek. Ale
nie mia³ ani szyb, ani okien, ani nic.
Wszystko rozdrapane, a tu trzeba z
czegoœ ¿yæ. Jeœæ trzeba, pieniêdzy
nie ma... Posiedzieliœmy. Postanowiliœmy jechaæ dalej. Ale gdzie?
Cdn.
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Poszukiwali
zwiastunów wiosny

(WÊGORZYNO) Wêgorzyñskie przedszkolaki wraz z najm³odszymi uczniami Szko³y Podstawowej poszukiwali wczoraj
zwiastunów wiosny
Najm³odsi przedstawiciele
spo³ecznoœci gminy Wêgorzyno
odbyli 21 marca br. niecodzienne zajêcia przedszkolne i wczesnoszkolne. Pod opiek¹ dyrektor
Barbary Franczuk i swoich opiekunów zwart¹ kolumn¹ przemierzali ulice Wêgorzyna z barwny-

mi „Marzannami”. Spalenie kukie³ symbolizowa³o po¿egnanie
zimy. Nastêpnie wspólnie pieczono kie³baski, bawiono siê i
poszukiwano zwiastunów nowej
pory roku.
(o)
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Malowanie w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy w £obzie

5 lutego 2011 r. w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w £obzie,
ramach akcji „TAK! Pomagam!”
przedstawiciele i kierownictwo
PROVIDENTA z sekcji F z Drawska Pomorskiego zorganizowali i
sprawnie przeprowadzili remont
trzech pomieszczeñ. Dziêki zaanga¿owaniu, chêci pomocy oraz ciê¿kiej pracy odnowiono korytarze
wejœciowe do placówki, które s¹
teraz wizytówk¹ - twórczego wysi³ku. Przedstawiciele Providenta zaprojektowali odnawiane pomieszczenia, zakupili kolorowe farby
oraz niezbêdne do wykonania zadania artyku³y remontowe. Prace trwa³y wiele godzin w atmosferze twórczego zapa³u, pocz¹wszy od za-

gruntowania œcian, po malowanie
sufitów, œcian i lamperii. Aby dodaæ
niepowtarzalnego uroku w budynku, darczyñcy zakupili równie¿ naklejki œcienne, zestaw wypoczynkowy, pó³ki na trofea uczestników
ŒDS oraz dodatki dope³niaj¹ce wygl¹d i estetykê korytarzy.
Pracownicy oraz uczestnicy
Œrodowiskowego Domu Samopomocy w £obzie sk³adaj¹ podziêkowania dla przedstawicieli i kierownictwa PROVIDENTA ORAZ
WSZYSTKICH OSÓB BEZPOŒRENIO BIOR¥CYCH UDZIA£
W AKCJI „Tak! Pomagam!” za
wspania³¹ pracê spo³eczn¹, zaanga¿owanie i sfinansowanie remontu
placówki.
Monika Smulska

Wêgorzyno w Lokalnej Organizacji
Turystycznej
17 marca br. w £obzie odby³o siê za³o¿ycielskie spotkanie
Lokalnej Organizacji Turystycznej w sk³ad, której wesz³y
oprócz Gminy Wêgorzyno,
Gminy: Dobra, £obez, Radowo Ma³e i Resko. W spotkaniu
czynny udzia³ wziê³a burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska, jedna z inicjatorek powstania tego gremium.
Spotkanie by³o realizacj¹ projektu „Dzia³aj¹c RAZEM osi¹gamy
WIÊCEJ - partnerstwa lokalne w
turystyce narzêdziem sukcesu
zmian gospodarczych”, którego celem jest wsparcie dla tworzenia i
dzia³alnoœci Lokalnych Organizacji
Turystycznych.
PW
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DRUKARNIA
w £obzie
poleca
us³ugi
poligraficzne
Ul.
S³owackiego 6,
tel.
91 39 73 730.

WIZYTÓWKI
- PROJEKTY - WYKONANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349
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Wêgorzyñskie So³ectwa w Dzieñ Kobiet

M³odzie¿ w Przytoni wdziêczna
p³ci piêknej
Dzieñ Kobiet obchodzimy co
roku 8 marca. Mê¿czyŸni wrêczaj¹ wówczas znajomym kobietom, mamom, babciom, siostrom,
¿onom i kole¿ankom kwiaty, czekoladki oraz drobne prezenty.
W Przytoni ten dzieñ œwiêtowano naprawdê uroczyœcie. Dzieci
uczêszczaj¹ce do œwietlicy wiejskiej wraz z opiekunk¹ œwietlicy
Pani¹ Teres¹ Kardaœ przy pomocy
Pani Ma³gorzaty Szestowickiej, zaprosi³y Panie z miejscowoœci na
mi³e wspólne spêdzenie wieczoru i
s³odki poczêstunek. Aby uatrakcyjniæ wieczór dzieci przeprowadzi³y
wystêp artystyczny dla Pañ z miejscowoœci. GwoŸdziem programu
by³a prezentacja stylu ¿ycia nowoczesnej kobiety. Dzieci w³asnorêcznie zrobi³y piêkne kwiaty z bibu³y, które ch³opcy wrêczyli paniom
i kole¿ankom. Po przedstawieniu
mo¿na by³o w mi³ym gronie poroz-

mawiaæ popijaj¹c smaczn¹ herbatkê
lub kawê.
Doceniaj¹c trud i zaanga¿owanie, jakie w³o¿yli w przygotowanie
spêdzenia mi³ego wieczoru, pragnê
podkreœliæ, ¿e nie jest to pierwsza
tego typu impreza w Przytoni. Podobne imprezy s¹ organizowane z
okazji dnia babci, dnia mamy, organizowane s¹ wieczornice z okazji
ró¿nych œwi¹t. Tradycyjnie od kilku
lat w Przytoni organizowany jest
gminny konkurs na najpiêkniejsz¹
palmê wielkanocn¹.
Pomimo trudnych czasów mo¿na przy odrobinie w³asnych chêci i
zaanga¿owaniu oraz niewielkiego
nak³adu finansowego wspaniale organizowaæ ¿ycie kulturalne miejscowoœci, pielêgnuj¹c w ten sposób
tradycje stanowi¹ce nieopisan¹
wartoœæ kulturow¹ co jest zachowane w prowadzonej kronice.
Burmistrz Wêgorzyna
Monika KuŸmiñska

Dobre antidotum na dzieñ wagarowicza

DZIEÑ TALENTÓW W GIMNAZJUM W WÊGORZYNIE
W dniu 21 marca w szkole
odby³a siê impreza pod
nazw¹ „DZIEÑ TALENTÓW”.
Przeprowadzone zosta³y Mistrzostwa
Szko³y w pi³ce no¿nej i koszykowej
dziewcz¹t i ch³opców. W rozgrywkach
czynny udzia³ wziê³o 60 uczniów. Wy³oniono zwyciêzców na poziomie klasy
pierwszej, drugiej, trzeciej we wszystkich
kategoriach . Wygrani otrzymali dyplomy.
Pozostali uczniowie kibicowali zgodnie z zasad¹ „fair play”. By³o weso³o!
Ten dzieñ mia³ charakter sportowy z
okazji przyznania tytu³u: „Miejsce Odkrywania Talentów”.
Po zawodach na promenadzie nad jeziorem uczniowie na ognisku upiekli
pyszne kie³baski. Emocjom i dyskusjom
po wynikach zawodów nie by³o koñca!
Nadzór nad imprez¹ sprawowali nauczyciele, pracownicy obs³ugi, pielêgniarka, Stra¿nik Miejski oraz Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Wêgorzynie, która
zabezpieczy³a ognisko, zaprezentowa³a
wóz stra¿acki i pokaz gaszenia ognia.
Dziêkujemy za wsparcie finansowe i
rzeczowe Panu A. Poznañskiemu (GS w
Wêgorzyno) oraz Radzie Rodziców.
Pogoda dopisa³a, humory te¿. Przywitaliœmy wiosnê!!!
(o)
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Region

Powiat ³obeski

Szczecin ul. Potulicka sprzedam
mieszkanie 2 pokojowe w³asn. 37
mkw., atrakcyjne po³o¿enie, VII piêtro, 100 m do pêtli tramwajowej, po
kapitalnym remoncie z wymian¹
pionu i kan., drzwi Gerda, okna pcv,
widna kuchnia, niski czynsz. Cena
175 tys. z³. Kont. Pryw. Tel. 600 382
886

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5637, 692 070 387
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, 2 pokoje, o pow. 48 mkw., IV
piêtro, przy ul. Murarskiej w £obzie.
Tel. 91 397 4819
Zamieniê mieszkanie 4 pokojowe o
pow. 56,23 mkw. na mieszkanie 2
pokojowe na parterze lub I piêtrze w
£obzie. Tel. 798 677 976
Mieszkanie w Radowie Ma³ym, 3
pokoje, po remoncie, w pe³ni wyposa¿one ( RTV, meble, AGD), gara¿
sprzedam. Wchodzisz – mieszkasz. Tel. 602 301 017.
Sprzedam mieszkanie w bloku przy
ul. Wybickiego w £obzie, II piêtro, 3
pokoje, 86 mkw., z w³asnym ogrzewaniem gazowym, niski czynsz. Tel.
609 593 801
Resko sprzedam mieszkanie 93
mkw., dzia³ka 831 mkw., 3 pokoje,
cena 139.000 z³. Tel. 888 169 572.
Sprzedam lub wydzier¿awiê mieszkanie w Prusinowie 15. Tel. 91 397
3398
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
na parterze w £obzie przy ul.
Orzeszkowej. Tel. 691 490 321
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe w £obzie, 65 mkw., 3 pokoje,
w³asne co, ma³y ogródek na grila +
wiata. Tel. 783 792 696
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4 pokojowe , III piêtro,Oœ. Orzeszkowej. Cena 160 tys. z³. Tel. 91 397
5638, 692 070 387
Sprzedam mieszkanie w bloku o

US£UGI
Powiat ³obeski
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
VIDEO-FOTO. Tel. 691 793 005.
www.supi.co
Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Powiat drawski
VIPCARS, wynajem limuzyn.
www.vipcars.net.pl

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

ROLNICTWO
¯yto jare sprzedam. Tel. 600 173
955.

Powiat gryficki
Kurki nioski odchowane powy¿ej 7
tygodnia - sprzeda¿ od 21 marca,
Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo
13. tel. 91 3910 666

£obez ul. Browarna sprzedam
mieszkanie 55 mkw., 3 pokoje.
Cena 150 tys. z³. Tel. 600 265 547

Powiat gryficki

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Wierzchowie. Tel. 602 760 877,
692 653 140.

Kostka granitowa z transportem
tel. 511 267 991
Kupiê u¿ywan¹ ³ódkê wêdkarsk¹.
Tel. 603 720 382
Otwarto sklep prozdrowotny
TOTU GAMA w £obzie, ul. Przedmiejska 11. Oferujemy artyku³y
prozdrowotne, us³ugi œwiecenia i
konchowania uszu. Tel. 91
3974273.

Powiat gryficki
Drewno - ga³êziówka - buk,
ciête na 25 cm, pakowane w
worki 50 l. Cena za worek 16 z³.
Tel. 726 493 956.
Sprzedam drewno kominkowe. Tel.
667 612 010.

NAUKA
Powiat drawski
Z³ocieniec. Korepetycje jêzyk polski, angielski. Przygotowanie do
matury. Tanio. Tel. 663 563 778

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

NIERUCHOMOŒCI
Powiat gryficki
Sprzedam dom pó³ bliŸniaka oraz
dzia³kê budowlan¹ w Gryficach blisko centrum. Tel. 502 485 265
Sprzedam dom pó³ „bliŸniaka” oraz
dzia³kê budowlan¹ w Gryficach, blisko centrum. Tel. 502-485-265.

Powiat ³obeski
Pomieszczenia na dzia³alnoœæ do
wynajêcia w Radowie Ma³ym. Tel.
604 997 741
Tanio sprzedam dzia³kê ogrodow¹
Nr 117 – Dalno I o pow. 485 mkw.
wraz z altank¹ murowan¹ i przybudówk¹. Dzia³ka jest uprawiana na
bie¿¹co, doprowadzona woda, zasadzone s¹ drzewka owocowe,
krzewy, maliny i truskawki. Tel. 608
053 814
Lokal do wynajêcia w centrum £obza
o pow.100 mkw. Tel. 608 335 881
Wynajmê lub sprzedam lokal pod
dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹ z
wyposa¿eniem po sklepie spo¿ywczym w £obzie ul. Chrobrego z
mo¿liwoœci¹ wynajêcia mieszkanie
na piêtrze. Tel. 516 078 456.

Region

Sprzedam gara¿ blaszak na ulicy
Bema w £obzie z gruntem miasta.
Cena 300 z³. Tel. 696 371 082.

Windykacje. Bezpoœrednio.
Wykup d³ugów.
Tel. 515-291-074

W £obzie sprzedam pó³ bliŸniaka 90
mkw. z ogródkiem, Tel. 91 397 6453

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat drawski
Poszukujê lokalu do wynajêcia w
Drawsku Pomorskim na us³ugê
handlow¹. Tel. 661 196 337.
Wynajmê niewielki gara¿ lub pomieszczenie do przechowywania
skutera w okolicy osiedla Pomorskiego w Z³ocieñcu, Tel. 663 563 778

£obez ul. Ogrodowa sprzedam bardzo ³adne mieszkanie dwupoziomowe 101 mkw. Cena 240 tys. z³.
Tel. 600 265 547

Poszukujê pokoju do wynajêcia na
terenie Gryfic od zaraz. Czekam na
odpowiedŸ. Tel. 795 059 272

Sprzeda¿ mebli u¿ywanych. Tel.
602 42 33 28
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Wynajmê pomieszczenie o powierzchni 15 mkw., £obez ul. Koœciuszki 9. Tel. 609 1165 601
Wynajmê halê w £obzie + biuro. Tel.
783 514 200
Sprzedam dom w Resku, pow. 208
mkw., pow. dzia³ki 670 mkw., wolno
stoj¹cy, w³asnoœciowy. Cena 500
tys. z³ do negocjacji. Tel.
600451645, 608727083.
Wynajmê hale magazynowe o powierzchni 400 mkw. i 600 mkw w
Resku. Tel. 518 169 392.
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Daj¹c og³oszenie do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo. £obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl
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Zwyciêstwa ciesz¹, ale w sporcie
chodzi te¿ o coœ wiêcej
Wystartowa³a liga pi³karska w
województwie. Pierwsze mecze i
trzy zwyciêstwa naszych powiatowych dru¿yn; w IV lidze Sarmata z
Dobrej pokona³ na wyjeŸdzie Victoriê Przec³aw, w okrêgówce, równie¿
na wyjeŸdzie Œwiatowid wysoko, bo
a¿ 4:0, pokona³ Kastê Szczecin, a
Sparta Wêgorzyno na w³asnym boisku wywalczy³a cenne trzy punkty
pokonuj¹c 1:0 B³êkitnych II ze Stargardu. Rozgrywki klas A i B rusz¹ na
pocz¹tku kwietnia.
Zmiany w klubach
Mnie najbardziej cieszy zwyciêstwo Sarmaty, bo osi¹gniête - jak
dotychczas - w³asnymi si³ami. Ten
klub jest fenomenem na pi³karskiej
arenie i – proszê mi wybaczyæ –
bêdê uparcie stawia³ go innym jako
przyk³ad w³aœciwej pracy sportowej. Potrafili zorganizowac obóz
sportowy, szkol¹ dzia³aczy, modernizuj¹ bazê, prowadz¹ w³aœciw¹
pracê z juniorami, którzy regularnie
zasilaj¹ kadrê seniorów, ³¹cz¹c w
zespole doœwiadczenie z m³odoœci¹, a do tego tworz¹ fajn¹ atmosferê wokó³ klubu, czego przyk³a-

dem jest dzia³alnoœæ klubu kibiców
„Dobermani”, którzy otrzymali niedawno tytu³ najlepszego klubu kibicowskiego w rankingu portalu Ligowiec. Jest to wiêc klub w prawdziwym tego s³owa znaczeniu, gdzie
nie tylko graj¹ pi³karze, ale zrzeszaj¹ siê liczni mieszkañcy, by
wspólnie prze¿ywaæ widowiska
sportowe i to, co sport, oprócz
wspó³zawodnictwa, ze sob¹ niesie –
naukê, wychowanie, radoœæ, przyjaŸnie, budowanie lokalnej to¿samoœci.
Poruszam temat nie bez przyczyny. Kto nie zrozumia³ do tej pory,
na czym to polega, to powinny przekonaæ go fakty. Od lat twierdzê, ¿e
na tym poziomie rozgrywek nie s¹
najwa¿niejsze wyniki i awanse, lecz
w³aœnie zwyk³a praca sportowa na
rzecz w³asnego œrodowiska, nakierowana na cele, jakie powy¿ej opisa³em. Dopiero jak w tej pracy osi¹gnie siê sukcesy, przychodz¹ wyniki
i awanse. Zaczynanie od odwrotnej
strony przynosi wiêcej strat, ni¿
po¿ytku. Ci, co nie chc¹ liczyæ siê z
t¹ tward¹ regu³¹ ¿ycia, jaka obowi¹-

zuje równie¿ sport, koñcz¹ na sportowych manowcach, najczêœciej
jako wygnañcy z krainy u³udy, ale
te¿ z... w³asnych gmin i œrodowisk,
które w pewnym momencie pytaj¹ o
bilans dokonañ. I wtedy przychodzi
im s³ono p³aciæ za swoje niezdrowe
ambicje.
Najœwie¿szymi przyk³adami
pora¿ek klubów z przeroœniêtymi
ambicjami, zespo³ów zbudowanych
„pod awans”, s¹ Wybrze¿e Rewalskie i Rega Trzebiatów.
Wybrze¿e Rewalskie zajmuj¹ce
jesieni¹ ostatnie miejsce w tabeli IV
ligi, zosta³o obecnie wycofane z
rozgrywek. W pewnym momencie
w³adzom i dzia³aczom tej ma³ej
gminy, licz¹cej zaledwie 3500
mieszkañców, zamarzy³y siê wyniki
i granie w wysokich ligach. Œci¹gniêto zawodników m.in. z Pogoni
Szczecin, zatrudniono znanego trenera i awans osi¹gniêto. Dzisiaj
klub to kadrowy i finansowy wrak, z
którego wszyscy pouciekali i nie ma
komu graæ, do tego stopnia, ¿e dru¿yna zosta³a wycofana z rozgrywek,
dezorganizuj¹c ligê.

Podobnie sprawa wygl¹da z IIIligow¹ Reg¹ Trzebiatów, której,
przy bud¿ecie 800 tysiêcy z³otych,
zabrak³o nagle pieniêdzy, bo ile¿
mo¿na pakowaæ w najemników.
Klub pozwoli³ sobie nawet na prowadzenie drugiego zespo³u, który
awansowa³ do okrêgówki. Teraz,
gdy zabrak³o pieniêdzy, wycofano
dru¿ynê z rozgrywek. Najemnicy
rozpierzchli siê, zasilaj¹c inne kluby, z podobnymi ambicjami, jakby
te i wczeœniejsze przypadki niczego
nie uczy³y. Znowu jacyœ dzia³acze w
jakichœ klubach przygarn¹ najemników z nadziej¹, ¿e ci zapewni¹ im
awans, za³atwiaj¹c spore pieni¹dze
publiczne na realizacjê w³asnych
ambicji, by za kilka lat, gdy siê
skoñcz¹, obudziæ siê z rêk¹ w nocniku. Nie ma m³odych, nie ma pieniêdzy, nie ma kibiców, zostaj¹ d³ugi, pretensje, sportowa pustka.
Dlatego Sarmata jaœnieje jak
gwiazda na klubowym firmamencie,
bo wszyscy tu zrozumieli, o co w sporcie chodzi. I tego zrozumienia ¿yczê
innym klubom na otwarcie tej rundy.
Kazimierz Rynkiewicz

£obeskiego Klubu Biegacza „Trucht”

W Biegu Zaœlubin w Ko³obrzegu
nowe ¿yciówki ³obeskich biegaczy
20 marca grupa zawodników z
£obeskiego Klubu Biegacza
„Trucht” wziê³a udzia³ w XXV Biegu Zaœlubin w Ko³obrzegu. Celem
biegu by³o oprócz walorów sportowych uczczenie 66 Rocznicy Zakoñczenia Walk o Ko³obrzeg i Zaœlubin z Morzem.
W biegu na dystansie 15 km
wystartowa³o piêciu zawodników
naszego klubu, a w ogóle udzia³
wziê³o ponad 600 osób z ca³ego
kraju jak i równie¿ z zagranicy. Pogoda sprzyja³a bieganiu, nie by³o
silnego wiatru, wiêc uzyskane wyniki satysfakcjonowa³y wszystkich
uczestników z £obza. Wp³yw na
wyniki mia³a równie¿ liczna grupa
kibiców z £obza zagrzewaj¹ca do
bicia rekordów g³oœnym dopingiem
i przygotowanym transparentem z
logo i nazw¹ klubu. Kibice ulokowali siê w bardzo dobrym miejscu,
kilkadziesi¹t metrów przed met¹, a
zawodnicy przebiegali ko³o nich
trzykrotnie, gdy¿ do pokonania mie-

liœmy trzy równe pêtle po 5 km. Z
naszych klubowych „truchtaczy”
najlepszy wynik uzyska³ Robert
Ga³an 0:58:29 i zaj¹³ 61 miejsce,
nale¿y dodaæ, ¿e to jego pierwszy
start na dystansie 15 km. Nieco póŸniej na mecie zjawi³ siê Marcin
Horbacz z wynikiem 0:58:35 zajmuj¹c 64 miejsce i poprawiaj¹c
swój dotychczasowy rekord o pó³torej minuty. Trzecie miejsce wœród
³obziaków zaj¹³ Dariusz Pietrowski
z czasem 1:04:20, zajmuj¹c 150
miejsce w klasyfikacji generalnej,
poprawiaj¹c ubieg³oroczny wynik o
blisko trzy minuty. Kolejnym klubowiczem by³ Tadeusz Szuba z wynikiem 1:07:50, który zaj¹³ 201 lokatê, poprawiaj¹c ¿yciówkê o minutê,
Tomek Orysiak zamyka³ stawkê
naszych klubowych zawodników z
czasem 1:09:19, zajmuj¹c 238 miejsce, poprawiaj¹c wynik o ponad
dwie minuty. Ka¿dy startuj¹cy zawodnik otrzyma³ piêkny pami¹tkowy medal i koszulkê z nazw¹ biegu.
Po zawodach by³ tradycyjny poczê-

stunek, a po nim dekoracja najlepszych zawodników i zawodniczek.
Zwyciêzca biegu Rados³aw K³eczek z Gogolina uzyska³ rewelacyj-

ny wynik 0:46:59. Dodaæ nale¿y ¿e
nagradzano w kategorii OPEN
szeœæ osób, wœród zwyciêzców by³o
dwóch Ukraiñców i Rosjanin. (o)
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Zwyciêski pocz¹tek Sarmaty

16 kolejka
Victoria Przec³aw – Sarmata Dobra
1:2; Drawa Drawsko Pom. - Vineta
Wolin 6:2; Hutnik Szczecin – Odra
Chojna 3:1; Leœnik Rossa Manowo
– Gryf Kamieñ Pom. - 1:2; Ba³tyk
Koszalin – Darzbór Szczecinek 6:0;
Astra Ustronie Morskie – Kluczevia
Stargard 1:3; mecz Piast Chociwel –
Lech Czaplinek prze³o¿ony na 13
kwietnia.
Z powodu wycofania siê z rozgrywek Wybrze¿a Rewalskiego zespo³om przyznawny jest walkower; w
tej kolejce 3 pkt. dosta³a Ina Goleniów.

Victoria 95 Calbud Przec³aw – Sarmata Dobra 1:2 (0:0)
Wyjazdowym zwyciêstwem
pi³karze Sarmaty Dobra rozpoczêli wiosenn¹ rundê o mistrzostwo IV ligi zachodniopomorskiej. W sobotê pokonali Victoriê
Przec³aw 2:1 i tym samym podtrzymali passê zwyciêstw z t¹ dru¿yn¹ w rozgrywkach IV ligowych.
Do dru¿yny z Przec³awia po
ostatnich zawirowaniach personalnych œci¹gniêto wiosn¹ kilku weteranów boisk I ligowych, licz¹c, ¿e
swoj¹ gr¹ pomog¹ utrzymaæ Victoriê w IV lidze. Ca³kiem inn¹ strategiê na sobotni mecz przyj¹³ trener
Sarmaty Tomasz Surma, który sk³ad
swojej dru¿yny opar³ na zawodnikach bardzo m³odych. I ten m³ody
sk³ad Sarmaty w ca³ym meczu
osi¹gn¹³ wyraŸn¹ przewagê w polu
i chyba tylko brak boiskowego doœwiadczenia powodowa³, ¿e koñcowy zwyciêski wynik zosta³ ustalony
dopiero w ostatnich minutach meczu. Zawodnicy Sarmaty od samego
pocz¹tku górowali szybkoœci¹ akcji
nad maj¹cymi nadwagê zawodnikami gospodarzy, którzy w bezpoœrednich starciach z zawodnikami Sarmaty czêsto przerywali je za pomoc¹ nieczystych zagrañ. Z jednej
strony mia³o to hamuj¹cy wp³yw na
p³ynnoœæ akcji Sarmatów, z drugiej
strony zakoñczy³o siê usuniêciem z
boiska ju¿ w 53' (po drugim faulu na
wychodz¹cym na czyst¹ pozycjê
bramkow¹ Damianie Padziñskim)
Dariusza Wo³oszczuka, co prze³o¿y³o siê na os³abienie dru¿yny gospodarzy. W sumie zas³u¿one zwyciêstwo Sarmaty i mimo, i¿ w 46' po
bramce strzelonej bezpoœrednio z
rzutu ro¿nego, klub z Dobrej przegrywa³ 1:0, to koñcowy sukces goœci wydawa³ siê ca³y czas oczywisty.
I tylko ma³a skutecznoœæ Sarmatów
spowodowa³a, ¿e mecz zakoñczy³
siê tylko jednobramkowym zwyciêstwem. Ale zwyciêstwo cieszy, tym
bardziej, ¿e umocni³o Sarmatê w
górnej po³ówce tabeli.
Ju¿ w sobotê Sarmatê czeka najd³u¿szy wyjazd, do Szczecinka, na
mecz z miejscowym Darzborem.
Zespo³owi ze Szczecinka wyraŸnie
nie wiedzie siê w IV lidze, zajmuje
jedno z ostatnich miejsc, jednak o
punkty dla Sarmaty wcale nie bêdzie
³atwo. Gospodarze zrobi¹ wszystko, aby zdobyæ ich jak najwiêcej i
wyrwaæ siê ze strefy spadkowej.
Skoro jednak, ju¿ raz jesieni¹, Darzbór w Dobrej zosta³ pokonany 2:0,
to w Dobrej wierzymy, ¿e uda siê z
nim wygraæ tak¿e na wyjeŸdzie.

Galeria z meczu na www.sarmatadobra.com
Strzelcy bramek: dla Victorii
Pawe³ D¹browski (46'), dla Sarmaty
Damian Padziñski (71') i Emilian
Kamiñski (87').
Sk³ady
Victoria 95 Calbud Przec³aw:
Artur D¹browski, Adam Werra,
Dariusz Wo³oszczuk, Pawe³ Skrzypek, Wojciech Wójtowicz, Konrad
¯ebrowski, Pawe³ D¹browski, Tomasz Podobas (od 17' Damian Ludwiczak), Arkadiusz Kondraciuk,
Stanis³aw Bo¿yczko (od 57' Mateusz Szymañski), Krzysztof Zieliñski (od 73' Micha³ Kryœ), nie grali:
Adam Szymczyk, Dawid Ostrowski, Mariusz Chrab¹szcz i Grzegorz
Wojtkiewicz.

Sarmata Dobra: Sebastian Marciniak, Damian Dzierbicki, Jaros³aw Jaszczuk, Pawe³ Za³êcki, Emilian Kamiñski, Damian Padziñski,
Piotr Grochulski, Jakub Durkowski
(od 77' Maciej Garliñski), Zdzis³aw
Szw¹der (od 63' Wojciech Bonifrowski), Wojciech GuŸniczak (od
63' Wojciech Kliœ), Kamil Pacelt,
nie grali: Grzegorz Buczma, Mateusz Dzierbicki i Wojciech Dorsz.
Kartki: Dariusz Wo³oszczuk
(Victoria) czerwona 53' (druga
¿ó³ta).
Sêdzia g³ówny: Kamil Kêdzierski, sêdziowie asystenci: Grzegorz
Krupa i Patryk Kunikowski.
estan

Granie w planie
IV liga
17 kolejka 26.03 (sobota)
13.00 Gryf Kamieñ Pom. - Ina Goleniów
14.00 Leœnik Rossa Manowo – Victoria Przec³aw
14.00 Lech Czaplinek – Ba³tyk Koszalin
14.00 Darzbór Szczecinek – Sarmata Dobra
15.00 Vineta Wolin – Astra Ustronie Morskie
15.00 Kluczevia Stargard – Hutnik Szczecin
15.00 Odra Chojna – Piast Chociwel
Trzy punkty dostaje Drawa Drawsko Pom. za walkower z Wybrze¿em
Rewalskim.
Klasa okrêgowa
17 kolejka 26.03 (sobota)
15.30 Kasta Szczecin Majowe – D¹brovia Stara D¹browa
16.00 Orze³ £o¿nica – Sparta Wêgorzyno
16.00 GKS Mierzyn – Flota II Œwinoujœcie
16.00 Korona Stuchowo – Œwiatowid £obez
17.30 B³êkitni II Stargard – Wicher Brojce
27.03 (niedziela)
13.30 Ina Iñsko – Jeziorak Szczecin
17.00 Chemik II Police – Promieñ Mosty
Trzy punkty dla Ehrle Dobra Szcz. za walkower z Reg¹ II Trzebiatów,
wycofan¹ z rozgrywek.

1. Ba³tyk Koszalin
38 50:22
2. Gryf Kamieñ Pom. 38 48:25
3. Drawa Drawsko Pom.37 51:21
4. Leœnik Rossa Man. 30 33:21
5. Ina Goleniów
30 35:22
6. Astra Ustronie M.
29 40:36
7. Sarmata Dobra
28 28:25
8. Hutnik Szczecin
28 36:30
9. Vineta Wolin
24 28:26
10. Kluczevia Stargard 23 29:31
11. Odra Chojna
21 26:37
12. Lech Czaplinek
21 30:29
13. Victoria Przec³aw 18 23:30
14. Darzbór Szczec.
16 32:48
15. Piast Chociwel
12 19:30
16. Wybrze¿e Rewalskie 4 14:89

Klasa okrêgowa
Sparta Wêgorzyno – B³êkitni II
Stargard 1:0; Kasta Majowe Szczecin – Œwiatowid £obez 0:4; Wicher
Brojce – Chemik II Police 2:0; Ehrle
Dobra Szczeciñska – GKS Mierzyn
2:0; Jeziorak Szczecin – D¹brovia
Stara D¹browa 2:1; Ina Iñsko –
Orze³ £o¿nica 4:0; Flota II Œwinoujœcie – Korona Stuchowo 2:0.
Rega II Trzebiatów zosta³a wycofana z rozgrywek okrêgówki i mecze
z tym zespo³em zaliczane s¹ walkowerem. Trzy punkty otrzyma³ Promieñ Mosty.
1. Jeziorak Szczecin
39 46:14
2. Œwiatowid £obez
39 47:20
3. Ehrle Dobra Szcz.
35 40:17
4. B³êkitni II Stargard 35 46:25
5. Ina Iñsko
31 41:21
6. Wicher Brojce
27 42:36
7. Sparta Wêgorzyno 26 31:30
8. Chemik II Police
26 30:23
9. Flota II Œwinoujœcie 24 27:37
10. Promieñ Mosty
23 28:29
11. Orze³ £o¿nica
20 24:37
12. Kasta Szczecin
19 29:30
13. GKS Mierzyn
18 20:30
14. Korona Stuchowo 15 18:37
15. D¹brovia Stara D¹b. 7 12:50
16. Rega II Trzebiatów 0 27:72
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Z ¯YCIA POWIATU

Warsztaty ruszy³y

(POWIAT). Oko³o 100 osób z
terenu ca³ego powiatu zg³osi³o siê
do wziêcia udzia³u w warsztatach
rêkodzielniczych organizowanych przez Starostwo w £obzie w
ramach dzia³añ pn.”£obeska
Baba Wielkanocna – promocja
lokalnych produktów i tradycyjnych wyrobów wielkanocnych”.
W miniony pi¹tek w budynku
Zespo³u Szkó³ im. T. Koœciuszki w
£obzie, ruszy³y warsztaty rêkodzie³a: papieroplastyka i frywolitka oraz
internetowe (sprzeda¿ internetowa). W ramach papieroplastyki
uczestnicy kursów ucz¹ siê zdobienia przedmiotów technik¹ „serwetkow¹”, czyli decoupage, wykony-

wania lampionów technik¹ zatapiania roœlin w papierze, wykonywanie
kwiatów z krepy i bibu³y, wykonywania kartek okolicznoœciowych.
W ramach kursu frywolitka – haft
czó³enkowy uczestnicy poznaj¹ tajniki wykorzystania techniki haftu
czó³enkowego w wytwarzaniu serwet, bi¿uterii, ozdób itp.
Podczas warsztatów komputerowych z kolei mieszkañcy powiatu
naucz¹ siê wykorzystania Internetu
w sprzeda¿y w³asnych produktów.
Spotkanie organizacyjne odby³o
siê w pi¹tek, a po nim ruszy³y pierwsze warsztaty. Uczestnictwo w nich
jest bezp³atne. Zainteresowanie
warsztatami przeros³o oczekiwania
organizatorów.
MM

M³odzi dziennikarze z Dobrej
(£OBEZ). W miniony
czwartek goœcili w
naszej redakcji doberscy gimnazjaliœci
z ko³a dziennikarskiego. Przybyli wraz
z Gra¿yn¹ Motyliñsk¹
i Renat¹ Siegieñ.
Jest to ju¿ druga grupa m³odych
dziennikarzy z Gimnazjum w Dobrej. Poprzednia prowadzona by³a
do lipca minionego roku. Od wrzeœnia ruszy³a druga edycja i ma trwaæ
do paŸdziernika. Grupa liczy 10
osób.
- Uczniowie zadeklarowali zajêcia w danym programie na ca³y rok
szkolny. Mamy bogaty program w
ramach zajêæ dziennikarskich. Wy-

je¿d¿amy do kina, na basen, czasami organizujemy wyjazd dla kilku
grup, by uczniowie mogli zobaczyæ
i zwiedziæ wiêcej miejsc. Byliœmy
równie¿ na krêglach. Myœleliœmy o
tym, by zorganizowaæ wyjazd do
regionalnych redakcji, ale to nie jest
³atwe do zrealizowania – powiedzia³a Gra¿yna Motyliñska.
M³odzi ludzi redaguj¹ i wydaj¹ raz w miesi¹cu gazetkê „Bazgro³ek”. Wprawdzie na razie
m³odzie¿ traktuje j¹ bardziej,
jako formê zabawy, ni¿ jako
wstêp do prawdziwego dziennikarstwa, to jednak pozostaje nadzieja, ¿e uczniowie bêd¹ potrafili wykorzystaæ j¹ do innych celów, ni¿ dotychczas. Wystarczy
troszkê wiêcej odwagi i pewnoœci
siebie.
W redakcji by³a równie¿ grupa
dziennikarzy radiowych, która prowadzi radiowêze³ szkolny.
MM

tygodnik ³obeski 22.3.2011 r.

tygodnik ³obeski 22.3.2011 r.

ROZMAITOŒCI
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Sesja Rady
Zmiany op³at
Miejskiej w £obzie za wodê i scieki
(£OBEZ). 31 marca o godz.
15.30 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w £obzie odbêdzie
siê kolejna sesja Rady Miejskiej.
W ostatnim dniu marca rajcy
miejscy zadecyduj¹ o zaci¹gniêciu
d³ugoterminowego kredytu bankowego na realizacjê Przebudowy ul.
Krasickiego i ³¹cznika ulic Sawickiej i Rapackiego w £obzie. W projekcie uchwa³y czytamy, ¿e Urz¹d
Miejski zamierza zaci¹gn¹æ kredyt
d³ugoterminowy do wysokoœci 400
tys. z³. Kredyt ma byæ sp³acany z
dochodów w³asnych gminy w latach
2015 – 2017. Zadanie to uzyska³o
dofinansowanie, na poziomie 50
proc. wartoœci wydatków kwalifikowanych, z bud¿etu pañstwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Pozosta³a kwota zwi¹zana z realizacj¹ zadania ma zostaæ sfinansowana œrodkami w³asnymi Gminy, w
tym pochodz¹cymi z kredytu bankowego.
Kolejnym projektem uchwa³y
jest wyodrêbnienie w bud¿ecie gminy œrodków stanowi¹cych fundusz
so³ecki na rok 2012.
Zmieniæ siê maj¹ równie¿ szczegó³owe warunki przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i spe-

cjalistyczne us³ugi opiekuñcze oraz
szczegó³owe warunki zwolnienia
od op³at, jak równie¿ trybu ich pobierania.
Radni zadecyduj¹ równie¿ o
przyjêciu rocznego planu potrzeb w
zakresie wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych w Gminie
£obez na obecny rok.
Kolejny projekt uchwa³y, nad
którym bêd¹ dyskutowaæ radni, dotyczy uchwalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w
£obzie.
W ostatnim dniu marca oka¿e siê
równie¿, czy rajcy miejscy zaakceptuj¹ projekt uchwa³y dotycz¹cy
okreœlenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie ze
œrodków pochodz¹cych z op³at i kar
œrodowiskowych realizacji inwestycji zwi¹zanych z przy³¹czeniem
nieruchomoœci do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
£obez. Dotacja celowa przyznawana ma byæ jako czêœciowy zwrotu
udokumentowanych kosztów poniesionych na realizacjê inwestycji.
Objêty bêdzie ni¹ koszt zakupu
materia³ów i us³ug w zakresie realizacji inwestycji. Wysokoœæ dotacji
celowej na przy³¹czenie jednej nieruchomoœci ma zostaæ ustalona na
kwotê do 1.300 z³ brutto.
op

(£OBEZ). Zgodnie z przedstawionym wnioskiem taryfowym
cena wody ma spaœæ obowi¹zuj¹cej obecnie 2,55 z³/m.szeœc. brutto
do 2,52 z³/m.szeœc. brutto. (o 1,18
proc.). Maj¹ natomiast wzrosn¹æ
ceny œcieków z obowi¹zuj¹cej
4,16 z³/m.szeœc. brutto do ceny
4,28 z³/ m.szeœc. (wzrost o 2,88
proc.).
Z wniosku taryfowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w £obzie wynika, ¿e op³ata brutto za
odczyt wodomierza lokalowego ma
spaœæ z z 4,86 z³/miesi¹c do 4,83 z³/
miesi¹c czyli o 0,67 proc. Dodatkowo przy rozliczeniu nale¿noœci za
wodê i œcieki ma pojawiæ siê dla
odbiorców op³ata abonamentowa za
odczyt i rozliczenie wodomierza
g³ównego w wysokoœci 3,47 z³/mie-

WIOSNA
Bociany jy¿ s¹

Poczu³y wiosnê...

Nieletnie uciekinierki
Nadchodzi du¿ymi krokami
wiosna i jest to zauwa¿alne nie tylko
w przyrodzie, ale tak¿e w zachowaniu ludzi.
W okresie wiosennym policjanci odnotowuj¹ zwiêkszon¹ liczbê
ucieczek nieletnich, którzy chc¹
uwolniæ siê spod skrzyde³ rodziców
i pokazaæ jacy s¹ doroœli.

Tak by³o w przypadku dwóch nieletnich dziewcz¹t, które uciek³y z
domu. 15-letnia Klaudia z £obza
uciek³a z domu w sobotê rano. Policjanci znaleŸli j¹ dzieñ póŸniej w
Prusinowie. W niedzielê 15-letnia
Dominika uciek³a z domu, lecz popo³udniu sama wróci³a do miejsca
zamieszkania.
(kp)

Starostwo informuje
Z dniem 31 marca 2011 r. zmiany w dysponowaniu zespo³ów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego - nowe biuro wezwañ w Wa³czu!
W zwi¹zku z po³¹czeniem biur
wezwañ Pogotowia Ratunkowego
w Wa³czu i Drawsku Pomorskim
oraz utworzenia jednego punktu
wezwañ w Wa³czu, informujemy, i¿

z dniem 31 marca 2011 r. mieszkañcy gmin £obez i Wêgorzyno po
wykrêceniu numeru alarmowego
999 uzyskaj¹ po³¹czenie z biurem
wezwañ w Wa³czu.
Powy¿sze zmiany nie powoduj¹
zmian w funkcjonowaniu Pogotowia Ratunkowego na terenie powiatu, zespó³ wyjazdowy stacjonowaæ
bêdzie tak jak dotychczas w £obzie.

Wypalanie trawy te¿...

si¹c. Dla odbiorców posiadaj¹cych
wodomierz wody bezpowrotnie zu¿ytej op³ata abonamentowa za jego
odczyt wynieœæ ma 3,16 z³/miesi¹c.
Weryfikacja wniosku taryfowego zosta³a dokonana przez pracowników Urzêdu Miejskiego w
£obzie.
W projekcie uchwa³y dotycz¹cej zmiany op³at za wodê i œcieki
czytamy: „W przed³o¿onym przez
przedsiêbiorstwo wniosku taryfowym nie stwierdzono nieprawid³owoœci, a przedstawione koszty
zgodne s¹ z ewidencj¹ ksiêgow¹.”
Czy takiego samego zdania bêd¹
radni, w szczególnoœci odnoœnie
doœæ wysokiej podwy¿ki za œcieki,
oka¿e siê ju¿ podczas komisji bud¿etowej w tym tygodniu oraz podczas sesji Rady Miejskiej 31 marca.
MM
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Zlecê zaoranie
60 ha w okolicach
Nowogardu
Kontakt
pod nr telefonu
513 358 102

ROZMAITOŒCI
Nieodp³atnie oddam
grunty rolne do uprawy
w okolicach D³ugo³êki
Powierzchnia
od 4 do 30 ha.

tygodnik ³obeski 22.3.2011 r.

Galeria tygodnika
Maciek

Kontakt 600 432 192

Krzy¿ówka nr 12

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

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

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata „Tygodnika £obeskiego”
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 10 brzmia³o:

„Ufny kocha lepiej”
Nagrodê wylosowa³a pani Zofia Janicka z £obza.

Gratulujemy.

Foto-Klif Edward Lipa. fotografia œlubna,
plenerowa, reporta¿, szkolna, przedszkolna,
filomowanie uroczystoœæi rodzinnych.
Resko, tel. 508 285 242.

