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Jubileusz Jana Muszyñskiego

Reszczanin urodzony
w Mo³dawii skoñczy³ 90 lat
(RESKO) Pan Jan Muszyñski jest znan¹ i
szanowan¹ postaci¹
w naszym miasteczku,
jednym z najstarszych
mieszkañców Reska,
mê¿em i ojcem rodziny,
kombatantem i stolarzem na emeryturze.
10 lutego to dla Niego
dzieñ szczególny - 90
lat temu przyszed³ na
œwiat we wsi Domniaska, w województwie
Belcy w Mo³dawii.

Puchar dla
Œwiatowida,
choæ Radowia
„wym³óci³a”
zwyciêzcê

Zaskakuj¹ca
rezygnacja
dyrektora
Jacka Pietryki
1 marca
Narodowym
Dniem
Pamiêci
„¯o³nierzy
Wyklêtych”

P³yta OSB 3
18 mm - 69,60 z³
brutto - za 1 szt.
Tel. 660 657 461
602 131 760
CMYK

List do redakcji
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Przed 3 marca - 1945 roku

Kto tu kogo wyzwala³?

Druga wojna œwiatowa
jest wspólnym dzie³em Hitlera i Stalina. 1 wrzeœnia 1939
roku Rzesza hitlerowska napad³a na Polskê z zachodu, a
17 wrzeœnia Sowiety najecha³y ze
wschodu. Tajna czêœæ paktu Ribbentrop-Mo³otow zosta³a wype³niona. Polskê wymazano z mapy Europy. Atakiem na Polskê i sowietyzacjê wschodniej czêœci kraju kierowa³
Nikita Chruszczow.
Obie dyktatury mia³y czerwony
sztandar, obie budowa³y socjalizm,
obie wznosi³y obozy koncentracyjne i w dalekosiê¿nych wizjach ka¿da
z osobna panowanie nad œwiatem.
Hitler jednak przechytrzy³ Stalina,
najecha³ i zniewoli³ ZSRR wraz z
po³ow¹ œwiata. Dopiero wielka koalicja zachodnia sprzê¿ona z Rajem
Rad odwróci³a losy wojny.
Armia czerwona w parciu na zachód po przekroczeniu Wis³y funkcjonowa³a poza wszelkimi regu³ami
wojny. Mord, gwa³t, grabie¿, po¿oga
to odwet za hitlerowsk¹ agresjê. Tak
oto na drodze do Berlina 3 marca
1945 r. czerwonoarmiœci zdobyli Labes (póŸniej nazwany £obez).
Po podziale wp³ywów przez
Wielk¹ trójkê Polska w nowych granicach znalaz³a siê pod kuratel¹
Zwi¹zku Radzieckiego – sta³a siê
jego satelit¹. Dwie militarne dyktatury okrutnie zniszczy³y kraj, pañstwowoœæ, upodli³y cz³owieczeñstwo. Do normalnoœci nam jeszcze
daleko.
£obez, jak wiêkszoœæ miast po
wojnie, le¿a³ w gruzach, szczególnie
centrum. Na skraju parku pogrzebano poleg³ych Rosjan. Postawiono
marmurowe nagrobki pisane cyrylic¹. Ustawiona zdobyczna haubica
nadawa³a temu miejscu walor pamiatnika (pomnika).
Po ekshumacji grobów i przeniesieniu na cmentarz „wyzwolicieli” do
Stargardu miejsce pochówku sta³o
niezagospodarowane. Z³¹ s³aw¹ zapisa³a siê tzw. ruska dzielnica, budz¹ca postrach nie tylko wœród kobiet. Dlaczego?
Oto przyk³ady.
Wikipedia – £obez Historia:
Noc¹ 2.03 1945 koniuszy Johannes Althaus ze stadem oko³o
350 koni i Ÿrebi¹t (w tym konie
pe³nej krwi) ruszy³ na zachód, aby
w ten sposób uratowaæ przed Armi¹
czerwon¹ ³obeskie konie. W Konarzewie k. Nowogardu zostaj¹ zatrzymani przez Rosjan, gdzie postrzelony Althaus umiera 3.03.
1945 r. £obeskie konie zosta³y za-

garniête przez Rosjan i razem z m³odymi ch³opcami (Niemcy) pilnuj¹cymi stado oraz 17-tu zatrzymanymi w miêdzyczasie Francuzami (jeñcy obozów pracy) i innymi koñmi
wywiezione na Krym i w góry Kaukazu. Kobiety i m³ode dziewczêta
(prawdopodobnie Niemki i Polki)
id¹ce razem z transportem koni nie
zosta³y wywiezione wraz z koñmi,
ale w brutalny sposób zgwa³cone.
2. W natarciu na Nowogard
„czerwonoarmiœci przywi¹zali niemieckie ³¹czniczki do czo³gów, aby
s³u¿y³y im za ¿ywe tarcze” (VII wieków N. str. 52)
*
W kwietniu 1945 r. polski Rz¹d
Tymczasowy przyst¹pi³ do tworzenia administracji cywilnej na Pomorzu Zachodnim. K³opotów by³o co
niemiara, szczególnie ze strony Armii Czerwonej, która tereny te traktowa³a jako podbite ze wszelkimi tego
konsekwencjami.
Na „Ziemie Odzyskane” przybywali repatrianci z „Ziem Utraconych”
na rzecz Zwi¹zku Radzieckiego. Powraca³y zdziesi¹tkowane rodziny,
którym dane by³o prze¿yæ kaŸnie i
deportacjê na Sybir. Z akcji „Wis³a”
osiedlono tu £emków i Bojków pod
wspólnym mianem Ukraiñców.
Niemców stopniowo wywo¿ono.
¯ycie poœród zagro¿eñ i obaw
zaczê³o siê stabilizowaæ. Ch³opstwo
obci¹¿one kontyngentami dostaw
zipa³o, kolektywizacja burzy³a krew
w ¿y³ach, ch³oporobotnik cieszy³ siê
zdobyczami socjalizmu: kufajk¹ i gumofilcami. Dobra luksusowe (rowery, motocykle itp.) by³y na bony, talony przyznawane po linii partyjnej.
Zamordyzm utrwalaczy w³adzy ludowej niwelowa³a ludzka zaradnoœæ, pomys³owoœæ, cwaniactwo...
Pó³ litra wódki sta³o siê nieod³¹cznym elementem – atutem przy
za³atwianiu spraw wszelkich.
*
W latach 60-tych Nikita Chruszczow (Wielki Brat PRL-u) cementowa³ Szczecin z macierz¹ przed zakusami zachodnich imperialistów, a
³obeski aktyw partyjny fundowa³
wzorcowy pomnik przyjaŸni polskoradzieckiej pod wezwaniem „BYLIŒMY-JESTEŒMY-BÊDZIEMY”, powszechnie mówi³o siê, ¿e „Æwik³a
taszczy Ruska”. Tu odbywa³y siê
kultowe spêdy ludow³adztwa, na
których wciskano socjalistyczny
kit.
Po dekadach b³êdów i wypaczeñ
dyktatury ciemniaków nadszed³ pamiêtny Sierpieñ ’80. Buchnê³a „Solidarnoœæ”. Polska stanê³a na amen.

Ludzie podnieœli g³owy i punktowali
wszechw³adne partyjniactwo. Komuna siê sypa³a, nie pomóg³ stan
wojenny, represje, zamordyzm.
Wreszcie ostatni premier PRL-u
rzuci³ has³o: „Sztandar PZPR wyprowadziæ”, a aktorka p. Joanna Szczepkowska w okienku TV oznajmi³a:
„Dzisiaj, 4.06.’89 roku w Polsce
skoñczy³ siê komunizm”.
Zakoñczy³ siê koszmar, w którym
dziesi¹tki tysiêcy Polaków straci³o
¿ycie, zdrowie, rodziny. System
przywleczony na bagnetach odszed³ w niebyt. Pad³a ¿elazna kurtyna, demoludy wybija³y siê na niepodleg³oœæ, a CCCP rozsypa³o siê.
*
Choæ has³o o drugiej Japonii
³echta³o, a obietnica 100 milionów na
³ebka mami³o perspektyw¹ dobrobytu, entuzjazm ludzki styg³. Rych³o
okaza³o siê, ¿e zostaliœmy odarci z
solidaryzmu, grzeszna magdalenka
pokaza³a prawdziwe oblicze. „Okr¹g³y Stó³” sypn¹³ kantami. Ruszy³
wyœcig do posad i maj¹tku narodowego. Piêknie uw³aszczali siê byli
w³aœciciele PRL-u, postsolidarnoœciowe elity i co obrotniejsi kolesiowie. Pad³y kolebki „Solidarnoœci”.
Zbrodnie nie zosta³ rozliczone, dekomunizacji nie by³o, powsta³ uk³ad,
który ma siê dobrze.
*
W nowym podziale administracyjnym kraju £obez nie za³apa³ siê na
powiat. Pospolite ruszenie przyst¹pi³o do blokady torów i mezalians z
gm. Dobra przynios³y zak³adany
efekt. Powiat sta³ siê faktem, mia³o
byæ klawo. Tyle, ¿e zwi¹zek biedy z
nêdz¹ nie da profitów. Samorz¹dowo-powiatowa biurokracja dowartoœciowa³a sto³ki i administruje otaczaj¹c¹ mizeri¹. Fachowcy ruszyli
do pracy zagranicê, przyby³o samochodów i eurosierot. W³adza nie ma
pomys³u na strukturalne bezrobocie
i wszechobecn¹ patologiê, ale jest z
narodem. Utartym obyczajem w pañstwowotwórczym korowodzie ci¹gnie pod pomnik do rezerwatu komuny, gdzie klonuje zakodowany
patriotyzm z poustrojowym etosem.
„Nic siê nie sta³o. Polacy, nic siê nie
sta³o”, tyle, ¿e Ruski mocno przejecha³ rowerem przez g³owy urodzonych dzia³aczy – tak mocno – ¿e
obecnie bez przymusu jawi¹ siê aposto³ami k³amstwa zastyg³ego w betonie. Ich obrzêdowoœæ na pokaz, a
tak¿e d³ug wdziêcznoœci za to i¿:
„Komuna ich wychowa³a, wyuczy³a i da³a pracê” (T£ 49/611) to
sposób na ma³oojczyŸnian¹ petryfikacjê nowej œciemy.

Kto kogo wyzwala³?
Kto kogo niewoli³?
Kto by³ gór¹?
B¹dŸmy normalni, nie dajmy siê
ba³amuciæ pod pomnikiem zniewolenia sowieckiego. W szczególnoœci
chroñmy m³odzie¿ szkoln¹ przed
wizjami ludzi o zniewolonym umyœle.
3 marca1945 by³ li tylko dniem
zdobycia miasta przez Armiê Czerwon¹, ale nie dniem wyzwolenia. Kto
tu kogo wyzwala³, skoro na ca³e dziesiêciolecia popadliœmy w kolejny
jasyr?
M.P.
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Wybory so³eckie
Dzia³alnoœæ PCPR i PUP
w Rynowie
Sesja Rady Powiatu

w minionym roku
(£OBEZ) Na sesji radni zapoznaj¹ siê ze sprawozdaniami z dzia³alnoœci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzêdu Pracy w £obzie w minionym
roku. Zapewne nie obejdzie siê bez
informacji o nag³ej rezygnacji dyrektora SPZZOZ w Gryficach.
Szeœæ projektów uchwa³ do rozpatrzenia: zmiana statutu PCPR,
zmiany w bud¿ecie i prognozie finan-

sowej, okreœlenie zadañ, na które
przeznaczy siê œrodki PFRON; okreœlenie przystanków komunikacyjnych Powiatu udostêpnionych
przewoŸnikom i zasad oraz op³at
korzystania z nich; okreœlenie zasad
wydzier¿awiania nieruchomoœci na
okres d³u¿szy, ni¿ trzy lata lub na
czas nieoznaczony. Sesjê zakoñcz¹
interpelacje i zapytania radnych.
Obrady odbêd¹ siê w czwartek,
27 bm., o godz. 16., w starostwie. (r)

Interwencje czytelników
W odpowiedzi na interwencje
czytelników idŸmy za ciosem, zburzmy dom kultury, postawmy nowy
market, wszyscy bêd¹ zadowoleni.
WypêdŸmy m³odzie¿, bêdziemy cichym miastem. Co ta m³odzie¿ ma
robiæ? S¹ ferie, w domu kultury powinny byæ codziennie dyskoteki dla
m³odzie¿y. Nic tu dla nich nie ma.
Po³amano kilka drzewek po imprezie? Mogê zap³aciæ ze swoich podatków za nowe, nie ma problemu, to s¹
grosze. M³odzie¿ siedzi pozamykana w domach przed komputerami,
gdzie i kiedy maj¹ siê bawiæ? Mamy
ich wypêdziæ za miasto, do lasu? Od
tego jest dom kultury.
Mieszkanka £obza

Od Redakcji
Byæ mo¿e intencj¹ Czytelnika,
któremu odpowiada Mieszkanka
£obza, nie by³o to, aby nie organizowaæ w domu kultury imprez i zabaw,
ale aby np. powiadomiæ s³u¿by, ¿e
taka impreza odbywa siê, by skupiæ
patrole nocne w centrum po zakoñczeniu imprezy, w ramach prewencji.
Nikt sobie nie wyobra¿a, aby dyrektor albo osoba odpowiedzialna za
zabawê, po zakoñczonej imprezie
kontrolowa³a ka¿d¹ wychodz¹c¹
osobê. Jakby nie by³o, zakazów i
ograniczeñ w tym mieœcie jest ju¿
chyba i tak wystarczaj¹co du¿o i nie
trzeba wiêcej. Zakaz jest naj³atwiejszy, trudniej znaleŸæ kompromis.

(RYNOWO-gm. £obez). W
œrodê 26 lutego o godz. 17.00 w
autobusie gminnym odbêdzie siê
zebranie mieszkañców so³ectwa w
sprawie wyborów so³tysa.
W czêœci dotycz¹cej wyboru
so³tysa mieszkañcy zostan¹ zapoznani ze statutem so³ectwa. Po wy-

Zaproszenie

borze komisji wyborczej i zg³oszeniu
kandydatów, w g³osowaniu tajnym
mieszkañcy wybior¹ swojego przedstawiciela.
W przypadku braku wymaganej
statutem frekwencji tj. 1/5 uprawnionych mieszkañców, zebranie odbêdzie w tym samym dniu po up³ywie
30 minut. Zebranie w tym terminie
jest prawomocne bez wzglêdu na
liczbê mieszkañców obecnych na
zebraniu.
op

Funkcjonowanie
przychodni
zdrowia
w Wêgorzynie
Zapraszam mieszkañców gminy
Wêgorzyno na spotkane w sprawie
funkcjonowania przychodni zdrowia prowadzonej przez
dr Wies³awê Andrusewicz
Spotkanie odbêdzie siê 3 marca o
godz. 17.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Wêgorzynie.
Burmistrz Wêgorzyna Monika
KuŸmiñska

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

KIEROWNIKA WTWÓRNI ELEMENTÓW BETONOWYCH
SPECJALISTÊ ds. BIOMASY
KIEROWCÊ KAT. C + E
PILARZY
OPERATORA URZ¥DZEÑ LEŒNYCH
KIEROWCÊ CI¥GNIKA ROLNICZEGO
BETONIARZY
ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

Tel. 91/3971951, 509-288-386, 509-288-387
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Jak chce siê dobrze robiæ, to niestety jest dro¿ej

Dro¿sza woda, bo stara sieæ
(RADOWO MA£E). Podczas
styczniowej sesji rady Gminy w
sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju
urz¹dzeñ wodoci¹gowych na terenie Gminy Radowo Ma³e na lata
2013 – 2016 odby³a siê dyskusja na
temat wydawanych œrodków finansowych w powi¹zaniu ze wzrostem
taryf za wodê i œcieki.
W obradach sesji Rady Gminy
uczestniczy³ przedstawiciel Wodoci¹gów Zachodniopomorskich Janusz Pietruszewski, który przedstawi³ dzia³ania, jakie podejmowa³o
przedsiêbiorstwo na terenie gminny
Radowo Ma³e.
- W pomieszczeniu socjalnym
wymieniliœmy dwa okna, zamontowaliœmy oczyszczacze urz¹dzeñ,
urz¹dzenia osuszaj¹ce powietrze
kosztuj¹ wartoœæ jednorazowego
malowania urz¹dzeñ, ale ekonomiczne. Planujemy dalszy zakup tych
urz¹dzeñ i malowanie urz¹dzeñ na
pozosta³ych wodoci¹gach. Na ujêciu
Radowo Wielkie wymieniliœmy rury
noœne, agregat g³êbinowy w studni
nr 2, zamontowaliœmy wodomierz
koronowy w studni nr 1. Jesteœmy
rozliczani z wody pobranej i sprzedanej, p³acimy ochronie œrodowiska za
wodê pobran¹, jesteœmy zobligowani do instalowania dobrych urz¹dzeñ
pomiarowych. Na wodoci¹gu Borkowo – wymieniliœmy agregat w studni
nr 1, w Pogorzelicy remontowaliœmy
dach i malowaliœmy rynny. W Smorawinie nast¹pi³a awaria, która bêdzie
zwi¹zana z kosztami w tym roku,
zbiornik filtracyjny zacz¹³ ciec.
Urz¹dzenia na wiêkszoœci ujêciach s¹ doœæ stare, maj¹ce po 20-30
lat i bêd¹ wymaga³y sukcesywnej
wymiany i ta wymiana bêdzie zwi¹zana z kosztami i wspó³prac¹ ze œrodków gminnych, gdy¿ wiêkszoœæ
wodoci¹gu na terenie gminy jest
w³asnoœci¹ gminy, my prowadzimy
tylko eksploatacjê. W³asnoœci¹ zak³adu jest tylko obiekt Radowo Ma³e
z sieciami, Rogowo z sieciami i wodoci¹g Strzmiele, pozosta³e s¹ w³asnoœci¹ gminy. Gmina jest wiêc zobligowana do ponoszenia nak³adów
na wymianê i modernizacjê ujêæ. Na
sieciach wodoci¹gowych wykonanych drobne sprawy, ³¹cznie na ujêciach wody mieliœmy 22 awarie, które wymaga³y natychmiastowej pracy, zosta³y w miarê mo¿liwoœci szybko usuniête. Raczej nie mamy wiêkszych przerw w dostawie wody.
Wystêpuj¹ce przerwy w dostawie
wody wynikaj¹ w g³ównej mierze ze
strony zak³adu energetycznego,
który nie powiadamia nas o wystê-

puj¹cych awariach. Przyk³adowo
by³a sytuacja, która nie objê³a a¿ tak
mocno gminê Radowo Ma³e. W trakcie wy³¹czeñ energetycznych po
huraganie, nie mieliœmy ¿adnej informacji z zak³adu energetycznego,
nie by³o ¿adnego kontaktu, nie ma
telefonu do nikogo. Kazali dzwoniæ,
kontaktowaæ siê z biurem awaryjnym
w Szczecinie, ale to by³o niedostêpne, nieosi¹galne. Przez dwa dni nie
by³o ¿adnego kontaktu. Zg³osiliœmy
to do Urzêdu Marsza³kowskiego.
Mieli jakoœ na to wp³yn¹æ, ¿eby podaæ nam bezpoœrednie telefony do
dyspozytorów. Mamy agregaty pr¹dotwórcze, je¿eli wiemy, gdzie jest
awaria i kiedy zostanie usuniêta, to
stosujemy te agregaty, ale by³y takie
przypadki, ¿e podje¿d¿amy na wodoci¹g, przysz³a energia, a dwa inne
wodoci¹gi stoj¹ i dwa dni nie mia³y
energii. W przypadku gminy Radowo Ma³e nie mamy zabezpieczenia w
postaci agregatu pr¹dotwórczego,
ale mamy z innych gmin, które mo¿emy wykorzystaæ. Taka sytuacja powtarza siê. Posi³kujemy siê agregatami z Wêgorzyna, Brze¿na. Wyst¹pimy z proœb¹ do gminy o zakup takiego agregatu, ¿eby s³u¿y³ w sytuacjach kryzysowych – wyjaœni³ Janusz Pietruszewski.
Taryfy
Radny Zygmunt B³awzdziewicz
zwróci³ uwagê na to, ¿e rada, zak³adaj¹c wskaŸniki do bud¿etu, przyjmowa³a te zbli¿one do inflacji.
- Pañstwo w swoich kalkulacjach
przyjmujecie procenty wy¿sze –
cena wody ma wzrosn¹æ o 9,74 proc.
W planach modernizacji zwiêkszenie kosztów ma byæ o 10 tys. z³. Czy
w³aœnie tego typu podwy¿ka to pieni¹dze na tê modernizacjê?
Wyjaœnieñ udzieli³ przedstawiciel firmy Janusz Pietruszewski.
- To wzrost konieczny do modernizacji, agregaty, wymiana rur, urz¹dzenia s¹ stare, wymagaj¹ coraz
wiêkszych nak³adów. Pracujemy
efektywnej, usuwamy to, ale nic nie
jest za darmo. Jak chce siê dobrze
robiæ, to niestety jest dro¿ej.
Radny Stefan Remiœko poruszy³
kwestiê stawki abonamentowej,
wynosz¹cej 6,70 z³. - G³ównym mechanizmem produkcji wody jest hydrofornia. W takim uk³adzie, po
dwóch miesi¹cach abonament wyniesie 13,40 z³. Szczególnie boleœnie
dotyczy to osób, które zu¿ywaj¹
ma³o wody. Wyjdzie tak, ¿e abonament bêdzie dro¿szy ni¿ zu¿ycie 2-3
metrów szeœc. wody w tym okresie.
Rozumiem, ¿e posz³y pewne ustêpstwa z panem wójtem, ale czy mo¿e-

my zwróciæ siê z proœb¹ o obni¿enie
o 10 gr na abonamencie. Osobom,
które zu¿ywaj¹ wiêcej wody, koszt
abonamentu siê roz³o¿y. Natomiast
dla osób samotnych, które zu¿ywaj¹
wodê w ma³ej iloœci, czyli 3 - 4 m woda
bêdzie tañsza ni¿ abonament. Dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ do pana,
czy nie zechcia³by siê pan przychyliæ do dobrej wspó³pracy z rad¹,
obni¿enia o parê groszy na abonamencie. Je¿eli by³aby pañska wola
taka, a to s¹ niewielkie pieni¹dze,
rocznie dawa³oby to 1,8 - 2 tys. z³
rocznie – apelowa³ radny.
Janusz Pietruszewski by³ jednak
nieugiêty i wyjaœni³, ¿e w sprawie
taryfy ju¿ by³y prowadzone negocjacje, sprawy zosta³y uzgodnione.

Doda³, ¿e wysoki abonament wynika m.in. z czêstotliwoœci wystawiania rachunku, zwi¹zany jest z zakupem urz¹dzeñ inkasenckich, roznoszeniem rachunków.
- Za³o¿enia ksiêgowoœci s¹ takie,
aby rachunki by³y roznoszone raz na
miesi¹c, dla firmy by³oby to korzystniej, ale to jest niemo¿liwe do zrealizowania ze wzglêdu na robociznê i
koszty obs³ugi wykonywania tego.
Najlepiej, ¿eby nie by³o wodomierzy
i p³acone by³oby rycza³towo. Bogate kraje tak maj¹, odpada obs³uga –
odczytywanie, wystawianie rachunków, p³aci siê razem z podatkiem. U nas to jest niemo¿liwe ze
wzglêdu na nadmiar zu¿ycia wody doda³ J. Pietruszewski.
MM

UWAGA ROLNICY!
PPZ Nowamyl S.A. w £obzie zaprasza do kontraktacji
ziemniaków skrobiowych w 2014 roku.
Zapewniamy:
- wysok¹ cenê,
- dop³aty transportowe,
- dop³aty za wywi¹zanie siê z kontraktacji,
- szybk¹ i terminow¹ p³atnoœæ (do 30 dni od dostawy),
- wieloletni¹ wspó³pracê,
- kredytowanie sadzeniaków oraz œrodków ochrony roœlin.
Po uwzglêdnieniu wszystkich dop³at cena wyniesie od 1,15 z³
do 1,45 z³ za 1 kg skrobi zawartej w ziemniaku.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych warunków kontraktacji
udziela Dzia³ Kontraktacji tel. 91 881 86 24.
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MIESZKANIA

Powiat œwidwiñski

Region

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, Polska - Skandynawia, tel. 607 585
561

W centrum £obza do wynajêcia lokal u¿ytkowy 50 mkw. na biuro,
us³ugi, sklep. Tel. 691 305 860

Firma Run-Trans zatrudni kierowcê kat. C+E. Transport miêdzynarodowy. Tel 512 321 512.

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 95 mkw., w centrum
Œwidwina. Tel. 723 737 480 po
godz. 20.00

Odnajmê lokal w centrum £obza
pow. 100 mkw.. tel. 608 335 881

OPIEKUNKI Niemcy legalnie do
1400 euro mies. wymóg jêz. niemiecki komunikatywny 799-301177

Lokal u¿ytkowy w centrum £obza
obok
Pepco
wynajmê
od
01.03.2014r. ok. 30 mkw., wszystkie media, idealny na biuro, gabinet, sklep. Tel. 501 894 828.

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

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 505 972 167.
Us³ugi remontowe. Tel. 533 419
679
Powierzchnie reklamowe do wynajêcia pod baner lub billboard w
£obzie, 300 m od Lidla. Wiêcej informacji pod nr telefonu 501 894
828.
Remonty od A do Z, p³ytki, malowane, rigipsy, szpachlowanie. Tel.
690 989 273.

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

ROLNICTWO

Region
Kury i kurczêta w ró¿nym wieku, ras
Leghorn i Ogólnou¿ytkowe. Tel.
501 057 385

Powiat ³obeski
Zatrudnimy mechanika samochodowego z minimum 5 letnim sta¿em. UTECH £obez, ul.
Bema 30A. Tel. 91 397 4966

INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam pianina z gwarancj¹,
strojeniem i transportem. Tel. 604
569 342
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Powiat œwidwiñski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 692 469 894.

Region

Powiat gryficki
Wydzier¿awiê sklep pod dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w
Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 500-828-341.

Powiat œwidwiñski
Dzia³ka budowlana w Po³czynie
Zdroju - sprzedam. Tel. 600 565
719
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Powiat ³obeski
Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w Radowie Ma³ym, 56 mkw., po
gruntownym remoncie, z wyposa¿eniem, Du¿a, widna kuchnia, meble kuchenne pod zabudowê z
AGD. Balkon, piwnica. Cena do
uzgodnienia. Tel. 664 113 619
Sprzedam mieszkanie 52 mkw., 2
pokoje, kuchnia, wc, ³azienka, II p.,
pom. gospodarcze murowane z
mo¿liwoœciow¹ adaptacji na gara¿.
Cena 95.500 z³. Œwiêtoborzec. Tel.
698 941 876.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

Lokale do wynajêcia
na dzia³alnoœæ
us³ugow¹, handlow¹

KOREPETYCJE

Rewal (nowy obiekt)

Powiat ³obeski

przy tarasie widokowym ul. Klifowa

tel. kom 605 421 309
wiêcej informacji e-mail:

Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
do remontu w Œwidwinie. Tel. 600
565 719

marta@puhgama.pl

Korepetycje z matematyki dla
uczniów szko³y podstawowej i
gimnazjum. Tel. 726 315 412

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Strumykowa - dzia³ka budowlana o pow. 600 mkw - CENA 67.000 z³
£OBEZ - dzia³ka inwestycyjna o pow. 40 mkw
- CENA 50.000 z³
£OBEZ- dzia³ka budowlana o pow. 1523 mkw
- CENA 152.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
- CENA 63.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1000 mkw
- CENA 49.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 921 mkw
- CENA 59.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1011 mkw
- CENA 53.000 z³
WÊGORZYNO - dzia³ka budowlana o pow. 851 mkw - CENA 43.000 z³
WÊGORZYNO (okolica) - dzia³ka rolna o pow. 46800 mkw - CENA 79.000 z³
RESKO - dzia³ka budowlana o pow. 1013 mkw
- CENA 50.000 z³
TUCZE - dzia³ka rekreacyjna o pow. 1068 mkw
- CENA 32.000 z³
TUCZE - dzia³ka budowlana o pow. 2162 mkw
- CENA 53.000 z³
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£obescy harcerze pamiêtaj¹…
Mija ju¿ siedemdziesi¹ta pierwsza rocznica Akcji pod Arsena³em,
najs³ynniejszej operacji zbrojnej
przeprowadzonej przez Szare Szeregi. 26 marca 1943 pod Arsena³em, u
zbiegu ulic Bielañskiej, D³ugiej i
Nalewek, Grupy Szturmowe pod
dowództwem Stanis³awa Broniewskiego, Tadeusza Zawadzkiego i
W³adys³awa Cieplaka dokona³y
œmia³ego ataku na wiêŸniarkê gestapo, aby uwolniæ Jana „Rudego”
Bytnara, aresztowanego 23 marca,
który by³ brutalnie przes³uchiwany
przez hitlerowców. W wyniku tej
akcji uwolniono „Rudego” oraz
dwudziestu innych wiêŸniów przewo¿onych w wiêŸniarce. Podczas
przeprowadzania operacji ranny zosta³ przyjaciel Zawadzkiego i Bytnara – Aleksy Dawidowski. 30 marca
obaj przyjaciele „Rudy” i „Alek”
zmarli. Alek na skutek odniesionego
postrza³u w brzuch, a Rudy mia³ rozleg³e obra¿enia wewnêtrzne, które
by³y skutkiem okrutnych tortur, jakim poddali go Niemcy.
Od 1970 roku hufiec ZHP Warszawa-Mokotów organizuje ogólnopolski „Rajd Arsena³”. Upamiêtnia on bohaterów spod Arsena³u
oraz pozwala harcerzom zobaczyæ na
w³asne oczy, ¿e tamte wydarzenia
naprawdê mia³y miejsce. Aby zakwalifikowaæ siê na rajd nale¿y zrealizowaæ zadanie przedrajdowe. W tym
roku zadanie polega na przedstawie-

niu wycinka historii swojej miejscowoœci. Harcerze z Pierwszego Szczepu Ziemi £obeskiej „Czarna Jedynka”, aby poznaæ historiê w³asnej
miejscowoœci zdobyli materia³y historyczne oraz przeprowadzili wywiady z osobami, które maj¹ du¿¹
wiedzê historyczn¹ o £obzie: p. Henrykiem Musia³em, p. Bogdanem Idzikowskim, p. Kazimierzem Chojnackim, p. Wies³awem Pokomed¹, p.

Kazimierzem Rynkiewiczem. W ³obeskim liceum i gimnazjum urz¹dziliœmy wystawy zdjêæ naszego miasta
przed i zaraz po wojnie. W serwisie
YouTube udostêpniliœmy film
przedstawiaj¹cy historiê naszego
miasta „w pigu³ce” oraz film o Sydonii.
Wszystkie dzieci oraz m³odzie¿ z
£obza i okolic zaprosiliœmy do wziêcia udzia³u w konkursie plastycz-

nym „£obez widziany oczyma mojego dziadka”.
W tym roku do kwalifikacji na
Rajd Arsena³ 2014 przystêpuj¹ a¿
dwa patrole z naszego szczepu:
„Czarne Mandarynki” i „Powsinogi
£obeskie” (profile na fb).
Czuwaj!
Harcerze z Pierwszego Szczepu
Ziemi £obeskiej „Czarna Jedynka”
i Patrol „Powsinogi £obeskie”.

Zabawa karnawa³owa Oœwietl¹ gminê
seniorów
(RESKO). Przetarg na budowê
oœwietlenia ulicznego w miejscowoœciach: Gozdno, Siwkowice, Krosino, Orzeszkowo, ¯erzyno, Œwiekotki, Starogard oraz w Resku na ulicy
Wojska Polskiego wygra³ Zak³ad
Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych Jerzy Minga³³o z Gorzowa Wielkopolskiego.

(WÊGORZYNO) Nie nudzili siê
w karnawale wêgorzyñscy seniorzy. Zabawê dla nich zorganizowa³
18 lutego Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W tym roku spotkanie zosta³o
po³¹czone z akcj¹ organizowan¹
przez Burmistrz Wêgorzyna Monikê
KuŸmiñsk¹ pn. „Spotkanie ³¹cz¹ce
pokolenia”. Seniorom swój program

artystyczny zaprezentowa³y dzieci
ze œwietlicy wiejskiej w Winnikach.
Chór „Kantylena” piêknie zaœpiewa³
kilka pieœni. Odby³o siê równie¿
wspólne biesiadowanie przy suto
zastawionych sto³ach. Seniorzy poszli nawet w tany.
Dzieci do wystêpu przygotowa³a
p. Bernadeta Oniszczuk, a p. Albert
Moroz zadba³ o oprawê muzyczn¹ i
granie podczas ca³ej zabawy. (r)

W przetargu wystartowa³o
osiem firm. Firma z Gorzowa Wielkopolskiego zaoferowa³a najni¿sza
cenê: 288.990,91 z³ brutto.
W Krosinie powstanie osiem s³upów oœwietleniowych, w Orzeszkowie – 3, w ¯erzynie – 2, w Œwiekotkach 2, w Siwkowicach – 5, w Starogardzie – 11 i w Resku - 14 szt. op

Kanalizacjê wybuduje
firma z Nowogardu
(RESKO). Zosta³y ju¿ rozstrzygniête przetargi na budowê sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ciœnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowoœciach £ugowina i
Prusim oraz przy³¹czeniem do kanalizacji sanitarnej w mieœcie Resko.
Przetarg wygra³a firma TECHNO

- INVEST Sp. z o.o z Nowogardu,
która zaoferowa³a, ¿e wybuduje siec
kanalizacyjna za 2.555.000,01z³ brutto.
Wprawdzie oferta przekracza
kwotê, jak¹ gmina przeznaczy³a na
sfinansowanie zamówienia, jednak
gmina mo¿e zwiêkszyæ kwotê do
ceny oferty.
op
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Jaki los czeka teraz szpital w Resku i przychodniê w £obzie?

Zaskakuj¹ca rezygnacja dyrektora Jacka Pietryki
(GRYFICE-£OBEZ). Dyrektor szpitala gryfickiego Jacek Pietryka z³o¿y³ na rêce
Marsza³ka Województwa rezygnacjê zajmowanego stanowiska wraz z wypowiedzeniem
umowy o pracê. Wprawdzie rezygnacja nie zosta³a jeszcze
przyjêta, jednak to ju¿ tylko
formalnoœæ. Rezygnacjê z przewodniczenia Radzie Spo³ecznej
SP ZOZ z³o¿y³a równie¿ pose³
Magdalena Kochan.
Dotychczasowy dyrektor wystartowa³ w konkursie na stanowisko prezesa zarz¹du powiatowego
szpitala w Dzier¿oniowie i zakwalifikowa³ siê do drugiego etapu konkursu.
O tym, kto bêdzie dyrektorem
szpitala w Gryficach, zdecyduje Zarz¹d Województwa, po og³oszeniu
konkursu i przeanalizowaniu kandydatur. Jak siê dowiedzieliœmy, do czasu wyboru nowego dyrektora pe³nienie obowi¹zków Zarz¹d ma powierzyæ jednemu z jego zastêpców.
Rezygnacja dyrektora Jacka Pietryki wzbudzi³a ostr¹ polemikê na
forach gryfickich pod artyku³ami,
jakie ukaza³y siê na temat szpitala. W
tej kwestii wypowiedzia³ siê równie¿
starosta gryficki. W swojej wymowie s¹ podobne do ubieg³orocznych, gdy to starosta gryficki Kazimierz Saæ podj¹³ próbê odwo³ania
dyrektora Jacka Pietryki ze stanowiska dyrektora szpitala w Gryficach,
na Radzie Spo³ecznej szpitala. Przy
okazji warto zaznaczyæ, ¿e Rada Spo³eczna jest cia³em opiniotwórczym, a
nie decyzyjnym. Wówczas wiêkszoœæ przedstawicieli rady stanê³o w
obronie dyrektora i plan starosty
gryfickiego spali³ na panewce. Dyrektora broni³a równie¿ przewodnicz¹ca tej rady pose³ Magdalena Kochan, która zwraca³a uwagê na sukcesy, jakie odnosi³ dyrektor. Niedawno pose³ M. Kochan z³o¿y³a rezygnacjê z przewodniczenia radzie,
co daje du¿o do myœlenia. Rezygnacjê dyrektor t³umaczy wzglêdami
osobistymi. Jego decyzja jest jak
najbardziej na rêkê gryfickim politykom, wokó³ których nie ucich³y jeszcze echa ostatniego skandalu z alkoholem w tle. Warto pamiêtaæ, ¿e jest
to szpital wojewódzki, a nie powiatowy.
Na forach roi siê od insynuacji,
jakoby wiêkszoœæ samorz¹dowców
by³a przeciwna dyrektorowi, co jest
wierutn¹ bzdur¹ w œwietle owej nieudanej próby odwo³ania dyrektora

w roku ubieg³ym. Jest równie¿ sporo
wpisów mówi¹cych o zad³u¿eniu
szpitala na kwotê oko³o 50 milionów
z³ i o „nieudanych inwestycjach”.
„Zad³u¿enie” szpitala wynika z
podjêtych inwestycji, m.in. budowa
lotniska dla helikopterów, spalarni w
Gryficach, remont szpitala w Resku,
przychodni w £obzie. Zaci¹gniête
kredyty na ten cel sp³acane s¹ systematycznie ze œrodków w³asnych
szpitala, o czym œwiadczy dodatni
wynik finansowy na koniec roku.
Gros tych inwestycji jest finansowanych œrodkami zewnêtrznymi, czêœæ
pieniêdzy wp³ynie wiêc z refundacji
m.in. za termomodernizacjê i internet
szerokopasmowy. Na rzeczywist¹
kondycjê szpitali maj¹ wp³yw zobowi¹zania wymagalne, czyli m.in.:
wyp³aty, pieni¹dze na bie¿¹ce funkcjonowanie. Pod tym wzglêdem,
gdyby szpital wojewódzki utrzymywa³ zad³u¿enie z roku na rok, wówczas Marsza³ek zgodnie z ustaw¹
by³by zobowi¹zany do prywatyzacji
szpitala. Taka sytuacja nie ma miejsca. Dyrektor J. Pietryka na kwestiê
szpitala patrzy³ perspektywicznie,
zarówno pod wzglêdem terenu, jak i
czasu. To w³aœnie byæ mo¿e jest Ÿród³em nieporozumieñ, bo jak mo¿na
wyczytaæ na gryfickich forach wpisuj¹ce siê osoby twierdz¹, ¿e
szpital w Gryficach jest gryficki i...
powiatowy. Tym samym niektórzy
gryficzanie zarzucali dyrektorowi
zatrudnienie ludzi spoza Gryfic, maj¹c aspiracje do obsadzania szpitala
ludŸmi tylko z powiatu gryfickiego.
Nam, mieszkañcom powiatu
³obeskiego, pozostaje mieæ nadziejê,
¿e rozpoczête inwestycje i plany rozbudowy szpitala w Resku, nie spal¹
na panewce, a ksenofobiczne patrzenie niektórych gryfickich samorz¹dowców nie bêdzie mia³o istotnego znaczenia na kierunek rozwoju
gryfickiej placówki.
Rezygnacja dyrektora z funkcji w
obecnym czasie jest o tyle niekorzystna, ¿e to czas negocjacji w sprawach niektórych kontraktów.
Swojego zaskoczenia z podjêtej
decyzji nie ukrywaj¹ samorz¹dowcy
powiatu ³obeskiego, którzy podkreœlaj¹, ¿e wspó³praca z odchodz¹cym
dyrektorem uk³ada³a siê bardzo korzystnie, a plany i zamierzenia dyrektora doskonale wpisywa³y siê w
nadzieje zwi¹zane z zabezpieczeniem
zdrowotnym mieszkañców powiatu.
- Wiadomoœæ o dymisji dyrektora Jacka Pietryki jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie sk³ada dymi-

sji, bez wa¿nego powodu, dyrektor
prowadz¹cy SPZZOZ z tak jasno
sprecyzowan¹ i perspektywiczn¹
strategi¹, jak to ma miejsce w Gryficach. Telemedycyna, oparzeniówka, oddzia³ geriatryczny, centrum
wielourazowe, pediatria…, to zamierzenia realizowane b¹dŸ planowane
dla tej jednostki, dla mieszkañców
centralnej i wschodniej czêœci województwa zachodniopomorskiego,
znajduj¹cych siê poza zasiêgiem
szybkiej pomocy udzielanej przez
szpitale Szczecina. To wreszcie, po
latach rozgardiaszu i likwidacji SPZZOZ w £obzie, ustabilizowanie
opieki medycznej dla mieszkañców
powiatu ³obeskiego. Wszystko to
wsparte niezwykle skutecznym pozyskiwaniem pieniêdzy unijnych. To
wreszcie jednostka rokrocznie zaliczana do najlepiej zarz¹dzanych w
Polsce. Projektowany i realizowany
rozwój SPZZOZ w Gryficach, jako
szpitala publicznego, jest wielk¹
szans¹ dla tej czêœci województwa,
szczególnie w aspekcie problemów,
z jakim borykaj¹ siê powiaty po³o¿one na wschód od nas. Ponadto dyrektor Pietryka to osoba znakomicie
rozumiej¹ca rolê samorz¹du w prowadzeniu publicznej s³u¿by zdrowia
i potrafi¹ca tê rolê wype³niaæ po
partnersku. Prawdziwym problemem bêdzie dla nas przyjêcie dymisji
dyrektora Pietryki przez zarz¹d województwa. Mam nadziejê, ¿e zwyciê¿y racjonalna ocena dotychczasowych dokonañ i Jacek Pietryka pozostanie na zajmowanym stanowisku - powiedzia³ starosta ³obeski
Ryszard Brodziñski.
W podobnym duchu na temat
dyrektora wypowiedzia³ siê burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski.
- Pracê dyrektora Jacka Pietryki
oceniam bardzo pozytywnie. Ka¿dy
gospodarz gminy cieszy siê z inwestycji, przyczyniaj¹cych siê do
wzrostu zatrudnienia w jego gminie.
Zawsze popiera³em to, co robi³ dyrektor Jacek Pietryka, bo czas, kiedy
mo¿na inwestowaæ kiedyœ bezpowrotnie minie. Reski szpital dziêki dokonanym inwestycjom sta³ siê szpitalem na miarê XXI wieku. Gdyby dyrektor tego nie zrobi³, szpital w Resku mala³by na znaczeniu. Z pewnoœci¹ nie by³by to szpital z takimi
oddzia³ami jak obecnie, a jedynie
podstawowymi, jak to ma miejsce w
typowych szpitalach powiatowych.
Bardzo wa¿n¹ inwestycj¹ dla ca³ej gminy jest internet szerokopasmowy. Sami nie bylibyœmy w stanie
zrealizowaæ tego zadania. Jako gmina skorzystaliœmy wszyscy, pod³¹-

Dyrektor Jacek Pietryka

czaj¹c siê do zadania realizowanego
przez szpital w Gryficach. Dziêki
temu bêdziemy mogli równie¿ za³o¿yæ monitoring. Bez dyrektora nie
by³oby tego - powiedzia³ burmistrz
Reska Arkadiusz Czerwiñski.
Podobnego zdania jest burmistrz
£obza Ryszard Sola odnoœnie przychodni w £obzie. Obiekt w tej chwili
jest remontowany i ju¿ w tym roku
przychodnia mia³a byæ uruchomiona.
- O tym, ¿e dyrektor z³o¿y³ rezygnacjê, dowiedzia³em siê w ubieg³ym tygodniu. Z dyrektorem Jackiem Pietryk¹ mam kontakt i œledzê
na bie¿¹co to, co dzieje siê w przychodni. Ca³y czas na bie¿¹co by³em
informowany o postêpie prac w
obiekcie. Dyrektor mówi³ o planach
i zamierzeniach. Zak³ada³ na bazie
budynku funkcjonowanie POZ i
specjalistki. Swoje plany opiera³ na
konkursach NFZ. Ostatni¹ informacjê, jak¹ uzyska³em od dyrektora to
taka, ¿e realizacja POZ i specjalistyki
opiera³aby siê o kontrakty wieloletnie, od 2014 do 2019 roku. Nadal by³
zainteresowany, aby w budynku
przychodni funkcjonowa³a opieka
nocna i œwi¹teczna. Docelowo w
przychodni mia³ mieœciæ siê rentgen,
USG, apteka, chcia³ przenieœæ do budynku przychodni punkt pobrañ.
Spoœród specjalistyki mia³y byæ:
pediatria, fizykoterapia, chirurgia,
ortopedia, kardiologia. Dla mnie
by³a to cenna informacja z perspektywy mieszkañców gminy, bowiem u
nas specjalistów nie ma. Dziêki temu
mieszkañcy mieliby do nich dostêp.
Generalnie bardzo dobrze oceniam
wspó³pracê z dyrektorem Jackiem
Pietryk¹, zarówno jeœli chodzi o kontakty z dyrektorem, jak i podejmowane dzia³ania - powiedzia³ burmistrz
£obza Ryszard Sola.
MM
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Jubileusz Jana Muszyñskiego
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Walczyli przeciwko

¯o³nierze
Niedawno w Szczecinie odby³y
siê obchody 70. rocznicy utworzenia 27. Wo³yñskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i rozpoczêcia
„Akcji Burza”. W styczniu przypad³a tak¿e 60 rocznica rozbicia organizacji Konspiracyjne Wojsko
Polskie w Œwidwinie. 1 marca obchodziæ bêdziemy, ustanowione
przez Sejm RP, œwiêto pañstwowe
Narodowy Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”, poœwiêcony ¿o³nierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Te wszystkie
rocznice i obchody ³¹cz¹ siê ze sob¹
poprzez walkê Polaków z dwoma
agresorami w 1939 roku - Niemcami i ZSRR, podejmowan¹ tak¿e na
Pomorzu Zachodnim. Warto przybli¿yæ te ma³o znane dzieje.

(RESKO) Pan Jan Muszyñski
jest znan¹ i szanowan¹ postaci¹ w
naszym miasteczku, jednym z najstarszych mieszkañców Reska,
mê¿em i ojcem rodziny, kombatantem i stolarzem na emeryturze. 10
lutego to dla Niego dzieñ szczególny - 90 lat temu przyszed³ na œwiat
we wsi Domniaska, w województwie
Belcy w Mo³dawii.
Z tej okazji ¿ona Aniela, córki
Magdalena i Agnieszka oraz syn
Piotr sprawili jemu ogromn¹ niespodziankê, zapraszaj¹c na jubileuszow¹ uroczystoœæ wa¿nych dla
Pana Jana goœci. Uroczystoœæ ta
rozpoczê³a siê msz¹ œw. w intencji
Jubilata odprawion¹ w Sanktuarium
Maryjnym, po której wszyscy przeszli do restauracji Mozaika, gdzie
odby³y siê g³ówne uroczystoœci.
Zaproszenia na spotkanie otrzymali ci, z którymi Jubilat wspó³pracuje jako prezes Ko³a Kombatantów w
Resku : Burmistrz Reska Pan Arkadiusz Czerwiñski z ma³¿onk¹ Renat¹
oraz Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Pani Barbara Basowska z mê¿em
Tadeuszem. Zaproszenie przyjêli
tak¿e kombatanci, a zarazem koledzy
Jubilata: Pan Piotr Strojny i Pan Stanis³aw Sobuœ z ma³¿onk¹. Jako mistrz
stolarstwa - czynnie pracuj¹cy w
zawodzie 70 lat - Pan Jan goœci³ 5. z
13. swoich uczniów, których wykszta³ci³ na czeladników. ¯eby
uczciæ ten dzieñ, na zaproszenie
odpowiedzieli przyjaciele i bliscy
znajomi, którzy przyjechali równie¿ z

Norwegii, Szkocji i Rosji, s¹siedzi,
chrzeœnica z Niemiec i niezawodna
rodzina ma³¿onki. Niestety na tê uroczystoœæ nie mog³a przybyæ rodzina
Jubilata z Mo³dawii.
Porucznik Jan Muszyñski otrzyma³ list gratulacyjny od Kombatantów z Zachodniopomorskiego Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, w którym wraz z
¿yczeniami nieustaj¹cego zdrowia i
pogody ducha na nastêpne lata,
wyra¿ono wdziêcznoœæ i szacunek
za wszystkie dokonania w czasie II
wojny œwiatowej: udzia³ w bitwie o
Warszawê i Wa³ Pomorski, a potem w
operacji berliñskiej, a¿ po £abê, oraz
za zaanga¿owanie na rzecz œrodowiska kombatanckiego.
Do tych ¿yczeñ do³¹czyli wszy-

scy obecni na uroczystoœci goœcie.
Nie by³o koñca gratulacjom, uœciskom, a ze strony szanownego Jubilata podziêkowañ za przyjêcie zaproszeñ, za kwiaty i prezenty. By³ tort,
toasty, wspomnienia i mnóstwo
œmiechu, taneczna muzyka przeplatana mozaik¹ melodii wojskowych.
To by³ dzieñ Pan Jana, którego
wszyscy podziwiali, bo mimo 90 lat
jest wci¹¿ aktywny, optymistycznie
i pozytywnie nastawiony do ¿ycia i
ludzi, a podczas uroczystoœci by³
pe³en si³ i humoru.
I my tam by³yœmy, zaszczycone
zaproszeniem... Du¿o zdrowia i si³ na
dalsze lata Panie Janie i wspó³pracy
takiej jak dotychczas. Dziêkujemy...
Dyrektor Centrum Kultury w
Resku Jolanta Furman i wicedyrektor Alicja Tichanów z ma³¿onkami

Rocznicowym obchodom w
Szczecinie towarzyszy³a wystawa
pn. „Ostatni zryw zbrojny w obronie
to¿samoœci Kresów”. Wydaje siê
jednak, ¿e zawê¿a ona perspektywê
do ówczesnych kresowych ziem
polskich, podczas gdy Akcja Burza
by³a zrywem zbrojnym w obronie
to¿samoœci Polski, jako pañstwa niepodleg³ego. Armia Krajowa, która
stworzy³a w czasie okupacji podziemne pañstwo, kontynuuj¹ca tradycje Wojska Polskiego, zaplanowa³a Akcjê Burza, która by³a ostatni¹
prób¹ odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Odtworzenie struktur
polskiej armii w kszta³cie przedwojennym mia³o podkreœlaæ ci¹g³oœæ
Polskich Si³ Zbrojnych i stawia³o
Armiê Krajow¹ jako uczestnika dzia³añ wojennych, wystêpuj¹cego w
charakterze alianta, jednego z
uczestników walk z Niemcami. Wobec zbli¿aj¹cego siê frontu wojsk
sowieckich AK postawi³a pod broñ
oko³o 100 tysiêcy ¿o³nierzy. Akcja
Burza rozpoczê³a siê 4 stycznia 1944
r. na Wo³yniu, w momencie przekroczenia wojsk radzieckich przedwojennej granicy polskiej. Polacy mieli
wypieraæ z miast i miasteczek Niemców i witaæ armiê czerwon¹ jako
gospodarze tych ziem.
Tu by³a i jest Polska
Jednoczeœnie wobec nieuznawania przez Rz¹d RP na uchodŸstwie
nielegalnych, w œwietle prawa miêdzynarodowego, aneksji dokonanych 1 i 17 wrzeœnia 1939 r. na terytorium Polski, oddzia³y Wojska Polskiego i reprezentanci administracji
cywilnej Polskiego Pañstwa Podziemnego wystêpowaæ mieli wobec
w³adz sowieckich jako przedstawiciele legalnych w³adz Rzeczypospolitej na jej terytorium traktatowym.
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NARODOWY DZIEÑ PAMIÊCI „¯O£NIERZY WYKLÊTYCH”

dwóm wrogom Polski

Wyklêci na Pomorzu Zachodnim
Armia Krajowa rozpoczê³a walkê z
Niemcami równolegle z nacieraj¹cymi wojskami radzieckimi, ale te¿ wi¹za³a si³y niemieckie, dzia³aj¹c na zapleczu frontu.
To by³a ostatnia próba uœwiadomienia w³adzom radzieckim i œwiatu,
¿e na wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach Polski, w granicach sprzed 1939 roku, gospodarzami s¹ Polacy. Próba ta militarnie okaza³a siê sukcesem, ale nie powiod³a
siê politycznie, wobec zdrady interesów Polski przez pañstwa zachodnie i podjête przez Sowietów represje
wobec ¿o³nierzy AK.
Sowieci wyzwalaj¹
Du¿y wp³yw na nieosi¹gniêcie
celów akcji „Burza” mia³y dzia³ania
sowieckich s³u¿b bezpieczeñstwa
NKWD i kontrwywiadu wojskowego Smiersz, wkraczaj¹cych na ziemie
polskie wraz z oddzia³amiArmii Czerwonej. Dochodzi³o do aresztowañ,
rozbrajania i rozstrzeliwañ ¿o³nierzy
AK. Aresztowanych przymusowo
wcielano do Armii Berlinga, a oficerów wywo¿ono w g³¹b Rosji. Czêsto
robiono to podstêpnie, zapraszaj¹c
dowódców oddzia³ów AK na rozmowy, podczas których nastêpowa³y
aresztowania.
Na przyk³ad w okrêgu lubelskim
dosz³o do podstêpnego rozbrojenia
trzech dywizji Armii Krajowej. W
czasie wspólnej ofensywy z Armi¹
Czerwon¹ w stronê Warszawy, zosta³y one otoczone przez wojska
sowieckie, zatrzymanych ¿o³nierzy
polskich wys³ano transportami na
wschód, a 2,7 tys. z nich do obozu
koncentracyjnego na Majdanku,
sk¹d wiêkszoœæ trafi³a na Sybir. Szacuje siê, ¿e na skutek dzia³añ sowieckich s³u¿b bezpieczeñstwa w
wiêzieniach i obozach zamkniêto 50
tys. ¿o³nierzy AK, uczestnicz¹cych
w akcji „Burza”.
Skutki sowietyzacji Polaków
Wojna o niepodleg³oœæ Polski
nie skoñczy³a siê wraz z „wyzwoleniem” niesionym przez Armiê Czerwon¹. Jednego pokonanego wroga
zast¹pi³ drugi, który przecie¿ by³ ju¿
Polakom znany z agresji 17 wrzeœnia
1939 r. i wczeœniejszego paktu o rozbiorze ziem polskich, podpisanego
przez Ribbentropa i Mo³otowa. Niestety, poprzez przeprowadzon¹ po
wojnie sowietyzacjê Polaków do
dziœ pokutuje mit o wyzwoleniu nas
przez Armiê Czerwon¹, a swoje skutki przynosi indoktrynacja „antyfaszystowska”, na tle której bolszewizm mia³ jawiæ siê jako niewinna
idea spo³eczna, chocia¿ spowodo-

wa³ œmieræ o wiele dziesi¹tków milionów ludzi wiêcej. Z tej indoktrynacji
wynika, ¿e do dziœ 1 wrzeœnia obchodzimy oficjalnie napaœæ Niemców na
Polskê, ale ju¿ nie pamiêtamy o napaœci ZSRR dokonanej 17 wrzeœnia, co
dla Polaków powinno byæ wydarzeniem tej samej rangi, gdy¿ by³a to realizacja tego¿ paktu, zawartego 23
sierpnia 1939 r., bez którego inaczej
potoczy³yby siê losy œwiata.
Do dzisiaj pojawiaj¹ siê oficjalne
przekazy (na przyk³ad lewicowy
„Przegl¹d”), jakoby po wojnie komuniœci polscy zdobyli w³adzê w
kraju w wyniku wygrania „wojny
domowej”, czyli rozstrzygnêli losy
kraju w wewnêtrznej rozgrywce militarnej i politycznej (wygrane „wybory”). Nie ma to nic wspólnego z rze-

miaru podarowaæ nam cokolwiek.
Tym bardziej, ¿e ide¹ komunizmu
by³o „wyzwolenie” ca³ego œwiata.
Wobec masowych aresztowañ, rozstrzeliwañ i wywózek, ¿o³nierze
wszelkiej proweniencji niepodleg³oœciowej musieli zejœæ do podziemia.
Dzia³alnoœæ podziemn¹ podejmowali równie¿ m³odzi ludzie, tak¿e na
Pomorzu Zachodnim. Nie przynios³a
ona konkretnych efektów materialnych, ale w sferze politycznej stanowi³a dowód na ¿ywotnoœæ niepodleg³oœciowych aspiracji spo³eczeñstwa polskiego pod rz¹dami komunistów. Z jednej strony obna¿a³a fa³sz
g³oszonych przez PPR i PZPR idei
„demokratycznych”, z drugiej tworzy³a „pamiêæ” spo³eczn¹, co zaowocowa³o ruchem „Solidarnoœci” i

Zachowany fragment plakatu wykonanego przez m³odzie¿
z organizacji Polska M³odzie¿ Patriotyczna - Armia Krajowa
w Œwidwinie. Pe³ny tekst brzmia³: „Polacy patrioci - z dniem
Nowego Roku ¿yczymy Wam, aby ka¿dy z Was doczeka³ dnia
swobody i wolnoœci nazej Ojczyzny. AK”. Z archiwum IPN

czywistoœci¹, co pokazuje choæby
los ¿o³nierzy AK, bior¹cych udzia³ w
Akcji Burza. W œwietle dokumentów
dotycz¹cych instalowania komunizmu w Polsce, bez pomocy wojsk
sowieckich by³oby to niemo¿liwe.
Poœwiadcza to równie¿ los 600 ¿o³nierzy podziemia niepodleg³oœciowego z okolic Augustowa, których
ujêto w tzw. ob³awie augustowskiej,
jak¹ przeprowadzi³y w lipcu 1945 r. (a
wiêc ju¿ po wojnie i na terytorium
Polski) NKWD i Smiersz wraz z wydzielonymi oddzia³ami LWP i UB.
Ludzie ci zaginêli bez wieœci i uwa¿a
siê, ¿e zostali zamordowani w ZSRR
metod¹ „katyñsk¹”.
Powojenna kontynuacja walki
z kolejnym wrogiem
Dla Polaków walcz¹cych podczas okupacji z Niemcami, ich kapitulacja nie oznacza³a zakoñczenia
walki o niepodleg³oœæ. Do kraju
wkroczy³ drugi okupant, ten z 17
wrzeœnia 1939 r. Co prawda przepêdzi³ Niemców, ale wcale nie mia³ za-

ustanowieniem Narodowego Dnia
Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”.
Na Pomorzu Zachodnim, z powodu zasiedleñ i przesiedleñ na te ziemie, nie istnia³y struktury Polskiego
Pañstwa Podziemnego. Trudno je
by³o stworzyæ, gdy¿ aparat pañstwowy by³ na tych ziemiach od
pocz¹tku budowany przez PPR oraz
komunistów, wysy³anych tu przez
ich macierzyst¹ organizacjê. Po prostu dzia³acze dostawali polecenie
lub zg³aszali siê na ochotnika i przyje¿d¿ali na Pomorze budowaæ nowy
ustrój. Istotn¹ rolê odgrywa³y tu
równie¿ komendantury armii radzieckiej. Szybko zaczêto tworzyæ
urzêdy bezpieczeñstwa i milicjê. Na
pocz¹tku 1946 roku w milicji w województwie szczeciñskim pracowa³o
ju¿ 3723 ludzi. Na przyk³ad w powiecie bia³ogardzkim, do którego nale¿a³ Œwidwin, by³o a¿ 196 pracowników mundurowych i cywilnych, w
Drawsku – 176, w £obzie – 157.
Warto pamiêtaæ, ¿e referaty UB a¿ do
1955 r. znajdowa³y siê w ka¿dym za-

k³adzie gospodarki narodowej.
Nie jesteœmy band¹
Wszystkie dziedziny ¿ycia by³y
poddane pe³nej kontroli. W tej sytuacji dzia³alnoœæ niepodleg³oœciowa
by³a niszczona w zarodku. Mimo
wszystko ludzie ci¹gle j¹ podejmowali, nawet w latach 50., okresie najwiêkszego terroru politycznego. UB
i MO walczy³a z „wrog¹ reakcj¹”,
nazywaj¹c ugrupowania niepodleg³oœciowe „bandami”.
S³ynny mjr Zygmunt Szendzielarz „£upaszka” tak odpowiedzia³ na
te obelgi: (fragment ulotki z marca
1946 roku jego autorstwa): „Nie jesteœmy ¿adn¹ band¹, tak jak nas
nazywaj¹ zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteœmy z
miast i wiosek polskich [...] My
chcemy, by Polska by³a rz¹dzona
przez Polaków oddanych sprawie i
wybranych przez ca³y Naród, a ludzi takich mamy, którzy i s³owa g³oœno nie mog¹ powiedzieæ, bo UB
wraz z klik¹ oficerów sowieckich
czuwa. Dlatego te¿ wypowiedzieliœmy walkê na œmieræ lub ¿ycie tym,
którzy za pieni¹dze, ordery lub stanowiska z r¹k sowieckich, morduj¹
najlepszych Polaków Domagaj¹cych siê wolnoœci i sprawiedliwoœci.”
Warto wiedzieæ, ¿e jego 2. szwadron 5 Wileñskiej Brygady AK zapuœci³ siê nawet na tereny naszego
województwa, ale o tym w nastêpnych odcinkach.
W naszym regionie
W Œwidwinie w 1951 r. zawi¹za³a
siê organizacja niepodleg³oœciowa
Konspiracyjne Wojsko Polskie. Minê³o w³aœnie 60 lat, gdy w styczniu
1954 r. jej cz³onkowie zostali aresztowani. Jednak nie by³y to pierwsze
wyroki, jakie zapad³y w tym mieœcie
za tak¹ dzia³alnoœæ. 23 czerwca 1948
r. Wojskowy S¹d Rejonowy w Szczecinie skaza³ 4 cz³onków nielegalnej
organizacji „Armia Krajowa” na kary
od 3 do 6 lat i dwóch pomocników tej
organizacji na rok oraz 3 lata wiêzienia. Jej cz³onkami byli uczniowie
Pañstwowego Liceum Pedagogicznego w Œwidwinie, a do „duchowych
przywódców” zaliczono dyrektora
szko³y. Takie organizacje powsta³y
w Z³ocieñcu, Gryficach, Szczecinku,
Stargardzie Szczeciñskim. Powstawa³y w prawie wszystkich powiatach województwa, o czym napiszê w
kolejnych odcinkach. Dlaczego nie
znamy w³asnej historii? Na to pytanie musimy odpowiedzieæ sobie
wszyscy.
Kazimierz Rynkiewicz
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1 MARCA NARODOWYM DNIEM PAMIÊCI
Nie dajmy zgin¹æ poleg³ym
Zbigniew Herbert
Przez ostatnie 250 lat w historii
Polski kluczow¹ rolê odgrywa³y osoby
walcz¹ce o niepodleg³oœæ Ojczyzny.
Niektórzy z nich to ówczeœni ¯o³nierze
Wyklêci. Kazimierz Pu³aski - regimentarz i genera³, marsza³ek Konfederacji Barskiej (1768 – 1772), obroñca
Jasnej Góry przed wojskami rosyjskimi (13.12.1770 – 14.01.1771), walczy³
o wolnoœæ Ameryki. Za dzia³alnoœæ w
konfederacji skazany zaocznie na karê
œmierci. Ucieka do Francji, a póŸniej do
Ameryki, twórca kawalerii amerykañskiej. Zgin¹³ w 34 roku ¿ycia, prowadz¹c oddzia³ kawalerii do walki pod
Savannach (11.10.1779). W 150 rocznicê Jego œmierci w pierwsz¹ niedzielê
paŸdziernika odbywaj¹ siê uroczyste
parady, najwiêksza z nich na 5. Alei w
Nowym Jorku. Jest to Dzieñ Pamiêci
Genera³a Pu³askiego. 8 listopada 2009
roku prezydent USA Barack Obama
podpisa³ rezolucjê nadaj¹c¹ poœmiertnie honorowe obywatelstwo Kazimierzowi Pu³askiemu. Do dzisiaj tylko siedem osób niebêd¹cych obywatelami
USA otrzyma³o tak zaszczytny tytu³.
Piotr Jacek Wysocki, porucznik
armii carskiej, mimo z³o¿onej przysiêgi
na wiernoœæ carowi, przez dwa lata tworzy³ tajny zwi¹zek niepodleg³oœciowy.
29 listopada 1830 roku na czele kadetów,
id¹c na Belweder, rozpocz¹³ powstanie,
nazwane póŸniej Powstaniem Listopadowym. W powstaniu otrzyma³ stopieñ
pu³kownika. Aresztowany zosta³ skazany na zes³anie na Syberiê do Irkucka, tam
podejmuje nieudan¹ próbê ucieczki. Po
trzeciej takiej próbie przykuty do taczki
by³ kator¿nikiem w kopalni miedzi w
Nerczyñsku. Po 27 latach katorgi wraca
do kraju, umiera w 78 roku ¿ycia.
W 1863 roku wybucha Powstanie
Styczniowe, w którym jednym z dyktatorów by³ Romuald Traugutt. Jako
sztabskapitan armii carskiej bierze
udzia³ w t³umieniu Wiosny Ludów na
Wêgrzech. To zdarzenie oraz walka na
Krymie z Turkami bardzo mocno wp³ynê³y na podjêcie decyzji o wypowiedzeniu pos³uszeñstwa wojsku carskiemu,
gdzie dos³u¿y³ siê stopnia podpu³kownika. Romuald Traugutt skazany przez
Rosjan na karê œmierci zostaje powieszony na stokach Warszawskiej Cytadeli. W
powstaniu ginie 30 tysiêcy m³odych ludzi, 40 tysiêcy zosta³o zes³anych na
Syberiê. Wielu Polaków bohatersko
walczy³o w I wojnie œwiatowej (w tym
roku mija setna rocznica wojny), w wojnie polsko-radzieckiej roku 1920. 19 lat
po tym konflikcie przychodzi 50-letni
okres wielkiej próby dla narodu polskiego. 1 wrzeœnia 1939 roku Niemcy rozpêta³y II wojnê œwiatow¹, napadaj¹c na
Polskê. 17 wrzeœnia 1939 roku wschodnie rubie¿e Ojczyzny zaatakowa³y wojska radzieckie. By³y to skutki tajnego
uk³adu Ribbentrop – Mo³otow. Ponad
250 tysiêcy polskich ¿o³nierzy ZSRR
wzi¹³ do niewoli. Setki tysiêcy Polaków
Rosjanie wywieŸli do gu³agów Syberii i

Kazachstanu. W ramach akcji „AB”
Niemcy i Rosjanie niszczyli inteligencjê
polsk¹ i ich rodziny. 13 kwietnia 1943
roku odkryto masowe groby polskich
oficerów w Katyniu. Obecnie ocenia
siê, ¿e zosta³o zamordowanych 23 tysi¹ce oficerów w ró¿nych miejscach
kaŸni.
W 1943 roku, w zwi¹zku z niemieckimi klêskami na wschodzie, dowództwo Armii Krajowej rozpoczê³o tworzenie struktur na wypadek okupacji
ziem polskich przez Zwi¹zek Radziecki. Samoobronê i podtrzymywanie
morale Polaków mia³a stanowiæ organizacja NIE. Jednak si³y AK zosta³y bardzo uszczuplone po Akcji Burza i w
Powstaniu Warszawskim. 7 maja
1945 roku rozwi¹zano NIE i powo³ano
now¹ organizacjê Delegaturê Si³
Zbrojnych na Kraj, któr¹ po kilku
miesi¹cach zast¹piono Ruchem Oporu
bez Wojny i Dywersji „Wolnoœæ i
Niezawis³oœæ”, w skrócie WiN. W tym
czasie w kraju szala³ okrutny terror
NKWD i polskich si³ bezpieczeñstwa.
W najwiêkszym okresie dzia³alnoœci
WiN liczy³a ok. 30 tysiêcy ludzi. Ju¿ w
1945 roku NKWD i Urz¹d Bezpieczeñstwa utworzy³y Centraln¹ Komisjê Likwidacyjn¹ Armii Krajowej, zwrócono
siê z apelem o ujawnianie siê i korzystanie z amnestii. Amnestia by³a bardzo
perfidn¹ gr¹, s³u¿by bezpieczeñstwa
obiecywa³y „³askê”, a przecie¿ ¿o³nierze AK nie pope³niali przestêpstw
przeciwko narodowi. Tajne instrukcje
nakazywa³y ujawnionych ¿o³nierzy
„internowaæ i odosobniæ”. Obietnicami,
groŸbami oraz torturami zmuszano dowódców do ujawniania swoich ¿o³nierzy. 50 tysiêcy Akowców skorzysta³o
z amnestii w 1945 roku; ponad 77 tysiêcy z amnestii w 1947 roku. W tym okresie 50 tysiêcy polskich patriotów zes³ano na Sybir, nie wszyscy m³odzi ludzie
wrócili. W latach 1945 – 1956 s¹dy
wyda³y ponad 8 000 kar œmierci, wykonano ok. 5 000 wyroków œmierci. Prawie 25 000 polskich patriotów zosta³o
zamordowanych w wiêzieniach (rzekome ucieczki, choroby) oraz w sposób
skrytobójczy ludzi bêd¹cych na wolnoœci. W tym okresie 300 000 ludzi wiêziono lub przetrzymywano w obozach
pracy. Przez dziesi¹tki lat pamiêæ o ¿o³nierzach i dzia³aczach niepodleg³oœciowych by³a skrywana przed Polakami.
Niektóre ksi¹¿ki, gazety oraz radio

Romuald Traugutt

Piotr Wysocki

Zygmunt Szendzielarz

opluwa³y bohaterów. Ich nazwiska i
czyny mia³y pójœæ w zapomnienie.
Trzeba przyznaæ, ¿e propaganda okaza³a siê skuteczna i wiele lat up³ynie,
zanim poznamy historiê prawdziw¹
tamtych lat, niektórzy twierdz¹, ¿e nigdy.
Cztery lata temu po raz pierwszy
obchodzono w Polsce Dzieñ Pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyj¹³ Ustawê o ustanowieniu 1. marca Narodowym Dniem
Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych” upamiêtniaj¹c rocznicê stracenia kierownictwa IV Zarz¹du WiN.
1marca 1951 r. w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie zabito Karola
£ukasza Ciepliñskiego, Mieczys³awa Kawalca, Józefa Batorego,Adama
£azarowicza, Franciszka B³a¿eja
Chmiela i Józefa Rzepkê. Opisuj¹c te
wydarzenia warto poznaæ niektóre losy
bohaterów tamtych lat.
W ksi¹¿ce „Six Faces of Courage”
brytyjski historyk profesor Michael
Foot w 1978 roku zaliczy³ rotmistrza
Witolda Pileckiego do szeœciu najodwa¿niejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny œwiatowej. Rotmistrz
Wojska Polskiego pseudonim „Witold”,
Druh”, ¿o³nierz Armii Krajowej,wiêzieñ i organizator ruchu oporu w Auschwitz – Birkenau, uczestnik Powstania Warszawskiego, stracony w 1948
roku. Wychowywany w bardzo patriotycznej rodzinê, w wieku 13 lat wstêpuje do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Walczy w wojnie polsko – rosyjskiej
(1919 – 1921). Jednak najbardziej poruszaj¹ce fragmenty Jego ¿ycia dotycz¹ II
wojny œwiatowej i okresu powojennego. Pilecki w 1940 roku przedstawi³

swoim prze³o¿onym plan przedostania
siê do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w celu poznania
zasad jego funkcjonowania oraz zorganizowania tam ruchu oporu. Dobrowolnie „wchodzi” do ³apanki, której ofiary
bêd¹ wys³ane do tego obozu. 26 kwietnia 1943 roku Witold Pilecki ucieka z
Auschwitz, jego raporty jako pierwsze
donosi³y o Holokauœcie w Polsce. Po
upadku Powstania Warszawskiego i
pobycie w obozie jenieckim wstêpuje
do II Korpusu gen. W³adys³awa Andersa. Na jego rozkaz Pilecki w paŸdzierniku 1945 roku wraca do kraju, by prowadziæ dzia³ania wywiadowcze na
rzecz ¿o³nierzy wiêzionych w obozach
NKWD oraz deportowanych na Syberiê. Nie zareagowa³ na rozkaz Andersa
polecaj¹cy Mu opuszczenie Polski w
zwi¹zku z zagro¿eniem aresztowaniem. 8 maja 1947 roku rotmistrz Witold
Pilecki zosta³ aresztowany i poddany
okrutnym torturom. Rodzina szuka³a
dla Niego ratunku, docieraj¹c do by³ych
wiêŸniów Auschwitz, Józefa Cyrankiewicza i Lucjana Motyki. Nic to nie da³o,
15 maja 1948 roku skazano Witolda
Pileckiego na karê œmierci. Do nadzoruj¹cego proces Witold Pilecki napisa³ w
liœcie w 1947 roku: „Bo choæby mi przysz³o postradaæ me ¯ycie – Tak wolê –
ni¿ ¿yæ, a mieæ w sercu ranê”. Wyrok
wykonano 25 maja 1948 r. Przez wiele
lat czyniono starania, ¿eby zapomniano o tym bohaterze. W 2006 roku otrzyma³ poœmiertnie Order Or³a Bia³ego, 7
maja 2008 r. Senat Rzeczypospolitej
Polskiej podj¹³ uchwa³ê w sprawie
przywrócenia pamiêci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza
Witolda Pileckiego. W 2013 roku zosta³

El¿bieta Zawacka „Zo”

El¿bieta Zawacka 1943
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„¯O£NIERZY WYKLÊTYCH”

Józef Kuraœ „Ogieñ”

Kazimierz Pu³aski

Hieronim Dekutowski

Proponujê nowe rondo na skrzy¿owaniu ulic Segala
i Niepodleg³oœci nazwaæ „Rondem ¯o³nierzy Wyklêtych”
awansowany do stopnia pu³kownika.
Jak¿e tragiczne by³y losy m³odziutkiej sanitariuszki 4 szwadronu 5 Brygady Wileñskiej Danuty „Inki”zamordowanej w Gdañsku 28 sierpnia 1946
roku, kilka dni przed ukoñczeniem 18
lat! Mimo tortur nie wyda³a nikogo.
Dyspozycyjny s¹d oskar¿y³ J¹ o rzekome wydanie rozkazu zamordowania
dwóch pracowników UB, wziêtych do
niewoli przez partyzantów.
Jan Rodowicz ps. „Anoda” harcmistrz Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego,
¿o³nierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej oraz Delegatury Si³ Zbrojnych na
Kraj, porucznik. By³ harcerzem 23 Warszawskiej dru¿yny im. Boles³awa
Chrobrego. Razem z Nim byli w niej
Tadeusz Zawadzki „Zoœka”, Aleksander Dawidowski „Ali”, Jan Bytnar „Rudy”. Jan Rodowicz zda³ maturê
na tajnych kompletach oraz podchor¹¿ówkê i otrzyma³ stopieñ plutonowego
podchor¹¿ego. Bra³ udzia³ w licznych
akcjach bojowych, najbardziej znana
jest akcja o kryptonimie „Meksyk II”
26 marca 1943 roku, bardziej znana jako
Akcja pod Arsena³em – odbicie z r¹k
gestapo harcmistrza Jana Bytnara „Rudego”. Za tê akcjê „Anoda” otrzyma³
Krzy¿ Walecznych. Od lat w tym dniu
harcerze z ca³ej Polski w eliminacjach do
udzia³u w Rajdzie „Arsena³”, w tym
roku dwie grupy harcerzy z £obza
walcz¹ o ten zaszczytny udzia³. Harcmistrz Jan Rodowicz w czasie Powstania Warszawskiego walczy³ w kompanii „Rudy” batalionu „Zoœka” w ramach
Zgrupowania Kedywu podpu³kownika
Jana Mazurkiewicza ps. „Rados³aw”.
Trzykrotnie ranny odznaczony za walkê Krzy¿em Srebnym Orderu Virtutu

Kazimierz Moczarski

Military V klasy. Po wojnie by³ ¿o³nierzem podziemia niepodleg³oœciowego.
Razem z harcerzami batalionu „Zoœka”
zajmowa³ siê ekshumacj¹ i pogrzebami
poleg³ych kole¿anek i kolegów. By³ inicjatorem utworzenia „Archiwum Baonu Zoœka”. Jesieni¹ 1945 roku na rozkaz dowódcy ujawni³ siê przed Komisj¹
Likwidacyjn¹ b. Armii Krajowej. Prawie wszyscy ¿o³nierze Szarych Szeregów ujawnili siê i podlegali póŸniej represjom. Jan Rodowicz zacz¹³ studia na
architekturze, o której wczeœniej marzy³ razem z Janem Bytnarem „Rudym”. W Wigiliê 1948 roku zosta³
aresztowany przez UB. 7 stycznia
1949 roku Jego zmaltretowane cia³o
znaleziono na dziedziñcu wiêzienia.
Zmar³ w niewyjaœnionych okolicznoœciach. Jest pochowany w grobowcu
rodzinnym na Pow¹zkach.
Uchwa³¹ Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej uczci³ 55 rocznicê œmierci genera³a Augusta Emila Fieldorfa
„Nila”. „24 lutego 2008 roku minê³a 55
rocznica Jego œmierci. Sejm oddaje czeœæ
temu wielkiemu obywatelowi, patriocie
i ¿o³nierzowi. August Emil Fieldorf we
wczesnej m³odoœci bra³ udzia³ w wojnie
o odzyskanie niepodleg³oœci, a potem
walczy³ w jej obronie. By³ ¿o³nierzem
Pierwszej Brygady Legionów, uczestniczy³ w wojnie z Rosj¹ Sowieck¹ w 1920
roku, broni³ Polski we wrzeœniu 1939
roku, by³ ¿o³nierzem Armii Krajowej, w
której pe³ni³ funkcjê dowodcy Kedywu
– Kierownictwa Dywersji. Po wojnie
aresztowany przez NKWD, a potem
przez UB, zosta³ przez krzywoprzysiê¿ny s¹d skazany na œmieræ i zamordowany. August Emil Fieldorf jest
przyk³adem cz³owieka, który ca³e ¿ycie

Danuta Siedzikówna „Inka”

poœwiêci³ walce o niepodleg³oœæ i suwerenny byt Rzeczypospolitej Polskiej”.
Zacytowa³em pe³ny tekst uchwa³y
Polskiego Sejmu. Genera³ Fieldorf zosta³ zrehabilitowany w 1989 roku,
otrzyma³ poœmiertnie Order Or³a Bia³ego. Pochowany prawdopodobnie na
„£¹czce” na Pow¹zkach. Instytut Pamiêci Narodowej prowadzi ekshumacje
kilkuset ¯o³nierzy Wyklêtych, zabitych i pochowanych w bezimiennych
grobach, czêsto chowanych w mundurach Wehrmachtu. Instytut posiada kod
genetycznych pobrany od Jego córki,
zmar³ej niedawno.
Odkrywamy na nowo prawdziwe
historie tych nieugiêtych ¿o³nierzy, a s¹
ich tysi¹ce. Przeœladowania objê³y tak¿e ich rodziny, których cz³onkowie nie
mogli otrzymaæ pracy, mo¿liwoœci studiowania. Warto napisaæ o gen. El¿biecie Zawackiej „Zo”, Zygmuncie
Szendzielarzu, Hieronimie Dekutowskim, Macieju Kalenkiewiczu,
Józefie Kurasiu, Aleksandrze Krzy¿anowskim, Kazimierzu Moczarskim i wielu, wielu innych. 23 maja
1994 roku S¹d Wojewódzki w Warszawie uniewa¿ni³ wyroki œmierci wykonane na ¯o³nierzach Wyklêtych i w
uzasadnieniu napisa³ m.in.:
„ ¯o³nierze AK dzia³aj¹cy póŸniej
w organizacji WiN byli zmuszeni do
przeciwstawienia siê zbrojnej masowej eksterminacji poprzez walkê zarówno z oddzia³ami NKWD, jak i
wspieraj¹cymi je formacjami polskimi,
tj. milicj¹, UB, i tzw. wojskami wewnêtrznymi. By³a to walka potrzebna
i celowa, polegaj¹ca na odbijaniu jeñców lub zapobieganiu morderstwom i
aresztowaniom. S¹d Najwy¿szy okre-

August Emil Fieldorf „Nil”

Jan Rodowicz „Anoda”

œla to obecnie w swoim orzecznictwie
jako prawo do zbiorowej obrony koniecznej. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
w³aœnie taki charakter mia³y dzia³ania
zbrojne oddzia³u „Zapory” („Zapora”
to pseudonim p³k. Hieronima Dekutowskiego, cichociemnego, zamordowanego w 1949 r.).
Wed³ug mnie (HJM) takim „¯o³nierzem Wyklêtym” by³ niew¹tpliwie pu³kownik Ryszard Kukliñski, który
poœwiêci³ ¿ycie swoje i swojej rodziny
dla wy¿szych celów. 21 lutego 2014
roku Sejm Rzeczypospolitej podj¹³
uchwa³ê, której fragmenty cytujê: „Pu³kownik Ryszard Kukliñski by³ wielkim
patriot¹, który dobrze zas³u¿y³ siê
Rzeczypospolitej Polskiej: (…) odwa¿nie przeciwstawi³ siê komunistycznemu
re¿imowi, stoj¹c w jednym szeregu z bohaterami walk o polsk¹ niepodleg³oœæ”.
Zawód wojskowego ma swoj¹ etykê, musi stawaæ w obronie Narodu.
Czy „¯o³nierze Wyklêci” mieszkali
i ¿yli na Ziemi £obeskiej? Tak, zdecydowanie tak. W ró¿nych dokumentach
z lat powojennych znajdujemy przy
nazwiskach dopiski - „Andersowiec”,
„cz³onek WiN”, „¿o³nierz sanacyjny”.
Takie zapisy zamyka³y drogê do rozwijania kariery lub by³y przeszkod¹ do
wstêpowania w szeregi kombatanckie
np. ZBoWiD.
Koñcz¹c , proponujê nowe rondo
na skrzy¿owaniu ulic Segala i Niepodleg³oœci nazwaæ „Rondem ¯o³nierzy Wyklêtych”. Proszê mieszkañców Ziemi £obeskiej, Radnych
Rady Miejskiej w £obzie, Radnych
Powiatu £obeskiego o poparcie mojej inicjatywy. Dziêkujê.
Henryk Józef Musia³

Ryszard Kukliñski
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Skazani za polskoœæ - wspomnienia
Podobny problem istnia³ w zdobywaniu po¿ywienia z drugiego stepowego Ÿród³a, jakim by³y ugory. W
ko³chozach nie intensyfikowano
produkcji rolnej poprzez nawo¿enie
gleby. Po prostu zostawiano pole
ugorem, ¿eby sobie wypoczê³o. W
stepie ziemi du¿o, wiêc ko³choz móg³
sobie na to pozwoliæ. Tote¿ te ugory
stawa³y siê miejscem rosn¹cych k³osków, szczególnie takie dwuletnie.
Kiedy pszenica samosiejka wzesz³a
w jednym roku, w okresie wegetacji
zd¹¿y³a porosn¹æ buraczane bruzdy
pio³unem, k¹kolem, wchodzi³o siê w
takie ugorzysko jak w las. Nie by³o
dzieci¹tka widaæ, wiêc brygadzista
nie wypatrzy³ i nie wygoni³. Trafia³o
siê czasem na kêpy pszenicy stoj¹cej
k³os na ŸdŸble! Rarytas! Nie trzeba
siê by³o po k³os schylaæ i podnosiæ
z ziemi, ale trzeba siê by³o do niego
przedrzeæ przez g¹szcz rani¹cych
cia³o chwastów i chmary komarów.
Te nigdy nienasycone stepowe
komary, które wypija³y krew przy
ka¿dym uk³uciu ¿¹d³a. Po uk³uciu
pozostawa³ z regu³y bolesny œwi¹d
i obrzêk. Czasem, kiedy po kilku godzinach wychodzi³o siê z takiego
pola, uzbierawszy, za³ó¿my k³osów
na pó³ kilograma pszenicy, to twarz
bywa³a tak opuchniêta, ¿e z oczu
pozostawa³y w¹skie, Ÿle widoczne
szparki. Rêce, nogi, szyja - wszystko
pokryte trupami rozgniecionych
komarów i rozmazan¹ krwi¹. W rzeczywistoœci nie by³ to „ka¿dy k³os na
wagê z³ota”, ale na „wagê krwi”.
Czasem obrzêki utrzymywa³y siê
d³u¿ej i dostawa³o siê drgawek. Leczenie polega³o na zanurzaniu ca³ego cia³a w zimnej wodzie, czasami na
przyk³adaniu ok³adów z liœci ³opianu, babki i kapusty. Ból mija³ i trzeba
by³o znów iœæ w takie¿ miejsca i szukaæ k³osków. Pszenica z k³osków
uzbieranych wiosn¹ na ugorach
mia³a zdrowe nieprzegni³e ziarna, ale
z regu³y gorzkie od pio³unu, który
kwit³, przerasta³ wszystko wko³o i
którego rozgrzane, z³ociste py³ki
kwiatowe agresywnie wnika³y w
nozdrza i usta. Wystarczy³o tylko
dotkn¹æ pio³unowych badylisk – a
zwykle trzeba siê by³o przez nie przedzieraæ jak przez dziewicz¹ Amazoniê, bêd¹c zaopatrzonym nie w maczetê, a zaledwie w jakiœ szczerbaty
nó¿ kuchenny. Gorycz pio³unu „...nic to...” jak mawia³ Pan Wo³odyjowski, w zestawieniu z pustym ss¹cym ¿o³¹dkiem i z nadziej¹ na zaspokojenie tego ssania garœci¹ zdobytej
w pio³unowych polach pszenicy.
Zdobywanie darów niebios dla
naszych wiecznie nienasyconych
¿o³¹dków polega³o te¿ na zbieraniu
ró¿nego rodzaju jagód. Niewiele

by³o tych rodzajów, bo w stepie ros³y poziomki, wielkie i przypominaj¹ce nasze hodowlane truskawki, no
mo¿e nie malinówkê, ale tak¹ niezbyt
dorodn¹ „sengê” na pewno. Natomiast w stepowych krzaczkach,
brzózkach, zagajnikach czasem ros³y krzaczki wiœni. Tylko i wy³¹cznie
wiœnie ros³y na stepie pó³nocnego
Kazachstanu jako drzewa owocowe. Nie by³o tego wiele, ale by³y.
Wiœnie w stepie ros³y skarla³e i mia³y
charakter krzewów, tworzy³y coœ w
rodzaju ¿ywop³otów. Przedrzeæ siê
przez nie to by³ problem, ale te¿ mo¿na siê by³o schroniæ przed brygadzist¹, ale nie przed kleszczami.
Kleszcze, podobnie jak komary,
atakuj¹ i wysysaj¹ krew i o ile komar
bzyczy, zanim usi¹dzie na ciele i
wpije w nie swoje ¿¹d³o, o tyle
kleszcz atakuje bezszelestnie, spada
na cz³owieka nie wiadomo sk¹d i kiedy. W³aœnie w takich leœnych zagajnikach by³o ich najwiêcej. Wpija³y
siê takie ma³e œwiderki w ró¿ne miejsca cia³a, we w³osy, czêsto te¿ dosiada³y ¿y³ za uszami i jak dobry chirurg
wynajdowa³y w ciele cz³owieka miejsca, w których krew by³a najbli¿ej ich
ryjka, który wbija³y w cia³o, wkrêcaj¹c siê i utrzymuj¹c tak d³ugo, a¿ z
owada wielkoœci pó³ milimetra o
ciemnej i twardej powierzchni tworzy³ siê pêcherz wyraŸnie gruboskórny i ró¿owosiny wielkoœci nawet do 2 cm. Napiwszy siê krwi, owad
stawa³ siê tak nadêty, jak balon i sam
odpada³ od cia³a ¿ywiciela. Ludzie
na ogó³ szybciej siê orientowali, ¿e
¿ywi¹ paso¿yta i „namacawszy
gada” z furi¹ wyci¹ga³o siê go z cia³a
palcami ruchem pokrêtnym i rozgniata³o siê krwiopijcê z rozkosz¹ na
ziemi. W gorszej znacznie sytuacji
by³y ko³chozowe zwierzêta – szczególnie owce i krowy. Kleszcze wczepia³y im siê w okolice szyi tak, ¿e
zwierzê ani pyskiem, ani nogami nie
mog³o kleszczy wydrzeæ z w³asnej
skóry. Biedne by³y zw³aszcza zwierzêta kopytne, bo musia³y czekaæ, a¿
na¿arte kleszcze same odpadn¹. Psy
i koty wydrapywa³y kleszcze pazurami i rozgniata³y zêbami. Czasem, kiedy paœliœmy owce albo krowy w stepie, to wyszukiwaliœmy z litoœci pogryzionym zwierzêtom kleszcze, trochê dla zabicia czasu, a po trosze z
dzieciêcej zemsty, ¿e on ssie krew
owcy i siê najada, a nas ssie ¿o³¹dek
z g³odu i najeœæ siê nie mo¿emy. Zabijaliœmy tak te kleszcze i o dziwo te
ko³chozowe zwierz¹tka tak siê przyzwyczai³y do tych operacji, ¿e sta³y
w spokoju nietrzymane i nieprzywi¹zane, jakby wyczekuj¹ce, kiedy
ostatniego kleszcza im siê wyci¹gnie. Stepowy instynkt samozacho-

wawczy. PóŸniej wraca³y do stada i
tyle siê je widzia³o.
Step dawa³ jeszcze jedno Ÿród³o
wzglêdnie wartoœciowego po¿ywienia – pieczarki., które ros³y w pe³ni
lata w miejscach, gdzie pas³o siê
byd³o, szczególnie owce i konie. Ich
letni wysyp bywa³ zwykle krótkotrwa³y, ale tak obfity, ¿e wymaga³
absolutnie przetwarzania i robienia
zapasów. Poniewa¿ jedynym naczyniem, które s³u¿y³o nam do ró¿nych
kulinarnych celów, by³ wspomniany
przeze mnie garnek – sagan – nie
by³o wiêc w czym przetwarzaæ pieczarek w formie gotowanej czy solonej. Mo¿na by³o ewentualnie suszyæ
na s³oñcu. Tylko na s³oñcu, bo latem, ze wzglêdu na oszczêdnoœci
opa³u, w piecu nikt nie pali³. Tak
wiêc, smakowite sk¹din¹d pieczarki
dla nas stawa³y siê przydatnymi w
stanie œwie¿ym. Ile¿ jednorazowo
mo¿na zjeœæ grzybów bez chleba
(m¹ki) soli, t³uszczu? Jad³o siê te
obgotowane pieczarki, a¿ do pierwszych wymiotów – i tak do nastêpnego lata.
Przyznaæ nale¿y, ¿e pieczarki nie
zaspokaja³y g³odu tak jak np. cudowny ziemniak, powiedzia³abym,

¿e pusty ¿o³¹dek raczej podra¿nia³y
i rozstraja³y. Ale jak siê je piêknie
zbiera³o!
Pamiêtam któregoœ razu, by³o to
jeszcze w Olgówce, posz³am sama w
step, szukaj¹c czegoœ do jedzenia.
Wysz³am na niewielki pagórek, bose
nogi pok³ute spalon¹ s³oñcem,
szorstk¹ traw¹, bola³y, usiad³am,
¿eby popatrzeæ na jezioro, które
wydawa³o mi siê bardzo du¿e. By³o
ono w mojej wyobraŸni odwrotnie
proporcjonalne do lat, które prze¿y³am. Lat mia³am zaledwie dziesiêæ.
Siedzia³am obola³a i odrêtwia³a, rozgl¹daj¹c siê wko³o i wypatruj¹c jak
zwykle czegoœ, co nadawa³oby siê
do zjedzenia. Trawa w tym miejscu
tworzy³a kêpki, miejscami wyziera³y
l¹dy szaroburego piasku, czasem
ros³y jakieœ porosty. Rosjanie nazywali takie miejsca „solancami”.
Owce lubi³y tam siê paœæ. Ziemia na
tego rodzaju ³achach by³a s³onawa,
a trawa mia³a zwiêkszon¹ zawartoœæ
ró¿nych zwi¹zków mineralnych.
Kiedy siê tak z tego wzgórka rozgl¹da³am, zawiesi³am przypadkowo zupe³nie wzrok na czymœ odmiennym,
bia³ym, szerokim i okr¹g³ym. Pocz¹tkowo dostrzeg³am tylko kilka takich
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Haliny Kopeæ, z d. Opuchlik (cz. 6)
plam. Myœla³am, ¿e to kamienie, ale
gdy podesz³am bli¿ej, ujrza³am kapelusz grzyba. Jeden, drugi, a póŸniej
dziesi¹tki, a mo¿e nawet setki. Zaczê³am zbieraæ, rzucaj¹c siê na ka¿dy
egzemplarz grzyba, który mi siê pokaza³ w zasiêgu rêki. Niesamowity
widok – pole pieczarek w stepie. Tak
obfite plony mo¿na dziœ ogl¹daæ
chyba tylko w specjalnie prowadzonych pieczarkarniach. Tam pieczarkarni¹ by³o stepowe pastwisko. Nie
mia³am du¿ego worka, zdjê³am wiêc
koszulê i do koszuli zbiera³am setki
pieczarek. Nie wiem, jakim cudem
grzybnia nie wymarz³a, mimo blisko
czterdziestostopniowych mrozów.
A nie wymarz³a na pewno, bowiem na
drugi rok, po srogiej syberyjskiej
zimie, te¿ tam zbiera³am pieczarki.
W m³odym jeszcze, wiosennym
stepie wyszukiwa³o siê te¿ szczypiorek, przez miejscowych zwany
³ugiem i czosnek. Zbiera³o siê lebiodê, pokrzywê itp. trawy. Z traw mama
robi³a „lepionkê” - jest to rodzaj racuszka, trawy parzy³o siê wrz¹tkiem,
sieka³o drobno, dodawa³o siê ze
dwie, mo¿e trzy ³y¿ki m¹ki uzyskanej
z zebranych na ugorach k³osków i
bardzo dobrze, je¿eli mo¿na by³o
dodaæ chocia¿ jedno jajko. Lepionki
mo¿na by³o te¿ robiæ z samej m¹ki,
tylko pytanie, sk¹d jej tyle wzi¹æ,
¿eby starczy³o dla trzyosobowej rodziny do codziennego u¿ytku. Brak
m¹ki w sezonie wiosenno-letnim
uzupe³niano trawami. Jesieni¹ i zim¹
– a pora ta trwa³a w Kazachstanie z
regu³y osiem miesiêcy – po prostu
g³odowaliœmy.
Mia³am zaledwie dziesiêæ lat, kiedy zaczê³am robiæ swetry na zarobek.
Zarobek by³ taki, ¿e za jeden du¿y
sweter, zrobiony bardzo gêsto na
bardzo cieniutkich drutach, otrzymywa³am od ko³choŸnika jedno wiadro (ok. osiem kilogramów) ziemniaków i je¿eli gospodyni by³a ³askawa
dawa³a dziesiêæ litrów mleka. Litr
mleka dziennie zim¹ by³ oczywiœcie
nie lada zastrzykiem bia³kowo-witaminowym, zw³aszcza dla mojego brata, który urodzi³ siê na Syberii i niemowlêctwo oraz wiek wczesnego
dzieciñstwa, a wiêc lata intensywnego rozwoju, tam prze¿y³. W³aœciwie
to swetry robi³am ca³¹ zimê przez
szeœæ lat na Syberii. Zapotrzebowanie na nie by³o doœæ du¿e, bo ko³choŸnice zupe³nie nie umia³y robiæ
swetrów, rêkawic, skarpet ani chust.
DREWNIANEOSIE
Mia³am dziewiêæ lat, kiedy tzw.
warunki syberyjskie zmusi³y mnie
do samodzielnego zajmowania siê
ma³ym dzieckiem. Ma³ym moim bratem, który w tym czasie nie mia³ jesz-

cze roku. Oprócz karmienia, przewijania, prania pieluch (pampersów
jeszcze nie wymyœlono, a tamtejsze
syberyjskie warunki, gdyby nawet
by³y, to dla nas z Polski na pewno nie
by³yby osi¹galne) – obowi¹zywa³y
jeszcze spacery, które dla mnie by³y
jedyn¹ atrakcj¹, gdy¿ pozwala³y na
spotykanie siê z rówieœnikami rozrzuconymi po ca³ym ko³chozowym
obozowisku. Ale Wielki Stalin „pomyœla³” i o tym, aby tê jedyn¹ moj¹
przyjemnoœæ z kretesem utrudniæ i
obrzydziæ. Józio rós³, jednak latem
1941 roku jeszcze nie umia³ chodziæ.
Na moje si³y – dziewiêcioletniej
dziewczynki by³ zbyt ciê¿ki , ¿eby go
nosiæ na rêkach. Moja mama wesz³a
w kontakt z „dziadkiem”, panem Jurgielewiczem, który umia³ trochê majsterkowaæ. Rosjanie wówczas czuli
siê na tyle panami sytuacji, ¿e ¿aden
nie podj¹³ siê œwiadczenia chocia¿by najmniejszej us³ugi polskim panom – jak nas nazywano. Us³ug
oczekiwano w³asnie od nas i by³o to
niby obowi¹zuj¹ce wyrównanie im
krzywd dziejowych. Tak wiêc Polacy
na Syberii w Olgówce wymieniali
sobie us³ugi nawzajem, pomagaj¹c
w przetrwaniu. Wracaj¹c do dziadkowego majsterkowania, to mama
temu panu uszy³a ko¿uch (bez naparstka k³uj¹c sobie palec do krwi),
a on naszemu Józiowi „wyrychtowa³” ramkê na ko³yskê i wózek drewniany. Wszystko oczywiœcie co tam
na Syberii powstawa³o, musia³o byæ
zrobione z materia³ów tam te¿ dostêpnych i najprostszymi narzêdziami. Jedynym dostêpnym surowcem
by³o drewno z rachitycznych syberyjskich brzózek. Rachitycznych, bo
lasów stepowych pó³nocnego Kazachstanu, nawet tych brzozowych,
by³o jak na przys³owiowe lekarstwo.
Nie nad¹¿a³y róœæ brzózki samosiejki, kiedy ju¿ je ze wszystkich stron
oskubywano, podcinano albo po
prostu wycinano. W stepie ka¿dy
patyczek, ka¿da ga³¹zka z drewna
mia³a cenê przetrwania. Tam wszystko – uczucia, wra¿enia, si³y fizyczne
i moralne, rzeczy materialne, bêd¹ce
wytworem rozwiniêtego ju¿ w œwiecie przemys³u, jak te¿ najprostsze
wytwory matki przyrody – mia³y
cenê przetrwania! Dla nas Polaków w
kazachstañskich stepach by³a to
cena najwiêksza i najbardziej wymierna. Ko³yska ma³ego Józia by³a
po prostu ramk¹ oko³o metra d³ugoœci i jakieœ pó³ metra szerokoœci,
któr¹ nasza mama obszy³a p³ótnem z
worka (doœæ mocnym), zostawiaj¹c
przeœwity na sznurek. W czterech
punktach d³u¿szych boków powsta³o wg³êbienie, do którego wk³ada³o
siê Józia. Natomiast sznurek, doœæ

gruby i mocny, by³ zrobiony przez
nas z konopi indyjskich, które masowo hodowano na Syberii, i nie do
pozyskiwania haszyszu, lecz do celów u¿ytkowych, w sensie w³ókna i
sznura; produkowano p³ótno konopne i sznurki. W³ókno konopne
jest niew¹tpliwie mniej szlachetne
od lnianego, ale wa¿ne, ¿e w warunkach stepowych mo¿na je by³o pozyskiwaæ. Ko³yskê z Józiem podwiesza³o siê do sufitu na jedynej drewnianej belce, na której utrzymywa³
siê dach ziemianki. No i mo¿na by³o
dziecko ko³ysaæ. Zdarza³o siê, ¿e
sznur siê przetar³ i dziecko razem z
ko³ysk¹ spada³o na klepisko ziemianki – dobrze, ¿e nie by³o wysoko.
Z Józiem by³o te¿ tak, ¿e w miarê,
jak rós³, przestawa³ mieœciæ siê w nakreœlonych ramkach ko³yski. Wystarczy, ¿e wygi¹³ siê w kierunku
brzusznym, prostuj¹c krêgos³up, a
ju¿ l¹dowa³ na ziemi. Niemniej odrê
przeszed³ ko³ysany w ko³ysce lub na
moich ma³ych, krótkich nó¿kach. Po
prostu k³ad³o siê poduszkê na wyprostowane nogi (trzeba by³o siedzieæ pod œcian¹ dla oparcia pleców). Na nogi k³ad³o siê poduszkê, a
na ni¹ Józia. Nogami porusza³o siê
poduszkê na boki. Po kilkunastu
minutach nogi bola³y i drêtwia³y.
Józio zasypia³ lub te¿ nie i trzeba by³o
zmieniaæ pozycjê i sposób ko³ysania. Tego zabawiania, ko³ysania, na
ogó³ m³odsze potomstwo starszemu
nie pamiêta, ale w sytuacji, kiedy
opieka nad m³odszym przestaje byæ
zabaw¹, a staje siê obowi¹zkiem
dziecka, tyle, ¿e nieco starszego i tak
dzieñ po dniu od nowa, mo¿e to okaleczyæ dzieciñstwo takiego nieletniego opiekuna z koniecznoœci.
Oczywiœcie najczêœciej przymusowe niañczenie przypada nieletnim
dziewczynkom. Po protu ³atwiej pogodziæ siê z matkowaniem.
Wracaj¹c do wózka. Wózek dla
ma³ego Józia wykonany przez pana
Jurgielewicza by³ zbudowany ca³kowicie z drewna brzozowego, jedynie
sznurek, do którego mo¿na siê zaprz¹c by³ wykonany z konopnego
w³ókna. By³ rodzajem korytka, zbity
z cieniutkich, brzozowych wbudowanych w miarê grube ramki. O porz¹dne drewno by³o nies³ychanie
trudno. Wózek mia³ drewniane kó³ka, wypi³owane z pnia brzozowego,
przeciêtego w poprzek i drewniane
osie z brzozowych ga³¹zek gruboœci
oko³o pó³tora do dwóch centymetrów (na miarê drewnianych kó³ek).
Na koñcach osi by³y dziurki, do których wk³ada³o siê drewniane patyczki przytrzymuj¹ce kó³ko. No i w³aœnie
te drewniane osie by³y utrapieniem
moich lat dziecinnych, a problem

obci¹¿y³ mnie poczuciem krzywdy
na ca³e doros³e ¿ycie. Jak ju¿ wspomina³am, by³am na tyle zdrowa i
pe³n¹ ¿ycia dziewczynk¹, ¿e nie mog³am wysiedzieæ w ziemiance sama z
moim przyszywanym dzieckiem. Ci¹gnê³o mnie do rówieœników, tote¿ z
chwil¹ nastania lata 1941 roku – obci¹¿ona Józiem w wózku wyrusza³am „do swoich”. Droga prowadz¹ca
przez Olgówkê by³a pe³na kolein,
wybojów i wg³êbieñ od racic przepêdzanego byd³a – jednym s³owem
uci¹¿liwa. Wózek, w którym królowa³
mój nieletni brat, by³ ca³y drewniany
a¿ po osie. Ci¹gnê³am wózek po takiej drodze i pod ciê¿arem rocznego
dziecka, na drugi koniec wsi, maj¹cej
d³ugoœci oko³o dwóch kilometrów i
zwykle nigdy nie dotar³am do celu.
W po³owie drogi patyczki stanowi¹ce namiastkê osi przeciera³y siê pod
ciê¿arem. Na wybojach, prêdzej ni¿
siê spodziewa³am, któraœ oœ pêka³a,
a za ni¹ natychmiast pêka³a druga.
Podwójnie obci¹¿ona zostawa³am
na œrodku drogi, bezradna. Rozgl¹da³am siê za patykiem, który by oœ zast¹pi³. By³y z tym ogromne trudnoœci. Zwykle wyprawa, pe³na dzieciêcych nadziei na spotkanie z przyjació³kami, koñczy³a siê moj¹ klêsk¹.
Poniewa¿ o kijek, który zast¹pi³by
oœkê w wózku, by³o trudno, wystrugaæ go te¿ nie by³o czym, wraca³am
do naszej ziemianki zdruzgotana i
pod podwójnym ciê¿arem. Wózka
nie mog³am zostawiæ gdziekolwiek,
bo by³ zbyt cennym przedmiotem
u¿ytku, a Józia, mego brata – tym
bardziej. Ten po prostu by³ do mnie
przytwierdzony, przyklejony jakby
na wieki. Bra³am wiêc go „na barana”, chwiej¹c siê pod ciê¿arem, a
wózek, który bez kó³ek podskakiwa³
niemi³osiernie na wybojach drogi,
ci¹gnê³am za sob¹. Odpoczywa³am
co parêdziesi¹t metrów i tak pod
wieczór wracaliœmy oboje niemi³osiernie zmaltretowani do ziemianki,
gdzie Józio po spo¿yciu jakiejœ namiastki jedzenia zasypia³ natychmiast. Mnie natomiast problem
drewnianych osi spêdza³ sen z dzieciêcych powiek. Ca³e szczêœcie, ¿e
Józio ju¿ w lipcu, po skoñczeniu
roku, zacz¹³ sam chodziæ i mogliœmy
opuszczaæ ziemiankê na piechotê,
wlok¹c siê po wsi. Utrapienie moich
szczeniêcych lat – drewniane osie w
wózku dzieciêcym, od³o¿y³am do lamusa pamiêci na ca³e doros³e i dojrza³e ¿ycie. Czasami ukazywa³y mi
siê jako przedmioty bêd¹ce klêsk¹
mojej dzieciêcej radoœci, wiêc stara³am siê je znów schowaæ w najdalszy
k¹t lamusa – i tak ju¿ by³o a¿ do czasu, kiedy mój m¹¿ postanowi³ spisaæ
sagê rodzinn¹. Cdn.
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Zabierz dyslektyka do optometrysty
W procesie nauki czytania podstawow¹ rolê odgrywa narz¹d wzroku i percepcja wzrokowa, czyli zdolnoœæ do rozpoznawania i ró¿nicowania bodŸców wzrokowych oraz interpretowania ich w oparciu o wczeœniejsze doœwiadczenia. Dlatego te¿
prawid³owe widzenie jest tak wa¿ne
przy nabywaniu umiejêtnoœci czytania. Je¿eli oko nie pracuje prawid³owo, to pojawiaj¹ siê zak³ócenia odbioru spostrze¿eñ wzrokowych, które czêsto stanowi¹ podstawow¹
przyczynê trudnoœci w czytaniu i
pisaniu. I wtedy w³aœnie mówimy o
optodysleksji, czyli zespole specyficznych trudnoœci w nauce pisania
i czytania, objawiaj¹cych siê jak
dysleksja, a wynikaj¹cych z zaburzeñ widzenia, takich jak nieprawid³owa akomodacja oka (dostosowanie siê oka do ogl¹dania przedmiotów znajduj¹cych siê na ró¿nych
odleg³oœciach) i nieprawid³owa
konwergencja (zaburzona wspó³praca pomiêdzy oczami w czasie
obserwacji blisko po³o¿onych
przedmiotów).
Kolejn¹ przyczyn¹ trudnoœci w
czytaniu mo¿e byæ brak równowagi
w pracy miêœni odpowiadaj¹cych za
poruszanie siê oczu. Czasami oczy w
czasie spoczynku ustawiaj¹ siê nieco na zewn¹trz, b¹dŸ nieco do œrodka. Wtedy, w trakcie pracy wzrokowej, niektóre miêœnie musza praco-

waæ intensywniej ni¿ pozosta³e,
¿eby oczy by³y ustawione prawid³owo. Szczególnie daje siê to we znaki
w trakcie czynnoœci czytania, kiedy
uk³ad wzrokowy przez d³ugi czas
musi pracowaæ w du¿ym natê¿eniu.
Zarówno zaburzenia akomodacji, konwergencji oraz nierównowaga miêœniowa nie s¹ chorob¹ ani
wad¹ wzroku i mo¿na je zlikwidowaæ
stosunkowo prostymi æwiczeniami,
które zaleci nam specjalista optyk,
ortoptyk lub optometrysta.
OBJAWYOPTODYSLEKSJI:
PISANIE:
trudnoœci a utrzymaniem pisma
w liniaturze zeszytu;
trudnoœci w przepisywaniu;
trudnoœci w pisaniu ze s³uchu;
mylenie liter b-p, d-b, d-g u-n, mw, s-z, o-a, ê-e, ³-l;
trudnoœci w pisaniu wyrazów ze
zmiêkczeniami, dwuznakami, g³oskami trac¹cymi dŸwiêcznoœæ (np. z
w wyrazie "wóz");
opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter, opuszczanie
liter i cz¹stek wyrazów;
b³êdy ortograficzne wynikaj¹ce
ze s³abszej pamiêci wzrokowej;
zniekszta³canie graficznej strony pisma;
wolne tempo pisania;
trudnoœci w ró¿nicowaniu wyra-

zów podobnie brzmi¹cych (np. bu³ka-pó³ka);
CZYTANIE:
wolne tempo czytania ("wymêczone");
b³êdy w czytaniu: zamiana liter
opuszczanie liter, nieprawid³owe
odczytywanie ca³ych wyrazów;
trudnoœci we w³aœciwej intonacji
czytanej treœci - zbytnia koncentracja na technice obni¿a rozumienie
czytanej treœci;
opuszczanie linii lub odczytywanie jej ponownie, gubienie miejsca czytania;
opuszczanie ca³ego wiersza;
zmiana kolejnoœci liter i wyrazów;
przestawianie liter w wyrazie, co
zmienienia jego sens;
niechêæ do czytania, zw³aszcza
g³oœnego;
trudnoœci w dzieleniu d³u¿szych
wyrazów na sylaby (syntezie sylab);
trudnoœci w wyszukaniu najistotniejszych myœli w tekœcie;
Pewne symptomy optodysleksji
pojawiaj¹ siê ju¿ w wieku przedszkolnym. Do najbardziej znacz¹cych
nale¿¹: niechêæ dziecka do kolorowania, tzw. "wyje¿d¿anie za linie",
czêste mylenie liter podczas prób ich
od poznawania, szybka rezygnacja z
podejmowania prób nauki czytania.

Rodzice pamiêtajcie: optodysleksja to nie wyrok!
Mo¿na siê jej pozbyæ dziêki odpowiednim æwiczeniom, wykonywanym pod okiem specjalisty. Je¿eli
powy¿sze objawy zaobserwujecie u
swojej pociechy, skonsultujcie siê
ze specjalist¹ w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Logopeda Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w £obzie
Beata Maroszczuk
W dniach 17.02.2014r. oraz
20.02.2014r. studentka V roku optometrii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzi³a
na terenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w £obzie bezp³atne
badania dzieci w kierunku optodysleksji. Zaproponowa³a równie¿
æwiczenia, które maj¹ usprawniæ
funkcji wzrokowe, u¿ywane w procesie czytania.

Zabawa karnawa³owa w Runowie Pom.
Dzieñ 13 lutego spêdziliœmy na
weso³ej zabawie. Od godziny dziewi¹tej w sali gimnastycznej zaczê³a
siê taneczna zabawa, podczas krórej odby³ siê konkurs na najciekawsze przebranie .
Warunkiem przyst¹pienia do
konkursu by³o w³asnorêczne wykonanie stroju. Prawie ka¿dy z naszych
uczniów by³ przemieniony w któr¹œ
z bajkowych lub filmowych postaci.
Jury mia³o wiêc do podjêcia trudn¹
dwcyzjê, gdy¿ do nagrody pretendowa³o wielu uczniów. Po d³ugich
naradach komisja nagrodzi³a robota, smerfetkê, potwora i pszczó³kê.
Wyró¿nione dzieci otrzyma³y nagrody ufundowane przez radê rodziców.
Podczas zabawy zosta³y og³oszone wyniki konkursu na szopkê i
kartkê bo¿onarodzeniow¹. Ca³¹ zabawê prowadzi³ zespó³ Combo.
Prawdziwym wodzirejem okaza³ siê
miœ puchatek, który zgrzewa³ nas do
pl¹sów i konkursów. Uczniowie dedykowali utwory swoim ulubionym
nauczycielom. Atmosfera by³a
wspania³a. Wszyscy uczniowie , na-

uczyciele i przybyli na zabawê rodzice bawili siê razem, tworz¹c barwne,
roztañczone korowody. Wprawdzie
zabawa trwa³a tylko trzy godziny, ale
by³ to czas tak intensywnie spêdzony, ¿e wszyscy zmêczeni, ale nadal
uœmiechniêci rozeszliœmy siê do
klas, na s³odki poczêstunek. Rada
rodziców przygotowa³a dla wszyst-

kich paczki ze s³odyczami. Mo¿emy
œmia³o stwierdziæ, ¿e nasza runowska szkolna braæ potrafi siê wspólnie
i zgodnie bawiæ. Bardzo dobra atmosfera, jak¹ czuje siê w naszej szkole, to zas³uga nas wszystkich. Nauczyciele, rodzice, uczniowie ucz¹
siê wspólnie rozwi¹zywaæ problemy
. Nie chowamy ich pod dywan i nie

udajemy, ¿e nic z³ego siê nie dzieje.
Wiemy, ¿e nie ma trudnych sytuacji,
których nie mo¿na rozwi¹zaæ. My
chcemy wspólnie decydowaæ o tym,
co dzieje siê w szkole i to robimy.
Jesteœmy partnerami podczas pracy
i podczas zabawy. A ka¿dy kolejny
dzieñ nas w tym przekonaniu utwierdza.
Ewa Tomicka
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I przetargu ustnego nieograniczonego

Burmistrz Dobrej og³asza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
niezabudowanych po³o¿onych w obrêbie miasta Dobra

na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Radowianka” w Radowie Ma³ym og³asza
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego sk³adaj¹cego siê z trzech pokoi, kuchni, ³azienki i przedpokoju po³o¿onego w Radowie Ma³ym Nr 62/4 o pow. 58,70 mkw. wraz z udzia³em 76/
1000 czêœci wspólnych w budynku mieszkalnym i dzia³ce gruntu dla
którego S¹d Rejonowy w Gryficach IX Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w £obzie prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr SZ1L/00007828/5 stanowi¹cy w³asnoœæ Spó³dzielni .
1. Przetarg na poni¿szych zasadach odbêdzie siê w dniu 12.03.2014 r.
o godz.11.00 w siedzibie Spó³dzielni w Radowie Ma³ym.
2. Cena wywo³awcza wynosi 94 000 z³ /s³ownie: dziewiêædziesi¹t cztery
tysiêce z³/.
3. Wadium w kwocie 9 400 z³ /s³ownie: dziewiêæ tysiêcy czterysta z³/
nale¿ywp³aciæ na konto Spó³dzielni Mieszkaniowej „Radowianka”
w Radowie Ma³ym Nr 51 1020 2847 0000 1402 0006 1127 do dnia
11.03.2014 r. do godziny 13.00 , przy czym o wp³acie decyduje data
faktycznego wp³ywu w/w kwoty na konto.
4. Kwota post¹pienia wynosi 1000 z³.
5. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winne okazaæ siê dowodem
to¿samoœci, dowodem wp³aty wadium wraz z podaniem numeru konta,
na które w razie koniecznoœci wadium zostanie zwrócone.
6. Wp³aty wylicytowanej przez wygrywaj¹cego przetarg kwoty nale¿y
dokonaæ w ca³oœci w terminie 21 dni od daty przetargu na konto
Spó³dzielni.
7. Wadium przepada na rzecz Spó³dzielni w przypadku nie dokonania
wp³aty wylicytowanej kwoty w terminie okreœlonym w pkt.6 lub
niestawienia siê wygrywaj¹cego w kancelarii notarialnej w celu
sporz¹dzenia umowy notarialnej sprzeda¿y.
8. Wygrywaj¹cy przetarg pokrywa koszty sporz¹dzenia umowy
notarialnej sprzeda¿y, dokonania zmiany w ksiêdze wieczystej
i podatku od czynnoœci cywilnoprawnych.
9. W przypadku niedotrzymania warunków okreœlonych w pkt.6 i 7
przetarg zostaje uniewa¿niony.
10. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu bez podania
przyczyny.
11. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem
telefonu 091 397 22 80 lub w biurze Spó³dzielni w godzinach
od 8.00 do 14.00 .

S¹d Rejonowy w Gryficach informuje
¿e w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 r. w ramach
ogólnopolskiej akcji Tydzieñ Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestêpstwem ka¿dy pokrzywdzony
bêdzie móg³ zg³osiæ siê po pomoc do Oœrodków Pomocy
dla Osób Pokrzywdzonych Przestêpstwem.
W oœrodkach bêd¹ pe³nione dy¿ury od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotê w godzinach od 10:00 do 13:00.
Dy¿ury bêd¹ mia³y charakter interdyscyplinarny. Informacji prawnej
udzielaæ bêd¹ adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale tak¿e prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadaj¹ specjalistyczn¹ wiedzê dotycz¹c¹ postêpowania przygotowawczego oraz - w zakresie postêpowania wykonawczego - kuratorzy
s¹dowi i komornicy.
Jednoczeœnie osoby pokrzywdzone przestêpstwem bêd¹ mog³y
uzyskaæ pomoc psychologiczn¹.
Na terenie naszego województwa dy¿ury odbywaæ siê bêd¹ m.in. w:
- Oœrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestêpstwem Stowarzyszenie SOS dla Rodziny przy ul. Energetyków 10 w Szczecinie, tel.
91 433 03 39, strona internetowa: www.sos.home.pl
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w £obzie przy ul. Bema 27,
tel. 91 397 68 41 lub 42.
Wiêcej informacji i adresów na stronach internetowych:
www.ms.gov.pl www.pokrzywdzeni.gov.pl

Przedmiotem sprzeda¿y s¹ niezabudowane dzia³ki w obrêbie miasta Dobra, powiat ³obeski, uzbrojenie w media w zasiêgu, kszta³t dzia³ek
- d³ugi prostok¹t, konfiguracja terenu p³aska, dojazd do dzia³ki zapewnia
droga asfaltowa, s¹siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy
mieszkaniowej, dzia³ki posiadaj¹ urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹, dzia³ka nr
58 - KW SZ1L/00022972/0, dzia³ki nr 54, 55, 56 - KW SZ1L/00022973/7
w S¹dzie Rejonowym w £obzie. W/w nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one
¿adnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Post¹pienie - nie mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej zaokr¹glaj¹c do pe³nych dziesi¹tek w górê. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy
przetargu. Przetarg jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno post¹pienie
powy¿ej ceny wywo³awczej.
Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w wysokoœci 23%.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w
kasie Urzêdu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spó³dzielczy
Goleniów, Oddzia³ w Chociwlu nr 94 9375 1041 5502 4471 2000 0130
najpóŸniej do dnia 19.03.2014 roku, dat¹ uiszczenia wp³aty wadium
jest data uznania rachunku bankowego Urzêdu, a nie data dokonania
wp³aty.
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Dobrej,
ulica Rynek 1, w dniu 24 marca 2014r. rozpoczêcie o godzinie 11.00
w pokoju nr 2.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w ca³oœci wyp³acone w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osobie, która
wygra przetarg, a uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej, wp³aconego
wadium nie zwraca siê. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwyciêzca przetargu zostanie poinformowany w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Nale¿noœæ za nabycie nieruchomoœci wp³aca
siê najpóŸniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty
notarialne i s¹dowe pokrywa strona kupuj¹ca.
Zastrzega siê prawo odwo³ania og³oszonego przetargu.
Szczegó³owych informacji udziela Urz¹d Miejski w Dobrej, ul. Rynek
1, tel. (091) 39 14 528 w 115. Dobra, dnia 18.02.2014 r. (przygotowa³
Stanis³aw Wasilewicz).
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego

5 tys. z³

POZYTYWNE OCENY

NEGATYWNE OCENY

POWIAT
Ryszard Brodziñski – starosta (5)
Jan Zdanowicz – wicestarosta (2)
Andrzej Gradus – radny Rady Powiatu (1)
Arkadiusz Skrilec – Komenda Policji w £obzie (1)

POWIAT
Micha³ Kar³owski – Starostwo Powiatowe (4)
Jaros³aw Namaczyñski – dyrektor PUP £obez (2)
Grzegorz Tokarski PUP – £obez (1)

dla zwyciêzcy!

GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura – sekretarka UM £obez (69)
Ireneusz Kabat – wiceburmistrz £obza (30)
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez (27)
Mieczys³aw Fojna – UM £obez (25)
Wies³awa Romejko – radna RM £obez (20)
Lidia Jadczyszyn – Urz¹d Skarbowy (9)
Grzegorz Urbañski UM £obez (9)
Agnieszka Kielar – UM £obez (9)
Aneta Dajnowska UM £obez (5)
Iwona ¯y³a - UM £obez (5)
Alicja Tulig³owicz - UM £obez (3)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez - (3)
Irena Libiszewska – UM £obez (2)
Olga Radziwanowska – UM £obez (2)
Piotr Dynowski – UM £obez (2)
Zbigniew Gromek - UM £obez (1)
Eugeniusz Szymoniak – dyr. Biblioteki £obez (1)
Ryszard Sola – burmistrz £obza (1)
Ewa Ciechañska – UM £obez (1)
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez (1)
Krystyna Bogucka – radna RM £obez (1)
Henryk Stankiewicz – radny RM £obez (1)
Maria Pokomeda – radna RM £obez (1)
GMINA DOBRA
Sebastian Kuran - UM Dobra (2)
GMINA RESKO
Barbara Basowska – przew. RM Resko (9)
Jolanta Furman – dyrektor CK Resko (6)
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS (4)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (4)
Mateusz Jaworski – informatyk UM Resko (1)
Arkadiusz Czerwiñski – burmistrz Reska (1)
Karolina Hagno UM Resko (1)
Renata Kulik radna RM Resko (1)
£ukasz Sobis – UM Resko (1)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska – burmistrz Wêgorzyna (1)
Urszula Gajda – opiekunka w autobusie (1)

Kupon
+

GMINA £OBEZ
Ryszard Sola – burmistrz £obza (88)
Mieczys³aw Fojna – UM £obez (25)
W³adys³aw Tabaka – radny RM £obez (15)
Monika Jarzêbska – sekretarz UM (15)
Dariusz Ledzion – £DK (7)
Helena Szwemmer – radna RM (6)
Bo¿ena Zarecka – CIW £obez (6)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (6)
Zbigniew Pude³ko – radny RM (5)
Jolanta Babyszko – dyrektor SP 2 £obez (4)
Marian Kozioryñski – UM £obez (3)
El¿bieta Graliñska – MGOPS £obez (3)
Henryk Stankiewicz – radny RM (3)
Katarzyna Danylczak – UM £obez (3)
Zbigniew Martyniak UM £obez – (2)
Janusz Skrobiñski – Radny RM £obez (2)
Agnieszka Kielar – UM £obez (2)
Irena Libiszewska – UM £obez (1)
Olga Radziwanowska – skarbnik UM (1)
Magdalena Chmura – UM £obez (1)
Iwona ¯y³a - UM £obez - (1)
Gra¿yna Wawrzo³a – UM £obez (1)
Bogdan Górecki – radny RM (1)
Krystyna Bogucka – radna RM (1)
Kazimierz Chojnacki – radny RM (1)
Agnieszka Michna – UM £obez (1)
GMINA DOBRA
Barbara Wilczek – burmistrz gminy Dobra (2)
GMINA RESKO
Jolanta Furman – CK (10)
Anna Szymañska – radna RM Resko (13)
Dariusz Siemasz – dyrektor ZS Resko (2)
Danuta Mielcarek – sekretarz UM Resko (1)
Barbara Basowska – radna RM (1)
Krzysztof Buszta – UM Resko (1)
Oktawiusz Je¿ – radny RM Resko (1)
Agnieszka Mañkowska – OPS w Resku (1)
Mateusz Jaworski – UM Resko (1)
Patrycja Wypijewska – UM Resko (1)
Wioletta Dynarska-Adamowicz – SP w Resku (1)
Wieslawa Roszyk – UM Resko (1)

nr 6

pozytywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika ................................................................
miejsce jego zatrudnienia................................................................

-

negatywnie oceniam

Imiê i nazwisko urzednika ................................................................
miejsce jego zatrudnienia................................................................

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6
lub w punkcie sprzeda¿y gazet.

Zapraszamy do wziêcia udzia³u w
plebiscycie. W kupon nale¿y wpisaæ imiê
i nazwisko osoby, na któr¹ g³osujemy.
Plus przy nazwisku oznacza aprobatê dla
jego pracy i zadowolenie z niej, minus niezadowolenie z poziomu obs³ugi.
Osoba, która zdobêdzie najwiêcej
plusów przy nazwisku, otrzyma nagrodê w wysokoœci 5 tys. z³ ufundowan¹ przez nasz tygodnik oraz sponsora pana Marcina Pietrzyka.
Po zsumowaniu punktów zostanie
równie¿ wybrany „samorz¹d z klas¹”.
Wype³nione kupony mo¿na przynosiæ do redakcji przy ul. S³owackiego
6 w £obzie, nades³aæ poczt¹ b¹dŸ pozostawiæ w punktach sprzeda¿y naszego
tygodnika.

Sponsorzy:
Marcin Pietrzyk
Kazimierz Rynkiewicz
Lista urzêdów, instytucji
i stowarzyszeñ:
• Starostwo Powiatowe w £obzie
• Urz¹d Miejski w £obzie
• Urz¹d Miejski w Resku
• Urz¹d Miejski w Wêgorzynie
• Urz¹d Miejski w Dobrej
• Urz¹d Gminy w Radowie Ma³ym
• Powiatowy Urz¹d Pracy
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Zarz¹d Dróg Powiatowych
• Komenda Powiatowa Policji w
£obzie
• Posterunek Policji w Wêgorzynie
• Posterunek Policji w Dobrej
• Posterunek Policji w Resku
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
£obzie
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Resku
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Wêgorzynie
• Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Dobrej
• Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Radowie Ma³ym
• Sanepid £obez
• Powiatowy Lekarz Weterynarii
• Prokuratura Rejonowa w £obzie
• S¹d w £obzie, Wydzia³ Zamiejscowy S¹du Rejonowego w Gryficach
• Centrum Inicjatyw Wiejskich w
£obzie
• Centrum Integracji Spo³ecznej „Od
Nowa”
• ZUS
• Urz¹d Skarbowy
• ARiMR
• £obeski Dom Kultury
• Centrum Kultury w Resku
• Biblioteki
Do listy mo¿na dopisywaæ w³asne propozycje.

tygodnik ³obeski 25.2.2014 r.
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Z ¯YCIA POWIATU

PUP - 14 milionów na bezrobocie
(POWIAT). Na koniec ubieg³ego roku stopa bezrobocia w kraju
wynosi³a 13,4 proc., w województwie zachodniopomorskim 18 proc.,
natomiast w powiecie ³obeskim –
28,7 proc. Dla porównania w analogicznym okresie 2012 roku bezrobocie w powiecie ³obeskim wynosi³o
29 proc., w województwie i kraju
stopa bezrobocia pozosta³a bez
zmian.
Na koniec ubieg³ego roku w Powiatowym Urzêdzie Pracy w £obzie
zarejestrowanych by³o 3270 bezrobotnych (1717 kobiet), w tym z prawem do zasi³ku 416 osób (167 kobiet), bez prawa do zasi³ku 2854
osób (w tym 1550 kobiet).
W 2013 roku dzia³ ewidencji,
Œwiadczeñ i Archiwum w £obzie
wraz z Punktem Obs³ugi Osób Bezrobotnych w Resku nalicza³ i wyp³aca³ zasi³ki dla 1335 osób bezrobotnych oraz dodatki aktywizacyjne dla
235 osób. Ponadto naliczano i wyp³acano stypendia sta¿owe i szkoleniowe dla 813 osób bezrobotnych.
Na koniec ubieg³ego roku w gminie £obez bez pracy pozostawa³o
1046 osób zarejestrowanych w PUP,
w tym 417 osób z terenu gminy i 629
mieszkaj¹cych w mieœcie. Prawa do
zasi³ku posiada³o 97 osób.
W gminie Resko by³o 840 osób
zarejestrowanych w PUP, w tym 477
osób mieszkaj¹cych na terenie gminy, prawo do zasi³ku posiada³o 99
osób. W gminie Wêgorzyno bez
pracy pozostawa³o 636 osób, w tym
z terenu gminy 424, prawo do zasi³ku
posiada³o 69 osób. W gminie Dobra
zarejestrowanych
bezrobotnych
by³o 425, w tym z terenu gminy 232.
Prawo do zasi³ku posiada³y 54 osoby. W gminie Radowo Ma³e w grudniu ubieg³ego roku zarejestrowano
w PUP 323 osoby; prawo do zasi³ku
posiada³o 49 osób.
Najwiêksze grono bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy mieœci³o siê w
przedziale wiekowym 25-34 lata (900
osób), drug¹ grup¹ pod wzglêdem
liczebnoœci stanowili ludzie w wieku
45-54 lata (694 osoby), najmniej - w
wieku 60-64.
W 2013 roku w Referacie Instrumentów Rynku Pracy objêto programami aktywnego przeciwdzia³ania
bezrobociu 1234 osoby, w tym 224
osoby kontynuowa³y umowy podpisane w 2012 roku.
Sta¿e
Od stycznia do grudnia tutejszy
PUP zawar³ ogólnie 254 umowy o
zorganizowanie sta¿u dla 407 osób
bezrobotnych. £¹cznie w 2013 roku
sta¿ odby³o 616 osób, z tego 209
osób kontynuowa³o sta¿ z umów
zawartych w 2012 roku. Sta¿ ukoñczy³o 517 osób, z tego 392 podjê³o

zatrudnienie po jego zakoñczeniu,
co daje efektywnoœæ zatrudnieniow¹ na poziomie 75,83 proc.
W 2014 roku sta¿ kontynuuje 50
osób skierowanych w ramach umów
zawartych w 2013 roku.
Prace interwencyjne
W 2013 roku wsparciem w ramach prac interwencyjnych objêto
59 osób, 15 osób przesz³o z umów
podpisanych w 2012 roku, 44 osoby
skierowano na podstawie umów zawartych w 2013 roku. W 2013 roku
prace interwencyjne ukoñczy³y 53
osoby. Zatrudnienie po zakoñczeniu prac interwencyjnych podjê³o
30 osób, co stanowi 56,61 proc. efektywnoœci zakoñczonych umów. W
2014 roku prace interwencyjne kontynuuje 18 osób, skierowanych w
ramach umów zawartych w 2013
roku.
Roboty publiczne
W ramach robót publicznych,
organizowanych w oparciu o wnioski od organizatorów w roku 2013
zosta³y zatrudnione 34 osoby na
podstawie 8 zawartych umów. Efektywnoœæ zatrudnienia wynios³a
20,59 proc.
Prace spo³ecznie u¿yteczne
W roku 2013 w wyniku porozumienia zawartego z gminami: £obez,
Resko, Wêgorzyno i Dobra – w pracach
spo³ecznie
u¿ytecznych
uczestniczy³o 125 osób. Efektywnoœæ zatrudnieniowa wynios³a 54,4
proc.
Zwrot kosztów przejazdu.
W 2013 dokonano zwrotu kosztów przejazdu do miejsca pracy i
miejsca odbywania sta¿u dla 314
osób.
Zatrudnienie wspierane
W 2013 roku Powiatowy Urz¹d
Pracy w £obzie zawar³ 3 umowy o
pracê w ramach zatrudnienia wspieranego dla 3 uczestników centrum
Integracji Spo³ecznej. Umowy bêd¹
kontynuowane w 2014 roku.
Jednorazowe œrodki na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej
W 2013 roku PUP w £obzie przyzna³ dotacje dla 58 osób bezrobotnych ze œrodków Funduszu Pracy
oraz EFS.
Refundacja kosztów wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
W ramach refundacji kosztów
wyposa¿enia lub doposa¿enia stanowisk pracy PUP w £obzie dofinansowa³ utworzenie 40 miejsc pracy u lokalnych przedsiêbiorców (w
tym 2 miejsca pracy utworzone w
ramach refundacji podpisanej w
2012 roku).

Refundacja kosztów
ze œrodków PFRON
Dziêki œrodkom z Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych mo¿liwe by³o
przyznanie 25 tys. z³ na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej dla jednej
osoby niepe³nosprawnej.
Szkolenia
W 2013 roku zosta³y zorganizowane ogó³em 133 szkolenia: 6 grupowych i 127 indywidualnych, w których uczestniczy³o 197 osób. W
wyniku podniesienia kwalifikacji
lub przekwalifikowania poprzez
szkolenia 107 osób podjê³o pracê
lub otworzy³o dzia³alnoœæ gospodarcz¹, co stanowi 54,3 proc. ogólnej liczby przeszkolonych.
Szkolenia grupowe
Szkolenia grupowe organizowane s¹ w zale¿noœci od potrzeb rynku
pracy. W roku 2013 ze wzglêdu na
ma³a iloœæ œrodków finansowych zosta³o zorganizowanych 6 szkoleñ
grupowych: kucharz (12 osób),
monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w budownictwie (8 osób).
W ramach zajêæ praktycznych przeprowadzono prace remontowo-wykoñczeniowe w pomieszczeniach
PUP. Kolejne szkolenia zosta³y zrealizowane w zawodzie glazurnik-posadzkarz (10 osób), w ramach zajêæ
praktycznych po³o¿ono glazurê w
œwietlicy wiejskiej w Przemys³awiu.
Kolejne szkolenia zosta³y zorganizowane na: opiekuna osób starszych i niepe³nosprawnych z elementami jêzyka niemieckiego (15
osób), monta¿ i konserwacja instalacji elektrycznych do 1 KV (13 osób).
W ramach zajêæ praktycznych po³o¿ono instalacjê elektryczn¹ w koœciele w Resku.
W szkoleniu na robotnika ogólnobudowlanego wziê³o udzia³ 12
osób. W ramach zajêæ praktycznych
przeprowadzono prace remontowe
na dwóch obiektach: œwietlicy wiej-

skiej w Rogowie oraz w pomieszczeniu na parterze Biblioteki Miejskiej w
£obzie.
Szkolenia indywidualne
PUP kieruje osoby bezrobotne
na wybrane przez siebie szkolenia
indywidualne pod warunkiem, ¿e
osoba ma zapewniona pracê na
okres co najmniej szeœciu miesiêcy.
W roku 2013 odby³o siê 127 szkoleñ
indywidualnych.
Gie³dy pracy
W PUP w £obzie zorganizowano
14 gie³d pracy (bezpoœrednie spotkanie pracodawców z bezrobotnymi), w którym wziê³o udzia³ 327 osób
bezrobotnych.
Wydatki z Funduszu Pracy
Na zasi³ki dla bezrobotnych PUP
wyda³ 5,4 miliona z³, z kolei na sk³adki
na ubezpieczenia zdrowotne osób
bez prawa do zasi³ku wydano ponad
2 miliony z³, stypendia sta¿owe – 1,8
mln, stypendia szkoleniowe – 165
tys. z³, na roboty publiczne – niemal
324 tys. z³, prace interwencyjne –
prawie 222 tys., prace spo³ecznieu¿yteczne prawie 161 tys., na zatrudnienie wspierane – 771 tys., na refundacjê doposa¿enia miejsca pracy –
518 tys., na szkolenia – 427 tys., jednorazowe sk³adki na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej – 84 tys.,
zwrot kosztów dojazdów – sta¿/praca
wydano 200 tys., zwrot kosztów dojazdów na szkolenia, KP – 50 tys. z³.
Wydatki z EFS
Jednorazowe œrodki na podjêcie
dzia³alnoœci gospodarczej to koszt
1,14 miliona z³, stypendia sta¿owe –
1,3 miliona z³, refundacja doposa¿enia miejsc pracy – 314 tys. z³, szkolenia 242 tys. z³, stypendia szkoleniowe – 106 tys. z³.
£¹cznie w 2013 roku na realizacjê
zadañ wydatkowano ponad 14 milionów z³.
MM

Pani
Wies³awie Rozum
wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci

Ojca
sk³adaj¹ Burmistrz £obza
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £obzie
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Konkurs Czytelników

VII Gala Sportu Powiatu £obeskiego
- 14 marca 2014 r. w Dobrej
Zapraszamy do konkursu pod
nazw¹: Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego 2013
roku w plebiscycie Czytelników
czasopism lokalnych.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ
sportowców WY£¥CZNIE NA
KUPONACH zamieszczonych w
kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego”,
„Nowego Tygodnika £obeskiego” i
„Gazety £obeskiej”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ
nazwisko jednego sportowca (w³asna kandydatura) z podanej ni¿ej listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹
udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupo-

ny mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub
przes³aæ lub z³o¿yæ na adres jednej z
redakcji - „Tygodnika £obeskiego”,
„Nowego Tygodnika £obeskiego”,
„Gazety £obeskiej”. Przyjmowane
s¹ tak¿e w sekretariatach: Urzêdu
Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu
Miasta w Wêgorzynie, Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego
w £obzie, Urzêdu Miejskiego w Dobrej, Starostwa Powiatowego w
£obzie oraz w biurze hali sportowowidowiskowej w £obzie.
5. Termin sk³adania kuponów do 12 marca 2014 r. do godziny 12.00.
Lista nominowanych osób w
kategorii: Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników (kolejnoœæ alfabetyczna osób zg³oszonych do tej
pory).

Gmina Dobra
Borysiak Kinga
Czy¿ak Weronika
Klenczar Piotr
Sadowska Milena

najlepszy sportowiec Gimnazjum w Dobrej,
lekkoatletyka UKS Arbod
najlepszy sportowiec SP w Dobrej
pi³ka no¿na MGLKS Sarmata Dobra
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Dobrej,
lekkoatletyka UKS Arbod

Gmina £obez
Borejszo Remigiusz
Deuter Laura
Gunera Mateusz
Kolej Jakub
Latocha Grzegorz
Lisik Marta
Maziarz Mateusz
Pulkowski Piotr
Romej Justyna
Skoniecki Patryk
Stêpiñska Patrycja
Turzyñska Anna

pi³ka no¿na MLKS Œwiatowid £obez
najlepszy sportowiec Gimnazjum w £obzie
najlepszy sportowiec Gimnazjum w £obzie,
lekkoatletyka Olimp £obez
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej nr 2
w £obzie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Be³cznej
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w £obzie
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w £obzie
pi³ka siatkowa MKS Olimp £obez
lekkoatletyka £KB Trucht £obez
najlepszy sportowiec Technikum Prywatnego
w £obzie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej nr 1
w £obzie
lekkoatletyka £KB Trucht £obez

Klub Bryd¿a Sportowego
przy TKKF £obez zaprasza
na
Turniej Bryd¿a Sportowego Parami z okazji zdobycia £obza
o Puchar Starosty £obeskiego

Gmina Radowo Ma³e
Gajewska Karolina

najlepszy sportowiec Gimnazjum
w Radowie Ma³ym
Janiec Arkadiusz
najlepszy sportowiec Gimnazjum
w Radowie Ma³ym
Komosa Patrycja
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Kusyk Dorota
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Ledzion Krzysztof
pi³ka no¿na LKS Radowia Oldboje Radowo Ma³e
Lorent Izabela
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Sira Agnieszka
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Sobañski Kacper
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Radowie Ma³ym
Strzelczyk Dominika
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Taborska Klaudia
pi³ka koszykowa UKS Mini Gier Radowo Ma³e
Tchurz Anna
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Tchurz Sandra
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e
Wojciechowska Magdalena jeŸdziectwo KJ Amico Mo³dawin
Turzyñska Anna
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Siedlicach
¯a³obowska Natalia
dru¿yna roku pi³ka koszykówka UKS Mini
Gier Radowo Ma³e

Gmina Resko
Celiñska Marta
Mañkowska Sandra
Parzyszek Wojciech
Puch Karolina
Sarnecka Paulina
Soroka Bart³omiej
¯urawik Adam

najlepszy sportowiec Gimnazjum w Resku
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w Resku
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Starogardzie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Resku
pi³ka siatkowa KS Janeczki Resko
najlepszy sportowiec Zespo³u Szkó³ w Resku
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Resku

Gmina Wêgorzyno
Dombrowski Maciej
Ko³odyñska Anna
£achañski Marcin
Perdek Patrycja
Solis Bartosz

najlepszy sportowiec Gimnazjum w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec Gimnazjum w Wêgorzynie
lekkoatletyka Gimnazjum w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Wêgorzynie
najlepszy sportowiec Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim

Kupony mo¿na sk³adaæ w naszej redakcji: £obez, ul. S³owackiego 6.

KUPON KONKURSOWY
Najpopularniejszy sportowiec powiatu w
plebiscycie Czytelników „Tygodnika £obeskiego”
………………………………………………………….
( nazwisko i imiê sportowca)

w niedzielê 2 marca 2014r. o godz. 10.00 £obeski Dom Kultury

Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:

- Op³ata startowa 30 z³ od pary!
- Informacje - Roman Wawrzyniak, tel. 507778613.
- W czasie turnieju zapewniamy kawê, herbatê oraz ciep³y posi³ek.
- W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
- www.tkkf-lobez.eu; adamku@vp.pl

………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Powiatowy turniej juniorów

Puchar dla Œwiatowida, choæ Radowia
„wym³óci³a” zwyciêzcê
(£OBEZ). Juniorzy klubów naszego powiatu rzadko maj¹ okazjê
do wspólnego pogrania w czasie
zimy. Tak¹ okazjê sprawi³o m³odym
pi³karzom ko³o powiatowe PO, zapraszaj¹c m³odych pi³karzy na turniej o puchar senatora tej partii.
Juniorzy rozegrali turniej w sobotê (22 bm,.), w hali sportowo w
£obzie. Mecze sta³y na dobrym poziomie, a dru¿yny walczy³y o ka¿dy
punkt. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym. By³y niespodzianki: Radowia
w przedostatnim meczu „wym³óci³a”
Œwiatowid a¿ 7:0. Mimo tej pora¿ki
³obzianie, maj¹c po dwa zwyciêstwa
ze Spart¹, wyprzedzili wêgorzynian
zwyciêstwem w bezpoœrednim starciu. Puchar wywalczy³ Œwiatowid
£obez, drugie miejsce zajê³a Sparta
Wêgorzyno, trzecie Mewa Resko, a
czwarte Radovia Radowo Ma³e.
Sk³ady zespo³ów.
Œwiatowid £obez: Maciej Sikorski, Mateusz Knapek, Dawid Urbañski, Marcel Smoliñski, Bartosz Dobrowolski, Rafa³ Wargocki, Daniel
Pietrus, Mateusz W¹troba, Micha³
Sto³owski, Pawe³ Ksi¹¿czyk, Mateusz £akomy. Trener Tadeusz Sikora.
Sparta Wêgorzyno: Micha³ Wojciechowski, Arkadiusz Szewczyk,
Szymon Franczuk, Patryk ¯urawik,
Adrian Witkowski, Adrian Noryca,
Jacek Ko³dyj, Daniel Tatarski, Patryk Genderka, Przemek Perdek. Tre-

ner Krzysztof GwóŸdŸ.
Mewa Resko: Adam Gromek,
Maciek Okrasa, Kamil Skrilec,
£ukasz Morawski, Mateusz P³uciennik, Micha³ Kowalicki, Adam
¯urawik. Trener Micha³ Andrusieczko.
Radowia Radowo Ma³e: Grzegorz
Œwiêcicki, Mateusz Maziarz, £ukasz
Borejszo, £ukasz Adamczewski,
£ukasz Ja³owiec, Karol Gêbka, Arkadiusz W¹cha³a, Patryk Wiœniowski, Marcin Kostka. Trener Mariusz
Poniewiera.
Za najlepszego bramkarza uznano Adama Gromka z Mewy; najwiêcej bramek strzeli³ Mateusz Maziarz
z Radovii; na najlepszego zawodnika wybrano Mateusza Knapka ze
Œwiatowida.

Przygotowania do ligi

Pogoñ II Szczecin mocniejsza
od Sarmaty
W swoim kolejnym meczu sparingowym, tym razem na boisku w
Pobierowie, zespó³ Sarmaty Dobra
uleg³ 3:4 (2:4) Pogoni II Szczecin.
Dru¿yna Sarmaty graj¹c w I po³owie „pod s³oñce” mia³a du¿o niecelnych podañ, które z ³atwoœci¹ by³y
przechwytywane przez graj¹cy silnym pressingiem zespó³ Pogoni.
Pogoñ skuteczniej wykorzysta³a te¿
swoje pozycje bramkowe, prowadz¹c do przerwy 4:2.
W drugiej po³owie gra Sarmaty
by³a ju¿ o tyle dok³adniejsza, ¿e uda³o siê j¹ wygraæ 1:0, jednak ca³y mecz
zakoñczy³ siê pora¿k¹ Sarmaty 3:4.
W tym meczu Wojciech Bonifrowski

nie wykorzysta³ te¿ podyktowanego
rzutu karnego.
Pobierowo, 22.02.2014 r. Pogoñ II
Szczecin - Sarmata Dobra 4:3 (4:2).
Bramki dla Sarmaty: Piotr Klêczar,
Damian Padziñski i Kamil Pacelt.
Sk³ad Sarmaty: Sebastian Marciniak (46' Marcin Libiszewski), Arkadiusz Paw³owski, Wojciech Dorsz,
Damian Dzierbicki, £ukasz Uchwa³
(46' Kamil Pacelt), Filip Plewiñski
(55' Micha³ Jemilianowicz), Piotr
Klêczar, Mateusz Kowalczyk, Zdzis³aw Szw¹der, Wojciech Bonifrowski (46' Andrzej Kierek), Damian
Padziñski (70' Wojciech Bonifrowski).
estan

Sêdziowali: Stanis³aw Przybylak i
Miros³aw Urbañski. Zawodami kierowali: Józef Drozdowski i Zdzis³aw
Urbañski. G³ównym organizatorem

imprezy by³o powiatowe ko³o Platformy Obywatelskiej w £obzie. Goœciem
turnieju by³ senator S³awomir Preiss,
który ufundowa³ puchar.
KAR

58. Halowe Mistrzostwa Polski w Sopocie

Justyna o w³os
od mistrzostw œwiata
(SOPOT) Justyna Romej, zawodniczka £KB Trucht £obez, zajê³a fantastyczne 4 miejsce z czasem 10:03.69 podczas 58. Halowych Mistrzostw Polski w Sopocie
w biegu na 3000 m.
22-23 lutego odby³y siê zawody
w ERGOARENIE w Sopocie. By³a to
generalna próba przed IAAF Halowymi Mistrzostwami Œwiata SOPOT
2014. W hali spotkali siê najlepsi z

najlepszych lekkoatletów w Polsce.
Wœród nich by³a ³obzianka Justyna
Romej. By³a to ostatnia szansa na
przepustkê do rywalizacji o laur mistrza œwiata. Justyna Romej uzyska³a czwarte miejsce w Polsce, i choæ
przepustki na MŒ nie otrzyma³a, jednak to dopiero pocz¹tek - wszystko
jeszcze przed ambitn¹ ³obesk¹ zawodniczk¹, trenowan¹ przez Piotra
Kiedrowicza. Gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów.
MM
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Zapiski z pamiêci
Tytoñ
Zwyczajowo wszyscy maj¹ po 25
arów tytoniu. Chyba jest to uwarunkowane œcis³¹ kontraktacj¹ i mo¿liwoœciami przerobu . W Lipowcu tytoñ uprawiaj¹ wszyscy i panuje tu
taka sama pomoc s¹siedzka. Jedynym odstêpstwem jest suszenie go
w suszarniach. W czasie zbioru liœci
u s¹siadów ciocia zgubi³a z³oty zegarek z branzolet¹. Albo odpiê³a siê
branzoleta, albo siê zsun¹³. Przeszukaliœmy wszyscy liœcie na ziemi, a zegarka nikt nie znalaz³. Postanowi³em
jeszcze raz przejœæ siê rzêdami tytoniu. Szczêœliwym trafem pod jednym
z krzaków coœ mi b³ysnê³o. Pod
spodakiem le¿a³ ciociny zegarek. Ale
siê ucieszy³a. Dost¹pi³em zaszczytu
uczestniczenia przy suszeniu tytoniu w suszarni. Suszarnia jest du¿a i
zbiory cioci zajmuj¹ tylko po³owê
ram, a drug¹ po³owê zajmuje tytoñ
s¹siadów. Razem z dwoma rówieœnikami pe³nimy ca³onocny dy¿ur. A
tak naprawdê do póŸna w nocy pilnujemy i gadamy niestworzone rzeczy. Aby nie zaspaæ mamy budzik i latarkê. Nale¿y co jakiœ czas wyjœæ z
pomieszczenia z paleniskiem, gdzie
te¿ znajduje siê bar³óg dla trzech
osób, i sprawdziæ przez szybkê w
drzwiach temperaturê na termometrze. Nie powinna przekraczaæ 90
stopni Celsjusza. Suszenie trwa ok.
3 dób non stop.

Dziewczyny
Gdy mamy dy¿ur w suszarni, to
obok dziewczyny rozbi³y namiot i w
nim œpi¹. A tak naprawdê to z nami
siedz¹ i gadaj¹ do póŸna w nocy. Od
s³owa do s³owa i pad³o pytanie, czy
potrafiê siê ca³owaæ. Dobrze, ¿e
wczeœniej trochê siê ca³owa³em z
kuzynkami w £obzie, wiec mówiê, ¿e
trochê potrafiê. To poka¿. Ca³owanie po kolei kilku dziewczyn na
oczach i przy komentarzach pozosta³ych to nie lada wyzwanie. Ale
chyba egzamin zdajê pomyœlnie.
Reklamacji nie ma. Dziewczyny ca³uj¹ siê tak¿e z pozosta³ymi ch³opakami. Najlepiej ca³uje Halinka od
s¹siadów. Jest b¹dŸ co b¹dŸ trochê
starsza od pozosta³ych podlotków.
Zreszt¹ ona mi siê najbardziej podoba. Za to po kilku dniach po wsi rozchodzi siê plotka, co ja wyrabiam po
nocach z dziewczynami w suszarni.
Ciotka po powrocie ze sklepu powiedzia³a do mnie, ¿e jestem ladaco. Ciekawe, ¿e plotka mówi tylko o mnie.

Babcia Jechówka
Trzeba iœæ po mas³o. Córki cioci
„za Chiny” nie pójd¹. Zg³aszam siê
CMYK

(cz. 62)

ja. Okazuje siê, ¿e wyrobem mas³a we
wsi trudni siê rodzona siostra babci.
Siostra jest wyznania Jechowych i
podobno nieraz namawia na zmianê
wiary swoich klientów. Co mi szkodzi. Mogê iœæ. Dok³adnie mi dziewczyny t³umacz¹ jak tam dojœæ. Na
wszelki wypadek id¹ ze mn¹ prawie
pod sam dom, a w³aœciwie bardzo
star¹ chateczkê. Wewn¹trz bardzo
ubogo. Jedna du¿a izba z kuchni¹ w
k¹cie , trzy ma³e okienka, stó³, dwa
krzes³a, ³adnie zas³ane ³ó¿ko i szlabanek. W oknach pelargonie, a na œcianach w ramach z szybk¹ du¿ymi literami kolorowe sentencje z biblii.
Powiedzia³em dzieñ dobry, powiedzia³em od kogo jestem i czyj, i po co
przyszed³em. Dosta³em ose³kê mas³a
zawiniêt¹ w liœæ chrzanu, zap³aci³em,
podziêkowa³em i wyszed³em. Zaraz
za progiem us³ysza³em - jak by³o?
Normalnie - odpowiedzia³em. Mas³o
by³o wspania³e, ze œwie¿ym pieczywem upieczonym razem z babci¹ w
piecu pod kuchni¹.

Pieczenie pieczywa
Babcia umawia siê ze mn¹ na pieczenie bu³ek, pierogów i chleba, na
drugi dzieñ rano. Wieczorem pomagam przynieœæ ze spichrza drewnian¹ dzie¿ê z zaczynem. Babcia
dolewa sporo odt³uszczonego mleka, dosypuje sporo m¹ki i ka¿e cierpliwie wymieszaæ. Na jutro zaczyn
bêdzie gotowy. Raniuteñko rozpala
w piecu do chleba znajduj¹cym siê
pod w³aœciw¹ kuchni¹ kilka kawa³ków drewna. W miêdzyczasie budzi
mnie i wspólnie nak³adamy do blach
wyroœniête ciasto. Osobno formujemy ma³e kulki ciasta na bu³ki. Babcia
robi te¿ faszerowany serem i kasz¹
gryczan¹ s³odki pieróg. Polanem
sprawdza, czy ceg³y w piecu s¹ dobrze wygrzane. Z polana podczas
pocierania o ceg³y sypi¹ siê iskry. To
znaczy, ¿e temperatura jest w³aœciwa. Wk³adamy blachy z chlebem,
potem pieróg i najbli¿ej dŸwiczek blachê z bu³kami. Po jakimœ czasie wyjmujemy bu³ki, trochê póŸniej pieróg,
a na koñcu chleby. Jest tego sporo.
Tym razem ja pomaga³em przy pieczywie. Do tej pory by³ to przywilej
Bo¿enki. Gdy siê Bo¿enka obudzi³a,
to siê na nas obrazi³a, a najbardziej
na mnie, ¿e jej odebra³em zajêcie.
Chleb z mas³em i mlekiem by³ wspania³y. Bu³ki tak¿e, ale pieróg ledwo mi
przechodzi³ przez gard³o. Nie lubiê
kaszy gryczanej . W dzieñ roznoszê
z Bo¿enk¹ chleby po s¹siadach. Od
tego dnia mamy codziennie œwie¿e
pieczywo. Taki chleb w blasze nadaje siê do spo¿ycia nawet do dwóch
tygodni. Gdzie te czasy? Cdn.
WP

