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Napad³a na s¹siadkê,
bo potrzebowa³a
pieniêdzy
34 letnia Sylwia K., mieszkanka gminy Resko us³ysza³a zarzut usi³owania
zabójstwa 77. letniej s¹siadki. Za czyn ten grozi jej kara do 25 lat pozbawienia
wolnoœci albo kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci.

Koniec roku szkolnego i wakacje
(£OBEZ). Pi¹tek up³yn¹³
pod znakiem zakoñczenia
roku szkolnego. Dla
zdecydowanej wiêkszoœci
by³ to dzieñ szczêœliwy i
pocz¹tek wakacji.

Pogoñ
rozstrzela³a
Œwiatowid,
ale w
sympatycznej
atmosferze
Zima „zjad³a”
pieni¹dze
na remonty

„Rajski ogród”
- czyli
opowieœæ
o niezwyk³ych
ludziach
Najm³odsi na
Dniach £obza
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Starosta Powiatu £obeskiego
Ryszard Brodziñski

W odpowiedzi na Pana
pismo z dnia 14 czerwca br. w
sprawie zaniechania naruszeñ dóbr osobistych i usuniêcia skutków naruszenia
poprzez z³o¿enie stosownego oœwiadczenia informujê,
¿e bardzo wnikliwie rozwa¿y³am
Pana sugestiê o przeproszeniu Pana
za mój artyku³ pt. „Wa¿na rocznica”,
opublikowany w Tygodniku £obeskim z 11.06. br., który to artyku³, jakoby naruszy³ Pana dobra osobiste.
Po analizie mojego artyku³u
uzna³am, ¿e - jeœli Pan poczu³ siê
dotkniêty i ucierpia³ Pana autorytet,
to ja - jako osoba kulturalna mogê
Pana przeprosiæ! Myœlê jednak, ¿e
prawdziwy autorytet nie potrzebuje
przeprosin, poniewa¿ zawsze obro-

ni siê sam: rzeteln¹ prac¹, wynikami
swojej dzia³alnoœci, czy uznaniem
mieszkañców! Jeœli jednak Pan uwa¿a, ¿e nie by³o ¿adnych rozmów w
sprawie dalszego istnienia powiatu
³obeskiego - to Pana przepraszam!
Jednak muszê podkreœliæ, ¿e do
takich wniosków, jakie przedstawi³am w moim artykule, upowa¿ni³y
mnie artyku³y w mediach o planowanych zmianach granic powiatów, w
tym ³obeskiego. A mianowicie;
1- W „Nowym Tygodniku
£obeskim” z dnia 09 kwietnia, pt
„Czy powiat ³obeski wkrótce przejdzie do historii”
W „Pojezierzu Drawskim” pt.
„Powiat Drawsko-£obeski”,
w których to media wprost sugeruj¹, ¿e rozmowy prowadz¹ lokalni

Wypadek
ko³o Orla

politycy, a trudno nie zaliczyæ do
lokalnych polityków samego starosty Pana Ryszarda Brodziñskiego,
jako czo³owego polityka! Ponadto,
po tych artyku³ach niestety nie da³
Pan ¿adnego wyjaœnienia b¹dŸ
sprostowania tych informacji, które
u wielu osób wywo³a³y niepokoje o
stan powiatu. Rz¹dz¹cy nie powinni
lekcewa¿yæ takich informacji, a
szczególnie w powiecie ³obeskim,
gdzie likwidacja s¹du, a tak¿e prawdopodobna sprzeda¿ szpitala mo¿e
przes¹dziæ o dalszym byciu powiatu. Pan takiego sprostowania w
gazecie nie zrobi³, tym samym
utwierdzaj¹c mieszkañców powiatu,
¿e „coœ” jest na rzeczy.
Gra¿yna Karpowicz

Ofiara prasy brukowej i przedsiêbiorca
w bud¿etowej kasie
Pani Gra¿yna Karpowicz, by³a
burmistrz Wêgorzyna, w liœcie do
naszej redakcji, który opublikowaliœmy, chcia³a podj¹æ temat o stanie
powiatu, apeluj¹c o dyskusjê. Pretekstem do tego mia³a byæ rzekoma
rocznica powstania samorz¹du
gminnego, ale pomyli³y jej siê daty.
Mo¿e to by³ faktycznie tylko pretekst, bo chyba bardziej chodzi³o jej
o uderzenie w starostê Ryszarda
Brodziñskiego, swojego odwiecznego konkurenta, któremu przypisa³a prowadzenie rozmów na temat
przy³¹czenia czêœci powiatu ³obeskiego do drawskiego, czym mia³by
ponoæ zapewniæ sobie jakieœ stanowisko w tym¿e powiecie drawskim.
Plotka posz³a w œwiat i nawet pani
Zofia Krupa powtórzy³a j¹ na sesji w
£obzie, ¿e ktoœ nam chce powiat „zamkn¹æ”, bo s³ysza³a takie opinie.
Pani Gra¿yna Karpowicz uzna³a
siê za „starego” samorz¹dowca,
czyli doœwiadczonego. Jednak nie
na tyle, by zapamiêtaæ datê pierwszych wyborów samorz¹dowych i
rozumieæ, co siê czyta, nie mówi¹c o
racjonalnym ogl¹dzie sytuacji politycznej. Ju¿ w stwierdzeniu, ¿e starosta mia³by za³atwiæ sobie jakieœ
stanowisko w powiecie drawskim
jest niedorzeczne, bo co to za awans
– ze starosty na jakieœ podrzêdne
stanowisko w jakimœ innym powiecie? Chyba ¿aden, podkreœlam –
¿aden starosta nie by³by tak g³upi,
by degradowaæ samego siebie, a do
tego sprowadza³by siê ów powiatowy mezalians. Po drugie – trzeba w
koñcu nauczyæ siê czytaæ. Starosta
Ryszard Brodziñski zauwa¿y³, ze nigdzie nie napisano, ¿e to on prowadzi³ jakieœ rzekome rozmowy na ten
temat, co mu przypisa³a pani Gra¿yna Karpowicz. To ju¿ niestety wy-

mys³ autorki i mamy przyk³ad, jak powstaje plotka. Jak w tym s³ynnym
przyk³adzie, ¿e rozdaj¹ samochody
na placu Czerwonym. Nie rozdaj¹, a
kradn¹, nie samochody a rowery.
Rzekomo doœwiadczonemu samorz¹dowcowi nie przystoi prawiæ takie banialuki. Tym bardziej, ¿e podane przez gazety informacje, na które
powo³uje siê pani Karpowicz, s¹
funta k³aków warte. Wystarczy siê
dobrze wczytaæ. Ja siê wczyta³em i
nie odnios³em siê do tego na ³amach
Tygodnika £obeskiego, bo oceni³em to jako prasowy ch³am brukowców, na który rozgarniêci ludzie nie
dadz¹ siê nabraæ.
Mo¿e robiê b³¹d, bo trzeba niektórym ³opatologicznie, ale nie chce
mi siê t³umaczyæ, ¿e od dawna istniej¹ przepisy pozwalaj¹ce ³¹czyæ
siê jednostkom samorz¹dowym, a
PO zapowiedzia³a nawet takim chêtnym pomoc finansow¹, ale nie s³ysza³em, by jakakolwiek gmina lub
powiat zrezygnowa³y ze swojej samorz¹dnoœci. Mo¿e do tego dojœæ
przy ju¿ naprawdê ogromnym zad³u¿eniu takiej jednostki, która by nie
mog³a sama sobie poradziæ, ale przecie¿ Powiat £obeski nie jest zad³u¿ony ponad przypisany samorz¹dom
poziom. No i najwa¿niejsze – pani
Karpowicz chyba nie s¹dzi, ¿e ktoœ
tu chce pope³niæ polityczne harakiri, prowadz¹c rozmowy z Drawskiem
na ten temat. No chyba, ¿e chce im
sprzedaæ Inflanty, to proszê bardzo.
Nie przypuszcza³em, ¿e pani Karpowicz, rzekomo doœwiadczony samorz¹dowiec, mo¿e sobie wyobra¿aæ, ¿e ktoœ w pojedynkê (jakiœ anonimowy urzêdnik) mo¿e rozcz³onkowaæ powiat. Nikt nie ma takiej si³y
sprawczej, bo rz¹dzi Rada Powiatu,
a równie¿ wœród radnych nie widzê
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chêtnych do pope³nienia harakiri. A
przecie¿ oni równie¿ musieliby dostaæ jakieœ sto³ki w tym nowym powiecie, bo przecie¿ za friko by nie
g³osowali. Proszê wiêc wyliczyæ te
sto³ki dla obecnych radnych: Jana
Michalczyszyna, Zdzis³awa Bogdanowicza, Marka Kubackiego, Ryszarda Sarny, Zbigniewa Pa³ubiaka,
Ryszarda Soli i pozosta³ych. Czy
pani nie dostrzega tej piramidalnej
bzdury w takim rozumowaniu, ukrytej w tekstach tych - po¿al siê Bo¿e
- gazetek? To przecie¿ polityczne
abecad³o, o którym pani Karpowicz
chyba zapomnia³a.
Lub nie zapomnia³a, bo przecie¿
za rok wybory i ju¿ mo¿na rozpocz¹æ
polityczny taniec, choæby by³ chocholi. Preludium do tego by³a próba
odwo³ania starosty Brodziñskiego
za odmowê tysi¹cz³otowej podwy¿ki dla dyrektor PCPR, o co stara³ siê
cz³onek Zarz¹du Powiatu, a która to
dyrektor i tak zarabia najwiêcej
wœród dyrektorów powiatowych
jednostek. Proszê bardzo – niektórzy tysi¹c z³otych zarabiaj¹ przez
ca³y miesi¹c, a tu pstryk i ma byæ
pensja o tyle wiêksza, bo... No w³aœnie, bo co? Bo jak nie, to odwo³amy
starostê? Nigdy bym nie pomyœla³,
¿e przedsiêbiorca w Zarz¹dzie bêdzie
lekk¹ rêk¹ rozdawa³ nie swoje pieni¹dze. Tak szybko zapomnia³, jak ciê¿ko zarabia siê pieni¹dze?
Tak, Powiat £obeski jest s³abym
powiatem, ale ta s³aboœæ le¿y u podstaw jego za³o¿enia i ma przyczyny
w g³ównej mierze obiektywne. To
jednak nie powód, by go jeszcze rozdrapywaæ i bardziej os³abiaæ. Panie
i panowie – walczcie na argumenty,
bo jak bêdziecie grabiæ i plotkowaæ,
to bêdziemy waliæ po ³apach i gêbach.
Kazimierz Rynkiewicz

(RADOWO MA£E) Jak poinformowa³ wczoraj Kurier Szczeciñski, w
godzinach popo³udniowych na drodze powiatowej Borkowo - Orle, w
gminie Radow Ma³e, dosz³o do groŸnego w skutkach wypadku. Samochód marki BMW, którym jecha³o
troje m³odych ludzi w wieku od 19 do
25 lat, z jeszcze nieustalonych przyczyn, uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Jeden z najciê¿ej poszkodowanych
zosta³ przetransportowany œmig³owcem do szpitala w Szczecinie, a
dwaj pozostali trafili do szpitala w
Gryficach.

Koncert
w koœciele
(WÊGORZYNO). 4 lipca, w
czwartek, po Mszy œwiêtej wieczornej w Koœciele p.w. Wniebowziêcia
NMP w Wêgorzynie odbêdzie siê
jeden z cyklu koncertów V edycji
Festiwalu na Cysterskim Szlaku.
Wyst¹pi¹ zespo³y Canto Choralis i
Flauto Dolce.
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Napad³a na s¹siadkê, Mocne wejœcie nowej radnej
W tym mieœcie jest
bo potrzebowa³a
coraz bardziej
pieniêdzy
34 letnia Sylwia K., mieszkanka
gminy Resko us³ysza³a zarzut usi³owania zabójstwa 77. letniej s¹siadki. Za czyn ten grozi jej kara do
25 lat pozbawienia wolnoœci albo
kara do¿ywotniego pozbawienia
wolnoœci.
Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia dosz³o w ubieg³¹
niedzielê w jednej z miejscowoœci
w gminie Resko. Kobieta napad³a i
pobi³a s¹siadkê, bo potrzebowa³a
pieniêdzy.
Dy¿urny jednostki po otrzymaniu zg³oszenia natychmiast skierowa³ na miejsce policjantów. Mundurowi od razu podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do ustalenia przyczyn oraz
sprawcy tego procederu. Prowadzone wywiady posesyjne, rozpytania
mieszkañców, a tak¿e czujnoœæ policjantów bardzo szybko doprowadzi-

³y do 34 letniej s¹siadki pokrzywdzonej kobiety. Ju¿ kilkadziesi¹t minut po zdarzeniu policjanci zapukali
do drzwi kobiety, która nastêpnie
zosta³a zatrzymana. Funkcjonariusze zabezpieczyli tak¿e dowody, które bêd¹ mia³y istotne znaczenie dla
dalszego toku postêpowania. Jak
ustalono w trakcie prowadzonego
œledztwa, motywem usi³owania zabójstwa by³a chêæ uzyskania pieniêdzy.
W poniedzia³ek kobieta us³ysza³a ju¿ zarzut usi³owania zabójstwa w
zamiarze ewentualnym, do którego
to zarzutu przyzna³a siê i z³o¿y³a
wyjaœnienia.
Prokurator wyst¹pi³ z wnioskiem do s¹du o zastosowanie wobec 34 latki œrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Ju¿ wiadomo, ¿e najbli¿sze
trzy miesi¹ce kobieta spêdzi w
areszcie.
(r)

Zaprzysiê¿enie
radnej Heleny
Szwemmer
(£OBEZ). „Wierny Konstytucji i
prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
œlubujê uroczyœcie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie
i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców”
- tak¹ formu³ê œlubowania wypowiedzia³a radna Helena Szwemmer podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Przypominamy, ¿e zosta³a radn¹
podczas wyborów uzupe³niaj¹cych.
Swoj¹ kadencjê rozpoczê³a ostro i z
zaanga¿owaniem, daj¹c dowód na
to, ¿e przez ostatnie lata pilnie œledzi³a wydarzenia w gminie.
MM

niebezpiecznie

(£OBEZ). Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej na ³obeskiej policji nie pozostawiono suchej nitki.
Kolejny raz zwrócono uwagê, ¿e
mieszkañcy £obza czuj¹ siê coraz
mniej bezpiecznie.
Radna Helena Szwemer zawnioskowa³a, aby do planu pracy Rady
Miejskiej w £obzie w³¹czyæ debatê
na temat bezpieczeñstwa obywateli
w mieœcie.
- Wszyscy pañstwo doskonale
wiecie, ¿e stan bezpieczeñstwa jest
aktualnie bardzo niezadowalaj¹cy,
bo porobi³y siê takie miejsca, gdzie
wieczorem o godz. 21.00 nie sposób
wejœæ. Przykro mi bardzo, ¿e muszê
powiedzieæ to w obecnoœci komendanta policji, ale myœlê, ¿e siê nie
nara¿am. Policja co prawda patroluje
miasto, ale tak to wygl¹da, a obserwujê doœæ czêsto, jako ¿e jestem
spacerowiczem, ¿e sobie stoi radiowóz w miejscu bezpiecznym, a policjanci po prostu nie wychodz¹ z
samochodu, nie interweniuj¹ i nie
dbaj¹ o poczucie bezpieczeñstwa
naszych mieszkañców. Takim niebezpiecznym miejscem jest plac przy
fontannie, gdzie lec¹ butelki, przeklinaj¹ w sposób przera¿aj¹cy, nie
sposób tamtêdy przejœæ po godz.
21.00. Drugie miejsce to park miejski,
gdzie niedawno postawiony zosta³
nowy plac zabaw, a ju¿ jest czêœciowo zdewastowany. Sytuacja bêdzie
coraz groŸniejsza. Nastêpne miejsce, które mamy – to piêkna promenada nad Reg¹, po której strach spacerowaæ, nie ma nawet o czym mówiæ, aby urz¹dziæ sobie tam spacer w

godzinach wieczornych. Sadzê, ¿e
debata taka jest absolutnie niezbêdna. S¹dzê, ¿e policja w sposób niezadowalaj¹cy czuwa nad bezpieczeñstwem mieszkañców.
Tylko w £obzie policja stoi na
rogatkach miasta nieustaj¹co i ogranicza siê do faktu, ¿e wypisuje mandaty. Dzisiaj tym bardziej jestem zobligowana do tego tematu, ¿e moja
pracownica, która rano sz³a do pracy
w tym wielkim deszczu, zosta³a zatrzymana przez patrol policyjny, bo
sz³a nieprawid³owo, czyli jezdni¹, a
nie poboczem. Panowie policjanci
chcieli daæ jej mandat, ¿e nie sz³a
poboczem, a pobocze jest zaroœniête, trawa wysoka i w tych wielkich
opadach absolutnie nie do przejœcia.
Powiedzia³a: „panowie szybko piszcie ten mandat, bo spóŸniê siê do
pracy i tego mandatu w ogóle nie
zap³acê”. Panowie kazali iœæ jej rowem. S¹dzê, ¿e to jest brak dyscypliny. S¹dzê, ¿e na tak¹ debatê warto
zaprosiæ komendanta wojewódzkiego, jest to osoba odpowiedzialna za
organizacjê bezpieczeñstwa publicznego na terenie miasta – powiedzia³a radna H. Szwemmer.
Wniosek radnej zosta³ przyjêty
jednog³oœnie. Debata wstêpnie zosta³a zaplanowana na wrzesieñ paŸdziernik, czyli na jedn¹ z pierwszych sesji wakacjach.
Swoj¹ drog¹ to interesuj¹ce, ¿e
policja, zamiast karaæ mandatami
zarz¹dców dróg za stan nawierzchni
oraz za brak widocznoœci ze wzglêdu
na wysokie trawy i zakrzewienia,
karze uczestników dróg.
MM
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REKLAMA

Sk³ad Opa³u
£obez ul. Pó³nocna 10
Jerzy Spurek Tel. 698 676 984

Letnia obni¿ka
cen wêgla
mia³, ekogroszek, ekogroszek
czeski, orzech
Obowi¹zuje do koñca lipca.

MEBLE KA-MAR
Du¿y wybór mebli
u¿ywanych
£obez (hale ZNMR)
ul. Bema. Tel. 721 766 576.
Zapraszamy

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.xwp.pl e-mail: tygodniklobeski@wp.pl
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Plac zabaw na osiedlu
wzbogaci siê o nowe
urz¹dzenia

(RESKO) Wkrótce dzieci na
osiedlu „Wichrowe Wzgórze” w
Resku cieszyæ siê bêd¹ nowymi
urz¹dzeniami na placu zabaw.
Jak ustaliliœmy, radni na ostatniej
sesji, w uchwale zmieniaj¹cej bud¿et
Gminy na 2013 r., ujêli na ten cel
kwotê prawie 7 tysiêcy z³otych.
- O nowe urz¹dzenia na plac za-

baw zabiega³am ju¿ w roku ubieg³ym.
Niestety nie uda³o siê - mówi nam
radna z tego osiedla Edyta Klepczyñska. - W tym roku próby ponowi³am, i jak mnie zapewni³ pan burmistrz Arkadiusz Czerwiñski, urz¹dzenia zosta³y ju¿ zmówione. Prawdopodobnie bêdzie to karuzela i dwa
bujaki na sprê¿ynach. (r)

Zima „zjad³a” pieni¹dze
na remonty
(TUCZE, gm. Dobra). W tym
roku Zarz¹d Dróg Powiatowych w
£obzie, aby móc wykonaæ jakiekolwiek remonty, musi najpierw na nie
zarobiæ. To efekt d³ugotrwa³ej zimy.
Tym samym na jedn¹ gminê przypada jedno zadanie.
W ubieg³ym roku so³ectwo Tucze z³o¿y³o pisemny wniosek do
gminy o wybudowanie chodnika na
odcinku od zbiornika p. po¿ w kierunku Dobrej, do miejsca lokalizacji
placu zabaw w Tuczy. Gmina Dobra
25 czerwca zwróci³a siê do Zarz¹du
Dróg Powiatowych w £obzie z
wnioskiem o poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz pieszych, uczêszczaj¹cych na teren rekreacyjny (boisko) zlokalizowany
przy drodze powiatowej.
Na pocz¹tku lipca ZDP w £obzie
poinformowa³, ¿e wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci finansowe, nie
istnieje mo¿liwoœæ wykonania
przedmiotowego chodnika w 2012
roku. Jednak budowê chodnika ZDP
ujmie do propozycji planu na rok
2013. Pod koniec wrzeœnia gm. Dobra z³o¿y³a do ZDP w £obzie wniosek o zarezerwowanie w bud¿ecie
Powiatu £obeskiego na 2013 rok
niezbêdnych œrodków finansowych na wykonanie nowego chodnika przy drodze powiatowej w miejscowoœci Tucze.
W zwi¹zku z tym, ¿e mimo i¿ minê³o 9 miesiêcy, a odpowiedŸ na pismo
nie wp³ynê³a do doberskiego magistratu, burmistrz Dobrej Barbara
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Wilczek zwróci³a siê z proœb¹ o ustosunkowanie siê do treœci pisma z
wrzeœnia ubieg³ego roku.
Pismo wp³ynê³o 6 czerwca, zarz¹d obradowa³ 20 czerwca. W tym
roku ZDP ma ma³o pieniêdzy, w³aœciwie tyle, ile zarobi na wp³ywach z
tytu³u zajêcia pasa oraz dzier¿awy
obiektów. Przyczyn¹ fatalnego stanu finansowego nale¿y upatrywaæ
w zimie, która poch³onê³a w tym roku
o 200 tys. z³ wiêcej, ni¿ planowano.
200 tys. z³, jak wyjaœnia Wies³aw
Bernacki, dyrektor ZDP, to tyle, ile
wydaje jednostka na budowê i remonty chodników w ci¹gu roku.
Tym samym w tym roku za³o¿ono, i¿
ZDP postara siê wykonaæ jedn¹ inwestycjê w jednej gminie. Jak to
wygl¹da w gminie Dobra?
- W tym roku planowana jest naprawa ul. Wojska Polskiego w Dobrej. Jest to droga wykonana 10 lat
temu z kostki brukowej, na której
pojawi³y siê znaczne uszkodzenia.
Wszystko jednak zale¿y od wp³ywów do ZDP. Jeœli uda siê wykonaæ
tê drogê, to jest równie¿ i szansa na
dokoñczenie chodnika w Tuczy.
Odcinek jest niewielki, albowiem
zaledwie oko³o 100. metrowy. G³ówna czêœæ zosta³a wykonana kilka lat
temu - powiedzia³ dyrektor.
Jeœli ju¿ rozpoczn¹ siê prace w
gminie Dobra, to najwczeœniej jesieni¹. Obecnie ZDP skupia siê na pracach w Mo³dawinie w gm. Radowo
Ma³e oraz w Mielnie w gm. Wêgorzyno, gdzie w miniony poniedzia³ek
rozpoczêto budowê chodnika. MM

Festiwal Kepel Ludowych w woj. dolnoœl¹skim

Weso³e Gospodynie
z Dobrej nagrodzone

III Festiwal Wspó³czesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i
Œpiewanie” zorganizowa³ Oœrodek
Kultury i Sportu w Leœnej, Urz¹d
Miejski w Leœnej, Zespó³ Ludowy
„Smolniczanie” oraz Rada So³ecka w Smolniku.
Piosenkê inauguracyjn¹ wykona³ Zespó³ Ludowy „Smolniczanie”,
a uroczyœcie otworzy³ go burmistrz
Leœnej. Nastêpnie rozpoczê³a siê
czêœæ konkursowa, w której udzia³
wziê³o 18 zespo³ów z trzech województw (dolnoœl¹skie, lubuskie i
zachodniopomorskie). Oceny wystêpów dokona³o jury w sk³adzie:
Gabriela Gacek – przewodnicz¹ca,
muzykolog, Dorota Okienko ze Szko³y Muzycznej w Lubaniu oraz Donat
Linkowski – redaktor Radia Zachód.
Nagrodê g³ówn¹ Grand Prix – Puchar
Burmistrza Leœnej oraz aparat foto-

graficzny ufundowany przez Przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego otrzyma³ zespó³
Stawnianki ze Stawna k/Z³ocieñca.
NAGRODY SPECJALNE powêdrowa³y w rêce zespo³u Weso³e
Gospodynie z Dobrej. Radni Rady
Miejskiej w Leœnej ufundowali nagrodê dla zespo³u Weso³e Gospodynie za ich inicjatywê powstania. Do
za³o¿enia zespo³u przyczynili siê
m³odzi ch³opcy, którzy zaprosili i
zaanga¿owali do wspó³pracy panie
ze wsi.
Kapela Weso³e Gospodynie przy
okazji zwiedzi³a piêkne miejsca Dolnego Œl¹ska, min. Zamek Czocha, w
którym krêcono filmy „Gdzie jest
Genera³” i „Tajemnica twierdzy szyfrów”. Zawi¹za³a siê równie¿ wspó³praca miedzy zespo³ami Weso³e
Gospodynie i Zespo³em Smolniczanie z Dolnoœl¹skiego.
(o)

Parking na ³¹ce

(STRZMIELE). Sezon wakacyjny w pe³ni, a parking przy jeziorze
Jurkowo w Strzmielach jaki jest –
ka¿dy widzi, trawa po pas. Zdecydo-

wanie lepiej w miejscu wypoczynkowym nad jeziorem – tam trawa piêknie wykoszona, a teren czysty i zadbany.
MM
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Paw³odarczycy na XIV zjeŸdzie
Bo¿e, us³ysz ty nasze wo³anie
By naród polski nie zazna³ ju¿
kajdan niewoli
Tym, którzy zginêli – daj
wieczne odpoczywanie
A katów – os¹dŸ wed³ug
w³asnej woli
Andrzej Karkowski „Rok 1940”
Kim s¹ Paw³odarczycy? To Polacy, zes³añcy z lat 1940 i 1941, którzy z rozkazu Biura Politycznego w
Moskwie z dn. 5 marca 1940 r. wraz
z wyrokiem katyñskim zostali wywiezieni z terenu wschodniej Polski, jako „wrogi element”. Dokument mówi³, by przeprowadziæ do
15 kwietnia deportacje do pó³nocnych rejonów Kazachstanu SRR
wszystkie rodziny ofiar zbrodni
katyñskiej, represjonowanych i
znajduj¹cych siê w obozach jeñców wojennych, by³ych oficerów
armii polskiej, policjantów, s³u¿by
wiêziennej, ¿andarmów, wywiadowców, by³ych w³aœcicieli ziemskich, fabrykantów i wysokich
urzêdników by³ego aparatu pañstwowego w liczbie 22-25 tys. rodzin. Szczególnie kobiet i dzieci.
Uwa¿a siê, ¿e w g³¹b ZSRR deportowano oko³o 1.050-1.200 wg Polskich Si³ Zbrojnych. Jaka by³a faktyczna liczba deportowanych nikt
nie wie.
24 czerwca 2013 r., goœciliœmy 54
osoby na XIV ZjeŸdzie Ogólnopolskiego Klubu Paw³odarczyka w Rewalu, z prezesem Wincentym Dewojn¹.
Pierwszy Zjazd Klubu odby³ siê
w Kiekrzu ko³o Poznania w 1999 r.
Prezesem zosta³ ww. Drugi zjazd
odby³ siê w £agowie Lubuskim w
2000 r., czwarty w Rewalu w 2002 r. w
pensjonacie „Jantar” pañstwa Danuty i Ryszarda Rutów. Ju¿ po raz 12.
ugoœcili oni uczestników Klubu
Paw³odarczyka wraz z rodzinami.
Zawsze s¹ serdeczni, ¿yczliwi i przyjaŸni. Tak samo jak ks. Franciszek
Szyd³owski, poprzedni proboszcz, i
obecny - Krzysztof Przyby³a. G³ównymi organizatorami od 4. do 14.
zjazdu byli: œp. Henryk Matuszak,
œp. Jan Kaska ze Szczecina, œp. Tadeusz Barañski z £obza, Tadeusz
Szumowski, by³y ³obzianin, obecnie
mieszka w Szczecinie, Krystyna
Œwirniak-Mateuszuk z Lublina –
rzecznik Klubu.
Nasz prezes Wincenty Dewojna
to cz³owiek wielkiego serca, dzia³acz
charytatywny na rzecz Polonii Paw³odarskiej oraz niesienia pomocy dla
m³odzie¿y polskiej w Kazachstanie.
Zaanga¿owany w ró¿ne formy dzia³alnoœci na rzecz ¿bli¿enia pokolenia
Polaków, którego przodkowie ode-

szli na wieczny spoczynek. Organizator przyjazdów dzieci polskich z
Kazachstanu na wakacje do Polski.
Goœciliœmy ich przejazdem.
- Mówi¹c skromnie, sp³acam
d³ug wdziêcznoœci za to, ¿e dane mi
by³o powróciæ do Ojczyzny - powiedzia³.
Wœród uczestników zjazdów
byli: œp. Tadeusz Marsza³ (kierownik
transportu z Paw³odaru w 1946 r.,
kierownik Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego w Starostwie Powiatowym w £obzie. Podczas buranu (burza œnie¿na) zab³¹dzi³ i mia³ odmro¿one rêce do ³okci i pó³ stopy. Wyjecha³ do £odzi, gdzie ukoñczy³ prawo, prof. Stanis³aw Aleksandrowicz
z Torunia, prof. Kazimierz Obuchowski, dr Teofil Mikulski autor ksi¹¿ki
„Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okrêgu paw³odarskiego”, prof. Józef Nowak z Warszawy, Edward Daszkiewicz, by³y
pose³ na Sejm - nasz ³obzianin, obecnie mieszkaniec Nowej Soli. Nie sposób wymieniæ wszystkich znakomitoœci.
Przyjechali oni na grób œp. Tadeusza Barañskiego, by osobiœcie i ze
sztandarem Klubu Paw³odarczyka
pochyliæ siê, pomodliæ, zapaliæ
znicz, z³o¿yæ wi¹zankê i kwiaty.
Prezes W. Dewojna w serdecznych s³owach podziêkowa³ Tadeuszowi za jego zaanga¿owanie,
ogrom pracy, jak¹ wykona³ na rzecz
Klubu Paw³odarczyka. Irena Bujalska odczyta³a po¿egnanie i wrêczy³a
je ¿onie Lidii Barañskiej.
Irena Bujalska jest autork¹ ksi¹¿ki „Tak by³o”, któr¹ maj¹ wszystkie
zaprzyjaŸnione z naszym Ko³em
szko³y. Tadeusz Tomaszewski - chor¹¿y sztandaru, odmówi³ modlitwê
Anio³ Pañski, Stanis³awa Kuc-Checiñska, córka pos³a II RP Bazylego
Kuca, zmar³ego w Kazachstanie, zaintonowa³a pieœñ koœcieln¹ „Przed
boski tron” i hymn narodowy.
Prezes Dewojna wspomnia³ o
tych cz³onkach Klubu, którzy odeszli do Pana, po Tadeuszu.
Wszystkich uczestników zaprosi³am do Urzêdu Miejskiego w
£obzie na spotkanie z panem burmistrzem i na skromny poczêstunek.
I tak spotkaliœmy siê przy okr¹g³ym stole. Wszystkich uczestników powita³am, jako prezes Ko³a,
krótko wspominaj¹c sylwetkê Tadeusza, który zawsze mi mówi³: „Nie robisz dla siebie, tylko dla Zwi¹zku, dla
Sybiraków. Dwa razy dane by³o mi
prze¿yæ. Raz Sybir i w 2000 roku po
wypadku. Trzeba robiæ coœ dobrego
dla innych”.
Podziêkowa³am panu burmistrzowi za pomoc, jak¹ doznajê od
w³adz urzêdu i pracowników.

Pan burmistrz Ryszard Sola ciep³o i serdecznie powita³ zgromadzonych goœci, wspomnia³ o tym, jak
przychodziliœmy do niego z Tadeuszem i omawialiœmy, co zamierzamy
zrobiæ, by zosta³a po nas pamiêæ pionierach ziemi ³obeskiej. Wrêczy³
panu prezesowi Klubu ksi¹¿kê „Pionierzy Ziemi £obeskiej”, której jednym ze sponsorów jest Burmistrz
£obza. Byli obecni autorzy wspomnieñ: Halina D¹browska, z d. Barañska i Kazimierz Ziêba. Prezes W.
Dewojna w imieniu przyby³ych podziêkowa³ za mi³e przyjêcie. Przy kawie, herbacie i cieœcie domowym
powspominaliœmy, jak organizowa³
siê Zwi¹zek Sybiraków i nasze Ko³o.

Wspominaliœmy nasze spotkania zjazdowe, natomiast prof. St.
Aleksandrowicz o losach Sybiraków mówi³ od strony naukowej.
A my o serdecznej i rodzinnej
atmosferze, jaka panowa³a na zjazdach: ognisko, zabawa, kie³baski.
Ile¿ zawi¹za³o siê znajomoœci. I ja
mia³am ma³y wk³ad przy organizacji.
Od trzech lat, ze wzglêdów rodzinnych nie mogê uczestniczyæ, a szkoda, pomoczy³oby siê nogi w morzu.
W tym roku najbardziej obci¹¿ony
prac¹ by³ Tadzio Szumowski. Za rok
znów spotykaj¹ siê w Rewalu.
Zofia Majchrowicz
Wykorzystane piœmiennictwo:
Kronika Zjazdowa, „My Sybiracy”.

Wiecznie m³ody
cz³owiek
77. letni Eugeniusz
Paszkaniak zawsze
reprezentuje swoj¹ gminê
Resko. Podobnie by³o tym
razem i oto z jakim
skutkiem!
Na II miejscu w Œwidwiñskim
Maratonie Kolarskim w Œwidwinie
22 czerwca 2013 r. zaj¹³ II miejsce na
dystansie 30 km. Trasê tê przeby³ w
czasie 1:11:34, co da³o œredni¹ jazdy
25,151 km/godz.
Warto zaznaczyæ, ¿e w Maratonie wziê³o udzia³ oko³o 250 uczestników w ró¿nym wieku. Gratulujemy i
oby tak do osiemdziesi¹tki. MM
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Najwybitniejsi sportowcy powiatu
otrzymali stypendia
(£OBEZ). Tradycyjnie ju¿ starostwo ³obeskie przyzna³o stypendia dla najwybitniejszych sportowców z powiatu ³obeskiego. Stypendia przyznawane s¹ na pó³rocze.
Przypominamy, ¿e w ostatnim semestrze stypendium sportowe
otrzymywa³o piêciu uczniów. Od lipca przez nastêpne szeœæ miesiêcy
nagrodê starosty bêdzie odbieraæ
jeszcze jedna osoba: Anna Turzyñska z Siedlic.
W ubieg³ym roku stypendium
sportowe otrzymywali: Justyna Romej, Krzysztof Kraus, Milena Sadowska, Ryszard Rzepecki oraz
Aleksandra Romej.
W poniedzia³ek szeœciu stypendystów: Anna Turzyñska (SP Siedlice) reprezentuj¹ca £KB Trucht, lekka atletyka - biegi, Aleksandra Romej, £KB Trucht £obez, lekka atletyka, biegi krótkie, Ryszard Rzepecki
UKS Arbod Dobra, lekka atletyka
biegi œrednie, Milena Sadowska
UKS Arbod Dobra, lekka atletyka,
biegi œrednie, Krzysztof Kraus –
MKS Olimp £obez, biegi œrednie
oraz Justyna Romej, £KB Trucht
£obez £KB Trucht £obez, lekka

Justyna Romej

Najlepsze z dyktanda

(RESKO). „Nasze dyktando nie
bêdzie naje¿one rzadko u¿ywanymi
w jêzyku polskim wyrazami…”oto fragment dyktanda, z którym
zmaga³a siê m³odzie¿ z reskiego
Zespo³u Szkó³ podczas obchodów X
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
Spoœród 43 uczniów sprawdzaj¹cych swoj¹ znajomoœæ ortografii interpunkcji, wy³oniono trzy zwyciê¿-

czynie: Aleksandrê Bieñkowsk¹,
Martê Serdyñsk¹ i Sandrê Mañkowsk¹. Okazj¹ do wrêczenia dyplomów i symbolicznych piór by³o zbli¿aj¹ce siê zakoñczenie roku szkolnego. Serdecznie gratulujemy laureatkom.
Nad realizacj¹ dyktanda czuwa³y
panie Halina Pietrzak i El¿bieta Romañczuk, a tekst dyktowa³a, sprawdzi³a i oceni³a pani Joanna Jakuszyk.

atletyka biegi œrednie podpisa³o
umowy stypendialne.
Uroczyste podpisanie umów
stypendialnych mia³o miejsce w sali
kolumnowej Zespo³u Szkó³ w £obzie
w obecnoœci starosty ³obeskiego
Ryszarda Brodziñskiego, Barbary
Wilczek, burmistrz Dobrej, Moniki
KuŸmiñskiej, burmistrz Wêgorzyna,
Arkadiusza Czerwiñskiego, burmistrza Reska, Ireneusza Kabata, wiceburmistrza £obza, Józefa Wypijewskiego, wójta Radowa Ma³ego oraz
dzia³aczy sportowych. Stypendyœci
przybyli do £obza z rodzicami.
Przypominamy, ¿e zgodnie z
uchwa³¹ Rady Powiatu z 2011 roku
stypendia przyznawane s¹ raz na pó³
roku i uzale¿nione s¹ od wyników
sportowych. Otrzymuj¹ je uczniowie uczêszczaj¹cy do szkó³ na terenie powiatu ³obeskiego bez wzglêdu
na wiek.
- Sportowcy wyrastaj¹ z trudnego gruntu, to jest szko³a charakteru.

Nie by³oby tego ruchu sportowego,
gdyby nie by³o cztery tysiêcy osobostartów, gdyby nie gminy, gdyby
nie wspó³praca z ludŸmi, takimi jak
osoby, które przyby³y na to spotkanie. Bez serca nic nie ma, a jeœli chodzi o wielkie serce, to mam na myœli
pana Zdzis³awa Urbañskiego. Trzeba powiedzieæ, ¿e £obez jest najwiêkszym oœrodkiem miejskim w
naszym powiecie i z tym centrum
wi¹¿emy nadziejê na przysz³oœæ, ¿e
bêdzie siê tu wszystko rozwija³o i
s³u¿y³o m³odzie¿y. Bardzo doceniamy postawê pana Urbañskiego i cieszymy siê, ¿e taki cz³owiek wspiera
nas we wszystkim – powiedzia³ starosta Ryszard Brodziñski.
Po uroczystym podpisaniu
umów stypendialnych odby³o siê
spotkanie ju¿ w œcis³ym gronie burmistrzów i dzia³aczy sportowych na
temat wspó³pracy gmin z powiatem
w dziedzinie rozwoju sportu szkolnego.
MM

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ

FIRMA ZATRUDNI

- kierowcê kat. C + E
- kierowcê ci¹gnika rolniczego
- pilarzy
- betoniarzy
- oraz innych pracowników

- KIEROWNIKA WYTWÓRNI
ELEMENTÓW BETONOWYCH

tel. 91/3971951, 509 288 386,
509 288 387

tel. 509 288 387, 509 288 386

- SPECJALISTÊ DS.
POZYSKANIA BIOMASY
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Najm³odsi na Dniach £obza

(£OBEZ). Nawet niezbyt korzystna aura nie by³a w stanie zniechêciæ mieszkañców, szczególnie
tych najm³odszych, do przybycia na
Dni £obza.
Wprawdzie sobotnie atrakcje dla
dzieci mia³y rozpocz¹æ siê dopiero o
godz. 18.00, jednak ju¿ we wczesnych godzinach popo³udniowych
najm³odsi przybywali na stare boisko wraz z rodzicami. Nad Reg¹
rozstawi³o siê weso³e miasteczko,
oferuj¹c wiele atrakcji, z których
dzieci i ich rodzice bardzo chêtnie
korzystali do póŸnych godzin wieczornych.
Gdy na starym boisku pojawi³a

siê ulubiona Pipi, dzieci bardzo chêtnie wziê³y udzia³ w organizowanych
przez ni¹ zabawach. O wiele trudniej
by³o przestaæ, bowiem Pipi ju¿ znana
jest z tego, ¿e ma bardzo dobry kontakt z dzieæmi i potrafi zachêciæ nawet najbardziej nieœmia³ych milusiñskich do harców i zabaw.
Ogromnym zainteresowaniem
wœród najm³odszych, ale nie tylko,
cieszy³ siê równie¿ iluzjonista, który
po zabawach z weso³¹ Pipi skupi³ na
sobie i swoich czarach ca³¹ uwagê.
PóŸniej pozostawi³ dociekania,
szczególnie najm³odszym, jak to siê
wszystko dzia³o i jak on to zrobi³. A
„czarowa³” przede wszystkim z wielkim wdziêkiem.
MM

Dla starszych nie ma
miejsca, dla dzieci
- pieniêdzy
(£OBEZ). Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej mieszkanka
£obza Zofia Krupa kolejny raz upomnia³a siê, aby w £obzie powsta³
Klub Seniora.
Okazuje siê, ¿e jest to ponad si³y
w³adz miasta. Seniorzy w przysz³oœci mo¿e bêd¹ mogli skorzystaæ z
Uniwersytetu III wieku, który planuje powo³aæ stowarzyszenie CiS Od
Nowa, które obecnie ma swoj¹ siedzibê przy ul. Drawskiej.
- Mo¿e wreszcie przebije siê to do
œwiadomoœci ludzi, ¿e generalnie dla
ludzi starszych nie ma nic. Nie wiem
gdzie spêdziæ czas. Mam pomys³ na
dom kultury, ¿eby to by³o sta³e pomieszczenie, bo dosta³am kiedyœ na
sesji odpowiedŸ, ¿e przecie¿ jest pomieszczenie dla emerytów i rencistów. Wypraszam sobie takie odpowiedzi, to nie jest klub seniora. Klub
seniora jest w ka¿dym mieœcie powiatowym, tylko w £obzie nie ma.
Zreszt¹ w tym powiecie nic ju¿ nie
ma. Bardzo proszê pana burmistrza,
aby by³ ³askaw na którejœ sesji udzieliæ odpowiedzi na temat powiatu,

temat szeroki jak rzeka, a wydarzenia,
jakie siê dziej¹, to strumyczek - zanikaj¹cy. Powiat zanika. Przesta³am
chodziæ na sesje, co siê dzieje z powiatem, czy nam zamkn¹ powiat, bo
te¿ mam takie opinie. Ale klub seniora panie burmistrzu przede wszystkim – powiedzia³a mieszkanka.
O swój wniosek dopytywa³a
równie¿ radna Wies³awa Romejko,
która ju¿ rok temu prosi³a, aby w³adze miasta pomyœla³y o uzdolnionych muzycznie dzieciach, których
rodziców nie staæ na odp³atne zajêcia w £DK. Coœ mia³o byæ, jakieœ
plany nawet siê narodzi³y, ale wci¹¿
nie ma ¿adnych efektów. Rok min¹³,
a uzdolnione dzieci, jako ten Janko
Muzykant. Co innego sport. Tutaj
pieni¹dze znajduj¹ siê.
O swój wniosek nie pyta³a radna
Maria Pokomeda, która z kolei zwraca³a uwagê na dzieci uzdolnione w
innych dziedzinach, zapewne znaj¹c
odpowiedŸ.
A mo¿na przecie¿ znaleŸæ rozwi¹zanie, ale musieliby je chcieæ wszyscy radni i wszyscy radni musieliby
zauwa¿yæ problem.
MM
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Centrum Kultury ma byæ dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych

Chcieæ to móc, czyli jak dzia³a w³adza i Centrum Kultury
(RESKO). To miasto pokazuje,
¿e chcieæ to móc. Wystarczy jedynie
chêæ mieszkañców i decydentów,
aby stworzyæ coœ niezmiernie wartoœciowego. Reszczanie mog¹ byæ
dumni i szczêœliwi, ¿e ich pomys³y
i inicjatywy spotykaj¹ siê ze zrozumieniem.
Inicjatyw w Centrum Kultury w
Resku jest wiele. Jedna z nich to klub
K-60, dzia³aj¹cy tu ju¿ od czterech
lat. Nie sposób przedstawiæ i opisaæ
wszystkich spotkañ i inicjatyw osób
bêd¹cych w klubie. Niepotrzebne
by³o tutaj zak³adanie ¿adnego stowarzyszenia, pozyskiwania œrodków, próœb. Po prostu pewnego dnia
Maria Sêkowska, emerytowana nauczycielka, przysz³a z inicjatyw¹
stworzenia takiego klubu i spotka³a
siê nie tylko ze zrozumieniem, ale i
pomoc¹ w organizowaniu ka¿dego
ze spotkañ, pomoc¹ zarówno merytoryczn¹, jak i praktyczn¹, a czasami
i finansow¹, gdy zajdzie taka potrzeba. I tak oto ju¿ od czterech lat kilkanaœcie sta³ych cz³onków klubu spotyka siê nieodp³atnie w Centrum
Kultury, organizuj¹c czas nie tylko
dla siebie, ale i dla wszystkich chêtnych. Podczas takich spotkañ kawa,
herbata oraz s³odki poczêstunek jest
dla wszystkich za darmo. Stoliki rozstawione s¹ jak w kawiarni, na nich
pal¹ siê œwiece, atmosfera jest zawsze ciep³a i sympatyczna, niemal
rodzinna.
Spotkania organizowane s¹ raz w
miesi¹cu, ka¿de z nich jest w innym

Krad³ pr¹d
W nieustalonym czasie do 24
czerwca w miejscowoœci W. gm. Radowo Ma³e Grzegorz M., lat 38, dokonywa³ kradzie¿y energii elektrycznej poprzez dokonanie nielegalnego przy³¹cza bez licznika poprzez zwarcie przewodów elektrycznych, czym dzia³a³ na
szkodê ENEA Gryfice w nieustalonej
dotychczas kwocie.

Kierowa³ w stanie
nietrzeŸwoœci
24 czerwca o godz. 20.20 w Resku
na al. Wolnoœci Dariusz W., lat 39,
mieszkaniec Reska, kierowa³ rowerem
w stanie nietrzeŸwoœci 1,18 mg/l.

Dozór za znêcanie
W okresie od 2008 do chwili obecnej
w £obzie Miros³aw S. znêca³ siê psychicznie i moralnie nad ¿on¹. W tej sprawie zapad³ dozór policyjny.

kolorze. Oznacza to, ¿e zarówno stoliki, jak i ubrania, w których nale¿y
przyjœæ, podporz¹dkowane s¹ ustalonemu kolorowi.
Do kawiarenki zapraszani s¹ zarówno artyœci amatorzy z gminy Resko, jak i profesjonalni. By³ tu teatr
ze Szczecina i z Rusinowa. Podejmowane s¹ równie¿ tematy powa¿ne,
jak choæby prelekcja profesora Lubiñskiego na temat genetycznych
uwarunkowañ zachorowalnoœci na
raka. Ostatnio odby³o siê spotkanie
z leœnikami. Czasami w klubie wystêpuj¹ dzieci z reskich szkó³ oraz z
Centrum Kultury. Zarówno panie z
K-60, jak i pracownicy Centrum Kultury dbaj¹ zawsze o to, aby uatrakcyjniæ spotkanie. Zawsze wstêp jest
wolny, a do tego nie brakuje s³odkiego poczêstunku, kawy i herbaty –
równie¿ za darmo. O to dbaj¹ zarówno panie z Klubu K-60, jak i pracownicy Centrum, którzy zawsze czynnie uczestnicz¹ w przygotowaniu
spotkañ, ³¹cznie z drukiem i rozwieszaniem plakatów.
Poza spotkaniami w Centrum
panie organizuj¹ sobie wycieczki do
muzeów, czasami wyjazdy organizuje Centrum, ale wówczas s¹ one nastawione na poznanie i naukê. Panie
z Klubu wspó³pracuj¹ z Oœrodkiem
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Radowie Ma³ym. Co
roku uczestnicz¹ w Œwiêcie Kwiatka,
nigdy jednak nie przyje¿d¿aj¹ do
dzieci z pustymi rêkoma. Zawsze
maj¹ dla nich poczêstunki. Prowadzi³y równie¿ akcjê zakrêtka. Czyn-

Kolizja drogowa
25 czerwca ok. 15.00 kieruj¹ca samochodem BMW Anna P., mieszkanka
£obza, nie zachowa³a nale¿ytej ostro¿noœci podczas skrêtu w prawo, powoduj¹c, ¿e kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym Pawe³ N. z £obza w czasie skrêtu w prawo uderzy³ w jej pojazd, powoduj¹c uszkodzenie.

Spowodowa³ kolizjê
i uciek³
25 czerwca ok. godz. 18.00 na drodze £obez - Unimie, kieruj¹cy pojazdem marki Mercedes w czasie manewru
wyprzedzania uderzy³ w bok prawid³owo jad¹cego samochodem marki Opel,
kierowanym przez Danutê R. zamieszka³¹ w U., gm. £obez, powoduj¹c
uszkodzenie pojazdu, po czym odjecha³ w nieustalonym kierunku.

Suzuki w Volkswagena
26 czerwca w Lesiêcinie Patryk. L.

nie udzielaj¹ siê przy organizacji
imprez realizowanych przez Centrum
Kultury w Resku, w tym przy Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy.
Przyœwieca im has³o: „Nie siedzieæ w
domu i nie rdzewieæ”.
Resko pokazuje, ¿e wystarczy jedynie dobra wola z dwóch stron –
mieszkañców, którzy chc¹ coœ zrobiæ
dla siebie, innych i miasta oraz w³adz
miejskich i dyrekcji Centrum Kulturya.
Ale Klub K-60 to nie jedyna oferta dla osób doros³ych. Od pó³tora
roku istnieje tutaj równie¿ Ko³o Rêkodzie³a. Na razie s¹ same uczestniczki, które maj¹ swojego instruktora plastycznego, ucz¹cego ich m.in.
wykonywania frywolitek, origami,
papieroplastyki, decoupage. Panie z
Centrum myœl¹ równie¿ o jakiejœ propozycji dla panów, a tych wszak jest
wielu i byæ mo¿e niebawem pojawi
siê i dla nich propozycja. Materia³y
dla uczestników ko³a dostarcza CK,
ale i dbaj¹ o nie same uczestniczki,
przynosz¹c z domów to, co mog¹
wykorzystaæ na zajêciach. Zawsze
bowiem znajdzie siê trochê w³óczki,
materia³u, papieru. W okresie letnim
uczestniczek jest mniej, jednak w
okresie d³ugich zimowych wieczorów w zajêciach uczestniczy oko³o
20 osób. Tak oto doroœli przy kawie
i herbacie ucz¹ siê i tworz¹ piêkne
rzeczy, nie tylko dla siebie, ale i dla
miasta.
Kolejne zajêcia, jakie przyci¹gaj¹
równie¿ same panie, to reskowski
chór Kanon pod batut¹ Cecylii De-

gler. Mo¿liwoœci chóru mo¿na by³o
us³yszeæ ostatnio podczas jubileuszu miasta. Panie z chóru zaœpiewa³y m.in. piosenkê pod tytu³em
„Rega”, której s³owa napisa³ nie¿yj¹cy ju¿ pan Wypyszewski, a muzykê
Jan Tadeusz Osiecki, muzykê do drugiej z zaprezentowanej piosenki „Reskowiak” napisa³a reszczanka.
Bêd¹c przy propozycjach CK w
Resku warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
wszystkie zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y - taneczne, wokalne itp., ³¹cznie z
karate - s¹ bezp³atne, aby by³y dostêpne dla wszystkich. Wszelkie
koszty pokrywa miasto, zgodnie z
zasad¹, ¿e Centrum Kultury ma byæ
dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych, czyli dla tych, których na
to staæ. Gdyby nie to, frekwencja w
Centrum zapewne nie by³aby tak
du¿a. Tutaj nale¿¹ siê brawa dla w³adzy miasta, rozumiej¹cej potrzebê
jak najszerszego krzewienia kultury
i organizacji zajêæ dla mieszkañców.
O tym, jak bardzo mo¿liwoœæ bezp³atnego uczestniczenia w zajêciach jest
potrzebna, niech œwiadczy fakt, ¿e
czasami dzieci rezygnuj¹ z wycieczek, gdy jest koniecznoœæ zap³aty
5-7 z³ za bilet wstêpu.
Za tak¹ postawê nale¿¹ siê s³owa
uznania dla wszystkich, którzy
wspó³tworz¹ kulturê i sztukê w tym
mieœcie. Efektów nie trzeba szukaæ
daleko. Samo Centrum wszak niedawno zmieni³o swój wygl¹d, nie
tylko na zewn¹trz, ale i wewn¹trz pomalowane zosta³o przez mieszkañców gminy.
MM

zamieszka³y w S., gm. Radowo Ma³e,
kieruj¹c pojazdem marki Suzuki, nie
dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych
warunków drogowych, w wyniku czego wpad³ w poœlizg, zjecha³ na przeciwny pas ruchu i uderzy³ w jad¹cy z naprzeciwka samochód marki VW Golf,
kierowany przez Ryszarda C. zamieszka³ego w L. gm. Wêgorzyno. Uszkodzeniu uleg³y oba pojazdy.

Zniszczyli samochód

Kolizja po spo¿yciu
27 czerwca ok. godz. 16.00 w Resku
przy ul. Rynek. Marian T., mieszkaniec
Reska, kierowa³ samochodem marki Citroen w stanie nietrzeŸwoœci, 0,98 mg/
l. Ww. wykonuj¹c manewr cofania samochodem marki Citroen, uderzy³ w
prawid³owo zaparkowany samochód
marki VW LT nale¿¹cy do Sylwestra L.,
zamieszka³ego w miejscowoœci L., gm.
Œwidwin.

Ukrad³ elementy ch³odni
28/29 czerwiec w Poradzu, nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y ró¿nego rodzaju elementów ch³odni do zbo¿a
o ³¹cznej wartoœci 1 tys. z³ na szkodê
Henryka R., zamieszka³ego w P., gm.
£obez.

Od 21 czerwca do 29 czerwca w
Resku na ul. Sportowej ustaleni sprawcy wskazani przez pokrzywdzonego:
Tomasz O., lat 45, Maciej T., lat 19 oraz
£ukasz O., lat 16, wszyscy mieszkañcy Reska, poprzez kopanie i uderzanie
rêkami dokonali uszkodzenia samochodu marki Geo w postaci wgnieceñ karoserii, pêkniêcia przedniej szyby, czym
spowodowali straty w wysokoœci
1.800 z³ na szkodê Jacka K., mieszkañca Reska.

Chcieli ukraœæ szyny
29 czerwca w nieustalonym czasie,
nieustaleni sprawcy starali siê dokonaæ
kradzie¿y szyn kolejowych na d³ugoœci
oko³o 100 m nieczynnej linii kolejki
w¹skotorowej na trasie Mieszewo Dobra. Czynu zamierzonego z nieustalonych przyczyn nie dokonali, pozostawiaj¹c pociête fragmenty 37 sztuk
szyn oraz narzêdzia s³u¿¹ce do ich ciêcia. Dzia³ali na szkodê nieokreœlonego
w tej chwili podmiotu, powoduj¹c straty powy¿ej 250 z³. Dotychczas nie
zosta³ okreœlony w³aœciciel torów po
by³ej kolejce w¹skotorowej. Szyny s¹
zabezpieczone na koszt policji.
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WSPOMNIENIA…

Helena Dutkiewicz - najstarsza
mieszkanka urodzona w Resku (cz. 2)
Pierwsze polskie s³owa, których
nie trzeba mi by³o t³umaczyæ, us³ysza³am od mojego przysz³ego mê¿a „Kocham Ciê”. Moj¹ odpowiedŸ „Ich liebe dich” Józef równie¿ szybko zrozumia³. Tak zaczêliœmy siê wzajemnie uczyæ s³ów polskich i niemieckich - tak rozkwita³a nasza mi³oœæ.
W 1944 roku zmar³ ojciec Józefa.
Wówczas bardzo prosi³am mamê o
za³atwienie zezwolenia na jego wyjazd do domu na pogrzeb ojca (okolice Starogardu Gdañskiego). Pomimo ogromnych trudnoœci i niebezpieczeñstwa mamie uda³o siê uzyskaæ z policji takie zezwolenie. Niecierpliwie i ze strachem czekaliœmy,
czy wróci. Gdy Józef powróci³ do
Regenwalde, dla nas sta³o siê jasne,
¿e jest uczciwym, odpowiedzialnym
cz³owiekiem. Wtedy zosta³ przyjêty
do rodziny i zostaliœmy narzeczonymi. Wieczorami mogliœmy siê spotykaæ u nas w domu, przy szczelnie zas³oniêtych oknach i w tajemnicy
przed obcymi ludŸmi.
Wkrótce zaczê³y przychodziæ
coraz straszniejsze wiadomoœci ze
zbli¿aj¹cego siê frontu. Do Reska
przywieziono pierwszych rannych
¿o³nierzy. W szpitalu nie mo¿na ich
by³o pomieœciæ, dlatego te¿ w budynku szko³y podstawowej zorganizowano szpital polowy. Pierwsze
czo³gi i wojsko radzieckie przyjecha³o do Regenwalde 3 marca 1945 roku.
Niemiecka ludnoœæ musia³a uciekaæ
do pobliskich lasów i na wioski. W
budynku poczty, ko³o naszego

domu, zakwaterowano sztab wojskowy. Józef ukry³ nas - mamê, mnie
i siostrê z synkiem - w kryjówce na
strychu. Po trzech dniach, gdy w
mieœcie wybuch³ po¿ar i pali³ siê
budynek poczty, musieliœmy uciekaæ do lasu, w kierunku Lubienia. Za
nami strzelali ¿o³nierze radzieccy, ale
uda³o siê nam bezpiecznie dotrzeæ
do znajomych na wieœ. Opatrznoœæ
nas uratowa³a. Noc spêdziliœmy w
stodole razem z innymi uciekinierami
z miasta. Rano, w przebraniu starej
kobiety, znów ucieka³am przed ¿o³nierzami. Pomog³a mi polska rodzina
i zabra³a na miejsce zbiórki Polaków,
którzy w czasie wojny przebywali na
robotach w Resku i okolicy. Tu spotka³am mojego narzeczonego i poczu³am siê ju¿ bezpieczna. Oboje
bardzo ucieszyliœmy siê ze spotkania. Poniewa¿ powrót do Reska by³
niemo¿liwy, udaliœmy siê do jego
rodziny w kierunku Starogardu
Gdañskiego. Problem jednak by³ ze
mn¹ - Niemka, nie ma dokumentów i
nie zna jêzyka polskiego. Decyzja
Józefa by³a konkretna: „Helenko, bêdziesz udawaæ niemowê, Polkê powracaj¹c¹ z przymusowych robót, a dokumenty zgubi³aœ”. Podró¿owaliœmy 14 dni, g³ównie pieszo,
trochê furmankami, raz nawet poci¹giem. Po drodze kontrolowa³o nas
wojsko. Trudno by³o udawaæ
g³uch¹ i niemowê. Pamiêtam, raz
nawet us³ysza³am od rosyjskiego
¿o³nierza komplement - „niemowa i
taka ³adna” i przepuœci³ mnie.
Szczêœliwie dotarliœmy do wioski
w Borach Tucholskich, gdzie mieszka³a rodzina Józefa.
Zosta³am serdecznie
przyjêta jako jego narzeczona. Po wsi rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e Józef wróci³
z robót z narzeczon¹
niemow¹. Po kilku
dniach do domu
przysz³o NKWD, zosta³am aresztowana i
przewieziona do wiêzienia w mieœcie. Mój
narzeczony przyszed³ za mn¹ i noc
spêdziliœmy w tym
samym wiêzieniu, ale
w innych celach.
Rano kilkakrotnie
nas przes³uchiwano.
Józef
stanowczo
opowiada³ ustalon¹
wersjê, ¿e jestem
Polk¹, zgubi³am do-

Helena i Józef Dutkiewiczowie
kumenty, wracam z robót, jestem niemow¹ i jego narzeczon¹. A ja dobrze
gra³am rolê g³uchoniemej. I sta³ siê
cud, znów opatrznoœæ mnie uratowa³a. Podczas rewizji znaleziono w
kieszeni mojego p³aszcza ró¿aniec,
który szwagierka Józefa wsunê³a mi
przy wyjœciu z domu. Wówczas, radziecki oficer przes³uchuj¹cy uzna³
mnie za katoliczkê. Oko³o po³udnia
wypuszczono nas z wiêzienia. Oboje
wolni i szczêœliwi lecieliœmy jak na
skrzyd³ach do wioski, do rodziny
Józefa. Wkrótce by³o œwiêto Wielkanocy. Ca³a rodzina przysz³ego mê¿a
i ja dziêkowaliœmy w koœciele za ocalenie nas. Œniadanie Wielkanocne,
sk³adaj¹ce siê z chleba, mas³a i
dwóch jajek, spo¿ywaliœmy jak
wspania³¹ ucztê.
W czerwcu wróciliœmy do Reska.
Spotkaliœmy moj¹ mamê, babciê i
siostrê z synkiem. ¯ycie w mieœcie
powoli siê uk³ada³o. Nap³ywali
osadnicy z ró¿nych stron Polski.
Otwierano warsztaty i sklepy. Moja
rodzina musia³a podj¹æ wa¿n¹ decyzjê o przysz³oœci. We wrzeœniu mama
postanowi³a - zostajemy w Resku, tu
gdzie od XVI wieku mieszkali nasi
przodkowie. Z tej decyzji najbardziej
cieszyliœmy siê my - ja i Józef. Rozpoczêliœmy starania o zezwolenie na
zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Uzyskaliœmy je 19 grudnia 1945 roku,
a œlub cywilny zawarliœmy nastêpnego dnia w magistracie. Nasz œlub
koœcielny odby³ siê 30 grudnia 1945
roku w koœciele w Resku. W tym dniu
przyjê³am równie¿ chrzest i pierwsz¹
komuniê w obrz¹dku katolickim.
Radoœæ nasza by³a ogromna, ¿e
skoñczy³y siê problemy.

Zamieszkaliœmy w domu mojej
mamy, przy ulicy Rynek 15. Otrzymaliœmy pracê - m¹¿ uruchomi³ masarniê
i sklep miêsny, zosta³ kierownikiem.
Ja prowadzi³am ksiêgowoœæ.
Z pomoc¹ mê¿a zaczê³am uczyæ
siê jêzyka, historii, kultury i tradycji
polskiej. Poznawa³am moj¹ Ojczyznê
w nowych granicach pañstwowych
oraz wielu dobrych i przyjaznych mi
ludzi. Wychowaliœmy trzy córki: Beatê, Sabinê, Monikê i syna Tomasza,
który w wieku 25 lat zgin¹³ tragicznie
w wypadku samochodowym.
Wszystkie lata wspólnie prze¿yte z
mê¿em by³y wspania³e i tak szybko
minê³y.
Z mê¿em doskonale siê rozumieliœmy i szanowaliœmy. Nasza wielka
mi³oœæ przesz³a wszystkie próby. Od
1980 roku jestem wdow¹. Mam
wspania³e córki, które siê mn¹ opiekuj¹ i bardzo o mnie dbaj¹ - za to codziennie dziêkujê Panu Bogu. Dziœ
cieszê siê sukcesami moich trzech
wnuków, doczeka³am siê trzech prawnuków. Z perspektywy prze¿ytych
lat cieszê siê, ¿e mieszkam w moim
ukochanym Regenwalde - Resku.
Zawsze ufa³am i wierzy³am w ludzi,
wiele mi w ¿yciu pomogli, a ja stara³am siê im odwzajemniaæ.
Wspomnieñ Heleny Dutkiewicz
wys³ucha³a Wanda Dranczewska.
Helena Dutkiewicz i jej córki, znaj¹c jêzyk niemiecki, zawsze chêtnie
s³u¿¹ pomoc¹ w t³umaczeniu korespondencji i bezpoœrednich kontaktów w³adz szkó³ oraz ratusza z delegacjami zagranicznymi.
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„Praca z ochot¹ przerabia s³omê w z³oto” (przys³owie polskie)

„Rajski ogród” - czyli opowieœæ
o niezwyk³ych ludziach
Los zagna³ mnie w tym roku w
okolice ³adnej wioski - Be³cznej, s³yn¹cej ze schludnego wygl¹du, w
której jako m³odziutka nauczycielka
33 lata temu rozpoczyna³am pracê. Z
sympati¹ i rozrzewnieniem przez pó³
roku jeŸdzi³am do be³czyñskiej podstawówki na kilka godzin zajêæ lekcyjnych. Zawsze, wychodz¹c ze
szko³y, rzuca³ mi siê w oczy widok
niezwykle ciekawych okazów drzew
i krzewów rosn¹cych vis a vis szko³y. Ju¿ wczeœniej dociera³y do mnie
s³uchy, ¿e tam coœ ciekawego siê
dzieje. A ¿e z natury jestem ciekawska i kocham przyrodê, postanowi³am osobiœcie zbadaæ sprawê.
To, co zobaczy³am i us³ysza³am,
wprawi³o mnie w zachwyt i zdumienie. WyobraŸcie sobie: kilkanaœcie
arów wspania³ej, zadbanej, skomponowanej z pozornym acz przemyœlanym nie³adem œwie¿ej i soczystej
zieleni w œrodku niepozornej wioski.
Pyszni¹ce siê sw¹ ch³odn¹ urod¹
œwierki bia³e i srebrzyste, bia³o-ró¿owe i lila-bordo magnolie, które
choæ straci³y ju¿ kwiaty, wci¹¿ wygl¹daj¹ niezwykle szlachetnie i dostojnie. Smuk³y, okaza³y perukowiec zachwyca niezwyk³¹ szat¹ i buraczkowym kolorem liœci, dziwaczna
pêcherznica, milin amerykañski,
przecudne ¿ywotniki, pn¹ca jednoroczna mina, któr¹ widzia³am pierwszy raz w ¿yciu i rzadkoœæ w naszych
ogrodach. Skalniak agaw wysuwa
siê na pal¹ce s³oñce. W lekkim pó³cieniu chowaj¹ siê ró¿ne gatunki
rododendronów. Na kamiennych
wyspach setki lobelii, astrów, powojów, s³oneczników, ozdobnej kapusty, szar³atów, tulipanów i nie wiem
czego jeszcze. Nie wiadomo, co za
chwilê pojawi siê za kolejnym drzewem, za kolejn¹ œcie¿k¹. Wszystko
okolone alejkami starannie przyciêtych bukszpanów. Choæ jest po³udnie, z nieba leje siê ¿ar, a tam jak w
raju… malutka, schowana w cieniu

ogromnego iglaka ³aweczka zaprasza, ¿eby usi¹œæ. Nie musia³a mnie
d³ugo prosiæ, zachwycona, odciêta
od ludzi i ha³asu zatopi³am siê w zielonoœæ. Bo¿e… jak cudnie! Zas³uchana w œwiergot ptaków nie zauwa¿y³am zbli¿aj¹cych siê twórców
tego ca³ego dzie³a: Pañstwa Krystyny i Jana Wochów - emerytowanych
nauczycieli be³czyñskiej szko³y.
Popijaj¹c ch³odny napój, pozna³am historiê, któr¹ próbujê Wam
opowiedzieæ. Wszystko zaczê³o siê
ponad dwadzieœcia lat temu. Ma³¿eñstwo nauczycieli zamieszka³o w
bloku niedaleko szko³y, w której pracowali. Ona - nauczyciel przyrody,
on - fizyk i matematyk, wieloletni
dyrektor Szko³y Podstawowej w
Be³cznej. Widok z ich nowego mieszkania by³ tak przykry, ¿e bali siê podchodziæ do okna: klepisko, czêsto
mokre i b³otne, rozje¿d¿one przez
stare, pegerowskie maszyny. Postanowili to zmieniæ. Jako ¿e teren po³o¿ony przed blokiem by³ i jest w³asnoœci¹ spó³dzielni mieszkaniowej, uruchomili niektórych s¹siadów, aby
teren ten wspólnie zagospodarowaæ. Na pocz¹tek uda³o siê zebraæ
skromne 200 z³, o wiele za ma³o wobec zamierzeñ i marzeñ. Za owe dwie
stówki kupili pierwsze tuje, a trzy
umieraj¹ce srebrne œwierki dostali
gratis. I tak to siê zaczê³o. Swoje
umi³owanie do roœlin i chêæ w³¹czenia siê do budowy tego zielonego
zak¹tka ujawni³a równie¿ pani Genowefa Cierzniak, która opiekuje siê
czêœci¹ posadzonych roœlin. Niektórzy z mieszkaj¹cych w bloku traktorzystów, korzystaj¹c z zak³adowego sprzêtu, przywieŸli „górê” ziemi
oraz g³azy wykorzystane do budowy skalniaka. W wyszukiwaniu i dostarczaniu interesuj¹cych pod
wzglêdem kszta³tu i faktury kamieni,
przewodzi³ pan Kazimierz Maczulski, ktoœ podarowa³ daglezjê.
Ogród z czasem siê rozrasta³ i piêknia³.

Którejœ wiosny ktoœ ukrad³ 16
œwie¿o posadzonych rododendronów. Pani Krysi ³za zakrêci³a siê w
oku…, tyle pracy, tyle pieniêdzy.
Przecie¿ robi¹ to dla wszystkich, nie
tylko dla siebie, ze skromnych nauczycielskich emerytur. Innym razem z³odziej nie wyrwa³ mocno zakorzenionej roœliny. Ze z³oœci po³ama³
j¹. A ona i tak piêknie roœnie. Ca³y
teren nie jest ogrodzony, ka¿dy
mo¿e wejœæ. W cieniu tui, w wózeczku œpi maleñkie dziecko. Malutki
wk³ad w za³o¿enie ogrodu botanicznego (tak z ca³¹ pewnoœci¹ dziœ
mo¿na go nazwaæ) mia³ Jacek - wnuk
Pañstwa Wochów, który przyje¿d¿a
z P³oñska co wakacje i ciê¿ko pracuje
z Dziadkami. Ma swoj¹ hodowlê
malw. Pani Krysia i Pan Janek mówi¹,
¿e to jest ich ¿ycie, pracuj¹ w tym
miejscu od wczesnej wiosny do jesieni, po kilka godzin dziennie. Staraj¹ siê zachowaæ wiejski charakter
tego miejsca. Kaliny, tawu³y, malwy
i maciejki wci¹¿ zachwycaj¹ swoj¹
urod¹ i niepowtarzalnym zapachem.
Ptaki, je¿e i krety wêdruj¹ swoimi
œcie¿kami, staraj¹c siê nie wchodziæ
gospodarzom w drogê. Trzmiele
zwabione kwiatami zaspakajaj¹ pragnienie w specjalnym poide³ku dla
owadów. Jak doskona³a mo¿e tu byæ
lekcja przyrody dla uczniów z pobliskiej szko³y. Pani Krysia zaprasza,
sama j¹ poprowadzi. Zdarzaj¹ siê
czasem wspaniali darczyñcy jak dr
Tadeusz Uszkiewicz, by³y proboszcz reskiej parafii, który zachwycony niezwyk³ym dzia³aniem tych
dwojga skromnych ludzi podarowa³
im piêkne okazy ¿ó³tych ró¿ i azali.
Choæ kamelie, glicynie wymarz³y
ogród wci¹¿ siê rozrasta i bogaci o
nowe, ciekawe roœliny. Pani Krysia
macha tylko rêk¹, gdy pytam, ile
kosztuj¹ nawozy, œrodki ochrony
roœlin, woda. No w³aœnie, woda to

najwiêkszy problem! Pan Janek codziennie z w³asnej ³azienki, z drugiego piêtra znosi 70 litrów wody, aby
Pani Krysia mog³a podlaæ zmêczone
¿arem roœliny. Nie ma kranu przy bloku, nie ma go w ogrodzie. Samo podlewanie poch³ania dwie godziny
dziennie i mnóstwo wysi³ku.
Z okien bloku rozpoœciera siê
piêkny widok. Ciekawscy zagl¹daj¹,
co te¿ nowego Pani Krysia wymyœli³a. Podziwiaj¹ i szanuj¹ ich pracê.
Dziœ ju¿ coraz mniej aktów wandalizmu i kradzie¿y. Wreszcie coœ siê
zmieni³o.
Jak d³ugo dadz¹ radê tak pracowaæ? Jak d³ugo starczy im si³? ¯eby
tylko spad³ deszcz, ¿eby by³ kran w
pobli¿u, ¿eby tylko nikt nie niszczy³,
a podziwiaæ mog¹ wszyscy. A gwarantujê Wam - jest co podziwiaæ!
Ja podziwiam wszystko, co zobaczy³am i us³ysza³am. S¹ jeszcze
niezwykli ludzie w tym zagonionym,
skomercjalizowanym œwiecie, ludzie
którzy poœwiêcaj¹ swój czas, pieni¹dze i pracê pro publiko bono. Pe³en
„szacun” - jak mówi¹ teraz uczniowie.
Wanda Dawlud
£obez 24.06.2013 r.
Od Redakcji.
Pañstwu Krystynie i Janowi
Wochom nale¿y siê nie tylko szacunek, ale i pomoc. Z jednej strony to
wspaniale, ¿e s¹ ludzie, którzy swoje
pieni¹dze i czas poœwiêcaj¹ na
upiêkszenie otoczenia, dziel¹c siê
tym z innymi, z drugiej strony niezwykle smutne, ¿e inni - korzystaj¹c
z daru, nie daj¹ niczego od siebie.
Pomoc przyda³aby siê szczególnie
w podlewaniu i dostêpie do wody,
bo jak czytamy - starsi ludzie znosz¹
kilkadziesi¹t litrów wody po schodach z drugiego piêtra, a przecie¿ nie
robi¹ tego tylko dla siebie.
MM
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Uczniowie „Jedynki” ucz¹ siê poznaj¹c kraj
Nie od dziœ wiadomo, ¿e naj³atwiej zdobywaæ wiedzê z ró¿nych
dziedzin poprzez bezpoœrednie doœwiadczenie, a najpopularniejszym
sposobem jego zdobywania s¹ wycieczki szkolne. Uczniowie klas
starszych Szko³y Podstawowej nr 1
w £obzie wybrali siê wiêc na kolejn¹ wyprawê krajoznawcz¹. Wycieczka mia³a charakter przyrodniczo-rekreacyjny, jako ¿e celem
jej by³ S³owiñski Park Narodowy,
ale te¿ Park Dinozaurów w £ebie.
W pierwszym dniu wycieczki jej
uczestnicy poznali obiekty Parku
Narodowego. Obejrzeli zbiór Muzeum Przyrodniczego w Smo³dzinie,
które prezentuje przyrodê najwa¿niejszych ekosystemów tego terenu
. Ekspozycja muzealna podzielona
jest na 6 dzia³ów: PLA¯A, WYDMY,
JEZIORA,LASY, OCHRONAPRZYRODY I EKOLOGIA. Prezentowane
eksponaty zadziwia³y bogactwem
form ¿ycia na tych niezbyt przyjaznych terenach. Uczestnicy wyprawy mieli okazjê „powtórki” z przyrody oraz zachwycenia siê liczebnoœci¹ gatunków organizmów roœlinnych i zwierzêcych zasiedlaj¹cych
wydmy. Du¿e wra¿enia wywar³a na
nich przestronna diorama przedstawiaj¹ca siedlisko boru sosnowego
wraz z typowymi dla niego gatunkami zwierz¹t.
Kolejnym etapem by³a wspinaczka na Rowokó³, wzgórze polodowcowe o wysokoœci 114,4 m n. p. m.
przez Kaszubów Zachodnich (S³owiñców) uznawany za œwiêt¹ górê.
Zwi¹zane s¹ z ni¹ liczne mity i legendy: zatopione dzwony, gorej¹ce pieni¹dze, przerzucane g³azy, skarb
Bandemerów - w wiêkszoœci zosta³y
te legendy przywiezione przez niemieckich osadników. Obecnie stanowi leœno-krajobrazowy rezerwat
przyrody Rowokó³, o powierzchni
562,81 ha. Na szczycie znajduje siê
platforma widokowa na Smo³dzino
oraz jeziora Gardno, £ebsko i wybrze¿e Ba³tyku. Wspinaczka zajê³a
wycieczkowiczom oko³o 25 minut,
ale mimo zmêczenia marszem i upaln¹
pogod¹ nikt nie odmówi³ wejœcia na
platformê widokow¹ ,z której rozci¹ga³y siê niesamowite widoki na jeziora i widniej¹ce w oddali morze
Niestrudzeni wêdrowcy (tak, tak,
mimo autokaru wiêkszoœæ tras pokonywali pieszo) wyruszyli nastêpnie
do latarni morskiej w Czo³pinie, do
której droga prowadzi³a przez nadmorski las sosnowy (ci¹gle pod
górê), a ze szczytu której mogli zobaczyæ legendarne ³ebskie wydmy, co
roku „wykradaj¹ce” kolejne po³acie
lasu. Z kolei, by daæ nieco odpocz¹æ
zmêczonym nogom, pojechali me-

leksami przez las, zachowany w stanie naturalnym, do podnó¿a wielkiej
wydmy. Sama droga okaza³a siê niezwyk³a dziêki widokom starego lasu
pe³nego mokrade³ i wykrotów, z
drzewami, które poprzewraca³y wichury. Sceneria, jak z filmu grozy.
Sama wydma, mimo, ¿e ¿ar³oczna z
niej bestia, sprawia³a pogodne wra¿enie po ciemnym lesie. Zadziwi³a
wszystkich ogromem gór piasku,
który wch³ania³ kolejne drzewa na jej
brzegach. Kikuty martwych sosen
stanowi³y jednak jedyne przygnêbiaj¹ce wra¿enie, gdy¿ spore po³acie
wydmy porasta³y nadmorskie trawy
i krzewinki dzielnie zmagaj¹ce siê z
piaskiem. Prawdziw¹ furorê zrobi³ lis
przebiegaj¹cy obok trasy wyznaczonej dla turystów, zajêty swoimi
sprawami, ca³kowicie ignoruj¹cy ludzi. Wêdruj¹c wydm¹ dzieci mog³y
ws³uchiwaæ siê w przedziwne odg³osy wiatru, pokrzykiwania ptaków
oraz szum morza, które po d³u¿szym
marszu wy³oni³o siê zza zwa³ów piachu. I wówczas, jak spragnieni wêdrowcy na pustyni, gdy ujrz¹ oazê,
wszyscy rzucili siê biegiem w jego
kierunku gubi¹c pod³odze czêœci
ekwipunku i garderoby. Powitanie z
morzem, jeszcze doœæ zimnym, by³o
radosne i doœæ … mokre.

A wieczorem nikt nie zrezygnowa³ z d³ugiego spaceru po urokliwej
£ebie, która w sezonie turystycznym zamienia siê w udzielne Ksiêstwo £ebskie z w³adc¹ i w³asn¹ jednostk¹ monetarn¹. Spacer zakoñczy³
siê, oczywiœcie, nad morzem.
Nastêpny dzieñ up³yn¹³ na zwiedzaniu Parku Dinozaurów, w którym
na kilku hektarach zgromadzono
liczne makiety tych prehistorycznych zwierz¹t. Œcie¿ka edukacyjna
pozwoli³a poznaæ ich gatunki, ws³uchaæ siê w ich g³osy i oczywiœcie
wykonaæ liczne zdjêcia z okazami, jak
z filmu Spielberga.
Ogromn¹ zalet¹ tego parku jest
praca architektów krajobrazu, którzy
stworzyli niezwykle interesuj¹ce

miejsce. Dziêki nim park jest piêknie
zagospodarowany, a ogromne czêsto makiety œwietnie wtapiaj¹ siê w
otoczenie. Nie ma tu nic tandetnego
ani kiczowatego, chocia¿ sztuczne
„potwory” z natury maj¹ w sobie coœ
jarmarcznego. Jest to miejsce, które
z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ mo¿na
poleciæ ca³ym rodzinom, nawet z
ma³ymi dzieæmi, poniewa¿ jest tak¿e
wyznaczona czêœæ rekreacyjna, na
której maluchy, znu¿one zwiedzaniem, mog¹ siê œwietnie bawiæ.
Wycieczka okaza³a siê wiêc ze
wszech miar udana, a wra¿eñ po niej
zostanie na d³ugo .
Zespó³ redakcyjny gazetki
szkolnej „Sztubak”, opiekun
Danuta Hamera

Doskona³e wyniki z egzaminu
(WÊGORZYNO). Wêgorzyñska spo³ecznoœæ mo¿e byæ dumna ze swoich nauczycieli i gimnazjalistów. Wyniki
egzaminu gimnazjalnego uczniów gimnazjum w Wêgorzynie za rok szkolny 2012/2013 s¹ powy¿ej œredniej kraju,
województwa i powiatu.
WYNIKIEGZAMINUGIMNAZJALNEGO
UCZNIÓW GIMNAZJUM W WÊGORZYNIE ROK SZKOLNY 2012/2013
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

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

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej
Skup kwiatu lipy 3,5 kg z³/kg lipa
skupowana jest wraz z listkiem,
³odyg¹ oraz samymi kwiatkami,
nierozkwitniête kwiaty równie¿ nadaj¹ siê do skupu. Przy iloœciach
ponad 20 kg przyje¿d¿amy po kwiaty. Ponadto skupowaæ bêdziemy:
liœcie maliny, brzozy, czarnej porzeczki i wiœni, kasztany, korê kasztanowca, ró¿ê i jarzêbinê, jab³ka,
czarn¹ porzeczkê i owoc czarnego
bzu. Tel.: 726 041 097. Peka³o
Krzysztof, Dalno 14. Gm. £obez.
Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679
Przyczepê kempingow¹ typu HOBBY sprzedam, £obez tel. 721 766
576

Sprzedam 3 dzia³ki z warunkami zabudowy w Rzêskowie. Tel. 512 584
156.

Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê.
Idealny pod biuro, gabinet itp.
Wszystkie media + internet. Tel.
501894828.
Wynajmê sklep ogrodniczy przy ul.
Chrobrego 2 w £obzie, tel. 516 078
456.
Wynajmê plac na ul. Podgórna 4D
w £obzie (by³y skup z³omu). Tel. 606
762 527

Powiat drawski
Do wynajêcia pawilon handlowy 27
mkw. na targowisku w Drawsku
Pomorskim. Tel. 728 399 105
Sprzedam ³adnie po³o¿on¹ dzia³kê
budowlan¹ o pow. 0,1589 ha, na
Osiedlu Pomorskim w Z³ocieñcu.
Tel. 888 815 285

Wynajmê mieszkanie w £obzie, 2
pokojowe, kuchnia, ³azienka. Tel.
607 129 519
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 42,3 mkw w
centrum £obza. Cena 100.000 z³.
Tel. 664 927 727 lub 602 722 172
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE !
Pow. 53 mkw., w bloku na II piêtrze,
2 pokojowe, kuchnia, ³azienka +
piwnica. W³asnoœciowe spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel. 663 248
859.
Sprzedam lub wynajmê 4 pokojowe mieszkanie w £obzie. Tel. 91
397 5088

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865

ROLNICTWO

Region

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. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat drawski
Us³ugi tartaczne . Tel. 661 194 854
lub 94 363 1258.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 94 363 1258.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
Koszenie traw i prasowanie siana.
Tel. 661 194 854 lub 94 363 1258.
Us³ugowo wykonam wszelkie prace polowe. Nowy ci¹gnik 150 KM.
Wywóz nieczystoœci p³ynnych. Tel.
661 194 854 lub 943631258.

PRACA
Powiat ³obeski
Plantacja borówki w Siwkowicach k/£osoœnicy zatrudni zbieraczy. Zapisy w terminie od 1 lipca do 10 lipca 2013r. Tel. 515
144 186. Organizujemy dowóz.

DRUKARNIA
oferujemy druk:

ulotek, plakatów, wizytówek, samokopii,
ksi¹¿eczki dla wspólnot, kartoteki itp.

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

MIESZKANIA - SPRZEDA¯
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80 mkw, I piêtro
RADOWO MA£E (okolica) - dwupoziomiowe o pow. 75 mkw
DOBRA - 3 pokoje, I piêtro, pow.64,5 mkw
RESKO - 3 pokoje, II piêtro, pow. 59,4 mkw
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90 mkw, parter +dzia³ka
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 62,13 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6 mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 73,7 mkw, dzia³ka, parter
RESKO (okolica) - 4 pokoje, pow. 67,7 mkw, parter
WÊGORZYNO - 2 pokoje, pow. 52,84 mkw, II pietro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 43,38 mkw, II piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 66,9 mkw, I piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, 63 mkw, parter
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 76,6 mkw, II piêtro
WÊGORZYNO (okolica) - 2 pokoje, pow. 76 mkw, dzia³ka

-

CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA

115.000 z³
95.000 z³
155.000 z³
180.000 z³
98.000 z³
85.000 z³
90.000 z³
120.000 z³
150.000 z³
95.000 z³
105.000 z³
115.000 z³
130.000 z³
155.000 z³
95.000 z³
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Szko³a Podstawowa w Resku

Rok szkolny czas zakoñczyæ!
W Szkole Podstawowej w Resku
odby³y siê 28 czerwca 2013 r. dwie
wa¿ne uroczystoœci – zakoñczenie
roku szkolnego dla kl. I-V oraz po¿egnanie kl. VI.
Tradycyjnie rozpoczêliœmy msz¹
œw. w Sanktuarium Maryjnym, na
której pojawi³a siê, m.in., delegacja
ze sztandarem. Nastêpnie wszyscy
udali siê na boisko SP Resko. Zebranych powita³a dyrektor szko³y p.
Violetta Dynarska-Adamowicz, kieruj¹c s³owa podziwu do tych
wszystkich, którzy ca³y rok starali
siê o wypracowanie jak najlepszych
wyników. Zosta³y rozdane œwiadectwa z wyró¿nieniem. Mi³ych i bezpiecznych wakacji ¿yczyli: dyrekcja
szko³y, przedstawicielka Rady Rodziców p. Joanna Dusza i ks. proboszcz Miros³aw Socha. Wœród zaproszonych goœci by³ równie¿ nauczyciel wf, p. Jan Michalczyszyn,
który podkreœla³ sukcesy naszych
uczniów w sporcie, zw³aszcza Karoliny Puch. Uczennica wywalczy³a
pierwsze miejsce na zawodach wojewódzkich w trójboju lekkoatletycznym. Dyrektor szko³y wspomnia³a o
wysokim wyniku SP Resko ze sprawdzianu po kl. VI (2. miejsce w powie-

cie). Od wrzeœnia 2013 r. bêd¹ istnia³y dwie klasy sportowe i dwie integracyjne. Kontynuowane bêd¹ zajêcia w ramach projektu edukacyjnego
Leonardo, dziêki któremu nauka sta³a siê bardziej atrakcyjna, przyjemna
i nowoczesna. Zyskaliœmy równie¿
jako szko³a bogate wyposa¿enie
multimedialne.
Po czêœci artystycznej przyszed³
czas na kolejn¹ uroczystoœæ – po¿egnanie uczniów kl. VI. Wychowawczynie, p. Katarzyna Kujawa (kl. VI
a), p. Anna Bartkowiak (kl. VI b) i p.
Lucyna Seredyñska (kl. VI C) wprowadzi³y swoich podopiecznych do
sali gimnastycznej. W obecnoœci
zaproszonych goœci, grona pedagogicznego, rodziców, uczniów, przy
dŸwiêkach hymnu pañstwowego,
wprowadzono sztandar szko³y. Chor¹¿owie Kamil Zawadzki i Micha³
Wasilewski w asyœcie Laury Wañcowicz, Weroniki Osiak, Wiktorii
Dziuby i Zuzanny Frej, przekazali
zaszczytn¹ rolê w poczcie swoim
m³odszym kolegom i kole¿ankom.
Od tamtej chwili sk³ad pocztu stanowi¹: Samuel Kubieñ i Micha³ Klik
oraz Marita Romañczuk, Julia Szczepañska, Karolina Lewicka i Aleksandra Wañcowicz.

Burmistrz Reska, p. Arkadiusz
Czerwiñski, wrêczy³ uczniom nagrody za najlepsze wyniki sprawdzianu
po kl. VI. „Wiedza nie jest wcale dziedzictwem, które siê otrzymuje. To
ca³kiem nowy nabytek, po który siêgaæ trzeba…”. Zgodnie ze statutem
szko³y, do Z³otej Ksiêgi wpisali siê
absolwenci, którzy uzyskali œredni¹
ocen co najmniej 4.8, minimum 30
pkt. ze sprawdzianu oraz wzorowe
zachowanie. Rozdane zosta³y stypendia za najwy¿sze osi¹gniêcia na-

ukowe i sportowe. Dyplom i nagrodê
za 100% frekwencjê otrzyma³ Miko³aj
Zieliñski (kl. VI a).
Program artystyczny, wraz z ciep³ymi s³owami: „w podziêce za dar
najpiêkniejszy – za wiedzê i serce”,
ca³ej Radzie Pedagogicznej, Dyrekcji, Rodzicom zadedykowali szóstoklasiœci – rocznik 2000.
¯yczymy wszystkim uczniom
powodzenia w kolejnym etapie edukacji i … weso³ych wakacji!
Justyna Walczykiewicz

Lekcja chemii w Zak³adach Chemicznych w Policach
Gimnazjaliœci z Reska 11
czerwca 2013 roku wyjechali do
Polic, aby odbyæ tam lekcjê chemii
w terenie.
Zak³ady Chemiczne „Police”
S.A. to polskie przedsiêbiorstwo
bran¿y ciê¿kiej chemii, które zatrudnia prawie 3 tysi¹ce pracowników.
Produkcjê rozpoczêto w 1969 roku.
Od sierpnia 2011 roku Zak³ady
wchodz¹ w sk³ady Grupy Kapita³owej „Azoty Tarnów”, a od tego roku
sponsoruj¹ miêdzy innymi pi³karski
klub Pogoñ Szczecin.
G³ównym tematem zajêæ w terenie by³o zapoznanie siê z produkowanymi tam substancjami, miêdzy
innymi: kwasem siarkowym (VI),
kwasem fosforowym (V), nawozami
sztucznymi, biel¹ tytanow¹, mocznikiem, amoniakiem, siarczanem (VI)
¿elaza (II). Uczniowie mieli okazjê
obejrzeæ ca³y proces oczyszczania
wody pochodz¹cej z przeróbki w
zak³adach w oczyszczalni chemicznej, która równie¿ obs³uguje miasto
Police. Zwiedzanie rozpoczêliœmy
od otrzymania na bramie wjazdowej
masek przeciwgazowych, które nale¿a³oby u¿yæ w razie zagro¿enia.
Przewodnikiem wycieczki by³ pan
in¿ynier, który zajmuje siê na co

dzieñ ochron¹ œrodowiska. Du¿e
wra¿enie zrobi³y na gimnazjalistach
wielkie kontenery z kwasem siarkowym (VI) oraz ci¹gle buchaj¹ca para
z przewodów i rur, a przede wszystkim wielkoœæ terenu, na którym znajduj¹ siê zak³ady. Na temat produkcji
i w³aœciwoœci bieli tytanowej otrzymaliœmy informacjê od mistrza produkcji, który pokaza³ czarne ha³dy
ilmenitu czyli ¿elaziaka tytanowego,
z którego otrzymuje siê bia³¹- biel
tytanow¹. Jest to pigment –nietoksyczny dziêki któremu wszystko,
co” bia³e jest bia³e” , np. tabletki,
guma do ¿ucia, farby, PCV i inne
tworzywa sztuczne. Ca³a produkcja
z zak³adu jest transportowana statkami z portu rzecznego do prawie
ca³ej Europy. Ca³a produkcja z zak³adów trafia transportem morskim i
kolejowym do prawie wszystkich
zak¹tków œwiata. Nawozy sztuczne
produkowane w Policach jak polifoska, saletry s¹ bardzo chwalone
przez rolników, bo dziêki nim osi¹gaj¹ wiêksze plony.
Ostatnim etapem zwiedzania
by³o zapoznanie siê z technologi¹
oczyszczania kwaœnej wody, tak, by
nie trafi³a w takim stanie do Odry.
Ca³y proces oczyszczania to doda-

nie do œcieków wodorotlenku wapnia, czyli reakcja zobojêtnienia kwaœnego odczynu. Zneutralizowana
woda jest jeszcze pozbawiona osadu. Pozosta³oœci po produkcji z Zak³adów Chemicznych Police czyli
fosfogips s¹ sk³adowane w wielkich
bia³ych ha³dach, które s¹ obsypywane osadem z oczyszczalni, a ca³oœæ jest sukcesywnie zalesiana.

Taka lekcja dla uczniów okaza³a
siê bardzo ciekawa. Gimnazjaliœci
mogli nie tylko zobaczyæ, us³yszeæ,
ale i poczuæ jak produkuje siê kwas
fosforowy (V), kwas siarkowy (VI),
biel tytanow¹ i inne substancje, które znali do tej pory tylko w teorii.
Organizator wycieczki Bo¿ena
Tomala, nauczyciel chemii, Gimnazjum im. K. Górskiego w Resku
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Z ¯YCIA SZKÓ£

SZCZÊŒLIWE ZAKOÑCZENIE!
28 czerwca 2013 r. uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie,
jak 5 milionów uczniów w ca³ej Polsce, zakoñczyli trud nauki i zebrali
plony swojej pracy. Na uroczystym
apelu koñcz¹cym rok szkolny dokonano podsumowania i wyró¿nienia najlepszych uczniów.
Najwa¿niejsze okaza³y osi¹gniêcia uczennic wyró¿nionych Nagrod¹ Burmistrza (wrêczan¹ w szkole najlepszemu spoœród absolwentów) oraz Nagrod¹ Dyrektora Szko³y
wrêczan¹ uczniowi o najwy¿szej
œredniej ocen w klasach 4-5.
W bie¿¹cym roku szkolnym Nagrodê Burmistrza (wrêczon¹ 27
czerwca podczas po¿egnania szóstoklasistów ) otrzyma³a Alicja Stêpiñska (œrednia ocen 5,73) z klasy VI
b (wychowawczyni p. Anna Poczykowska-Œwirska), a nagrod¹ Dyrektora Szko³y wyró¿niono Magdalenê Wojciechowsk¹ (œrednia ocen
6,0) z klasy IV a (wychowawczyni p.
Danuta Hamera).
Spoœród szóstoklasistów ¿egnaj¹cych szko³ê na specjalnej uroczystoœci, odbywaj¹cej siê dzieñ wczeœniej, wyró¿niono tak¿e uczniów
osi¹gaj¹cych bardzo dobre i celuj¹ce wyniki w nauce. W tej grupie znaleŸli siê z klasy VI a (wych. p. Jolanta
Œliwa): Maja Buksa (œrednia ocen
5,50) i Barbara Lis (œr. 5,0), które
wpisa³y siê do „Z³otej Ksiêgi” oraz
Ma³gorzata Pastwa (4,83), Ewa Musielska (4,58) oraz Magdalena Przepiórka (4,58) wyró¿nione nagrod¹
ksi¹¿kow¹. W klasie VI b (wych.
Anna
Poczykowska-Œwirska),
oprócz najlepszej absolwentki, Alicji
Stêpiñskiej, wyró¿niono: Patrycjê
Szwarczewsk¹ (œrednia ocen 4,83) i
Edytê Patrza³ek (4, 55).
Sukcesy szóstoklasistów nie
by³y jedynymi godnymi wskazania
osi¹gniêciami, poniewa¿ w klasach

m³odszych nagrodzono za wyniki w
nauce du¿e grono uczniów. W klasach pierwszych by³a to najliczniejsza grupa, jednak nale¿y wymieniæ
ich nazwiska, gdy¿ zapa³ „pierwszaków” by³ najbardziej radosny i twórczy. W klasie I a (wych. p. Bo¿ena
Korniluk) w nauce najlepszymi
uczniami byli: Jakub Atras, Wojciech Batorewicz, Mateusz Dêbicki, Nikola Lis, Nikola £owkiet,
Sandra Mich, Adam Niewinnik,
Maciej Rabiejewski, Micha³ Rokosz, Oskar Sawiñski, Dominika
Siwiñska, Oliwer Wierudzki i
Kacper Malinkiewicz. W klasie I b
(wych. p. Agata Pacholska) do grona najlepszych uczniów nale¿¹:
Wojciech Czerwiñski, Jakub
Kmiecik, Zuzanna Walkowiak,
Kacper Pawlak, Gabriela Zawadzka, Karolina Sulima, Mi³osz Szymalak, Julia Tyrañska i Bartosz
Wierzbicki.
Drugoklasiœci równie¿ nie zawiedli i osi¹gnêli wyniki, które rokuj¹ jak
najlepsze nadzieje na ich dalsz¹ karierê szkoln¹. W klasie II a (wych. p.
Danuta Szymanek) do grona najlepszych uczniów nale¿¹: Karolina
Baka, Daria Banaszczyk, Alicja

Bogdanowicz, Marika Chowañska,
Igor Kap³an,Alicja Kowalec, Dominik Nowicki, Adam Rutkowski,
Maja Œniadecka, Klaudia Tytoñ i
Alina Zwoliñska. Tak¿e wychowawczyni klasy II b, p. Aleksandra
¯uk- Kopczyñska, wskaza³a najlepszych uczniów. Nale¿¹ do tej grupy:
Oliwia Albiniak, Marek Barczewski, Oliwia Jarz¹b, Alicja Klakowska, Jakub Macioszek, Szymon
Wierzbicki, Kacper Wojewódka,
Szymon Wydra i Roksana Bednarek.
Równie liczna grupa zosta³a wyró¿niona za wyniki w nauce w
klasach trzecich. Wychowawczyni
klasy III a, p. Ma³gorzata Zieniuk
jako najlepszych wskaza³a uczniów:
Aleksandrê Buksê, Jakuba Jaremko, Norberta Krakusa, Ameliê Kuziemsk¹, Mateusza Kwolka, Jana
£ukasika, Aleksandrê Musielsk¹,
Magdalenê Pieœlak, Jakuba Turowskiego i Martynê Wilk.
Pani Ma³gorzata Janczura, wychowawczyni klasy III b wskaza³a do
nagrody równie znakomite grono
uczniów: Mateusza Andryszaka,
Doriana Bronikowskiego, Nataliê
Jadczyszyn, Nataliê Nazaruk, Ar-

tura Proczaka, Kacpra Polichoñskiego, Oliwiê Wanagiel, Ameliê
Wójcick¹ oraz Nikolê Zajner.
Tak¿e III c (wych. p. El¿bieta
Koz³owska) ma spor¹ liczbê bardzo
dobrych uczniów: Piotra Bakê, Izabelê BrzeŸnick¹, Tomasza Maciejewskiego, Karolinê Suwa³ê, Sebastiana Szycha, Juliê Wojsz, Marcela Dudzisa i Mateusza Orzechowskiego.
Czwartoklasiœci byli ju¿ dumni z
kole¿anki Magdaleny Wojciechowskiej, która uzyska³a najwy¿sz¹ mo¿liw¹ œredni¹ ocen, ale i inni uczniowie mieli powody do satysfakcji. W
klasie IV a (wych. p. Danuta Hamera)
wyró¿nieni tak¿e zostali: Kornelia
Pawlak, Karol ¯uk, Kornelia Frymus (wpisani do „Z³otej Ksiêgi”)
oraz Agnieszka Król, Zuzanna Szymanek i Michalina Szyliñska wyró¿nione nagrod¹ ksi¹¿kow¹. W klasie IV b pani Ma³gorzata B³a¿ejowska do nagrody wskaza³a Norberta
¯egotê.
Klasy pi¹te tak¿e mog¹ pochwaliæ siê znakomitymi wynikami. W tym
gronie zostali wyró¿nieni uczniowie
w V a (wych. p. Ewa Górny): Aleksandra Regulska, Maja Piskorz,
Hubert ¯urawek i Joanna Rokosz,
którzy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe. W klasie V b (wych. p. Dominika
Gadziñska) znalaz³a siê tak¿e „z³ota”
uczennica, Wiktoria Deuter, która
dokona³a wpis do „Z³otej Ksiêgi”, a
za naukê wyró¿niono równie¿
Agnieszkê Peczyñsk¹ i Sandrê Myd³o, które otrzyma³y nagrody ksi¹¿kowe.
W roku szkolnym 2012/2013 w
nauce wyró¿ni³o siê 99 uczniów.
Wszyscy uczniowie „Jedynki”, którzy uzyskali promocjê do klasy wy¿szej, w³o¿yli sporo trudu w osi¹gniêcie dobrych wyników i za to
nale¿¹ im siê gratulacje. Podobnie
gratulujemy pozosta³ym uczniom i
pedagogom ³obeskich szkó³ ¿ycz¹c
wszystkim wspania³ych wakacji.
Zespó³ „Sztubaka”, op. D. Hamera
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Dalszy ci¹g klubowego jubileuszu...

Pogoñ rozstrzela³a Œwiatowid,
ale w sympatycznej atmosferze

(£OBEZ) Sam przyjazd
Pogoni Szczecin na
obchody 50. lecia
Œwiatowida trzeba
przyj¹æ z sympati¹.
Pogoniarze co prawda
nie oszczêdzili ³obzian,
aplikuj¹c im 12 bramek,
ale impreza zakoñczy³a
siê w bardzo
sympatycznej
atmosferze, czym z kolei
miejscowi zaskoczyli
goœci, co widaæ by³o po
ich reakcjach.
Mecz Œwiatowida z Pogoni¹ by³
jednym z elementów obchodzonego
jubileuszu 50. lecia ³obeskiego klubu. Nikt wiêc nie wymaga³ od obu
dru¿yn zaciêtej walki na boisku, wiêc
mi³ym zaskoczeniem dla kibiców
by³a otwarta gra goœci, którzy nie
przyjechali do £obza na „spacerniak”, lecz powa¿nie potraktowali
mecz, b¹dŸ co b¹dŸ, z dru¿yn¹ okrêgówki. Zyska³o na tym widowisko
sportowe i dziêki im za to. To niestety
prze³o¿y³o siê na wynik; Pogoñ
strzeli³a 12 bramek, Œwiatowid jedn¹,
tzw. honorow¹. Jej autorem by³
£ukasz Petera, a uda³o mu siê ocaliæ
honor w ostatniej minucie meczu, po
zgrabnej akcji, gdy pokona³ bramkarza strza³em g³ow¹, po precyzyjnym
doœrodkowaniu graj¹cego trenera
Dariusza Kêsego.
Pogoñ co prawda nie przyjecha³a
w „ekstraklasowym” sk³adzie, gdy¿
jej pierwszy zespó³ gra³ w tym czasie
sparing z Jagielloni¹ Bia³ystok, ale i
tak w sk³adzie goœci zagra³o kilka

znanych nazwisk. Najwiêksz¹ furorê
zrobi³ przesympatyczny czarnoskóry Edi Andradina, z którym po meczu
najchêtniej fotografowali siê miejscowi kibice. Dzieciaki biega³y i zbiera³y autografy i to te¿ pozytywna
strona tego meczu – w £obzie pojawi³y siê sportowe autorytety, a dzieci zapewne jeszcze d³ugo bêd¹ rozpamiêtywaæ spotkanie z nimi.
Jak nios³a wieœæ stadionowa,
Pogoniarze, zwyczajowo zwani portowcami, chocia¿ stoczni ju¿ nie ma
– walczyli o kontrakty, wiêc ka¿dy
chcia³ pokazaæ siê z jak najlepszej
strony. Na pewno uda³o siê to £ukaszowi Zwoliñskiemu, który a¿ szeœæ
razy umieœci³ pi³kê w siatce ³obzian.
Bardzo dobre zawody rozgrywa³
Dawid Kort, który œwietnie rozdziela³ pi³ki i asystowa³ przy kilku bramkach. Po dwa trafienia zaliczyli Kamil
Zieliñski i Edi Andradina, a resztê
dostrzelili Alan B³ajewski i Maciej
D¹browski.
Pogoñ: Dawid Kud³a (65' £ukasz
Botsch) - Lucas, Maciej D¹browski,
Sebastian Rudol, Rafa³ Gutowski
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(46' £ukasz Wójcik), Alan B³ajewski,
Dawid Kort, Edi Andradina, Bartosz
Flis, Kamil Zieliñski, £ukasz Zwoliñski.
Œwiatowid: Micha³ Tchurz, Marcin Mosi¹dz, £ukasz Petera, Dawid
Mosi¹dz, Mateusz Ostaszewski,
Micha³ Koba, Dariusz Kêsy, Patryk
Pañska, £ukasz Niko³ajczyk, Bartosz Sygnowski, Tomasz Rokosz,
Kamil £apuæ, Micha³ NiedŸwiecki,
Micha³ Komar.
Sêdziowali: Marcin Dubaniewicz, Kamil Szyd³owski i Jakub Cymerman.
Czego ³obzianie nie mogli dokonaæ na boisko, uda³o im siê na imprezie – zaskoczyli Pogoniarzy mi³ym
przyjêciem, wyrazami sympatii i prezentem – wielkim butonem z pi³k¹,
który odebra³ Edi Andradina.

SPORT

W ramach jubileuszu prezes klubu Gra¿yna Kar³owska wrêczy³a
wszystkim dotychczasowym prezesom i wiceprezesom okolicznoœciowe medale, za pracê na rzecz klubu.
Otrzymali je: Józef Wieczorek, Edmund Sto³owski, Jan Gibowski, Edmund Smulski, Eligiusz Kêdzierski,
Alfred Winiarski, Teofil Kapla, Bogdan Górecki, Marian Szyjka, Tadeusz Sikora, Andrzej Hadam i Marcin
Pietrzyk oraz nieobecni: Marian P³óciennik, Zbigniew Pude³ko, Piotr
Æwik³a i Janusz Skrobiñski. Do ¿ony
trafi medal dla œp. Andrzeja Beliny.
Do rodziny trafi¹ podziêkowania dla
najwierniejszego kibica klubu – œp.
Mateusza Koœciukiewicza.
Pami¹tkowe butony – pi³ka w
bucie – otrzymali, oprócz Pogoni,
Urz¹d Miejski w £obzie - odebrali

burmistrzowie, ZZPN – odebra³ wiceprezes Henryk Wawrowski i klub
Œwiatowid – odebrali £ukasz Petera
i Dariusz Kêsy.
Pami¹tkow¹ koszulkê w antyramie otrzymali: Waldemar Popielewski - na zakoñczenie pi³karskiej kariery, Dawid Mosi¹dz – obecnie najd³u¿ej graj¹cy zawodnik Œwiatowida oraz Andrzej Hadam, za pracê w
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klubie, ma³o widoczn¹, ale jak¿e
wa¿n¹.
Zespó³ Pogoni zosta³ po meczu
na ma³ym stadionowym przyjêciu i
byli zachwyceni. Ju¿ kr¹¿y anegdota, ¿e Edi Andradina robi³ komórk¹
zdjêcia zastawionych sto³ów i wysy³a³ do pierwszej dru¿yny Pogoni,
tej graj¹cej z Jagielloni¹, by ¿a³owali,
¿e nie byli w £obzie.
KAR
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M³odzie¿ z Niemiec
przyjecha³a do Reska

W dniach 17-23.06.2013 r. odby³a siê wymiana m³odzie¿y polskoniemieckiej w ramach projektu pt.
„My tworzymy Europê” - wymiana
pomiêdzy polskimi a niemieckimi
uczniami, w celu obustronnego poznania swojej kultury, historii i jêzyka.
Trzynastoosobowa grupa m³odzie¿y przyjecha³a na zaproszenie
Zespo³u Szkó³ w Resku, a g³ównym
koordynatorem wymiany by³a pani
Justyna Bajlak, nauczycielka jêzyka
niemieckiego w Gimnazjum w Resku.
Realizacja tego wielkiego przedsiêwziêcia by³a mo¿liwa dziêki dofinansowaniu otrzymanemu od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz wielu sponsorów,
którym jesteœmy bardzo wdziêczni.
W czasie realizacji projektu m³odzie¿ zakwaterowana by³a u rodzin
polskich, a g³ównym celem wymiany
by³o
wzmacnianie
motywacji
uczniów do nauki jêzyka niemieckiego, poznawanie kultury polskiej
przez m³odzie¿ niemieck¹ i odwrotnie, jak równie¿ przyczynianie siê do
swobodnego rozwoju m³odych ludzi oraz przejmowanie przez nastolatków odpowiedzialnoœci w spo³eczeñstwie i pañstwie. Wszystko to
mia³o s³u¿yæ szerszemu spojrzeniu
na historiê obu narodów, pokonywaniu barier i uprzedzeñ poprzez

wzajemne poznanie, nawi¹zywanie
przyjaŸni, wymianê doœwiadczeñ.
Celem nawi¹zania kontaktów polsko-niemieckich by³o równie¿
wzmocnienie poczucia, ¿e m³odzi
ludzie s¹ obywatelami tej samej Europy.
Oprócz zwiedzania miasta i szkó³
w Resku (uczestniczenie w wybranych zajêciach lekcyjnych), uczniowie wyje¿d¿ali i zwiedzali, m.in. Ko³obrzeg oraz Szczecin. Uczniowie
pracowali równie¿ nad wspólnym
projektem: „Mieszkañcy dawniej i
dziœ”, który zosta³ przez nich zaprezentowany w formie dwóch prezentacji multimedialnych. Dodatkowymi atrakcjami by³ wyjazd do Mo³dawina do stadniny koni oraz po¿egnalny grill z rodzinami goszcz¹cymi, w trakcie którego œpiewane by³y
polskie i niemieckie piosenek oraz
przeprowadzane by³y gry jêzykowe,
atrakcje te sprawi³y wiele radoœci.
Uczniowie polscy i niemieccy
uczestniczyli równie¿ w wa¿nym wydarzeniu - obchodach 725-lecia
nadania praw miejskich Resku.
Kolejna wizyta odbêdzie siê na
pocz¹tku wrzeœnia, ale tym razem to
nasi uczniowie odwiedz¹ swoich rówieœników w Niemczech.
Justyna Bajlak
Koordynator wymiany
m³odzie¿y polsko-niemieckiej
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8 rajd TURYSTYKI ROWEROWEJ

POWITANIE LATA
- JEZIORO G£ÊBOKIE 2013
Po raz ÓSMY zapraszamy na doroczny rajd turystyki rowerowej
* niedziela, 7 lipca 2013 r.
* UWAGA: nowe miejsce zbiórki
zbiórka: godz. 10.00, £obez, nad Reg¹ - wyspa ko³o nadleœnictwa;
dojazd od ul. Obroñców Stalingradu
(dla zmotoryzowanych: parking przy Netto lub przy ul. Bocznej)
* trasa: £obez - jez. Che³m - Smorawina - Karnice - jez. Piaski - Jez. G£ÊBOKIE - Strzmiele - £obez
* dystans: 34 km - drogi gruntowe: polne, leœne, trochê drogi asfaltowe
* ognisko turystyczne nad Jeziorem G³êbokie
* zapewniamy: jad³o, napoje, przygodê, lato …
* zrzuta na posi³ek: 5 z³ (cz³onkowie TKKF £obez z op³acon¹ sk³adk¹ br.
- 50%)
* zakoñczenie: godz. 16:00, £obez, wyspa jw.
* informacje: Adam Kogut, tel. 607881467, adamku@vp.pl
* organizator: Ognisko TKKF B³yskawica £obez - Klub Turystyki Rowerowej
* rajd przygotowali i prowadz¹: Adam Kogut, El¿bieta Jankowska-Kogut
* impreza rekreacyjna
* Rajd odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe.
Organizatorzy nie zapewniaj¹ ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Uczestnicy bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Osoby nieletnie uczestnicz¹ w rajdzie tylko pod opiek¹ osoby doros³ej.
* TKKF B³yskawica prowadzi dzia³alnoœæ w oparciu o dotacjê Gminy
£obez
* zapraszamy na: www.tkkf-lobez.eu
Do zobaczenia na szlaku!!
Adam Kogut, El¿bieta Jankowska-Kogut
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Anna Turzyñska z Siedlic wróci³a
z £odzi ze srebrnym medalem
W dniach 22-23 06.2013 r. na
stadionie lekkoatletycznym AZS w
£odzi odby³y siê XX Ogólnopolskie
Fina³y Czwartków Lekkoatletycznych.
W zawodach wystartowa³o blisko 2800 zawodników z 71 oœrodków
z ca³ego kraju, a wœród nich 41 osobowa reprezentacja naszego powiatu. Start naszego zespo³u by³ bardzo
dobry. Anna Turzyñska ze Szko³y
Podstawowej w Siedlicach zdoby³a
srebrny medal w biegu na dystansie
600 m, uzyskuj¹c znakomity wynik 1.40,77 minuty.

Na miejscach w pierwszej dziesi¹tce uplasowali siê: VI miejsce:
Bartosz Solis (SP Runowo) – 1000
m, kl. 4 oraz VII miejsce: Karolina
Puch (SP Resko) - skok w dal, klas 5.
Na miejscach w drugiej dziesi¹tce uplasowali siê:
- XII miejsce: Zuzanna Frej (SP
Resko) - 300 m, klasa 6
- XIV miejsce: Joanna Jarz¹bek

(UKS „ARBOD” Dobra) - 300 m, klasa 4
- XIV miejsce: Wojciech Parzyszek (SP Starogard) - 60 m, klasa 4
- XV miejsce: Sebastian Buka³a
(SP Runowo) – 1000 m, klasa 6
- XVI miejsce: Julia Popiela (SP
nr 2 £obez) – 600 m, klasa 6
- XIX miejsce: Vanessa Pieloch
(SP Wêgorzyno) - 600 m, klasa 5

- XX miejsce: Wiktoria Bakalarczyk (UKS „ARBOD” Dobra) 300 m, klasa 6
Gratulacje za udane starty nale¿¹
siê równie¿ pozosta³ym naszym zawodnikom, wiêkszoœæ osi¹gnê³a w
£odzi swoje najlepsze wyniki w tym
roku.
Kierownik zespo³u
Janusz £ukomski

Czwarty sezon Sarmaty w IV lidze
Pi³karze Sarmaty Dobra
powtórzyli wynik
z ubieg³ego sezonu
i w koñcowej tabeli IV ligi
zajêli ponownie
dziesi¹te miejsce.
Pozycja ta pozostawi³a pewien
niedosyt wœród osób zwi¹zanych z
doberskim klubem, gdy¿ przez 2/3
sezonu Sarmata zajmowa³ miejsce w
czo³ówce tabeli (wiosn¹ nawet
czwart¹ pozycjê), lecz fatalny koniec
sezonu sprawi³, ¿e zespó³ wyl¹dowa³
na dziesi¹tej pozycji.
G³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu
rzeczy by³ przede wszystkim czynnik
personalny. I chocia¿ w sezonie w
dru¿ynie Sarmaty wyst¹pi³o a¿ 32
zawodników, to wielu z nich wyst¹pi³o z koniecznoœci, aby zast¹piæ
podstawowych zawodników, którzy
z ró¿nych przyczyn losowych musieli wypaœæ z podstawowego sk³adu. Pocieszaj¹cym faktem jest, ¿e
wœród zmienników by³o a¿ dziewiêciu juniorów i chocia¿ niektórzy z

nich nie maj¹ jeszcze umiejêtnoœci,
aby na sta³e zagoœciæ w pierwszej
dru¿ynie, to ich talent i ewentualna
praca na treningach w przysz³oœci,
na pewno pozwoli im takie miejsce w
dru¿ynie wywalczyæ.
Na koñcowy bilans Sarmaty w
sezonie 2012/2013 z³o¿y³o siê 9
zwyciêstw, 9 remisów i 12 pora¿ek,
co da³o ³¹cznie 36 punktów i stosunek bramek 43:50. Dla dru¿yny najwiêcej bramek zdobyli: Damian
Padziñski (graj¹cy trener dru¿yny)
- 12, Damian Mosi¹dz – 7 i Zdzis³aw
Szw¹der – 6.
Planowane mecze sparingowe
Sarmaty
Pierwszym treningiem, w poniedzia³ek 15 lipca, pi³karze Sarmaty
Dobra rozpoczn¹ przygotowania do
swojego pi¹tego sezonu wystêpów
w IV lidze. Treningi bêd¹ przeprowadzane g³ównie na obiektach w Dobrej, w tym na p³ycie g³ównej boiska,
która po skoñczonej rundzie wiosennej zosta³a poddana renowacji m.in.
przed bramkami na polu karnym zosta³a wymieniona murawa. Ostatnie

obfite opady deszczu wp³ynê³y na
tyle pozytywnie na œwie¿¹ murawê,
¿e w tej chwili ca³kowicie zespoli³a
siê z pod³o¿em. Byæ mo¿e jeszcze
przed 15 lipca trenerzy Damian Padziñski i Jaros³aw Jaszczuk spotkaj¹
siê na test meczu z zawodnikami, którzy wyrazili chêæ wystêpów w klubie
z Dobrej, lecz na chwilê obecn¹ jest
jeszcze za wczeœnie, aby podawaæ
jakiekolwiek personalia.
W okresie przygotowawczym
planowane jest rozegranie kilku meczów sparingowych z nastêpuj¹cymi dru¿ynami:

20.07.2013r. Sarmata Dobra –
OSADNIK MYŒLIBÓRZ (W.O.) Dobra godz. 18.00,
27.07.2013r. Sarmata Dobra –
DRAWA DRAWSKO (III liga) - Dobra godz. 17.00,
03.08.2013r. Sarmata Dobra –
PIAST CHOCIWEL (W.O.) - Chociwel g. …..,
07.08.2013r. Sarmata Dobra –
CHEMIK POLICE (III liga) - Police
godz. 18.00,
10.08.2013r. Sarmata Dobra –
POGOÑ II SZCZECIN (III liga) Szczecin godz. 17.00.
estan

TTKF B³yskawica zaprasza
na turniej bryd¿a
(£OBEZ). Otwarty Turniej Bryd¿a Sportowego z okazji Dni £obza
odbêdzie siê 7 lipca o godz. 10.00 w
Domu Kultury.
Op³ata startowa wynosi 30 z³ od
pary. Informacje: tel. 507778613.
Tradycyjnie wszyscy uczestni-

cy turnieju otrzymaj¹ drobne upominki. W czasie turnieju zapewniamy kawê, herbatê oraz ciep³y poczêstunek.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. www.tkkf-lobez.pl, adamku@vp.pl
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Galeria naszych mieszkañców
Chrzest Œwiêty Filipka

Zapiski z pamiêci
Wada
W dzieciñstwie Wiesiek czêsto
chorowa³ na gard³o. G³oœno i wyraŸnie mówi³ i czyta³, dziêki czemu czêsto w szkole robi³ za lektora. Z latami
dorobi³ siê lekkiej chrypki i mocnego
nocnego chrapania. Podobno to
chrapanie by³o skutkiem wady nosa
nabytej w bójce. Tak czy inaczej
chrapaæ umia³ jak niewielu. Ju¿ w
internacie wspó³lokatorzy mieli do
niego pretensje o tê wadê. Budzili go
w nocy, przewracali na wznak, na
bok, na brzuch, na drugi bok, sadzali
go, wk³adali do otwartej buzi such¹
skórkê od chleba, przelewali wodê z
jednego kubka do drugiego. I nic.
Wiesiek jak chrapa³ tak chrapa³. W
desperacji chcieli go nawet podczas
chrapania wynieœæ z ³ó¿kiem do internackiej ³azienki piêtro ni¿ej. Nic
nie pomaga³o. Z czasem wszyscy siê
musieli do tej dolegliwoœci przyzwyczaiæ.

Król chrapania
Pomimo, ¿e chrapanie przeszkadza³o wszystkim z otoczenia Wieœka,
on nic z tym nie robi³. Wrêcz jemu to
nie przeszkadza³o. Na biwaku namiot
ustawia³ w znacznej odleg³oœci od
innych namiotów, w czasie wyjazdów do Szczecina i noclegów u babci
kolegi spa³ na pod³odze w kuchni,
znosi³ ze stoickim spokojem szykany
osób, którym to przeszkadza³o. Nawet rozsta³ siê z dziewczyn¹, z któr¹
chodzi³ ju¿ szeœæ lat, po nocy spêdzonej z ni¹ na weselu kuzyna. Nowa
dziewczyna, a potem ¿ona, zaakceptowa³a jego i chrapanie. Po latach pojechali z synem na zas³u¿one wczasy
do Karska ko³o Barlinka. Dostali
nocleg w mi³ym dwurodzinnym domku. Za s¹siadów mieli ma³¿eñstwo ze
Szczecina. ¯ona s¹siada wysz³a siê
przywitaæ i nieœmia³o zaproponowa³a ¿onie Wieœka, aby zmienili domek,
bo jej m¹¿ marynarz mocno chrapie.
Na co ¿ona Wieœka zapewni³a pani¹
marynarzow¹, ¿e im to nie bêdzie
przeszkadzaæ, gdy¿ jej m¹¿ te¿ mocno chrapie. Na co s¹siadka bardzo
powa¿nie poprosi³a o namyœlenie
siê, dopóki s¹ jeszcze wolne inne

(cz. 51)

domki i ¿eby potem nie by³o pretensji, gdy¿ ona przestrzega³a. Panie
zosta³y na swoim. Nazajutrz, po spokojnej nocy panie z uznaniem stwierdzi³y, ¿e prawdopodobnie by³ remis.

Helikopter
Urz¹dzenie lataj¹ce zwane helikopterem nie jest a¿ tak powszechnym wehiku³em, jakby wydawa³o siê
niejednej osobie. Pewnego razu z
helikopterem mia³a do czynienia
Maria, ¿ona Wieœka. Œni³o siê jej , ¿e
tu¿ za p³otem ich posesji usiad³ du¿y,
wojskowy, dwuœmig³owy helikopter. Grupa ¿o³nierzy za³adowa³a na
jego pok³ad sporo ciê¿kiego sprzêtu.
Gdy helikopter by³ ju¿ gotowy do
lotu, okaza³o siê, ¿e nie mo¿e oderwaæ siê od ziemi. Pilot œmig³owca
dodawa³ mocno gazu, a maszyna jak
nie mog³a siê oderwaæ, tak nadal sta³a w miejscu. Po wielu próbach ¿o³nierze wy³adowali czêœæ sprzêtu, a
helikopter ani drgn¹³, pomimo wysi³ków pilota. W tym momencie ¿ona
Wieœka obudzi³a siê z jego ustami
przy swoim uchu. Zdziwiona takim
dziwnym snem przewróci³a siê na
bok i spa³a spokojnie do rana.

Bezdech
Wieœkowi przyœni³ siê dziwny
sen. Wraz z kilkoma po³awiaczami
pere³ wyp³yn¹³ poza rafê koralow¹
du¿¹ ³odzi¹ motorow¹. Zarzucili kotwicê i rozpoczêli na zmianê nurkowaæ u podnó¿a rafy. W pobli¿u rafy
nie by³o zbyt g³êboko, coœ oko³o 5
metrów. Jednak nieco dalej by³o
znacznie g³êbiej. Nurkowie co chwilê wy³aniali siê z wody wrzucaj¹c do
³odzi ma³e siatki z muszlami per³op³awów. W czasie nurkowania Wiesiek
zauwa¿y³, ¿e jeszcze g³êbiej widaæ
wiêksze muszle. Zacz¹³ nurkowaæ
coraz d³u¿ej, wstrzymuj¹c oddech.
W czasie jednego z g³êbszych zanurzeñ stwierdzi³, p³yn¹c w stronê powierzchni wody, ¿e mu nie starczy
powietrza. Maj¹c jeszcze kilka metrów do powierzchni nie wytrzyma³ i
wci¹gn¹³ w p³uca g³êboki haust
wody i w tym dramatycznym momencie siê obudzi³. Cdn.
WP

Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

Nalewka z kwiatu ³obeskiego
czarnego bzu
Nalewki s¹ od wieków tradycyjnym polskim
napojem alkoholowym, robionym wed³ug starych
rodzinnych receptur. Sekret robienia krupniku
litewskiego, czy te¿ wileñskiej smorodiny wytwarzanej z czarnej porzeczki, trzymany jest w rodzinach kresowych do dziœ. Kto z nas nie próbowa³
samodzielnie wyprodukowaæ w³asnej niepowtarzalnej nalewki.
W czasach mody na wyroby regionalne siêgnijmy do dawnych przepisów, popytajmy w rodzinnym gronie o stare receptury, by przygotowaæ
sobie autorsk¹ nalewkê. Albo korzystaj¹c z rodzinnych przepisów poeksperymentujmy przy dodawaniu sk³adników, by uzyskaæ niepowtarzalny smak
i aromat przygotowanego trunku, który stanie siê ozdob¹ towarzyskich spotkañ w zimowe wieczory.
Dobrze zrobiona nalewka odznacza siê nie tylko doskona³ym smakiem,
ale cieszy oko kolorem i przejrzystoœci¹.
Dzisiaj proponujê nalewkê z kwiatu ³obeskiego czarnego bzu.
- Zbieramy 50 du¿ych baldachów kwiatu ³obeskiego czarnego bzu.
- Z 1 litra wody i z 3/4 kg cukru przygotowujemy syrop.
- Gdy ostygnie zalewamy nim kwiaty bzu u³o¿one w szklanym naczyniu.
- Kwiaty bzu przek³adamy 2 du¿ymi cytrynami, dobrze wymytymi i sparzonymi wrz¹tkiem, pokrojonymi w plasterki.
- Naczynie przykrywamy gaz¹ i pozostawiamy w ciep³ym miejscu.
- Przez tydzieñ codziennie mieszamy drewnian¹ ³y¿k¹, aby nie dopuœciæ do
fermentacji.
- Po tygodniu sok przelewamy przez sito wy³o¿one kilkakrotnie z³o¿on¹ gaz¹.
- Do tak przygotowanego soku dodajemy 1 litr spirytusu i sok z 2 du¿ych
cytryn.
- Koniecznie nale¿y dobrze wymieszaæ i na koniec wlaæ do szklanego naczynia.
- Pozostawiamy w ciemnym miejscu na miesi¹c, co trzy dni energicznie potrz¹samy.
- Po miesi¹cu nalewkê nale¿y przefiltrowaæ przez bibu³kê filtracyjn¹ i rozlaæ
do butelek. Zakorkowan¹ odstawiamy jeszcze na 3 tygodnie.
Po tym czasie nalewka jest ju¿ gotowa.
ART

