Dop³ac¹ do oœwiaty 1,3 miliona z³

Protest
wyborczy
Micha³a
Kar³owskiego
rozstrzygnie
S¹d Apelacyjny

GAZETA POWIATOWA Nr 08 (671) Rok XIV 24.02.2015 r. Cena 2,00 z³ (w tym 5% VAT) ISSN 1643-5761

Andrzej Kiszka i Wiktor
Sumiñski - ostatni niez³omni
„¿o³nierze wyklêci” mieszkaj¹
w naszym powiecie

Miasta wrogie
dla niepe³nosprawnych

Ciê¿arówki zniszczy³y
im drogi

CMYK

Z drugiej strony

Str
Str.. 2

Kazimierz Rynkiewicz
Aby cz³owiek wiedzia³ dok¹d
idzie, musi wiedzieæ, sk¹d przychodzi. Naród bez historii b³¹dzi, jak
cz³owiek bez pamiêci - napisa³ Norman Davies, o czym m.in. przypomnia³a dr Bogumi³a Zalewska-Opasiñska, dyrektor Szko³y Podstawowej im. Obroñców Dobrzykowa z
1939 r. w Dobrzykowie, która przes³a-

Z DRUGIEJ STRONY
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Naród bez historii b³¹dzi, jak cz³owiek
bez pamiêci
³a nam do publikacji tekst o Wiktorze
Sumiñskim z Prusimia, w gminie Resko. Do czasu aresztowania pan
Wiktor mieszka³ w Koszelówce, 11
km od Dobrzykowa. Zaduma³em siê
nad nazw¹ szko³y, rzadko spotykan¹, a jak¿e oczywist¹ dla mieszkañców tej wsi, po³o¿onej w powiecie p³ockim. Szko³a znajduje siê przy
ulicy Obroñców Dobrzykowa.
Ta nazwa uœwiadomi³a mi, jak my
tutaj krótko na Pomorzu Zachodnim,
bo nawet takiej nazwy byœmy nie
mogli nadaæ szkole lub ulicy. Aw Dobrzykowie jest tak¿e stowarzyszenie
m³odych „Pro Patria” (zdjêcie poni-

¿ej, przes³ane przez pani¹ Bogumi³ê).
Z kolei mój szkolny kolega Mirek
Berezowski napisa³ o innym niez³omnym - Andrzeju Kiszce z Sienna
Dolnego w gminie Radowo Ma³e, w
doœæ ciekawym zestawieniu z Ryszardem Kukliñskim. Jak widaæ,

pana Andrzejaodwiedza coraz wiêcej ludzi. Na dniach chc¹ go odwiedziæ moi znajomi z Gryfic. Póki co
przygotowuj¹ Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych, z pomoc¹ harcerzy i
Grupy Rekonstrukcyjnej z Trzebiatowa. A u nas? Drzemka...

1. marca - Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
„Tropem Wilczym - Bieg
Pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych”. Najwiêkszy
bieg pamiêci w Polsce
równie¿ w Gryficach!
Ponad 20 tysiêcy biegaczy w 80
miejscowoœciach weŸmie udzia³ 1
marca 2015 r. w III edycji projektu
„Tropem Wilczym - Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych”, organizowanym
przez Fundacjê Wolnoœæ i Demokracja. Wœród zarejestrowanych miast
s¹ Gryfice, w których g³ównym organizatorem biegu jest Stowarzyszenie
Przyjació³ Gryfic.
Bieg, którego celem jest upamiêtnienie ostatnich obroñców wolnoœci, walcz¹cych na ziemiach polskich jeszcze po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, jest najwiêkszym biegiem pamiêci w Polsce. „Tropem
Wilczym - Bieg Pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych” jest te¿ najwiêksz¹ imprez¹ masow¹ towarzysz¹c¹ obchodom „Narodowego Dnia Pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych”.
Symboliczny dystans biegu we
wszystkich miastach wynosi 1963
metry. Liczba ta jest nawi¹zaniem do
daty œmierci ostatniego ¯o³nierza
Wyklêtego - Józefa Franczaka „Lalka”, który zosta³ zamordowany w
1963 roku. W niektórych miastach
odbêd¹ siê tak¿e biegi na 5 i 10 km.
Ka¿dy z uczestników biegu otrzyma
koszulkê z wizerunkiem jednego z
¯o³nierzy Wyklêtych: Danuty Siedzikówny „Inki”, Antoniego Radziwonika „Olecha”, W³adys³awa
£ukasiuka „M³ota”, Zygmunta
Szendzielarza „£upaszki” lub Józefa
Franczaka „Lalka” oraz medal pami¹tkowy. W ka¿dym mieœcie organizatorzy przygotowali dodatkowe

Gazeta Powiatowa
atrakcje, takie jak gry miejskie i rekonstrukcje historyczne.
Organizator „Tropem Wilczym Bieg Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych”,
czyli Fundacja Wolnoœæ i Demokracja zosta³a za³o¿ona w 2006 roku. To
niezale¿na organizacja pozarz¹dowa wspieraj¹ca Polaków na Wschodzie, propaguj¹ca wiedzê o historii
Polski ze szczególnym uwzglêdnieniem Kresów oraz zajmuj¹ca siê problematyk¹ praw cz³owieka i demokracji na terenach by³ego ZSRR.
Fundacja jest znana z takich inicjatyw jak akcja „Ratujmy Polaków
Donbasu”, „Bia³o-Czerwone ABC”,
czy poœwiêconego ¯o³nierzom Wyklêtym festiwalu „Niepokorni, Niez³omni, Wyklêci”.
- W Gryficach nasz niedzielny
bieg pamiêci bêdzie koñczy³ obchody Narodowego Œwiêta Pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych, które rozpoczynamy ju¿ w pi¹tek. To w³aœnie
wtedy odbêdzie siê otwarcie wystawy „Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim (19451956), na któr¹ serdecznie zapraszamy. Bieg rozpoczynamy sprzed bi-

blioteki w Gryficach, przebiegamy
alejkami parku miejskiego i koñczymy go równie¿ w okolicach biblioteki - mówi Pawe³ Kamiñski, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjació³ Gryfic. - Dla pierwszych 90 zg³oszonych
osób gwarantujemy otrzymanie za
darmo pakietu startowego, w sk³ad
którego wchodzi pami¹tkowa koszulka oraz okolicznoœciowy medal.
Zg³oszeñ mo¿na dokonaæ w formie
elektronicznej na stronie naszego
partnera: www.sport-time.com.pl/
zapisy-online - dodaje P. Kamiñski.
O ca³oœæ oprawy historycznej
zadba Grupa Rekonstrukcji Historycznej NA£ÊCZ z Trzebiatowa (na
zdjêciu) , a w dniu biegu odbêdzie siê
zbiórka publiczna na budowê szko³y
z polskim jêzykiem nauczania w
£anowicach (dawne woj. lwowskie)
im. p³k. Franciszka Niepokólczyckiego (Prezesa II Zarz¹du WiN).W obchody w³¹czyli siê: ko³o Zwi¹zku Sybiraków, Solidarnoœæ Trzebiatów,
Solidarnoœæ Gryfice, Zwi¹zek Dru¿yn ZHP „Rega”, Gmina Gryfice.
Wiêcej informacji na stronie: fb.com/
PrzyjacieleGryfic .
(r)
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Samochodem
w drzewo
(ZAJEZIERZE). 22 lutego ok.
godz. 15.20 na drodze W-148
£obez- Zajezierze mieszkanka
gminy £obez, kieruj¹c samochodem VW Golf , na ³uku drogi uderzy³a w przydro¿ne drzewo, w wyniku czego uszkodzeniu uleg³ pojazd.
Na miejscu zjawi³y siê jednostki
stra¿y po¿arnej: JRG £obez oraz OSP
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Myœleli, ¿e zas³ab³

Zajezierze, pogotowie i policja.
Mimo groŸnie wygl¹daj¹cej sytuacji
zarówno kieruj¹cej pojazdem 63. letniej kobiecie ani jej pasa¿erom nic siê
nie sta³o. Tym samym pogotowie
odmówi³o hospitalizacji. Stra¿acy
zajêli siê bezpieczeñstwem, czyli
od³¹czyli akumulator oraz zneutralizowali p³yny eksploatacyjne.
M

Obowi¹zek
noszenia odblasków
Coraz czêœciej na naszych drogach dochodzi do wypadków drogowych z udzia³em pieszych. Czêsto
wypadki te maj¹ tragiczny fina³,
gdy¿ pieszy w ¿aden sposób nie jest
chroniony przed skutkami zderzenia z pojazdem.
Do takiego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego dosz³o w
miniony weekend na drodze £obez –
Wêgorzyno. Kieruj¹cy samochodem VW jad¹c drog¹ wojewódzk¹ W
151 potr¹ci³ id¹c¹ tam kobietê, która
w wyniku doznanych obra¿eñ ponios³a œmieræ na miejscu. Kobieta
pomimo obowi¹zku noszenia elementów odblaskowych niestety ich
nie posiada³a.
Element odblaskowy to przedmiot, który mo¿e uratowaæ nam
¿ycie. Znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym od dnia 31
sierpnia 2014 r. wprowadzi³a dla
wszystkich poruszaj¹cych siê poza
terenem zabudowanym obowi¹zek
noszenia elementów odblaskowych
po zmroku. Element odblaskowy
sprawia, ¿e kierowca jest w stanie
zobaczyæ pieszego nawet z odleg³oœci 150 m, natomiast bez takiego ele-

(£OBEZ). W poniedzia³ek 23 lutego do mieszkañca gminy £obez,
le¿¹cego na ³awce w parku przy ul.
Koœciuszki, zosta³a wezwana karetka pogotowia.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e mê¿-

czyzna jest pod wp³ywem alkoholu.
Na miejsce zosta³a wezwana policja.
Osoba wzywaj¹ca pogotowie myœla³a, ¿e cz³owiek zas³ab³. Okaza³o
siê, ¿e mieszkaniec gminy chcia³ siê
jedynie trochê przespaæ.
M

Zmieni¹ statuty
mentu odleg³oœæ ta skraca siê zaledwie do 20 m. Odblaski maj¹ za zadanie przyczyniæ siê do poprawy bezpieczeñstwa na naszych drogach.
Nie posiadanie elementu odblaskowego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami stanowi wykroczenie, za
które bêd¹ nak³adane mandaty karne, dlatego te¿ Policja apeluje, aby
ka¿dy, kto porusza siê po zmroku
poza terenem zabudowanym, posiada³ ze sob¹ element odblaskowy
umieszczony w widocznym dla kierowców miejscu. Elementy odblaskowe nie kosztuj¹ du¿o, a mog¹ uratowaæ ludzkie ¿ycie. Mandat karny
natomiast za to wykroczenie to kwota od 20 do 500 z³.

(£OBEZ). Znany jest ju¿ harmonogram zebrañ dotycz¹cych statutów so³ectw.
Zebrania rozpoczn¹ siê od Poradza 2 marca, o godz. 16.30 w œwietlicy, natomiast w Be³cznej tego samego dnia o godz. 18.30.W Grabowie
zebranie odbêdzie siê 3 marca o
godz. 16.00 w œwietlicy, W Suliszewicach tego samego dnia o godz.
18.00. w Dalnie 9 marca o godz. 18.00
w œwietlicy, natomiast w Niegrzebii 4
marca o godz. 17.00 w autobusie
gminnym, w Boninie 5 marca o godz.
16.30 w œwietlicy, w Wysiedlu – 5
marca o godz. 18.30 w œwietlicy. W
£ob¿anach zebranie zaplanowane
jest na 10 marca o godz. 17.00 w
œwietlicy, w Mesznem – 11 marca o
godz. 17.00 w autobusie gminnym.
W Prusinowie natomiast zebranie

odbêdzie siê 12 marca o godz. 16.30
w œwietlicy, a w Worowie 12 marca o
godz. 18.30 równie¿ w œwietlicy. W
Ro¿nowie – 16 marca o godz. 17.00 w
œwietlicy, w Tranowie – 17 marca o
godz. 18.45 w M³ynie nad Reg¹, w
Rynowie 17 marca o godz. 17.00 w
autobusie gminnym. W Karwowie
zebranie rozpocznie siê 18 marca o
godz. 17.00 w œwietlicy. W Zagórzycach 19 marca o godz 16.00 w œwietlicy. W Zajezierzu zmiany nad statutem rozpoczn¹ siê o godz. 18.00 w
œwietlicy, natomiast w Dobieszewie
24 marca o godz. 16.30 w œwietlicy.
W Unimiu zebranie rozpocznie siê w
œwietlicy równie¿ 24 marca ale o
godz. 18.30.
Mieszkañcy Klêpnicy bêd¹
zmieniaæ statut 25 marca o godz.
17.00 w autobusie gminnym. op
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Miasta wrogie dla niepe³nosprawnych
(£OBEZ). Mieszkanka £obza
Zofia Krupa kolejny ju¿ raz podczas
sesji Rady Miejskiej mówi³a o problemach, z jakimi borykaj¹ siê osoby niepe³nosprawne. Postanowiliœmy sprawdziæ. Krótki spacer tylko
po £obzie pokaza³ jakim nieprzyjaznym œrodowiskiem dla osoby niepe³nosprawnej jest miasto.
- Jako inwalida na co dzieñ borykam siê z wieloma problemami. Mówiê o tym dosyæ d³ugo i bezskutecznie. Krawê¿niki na przejœciach - jest
to dramat dla ludzi, który je¿d¿¹ na
wózkach inwalidzkich i dla tych, którzy pos³uguj¹ siê wózkiem. Krawê¿niki powinny schodziæ do zera przy
przejœciach. Mnie ju¿ bol¹ ramiona
od podnoszenia tego wózka. To jest
bardzo wa¿ne dla inwalidów.
Czy by³oby problemem zwiêkszenie iloœci przejœæ na ul. Bema na
druga stronê od PCPR? Tam jest
bardzo ma³o przejœæ, jest bardzo
ciê¿ko. Tam pêdz¹ samochody, nawet na przejœciach nie bardzo zwalniaj¹. Bojê siê tam chodziæ. Nie wiem
co tam mo¿na zrobiæ. Jest bardzo
niebezpiecznie, a poza tym bardzo
daleko od jednego przejœcia do drugiego. Optymalnym by³oby zrobienie zebry tam, gdzie jest PCPR- apelowa³a kolejny ju¿ raz Zofia Krupa.
Postanowiliœmy wczuæ siê w sytuacjê osoby poruszaj¹cej siê na
wózku i spojrzeæ na miasto z tej perspektywy. Wystarczy³ zaledwie
ma³y spacer, aby przekonaæ siê, ¿e
wiêkszoœæ miejsc w mieœcie jest zupe³nie nie dostêpnych dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich, a dla osób poruszaj¹cych
siê przy pomocy balkoniku albo kul
– dojœcia s¹ znacznie utrudnione.
Miasto
Spacer rozpoczêliœmy od ul. S³owackiego. Krzywy i stary chodnik

ca³kowicie uniemo¿liwia poruszanie
siê po nim wózkiem inwalidzkim. Przy
przejœciach dla pieszych s¹ zbyt
wysokie krawê¿niki, aby dostaæ siê
z ulicy na chodnik. Ulica Wojska Polskiego – z jednej strony ulicy g³adkie zjazdy, po drugiej wystaj¹ce krawê¿niki. Komenda Powiatowa Policji – wykonany podjazd dla osób
niepe³nosprawnych. Ulica Konopnickiej – tu znajduje siê parking dla
osób niepe³nosprawnych. Krawê¿nik oddzielaj¹cy parking od chodnika ma przynajmniej kilkanaœcie centymetrów wysokoœci. Osoba na
wózku nie ma najmniejszych szans,
aby go pokonaæ, musi ulic¹ przejechaæ do pasów na skrzy¿owaniu z ul.
Niepodleg³oœci i dopiero stamt¹d
wjechaæ na chodnik. St¹d dopiero
musi zawróciæ, aby dostaæ siê np. do
sklepu, który znajduje siê naprzeciw
miejsca parkingowego. Do sklepu
jest wykonany odpowiedni podjazd.
Postanowiliœmy sprawdziæ czy
osoba poruszaj¹ca siê na wózku inwalidzkim mo¿e dostaæ siê do jednego ze sklepów w centrum handlowym. Przy miejscu parkingowym dla
osób niepe³nosprawnych mo¿na
zjechaæ wózkiem bezpoœrednio na
chodnik z miejsca parkingowego

obok, pod warunkiem, ¿e to jest akurat puste. Podjazd do sklepu jest
wykonany. Wêdrówka po sklepie
koñczy siê jednak tu¿ po wejœciu do
œrodka, na piêtro prowadz¹ schody.
Rondo na ul. Niepodleg³oœci –
podobna sytuacja jak na ul. Wojska
Polskiego. Zjazd do parku zosta³
wykonany. W samym parku s¹ alejki
bez wystaj¹cych krawê¿ników, a to z
kolei jest utrudnieniem dla osób niewidz¹cych. Do £obeskiego Domu
Kultury – do sali na parterze mo¿na
dostaæ siê bez trudu. Sklepy i bankomat przy ul. Niepodleg³oœci równie¿
s¹ w wiêkszoœci niedostêpne dla
osób niepe³nosprawnych, podobnie Powiatowy Urz¹d Pracy i Urz¹d
Miejski w £obzie. Przy magistracie
jest w¹ski chodnik, a dzwonek dla
osób niepe³nosprawnych znajduje
siê wewn¹trz obiektu, w wejœciu do
budynku jest stopieñ. Cz³owiek na
wózku inwalidzkim samodzielnie nie
ma szans na jego pokonanie. Parkingi dla osób niepe³nosprawnych przy
urzêdzie – znajduj¹ siê najbli¿ej
przejœæ dla pieszych, jednak, aby siê
do nich dostaæ, osoba na wózku
musi przejechaæ ulic¹. Nie jest to
zapewne mi³e uczcie, gdy obok poruszaj¹ siê samochody. Koœció³ –
niedostêpny dla osób na wózkach

inwalidzkich bez czyjejœ pomocy.
To wskazanie nie jest po to aby
kogokolwiek krytykowaæ, ale aby
postaraæ siê spojrzeæ oczami osób
niepe³nosprawnych. Dostosowywanie architektury do potrzeb osób
niepe³nosprawnych jest drogie, czasami usytuowanie obiektów znacznie ogranicza mo¿liwoœci, ale czasami wystarczy odrobina wyobraŸni,
aby znacznie u³atwiæ ¿ycie, jak np.
podczas prac zwi¹zanych z budow¹
albo remontem chodników.
Spory problem w poruszaniu siê
po mieœcie maj¹ równie¿ osoby z
dysfunkcj¹ narz¹du wzroku, tu
znacznym utrudnieniem jest brak
oznakowania fakturowego elementów pionowych i poziomych ma³ej
architektury.
Nie ma te¿ sygnalizacji dŸwiêkowej np. przy przejœciach dla pieszych
i dotykowej („pasy prowadz¹ce” na
nawierzchniach i œcianach), o innych nie wspominaj¹c.
Nie trzeba empatii, wystarczy
odrobina wyobraŸni, aby zobaczyæ,
¿e spacer po mieœcie, nie tylko po
£obzie, dla osób niepe³nosprawnych to potê¿ne wyzwanie i bez
pomocy osób trzecich w niektórych
sytuacjach zwyczajnie nie da siê
pokonaæ barier.
MM
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INFORMACJE - OG£OSZENIA

Ciê¿arówki zniszczy³y im drogi
(RESKO-gmina). Podczas prac
zwi¹zanych z rekultywacj¹ wysypiska œmieci w Komorowie zosta³a
zniszczona droga w Komorowie i na
docinku S³woikowo - Luboradz alarmuj¹ so³tysi.
Kwestia zwi¹zana ze zniszczon¹
drog¹ przez ciê¿arówki wo¿¹ce ziemiê na by³e wysypisko œmieci zosta³a podniesiona na sesji Rady Miejskiej. So³tysi apelowali, aby poinformowaæ o tym zarz¹dcê drogi - Zarz¹d
Dróg Powiatowych w £obzie, aby
ten wymóg³ na wykonawcy naprawê
zniszczonych odcinków.
Jak wynika³o z informacji przekazanej na sesji Rady Miejskiej w Resku - na odcinku asfaltowej drogi
S³owikowo - Luboradz podczas prac
zwiazanych z rekultywacj¹ wysypiska dziennie odbywa³o siê 120 kursów przez 2 tygodnie. W sumie zosta³o przewiezionych ponad 200 tys.
m. szeœc. ziemi. W niektórych miejscach pozapada³ siê asfalt. Zdaniem
so³tysów drogê powinien naprawiæ
wykonawca rekultywuj¹cy wysypisko œmieci w Komorowie, tym bardziej, ¿e zwo¿enie ziemi zosta³o zakoñczone.

Mieszkañcy Komorowa równie¿
przechodz¹ swoist¹ gehennê. Odcinek drogi brukowej Komorowo £abuñ jest zniszczony przez ciê¿arówki.
- Ciê¿arówki o wadze oko³o 2030 ton, które wozi³y œmieci, jeŸdzi³y
przez Komorowo. Bruk nie by³ do
tego przystosowany. JeŸdzi³y tak
przez parênaœcie lat i zniszczy³y
bruk. Teraz jeŸdzi³y przez jakiœ czas
ciê¿arówki o wadze powy¿ej 50 ton.
Zrobi³y koleiny i zniszczy³y pobocze. Powiat i gmina chêtnie zapomnia³yby o tej drodze, ale nie mieszkañcy. Mieszkañcy t¹ droga doje¿d¿aj¹ do pracy rowerami albo
skuterami. Droga jest wiecznie zalana i nieprzejezdna. S¹ zaniedbania,
pobocza s¹ zaroœniête, woda nie ma
gdzie odp³ywaæ i zostaje w korycie,
w koleinach, tylko garby zostaj¹,
czasami i te przykrywa woda. Co pó³
roku wymieniam zawieszenie,
mieszkañcy te¿. Niektórzy je¿d¿¹ na
rowerach, te rowery przeprowadzaj¹ przez ka³u¿e, mokn¹ i tak
zmokniêci docieraj¹ do pracy – powiedzia³ so³tys Komorowa Robert
Bodych.
MM

Gabinet Podologiczny
„ZDROWE STOPY”
Joanna Kubacka
Gabinet Podologiczny „ZDROWE STOPY” powsta³ z myœl¹
o osobach poszukuj¹cych fachowej i profesjonalnej
pomocy w pielêgnacji stóp oraz pragn¹cych zlikwidowaæ
lub z³agodziæ nieprawid³owoœci w ich obrêbie.
Us³ugi obejmuj¹ równie¿ specjalistyczn¹ pielêgnacjê stóp
diabetyków. Wszystkie zabiegi wykonywane s¹ przez kosmetologa
ze specjalizacj¹ oraz doœwiadczeniem podologicznym.
W moim gabinecie oferujê Pañstwu:
- Bezp³atn¹ konsultacjê
- Pedicure specjalistyczny / leczniczy
- Pedicure kosmetyczny
- Pedicure stopy cukrzycowej
- Bezbolesne i fachowe korygowanie wrastaj¹cych
oraz wkrêcaj¹cych paznokci
- Usuwanie modzeli, odcisków
- Zabiegi na pêkaj¹ce piêty i rozpadliny
- Leczenie nadpotliwoœci stóp za pomoc¹ jonoforezy
- Rekonstrukcje p³ytki paznokciowej
- Pobieranie materia³u do badañ w kierunku grzybicy paznokci
- Usuwanie brodawek wirusowych
- Ortezy indywidualne, wykonywane pod wymiar, zalecane
w przypadku haluxów, palców m³oteczkowatych, otaræ
- Dobór ortez silikonowych.
ZAPRASZAM

£obez, ul. Ogrodowa 5a
Konsultacje odbywaj¹ siê w godzinach 9.15-10.30 i 16.30-17.30.
Wszelkie informacje udzielane s¹ pod nr tel. 692 098 231.

23 lutego stra¿acy z JRG £obez,
OSP Radowo Male oraz OSP Dobra
zostali wezwani do po¿aru sadzy w
kominie w jednym z budynków w
Dargomyœlu.
Trawy i stóg s³omy w ogniu
Rozpocz¹³ siê ju¿ sezon wypalania traw. W ostatnim tygodniu stra¿
po¿arna wyrusza³a do pal¹cych siê
nieu¿ytków a¿ 13 razy.
W Worowie 21 lutego pali³ siê
stóg s³omy. Powiadomienie o zdarzeniu stra¿ po¿arna otrzyma³a o
godz. 22.42. Stra¿acy z JRG £obez
oraz OSP Zagórzyce zakoñczyli
dzia³ania o godz. 4.50. Stóg znajdowa³ siê przy polnej drodze, z dala od
zabudowañ mieszkalnych oko³o 100
metrów od lasu.

Nie chcieli wpuœciæ do mieszkania
18 lutego o godz. 00.48 stra¿ po¿arna w £obzie otrzyma³a powiadomienie, ¿e w jednym z budynków
wielorodzinnych przy ul. Obroñców
Stalingradu jest zadymienie.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e dym
utrzymuje siê na korytarzu. Stra¿acy
przewietrzyli go wraz z innymi pomieszczeniami. Problem pojawi³ siê
przy jednym z lokali mieszkalnych,
do których nie chciano wpuœciæ
stra¿aków. Dopiero interwencja policji sprawi³a, ¿e w³aœciciele lokalu
pozwolili na wejœcie s³u¿b mundurowych. To w³aœnie w tym mieszkaniu
da³o siê wyczuæ spaleniznê oraz intensywne zadymienie. Dzia³ania
stra¿y po¿arnej zosta³y zakoñczone
o godz. 1.50.

S¹d Rejonowy w Gryficach informuje,
¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci organizuje
w dniach 23-28 lutego 2015 r. „Tydzieñ Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestêpstwem”.
Dy¿ury specjalistów bêd¹ odbywa³y siê w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci Oœrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestêpstwem od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 10:00
do 18:00 oraz w sobotê w godzinach od 10:00 do 13:00.
Informacji prawnej udzielaæ bêd¹ m.in. adwokaci, radcowie prawni,
prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, kuratorzy s¹dowi oraz komornicy.
Na terenie naszego województwa dy¿ury odbywaæ siê bêd¹ m.in. w:
- Oœrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestêpstwem: Stowarzyszeniu 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.
Wiêcej informacji i adresów na stronach internetowych:
www.ms.gov.pl lub www.pokrzywdzeni.gov.pl
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Tam s¹ zatrute wszystkie ¿y³y wodne,
minie przynajmniej kilkanaœcie lat,
zanim wszystko wróci do normy

Tylko £obez w tyle
ze œciekami?

(£OBEZ). Wiele razy w minionej kadencji radny Henryk Stankiewicz i radna Krystyna Bogucka
apelowali do w³adz i radnych o uporz¹dkowanie kwestii zwi¹zanej ze
œciekami na wsiach. Dotychczas
wypracowano plan dzia³añ w gminie. Sprawa œcieków powróci³a, gdy
woda w Dobieszewie okaza³a siê
niezdatna do picia.
- Pani Krystyna Bogucka co najmniej od oœmiu lat, a ja od szeœciu bez
przerwy boksujemy siê ze œciekami i
nie mo¿emy daæ sobie z tym rady.
Tutaj nie ma ¿adnej pomocy ze strony urzêdu, ¿adnej kontroli. Okazuje
siê, ¿e wysy³a siê stra¿nika miejskiego, by sprawdzi³, kto w Dobieszewie
wywozi œcieki. Stra¿nicy nie wiedz¹
ile ktoœ zu¿y³ wody, ile œcieków powinien wywieŸæ. Po co to chodzenie
i straszenie ludzi? To jest w ogóle
niepotrzebne. Jedynym wyjœciem z
sytuacji w Dobieszewie to wszystkie
po kolei zbiorniki odp³ywowe wypompowaæ, sprawdziæ co to za zbiorniki, czy maj¹ dna czy nie, czy przeciekaj¹. Zabroniæ kategorycznie
zrzucania œcieków do oczka i do tego
rowu, który idzie prosto do Regi i
szukaæ pieniêdzy na gwa³t, aby zrobiæ kanalizacjê w Dobieszewie. Tam
s¹ zatrute wszystkie ¿y³y wodne.
Minie przynajmniej kilkanaœcie lat,
zanim wszystko wróci do normy. Ci
ludzie co jakiœ czas bêd¹ mieæ problemy.
Takich problemów w gminie
mamy wiêcej. Z panem Januszem
Skrobiñskim z³o¿yliœmy doniesienie
do prokuratury, to wszyscy byli
oburzeni. Posz³y panie z urzêdu i
wodoci¹gu i powiedzia³y, ¿e Stankiewicz w durnowatych wyliczeniach

chce podwa¿yæ autorytet burmistrza. Ma³o mnie nie zamknêli na tej
komendzie. A tam by³o prosto napisane, ¿e 7 czy 8 proc. œcieków z terenów wiejskich jest tylko zwo¿one i
taka jest prawda i nie zak³amujmy tej
prawdy! Ile siê tu wojuje o to, ¿eby
firma wodoci¹gowa zwiêkszy³a wywózki, ale im siê to nie op³aca. Oni 8
tysiêcy metrów szeœciennych
zwioz¹ i dziêkuj¹ za wszystko, bo im
siê op³aci. A my co? Dojdzie do tragedii. Ja ju¿ mówi³em obecnemu burmistrzowi, je¿eli chcemy szybko
wykonaæ kanalizacjê w Dobieszewie, to podnieœmy cenê wody do 5 z³
i mamy pieni¹dze od razu. Jeœli bêdziemy bawili siê dalej, to ktoœ tu
wpadnie i ka¿e podnieœæ nam cenê
wody nie o 5 z³, a o 10. W Karlinie i
Bia³ogardzie - œmialiœmy siê tu wszyscy - jakie oni maj¹ œcieki drogie, ale
porobili, wszystko maj¹, teraz im ceny
obni¿aj¹. Innego wyjœcia nie ma.
W Z³ocieñcu i Drawsku 98 proc.
gminy jest skanalizowane. Oni tam
siedz¹ zadowoleni, a my tu bêdziemy
siê boksowali nie wiadomo jeszcze
ile. Trzeba tym ludziom naprawdê
pomóc. Fakt, 50 procent winy to jest
tych mieszkañców, a 50 proc. to jest
tutaj, po stronie urzêdu. Siedzia³bym
cicho, ale ile my wojny z pani¹ Boguck¹ stoczyliœmy na ten temat i nic
– ¿adnych skutków – powiedzia³
radny Henryk Stankiewicz.
Radna Krystyna Bogucka z kolei
zwróci³a uwagê na £obez, pytaj¹c, w
jaki sposób magistrat zamierza przymusiæ ludzi do pod³¹czenia siê do
kanalizacji. Poprosi³a równie¿, aby
nie wysy³aæ od razu nakaz pod³¹czenia siê, ale informacjê o wysokoœci
dofinansowania oraz uchwa³ê. MM

tygodnik ³obeski 24.02.2015 r.

Strony z³o¿y³y za¿alenia na wyrok S¹du
Okrêgowego

Protest wyborczy Micha³a
Kar³owskiego rozstrzygnie
S¹d Apelacyjny

(£OBEZ) Jeszcze trochê poczekamy na rozstrzygniêcie protestu
wyborczego, z³o¿onego przez Micha³a Kar³owskiego, by³ego ju¿
szefa powiatowych struktur PSL.
Obie strony uprawnione do apelowania w tej sprawie z³o¿y³y za¿alenia na wyrok S¹du Okrêgowego w
Szczecinie, nakazuj¹cy powtórzenie wyborów do Rady Powiatu w
okrêgu nr 1.
Przypomnijmy, pan Micha³ Kar³owski, startuj¹cy do Rady Powiatu
z listy PSL, z³o¿y³ protest wyborczy,
gdy¿ nie zgadza³a siê liczba wydanych kart do g³osowania w jego
okrêgu. Chodzi³o o to, ¿e liczba kart
wydana w g³osowaniu do wszystkich szczebli samorz¹du powinna
byæ taka sama, a okaza³o siê, ¿e nie
jest. By³a ró¿nica miêdzy wydanymi
kartami w wyborach na burmistrza
£obza, do Rady Miejskiej i Rady
Powiatu. Co prawda ta ró¿nica by³a
bardzo ma³a, ale przy tym, ¿e kandydatów dzieli³ od mandatu tylko jeden
g³os, okaza³a siê wystarczaj¹ca, by
S¹d Okrêgowy w Szczecinie, rozpatruj¹cy jego protest, uniewa¿ni³
wybory do Rady Powiatu w okrêgu
nr 1 (którym jest ca³a gmina £obez)
i nakaza³ ich powtórzenie. Tym samym wyrokiem uniewa¿ni³ mandat
obecnemu radnemu Jaros³awowi
¯ukowi.
Stronom przys³ugiwa³o odwo³anie do drugiej instancji. W ostatnim
numerze informowaliœmy, ¿e wyst¹pi³y one o uzasadnienie wyroku, co

ju¿ zapowiada³o apelacjê. Tak te¿ siê
sta³o. Za¿alenie z³o¿y³a zarówno
przewodnicz¹ca Powiatowej Komisji Wyborczej w £obzie sêdzia S³awa
Miszel, jak i komisarz wyborczy w
Szczecinie. Jak nam powiedzia³a sêdzia S. Miszel, z³o¿y³a za¿alenie,
gdy¿ uwa¿a, ¿e samo stwierdzenie
niezgodnoœci w liczbie wydanych
kart to za ma³o. Zabrak³o przes³uchania cz³onków komisji wyborczej w tej
sprawie, którzy mogliby wyjaœniæ
zaistnia³¹ ró¿nicê, co z kolei mog³oby zmieniæ ocenê tego przypadku,
gdy¿ jest ró¿nica miêdzy tym, czy
kart nie wydano, czy te¿ wyborcy
odmówili ich przyjêcia, do czego
maj¹ prawo, a wtedy wynik zapisany
w protoko³ach by³by prawdziwy.
Problem polega na tym, ¿e taka odmowa powinna byæ odnotowana w
protokole, a tego nie by³o.
Przewodnicz¹ca komisji wyborczej nie zgadza siê z ca³ym wyrokiem,
co uzasadni³a w doœæ obszernym
za¿aleniu. Podobn¹ opiniê us³yszeliœmy w biurze komisarza wyborczego w Szczecinie, tu jednak nie chciano mówiæ o szczegó³ach.
Oba za¿alenia wys³ano w pi¹tek
do S¹du Apelacyjnego w Szczecinie, za poœrednictwem S¹du Okrêgowego. Ten ma 7 dni na ustosunkowanie siê do nich i przes³anie dokumentacji do S¹du Apelacyjnego, który
protest musi rozstrzygn¹æ najpóŸniej w ci¹gu 30 dni. Wygl¹da wiêc
na to, ¿e rozstrzygniêcie nast¹pi
dopiero na prze³omie marca i kwietnia 2015 roku.
KAR
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Ostatni niez³omni „¿o³nierze wyklêci”
Z

apewne jeszcze sporo czasu
up³ynie, zanim takie postacie jak pu³kownik Ryszard Kukliñski i Andrzej Kiszka zdobêd¹ nale¿yte uznanie za swoj¹ postawê i obaj
doczekaj¹ siê pe³nej rehabilitacji.
Mo¿e kogoœ zdziwiæ takie zestawienie tych dwóch bohaterów, ale jest
wspólny mianownik, który ich
³¹czy. Otó¿ jeden z nich, Andrzej
Kiszka, przez Krzysztofa K¹kolewskiego (1) w jednym ze swoich reporta¿y napisanym jeszcze w po³owie lat 60. zosta³ nazwany jako
„Pierwszy ¿o³nierz III wojny”, a p³k
Ryszard Kukliñski w ksi¹¿ce Józefa Szaniawskiego (2) jako ten, który zapobieg³ takiej wojnie.
Andrzej Kiszka pochodzi z niewielkiej miejscowoœci Maziarnia w
pow. Bi³goraj. Najpierw wst¹pi³ do
Batalionów Ch³opskich, ale nied³ugo przeszed³ do NOW-AK, poniewa¿ tam by³ wiêkszy porz¹dek, a w
oddzia³ach BCh - jak wspomina³ - za
„du¿y ba³agan”. „Z³o¿y³em przysiêgê na krzy¿ i flagê bia³o-czerwon¹.
Wtedy postanowi³em, ¿e bêdê jej
wierny a¿ do œmierci. Tak nakazywa³a mi moja wiara i mi³oœæ do ojczyzny”. Po wyzwoleniu, jak wiêkszoœæ,
chcia³ normalnie ¿yæ. Za zgod¹ dowódcy z partyzantki od sierpnia do
listopada 1944 r. podj¹³ s³u¿bê w
milicji, ale zagro¿ony aresztowaniem
i wywozem na Sybir, za wczeœniejsz¹
przynale¿noœæ do konspiracji, zdezerterowa³. Okaza³o siê, ¿e by³ pierwszy na liœcie do wywózki. Ukrywa
siê, a nastêpnie przy³¹cza do innych
partyzantów, którzy znaleŸli siê w
podobnej sytuacji, nie chc¹c zgin¹æ
w ubeckim wiêzieniu lub sowieckim
³agrze. W 1947 roku w po³owie kwietnia ponownie ujawnia siê przed
Komisj¹ Amnestyjn¹ PUBP w Janowie Lubelskim i pracuje do jesieni na
gospodarstwie u rodziców. Niestety
system komunistyczny w swoim
za³o¿eniu nie móg³ pozwoliæ takim
ludziom ¿yæ spokojnie i ju¿ póŸn¹
jesieni¹ 1947 roku UB próbuje aresztowaæ Andrzeja Kiszkê, który ju¿
jako doœwiadczony partyzant wymyka siê z ob³awy i w tej sytuacji na
dobre podejmuje walkê z w³adz¹
komunistyczn¹. Walkê t¹ prowadzi
najpierw wspólnie z partyzantami w
oddziale Adama Kusza „Garbatego”
, który obj¹³ dowództwo po œmierci
por. Józefa Zdziarskiego „Wo³yniaka”, nastêpnie u Józefa K³ysia „Rejonowego”. Z biegiem lat coraz trudniej by³o walczyæ w wiêkszym oddziale, który coraz bardziej siê wykrwawia³. Partyzanckie szczêœcie
najd³u¿ej dopisywa³o Andrzejowi
Kiszce, które poparte by³o wieloletnim doœwiadczeniem w konspiracji.

Od 1954 roku dalsz¹ walkê prowadzi
samotnie, kwateruj¹c w leœnym bunkrze, w którym spêdzi³ 8 zim, nieraz
nie wychodz¹c z niego przez d³ugie
miesi¹ce, aby nie zostawiaæ œladów
na œniegu.
W czasie okupacji niemieckiej w
latach 1943-1944 polskie podziemie
niepodleg³oœciowe liczy³o ponad
pó³ miliona zaprzysiê¿onych ¿o³nierzy (360 tys. w AK, 160 tys. w BCh i
oko³o 80 tys. w NSZ). Doskonale
wiedzieli o tym komuniœci, dysponuj¹cy w owym czasie zaledwie oko³o
5 tys. ¿o³nierzy w GL-AL, wiêc
utrwalenie w³adzy ludowej wed³ug
instrukcji doradców radzieckich
oparli na fizycznym wyeliminowaniu
przeciwników. Walkê z w³adz¹ komunistyczn¹ z broni¹ w rêku podjê³o
kilkadziesi¹t tysiêcy partyzantów, a
jednym z najd³u¿ej walcz¹cych ¿o³nierzy II wojny by³ w³aœnie pan Andrzej Kiszka. Za najd³u¿ej walcz¹cego ¿o³nierza uznajê siê Józefa Franczaka „Lalka”, który zgin¹³ w ob³awie 21 paŸdziernika 1963 r., 20 km od
Lublina.
Krzysztof K¹kolewski, mistrz literatury faktu, niew¹tpliwie zafascynowany nieprawdopodobn¹ histori¹ cz³owieka, który okopa³ siê w lasach na po³udniu Polski, okreœli³
Kiszkê jako pierwszego ¿o³nierza III
wojny. Andrzej Kiszka „D¹b” ¿y³
nadziej¹, ¿e doczeka takiej wojny,
która spowoduje odzyskanie niepodleg³oœci przez Polskê. Z docieraj¹cych do niego wiadomoœci wiedzia³, ¿e bêdzie to wojna j¹drowa,

choæ nie zdawa³ sobie sprawy ze
skutków tej nowej broni. Ujêty zosta³ po zdradzie i ujawnieniu lokalizacji bunkra dopiero 31grudnia 1961
roku! Z wiêzienia wyszed³ w sierpniu
1971 r.
Natomiast pierwszy polski oficer
w NATO, pu³kownik Ryszard Kukliñski bez w¹tpienia równie¿ zas³uguje na miano „¿o³nierza wyklêtego”. Po tym jak polski ¿o³nierz u¿yty
zosta³ do strzelania do polskich robotników w grudniu 1970 roku, podejmuje decyzjê o swojej samotnej
walce z tym samym „imperium z³a”
w³aœnie w 1971 roku. To tak jakby
przej¹³ pa³eczkê od ostatniego ¿o³nierza II wojny. W przeciwieñstwie
do Andrzeja Kiszki wiedzia³ doskonale, jaka to bêdzie wojna i co planuj¹ sowieccy stratedzy. W korytarze utworzone atakiem nuklearnym
mia³y wejœæ wojska Uk³adu Warszawskiego, a przede wszystkim
Armia Czerwona i Ludowe Wojsko
Polskie. 800 tys. polskich ¿o³nierzy
mia³o zajmowaæ pó³nocne Niemcy,
Belgiê, Holandiê i Daniê. Zak³adano,
¿e straty wojsk pierwszego rzutu z
powodu napromieniowania i starcia
z obron¹ nieprzyjaciela siêgn¹ 50%.
Zak³adano równie¿, ¿e przeciwnik
wykona odwetowy atak nuklearny
na Polskê, w celu przeciwdzia³aniu
u¿ycia drugorzutowych jednostek
Armii Czerwonej. O tym, co wiedzia³
pu³kownik Ryszard Kukliñski, nie
móg³ wiedzieæ „pierwszy ¿o³nierz III
wojny”, choæ obaj jednakowo wierzyli w swoj¹ samotn¹ misjê.

Pan Andrzej do¿y³ wolnej i niepodleg³ej Polski, choæ bardzo krytycznie ocenia jej stan obecny.
Mieszka w Siennie Dolnym (gm.
Radowo Ma³e). Po wyjœciu z wiêzienia o¿eni³ siê z wdow¹ po swoim
m³odszym bracie Józefie, który zmar³
6 lat wczeœniej. Brat uciek³ z lubelskiego na ziemie zachodnie w³aœnie
do Sienna Dolnego, bo UB nie dawa³o mu spokoju, chc¹c wymusiæ na
nim ujawnienie miejsca ukrywania
siê Andrzeja i lokalizacji partyzanckich magazynów broni. ¯ona, Pani
Miros³awa, nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e Józef zmar³ przedwczeœnie
w wyniku tych czêstych „pobytów”
na UB, a du¿o wczeœniej z tych samych powodów zmar³ ojciec Pana
Andrzeja.
Miros³aw Berezowski
(1) „Wiêzy Wojny” Krzysztof
K¹kolewski (klasyk literatury faktu),
Wydawnictwo Zysk i S-ka
(2) „Pu³kownik Kukliñski - tajna
misja” prof. historii Józef Szaniawski
(przyjaciel pu³kownika i równie¿ ostatni wiêzieñ polityczny PRL, skazany na
10 lat jako „agent wywiadu” USA za
artyku³y do Radia Wolna Europa,
wyszed³ dopiero w 1990 r., prywatnie
by³ mê¿em Haliny Fr¹ckowiak), wyd.
BibliotekaArmii Krajowej.
Od Redakcji: Miros³aw Berezowski (na zdjêciu z Andrzejem
Kiszk¹) jest weterynarzem, mieszka
w Nowogardzie.
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Wiktor Sumiñski – jeden z ostatnich
M

i³oœæ do ojczyzny jest
czymœ naturalnym, œwiadcz¹cym o wra¿liwoœci cz³owieka.
Mówi siê czêsto, ¿e aby rozwin¹æ
skrzyd³a, trzeba mieæ œwiadomoœæ
w³asnych korzeni.
Jedn¹ z najpiêkniejszych refleksji o potrzebie znajomoœci dziejów
ziemi, której dotykamy stopami,
wyrazi³ Norman Davies:
Aby cz³owiek wiedzia³ dok¹d
idzie, musi wiedzieæ, sk¹d przychodzi. Naród bez historii b³¹dzi, jak
cz³owiek bez pamiêci.
1 marca 2015 r. bêdziemy obchodziæ po raz czwarty Narodowy Dzieñ
Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. To
czas, w którym powinniœmy przypomnieæ sylwetki tych, którzy podjêli
walkê o woln¹ Polskê z dwoma okupantami i komunistycznym re¿imem.
Pamiêæ o tych, którzy w imiê idea³ów z³o¿yli niejednokrotnie najwy¿sz¹ ofiarê – w³asne ¿ycie, jest
tym bardziej zasadna, gdy¿ w wielu
œrodowiskach funkcjonuj¹ jeszcze
skutki komunistycznej propagandy,
pozwalaj¹ce postrzegaæ ¯o³nierzy
Niez³omnych jako „bandytów”. Nieliczni z „Leœnych Bohaterów” doczekali wspó³czesnych czasów, wielu z
nich spoczywa w bezimiennych „do³ach œmierci”, a bliscy poszukuj¹
wci¹¿ miejsca pochówku.
Jednym z ¿yj¹cych jeszcze ¿o³nierzy antykomunistycznego podziemia jest pochodz¹cy z Koszelówki ko³o G¹bina 94-letni Wiktor Sumiñski, konspiracyjny pseudonim
„Kropid³o”, cz³onek ZWZ-AK, a nastêpnie oddzia³u ROAK w latach
1945-1947, w dawnym powiecie gostyniñskim. Obecnie mieszka wraz z
rodzin¹ w Prusimiu, gmina Resko
(pow. ³obeski), w pó³nocno-zachodniej czêœci województwa zachodniopomorskiego.
Wiktor Sumiñski urodzi³ siê w
1921 r. w Koszelówce, w rodzinie
rolniczej. Miejscowoœæ nale¿a³a
wówczas administracyjnie do gminy
£¹ck, w powiecie gostyniñskim
(obecnie pow. p³ocki). By³ najm³odszym z dziewiêciorga dzieci. Ojciec
oprócz rolnictwa zajmowa³ siê bednarstwem.
Wiktor ukoñczy³ czteroklasow¹
szko³ê powszechn¹. Dziêki patriotycznej postawie nauczycieli oraz
wzorcom wyniesionym z domu rodzinnego, mi³oœæ do ojczyzny i troska o jej losy by³a dla niego czymœ
oczywistym, nie podlegaj¹cym dyskusji.
Po wojnie obronnej 1939 r., Wiktor Sumiñski wspólnie z braæmi i kolegami, zaanga¿owali siê w dzia³ania
konspiracyjne. Polega³y one m.in.
na zbieraniu broni z pól walk w okolicach Dobrzykowa i sporz¹dzaniu
spisu poleg³ych ¿o³nierzy Wrzeœnia,

obserwacji osób podejmuj¹cych
wspó³pracê z okupantem i kolportowaniu tajnych gazetek, wydawanych m.in. przez Narodow¹ Organizacjê Wojskow¹ - konspiracyjn¹ organizacjê wojskow¹ Stronnictwa
Narodowego oraz Zwi¹zek Walki
Zbrojnej, póŸniej – Armiê Krajow¹.
Prasê tê pozyskiwa³ najpierw Jan
Grzywiñski z Ludwikowa od braci
Skrzosów w G¹binie, a rozprowadzaniem zajmowali siê: W³adys³aw
Florkiewicz, Stefan Ko³odziejski,
Wiktor Sumiñski i Jan Wasilewski z
Koszelówki oraz Micha³ Leliñski z
Ludwikowa.
Na prze³omie 1939/40 roku zastêpca sekretarza w Urzêdzie Gminy
w Dobrzykowie – Czes³aw Tomaszewski z Jordanowa (ps. ,,S³awek”)
zacz¹³ organizowaæ oddzia³ Zwi¹zku
Walki Zbrojnej. Po jego aresztowaniu przez Niemców dowództwo nad
placówk¹ AK w Dobrzykowie obj¹³
W³adys³aw Dubielak, pseudonim
„Bia³y”.
W sierpniu 1942 r. W³adys³aw
Dubielak odebra³ w lesie góreckim
przysiêgê od Wiktora Sumiñskiego
oraz jego kolegów: Stanis³awa Durmy, Feliksa Gajewskiego, Jana Gorczyckiego, W³adys³awa Jakubowskiego, Kazimierza i Sylwestra M³odziejowskich, Stanis³awa Pawlikowskiego, Mariana Tomaszewskiego, W³adys³awa Zalewskiego.
Cz³onkowie organizacji otrzymali zadanie przenoszenia konspiracyjnej prasy, utrzymywania ³¹cznoœci miedzy poszczególnymi dru¿ynami, nabycie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê broni¹ poprzez uczestnictwo w tajnych æwiczeniach i
zbiórkach, pozyskiwanie broni i jej
przekazywanie dla konspiracji na
terenie Generalnego Gubernatorstwa, a nastêpnie dla powstañców
warszawskich. W maju 1944 r. wys³ali 4 skrzynie z broni¹ transportem
wiœlanym do Warszawy, zaœ w sierpniu podjêli nieudan¹ próbê marszu
na odsiecz powstañcom.
Wa¿ne znaczenie taktyczne mia³o rozszyfrowanie zbudowanego
przez okupanta niemieckiego planu
umocnieñ obronnych, przygotowane w szczególnoœci przez Jana Grzywiñskiego i wykorzystane w trakcie
ofensywy Armii Czerwonej w styczniu 1945 r.
Jednoczeœnie cz³onkowie organizacji przygotowywali kadry do
przejêcia kluczowych stanowisk w
administracji samorz¹dowej po zakoñczeniu wojny. Takie polecenie
wyda³ im komendant rejonu AK
G¹bin Antoni Stañczak, pseudonim
„Feliks”, któremu podporz¹dkowana by³a placówka AK w Dobrzykowie.
Obowi¹zki wójta gminy w Dobrzykowie obj¹³, tu¿ po wyzwoleniu, Micha³ Leliñski, natomiast
W³adys³aw Dubielak pracowa³ na

Wiktor Sumiñski z ¿on¹ Zyt¹, Prusim k. Reska, rok 2013

pocz¹tku na stanowisku sekretarza
w Urzêdzie Gminy w Dobrzykowie, a
nastêpnie obj¹³ funkcjê komendanta
Posterunku Policji w Dobrzykowie,
prowadz¹c dzia³alnoœæ wywiadowcz¹ w strukturach MO powiatu
gostyniñskiego.
Stosowany przez komunistyczne s³u¿by terror, czêste rewizje w
domach by³ych ¿o³nierzy AK, wzywanie do siedziby UB na wielogodzinne przes³uchania, zagro¿enie
aresztowaniami, przyczyni³y siê do
powo³ania podziemnych struktur
Ruchu Oporu Armii Krajowej
(ROAK) w powiecie gostyniñskim.
W grudniu 1945 r., na polecenie
cz³onka Wojewódzkiego Sztabu
ROAK ppor. Henryka JóŸwiaka (ps.
„GroŸny”), W³adys³aw Dubielak
zdezerterowa³ z milicji i powo³a³
swych podkomendnych ponownie
do walki o niepodleg³oœæ ojczyzny,
organizuj¹c licz¹cy oko³o 30 ¿o³nierzy oddzia³, sk³adaj¹cy siê z 3 plutonów (ich dowódcami byli: ppor. Leonard Koprowicz - „Gwiazda”, Janusz Puternicki - „Wicher” oraz
Adam Jankowski - „D¹b”). Formacja
wesz³a w sk³ad obwodu ROAK o
kryptonimie „Rybitwa”, obejmuj¹cego obszar 3 powiatów: gostyniñskiego, ³owickiego i sochaczewskiego.
Dowódca oddzia³u przyj¹³ pseudonim „Myœliwy”.
Wiktor Sumiñski „Kropid³o”
uczestniczy³ wraz z kolegami z oddzia³u „Myœliwego” w kilkudziesiêciu akcjach zbrojnych, wymierzonych w komunistyczny aparat represji. Bra³ m.in. udzia³ w rozbrojeniu
placówki MO w Radziwiu, akcji zaopatrzeniowej na spó³dzielniê w
Wincentowie oraz próbie odbicia
uwiêzionych kolegów z aresztu
PUBP w Gostyninie. W trakcie ostatniej z wymienionych akcji, 1 grudnia
1946 r., w okolicach Golonki pod

G¹binem, 15 osobowy oddzia³
ROAK próbowa³ zdobyæ samochód, aby dostaæ siê do Gostynina
i odbiæ z aresztu kolegów. Po przepuszczeniu ciê¿arówki ze zbo¿em,
¿o³nierze ROAK zatrzymali samochód osobowy, którym przemieszczali siê funkcjonariusze Urzêdu
Bezpieczeñstwa. Wywi¹za³a siê
strzelanina, w trakcie której zgin¹³
jeden z funkcjonariuszy PUBP w
Gostyninie oraz cz³onek Wojewódzkiego Sztabu ROAK ppor. Henryk
JóŸwiak „GroŸny”.
W œwietle relacji Wiktora Sumiñskiego szefowi UB uda³o siê uciec,
zaœ dwóch cz³onków obstawy podda³o siê i dobrowolnie odda³o broñ
¿o³nierzom ROAK, po czym zostali
wypuszczeni. W akcji tej nie uczestniczy³ dowódca oddzia³u W³adys³aw Dubielak, gdy¿ wyjecha³ wówczas do Szczecina, w celu rozpoznania mo¿liwoœci przerzucenia ¿o³nierzy ROAK za granicê.
Po akcji pod Golonk¹ rozpoczê³y
siê aresztowania cz³onków ROAK z
oddzia³u W³adys³awa Dubielaka.
Wiktor Sumiñski zosta³ aresztowany przez UB 11 stycznia 1947 r. Najpierw bito go w domu, w obecnoœci
rodziny. Nastêpnie ciê¿arówka z
grup¹ wojskowych z KBW przewioz³a go do G¹bina, gdzie czeka³o go
„przywitanie”. Jeden z przes³uchuj¹cych uderzy³ go granatem w g³owê, a gdy ¿o³nierz ROAK-u zacz¹³
krwawiæ, poleci³ mu „zlizaæ krew” z
pod³ogi. Potem przewieziono go do
siedziby PUBP w Gostyninie. Tu
rozpoczê³o siê œledztwo i bolesne
przes³uchania, m.in. le¿enie brzuchem na stosie ksi¹¿ek na taborecie,
po³¹czone ze znêcaniem siê nad
wiêŸniem. Po uderzeniu go magazynkiem od automatu w twarz, pozosta³a mu do dzisiaj blizna na policzku. W taki sam sposób przes³uchiwano pozosta³ych kolegów z oddzia³u.
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¯o³nierzy Wyklêtych
Po kilkumiesiêcznym œledztwie
Wiktor Sumiñski zosta³ skazany 1
wrzeœnia 1947 r. przez Wojskowy
S¹d Rejonowy w Warszawie (posiedzenie wyjazdowe odby³o siê w
P³ocku, przewodniczy³ kpt. Biedrzycki) na ³¹czn¹ karê 15 lat wiêzienia, pozbawienia praw publicznych
i praw honorowych oraz utratê mienia na rzecz Skarbu Pañstwa. Podobne surowe wyroki otrzymali koledzy
Wiktora Sumiñskiego: Leonard Koprowicz (15 lat wiêzienia), Janusz
Puternicki (15 lat), Tadeusz Leliñski
(15 lat), Adam Jankowski (10 lat),
Feliks Gajewski (10 lat), Jan Gorczycki (10 lat), W³adys³aw Zalewski (8
lat), Jan ¯abka (7 lat), Sylwester
Kopeæ (5 lat).
Nale¿y podkreœliæ, i¿ prokurator
domaga³ siê dla Wiktora Sumiñskiego oraz Leonarda Koprowicza, Janusza Puternickiego i Tadeusza Leliñskiego najwy¿szego wymiaru
kary – tj. kary œmierci, przypisuj¹c
s¹dzonym ¿o³nierzom ROAK zbrodnie, jakie pope³nili wobec Pañstwa
Polskiego i Narodu Polskiego
(…), prowadzenie terroru, gwa³tu
na bezbronnych mieszkañcach wsi
i miasteczek, na ludziach partii,
buduj¹cych now¹ rzeczywistoœæ
swoj¹ prac¹, na przedstawicielach
urzêdów i instytucji pañstwowych,
które przyczyniaj¹ siê do normalizacji stosunków w okresie powojennym .
W ostatnim s³owie, oskar¿ony
Wiktor Sumiñski stwierdzi³: Nie
œmiem prosiæ o ³agodny wymiar
kary. Zdajê siê na ³askê S¹du.
Andrzej Gawroñski (ps. „Andrzej”), jeden z ¿o³nierzy AK, emigrant w Melbourne, napisa³ w wierszu „Weteranom Ponurego”:
Kajaæ im siê kazali po s¹dach
I za w³asn¹ t³umaczyæ siê krew
Jak psy kryæ siê musieli po k¹tach
W piersiach t³umi¹c rozterkê i gniew.
Czy siê kiedyœ zagoi ta blizna,
Co goreje jak krwawe ³uczywo?
Czy siê wreszcie zdobêdzie Ojczyzna,
By uznaniem zap³aciæ za mi³oœæ?
Przez pierwsze dwa lata Wiktor
Sumiñski odbywa³ karê w wiêzieniu
w P³ocku, przez kolejnych piêæ we
Wronkach ko³o Warszawy. Jego towarzyszem z celi we Wronkach by³
Adam Borzobohaty (ps. „Jelita”) wilnianin, in¿ynier rolnictwa i absolwent Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii we W³odzimierzu Wo³yñskim, w okresie kampanii wrzeœniowej ppor. 19 Pu³ku Artylerii Lekkiej (w sk³adzie Armii ,,Prusy”), nastêpnie ¿o³nierz AK Okrêgu Nowogródzkiego, aresztowany przez UB
w lipcu 1948 r. i skazany na 8 lat wiêzienia.

Po œmierci Stalina przewieziono
Sumiñskiego do wiêzienia o l¿ejszym rygorze, w Sieradzu. W wyniku amnestii z 27 kwietnia 1956 r.
zmniejszono mu wyrok do 10 lat.
Po opuszczeniu wiêzienia, 11
stycznia 1957 r., ¿o³nierz ROAK nawi¹za³ kontakt z by³ym wspó³wiêŸniem z celi Adamem Borzobohatym,
który po rewizji wyroku wyszed³ na
wolnoœæ w grudniu 1954 r.
W 1957 r. in¿. Borzobohaty otrzyma³ pracê w Rolniczym Zak³adzie
Doœwiadczalnym w Barzkowicach,
a nastêpnie na stanowisku dyrektora w Stacji Oceny Odmian w Prusimiu
ko³o Reska. Zaproponowa³ Wiktorowi Sumiñskiemu przyjazd na Pomorze i pracê w Barzkowicach.
Sumiñski skorzysta³ z pomocy
Adama Borzobohatego, podejmuj¹c pracê w Rolniczym Zak³adzie Doœwiadczalnym w Barzkowicach, potem osiedli³ siê w Prusimiu, pracuj¹c
na etacie magazyniera. Tu za³o¿y³
rodzinê, ¿ona Zyta pochodzi ze Stanis³awowskiego.
W drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych Adam Borzobohaty zrezygnowa³ z funkcji dyrektora i wyjecha³ do Bydgoszczy, podejmuj¹c
pracê w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urz¹dzeñ Rolnych. Wiktor
Sumiñski musia³ ust¹piæ z funkcji
magazyniera, gdy kategorycznie
odmówi³ zapisania siê do PZPR i
przez kolejnych 13 lat pracowa³ na
stanowisku stró¿a nocnego.
W III Rzeczypospolitej nigdy nie
uhonorowano go oficjalnie, choæby
zaproszeniem na uroczystoœci patriotyczne. W pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych wst¹pi³ do Stowarzyszenia By³ych WiêŸniów Politycznych.
13 sierpnia 1991 r. S¹d Wojewódzki w Warszawie VIII Wydzia³
Karny stwierdzi³, i¿ Wiktor Sumiñski
przebywa³ w wiêzieniu za dzia³alnoœæ polityczn¹ zwi¹zan¹ z walk¹
o suwerennoœæ i niepodleg³oœæ. W
1994 r. by³y ¿o³nierz ROAK otrzyma³
postanowienie S¹du Wojewódzkiego w P³ocku uniewa¿niaj¹ce wyrok
skazuj¹cy z 1947 r., ze wzglêdu na
przynale¿noœæ do organizacji, która
mia³a na celu walkê o niepodleg³y
byt Pañstwa Polskiego.
Za bezinteresown¹ s³u¿bê dla
ojczyzny Wiktorowi Sumiñskiemu i
jego kolegom - ¯o³nierzom Wyklêtym - przysz³o drogo zap³aciæ. Zamiast zaszczytów i honorów spotka³y ich szykany, aresztowania,
d³ugoletni pobyt w wiêzieniu, tortury, nierzadko – kara œmierci.

T

aki los spotka³ dowódcê oddzia³u, w którym walczy³
„Kropid³o” – W³adys³awa Dubielaka „Myœliwego”, absolwenta przedwojennej Szko³y Powszechnej w Dobrzykowie, ucznia p³ockiej „Ma³achowianki”.

ocalenia od zapomnienia osób, którym odebrano to¿samoœæ, m³odoœæ,
mo¿liwoœæ ¿ycia w rodzinie, elementarne prawo do pochówku. Obowi¹zkiem wspó³czesnych jest szacunek dla ich wysi³ku, przelanej krwi
w walce lub podczas brutalnego
przes³uchiwania, nierzadko ofiary
¿ycia. Nie mo¿emy zapominaæ równie¿ o tym, ¿e istnieje ogromna potrzeba „odk³amania” ich ¿yciorysów
poprzez obiektywne ukazywanie ich
s³u¿by dla niepodleg³oœci kraju na
terenie ich ,,ma³ych ojczyzn”, gdzie
niejednokrotnie wci¹¿ pokutuj¹ wytworzone przez komunistyczne s³u¿by okreœlenia: „bandyta”, „szpieg”,
„zdrajca”. O tym, ¿e ich zrehabilitowano, wiedz¹ bowiem tylko cz³onkowie najbli¿szej rodziny.
W³adys³aw Dubielak - „Myœliwy”.
Na odwrocie fotografii dedykacja:
„Kochanym Rodzicom na
pami¹tkê W³adek. 29.03.1954 r.”
Fotografia wykonana w Berlinie.
Ze zbiorów rodzinnych.

Po rozwi¹zaniu oddzia³u ROAK
w 1947 r., ukrywaniu siê u krewnych
i ujawnieniu siê 11 kwietnia 1947 r. w
WUBP w Warszawie, wyjecha³ do
Wroc³awia, sk¹d 5 wrzeœnia 1949 r.
zbieg³ do Berlina Zachodniego. 10
wrzeœnia 1954 r. zosta³ aresztowany
przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa NRD,
a cztery dni póŸniej przekazany organom bezpieczeñstwa PRL-u i
uwiêziony w mokotowskim wiêzieniu. Wyrokiem Wojskowego S¹du
Garnizonowego w Warszawie, pod
przewodnictwem pp³k. Jana Radwañskiego, w dniu 4 czerwca 1955
r. „Myœliwy” zosta³ skazany na karê
œmierci. Wniesiona przez obroñcê
skarga zosta³a oddalona 12 wrzeœnia 1955 r. przez Najwy¿szy S¹d
Wojskowy w Warszawie. Równie¿
Rada Pañstwa (decyzj¹ z 25 paŸdziernika 1955 r.) odmówi³a mo¿liwoœci u³askawienia oskar¿onego. Wyrok œmierci wykonano 27 paŸdziernika 1955 r. Rodzina do dziœ nie zna
miejsca pochówku.
Form¹ upamiêtnienia „Myœliwego” i jego kolegów, ¿o³nierzy AK,
straconych lub przeœladowanych
przez okupantów oraz UB, jest figurka przy œwi¹tyni w Dobrzykowie,
ufundowana przez mamê ¿o³nierza Annê Dubielak. Pod pos¹giem
Matki Bo¿ej zamieszczono napis:
Pocieszycielko strapionych - módl
siê za nami. Poni¿ej, na tablicy z
czarnego marmuru, widnieje napis:
Œp. ¯o³nierzom Armii Krajowej
straconym przez gestapo i UB
1942-1956. Nazwisko W³adys³awa Dubielaka znajduje siê równie¿
na tablicy upamiêtniaj¹cej straconych w rakowieckim wiêzieniu.
Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych stwarza okazjê do

Pod symbolicznym pomnikiem,
upamiêtniaj¹cym W³adys³awa Dubielaka i jego kolegów, m³odzie¿ z
dobrzykowskiego Stowarzyszenia
„Pro Patria” organizuje od kilku lat
lokaln¹ uroczystoœæ poœwiêcon¹
¯o³nierzom Wyklêtym. Ich nazwiska
s¹ te¿ przywo³ywane przez uczniów
Szko³y Podstawowej im. Obroñców
Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie, w trakcie Apelu Poleg³ych, podczas uroczystoœci patriotycznych.
W 2013 r. losy i nazwiska ¿o³nierzy z oddzia³u „Myœliwego” przypomnia³ w swoich artyku³ach redaktor
Kazimierz Rynkiewicz z „Tygodnika
£obeskiego”.
Troska o pielêgnowanie pamiêci
pozwala mieæ nadziejê, ¿e ¯o³nierze
Wyklêci z oddzia³u „Myœliwego” nie
zostan¹ na terenie swoich ma³ych
ojczyzn zapomniani.
Bogumi³a Zalewska-Opasiñska
Autorka sk³ada serdeczne podziêkowania Panu Kazimierzowi
Rynkiewiczowi – redaktorowi naczelnemu „Tygodnika £obeskiego”
oraz Rodzinie W³adys³awa Dubielaka za wszechstronn¹ pomoc w zebraniu Ÿróde³. W przygotowaniu artyku³u korzysta³am ponadto: z opracowania A. M. Wrzesiñskiej „Ruch
oporu ZWZ-AK w obwodzie G¹bin”, Sierpc 2010, J. Paw³owicza
„W³adys³aw B. Dubielak” „Sygna³y
P³ockie” nr 20 (137) z 15 listopada
2005 r.” s. 16, sprawozdania z procesu organizacji ROAK, „Jednoœæ
Mazowiecka” nr 47 (125) z 1947 r.
oraz artyku³ów Kazimierza Rynkiewicza: „Bili go kilka dni, by wybiæ mu
niepodleg³oœæ z g³owy”, „Tygodnik
£obeski” z 11.11.2013 r. i „Adam
Borzobohaty by³ dyrektorem zak³adu w Prusimiu”, „Tygodnik £obeski” z 30.11.2013 r.
Od Redakcji: dr Bogumi³a Zalewska-Opasiñska jest dyrektorem Szko³y Podstawowej im. Obroñców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie.
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Iskierka nadziei dla Iglic?
(IGLICE). - To ¿adna sprawa, ¿e
oni siê teraz nami zajm¹ i zajmuj¹
naszymi drogami. Jak siê tyle lat
nic nie robi³o, tylko ³ata³o dziury, to
teraz niech ³aduj¹. Nie ma wyjœcia –
powiedzia³a podczas sesji radna
Anna So³onyna o Zarz¹dzie Dróg
Powiatowych w £obzie, zarz¹dzaj¹cym drogami powiatowymi.
Uwaga radnej odnosi³a siê do
informacji radnej powiatowej Barbary Basowskiej o tym, ¿e w Resku
wykonano a¿ 40 proc. dróg z terenu
ca³ego powiatu.
Radny Józef Leœniak poinformowa³, ¿e obecnie trwaj¹ rozmowy prowadz¹ce do tego, aby poprawiæ drogê wiod¹c¹ do Iglic.
- Wszystko jest na zasadzie przymiarki do ewentualnych inwestycji.
To s¹ bardzo du¿e odleg³oœci - miêdzy £abuniem a Iglicami - cztery kilometry. W jednym etapie praktycznie nie da siê zrobiæ, Starogard, Dobrzyca - Wicimice to jest d³uga droga, ale ona w projekcie prawdopodobnie znajdzie siê jako po³¹czenie z

drog¹ nr 6. W Wicimicach prawdopodobnie bêdzie zjazd z drogi szybkiego ruchu. Tu czêœciowo œrodki
wojewódzkie, czêœciowo powiatowe, to wesz³aby do planu, ale nie wiadomo jednak, w którym roku. Na ten
temat rozmawiamy z zarz¹dem. Potrzebne s¹ jednak pieni¹dze zewnêtrzne, bo ze starostwa i z gmin to
za ma³o. Kilometr asfaltu kosztuje
najmniej oko³o miliona z³otych, a
gdy s¹ jeszcze przepusty i mosty, to
jeszcze wiêcej. Na rok bie¿¹cy jest
sprawa zamkniêta, bo s¹ planowane
odcinki w gminach Dobra i Radowo
Ma³e – poinformowa³ radny powiatowy Józef Leœniak.
Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski doda³, ¿e ostateczna wersja
budowy drogi nr 6 jest taka, ¿e zjazd
z niej bêdzie dopiero za P³otami i w
Wicimicach.
- Jest to o tyle korzystne dla Reska, ¿e droga do Wicimic biegnie
przez Iglice i docelowo musi byæ
kiedyœ zrobiona. Przy tamtej wersji
nie by³o powodu, aby otrzymaæ dofinansowanie ze schetynówki – po-

wiedzia³ burmistrz Reska.
Radny Andrzej Nowak doda³, ¿e
ten, kto nie mieszka w Iglicach, nie
wie jak ciê¿ko maj¹ ludzie z dojazdem.
Jeszcze gorzej maj¹ ci, którzy doje¿d¿aj¹ na rowerach.
O koniecznoœci remontu drogi
do Iglic mówi siê ju¿ od kiliunastu lat.

Jednak dopiero teraz, przy opcji zjazdu z „szóstki” w Wicimicach zapali³a
siê iskierka nadziei zarówno dla
mieszkañców gminy Resko, jak i dla
Starostwa w £obzie. Dotychczas
bowiem nie by³o wiêkszych szans na
pozyskanie dofinansowania na tê
drogê.
MM

Dop³ac¹ do oœwiaty 1,3 miliona z³
(DOBRA). Wraz z koñcem
stycznia radni podjêli uchwa³ê bud¿etow¹, zgodnie z któr¹ dochody
gminy zosta³y uchwalone w wysokoœci nieca³ych 13 milionów z³, wydatki w wysokoœci 12,5 miliona z³.
Na niemal 13 milionów dochodów gminy Dobra jedynie 292.600 z³
to dochody maj¹tkowe. Jeszcze ni¿sze od dochodów maj¹tkowych s¹
wydatki na inwestycje, bo w wysokoœci nieca³ych 215 tys. z³.
Wp³yw z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i
op³at lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
- zaplanowano dochody w wysokoœci 1.893.226 z³, w tym wp³ywy z:
podatku od nieruchomoœci w wysokoœci 1.424.245 z³ (509.150z³ gmina
p³aci sobie od w³asnego maj¹tku
komunalnego) oraz podatku rolnego
w wysokoœci 400.981 z³.
Przy czym podatek rolny jest ni¿szy od planowanego w 2014r. o
131.000 z³ ze wzglêdu na ni¿sz¹ cenê
¿yta i zmianê okrêgu podatkowego z
I do III.
Z kolei wp³yw z podatku rolnego,
podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycz-

nych zaplanowano w wysokoœci
1.185.000 z³, w tym z: podatku od
nieruchomoœci w wysokoœci
555.000 z³ oraz z podatku rolnego w
wysokoœci 524.000 z³.
W podatkach od nieruchomoœci,
leœnym, rolnym i od œrodków transportu zaplanowano analogicznie jak
dla osób prawnych. Podatek rolny
ni¿szy od planowanego w 2014r. o
182.000z³ ze wzglêdu na ni¿sz¹ cenê
¿yta i zmianê okrêgu podatkowego z
I do III. Pozosta³e podatki i op³aty
zaplanowane na poziomie planowanego wykonania 2014 r.
Wp³ywy z tytu³u gospodarki
odpadami zaplanowano w wysokoœci 425.000 z³ oraz 40.000z³ – refundacja z WFOŒ za utylizacjê azbestu.
Wydatki
Na Radê Miejsk¹ zaplanowano
wydatki w wysokoœci 90.700 z³ – na
podstawie prognozowanego wykonania 2014 r. w tym diety radnych i
so³tysów maj¹ wynieœæ 80.000 z³.
Na dzia³alnoœæ urzêdu zaplanowano wydatki w wysokoœci
1.515.300 z³, w tym 1.127.500 z³ wynagrodzenia i pochodne. Wydatki zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2014 r. Poziom
wydatków rzeczowych nie zmieniony w stosunku do roku 2014, nato-

miast wynagrodzenia pozosta³y na
poziomie 2013 roku.
Oœwiata
Gmina ma otrzymaæ subwencjê
oœwiatow¹ w wysokoœci 3.483.639
z³. Czy wystarczy ona na pokrycie
wszystkich wydatków zwi¹zanych z
prowadzeniem szkó³?
Na szko³y podstawowe zaplanowano w tym roku wydatki w wysokoœci 2.942.000 z³, w tym p³ace i pochodne od p³ac 1.930.400 z³. Dotacja
na Szko³ê Podstawow¹ w Wojtaszycach 660.000 z³.
Zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2014r.
Na oddzia³y przedszkolne w
szko³ach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokoœci 180.360
z³, w tym p³ace i pochodne od p³ac
167.400 z³.

Na przedszkola zaplanowano
wydatki w wysokoœci 80.680 z³ w tym
p³ace i pochodne od p³ac 54.900 z³,
p³atnoœci do innych gmin za dzieci z
naszej gminy – 12.000 z³.
Na Gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokoœci 1.322.970 z³ w tym
p³ace i pochodne od p³ac w wysokoœci 1.005.000 z³.
Dowo¿enie uczniów do szkó³ ma
kosztowaæ 220.000 z³ w tym 5.000z³
dowozy dzieci niepe³nosprawnych
do oœrodków.
Na dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli zaplanowano zgodnie z
przepisami wynikaj¹cymi z Karty
Nauczyciela kwotê w wysokoœci
5.500z³ a na fundusz Œwiadczeñ Socjalnych nauczycieli emerytów 51.500 z³.
£¹cznie wydatki na oœwiatê maj¹
wynieœæ 4.803.010 z³.
op

Miesi¹c na zapisanie
dziecka do przedszkola
(WÊGORZYNO). Tylko do koñca marca trwaj¹ zapisy o przyjêcie
dziecka do Przedszkola Publicznego
im. Króla Lwa w Wêgorzynie w roku
szkolnym 2015/2016.

Lista dzieci przyjêtych do przedszkola na nowy rok szkolny bêdzie
podana do wiadomoœci rodziców na
tablicy og³oszeñ w przedszkolu 15
kwietnia 2015 r.
op
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Z ¯YCIA POWIATU

I Spotkanie Spo³ecznego Zespo³u
Redakcyjnego
(POWIAT). W Starostwie Powiatowym w £obzie, w gabinecie wicestarosty Gra¿yny Karpowicz, odby³o siê 19 lutego pierwsze spotkanie Spo³ecznego Zespo³u Redakcyjnego w sprawie zaopiniowania
wniosków dotycz¹cych publikacji
literackich zwi¹zanych z Ziemi¹
£obesk¹.
W spotkaniu udzia³ wziêli: Jerzy
Mechliñski, Zdzis³aw Bogdanowicz, Henryk Musia³, Bogdan Zdanowicz, wicestarosta Gra¿yna Karpowicz i Teresa £añ - dyrektor Wydzia³u Oœwiaty i Promocji. Lista
osób wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u nie jest zamkniêta; zostanie poszerzona o osoby reprezentuj¹ce
poszczególne gminy powiatu.
Podczas spotkania wypracowano: zasady pracy zespo³u redakcyjnego, zasady finansowania ksi¹¿ek
zwi¹zanych z Ziemi¹ £obesk¹, propozycja organizacji wieczorów autorskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej w £obzie – „Kawiarenka literacka”. Kawiarenka mia³aby nie
tylko promowaæ wydanie ksi¹¿ki,
ale i by³aby miejscem, w którym
czytano by fragmenty publikacji i
miejscem dyskusji. Okreœlono równie¿ termin przyjmowania wnio-

sków do realizacji na nastêpny rok:
wnioski mo¿na sk³adaæ do koñca
sierpnia w sekretariacie Starostwa
Powiatowego w £obzie, nale¿y
równie¿ do³¹czyæ do wniosku recenzjê lub list polecaj¹cy od osób
niezale¿nych. Recenzjê bêd¹ mog³y
wystawiæ osoby, które maj¹ na swoim koncie publikacje ksi¹¿kowe, re-

daktorzy gazet lokalnych oraz osoby, które s¹ blisko zwi¹zane z literatur¹, gdy publikacj¹ jest np. proza.
Mog¹ j¹ równie¿ wystawiæ osoby
zwi¹zane z histori¹, turystyk¹ oraz
innymi dziedzinami, których bêdzie
dotyczyæ publikacja. Kontakt autora z tak¹ osob¹ mo¿e znacznie pomóc
chocia¿by w poprawieniu ju¿ na tym

etapie b³êdów stylistycznych albo
merytorycznych.
Kolejne spotkanie zespo³u ma
byæ otwarte i dostêpne dla wszystkich zainteresowanych. Intencja
jest taka, aby podzieliæ siê w³asnymi
pomys³ami oraz wiedz¹ o naszym regionie. Termin spotkania zostanie
wczeœniej opublikowany.
MM

Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III
(RUNOWO POM.) 16.02.2015
r. odby³y siê szkolne eliminacje do
„Ma³ego Konkursu Recytatorskiego w kategorii klas I-III”. Organizatorkami konkursu, który
cieszy³ siê jak zawsze ogromn¹ popularnoœci¹ wœród najm³odszych
uczniów, by³y panie Zofia Ungerman, Wies³awa Koœmicka, Ewa Tomicka.
Wziê³o w nim udzia³ 10 uczestników: z klasy pierwszej - Szymon Halama,
z klasy drugiej - Jakub Jasek,
Marcel Bartoszewicz , Oliwia Pestrak
z klasy trzeciej - Kacper D¹browski, Wiktoria Daczkowska, Hanna
Dmochowska, Anna Rubach, Magdalena Krzaczek i Bartosz Pawlus.
Celem konkursu by³o:
- promowanie polskiej poezji
dzieciêcej wœród dzieci
- popularyzacja szeroko rozumianej kultury s³owa
- uwra¿liwienie na piêkno poezji
- nabywanie doœwiadczenia w
wyst¹pieniach publicznych

Na ocenê jury mia³y wp³yw nastêpuj¹ce czynniki: - dobór wiersza
dostosowanego do wieku dziecka; dykcja i wyrazistoœæ; - wyra¿anie
emocji; - tempo; - si³a g³osu; - ogólny
wyraz artystyczny
Publicznoœæ oklaskiwa³a gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze by³y ciekawe i barwnie
zaprezentowane.
Jury w sk³adzie: p. Zofia Ungerman, p. Wies³awa Koœmicka i p. Ewa
Tomicka wy³oni³o nastêpuj¹cych
zwyciêzców: Magdalena Krzaczek
klasa III, Bartek Pawlus klasa III,
Jakub Jasek klasa II.
Zwyciêzcy bêd¹ reprezentowali
szko³ê podczas Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Wêgorzynie
dnia 26.02.2015 r.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy. Gratulujemy
zwyciêzcom i ¿yczymy dalszych
sukcesów w Gminnym Konkursie
Recytatorskim!
Organizatorki: Zofia Ungerman,
Wies³awa Koœmicka i Ewa Tomicka.
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ROLNICTWO

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

MIESZKANIA

M³ode kurki nioski, odchowane
powy¿ej 7 tygodni. Sprzeda¿ od 25
marca 2015. Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91
39 106 66 lub 510 127 838.

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Dom o pow. 80 mkw. w Radowie
Ma³ym po remoncie wynajmê. Tel.
501 894 828.

Po¿yczki bankowe i pozabankowe.
£obez. Tel. 501 894 828

Mieszkanie w Resku w budynku
poniemieckim na parterze sprzedam, pow. 80 mkw., dzia³ka 700
mkw. Do ma³ego remontu. Cena
130.000 z³. Tel. 501 894 828.

Kury i kurczêta Leghorna i inne rasy
nieœne, tel. 501-057-385.

Sprzedam lub zamieniê dzia³kê
budowlan¹ w £obzie, pow. 197
mkw., media, ko³o Lidla, ogrodzona, mo¿liwoœæ dodatkowego miesiêcznego dochodu z reklam. Warunki zabudowy. Tel. 501 894 828
Tanie pomieszczenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ do wynajêcia w
Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.

Motoryzacja

Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowej, dzia³ka 950
mkw. (szklarnia), wszystkie media
z wyposa¿eniem, w £obzie, Niegrzebia 12. Cena 310.000 z³, do negocjacji. Tel. 663 565 305.

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Opona dojazdówka Pirelli 135/80/
18, J18x$T, nowa. Cena 320z³. Tel.
501 894 828

INNE
Powiat ³obeski
Sprzedam ³ó¿ko ortop.-rehab. z si³ownikami oraz materac przeciwodle¿ynowy z pompk¹. Tel.661 335
699. £obez
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 600 465
417
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.

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

Powiat œwidwiñski
Skup butelek szklanych. Tel. 507
082 913
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 666 000 555 lub 692 469
894.

Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach o pow. 67 mkw. + gara¿,
cena: 160 000 z³. Tel. 604 601 643
lub +49 151 66282433.

Region
Skup butelek szklanych. Tel. 507082-913.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej

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

Powiat gryficki
Profesjonalne ostrzenie: frezy, pi³y
itp. Wystawiamy rachunki. Tel. 504
661 944.

PRACA

Wynajmê domek wolno stoj¹cy w
Trzebiatowie. 3 pokoje, kuchnia i 2
wc. Spokojna okolica. Tel. 505389-183.

Region

Region

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport krajowy. Tel. 509 740 304.

Sprzedam dom w Nowogardzie.
Tel. 691 10 02 49 lub 501 34 30 40

Opiekunki z j. niemieckim, du¿o
ofert do 1450 euro. Tel. 799 301
177.

Sprzedam
myjkê
ultradŸwiêkow¹
Intersonic IS 2F
Czyœci metal, z³oto,
inne przdmioty.
Wymiary wanny:
240 x 300 x 100mm
Pojemnoœæ zbiornika: 2,3-4,4 l.
Wystawiam faktury.

Tel. 504 042 532

Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie. Pow. 53 mkw., w bloku na II
piêtrze, 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 95 tys. z³. Tel.
663 248 859.
Mieszkanie do wynajêcia w Radowie Ma³ym, tel. 602 811 467.
Mam do wynajêcia mieszkanie 2
pokojowe w centrum £obza. Tel.
886 045 249.
Radowo Ma³e. Sprzedam mieszkanie 67 mkw. oraz gara¿ murowany.
Tel. 696 491 525.
Wynajmê kawalerkê na IV piêtrze
na ul. Murarskiej w £obzie. Tel. 602
580 995.
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
w centrum £obza (stare budownictwo, parter). Dobra cena. Tel. 501
343 040.

PRACA
Zatrudniê spedytora, znajomoœæ
jêzyka angielskiego lub niemieckiego, atrakcyjne warunki, firma z
Nowogardu.Tel. 607 585 561.
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Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim

Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim

Dzieñ Babci i Dziadka Bal karnawa³owy

Uczniowie naszej szko³y bawili
siê 6.02.2015 r. na balu karnawa³owym, zorganizowanym przez radê
rodziców.
Najm³odsze pociechy z naszej
szko³y dobrze wiedz¹, jak wa¿ni s¹
w ich ¿yciu babcia i dziadek.Aby podziêkowaæ im za mi³oœæ, jak¹ im
okazuj¹, zaprosiliœmy ich do oddzia³u przedszkolnego.
Dzieci z wielkim zaanga¿owaniem przygotowywa³y siê na tê uroczystoœæ. Ju¿ dwa tygodnie wczeœniej wykonywa³y upominki z masy
solnej. Ma³e r¹czki wylepia³y serduszka, kwiatki, ba³wanki, kotki, pieski i inne figurki, które po wyschniêciu pieczo³owicie malowa³y farbkami. Zaœpiewane piosenki i recytowane wierszyki wzbudzi³y u zaproszo-

nych goœci wiele radoœci, a tak¿e
chwil wzruszenia i podziwu dla ma³ych aktorów. Dziêkujemy babciom i
dziadkom, którzy poœwiêcili swój
czas, aby spêdziæ go w miejscu,
gdzie ich wnuczkowie poznaj¹ szkolne zwyczaje. Tym samym dali przyk³ad, ¿e nawet po wielu latach z przyjemnoœci¹ mo¿na odwiedziæ szkolne
mury, wspominaj¹c szko³ê, jaka by³a
kiedyœ i porównuj¹c jaka jest dzisiaj.
Uroczystoœæ nie by³aby mo¿liwa bez
zaanga¿owania rodziców. Dziêkujemy mamom za upieczenie pysznych
ciast oraz pani Dziadkowskiej za
przygotowanie poczêstunku i pomoc podczas trwania spotkania. (o)

Zaczêliœmy zabawê przy dŸwiêkach tanecznej muzyki i piosenkach
znanych przebojów. Barwne korowody i konkursy poprowadzi³y przebrane za clowna i kowboja mamy
naszych uczniów. Dzieci, które mia³y
najciekawsze, samodzielnie wykonane stroje, otrzyma³y nagrody i s³odycze. Konkurs na taniec z balonem
i na gazecie wywo³a³ wiele œmiechu
i radoœci. Podczas balu wrêczone zosta³y nagrody za konkurs na kartkê
i szopkê bo¿onarodzeniow¹.
W ka¿dej klasie uczniowie przygotowali s³odkie poczêstunki i napoje. Wszyscy bawili siê w piêknie
przystrojonej sali gimnastycznej.

Zdaniem wielu uczniów jeszcze tak
fajnej, maskuj¹cej scenerii z dyskotekow¹ kul¹ i migaj¹cymi œwiat³ami
jeszcze w naszej szkole nie by³o.
Chcemy wiêc bardzo podziêkowaæ p. Jasek, p. JóŸwik, p. Dmochowskiej, p. Dziubichom, p. Dziadkowskiej, p. Ka³apackiej, p. Czarneckiej, p. Drozdowskiemu, p. Pawlusowi oraz pracownikom firmy Roosens
Betons za udekorowanie sali na bal.
Dzieci otrzyma³y paczki ufundowane przez radê rodziców. Po raz kolejny mo¿emy stwierdziæ, ¿e wspó³praca i przemyœlane decyzje rodziców naszych dzieci, nauczycieli i
pracowników szko³y to droga do
sukcesu. Szko³a to nie tylko miejsce,
gdzie zdobywamy nowe umiejêtnoœci i wiedzê. Musi byæ tu tak¿e miejsce na zabawê i zdobywanie nowych
doœwiadczeñ.
(o)

Chyba nie muszê Wam mówiæ,
jak¹ mia³y przy tym frajdê, zreszt¹ nie
tylko one... W czasie wypiekania
dzieci odwiedzi³y inne pomieszczenia min. rêkodzielnicze i biura. Na
koniec ozdabia³y wypieki wed³ug
swojej inwencji. Spotkanie przebieg³o w bardzo mi³ej atmosferze a
wspomnienia na d³ugo pozostan¹ w

pamiêci. Dziêkujemy z ca³ego serca
Pani Marcie ¯urek za zorganizowanie tak wspania³ego wyjazdu, jak
równie¿ sponsorom Pani Marcie
¯urek i Pani Agacie Ostrycharz za
pokrycie po³owy kosztów zwi¹zanych z wyjazdem i warsztatami.
DZIÊKUJEMY!
Izabela Nadzieja

Pieczemy pierniki
17 lutego 2015r. grupa „Misie” z
Przedszkola Publicznego im. Króla
Lwa w Wêgorzynie pojecha³a do
Stowarzyszenia „Wspó³istnienie”/
CIS „Od Nowa” w £obzie na warsztaty wypiekania i zdobienia pierników. Dzieci najpierw z zainteresowa-

niem wys³ucha³y ciekawostek na
temat historii pierników, a nastêpnie,
jak przysta³o na prawdziwych cukierników, ubra³y fartuszki, podwinê³y rêkawy i zabra³y siê do pracy.
Wa³kowa³y, wyciska³y foremki i
uk³ada³y ciasteczka na blaszkach.
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Darowane ¿ycie
Póki jesteœmy m³odzi i zdrowi,
s¹dzimy, ¿e ¿ycie to prezent, który
otrzyma³o siê na wiecznoœæ i nie szanuje siê go. Potem siê go nie docenia. Ile¿ razy mamy czasami wszystkiego doœæ, do tego stopnia, ¿e przychodz¹ myœli, by je odrzuciæ. Dopiero gdy stajemy na granicy œmierci,
rozumiemy, ¿e to nie nie ¿adna kara,
nie przekleñstwo, a wyj¹tkowy dar,
którego nie docenialiœmy, narzekaj¹c na podatki, na ciê¿ki los, na niesprawiedliwoœæ. Dopiero wtedy
uœwiadamiamy sobie, ¿e jeszcze tak
wiele chcielibyœmy prze¿yæ, doznaæ,
doœwiadczyæ, poznaæ wreszcie.
Wtedy te¿ szukamy ratunku dla siebie, aby prze¿yæ ¿ycie i doœwiadczyæ
staroœci, by odejœæ dopiero, gdy
bêdziemy na to gotowi.
Czasami jednak na leczenie jest za
póŸno albo pozostaje jedynie operacja, a i tak nie mamy pewnoœci, ¿e na
niej skoñczy siê nasza walka o ¿ycie.
Choæ wspó³czesny œwiat oferuje
ca³¹ gamê mo¿liwoœci zwi¹zanych z
leczeniem, to jednak wci¹¿ medycyna nie jest zdolna pomóc wszystkim
chorym. Wci¹¿ bardzo du¿o osób
umiera w cierpieniu i samotnoœci.
Samotnoœæ bowiem zawsze towarzyszy w trudnych chwilach, nikt nie
jest w stanie, choæby bardzo chcia³,
uczestniczyæ w naszym cierpieniu.
Bezradnoœæ medycyny w odniesieniu do niektórych chorób sprawia, ¿e
ludzie poszukuj¹ pomocy w alternatywnych sposobach leczenia.
Do redakcji przysz³a mieszkanka
£obza. Na jej proœbê nie podamy jej
prawdziwego imienia. Nie wstydzi
siê swoich doœwiadczeñ. O jej chorobie nie wiedzia³a jej najbli¿sza osoba i nie chce, aby dowiedzia³a siê o
tym z gazety. Chcia³a jedynie podzieliæ siê z mieszkañcami swoim doœwiadczeniem. Na potrzeby tej publikacji nazwiemy j¹ Alina.
Fotografia nie k³amie
Pani Alina przynios³a do redakcji
zdjêcia USG, na których widoczne i
opisane by³y dwa guzy o wielkoœci
piêœci – 4,6 i 4,9 cm i dwa miêœniaki.
Oprócz tego w jamie brzusznej, jak
powiedzia³a, pojawi³ siê p³yn.
- Najmniejszy problem to by³y
miêœniaki - relacjonuje pani Alina. Gdy zobaczy³am minê lekarza, wiedzia³am, ¿e jest ju¿ powa¿nie. To by³
lekarz, u którego leczê siê od lat. Nie
straszy³ mnie, bo to nie jego rola.
Powiedzia³, ¿e nale¿y je usun¹æ operacyjnie. Mia³am byæ znieczulona
czêœciowo i dopiero po otwarciu
jamy brzusznej lekarz mia³ konsultowaæ ze mn¹ co usun¹æ, bo wtedy tak
naprawdê widaæ co siê dzieje. To
pacjentka decyduje. Dzieci ju¿ nie
bêdê rodziæ, wiêc mo¿na usun¹æ wiê-

cej. Guzy z pewnoœci¹ by³y do usuniêcia, ale dopiero na stole operacyjnym mia³a zapaœæ decyzja - co jeszcze. A czy s¹ to guzy z³oœliwe, czy
nie, to dopiero by³oby wiadomo po
badaniach histopatologicznych.
Terminy operacji mia³am ustalane
kilkakrotnie. Najpierw by³y robione
badania, mammografia, czy wszystko jest w porz¹dku. Okaza³o siê, ¿e
tak. Nic siê nie dzia³o, nie by³o ¿adnych przerzutów. W koñcu termin
zosta³ ustalony na 19 stycznia. Do
tego czasu a¿ piêæ razy mia³am wykonywane USG, zawsze na tym samym
sprzêcie. Na zdjêciach by³y widoczne guzy, nie widzia³am jedynie
przedostatniego zdjêcia, bo bardzo
siê spieszy³am. Lekarz jednak
stwierdzi³, ¿e ju¿ jest lepiej, a dodam,
¿e nie otrzymywa³am ¿adnych leków.
Powiedzia³, ¿e jeszcze przed sam¹
operacj¹ zrobi mi USG. Gdy jeŸdzi³am
do niego, mówi³am mu, ¿e bojê siê tej
operacji. Wczeœniej mia³am cesarskie ciêcie, ale wtedy towarzyszy³a
mi radoœæ, bo na œwiat przychodzi³o
ukochane i oczekiwane dziecko.
Tutaj by³ tylko strach. Strach, który
mnie d³awi³. Inaczej jest, gdy na operacjê idzie siê nagle, a inaczej, gdy
czeka siê na ni¹ kilka miesiêcy; to
wszystko trwa³o od po³owy paŸdziernika do po³owy stycznia. Trudno opisaæ ten stan, to jakby ¿ycie w
innym œwiecie, ci¹gle towarzyszy³ mi
stres, choæbym nie wiadomo jak
bardzo chcia³a siê wy³¹czyæ i nie
myœleæ. Nie mog³am jeœæ ani spaæ.
Nie dostawa³am ¿adnych leków. Lekarz powiedzia³, ¿e przed operacj¹
mo¿e ustrzec mnie tylko cud.
Nie mia³am ¿adnych bóli, ¿adnego dyskomfortu, nic. O guzach dowiedzia³am siê, bo chcia³am zrobiæ
sobie badanie kontrolne.

Mia³am ju¿ skierowanie na operacjê. Do szczeciñskiego szpitala jecha³am z walizkami. Ju¿ podczas
przedostatniej wizyty lekarz da³ mi
nik³¹ adziejê, ¿e mo¿e jednak operacji nie bêdzie. Po przyjeŸdzie do szpitala zadzwoni³am do swojego lekarza z informacj¹, ¿e ju¿ jestem. Zobaczy³am go, jak szed³ korytarzem, by³
uœmiechniêty i spokojny. Po zrobieniu USG powiedzia³: „Mówi³em pani,
¿e nie bêdzie operacji. Nic nie ma.Ani
guzów, ani miêœniaków. Jedzie pani
do domu”. W pierwszym momencie
nie mog³am uwierzyæ. Przy mnie zadzwoni³ na oddzia³ i powiedzia³: „pacjentka spada z listy i jedzie do
domu”. W tym momencie ³zy pop³ynê³y mi z oczu. Ubra³am siê i wysz³am
na korytarz, do mê¿a. Lekarz po
chwili podszed³ do nas i powiedzia³,
¿e nale¿y siê cieszyæ, a nie p³akaæ, a
mi ³zy p³ynê³y ze szczêœcia. On chyba ju¿ wiedzia³ przy przedostatniej
wizycie, a to ostatnie badanie by³o
tylko dla potwierdzenia.
Oczywiœcie dopuszczam opcjê,
¿e lekarz móg³ siê pomyliæ, ale jeœli
ca³y czas robi zdjêcia na tym samym
sprzêcie USG, to nie mo¿na. Sama widzia³am zmiany, by³o - i raptownie nie
ma. Po guzach zosta³y tylko puste
kieszonki.
To nie ¿adne czary-mary
Od pocz¹tku jednak, jak siê tylko
dowiedzia³am o guzach, chodzi³am
do pana Ryszarda ¯urowskiego.
Zna³am pana Ryszarda, bo nie by³am
u niego pierwszy raz. W³aœciwie
chodzimy do niego rodzinnie, zarówno córka, jak i mama, i zawsze z jakimœ
pozytywnym skutkiem.
Po wizytach u pana Ryszarda
¯urowskiego cz³owiek jest zmêczony, senny, ale lekki jednoczeœnie.

Czasami pojawia siê dyskomfort, ale
chodzi siê z chêci¹. Z jednej strony
jest to rozmowa, z drugiej podbudowuje siê psychicznie, spotyka siê
ludzi, którzy opowiadaj¹ swoje historiê albo swoich bliskich. Ka¿dy,
kto tam przychodzi, ma swoj¹ historiê. Ludzie wychodz¹ z ciê¿kich nowotworowych przypadków, bardzo
powa¿nych. To daje nadziejê i si³ê.
Zawsze, gdy coœ nam dolega³o w
rodzinie, chodziliœmy do pana Ryszarda i poprawia³o siê nam zdrowie.
Uleczy³ nawet naszego psa, wrêcz na
naszych oczach znika³ guz. Dlatego
wierzy³am, ¿e mi pomo¿e. Mia³am
nadziejê, ¿e poprawi siê mój stan, ale
nie wierzy³am, ¿e a¿ w takim stopniu.
Nie wierzy³am, ¿e ominie mnie operacja. Lekarz wiedzia³, ¿e chodzi³am do
bioenergoterapeuty, nie mia³ przeciwwskazañ, nie jest to przecie¿
¿adna inwazyjna metoda, ani te¿
¿adna magia czy czary-mary.
Pan Ryszard ¯urowski robi³ mi
sesje nawet telefonicznie – wieczór
przed dniem wyznaczonym na przyjazd do szpitala. Zna mnie, potrafi³
sobie wyobraziæ moj¹ twarz. Wiem,
¿e to dziêki niemu uniknê³am operacji, ¿e to dziêki jego umiejêtnoœciom
oraz energii, któr¹ leczy. Nie wiem
sk¹d j¹ ma, ale musi byæ bardzo du¿a,
skoro pomóg³ i wci¹¿ pomaga tak
wielu ludziom. Z pewnoœci¹ nadal
bêdziemy z ca³¹ rodzin¹ korzystaæ z
jego pomocy w trudnych chwilach.
Niesamowite jest to, ¿e pan Ryszard
¯urowski jest tu, na miejscu, w
£obzie. Niektórzy ludzie przyje¿d¿aj¹ do niego z ca³ej Polski, niektórzy pisz¹ z zagranicy, przesy³aj¹
zdjêcia i prosz¹ o pomoc. Ja dosta³am now¹ szansê i cieszê siê, ¿e jestem zdrowa i mogê cieszyæ siê
¿yciem. To najwiêkszy dar. MM

Wycieczka do kina Helios
Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Runowie Pomorskim z klas 0, 1,
2, 3 i 5 uczestniczyli 12 lutego w wycieczce do Szczecina, na film „Pingwiny z Madagaskaru” w 3D.
„Pingwiny z Madagaskaru” to
najnowszy film twórców „Madagaskaru”. To wielka przygoda Pingwinów, które odwiedzaj¹ Antarktykê,
Wenecjê, pustyniê, Szanghaj, Nowy
Jork i Kentucky. Podczas tajnej misji
stawiaj¹ czo³o z³emu naukowcowi i
robi¹ to, czego nie zrobi³y ¿adne inne
pingwiny. Uczniowie poznali historiê najwspanialszych ptasich szpiegów wszechczasów: Skippera, Kowalskiego, Rico i Szeregowego. W
filmie, ci elitarni tajni agenci ³¹cz¹
si³y z tajn¹ organizacj¹ Pó³nocny
Wiatr, któr¹ dowodzi Agent Utajnio-

ny. Razem stawiaj¹ czo³o doktorowi Oktawiuszowi Mackiewiczowi, który chce
zniszczyæ œwiat.
Ka¿dy z Pingwinów jest wyj¹tkowy - razem stanowi¹ ekipê nie do
pobicia.
Wszyscy bawili siê wyœmienicie, o czym œwiadczy³y coraz rozlegaj¹ce siê w sali
wybuchy œmiechu. Niewiele by³o takich momentów, w których panowa³a cisza.
Wycieczka by³a bardzo udana,

uczniowie wrócili do szko³y pe³ni
wra¿eñ.
Organizator: El¿bieta Bobryk.
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£obez - w dniach 13-15.02.2015 r. odby³a siê trzydniowa impreza turystyczna

£obeski Zimowy OMF
(POWIAT). Inauguracja £obeskiego Zimowego OMF mia³a miejsce 13.02.2015 r. o godz. 18.00 w
£obeskim Domu Kultury. Goœci
przywita³ Bogdan Przyby³a, a oficjalnego otwarcia dokona³ starosta
pan Pawe³ Marek, który wspólnie z
Nadleœnictwem £obez obj¹³ patronatem nasz¹ imprezê. Wœród zebranych w sali byli obecni mieszkañcy £obza oraz jedenastoosobowa grupa podró¿ników z ca³ej Polski. Przyjechali do nas z takich
miejscowoœci jak Ostrów Mazowiecka, Wroc³aw, Poznañ, Gdynia,
Pi³a, Szczecin, Koszalin.
Po czêœci oficjalnej odby³a siê
prelekcja Rafa³a Króla i prapremiera
filmu na temat wyprawy na Hornstrandir na Islandii. Obecni cz³onkowie ekipy podró¿ników odpowiadali
na pytania s³uchaczy. Najwiêkszym
zainteresowaniem cieszy³a siê Iza
Kowalska, jedyna uczestniczka wyprawy, która opowiada³a, z jakimi
trudnoœciami musz¹ siê zmierzyæ
panie chc¹ce podró¿owaæ po tak
wymagaj¹cym terenie. Przedstawiciel Urzêdu Miejskiego pan Zbigniew Martyniak przekaza³ naszym
goœciom materia³y promocyjne i
¿yczy³ przyjemnego pobytu na Ziemi £obeskiej.
Przez œredniowiecze do neolitu
W sobotê, 14.02.2015 r., o godz.
10.00, grupa uczestników licz¹ca
czterdzieœci osób wyruszy³a na
pierwszy etap rajdu pieszego - z
£obza, przez Strzmiele, do Radowa
Ma³ego. Towarzyszy³ nam cz³onek
Zarz¹du Powiatu pan Jaros³aw ¯uk.
Organizatorzy przygotowali dwie
alternatywne trasy o ró¿nym stopniu trudnoœci, a rajd poprowadzi³a
pani El¿bieta Szczêsny. W trakcie
wêdrówki staraliœmy siê przedstawiæ ciekawostki z historii ziemi ³obeskiej.
Siêgnêliœmy przez œredniowiecze
a¿ do neolitu, którego kolebka na
naszym terenie znajduje siê prawdopodobnie w³aœnie na obszarze gminy Radowo Ma³e.
O godz. 15.30, po przebyciu 20
km, zmêczeni, ale szczêœliwi, dotarliœmy do „patelni” w Radowie Ma³ym.
Patelni¹ nazywane jest miejsce s³u¿¹ce mieszkañcom Radowa do rekreacji. Zadaszenia, sto³y, ³aweczki,
miejsce na ognisko, wszystko œwietnie zorganizowane i przygotowane.
Dziêki uprzejmoœci wójta Radowa
Ma³ego pana Wies³awa Lorenta
udostêpnione bezp³atnie do naszego u¿ytku.
W trakcie rajdu nasi goœcie, wytrawni podró¿nicy, zauwa¿yli, ¿e
wiêkszoœæ uczestników ma Ÿle wyre-

gulowane i spakowane plecaki, co
utrudnia im wêdrówkê. Po przybyciu
na miejsce, przy ognisku Rafa³ Król
przeprowadzi³ szybki instrukta¿
u¿ytkowania plecaka.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê kie³baski z rusztu, przygotowane przez naszego kolegê Jurka
Wiaka. S³oneczna pogoda i wyczerpuj¹ca wêdrówka zaostrza³a apetyty.
Ela Szczêsny przeprowadzi³a
quiz z wiedzy o lesie. By³y nagrody
i œwietna, weso³a atmosfera. Ka¿dy
z uczestników otrzyma³ materia³y
promocyjne Nadleœnictwa £obez.
Czêœæ uczestników powróci³a do
£obza. Pozostali spêdzili wieczór
przy ognisku, a nastêpnie udali siê
na nocleg do Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radowie Ma³ym.
Szko³a w Radowie Ma³ym okaza³a siê szko³¹ niezwyk³¹, nasi przyjezdni goœcie byli mile zaskoczeni.
Bardzo ciep³e w odczuciu wnêtrze i
du¿o domowych sprzêtów sprawia,
¿e uczniowie mog¹ naprawdê czuæ
siê tu jak u siebie.
Aparaty fotograficzne posz³y w
ruch, jedna z fotografii znajdzie siê
póŸniej na honorowym miejscu na
stronie Rafa³a Króla. Widaæ, ¿e grono
pedagogiczne oraz dyrekcja szko³y
k³ad¹ du¿y nacisk na wszechstronny
rozwój i wychowanie.
Po bezdro¿ach
Niedziela, 15.02.2015 r. - wczesna
pobudka i œniadanie. O godz. 8.
wyruszamy sprzed szko³y w Radowie Ma³ym i kierujemy siê w stronê
jeziora Piaski.
Dzisiejsza wêdrówka to 18 km,
g³ównie bezdro¿ami leœnymi. Prowadzi Bogdan Przyby³a. Towarzyszy³ nam starosta pan Pawe³ Marek,
który - jak siê okaza³o - jest bardzo

sprawnym piechurem.
Po kilku kilometrach dotarliœmy
do jeziora Piaski, za którym rozpoœciera siê rezerwat z rzadkimi gatunkami fauny i flory, obszar pod œcis³¹
ochron¹.
Nasze nadleœnictwo posiada
wiele takich enklaw i znane jest ze
szczególnego podejœcia do ochrony
przyrody i zabytków historycznych.
Wêdruj¹c odwiedziliœmy w³aœnie
wiele miejsc œwiadcz¹cych o historii
ziemi ³obeskiej.
Piêkna pogoda i wspania³a atmosfera sprawia³y, ¿e wêdrówka
by³a nader przyjemna. O godz. 13.30
dotarliœmy do jeziora Jurkowo w
Strzmielu, gdzie oficjalnie zakoñczyliœmy imprezê £obeski Zimowy
OMF.
Gmina Radowo w pierwszej
dziesiatce
Impreza £obeski Zimowy OMF
mia³a na celu promocjê Ziemi £obeski i popularyzacjê turystyki pieszej.
Dla wielu jej uczestników pokonanie
tak d³ugich dystansów w trudnym
terenie by³o Ÿród³em radoœci i przekonania, ¿e mog¹ znacznie wiêcej.
Wêdrówka pod okiem profesjonalistów pozwala³a wyeliminowaæ wiele
b³êdów, które maj¹ wp³yw na komfort i nasze bezpieczeñstwo w terenie. Miniony Zimowy £obeski OMF
obejmowa³ gminy £obez i Radowo
Ma³e. Ju¿ w trakcie organizacji okaza³o siê, ¿e gmina Radowo dysponuje ca³kiem niez³¹ baz¹ turystyczn¹.
Mo¿na znaleŸæ tu zakwaterowanie o
zró¿nicowanej cenie i standardach.
Bardzo dobrym rozwi¹zaniem przy
imprezach masowych mo¿e byæ ZSP
w Radowie Ma³ym. Radowo Ma³e
dysponuje atrakcyjnymi terenami
zarówno pod wzglêdem przyrodniczym, jak i historycznym. Znajduj¹-

ce siê tu budowle megalityczne znalaz³y siê wœród dziesiêciu najwa¿niejszych odkryæ archeologicznych
Polski w 2014 r. Wczeœniejsze imprezy OMF Rafa³a Króla organizowane
by³y w Borach Tucholskich, Woliñskim Parku Narodowym, S³owiñskim Parku Narodowym czy Babiej
Górze. Okazuje siê, ¿e nasz teren
mo¿e byæ równie atrakcyjny i interesuj¹cy.
Dobry klimat
Organizatorami imprezy £obeski
Zimowy OMF byli: Rafa³ Król, Bogdan Przyby³a oraz nieformalna grupa turystyczna £obeskiteam. Ju¿ w
trakcie przygotowywania do imprezy spotka³em siê z du¿ym poparciem
i chêci¹ pomocy przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych, zarówno powiatowych, jak i gminnych, Nadleœnictwa £obez oraz prasy lokalnej.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e mamy bardzo
dobr¹ atmosferê do realizacji inicjatyw oddolnych.
Starosta £obeski pan Pawe³ Marek oraz Nadleœnictwo £obez objêli
patronatem nasz¹ skromn¹ imprezê.
Du¿¹ pomoc¹ w organizacji s³u¿yli:
burmistrz £obza pan Piotr Æwik³a,
zastêpca burmistrza pan Krzysztof
Czerwiñski oraz wójt Radowa Ma³ego pan Wies³aw Lorent. Impreza
£obeski Zimowy OMF sfinansowana zosta³a ze œrodków Powiatu
£obeskiego, Gminy £obez oraz Nadleœnictwa £obez. Tygodnik £obeski
oraz Nowy Tygodnik £obeski bezp³atnie publikowa³y nasze og³oszenia i artyku³y, a nale¿y pamiêtaæ, ¿e
s¹ to przecie¿ przedsiêbiorstwa prywatne.
Wszystkim uprzejmie dziêkujê za
udzielon¹ nam pomoc.
Bogdan Przyby³a
Zdjêcia: Cezary Kotwicki
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oferujemy druk:
ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 91 39 73 730

S¹siedzi zapraszaj¹
1 marca, godz. 19.00

Spektakl poetycko-muzyczny
„Z ob³oków na ziemiê”
w re¿yserii Jana Nowickiego
Œwidwiñski Oœrodek Kultury
zaprasza na spektakl poetycko-muzyczny „Z ob³oków na ziemiê” w re¿yserii Jana Nowickiego.
Spektakl odbêdzie siê 1 marca o
godzinie 19.00 w sali widowiskowej
zamku. Wykonawcami bêd¹: Jan

Nowicki, Marek Stryszowski, Cezary Chmiel, Krzysztof Bodzoñ. W ich
wykonaniu us³yszymy poezjê ks.
Jana Twardowskiego, Boles³awa
Leœmiana, Jana Nowickiego.
Bilety w przedsprzeda¿y kosztuj¹ 25 z³otych. Mo¿na je nabyæ w
sekretariacie ŒOK, tel. 94 365 22 77.

Kaziuki Wileñskie
i Zjazd Kazimierzy
Po raz dwudziesty trzeci odbêd¹ siê w tym roku „Kaziuki Wileñskie”,
wzorowane na jarmarku ku czci œwiêtego Kazimierza w Wilnie. Po raz szósty natomiast bêdzie im towarzyszy³ Zjazd Kazimierzy. Imprezy i spotkania
odbêd¹ siê w dniach 6, 7 i 8 marca. Organizatorami s¹ Œwidwiñski Oœrodek
Kultury oraz Towarzystwo Mi³oœników Wilna i b. Kresów Wschodnich w
Œwidwinie.
Program: XXIII Kaziuki Wileñskie
6 marca 2015 r., pi¹tek, Œwidwiñska Hala Targowa
godz. 8 – stoiska handlowe z wyrobami ludowymi, artystycznymi, hobbystycznymi, garma¿eryjnymi i antykami
godz. 10 – powitanie uczestników Kaziuków i VI Zjazdu Kazimierzy,
wyst¹pienia goœci, aukcja, wystêpy artystyczne zespo³ów przedszkolnych
i szkolnych, „M³ode gwiazdki”, „Mopsiki” z DDPS, zespo³ów ludowych
„Swojacy”, „Jarzêbina”, „Miros³awiacy” z Miros³awca oraz p. Jana Ksiê¿aka
7 marca 2015 r., sobota, Œwidwiñska Hala Targowa
godz. 8 – Jarmark Kresowy
godz. 9 – wystêpy zespo³ów ludowych „Jezioranki” z Wierzchowa, „Drawianki” z Drawna, p. Jana Ksiê¿aka, aukcja
8 marca 2015 r., niedziela, Koœció³ MBNP
godz. 12 – uroczysta msza œw. w intencji Polaków na WileñszczyŸnie i
Kresowian na Ziemi Œwidwiñskiej
VI Ogólnopolski Zjazd Kazimierzy 6 marca 2015 r.
godz. 9.30 – zbiórka pod Bram¹ Kamienn¹ przy Œwidwiñskiej Hali Targowej (wpis do kroniki, pobranie gad¿etów), wprowadzenie przez rycerzy
uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kazimierzy i zaproszenie goœci na
scenê Œwidwiñskiej Hali Targowej
godz. 10 – powitanie uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Kazimierzy i Kaziuków Wileñskich, z³o¿enie ¿yczeñ, otwarcie imprezy wystrza³em z
hakownicy przez Burmistrza Œwidwin, aukcja
godz. 10.20 – udzia³ w jarmarku kresowym
godz. 11 – zbiórka przy Bramie Kamiennej i przejœcie do zamku
Zamek
Godz. 11.30 – turniej o Woja Kazimierzowego; Godz. 13.15 – restauracja
„Zamkowa” – spotkanie przy kawie z autorem audycji telewizyjnej „Zapiski
£azêgi” Kazimierzem Rabskim, recital Jerzego Garniewicza.
C MYK

Uchwycony w kadrze

