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Po pijanemu
w drzewo

36-letni mieszkaniec gminy
£obez, maj¹c trzy promile alkoholu w
organizmie, straci³ panowanie nad
autem i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Jak siê póŸniej okaza³o nietrzeŸwy kieruj¹cy nie posiada³ te¿ uprawnieñ do kierowania pojazdami. W
wyniku wypadku kieruj¹cy i pasa¿er
odnieœli obra¿enia.
W poniedzia³ek oko³o godz.
19.30 dosz³o do wypadku drogowego w miejscowoœci Wêgorzyno. Kieruj¹cy samochodem marki Renault
najprawdopodobniej nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noœci na drodze,
straci³ panowanie nad pojazdem, a
nastêpnie uderzy³ w przydro¿ne
drzewo. W aucie podró¿owa³o
dwóch mê¿czyzn. Zarówno kierowca, jak i pasa¿er byli nietrzeŸwi.
Badania wykaza³y, i¿ obaj mê¿czyŸni mieli w organizmie oko³o 3

CMYK

promili alkoholu. 36- latek w dodatku nie posiada³ uprawnieñ do kierowania. Obaj mê¿czyŸni z obra¿eniami cia³a zostali przetransportowani
do pobliskiego szpitala.
Na miejscu policjanci wykonali
czynnoœci, które pozwol¹ dok³adnie
ustaliæ, co by³o przyczyn¹ tego
wypadku. O dalszym losie 36- letniego kierowcy zadecyduje s¹d. op

£obeska Baba
Wielkanocna 10. raz
rz¹dzi³a w mieœcie
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Wielkanoc to nie zaj¹czki
i kurczaczki, ale trud
podnoszenia siê z upadku

Kazimierz Rynkiewicz

I

d¹ œwiêta. Radoœæ z nadcho
dz¹cych Œwi¹t Wielkanocnych m¹ci jednak polityka. Jej przekleñstwem sta³a siê szczególna mentalnoœæ graczy, schodz¹ca na peryferie jak zaraza. Ze znanej definicji
polityki jako zawodu i powo³ania to
ostatnie gdzieœ zniknê³o. Zosta³ zawód, jako forma zdobywania pieniêdzy.
Mentalnoœæ graczy to mentalnoœæ postkomunistyczna, wyprana
z religijnoœci ¿ycia. Religijnoœæ owa
nak³ada na cz³owieka pewne obowi¹zki wobec drugiego cz³owieka i
Boga. Gdy cz³owiek religijny w ¿yciu
codziennym sprzeniewierzy siê bliŸniemu, wie, ¿e nie ukryje swoich
uczynków przed Bogiem. Bêdzie
musia³ rozliczyæ siê przed nim z pope³nionych grzechów-b³êdów. W
ten sposób buduje sumienie, w którym rozwa¿a swoje winy. Bóg jest lustrem dla niego samego, w którym
ogl¹da swoje uczynki, wa¿y sprawy
w swoim sumieniu, wiedz¹c, ¿e tu nie
mo¿e byæ oszustwa, bo Jego oczy
widz¹. K³ami¹c mu uœwiadamia sam
sobie, ¿e k³amie w³aœnie sobie i ¿e to
odbija siê w lustrze i wraca jak echo.

Tym jest pamiêæ, która nie pozwala
zapomnieæ. Ta œwiadomoœæ obecnoœci Boga ka¿e mu nieustannie czuwaæ nad w³asn¹ dusz¹.
Dla cz³owieka porzucaj¹cego
Boga lustrem dla jego uczynków
pozostaje tylko drugi cz³owiek. Odbija siê w oczach innych. Jego sumienia nie strze¿e ¿aden inny „stra¿nik”. Jego sumienie kszta³tuj¹ inni,
najczêœciej bliscy mu mentalnie ludzie. Jest wrêcz zdany na kszta³towanie przez nich. A jeœli oni kszta³tuj¹ go w przekonaniu, ¿e inni s¹ niewiele warci, ¿e liczy siê tylko spryt,
sukces, zdobywanie dóbr za wszelk¹
cenê, to st¹d ju¿ tylko krok do sprzeniewierzenia siê cz³owiekowi takiemu, jakim jest. Tê pokusê sprzeniewierzenia siê cz³owiekowi znamy z
utopii XX wieku, gdy faszyzm i komunizm ustanowi³y w³asne prawa
wy¿szoœci cz³owieka nad cz³owiekiem.
Gdy Jezus Chrystus ponad dwa
tysi¹ce lat temu obwieœci³ œwiatu, ¿e
centraln¹ zasad¹ istnienia ludzkoœci
jest mi³oœæ bliŸniego, niewielu zrozumia³owielkoœæ tego przes³ania i prze³om, jakiego dokona³. Powiedzia³ trzeba kochaæ cz³owieka pomimo.
Pomimo z³a w nim tkwi¹cego, grze-

chów, jakie pope³nia. Trzeba przekraczaæ strach i nienawiœæ. Poprzez
uznanie winy, pokutê i zadoœæuczynienie cz³owiek staje siê lepszy.
Pomimo dwóch tysiêcy lat, jakie
up³ynê³y od tamtego objawienia, w
XX wieku próbowano temu totalnie
zaprzeczyæ. Faszyzm i komunizm
uzna³y, ¿e nastanie dobro, gdy z³o
zostanie zniszczone razem z cz³owiekiem, który je w sobie nosi. Ludzi,
którzy nie uznawali wymyœlonego
przez „stwórców” dobra, zamykano
w wiêzieniach zsy³ano do obozów na
resocjalizacjê, a gdy nie rokowali nadziei na poprawê, zabijano. To by³a
iœcie diabelska retoryka, bo odwo³ywa³a siê do dobra ludzkoœci, w co
niektórzy do dzisiaj wierz¹, a w istocie by³a antychrzeœcijañska, bo
opiera³a siê na nienawiœci do cz³owieka, takim jaki jest, czyli powraca³a do zasad czasów przedchrzeœcijañskich, gdy liczy³a siê tylko si³a.
A cz³owiek jest i s³aby, i g³upi, i
b³¹dzi, ale Chrystus powiedzia³ pomimo!
To sprzeniewierzenie siê cz³owiekowi jest najgroŸniejsz¹ chorob¹
odziedziczn¹ po totalizmach XX wieku. Fizyczne zg³adzenie milionów to
by³a tylko czêœæ owej zbrodni, jakiej

Zaproszenie

Pielgrzymka do Kuropatnik
Minê³o ju¿ 10 lat, kiedy grupa
prawie piêædziesiêciu by³ych mieszkañców oraz ich potomków odwiedzi³a Kuropatniki i wziê³a udzia³ w
pierwszej po wojnie Mszy Œwiêtej w
tamtejszym koœciele.
Zrozumia³e by³o ogromne wzruszenie uczestników tej modlitwy,
spotêgowane jeszcze zrujnowanym
stanem œwi¹tyni. To wówczas zrodzi³a siê œmia³a i - wydawa³oby siê
wówczas nierealna - myœl, by koœció³
ten ocaliæ. Chodzi³o nam w pierwszym rzêdzie, by zabezpieczyæ dach.
Dziêki du¿ej ofiarnoœci Kresowian Kuropatnickich, zaanga¿owania ówczesnego administratora
miejscowej parafii - ks. Andrzeja
Zaj¹ca - ju¿ po roku koœció³ zosta³
przykryty now¹ blach¹.
W nastêpnych latach, zbieraj¹c
œrodki ró¿nymi sposobami, prowa-

dzone by³y dalsze prace remontowe.
Wyremontowano prezbiterium i zakrystiê, dokonano renowacji ocala³ego oryginalnego o³tarza, wymieniono stolarkê okienn¹ i drzwiow¹,
ufundowano now¹ dzwonnicê, wymieniono instalacjê elektryczn¹.
Otrzymaliœmy ostatnio od ks.
Andrzeja Remineca - aktualnego administratora - informacjê, ze zdjêciami z ostatniego etapu prac. Wykonano nowe tynki na sufitach œwi¹tyni,
odrestaurowano œcienne malowid³a
bocznych o³tarzy, wykonano remont
chóru oraz pomalowano ca³oœæ wnêtrza. Wnêtrze œwi¹tyni odzyska³o
swój dawny przedwojenny wygl¹d.
Bogat¹ dokumentacjê fotograficzn¹
i opisow¹ przedstawiaj¹c¹ kalendarium prac mo¿na przeœledziæ na stronie internetowej stowarzyszenia

pod adresem http://www.kresowianiezkuropatnik.republika.pl/.
Ksi¹dz Andrzej przes³a³ tak¿e zaproszenie dla Kresowian z Kuropatnik na uroczyst¹ Mszê Œw. Odpustow¹ w dniu 24 czerwca br., na której dokonane te¿ zostanie poœwiêcenie koœcio³a przez miejscowego biskupa ze Lwowa. Pragniemy tam
podziêkowaæ Panu Bogu, ¿e pomóg³
uratowaæ to œwiête miejsce naszych
Ojców i Dziadów.
Stowarzyszenie Kresowian „Kuropatniki” postanowi³o zorganizowaæ pielgrzymkowy wyjazd na te
uroczystoœci w dniach 21-26 czerwca br. Bli¿sze informacje o programie
pobytu, kosztach i innych szczegó³ach mo¿na uzyskaæ pod telefonem
nr 508-242-716 lub 91 39 749 60.
Stowarzyszenie Kresowian
„Kuropatniki”

wtedy dokonano. Zamordowano
równie¿ duszê cz³owieka, który z
boskiego wehiku³u sta³ siê ludzkim
konsumentem zdegradowanym do
zwierzêcia, który ca³y dzieñ „poluje”,
choæby i na „promocje”, a nasyciwszy siê, chce siê bawiæ.
Jak bardzo cz³owiek wspó³czesny porzuci³ drugiego cz³owieka
œwiadczy rozwój przemys³u obs³uguj¹cego zwi¹zki cz³owieka z psami
i kotami. Bo ³atwiej siê je kocha. Cz³owieka trudniej - bo trzeba pomimo...
Tego trudu cz³owiek wspó³czesny
nie chce siê podj¹æ. To œwiadczy, jak
bardzo jest samotny i jak mocno zosta³ odarty z objawienia. Zraniony.
Wielkanoc to nie zaj¹czki, jajka,
kurczaczki. Niech bêd¹, ale niech nie
zastêpuj¹. To zmartwychwstanie.
Codzienny trud podnoszenia siê z
upadku, jakiego doznaje cz³owiek.
Pomimo.
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Uprawia³ konopie
za tapczanem
(RESKO) W Resku 23- letni
mê¿czyzna w mieszkaniu uprawia³
konopie. Policjanci zarekwirowali
krzewy. Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿
zarzut.
Dobre rozpoznanie œrodowiska
zwi¹zanego z narkotykami i prowadzona praca operacyjna ³obeskich
mundurowych to efekt, który doprowadzi³ policjantów do jednego z
mieszkañ w Resku.
Tam 23 -letni mê¿czyzna w swoim
pokoju, za tapczanem, w doniczkach
od kwiatów uprawia³ konopie. Hodowa³ jej i pielêgnowa³, dostarczaj¹c
im wody i œwiat³a, aby mog³y siê
rozrastaæ. Policjanci na miejscu dokonali przeszukania pomieszczeñ i

Rowerem pod Citroena
W dniu 8.04.2014 r. oko³o godz.
15.20 na drodze £obez - £ob¿any
Zbigniew G., mieszkaniec gminy
£obez, kieruj¹c rowerem nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci przy zmianie pasa ruchu i wjecha³ pod prawid³owo jad¹cy samochód osobowy
marki Citroen kierowany przez Joannê K., mieszkankê gminy £obez, w
wyniku czego uszkodzeniu uleg³y
oba pojazdy.
Wpad³ w poœlizg
W dniu 8.04.2014 r. oko³o godz.
14.45 na drodze Wêgorzyno - Wiewiecko Maciej L., kieruj¹c samochodem marki VW najprawdopodobniej
nie dostosowa³ prêdkoœci do panuj¹cych warunków na drodze, w wyniku czego wpad³ w poœlizg, zjecha³
do rowu i uderzy³ ty³em pojazdu w
przydro¿ne drzewo. Uszkodzeniu
uleg³ pojazd, pasa¿erka pojazdu do-
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Budynek by³ej
szko³y mo¿e
wylecieæ w powietrze

ujawnili o raz zabezpieczyli piêæ
krzewów konopi.
Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzut
uprawy konopi innych ni¿ w³ókniste, do którego przyzna³ siê i z³o¿y³
wyjaœnienia. Teraz o jego dalszym
losie zadecyduje s¹d.
op

zna³a st³uczenia barku i po opatrzeniu zosta³a zwolniona do domu.
Ty³ówka
W dniu 11.04.2014 r. o godz. 8.30
w £obzie na ul. Waryñskiego, Kazimierz N., mieszkaniec £obza, kieruj¹cy motorowerem nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci przed poprzedzaj¹cym go samochodem marki
Opel, w wyniku czego najecha³ na
ty³ poprzedzaj¹cego go samochodu.
Kieruj¹cy motorowerem zosta³ przewieziony do szpitala w Drawsku
Pom. z obra¿eniami obojczyka.
Nieprawid³owo wyprzedza³
W dniu 11.04.2014 r. oko³o godziny 15.50 w £obzie na ul. Bocznej,
Mariusz G., mieszkaniec £obza, kieruj¹c motorowerem nieprawid³owo
wyprzedza³ samochód marki Ford
skrêcaj¹cy w lewo, w wyniku czego
dosz³o do zderzenia i uszkodzenia
pojazdów.

(£ABUÑ WIELKI, gm. Resko).
Otwarta kot³ownia gazowa i wolny
dostêp do pieca oraz urz¹dzeñ kot³owni – wystarczy tylko kilku wandali, by wszystko wylecia³o w powietrze.
A wandali i z³odziei nie brakuje.
Szko³a w tej miejscowoœci zosta³a
zlikwidowana w 2012 roku. Wówczas
by³a mowa o miejscach pracy, jakie
mia³y tu powstaæ. Na razie miejsc
pracy nie ma, jest za to mo¿liwoœæ
swobodnego wejœcia do budynku,
szczególnie do kot³owni, która ci¹gle
ogrzewa obiekt. Temperatura na piecu wynosi³a 76,6 st. C.
Wejœcia do pomieszczeñ piwnicznych i kot³owni s¹ otwarte.
Klucz tkwi równie¿ w jednych z drzwi

wychodz¹cych na w¹skie schody
usytuowane poza budynkiem. Byæ
mo¿e po to, aby „turyœci” mogli sobie wyjœæ drugim wyjœciem. Przy
okazji boczne wyjœcie jest w fatalnym stanie, gruz zaczyna odpadaæ
ze schodów. Szko³a wprawdzie by³a
remontowana niedawno przed jej
zamkniêciem, ale ju¿ przyda³yby siê
naprawy. Nad wejœciem do kot³owni
brakuje kawa³ka rynny, nad bocznym wejœciem do szko³y nie ma daszka.
Jeszcze trochê do wyniesienia
pozosta³o, trochê narzêdzi, pi³a tarczowa i elementy z kot³owni... W
koñcu trzeba posprz¹taæ przed
przyjœciem nowego gospodarza, bo
teraz to odnosi siê wra¿enie, ¿e gospodarza zwyczajnie nie ma. MM
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Niezwyk³y duchowy splot losów s. Celestyny Katarzyny Faron i ks. W³adys³awa Farona

Historia cudu, który trwa...
Panie,
gdzie jesteœ Istoto ze Œwiat³a?
Ty Który wype³niasz mi³oœci¹
ka¿dy kawa³ek mojego losu,
nie dajesz siê dotkn¹æ
chocia¿ czujê, ¿e jesteœ blisko…
(fragment wiersza „Tchnij Wiatrem”, autor Marek Kubacki).
S³uga Bo¿y Kardyna³ Stefan Wyszyñski, przemawiaj¹c w L¹dzie 23
maja 1967 roku do kap³anów - by³ych
wiêŸniów obozów koncentracyjnych, powiedzia³: „mówi³ ongiœ papie¿ Pius XII - przyjdzie czas, gdy z
obozów koncentracyjnych i wiêzieñ
bêdziemy wydobywali prochy ludzi,
którzy tam polegli i bêdziemy ich
wynosili na o³tarze”. W dniu 13
czerwca 1999 roku ten czas nadszed³.
W niedzielne czerwcowe przedpo³udnie na placu Pi³sudskiego w
Warszawie pojawi³ siê Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II. Pielgrzymowa³ w tym
czasie do Polski i tak jak zwykle bywa³o, niezliczone rzesze wiernych
ws³uchiwa³y siê w jego s³owa. Ponownym, znanym sprzed dwudziestu laty wezwaniem, aby „Duch zst¹pi³ i odnowi³ oblicze ziemi! Tej ziemi!”
rozpoczê³a siê Msza œw., podczas
której Jan Pawe³ II beatyfikowa³ 108
mêczenników zamordowanych podczas II wojny œwiatowej. „Trwajmy
nieustannie w jednoœci z nimi” mówi³. „Dziêkujmy Bogu, ¿e zwyciêsko przeszli przez trudy: Bóg doœwiadczy³ ich jak z³oto w tyglu i
przyj¹³ ich jak ca³opaln¹ ofiarê”.
Stu oœmiu Polskich Mêczenników to b³ogos³awieni mê¿czyŸni i
kobiety, a wœród nich siostra zakonna Celestyna Faron.
W 1930 roku Katarzyna Faron,
ju¿ jako siedemnastolatka, przekro-

czy³a klasztorn¹ furtê i wst¹pi³a do
Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek

Najœwiêtszej Marii Panny w Starej
Wsi na Podkarpaciu. Rozpoczê³a
tam nowicjat, otrzymuj¹c imiê zakonne siostra Celestyna. W zakonie,
a tak¿e na kursach we Lwowie, Poznaniu i Przemyœlu zdobywa³a kwalifikacje do pracy z dzieæmi. W³aœnie
podczas pobytu na placówce we
Lwowie w 1933 roku s. Celestyna dowiedzia³a siê, ¿e kap³an o tym samym
co ona nazwisku, ks. Faron W³adys³aw z diecezji tarnowskiej, odszed³
od Koœcio³a katolickiego i zosta³
ekskomunikowany. Zbie¿noœæ nazwisk czysto przypadkowa, gdy¿ nie
by³o miêdzy siostr¹ zakonn¹ a ksiêdzem ¿adnych powi¹zañ rodzinnych.
Jednak g³êboko przejêta tym wydarzeniem, w obecnoœci sióstr Zgromadzenia, wyrazi³a gotowoœæ ofiarowania swego ¿ycia w intencji o
jego nawrócenie. Za to, aby wszyscy mogli cieszyæ siê przyjaŸni¹ z
Bogiem, by³a gotowa p³aciæ cenê
cierpienia i œmierci, ³¹cz¹c siê z Chrystusem w dziele odkupienia. Z perspektywy czasu proroczo brzmi¹ jej
s³owa, jakie wypowiedzia³a przy
swoich œlubach zakonnych: pragnê
staæ siê ofiar¹ ca³opaln¹ Jezusa
Chrystusa przez z³o¿enie œlubów,
gdy¿ pragnê iœæ drog¹ mi³oœci i poœwiêcenia, aby dojœæ do Baranka
Niepokalanego.
O ksiêdzu W³adys³awie Faronie
wiemy, ¿e w szóstym roku kap³añstwa (w 1923 roku) wyst¹pi³ z Koœcio³a rzymsko-katolickiego i zwi¹za³ siê z Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim. W póŸniejszym
okresie za³o¿y³ w³asn¹ wspólnotê
okreœlan¹ jako Polski Koœció³ Starokatolicki. Po latach zosta³ zwierzchnikiem tego Koœcio³a. Na zorganizowanym w 1932 roku synodzie zosta³
og³oszony arcybiskupem metropolit¹ z siedzib¹ tytularn¹ w Efezie.
Podczas II wojny œwiatowej
osob¹ biskupa W³adys³awa Farona
zainteresowali siê hitlerowscy okupanci, chc¹c nak³oniæ go do wspó³pracy. Bez efektu. Pod groŸb¹ uwiêzienia w obozie koncentracyjnym
¿¹dano od niego, aby oskar¿y³
dwóch katolickich biskupów o zajmowanie siê polityk¹ (bpa Czes³awa
Soko³owskiego i bpa Stanis³awa
Gala - I biskupa polowego Wojska
Polskiego). Mia³ to byæ wystarczaj¹cy pretekst do osadzenia ich w obozie zag³ady w Dachau. I tym razem
biskup Faron odmówi³ wspó³pracy.
Skazany za niesubordynacjê na
œmieræ, ostatecznie dwa lata spêdzi³
w obozie koncentracyjnym. W trakcie transportu grupy kilku wiêŸniów
jako jedynemu uda³o mu siê szczêœli-

wie uciec, dziêki czemu zachowa³
¿ycie. Uzna³ to za wymowny znak,
który wywar³ ogromny wp³yw na
jego dalsze ¿ycie i postêpowanie.
Za drutami obozu znalaz³a siê
równie¿ s. Celestyna. Tu¿ przed wybuchem II wojny œwiatowej s. Celestynie powierzono obowi¹zki kierowania domem zakonnym i prowadze-

cej siê ranie w pachwinie, nie ustaje
w ¿arliwej modlitwie, w tym za ksiêdza Farona. Poœwiadczaj¹ca ostatnie chwile ¿ycia s. Celestyny, wspó³wiêŸniarka, s. Cypriana Babiak, tak
wspomina: chocia¿ pragnê³a koñca
wojny i wolnoœci, nigdy nie objawia³a ¿alu, ¿e siê tam dosta³a. Mówi³a,
Pan Jezus pos³a³ nas tutaj, aby wy-

niem ochronki dla dzieci. W lutym
1942 roku, pod zarzutem dzia³alnoœci
konspiracyjnej, otrzyma³a wezwanie na posterunek gestapo w Brzozowie. Bywa³o, ¿e w miejscu zamieszkania sióstr pojawiali siê partyzanci,
by³ tu bowiem punkt kontaktowy
Armii Krajowej. S. Celestyna chc¹c
ochroniæ przed aresztowaniami
wspó³pracownice Zgromadzenia
sama zg³osi³a siê do urzêdu gestapo
i ju¿ stamt¹d nie wróci³a. Zosta³a
aresztowana. Kilka miesiêcy póŸniej
zosta³a wywieziona do niemieckiego
obozu koncentracyjnego Oœwiêcim
- Brzezinka. Otrzyma³a numer obozowy 27989. Za drutami piek³a zmuszona zostaje do ciê¿kiej pracy. W 1943
roku, g³odzona, wykorzystywana
do robót fizycznych ponad si³y, trafia na rewir bloku numer 24, gdzie
pozostaje do ostatnich dni swego
¿ycia. Pomimo choroby, g³ównie rozwijaj¹cej siê gruŸlicy i powiêkszaj¹-

nagradzaæ za grzechy ca³ego œwiata.
Modli³yœmy siê wspólnie za Ojczyznê, za klasztor, za kap³anów, o nawrócenie grzeszników, za przeœladowców - tak¿e za Hitlera - o jego
opamiêtanie. Inna wspó³wiêŸniarka,
Janina Komenda, w opublikowanych wspomnieniach pt. „Lager
Brzezinka” napisa³a: S. Celestyna
by³a uosobieniem ³agodnoœci, cierpliwoœci i dobroci. Mimo wielkich
cierpieñ zdobywa³a siê nawet na
humor i weso³oœæ. Mimo niszczej¹cego stanu zdrowia, stale interesowa³a siê swoim otoczeniem, przychodz¹c z pomoc¹ potrzebuj¹cym.
Chocia¿ w obozie s. Celestynie odebrano habit i inne znaki przynale¿noœci do Chrystusa, a¿ do œmierci by³a
Jego wiarygodnym œwiadkiem.
Przed Œwiêtami Wielkiej Nocy, w
kwietniu 1944 roku jej stan fizyczny
gwa³townie siê pogorszy³. Cicha, lubiana przez wszystkich Siostra
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umiera w noc Zmartwychwstania
Pañskiego. Zgodnie z regulaminem
obozu koncentracyjnego ka¿dej
nocy wy³¹czano elektrycznoœæ, dlatego fakt, ¿e w chwili jej œmierci na 10
minut w baraku zapali³o siê œwiat³o,
wspó³wiêŸniarki odczyta³y jako znak
z nieba. Zaraz po œmierci ubra³y siostrê Celestynê w bia³¹ koszulê i nakry³y przeœcierad³em. Nikt dotychczas nie doœwiadcza³ w tych skrajnie
trudnych warunkach obozowych
takiego szacunku. WiêŸniarki przez
ca³¹ noc wspólnie modli³y siê przy
Zmar³ej i dopiero nastêpnego dnia
wynios³y j¹ na zewn¹trz oraz powiadomi³y stra¿ników o œmierci. S³owa
zakonnego œlubowania zmar³ej „pragnê staæ siê ofiar¹ ca³opaln¹ Jezusa
Chrystusa” ziœci³y siê w okrutnej
rzeczywistoœci - cia³o zosta³o spalone w obozowym krematorium. Jak siê
okaza³o Bóg przyj¹³ ofiarê B³ogos³awionej s. Celestyny.
W tym samym okresie czasu
baraki obozu koncentracyjnego
szczêœliwie opuszcza W³adys³aw
Faron, biskup Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego, a póŸniej
Polskiego Koœcio³a Starokatolickiego. Jeszcze przez trzy lata po zakoñczeniu wojny trwa i dzia³a poza Koœcio³em katolickim. Jednak w lutym
1948 roku, po rozmowie z prymasem
Polski Augustem Hlondem, w pokorze przybywa do klasztoru na Jasnej
Górze w Czêstochowie. Tu, wraz z
dwoma innymi ksiê¿mi katolickimi,
deklaruje i przyrzeka: „¯a³uj¹c przeto za nasz b³¹d z ca³ego serca, wracamy ze skruch¹ i z radoœci¹ do œwiêtego Koœcio³a rzymskokatolickiego,
Boga Wszechmog¹cego i b³agamy,
by nam odstêpstwo nasze darowaæ
raczyli; mi³osierdziu Ojca Œwiêtego
siê polecamy, przepraszamy gor¹co
duchowieñstwo i lud, za wyrz¹dzone zgorszenie. Pe³ni jesteœmy g³êbokiej ufnoœci, ¿e Koœció³ œwiêty, Matka nasza, wejrzy na nas, przygarnie
nas jako zb³¹kane i pokutuj¹ce dzieci i przyjmie nas znowu do siebie ...”.
Na Jasnej Górze ksi¹dz W³adys³aw
Faron pozostawia jako wotum swoje
szaty i insygnia biskupie.
Kiedy do Koœcio³a katolickiego
powraca³ ks. W³adys³aw Faron, tylko nieliczni wiedzieli, ¿e za jego nawrócenie cztery lata wczeœniej odda³a ¿ycie s. Celestyna Faron (1913
- 1944), s³u¿ebniczka Zgromadzenia
w Starej Wsi.
Jesieni¹ 1948 roku ks. Faron
przybywa na Pomorze Zachodnie,
do zniszczonego dzia³aniami wojennymi £obza. Jako drugi z kolei proboszcz parafii ³obeskiej staje przed
zgliszczami spalonego koœcio³a i z
ca³ego serca anga¿uje siê w jego
odbudowê. Blokowany przez lokalne komunistyczne w³adze dociera
do samego Prezydenta Boles³awa

INFORMACJE
Bieruta w Warszawie, prosz¹c go o
pomoc i... pomoc tak¹ otrzymuje.
Dziêki ofiarnoœci i zapa³owi lokalnej
spo³ecznoœci intensywnie ruszaj¹
prace przy odgruzowywaniu. W niezwykle krótkim czasie dokonano
ca³kowitej odbudowy ³obeskiej
œwi¹tyni. Proboszcz i nap³ywowa
ludnoœæ katolicka przyczynili siê
równie¿ do odbudowania koœcio³ów
wiejskich nale¿¹cych do parafii.
Szybki postêp w odbudowie
ksi¹dz Faron przypisywa³ cudownemu dzia³aniu wizerunku Ukrzy¿owanego Chrystusa, który znaleziono bez jakichkolwiek uszkodzeñ - w gruzach spalonego koœcio³a. Tak pisa³
proboszcz ks. W³adys³aw Faron w
piœmie skierowanym do Kurii w Gorzowie Wielkopolskim: „Podczas
odgruzowywania zakrystii znaleziono miêdzy stopami lichtarzy - niestopiony wizerunek Ukrzy¿owanego.
Mimo, ¿e w czasie po¿aru koœcio³a
stopi³y siê dzwony, a w zakrystii lichtarze i tym podobne, to jednak ocala³
cudownie sam wizerunek Jezusa, co
jest widocznym znakiem, i¿ Jezus
chce w tym koœciele przebywaæ i
pomo¿e nam sw¹ ³ask¹ w odbudowie.
Mijaj¹ kolejne lata. W sierpniu
1962 roku na Ziemi £obeskiej, p³yn¹c rzek¹ Reg¹, pojawiaj¹ siê kajakarze, m³odzi ludzie, studenci i naukowcy z Krakowa z biskupem Karolem Wojty³¹ „Wujkiem” na czele.
Odbywali Oni 14-dniowy sp³yw kajakowy rzek¹ Reg¹ do morza. W czasie odpoczynku wodniaków, przy
wodospadzie i tutejszej elektrowni
na Redze, przysz³y Papie¿ Jan Pawe³
II na krótko nawiedza odbudowany
koœció³ w £obzie i z pewnoœci¹ modli
siê pod krzy¿em ocala³ym z wojennej
zawieruchy.
Kilkadziesi¹t lat póŸniej, w czerwcu 1999 roku Ojciec Œwiêty na placu
Pi³sudskiego w Warszawie mówi:
„Oni stanowi¹ dla nas wzór do naœladowania, z ich krwi winniœmy czerpaæ moce do codziennej ofiary, jak¹
mamy sk³adaæ Bogu z naszego
¿ycia” i wynosi na o³tarze grupê mêczenników, a wœród Nich b³ogos³awion¹ siostrê Katarzynê Celestynê
Faron, S. Celestyna id¹c drog¹ mi³oœci i poœwiêcenia, poprzez ogieñ krematorium, zgliszcza spalonej œwi¹tyni w £obzie i cudownie ocala³y z po¿ogi wizerunek Chrystusa, uprosi³a
³askê dla b³¹dz¹cego Cz³owieka, który odbudowa³ i tworzy³ nasz koœció³,
Koœció³ katolicki w £obzie.
Marek Kubacki
Ksi¹dz Kanonik W³adys³aw Faron od 1 czerwca 1965 roku spoczywa na ³obeskim cmentarzu. Ocala³y z
po¿aru wizerunek Ukrzy¿owanego
Chrystusa wisi nadal w odbudowanym Koœciele pw. Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w £obzie.
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Wszechœwiat dla ma³ych
astronomów
Rozmowa z Marcinem £ukasikiem,
nauczycielem ³obeskiego liceum
- Jak zaczê³a siê Twoja astronomiczna przygoda z przedszkolakami?
- Kilka lat temu moje dzieci, Marcelina i Jan, mia³y przyjemnoœæ
uczêszczaæ do Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Ha³aba³y. Wtedy zorientowa³em siê, ¿e treœci geograficzne i astronomiczne s¹ przedmiotem nauczania naszych milusiñskich. We wspó³pracy z paniami nauczycielkami doszliœmy do wniosku,
¿e jako pedagog, pasjonat geografii
(i ojciec oczywiœcie) móg³bym aktywnie w³¹czyæ siê w proces edukacji. Wtedy w³aœnie opracowa³em
krótk¹ lekcjê astronomii wzbogacon¹ prezentacj¹ multimedialn¹.
Cykl spotkañ zatytu³owa³em
Wszechœwiat dla m³odych astronomów. W tym roku skorzysta³em z
zaproszenia pani Agnieszki Wielgus, goszcz¹c wœród „Kasztanków”, „Je¿yków”, ”Zaj¹czków” i
„Muchomorków”.
- Jak oceniasz pracê z najm³odszymi ³akn¹cymi wiedzy?
- Muszê przyznaæ, ¿e przedszkolaki s¹ bardzo wymagaj¹c¹ „widowni¹”. Wymagaj¹ od prowadz¹cego
ca³kowitego skupienia i zaanga¿owania. Zajêcia musz¹ byæ prowadzone dynamicznie i ciekawie, bo inaczej dzieci od razu skomentuj¹ - nuuda. Ka¿dy, kto pracowa³ z najm³odszymi wie, ¿e to bardzo szczerzy s³uchacze i nie zawahaj¹ siê wyraziæ
swojego niezadowolenia, jeœli tylko
nadarzy siê okazja. Muszê jednak
przyznaæ, ¿e ka¿da wizyta w przedszkolu to dla mnie wielkie prze¿ycie.
Dzieciaki s³uchaj¹ z pasj¹, choæ maj¹
dopiero kilka lat. Bardzo ¿ywio³owo
reaguj¹ na ka¿d¹ ciekawostkê i zadaj¹ mnóstwo pytañ, aby zaspokoiæ
swoj¹ dzieciêc¹ ciekawoœæ. Takie
lekcje to dla mnie ogromna przyjemnoœæ. Zawsze chêtnie przyjmujê zaproszenie i meldujê siê u Ha³aba³y.
- Moja znajoma wzruszona po takim spotkaniu opowiedzia³a mi o
wypowiedzi swojego synka w czasie
powrotu do domu. „Mamo, czy
wiesz, ¿e Miko³aj Kopernik wielkim Polakiem by³”? Opowiedz o
czym s¹ Twoje lekcje.
- Generalnie dotycz¹ astronomii.
Na pocz¹tku zawsze staram siê
uœwiadomiæ dzieciakom piêkno
ziemskiego œwiata, pokazuj¹c fotografie cudów natury. Potem stopniowo przechodzê do odkrywania nieznanego Wszechœwiata. A propos

„nieznanego Wszechœwiata” chcia³bym zwróciæ szczególn¹ uwagê na œwietn¹ pracê pañ nauczycielek. Dzieciaki, z którymi siê spotykam,
zazwyczaj s¹ bardzo dobrze przygotowane do naszych zajêæ. Panie w
ramach podstawy programowej przeprowadzaj¹ zajêcia geograficznoastronomiczne, dziêki czemu maluchy znaj¹ odpowiedzi na wiele zadawanych przeze mnie pytañ.
Nastêpnie przechodzê do przedstawienia kilku postaci, które odegra³y historyczn¹ rolê, np. Miko³aja
Kopernika, Miros³awa Hermaszewskiego czy Neila Armstronga.
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ ka¿dego
spotkania jest oczywiœcie opowieœæ
o Wszechœwiecie i Uk³adzie S³onecznym. A potem - multimedialna podró¿ kosmiczna, w której aktywnie
uczestnicz¹ najm³odsi. Wiedzie ona
od najdalszych zak¹tków Kosmosu,
przez l¹dowanie na Ksiê¿ycu, a¿ po
szczêœliwy powrót na Ziemiê.
Na koniec niespodzianka. Dziêki
uprzejmoœci Komendanta Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie zawsze mogê skorzystaæ z
kombinezonu wysokotemperaturowego, który do z³udzenia przypomina najm³odszym skafander kosmiczny. Przebieram siê w niego i spotkanie z astronaut¹ staje siê faktem.
Poza tym dzieci s¹ œwiadkami „deszczu meteorytów”, choæ tym razem
zamiast kosmicznych cia³ na Ziemiê
spadaj¹ kolorowe cukierki. Na po¿egnanie oczywiœcie zadajê pracê domow¹ dla ca³ej rodziny - ka¿dy
przedszkolak po wieczornej toalecie
ma wspólnie z rodzicami przez kilka
minut prowadziæ z okna obserwacje
astronomiczne. Zadanie przewidziane jest przynajmniej na tydzieñ.
- Marcin, po co to robisz?
- To bardzo proste, geografia to
mój sposób na ¿ycie i moja pasja.
Zawsze jednak staram siê w pierwszej kolejnoœci „zaraziæ” ni¹
uczniów, a potem dopiero przechodzê do nauczania. Dlaczego? Je¿eli
ktoœ zainteresuje siê t¹ dziedzin¹
nauki, to sam zacznie j¹ studiowaæ.
Wtedy nauczyciel staje siê tylko
przewodnikiem, a uczniowie z zaciekawieniem i przyjemnoœci¹ przystêpuj¹ do dzia³ania. W ten sposób
zyskujemy w przysz³oœci dobrego i
ciekawego œwiata ucznia.
- Dziêkujê Tobie, Marcinie, za
rozmowê i propagowanie wiedzy naukowej w niekonwencjonalny sposób.
Rozmawia³ hjm
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MIESZKANIA - SPRZEDA¯
£OBEZ ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37mkw
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 40,6 mkw, parter
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63 mkw, parter
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 56,1 mkw, I piêtro
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 54,5 mkw, I piêtro
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 42 mkw, parter
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow. 78,4 mkw, II piêtro
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46 mkw, II piêtro
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 116,12 mkw, parter
DOBRA - 2 pokoje, pow. 59,26 mkw, I piêtro
DOBRA - 3 pokoje, pow. 66,12 mkw, II piêtro
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5 mkw, I piêtro
DO BRA (okolica) - 2 pokoje, pow. 54,9 mkw, parter
DOBRA (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,8 mkw, I piêtro
CMYK

OG£OSZENIA

- CENA 170.000 z³
- CENA 79.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 110.000 z³
- CENA 129.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 117.000 z³
- CENA 99.000 z³
- CENA 130.000 z³
- CENA 145.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 70.000 z³

tygodnik ³obeski 15.4.2014 r.

tygodnik ³obeski 15.4.2014 r.

OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

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

INNE

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Region

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski

Sprzedam dom jednorodzinny 170
mkw. pow. u¿ytkowa dzia³ka 950
mkw., wszystkie media, po³o¿ony
Niegrzebia gm. £obez. Cena
350.000 z³ do negocjacji. Tel. 663
565 305

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 66 mkw. I piêtro, wewnêtrzne
w miejscowoœci Klêpczewo gm.
Œwidwin. W cenie mieszkania
gara¿. Cena do uzgodnienia. Tel.
503 430 152, 505 186 865.

Sprzedam lokal u¿ytkowy w £obzie
o pow. 100 mkw.. W lokalu mo¿na
prowadziæ dzia³alnoœæ handlow¹,
us³ugow¹ i biurow¹. Na pietrze
znajduje siê mieszkanie 2 pokojowe o pow. 38 mkw. Cena 300.000 z³
do negocjacji. Tel. 516 078 456.

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

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

Powiat ³obeski
Zatrudniê do pracy œlusarza – rencistê. Tel. 608 287 839

Zatrudniê
mechanika
samochodowego
Praca na terenie
£obez – Wêgorzyno.

Tel. 502 770 750

Powiat gryficki
Zaopiekuje siê osob¹ starsz¹ lub
mieszkaniem które wymaga prac
porz¹dkowych. 501-055-122

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

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

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez - BIURO ul.
Chrobrego 6a; - DOM ul. Warcis³awa 2. Tel. 505 972 167.
Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.
Deski sosnowe, sezonowane oko³o 3 lat, ok. 3 m szerokoœci sprzedam 697 638 855.
Kolekcjê lamp naftowych i inne starocie sprzedam 697 638 855.
Sprzedam pianina z gwarancj¹,
strojeniem i transportem. Tel. 604
569 342
Sprzedam
telefon
Samsung
S5610 NOWY z sieci ORANGE. Tel.
504 042 532.

Region
Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441
POTRZEBUJESZ GOTÓWKI? PO¯YCZKI GOTÓWKOWE „DZIESI¥TKA”. TEL. £OBEZ – 536 192 284,
DRAWSKO – 790 359 753, DOBRA
– 881 492 934.

Powiat drawski
Szybka po¿yczka równie¿ dla osób
z zajêciami komorniczymi, dochodami z MOPS, zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Renault Laguna 1,8 benzyna, przegl¹d wa¿ny do lutego 2015, ubezpieczenie do listopada, rok 97,
srebrne Combi, przyciemniane
szyby, sprzedam. Cena 4.200 z³.
Tel. 888 997 770

Reklama w gazecie
Tel. 504 042 532

Sprzedam Man 26.272 - 3 osie
(6x4), wywrotka, platforma, 3stronny wywrot, burty otwierane od
góry i do³u, silnik i skrzynia po remoncie, skrzynia ZF, 5 cylindrów,
mo¿liwoœæ za³o¿enia HDS'u, stan
ogólny dobry. Cena 50 tys. do ma³ej
negocjacji. Tel. 696-461-788.

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

Powiat gryficki
Do wynajêcia punkt handlowy w
Niechorzu. Bardzo dobra lokalizacja przy zejœciach pla¿owych.
Na dzia³alnoœæ typu: kiosk, bi¿uteria, odzie¿, warzywa. Niewielka powierzchnia, atrakcyjna
cena. Kontakt: 601 05 99 34.
Domek 140 mkw. z wyposa¿eniem,
na piêknie zagospodarowanej du¿ej dzia³ce 2318 mkw. w Gryficach –
Osada Zdrój sprzedam. Tel. 511
068 490.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Gryficach. Tel. 797 166 734
Wydzier¿awiê sklep pod dzia³alnoœæ handlow¹ lub us³ugow¹ w
Gryficach przy ulicy Wojska Polskiego. Tel. 500-828-341.

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski
Poszukujê kawalerki do wynajêcia
lub 2 pokoje niedrogo. Tel. 505 753
369
Sprzedam mieszkanie w Wêgorzynie; 2 pokojowe oraz kuchnia i
³azienka, ca³oœæ o pow. 53 mkw. Na
II piêtrze. Spó³dzielcze w³asnoœciowe. Cena 95 tys. z³. Tel. 663 248
859.

ROLNICTWO

Region
Kurki nioski odchowane pow. 7
tygodni (szczepione) sprzeda¿
od 31.03.2014r. Gospodarstwo
Rolno - Drobiarskie ¯abowo 13.
Tel. 91 391 0666, 502 530 452
Kury nioski i kurczêta leghorna, tel.
501-057-385.

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

Lokal do wynajêcia
130 mkw.
na dzia³alnoœæ
biurow¹, 2 piêtro
Gryfice,
ul Niepodleg³oœci
centrum miasta.
Tel. 605 421 308

KOREPETYCJE
Powiat ³obeski
Korepetycje z matematyki dla
uczniów szko³y podstawowej i
gimnazjum. Tel. 726 315 412
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Z ¯YCIA POWIATU
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£obeska Baba 10. raz rz¹dzi³a w mieœcie
(£OBEZ). X £obeska baba
Wielkanocna przysporzy³a mieszkañcom powiatu ale nie tylko mocy
wra¿eñ. Tym razem wystawcy nie
zmieœcili siê na czêœci ul. Niepodleg³oœci, burmistrz udostêpni³ park
miejski, który niemal w pe³ni zosta³
zagospodarowany.
£obeska Baba Wielkanocna ju¿
na sta³e wpisa³a siê w kalendarz
£obza. Trudno by³oby sobie wyobraziæ, ¿e w niedzielê palmow¹ nic
siê tu nie dzieje. Cz³onek Zarz¹du
Województwa Zachodniopomorskiego Jaros³aw Rzepa, który wraz z
wicestarost¹ ³obeskim Janem Zdanowiczem otwiera³ oficjalnie imprezê, uzna³ £obesk¹ Babê Wielkanocn¹ za najwiêksz¹ tego typu imprezê na Pomorzu Zachodnim.
Po 10 latach £obeska baba nadal
jest sama, tote¿ Jarmark sta³ siê okazja do rozstrzygniêcia konkursu plastycznego
skierowanego
do
uczniów szkó³ podstawowych pod
nazw¹ „Ch³op do Baby”. Przypominamy, ¿e logo £obeskiej Baby Wielkanocnej równie¿ powsta³o w drodze konkursu plastycznego skierowanego do dzieci.
£obeska Baba Wielkanocna tradycyjnie rozpoczê³a siê msz¹ œw. i
poœwiêceniem palm. Nie mog³o zabrakn¹æ kolorowego i rozœpiewanego korowodu, w którym wziêli udzia³
mieszkañcy powiatu, wicestarosta
powiatu ³obeskiego Jan Zdanowicz,
który pod nieobecnoœæ starosty pe³ni³ funkcjê gospodarza, samorz¹dowcy powiatu ³obeskiego oraz
goszcz¹cy na ziemi ³obeskiej wicewojewoda Ryszard Miæko i cz³onek zarz¹du województwa Jaros³aw Rzepa.
Blisko szeœædziesiêciu wystawców rywalizowa³o o miano naj³adniejszego stoiska, najsmaczniejszych wielkanocnych przysmaków,
naj³adniejszych ozdób, wykonanych zgodnie z tradycj¹ palmy wielkanocnej. Wszystkie konkursy
oczywiœcie œcis³e nawi¹zywa³y do
Œwi¹t Wielkanocnych. Nie zapomniano równie¿ o atrakcjach dla
dzieci, a dla doros³ych o mo¿liwoœci
degustacji przepysznych dañ.
W minion¹ sobotê dopisa³a nie
tylko pogoda, ale i wspania³y humor,
który podtrzymywa³y wystêpy 16
zespo³ów folklorystycznych oraz
czterech solistów. Specjalnym goœciem by³ zespó³ z piñskiej szko³y
muzycznej z Bia³orusi, który da³ wystêpy zarówno w koœciele, jak i na
scenie przed £obeskim Domem Kultury. Oba wystêpy przyci¹gnê³y
du¿¹ publikê i zosta³y nagrodzone
rzêsistymi brawami.
Podczas jarmarku odby³o siê
spotkanie przedstawicielki Urzêdu

Marsza³kowskiego Agnieszki Ko³odziej z osobami zainteresowanymi
wpisaniem swojego produktu na listê produktów tradycyjnych.
KONKURS PLASTYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓ£
PODSTAWOWYCH
„CH£OP DO BABY”
Wszystkie czo³owe miejsca zdoby³y dziewczêta reprezentuj¹ce
Centrum Kultury w Resku. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zdoby³a Oliwia Kêdra. W nagrodê Oliwia otrzyma³a pastele oraz zestaw
artystyczny. II miejsce otrzyma³a
Ania Kondrat, III - Marta Jaworska.
Nagrodê ufundowa³ Starosta £obeski.
W kategorii klas IV-VI czo³owe
miejsca zdobyli uczniowie z Publicznej Szko³y Podstawowej w Be³cznej:
I – Ewelina Kiñska reprezentuj¹ca
Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ w
Be³cznej. II miejsce Przemys³aw Górczyñski, III miejsce - Karolina Babiarz. Nagrody ufundowa³ Starosta
£obeski. Za aktywny udzia³ w konkursie i z³o¿enie najwiêkszej iloœci
prac (bon o wartoœci 200 z³) ufundowa³a firma „Asprod”.
W kategorii potrawy wielkanocne + potrawy i wypieki kresowe +
napoje I miejsce zdoby³ Gminny
Klub Kultury w Karnicach za Babê
Miêsn¹. II miejsce – W³adys³aw
Kowalczuk z Góralic z gminy Trzciñsko Zdrój za Polêdwicê w pieprzu. III
miejsce - Tomasz Grenda gmina Dobra za Chleb Swojski.
W kategorii potrawy i wypieki
kresowe I miejsce zdoby³ Gminny
Klub Kultury w Karnicach za Knysze, II miejsce Teresa Cwynar z
£obza za Plemienie, III miejsce Gminny Klub Kultury w Karnicach za Pierogi Gryczane.
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W kategorii napoje I miejsce
otrzyma³ Pawe³ Bot z Wêgorzyna za
Nalewkê ze œliwki, II miejsce Beata
Tyrañska z Zajezierza za Orzechówkê, III miejsce Czes³aw Szawiel z
£obza za Nalewkê z Czarnego Bzu.
W kategorii wypieki + baby wielkanocne I miejsce zdoby³a Zenobia
Krzak z Wojtaszyc gm. Dobra, II –
Tomasz Mechliñski z £obza, III –
Ochotniczy Hufiec Pracy w £obzie.
W kategorii wypieki wielkanocne I miejsce zdoby³o Stowarzyszenie
„ARKA” w Resku za mazurek, II
miejsce Ewa Czerwiñska z Zagórzyc
za ciasto „ZAJ¥C”, III – Zofia Suchodolska z Ro¿nowa za ciasto
„Królewicz z orzechami”.
W kategorii Ozdoby (stroikikwiaty-sianoploty) nagrodê zdoby³a Biblioteka Publiczna w Dobrej za
„Kurê wielkanocn¹ z makulatury”.
W kategorii pisanki wygra³a Beata Tyrañska – Œwietlica Zajezierze
za kosz pisanek zdobionych metod¹
batikow¹.
W kategorii wyroby dziewiarskie
wygra³o Ko³o Gospodyñ Miejskich
w Gryficach za „Babê z Barankiem”.
W kategorii Palmy plus Stoisko I
miejsce zdoby³a Œwietlica Wiejska
Unimie, II miejsce Œwietlica Wiejska
Be³czna, III - Œwietlica Wiejska Ro¿nowo.

£OBEZ

Nagrodê specjaln¹ - karnet roczny do Muzeum Narodowego w
Szczecinie otrzyma³a Œwietlica Wiejska w Poradzu.
Wszystkie palmy zg³oszone do
konkursu (wysokoœæ min. 1,5 m),
otrzyma³y wyró¿nienia i nagrody,
ufundowane przez Starostê £obeskiego.
Nagrodê za najciekawsze stoisko wystawiennicze otrzyma³a Gmina Resko.
W konkursie dla uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
„Dekoracje œwi¹tecznego sto³u” I
miejsce komisja konkursowa przyzna³a Annie Kacprzak reprezentuj¹c¹ Technikum Zawodowe Hotelarskie w Zespole Szkó³ im. T. Koœciuszki w £obzie. II miejsce zdoby³a Gabriela Prygiel z Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie, III miejsce
Monika Bia³y z Zespo³u Szkó³ w
Resku.
W konkursie dla rêkodzielników
i artystów na „Pami¹tkê £obeskiej
Baby Wielkanocnej” I miejsce zdoby³a Lucyna Majchrzak za Szyde³kow¹ Babê – maskotka/igielnik, II
miejsce równie¿ otrzyma³a Lucyna
Majchrzak za Jajo wielkanocne na
kiju. III miejsce jury przyzna³o Lidii
Lalak Szawiel za O³ówek z Bab¹
Wielkanocn¹.
Wyró¿nienie za projekt na komplet pami¹tek promocyjnych powiatu pn. „Herbatka u £obeskiej Baby
Wielkanocnej” otrzyma³a Magdalena Mucha.
MM
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Powiatowe Prezentacje Amatorskich
Zespo³ów Teatralnych w Resku
(RESKO) W Centrum Kultury w
Resku 10 kwietnia 2014 r. przeprowadzone zosta³y Powiatowe Prezentacje Amatorskich Zespo³ów Teatralnych.
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 9
zespo³ów m³odych aktorów ze szkó³
powiatu ³obeskiego. N a reskiej scenie aktorskie umiejêtnoœci zaprezentowali: grupa kabaretowa „Szpila” z
SP Dobra w przedstawieniu „Któr¹
wybraæ, czyli rozterki Kirkora” (instr.
Beata Ch³opik);

kl. II a SP Resko „W harmonii z
przyrod¹” (naucz. Jolanta Grygiel);
kl. VI SP Starogard „Czerwony
Kapturek” (naucz. Magda Trela);
zespó³ „Bajdu³y” SP nr 2 £obez
„Pud³o” (instr. Bo¿ena Wójtowicz);
ko³o teatralne Centrum Kultury
Resko „Bezpieczny Internet” (instr.
Sylwia Grabowska);
uczniowie z SP Radowo Ma³e
„Dziewczynka z zapa³kami” (instr.
Barbara Cha³ka);
kl. V b SP Resko „Piêkna i Bestia”
(naucz. Bo¿ena Meger);
zespó³ „Kwadrans” £obeski
Dom Kultury „Spêtani” (instr. Renata Siarkiewicz);
zespó³ „Fantazja” SP Radowo
Ma³e „Szczêœcie” (instr. Barbara
Cha³ka).
Jury w sk³adzie: Iwona Miroñska
- instruktor teatralny, Sabina Bil nauczyciel polonista oraz Barbara
Radzikowska - instruktor teatralny,
po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych, przyzna³o wyró¿nienia uczniom kl. II a z SP Resko „W
harmonii z przyrod¹” oraz zespo³owi
„Kwadrans” z £obeskiego Dom Kultury „Spêtani”.
Za przedstawienie „Dziewczynka z zapa³kami” uczniowie z SP Radowo Ma³e otrzymali wyró¿nienie I

Dzielnice miast mog¹ mieæ fundusz
so³ecki
(POWIAT). Zgodnie z wyrokiem NSA o fundusz so³ecki mog¹
ubiegaæ siê równie¿ dzielnice
miast, szczególnie te po³o¿one na
peryferiach. W £obzie mo¿e to
dotyczyæ Œwiêtoborca i osiedla H.
Sawickiej.
O ile so³ectwa otrzymuj¹ w³asne
œrodki, które mog¹ zagospodarowaæ
zgodnie z w³asnymi potrzebami, o
tyle takiej szansy nie maj¹ mieszkañcy miast. Przyk³adowo najm³odsi
mieszkañcy osiedla H. Sawickiej
mieli obiecane kilka lat temu utworzenie boiska. Do dzisiaj obietnica
nie zosta³a zrealizowana. Mo¿na
rzec, ¿e maj¹ do dyspozycji orlik,
ewentualnie boisko przy gimnazjum,
stadion. Jakby nie by³o, jest to odleg³oœæ kilku kilometrów. Podobnie
rzecz ma siê z mieszkañcami Œwiêtoborca, którzy nie maj¹ nawet w³asnego skweru, na którym mogliby zorganizowaæ ognisko dla dzieci. Tego
typu dzielnice, znacznie oddalone
od centrów, z nieuregulowan¹ w³a-

snoœci¹ czêsto s¹ pomijane w planach. Jedyne co uzyska³y to place
zabaw dla dzieci. Zdecydowanie w
lepszej sytuacji s¹ mieszkañcy wsi,
którzy co roku mog¹ gospodarowaæ
w³asnymi funduszami i przeznaczaæ
je zarówno na ma³¹ architekturê, jak
i upiêkszanie swoich miejscowoœci
skwerami z kwiatami, miejscami wypoczynkowymi, ³awkami, a nawet
budow¹ chodnika – czyli na przedsiêwziêcia, które s³u¿¹ poprawie
warunków ¿ycia mieszkañców.
Zgodnie z prawem gmina otrzymuje
zwrot czêœci wydatków wykonanych w ramach tego funduszu z
bud¿etu pañstwa. Tym samym op³aca siê utrzymywanie funduszu w
gminach.
O mo¿liwoœci przeznaczania czêœci pieniêdzy w ramach funduszu
so³eckiego dla dzielnic miast mówi³
podczas sesji Rady Miejskiej radny
Bogdan Górecki.
Gdyby mieszkañcy osiedla H.
Sawickiej, Œwiêtoborca wyst¹pili z

inicjatyw¹ utworzenia z ich dzielnic
so³ectw, wówczas mogliby otrzymywaæ fundusz so³ecki. W tym roku
bud¿et jest ju¿ podzielony, jednak
jest taka szansa dla mieszkañców
dzielnic miast przy nastêpnym bud¿ecie.
Kwestia ta jest mo¿liwa dziêki
wyrokowi Naczelnego S¹du Administracyjnego, który 4 lutego rozpozna³ 2014 skargê kasacyjn¹ wojewody wielkopolskiego na orzeczenie
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu (sygnatura akt
II OSK 2915/13). Orzeczenie dotyczy³o dopuszczalnoœci tworzenia
so³ectw w miastach.
NSA oddali³ skargê wojewody
wielkopolskiego, argumentuj¹c, ¿e
o mo¿liwoœci powo³ania w mieœcie
jednostki pomocniczej bêd¹cej so³ectwem przes¹dza wiejski charakter
jej terenów. Tym samym warunek ten
spe³niaj¹ peryferyjne dzielnice, w
których prowadzona jest dzia³alnoœæ rolnicza lub letniskowa. MM

stopnia, co upowa¿nia zespó³ do automatycznego zakwalifikowania do
przegl¹du wojewódzkiego w wypadku braku zg³oszenia w jednym z
przegl¹dów powiatowych w kategorii szkó³ podstawowych.
Tytu³ laureata z prawem kwalifikacji do fina³u wojewódzkiego
otrzyma³ zespó³ „Bajdu³y” pod
opiek¹ pani Bo¿eny Wójtowicz z SP
nr 2 w £obzie za przedstawienie „Pud³o”.
Organizatorzy prezentacji £obeski Dom Kultury i Centrum Kultury
w Resku oraz jury serdecznie dziêkuj¹ wykonawcom za zaanga¿owanie w pracê teatraln¹, a nauczycielom i instruktorom za edukacjê teatraln¹ dzieci.
(ck)

Pyja wystawi³
rzeŸby

(£OBEZ). Obecnie w £obzie trwa
wystawa rzeŸbiarza Piotra Pazdana,
znanego jako „Pyja”. O artyœcie pisaliœmy ju¿ na ³amach naszej gazety,
gdy spotkaliœmy go w Dobrej podczas pracy nad rzeŸb¹ rycerza. Dzisiaj rzeŸby artysty mo¿na podziwiaæ
w galerii Lokalnej Grupy Turystycznej przy ul. Bema (w obiekcie PCPR).
W rzeŸbach Piotra Pazdana przewijaj¹ siê w¹tki przyrodnicze, historyczne, kobiece ale i mitologiczne,
pojawiaj¹ siê równie¿ rzeŸby abstrakcyjne.
MM
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Œwiat³o w obiektywie Tomasza
Mechliñskiego
Fotografia to nie tylko sztuka
widzenia œwiata, ale i ukazywania
go. To, w jaki sposób ktoœ przedstawia œwiat, zale¿y od tego, jak go
odczuwa, prze¿ywa, poznaje.
Fotografia to jednak sztuka uzale¿niona od œwiat³a, a œwiat³o z kolei
decyduje o czasie wykonania zdjêæ.
I w³aœnie na tym aspekcie fotografii
skupi³ siê Tomasz Mechliñski, wybieraj¹c swoje zdjêcia, aby zaprezen-

towaæ je podczas wystawy, otwartej
w ubieg³ym tygodniu.
Nie bez przyczyny tytu³ wystawy
brzmi „Œwiat³o”, bo to w³aœnie od
jego natê¿enia zale¿y wybór ustawieñ w aparacie. Wprawny fotograf,
a takim jest Tomasz Mechliñski, potrafi za pomoc¹ wyboru odpowiednich parametrów stworzyæ dzie³a
sztuki. Na specjalnie dobranych fotografiach autor prac ukazuje przyk³adowo zatrzymany w czasie wysypuj¹cy siê spod kó³
samochodu rajdowego piasek, krople
wody tryskaj¹ce z
³obeskiej fontanny,
przechodz¹c
do
zdjêæ artystycznych, w których
dziêki d³ugoœci naœwietlania woda i
œwiat³o tworz¹ malarskie pejza¿e. Ale
od œwiat³a i czasu
uzale¿nione jest
równie¿ to, co chce-

my pokazaæ i uwypukliæ w portretach.
Punktem kulminacyjnym wystawy by³ pokaz dwóch filmów poklatkowych, wykonanych przez Tomasza Mechliñskiego, pierwszy sprzed
dwóch lat: „£obez”, drugi film „Œwia-

t³o - £obez” - mia³ swoj¹ premierê
podczas otwarcia wystawy.
Wystawa w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w £obzie potrwa do koñca kwietnia. Ju¿ dziœ wiadomo, ¿e
kolejne wystawy bêd¹ mia³y miejsce
w Wêgorzynie i w Resku.
MM
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Bart³omiej wœród
najlepszych
maratoñczyków
(WARSZAWA). Wywodz¹cy siê
z £obza Bart³omiej Mechliñski
znalaz³ siê wœród najlepszych biegaczy ORLEN Warsaw Marathon –
najwiêkszej imprezy biegowej w
Polsce, odbywaj¹cej siê pod has³em
Narodowego Œwiêta Biegania.
13 kwietnia ponad 30 tysiêcy
mi³oœników biegania wystartowa³o
na dystansie 42,195 km i 10 km.
Wœród nich znalaz³a siê miêdzynarodowa elita biegaczy i sportowców
m.in. br¹zowy medalista Mistrzostw
Œwiata w Moskwie Tadese Tola,
Kasaye Sisay Lemma, Etiopka Askale Magarsa, Kenijka Rebecca Chesire, mistrzyni olimpijska Justyna
Kowalczyk, Marcin Lewandowski,
Rafa³ Marton, Marek D¹browski,
Adam Kszczot - srebrny medalista
Halowych Mistrzostw Œwiata w Lekkoatletyce.

I miejsce zaj¹³ etiopski lekkoatleta Etiopczyk Tadesse Tola.
Wywodz¹cy siê z £obza Bart³omiej Mechliñski zaj¹³ w swojej kategorii 25 miejsce, z kolei w klasyfikacji
ogólnej 85 miejsce z czasem 02:50:07.
Strata do br¹zowego medalisty Mistrzostw Œwiata wynosi³a 43:17.
Œrednie tempo biegu wynosi³o
4:02 min/km.Tu warto zauwa¿yæ, ¿e
zaledwie w ci¹gu roku Bart³omiej poprawi³ swój czas a¿ o ponad 21 minut! Jest to o tyle niesamowite, ¿e
dotychczas Bart³omiej Mechliñski
skupia³ siê bardziej na jeŸdzie na rowerze, a nie na bieganiu. W ubieg³ym
roku w tym samym maratonie na tym
samym dystansie osi¹gn¹³ czas
3:11:25, plasuj¹c siê na 302 miejscu w
kategorii open, a w kategorii wiekowej na 127 miejscu. Wyniku szczerze
gratulujemy.
MM
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X Wiosenny Rajd Pieszy po Ziemi £obeskiej
„Dolin¹ Regi na Reskie Góry”

PODZIÊKOWANIA!
Organizatorzy i prowadz¹cy rajd,
który odby³ siê w niedzielê, 6 kwietnia 2014 r., dziêkuj¹ za wsparcie finansowe Burmistrzowi £obza i Staroœcie £obeskiemu.
Dziêkujemy panu Jerzemu Rakocemu, prezesowi B³yskawicy, za pomoc organizacyjn¹.
Dziêkujemy Nadleœniczemu
Nadleœnictwu £obez za udostêpnienie hubertówki nad jeziorem Che³m
(k. Unimia). Panu Dariuszowi Barczewskiemu, leœniczemu leœnictwa
Unimie, dziêkujemy za przygotowanie ogniska.

Dziêkujemy panu Marianowi
Szyjce i jego ekipie Jerzemu Górskiemu, Marianowi W³odarzowi i Jackowi Czachorowskiemu za przygotowanie posi³ku turystycznego dla
uczestników imprezy. Pani El¿biecie
Wiœniewskiej dziêkujemy za pomoc
podczas ogniska. Pani Wandzie Siemaszko dziêkujemy za pomoc podczas zbiórki.
Dziêkujemy panu Zygmuntowi
Chuchro i panu Micha³owi Pieœlakowi za zapewnienie bezpieczeñstwa i
porz¹dku w trakcie rajdu.
Dziêkujemy pani Bo¿enie Zareckiej, prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa i pani Jadwidze Malin-

kiewicz, so³tys Karwowa, za ciep³e
przyjêcie turystów w Karwowie.
Pani Bo¿ena mówi³a nam o odnowie
karwowskiego koœcio³a i dzia³alnoœci stowarzyszenia.
W wyprawie udzia³ wziê³o 150
turystów z £obza, Szczecina, Stargardu Szcz., Drawska Pom. i Reska.
To nasz rekord. Tyle uczestników na
³obeskim rajdzie jeszcze nie by³o!
Dziêkujemy Wam bracia turyœci za
stawienie siê. Dziêkujemy ponadto
wszystkim innym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do zorganizowania imprezy.
Organizatorem by³o Ognisko
TKKF B³yskawica w £obzie - Klub

Turystyki Pieszej. Rajd przygotowali i prowadzili Adam Kogut i El¿bieta Jankowska-Kogut. TKKF
£obez dzia³a w oparciu o dotacjê
Gminy £obez.
Ponadto mieszkañcy Karwowa
dziêkuj¹ uczestnikom za szczodre
datki na zakup ¿yrandola do koœcio³a. Pani Bo¿ena Zarecka prosi³a przekazaæ, ¿e hojnoœæ turystów wynios³a
240 z³. Dziêki temu zebrano wymagan¹ sumê i jeszcze przed œwiêtami
¿yrandol zosta³ zamówiony.
Z turystycznym pozdrowieniem!
El¿bieta Jankowska-Kogut,
Adam Kogut

Powiatowa Liga Biegów Mistrzostw Powiatu

Mali biegacze z runowskiej szko³y radz¹ sobie bardzo dobrze
W Radowie Ma³ym odby³a siê
2.04.2014 r. Powiatowa Liga Biegów Mistrzostw Powiatu w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych.
Wziêli w niej równie¿ udzia³
uczniowie z klas I-VI Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim.
Warunki atmosferyczne nie
sprzyja³y sportowcom. Wia³ silny
wiatr, a termometr wskazywa³ cztery
stopnie Celsjusza. Jednak naszym
sportowcom nie przeszkodzi³o to w
zdobywaniu medalowych miejsc.
Piêcioro uczniów z naszej szko³y stanê³o na podium. Z klasy pierwszej
medale zdoby³o dwóch ch³opców:
pierwsze miejsce zaj¹³ Filip Czerenkiewicz. Na miejscu trzecim uplasowa³ siê Mateusz Lenkiewicz. Z³ote

medale zdobyli tak¿e uczniowie z
klasy IIIB. Na najwy¿szym stopniu
stanêli: Maja Wysocka oraz Jakub
Lenkiewicz. Z klasy szóstej srebrny
medal wywalczy³ Bartosz Solis.
Pozostali uczestnicy, którzy reprezentowali nasz¹ szko³ê, tak¿e dali
z siebie wszystko, aby szko³a uzyska³a jak najwiêcej punktów. Nasza
runowska szko³a ju¿ s³ynie w powiecie z uczniów, którzy z wyzwaniami
sportowymi radz¹ sobie œwietnie,
bez lêków i obaw. Dziêkujemy
wszystkim zawodnikom za udzia³ w
biegach. W maju odbêd¹ siê nastêpne biegi prze³ajowe. Mamy nadziejê,
¿e przywieziemy z nich jeszcze wiêcej
medali.
Ewa Tomicka, Aneta
Zaczkowska-Jaremko
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Wojewódzkie Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej i Gimnazjada w Policach

Znakomite wyniki naszych m³odych biegaczy
(POLICE) Ponad 600 najlepszych biegaczy województwa zachodniopomorskiego walczy³o o
medale Wojewódzkich Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej i Gimnazjady
Wojewódzkiej w Policach. Konkurencja by³a jak zwykle bardzo du¿a,
bo w ka¿dym biegu startowa³o ponad
100 osób wy³onionych w eliminacjach powiatowych.
Po ubieg³orocznych sukcesach
w Gryfinie, gdzie Powiat £obeski by³
najlepszy w szko³ach podstawowych (srebrny medal Ani Turzyñskiej, 5 m. Julii Popieli, 12. Wiktorii
Bakalarczyk oraz 13 m. Klaudii
Urbañskiej), a w gimnazjach zajêliœmy dwa miejsca na podium (2. Mileny Sadowskiej i 6. Rysia Rzepeckiego), liczyliœmy tak¿e na sukcesy w
tym roku.
Sukcesy by³y. Historyczny sukces odnieœli gimnazjaliœci. Zajêli w
punktacji powiatów czwarte miejsce. Do tego ich m³odsi koledzy ze
szkó³ podstawowych byli szóstym
powiatem, co da³o w ostatecznej
punktacji powiatów znowu najlepsze - czwarte - miejsce w historii
powiatu. Tak wiêc m³odzi ³obescy
biegacze na sta³e zadomowili siê w
œcis³ej czo³ówce województwa i potwierdzili, ¿e w powiecie ³obeskim s¹
du¿e sportowe talenty oraz ¿e nauczyciele i trenerzy odpowiednio z
nimi pracuj¹. Szko³om i klubom na-

szego powiatu nale¿¹ siê wielkie gratulacje.
Srebrny medal w biegu gimnazjalistek na 2000 m wywalczy³a Milena
Sadowska z Dobrej, która obroni³a
zesz³oroczny tytu³ wicemistrzyni
gimnazjady. W tym samym biegu 11.
m. zajê³a Karolina Ziêba z Wêgorzyna, 21. Klaudia Urbañska z £obza, a
36. Emilia Mi³ek z Dobrej.
W biegu krótszym, na 1000 m, na
12 miejscu by³a Julia Popiela z
£obza, potwierdzaj¹c, ¿e zesz³oroczny sukces w szko³ach podstawowych nie by³ przypadkowy. 14 m.
mia³a Kinga Borsiak (Dobra), 21.
Nikola Urban (Resko), 67. Aleksandra Witkowska (Wêgorzyno) i 78.
Agnieszka £êtka (Resko).
Znakomicie pokaza³ siê wœród
ch³opców uczeñ ³obeskiego gimnazjum Kacper Ga³an, który pobieg³
bardzo odwa¿nie, walczy³ do ostatnich metrów o medale i bêd¹c ostatecznie czwarty osi¹gn¹³ ¿yciowy
sukces. W tym samym biegu, na
1500 m, 29 m wywalczy³ Marcin
£achañski (Wêgorzyno), 50. Mateusz Mitura, 57. Oskar Liptak (obaj
Radowo Ma³e), a 65. m. Adrian Kiedrowski (Wêgorzyno).
W biegu d³u¿szym, na 2500 m,
równie œwietnie pobieg³ drugi z
uczniów ³obeskiego gimnazjum Filip
Rozpêdowski, który by³ 15., pozostali: 61. Marcin Krohn (Wêgorzyno), 64. £ukasz Stawski (Radowo
Ma³e), 72. Jakub Bodys (Resko).

W biegach szkó³ podstawowych
bardzo pobieg³ Robert Leszczyñski
z Reska, zajmuj¹c œwietne 8 m.; potwierdzi³, ¿e jego dominacja w biegach powiatowych nie jest przypadkowa. Na 33. m. przybieg³ Bartosz
Solis (Runowo Pom.), 48. m. przypad³o Natanowi Proboli, a 53. Dawidowi Bukale (obaj SP Siedlice).
Wœród dziewcz¹t na 12. m. by³a
Patrycja Perdek, na 13. Vanessa Pieloch (obie SP Wêgorzyno), na 19.
przybieg³a Joanna Jarz¹bek, a na 36.
Ma³gorzata Matera (obie SP Dobra).
Prze³aje wojewódzkie zamknê³y
cykl biegów prze³ajowych, a z naszych lokalnych imprez zosta³y do

rozegrania: 1 maja I Bieg o Strza³ê
Widanta w Resku, 30 maja XXVIII
Biegi Hopfera w £obzie, oraz 5 lipca
£obeska Dziesi¹tka. Te biegi wy³oni¹ tak¿e najlepszych biegaczy III
£obeskiej Ligi Biegowej, gdzie w
ramach nagród przewiduje siê dofinansowania do obozów sportowych.
Ponadto dla dzieci ze szkó³ podstawowych odbêdzie siê cykl
Czwartków LA. Pierwszy ju¿ 24
kwietnia w £obzie, a przypominamy,
¿e tutaj te¿ reprezentanci naszego
powiatu odnosz¹ regularnie sukcesy w Fina³ach Ogólnopolskich jak
choæby medale Ani Turzyñskiej i
Mileny Sadowskiej.
(r)

Po meczu Sarmaty z Dêbem

A zawodnicy musz¹ graæ dalej...
(DOBRA) Mimo, i¿ od wielu lat
piszê swoje relacje do prasy lokalnej, to praktycznie nigdy nie stara³em siê oceniaæ pracy sêdziów wiedz¹c, ¿e po pierwsze: sêdziowanie
jest trudnym zadaniem, a po drugie:
sêdzia jak ka¿dy z nas ma prawo do
b³êdu i mo¿e siê pomyliæ.
I prawdopodobnie dzisiaj nie pisa³bym tego tekstu, gdyby sêdzia
prowadz¹cy mecz po swoim ewidentnym b³êdzie (nie przerwa³ akcji
mimo, ¿e sêdzia asystent sygnalizowa³ mu na boisku le¿¹cego zawodnika a nastêpnie zasygnalizowa³
faul i gdy zawodnicy Sarmaty byli
przekonani, ¿e przerwa³ grê, by
udzieliæ pomocy le¿¹cemu, pozwoli³ zawodnikom Dêbu wznowiæ grê i
bez interwencji zawodników Sarmaty zdobyli oni wyrównuj¹cego
gola) nie próbowa³ dalej udowadniaæ na boisku, ¿e to ON jest tutaj

panem i w³adc¹. Bo czym¿e mo¿na
t³umaczyæ fakt, ¿e swoj¹ b³êdn¹
decyzj¹ wypaczy³ wynik meczu,
czym sprowokowa³ zawodników
niejako do dyskusji, a póŸniej wykartkowa³ dru¿ynê, pokazuj¹c po
tym fakcie zawodnikom Sarmaty a¿
5 ¿ó³tych kartek, w tym 4 za krytykowanie orzeczeñ sêdziego.
Sarmata od lat w klasyfikacji fair
play plasuje siê w czo³ówce ligi (w
roku ubieg³ym na 7 miejscu) i ja,
chocia¿ jestem zwi¹zany z klubem
od wielu lat, nie przypominam sobie, aby w jednym meczu zawodnicy mego klubu zostali ukarani tak¹
iloœci¹ kartek. Trudno siê dziwiæ w
tej sytuacji roz¿aleniu w ekipie Sarmaty, którzy nie doœæ, ¿e utracili
korzystny wynik, to jeszcze poprzez ¿ó³te kartki zostali os³abieni w
nastêpnych meczach.
To by³ trzeci mecz Sarmaty rozgrywany w rundzie wiosennej na

w³asnym boisku. I chocia¿ wyniki
by³y dla Sarmaty niekorzystne: przegrana z Vinet¹ i remis ze Œwitem (strata bramki przez Sarmatê w koñcówce
meczu), to nikt w Sarmacie nie kwestionowa³ ostatecznych wyników
tych meczów, a tym bardziej negatywnie ocenia³ pracê sêdziów.
Jestem rzecznikiem klubu Sarmata, lecz na obecn¹ chwilê Zarz¹d
Klubu nie zaj¹³ jeszcze stanowiska w
tej sprawie i powy¿szy tekst proszê
potraktowaæ jako mój osobisty –
Edwarda Stanis³awczyka.
Sarmata Dobra – D¹b Dêbno 1:1
(1:0)
Strzelcy bramek: dla Sarmaty
Patryk Podbieg³o (12'), dla Dêbu:
£ukasz D³ubis (71').
Sarmata Dobra: Marcin Libiszewski, £ukasz Uchwa³, Wojciech
Dorsz, Arkadiusz Paw³owski, Da-

mian Dzierbicki, Piotr Klêczar, Filip
Plewiñski (67' Wojciech Bonifrowski), Mateusz Kowalczyk (85' Cezary
Szkup), Zdzis³aw Szw¹der, Patryk
Podbieg³o (82' Damian Koœciuk),
Emilian Kamiñski.
D¹b Dêbno:Andrzej Swakowski,
Patrycjusz Wachowski, Gracjan
Wierzbicki, Pawe³ Osowski, Mateusz Laska, Wojciech Wiœniewski (77'
Adrian Rosadziñski), Maciej Rosadziñski (55' £ukasz D³ubis), Oskar
Szczepanik, Roman Majchrzak, Kamil Walków, Damian Kuœnierczak.
¯ó³te kartki: Plewiñski (48'),
Klêczar (66'), Paw³owski (73'), Kowalczyk (73'), Dorsz (73'), Koœciuk
(89') i Dzierbicki (90') - wszyscy Sarmata, Majchrzak (48'), Walków (77')
i Wachowski (81') - wszyscy D¹b.
Sêdzia g³ówny: Maciej Pi³atowski, sêdziowie asystenci: Sebastian
Stateczny i Natalia Rynkiewicz, obserwator: Dariusz Czaczyk. estan

tygodnik ³obeski 15.4.2014 r.

Kiedyœ by³ na testach w AC Milan

Kacper Chodyna
w reprezentacji Polski U-15
Napastnik Lecha Poznañ Kacper Chodyna (z Dalna), zosta³ powo³any do reprezentacji Polski rocznika 1999 na towarzyski turniej,
który w dniach 22-24 kwietnia
2014 r. zostanie rozegrany w Finlandii.
Kadra U-15 prowadzona przez
Bart³omieja Zalewskiego, by³ego zawodnika m.in. Warty Poznañ, zagra
w Finlandii z gospodarzami turnieju
oraz S³owacj¹.
Kacper Chodyna, który w maju
skoñczy 15 lat, jest wychowankiem
klubu Ina Iñsko, gra³ tak¿e w Œwiatowidzie £obez, a teraz wystêpuje w
„Kolejarzu”. Co ciekawe, pi³karz,
który mo¿e graæ w œrodku pomocy
lub w ataku, by³ kilka lat temu na
tygodniowych testach w AC Milan.
Kadra Polski do lat 15: David
Kopacz (Borussia Dortmund), Robin Wodniok (Borussia Dortmund),
Bartosz Wiktoruk (CD Roda), Maximilian Funk (Fortuna Düsseldorf),
Bart³omiej Gajda (Górnik Zabrze),
Miko³aj Kwietniewski (Korona Kiel-

IV liga
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ce), Kacper Chodyna (Lech Poznañ), Patryk Romañski (Legia Warszawa), Sebastian Szymañski (Legia
Warszawa), Jan Sobociñski (AP
£KS £ódŸ), Damian Paw³owski (AP
Pogoñ Szczecin), Tomasz Kucz
(MKS Polonia Warszawa), Alan Jaworski (UKS Raków Czêstochowa),
Tomasz Makowski (UKS SMS
£ódŸ), Przemys³aw Macierzyñski
(UKS SMS £ódŸ), Kacper Chor¹¿ka
(Wis³a Kraków), Adam Chrzanowski
(Znicz Pruszków), Jakub Ob³ój (Zag³êbie Lubin).

Granie w planie

19.04.14 (sobota)
11.00 Astra Ustronie Morskie - Stal Szczecin
11.00 Gryf Kamieñ Pomorski - Ina Goleniów
11.00 Rasel Dygowo - Sarmata Dobra
11.00 Œwit Szczecin - Kluczevia Stargard
13.30 Arkonia Szczecin - Hutnik Szczecin
15.00 Wielim Szczecinek - K³os Pe³czyce
15.00 D¹b Dêbno - Darzbór Szczecinek
16.00 Odrzynka Radziszewo - Vineta Wolin

Klasa okrêgowa
19.04.14 (sobota)
13.00 Œwiatowid £obez - Chemik II Police
14.00 Iskra Golczewo - Mewa Resko
15.00 Tanowia Tanowo - Sparta Wêgorzyno
15.00 Wicher Brojce - B³êkitni II Stargard
15.00 Kasta Szczecin - Wybrze¿e Rewalskie Rewal
16.00 Rolpol Chlebowo - Ehrle Dobra Szczeciñska
16.00 Jeziorak Szczecin - Intermarche Rega Trzebiatów
17.00 Promieñ Mosty - GKS Mierzyn

Klasa A
26.04.14 (sobota)
15.00 Pionier ¯arnowo - B³êkitni Trzyg³ów
16.00 Korona Stuchowo - Ba³tyk Gostyñ
16.00 Orze³ Prusinowo - Fala Miêdzyzdroje
16.00 Radowia Radowo Ma³e - Sowianka Sowno
16.00 Orze³ £o¿nica - Jantar Dziwnów
17.00 Prawobrze¿e Œwinoujœcie - Sparta Gryfice

Klasa B
26.04.14 (sobota)
Gardominka Polonia II Mechowo - Jastrz¹b £osoœnica
Bizon Cerkwica - Muszkieter Trzebiatów
Ba³tyk Miêdzywodzie - Zieloni Wyszobór

WYNIKI I TABELE

IV liga
Stal Szczecin - Kluczevia Stargard
0:0, Vineta Wolin - Œwit Szczecin 1:1,
Ina Goleniów - Wielim Szczecinek
2:1, Darzbór Szczecinek - Odrzynka
Radziszewo 4:0, Hutnik Szczecin Rasel Dygowo 0:1, K³os Pe³czyce Arkonia Szczecin 0:0, Astra Ustronie Morskie - Gryf Kamieñ Pomorski
3:1, Sarmata Dobra - D¹b Dêbno 1:1.
1. Astra Ustronie M.
2. Rasel Dygowo
3. Gryf Kamieñ Pom.
4. Vineta Wolin
5. Kluczevia Stargard
6. D¹b Dêbno
7. Œwit Szczecin
8. Ina Goleniów
9. Stal Szczecin
10. Arkonia Szczecin
11. Hutnik Szczecin
12. Sarmata Dobra
13. Odrzynka Radziszewo
14. Wielim Szczecinek
15. Darzbór Szczecinek
16. K³os Pe³czyce

46 46:17
44 43:15
41 50:29
38 44:18
33 39:24
31 38:33
30 35:27
29 28:36
28 32:28
28 37:34
27 33:38
24 27:44
17 17:42
16 25:44
11 25:64
9 8:34

Klasa okrêgowa
Intermarche Rega Trzebiatów - Iskra
Golczewo 1:0, Mewa Resko - Rolpol
Chlebowo 2:0, GKS Mierzyn - Jeziorak Szczecin 2:5, Wybrze¿e Rewalskie Rewal - Ehrle Dobra Szczeciñska 2:1, Sparta Wêgorzyno - Wicher
Brojce 2:0, Kasta Szczecin - Tanowia
Tanowo 0:3, Chemik II Police - Promieñ Mosty 1:3, B³êkitni II Stargard
- Œwiatowid £obez 7:2.
1. Sparta Wêgorzyno
2. Iskra Golczewo
3. Jeziorak Szczecin
4. B³êkitni II Stargard
5. Promieñ Mosty
6. Mewa Resko
7. Tanowia Tanowo
8. Wybrze¿e Rewalskie

45 45:19
44 61:27
42 67:24
40 74:47
36 57:41
33 56:46
32 37:38
31 45:53

9. Œwiatowid £obez
10. Rega Trzebiatów
11. GKS Mierzyn
12. Wicher Brojce
13. Ehrle Dobra Szcz.
14. Kasta Szczecin
15. Rolpol Chlebowo
16. Chemik II Police

29 37:35
27 28:35
23 37:49
21 31:48
19 29:48
18 41:58
13 23:53
5 22:69

Klasa A
Sparta Gryfice - Radowia Radowo
Ma³e 4:2, Fala Miêdzyzdroje - Pionier ¯arnowo 0:2, Ba³tyk Gostyñ Sowianka Sowno 2:4, Jantar Dziwnów - Orze³ Prusinowo 6:2, Korona
Stuchowo - Orze³ £o¿nica 3:0, B³êkitni Trzyg³ów - Prawobrze¿e Œwinoujœcie 0:0.
1. Sparta Gryfice
2. Korona Stuchowo
3. Jantar Dziwnów
4. Fala Miêdzyzdroje
5. B³êkitni Trzyg³ów
6. Orze³ £o¿nica
7. Sowianka Sowno
8. Prawobrze¿e Œwin.
9. Radowia Radowo M.
10. Pionier ¯arnowo
11. Ba³tyk Gostyñ
12. Orze³ Prusinowo

39 57:16
32 45:15
30 48:20
25 26:21
22 49:32
21 22:30
19 24:22
16 18:26
15 27:27
11 15:40
8 19:46
3 14:69

Klasa B
Jastrz¹b £osoœnica - Ba³tyk Miêdzywodzie 2:2, Muszkieter Trzebiatów –
Gardominka Polonia II Mechowo
5:1, Zieloni Wyszobór - Znicz Wysoka Kamieñska 0:5.
1. Jastrz¹b £osoœnica
2. Znicz Wysoka Kam.
3. Ba³tyk Miêdzywodzie
4. Bizon Cerkwica
5. Gardominka Mechowo
6. Muszkieter Trzebiatów
7. Zieloni Wyszobór

16 25:18
16 28:19
14 19:16
13 18:8
9 17:22
7 17:25
3 12:28

Oœwiadczenie
W dniu 5.04.2014 w siedzibie klubu Œwiatowid odby³o siê posiedzenie
zarz¹du klubu w pe³nym sk³adzie, w którym uczestniczy³ równie¿ Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenie protoko³owa³ Pan Artur Andrusieczko.
Jednym z punktów porz¹dku posiedzenia by³o podjêcie uchwa³y o zwo³aniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego MLKS Œwiatowid.
W g³osowaniu jawnym ustalono: datê na dzieñ 15.04 br. - wszyscy za, i
godzinê, ustalaj¹c j¹ na godz. 18. - wszyscy za.
O miejscu Walnego: ustalaj¹c siedzibê klubu na ul. Siewnej lub w Urzêdzie Miejskim. Za zorganizowaniem spotkania w siedzibie klubu na ul. Siewnej w jawnym g³osowaniu 2 g³osy za, jeden przeciw, za zorganizowaniem
spotkania w Urzêdzie Miejskim - jeden g³os za, dwa przeciw.
Tym samym zgodnie ze statutem stowarzyszenia zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów cz³onków zarz¹du ustalono miejsce Walnego w siedzibie klubu, przy
ulicy Siewnej.
Niezrozumia³e tym samym staj¹ siê dzia³ania Pani Gra¿yny Kar³owskiej,
odwo³anej przez pozosta³ych cz³onków zarz¹du z funkcji prezesa stowarzyszenia. Ich ocenê pozostawiam cz³onkom stowarzyszenia na najbli¿szym
Walnym.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej W³odzimierz Wróblewski
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Fina³ Halowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody na kucach

Nasi dwukrotnie na podium
W dniach 5-7 kwietnia 2014 r. w
Jaszkowie odby³ siê Halowy Puchar
Polski w skokach przez przeszkody dzieci. Amazonki z KJ Amico
Mo³dawin, podopieczne trenerki
Pauliny Gryciuk, stawa³y w niedzielê dwukrotnie na podium.
W grupie m³odzików A2 br¹zowy
medal zdoby³a Magdalena Wojciechowska na Kidney, która do drugiego nawrotu fina³u zajmowa³a
pierwsz¹ pozycjê. Drobny b³¹d na
jednej z przeszkód i 4 punkty karne
spowodowa³y, ¿e stanê³a z czterema
innymi kole¿ankami do walki o br¹z.
Jako jedyna pokona³a parkur bezb³êdnie i stanê³a na podium, zajmuj¹c trzecie miejsce w Polsce.
W grupie juniorów m³odszych C
srebrny medal zdoby³a Wiktoria
Dziuba na Amonie. Wszystkie przejazdy Wiktorii by³y bezb³êdne, a do
zwyciê¿czyni i z³otego medalu zabrak³o srebrnej parze mistrzostw zaledwie pó³ sekundy.
(o)

Wojewódzka impreza pod szyldem Ludowych Zespo³ów Sportowych

SPORT NIEJEDNO MA IMIÊ
Szczecinek, 29 marca 2014 r.
Na obiektach sportowych Szczecinka zosta³y przeprowadzone XIII
Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne
Powiatów pod patronatem Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem tego wydarzenia by³o Zrzeszenie Ludowych
Zespo³ów Sportowych naszego województwa i w³adz Powiatu Szczecineckiego.
Blisko 500 uczestników, autentycznych amatorów sportu oraz entuzjastów kulturalnego i zdrowego
stylu ¿ycia z terenu 11 powiatów
przyst¹pi³o do wspó³zawodnictwa
sportowego.
Przygotowano rywalizacjê w bardzo ró¿nych dyscyplinach sportowych. Gdy na Orlikach odbywa³ siê
turniej pi³karski, w halach sportowych rywalizowali siatkarki i siatkarze, koszykarki i koszykarze. Program obejmowa³ tak¿e tor przeszkód
dla radnych gminnych lub powiatowych (VIP-ów), szachy, p³ywanie,
podnoszenie ciê¿arka, tenis sto³owy, krêgle, marsz nordic walking,
przeci¹ganie liny,
Reprezentacja powiatu ³obeskiego, podobnie w jak we wszystkich
poprzednich edycjach Igrzysk, by³a
obecna tak¿e w Szczecinku i podjê³a
ambitn¹ rywalizacjê z innymi samorz¹dami powiatowymi. W naszej eki-

pie uczestniczy³o 36 kobiet i mê¿czyzn, w tym z gminy Resko startowa³o 13 zawodników, z gminy Radowo Ma³e 11, z gminy £obez 12.
W gronie wyró¿nionych sportowców imprezy wojewódzkiej nie
zabrak³o na podium przedstawicieli
powiatu ³obeskiego. Najwy¿sze
sukcesy naszych reprezentantów:
I miejsce i z³oty medal zdoby³
Janusz Skrobiñski (radny miejski) w
presti¿owej konkurencji - tor przeszkód dla VIP-ów,
II m. srebrny medal - Tadeusz
Rabiejewski w strzelaniu z broni
pneumatycznej,
III m. br¹zowy medal - Martyna
Zieniuk w szachach,
III m. br¹zowy medal - Rafa³ Peter
w szachach,
III m. br¹zowy medal - dru¿yna
koszykówki mê¿czyzn w sk³adzie:
Krzyszof Trybuchowski, Krzysztof
Znamierowski, Pawe³ Bodych i Arkadiusz Majewski,
IV m. - El¿bieta Romej i Miros³aw
Winiarski w marszu nordic walking
parami na 5 km,
V m. - dru¿yna „Janeczki” z Reska
w pi³ce siatkowej kobiet,
V m. - dru¿yna Mini Gier z Radowa Ma³ego w koszykówce kobiet,
V m. - Ma³gorzata Sarafin w tenisie sto³owym,
VI m. - Ewa Nazarek w p³ywaniu
na 50 m stylem dowolnym.

Janusz Skrobiñski (radny) dekorowany z³otym medalem
za zwyciêstwo w konkurencji tor przeszkód dla VIP-ów.
W punktacji ³¹cznej XIII Igrzysk
Sportowo Rekreacyjnych Powiatów
£obez uzyska³ 115,5 pkt i zosta³ sklasyfikowany na 7. miejscu wœród
wszystkich powiatów województwa
zachodniopomorskiego.
Role kierownictwa reprezentacji
powiatu ³obeskiego pe³nili: p. Wies³aw Ma³y, dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej w Starostwie Powiatowym oraz p. Ma³gorzata Budzyñska, przewodnicz¹ca Rady Gminy w
Radowie Ma³ym.

Klasyfikacja dru¿ynowa
powiatów
1. Stargard Szcz.
240 pkt.
2. Szczecinek
217
3. Koszalin
209
4. Bia³ogard
166,5
5. Pyrzyce
161
6. Œwidwin
137
7. £obez
115,5
8. Goleniów
79,5
9. Wa³cz
77
10. Kamieñ Pom.
28,5
11. Drawsko Pom.
18
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Plebiscyt Tygodnika £obeskiego
PUNKTACJA OGÓLNA POZYTYWNYCH OCEN
Anna Szymañska - RM Resko (216)
Magdalena Chmura - UM £obez (127)
Edyta Klepczyñska - RM Resko (96)
POWIAT
Katarzyna Micha³owska - S¹d £obez (93)
Lidia Jadczyszyn - Urz¹d Skarbowy (66)
Bo¿ena Zarecka CIW £obez - (18)
Beata Medunecka - PUP £obez (18)
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (13)
Ryszard Brodziñski - starosta (12)
Tadeusz Bas - Wydzia³ Geodezji (11)
Kamila Podfigurna - starostwo £obez (10)
Jan Zdanowicz - wicestarosta (10)
Józef Drozdowski radny Rady Powiatu (8)
Arkadiusz Skrilec - Komenda Policji w £obzie (7)
Maria Sola - PUP £obez (3)
Jolanta Wielgus - PUP £obez (2)
Lidia Myszczyszyn US £obez (2)
Janina Szulc SR ³obez (2)
Wies³aw Bernacki - ZDP (2)
Andrzej Gradus - radny Rady Powiatu (1)
Ewelina Poœpieszyñska - nadzór Budowlany (1)
Katarzyna Weso³a - S¹d £obez (1)
Halina Szymañska - radna Rady Powiatu (1)
Janusz Zarecki £DK - (1)
Jolanta Manowiec - dyrektor ZS w £obzie (1)
GMINA £OBEZ
Magdalena Chmura - UM £obez (128)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (69)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (40)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (22)
Krystyna Bogucka - radna RM £obez (16)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP2 £obez (15)
Agnieszka Kielar - UM £obez (13)
Grzegorz Urbañski UM £obez (10)
Helena Szwemmer - radna RM £obez (10)
Jan Ceholnyk - UM £obez (7)
Iwona ¯y³a - UM £obez (6)
Wies³awa Romejko - radna RM £obez (6)
Aneta Dajnowska UM £obez (5)
Olga Radziwanowska - UM £obez (4)
Bogdan Górecki - radny UM £obez (4)
Ewa Ciechañska - UM £obez (4)
Alicja Tulig³owicz UM £obez (3)
Irena Libiszewska - UM £obez (3)
Jolanta Jaremko - UM £obez (3)
Eugeniusz Szymoniak - dyr. Biblioteki (3)
Piotr Dynowski - UM £obez (2)
Ryszard Sola - burmistrz £obza (2)
Anna Post - UM £obez (2)
Piotr Blumensztajn - UM £obez (2)

Kupon
+

Zbigniew Gromek - UM £obez (2)
Stanis³aw Wierudzki - UM £obez (1)
Henryk Stankiewicz - radny RM £obez (1)
Maria Pokomeda - radna RM £obez (1)
Dariusz Ledzion - £DK £obez (1)
Agnieszka M¹draszek UM £obez (1)
Kamila Bryczkowska - UM £obez (1)
El¿bieta Marcinów - Um £obez (1)
GMINA DOBRA
Sebastian Kuran - UM Dobra (5)
Agnieszka Witkowska - UM Dobra (3)
GMINA RESKO
Anna Szymañska - RM Resko (225)
Edyta Klepczyñska - RM Resko (96)
Ryszarda Podsadna - UM Resko (42)
Barbara Basowska - przew. RM Resko (28)
Renata Kulik - radna RM Resko (25)
Jolanta Furman - dyrektor CK Resko (18)
Karolina Hagno UM Resko (6)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS (5)
Zygmunt Œwiêcicki - radny RM Resko (3)
Wioletta Pieñczakowska - SP Stargard (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
£ukasz Sobis - UM Resko (2)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (1)
Alicja Tichanow - CK Resko (1)
GMINA WÊGORZYNO
Wanda Opala - UM Wêgorzyno (18)
Monika KuŸmiñska - burmistrz Wêgorzyna (4)
Urszula Gajda - opiekunka w autobusie (1)
Krystyna Nareska - UM Wêgorzyno (1)
Magda Baryluk - UM Wêgorzyno (1)
Jan Mazuro - przewodnicz¹cy RM Wêgorzyno (1)
GMINA RADOWO MA£E
Józef Wypijewski - wójt gminy Radowo M. (8)
NEGATYWNE OCENY
POWIAT
Micha³ Kar³owski - Starostwo w £obzie (36)
Jaros³aw Namaczyñski - dyrektor PUP £obez (13)
Bo¿ena Zarecka - CIW £obez (11)
Beata Medunecka - PUP £obez (6)
Ryszard Brodziñski - starosta ³obeski (6)
Kamila Podfigurna - Starostwo (4)
Beata D¹bro - PUP £obez (4)
Jan Zdanowicz - wicestarosta (3)
Wies³aw Bernacki - ZDP (2)
Grzegorz Tokarski PUP - £obez (2)
Agnieszka Bednarczyk - PUP £obez (2)

nr 11

pozytywnie oceniam

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

Krzysztof Marcinkowski OHP £obez - (2)
Teresa £añ - Starostwo £obez (2)
Lucyna M¹draszek - S¹d Rejonowy £obez (2)
Maria Sola - PUP £obez (1)
Zbigniew Martyniak - UM £obez (1)
Katarzyna Soczawa - starostwo £obez (1)
Zdzis³aw Bogdanowicz - radny Rady Powiatu (1)
GMINA £OBEZ
Ryszard Sola - burmistrz £obza (177)
W³adys³aw Tabaka - radny RM £obez (50)
Mieczys³aw Fojna - UM £obez (45)
El¿bieta Graliñska - MGOPS £obez (39)
Ireneusz Kabat - wiceburmistrz £obza (23)
Monika Jarzêbska - sekretarz UM (22)
Krystyna Bogucka - radna RM (18)
Jolanta Babyszko - dyrektor SP 2 £obez (14)
Magdalena Chmura - UM £obez (13)
Gra¿yna Wawrzo³a - UM £obez (10)
Bogdan Górecki - radny RM (9)
Helena Szwemmer - radna RM (8)
Irena Libiszewska - UM £obez (8)
Kazimierz Chojnacki - radny RM (8)
Dariusz Ledzion - £DK (7)
Marian Kozioryñski - UM £obez (7)
Zbigniew Pude³ko - radny RM (7)
Janusz Skrobiñski - Radny RM £obez (6)
Kamila Deuter - UM £obez (6)
Zbigniew Martyniak - UM £obez - (6)
Wies³awa Romejko - UM £obez (4)
Henryk Stankiewicz - radny RM (3)
Katarzyna Danylczak - UM £obez (3)
Olga Radziwanowska - skarbnik UM (3)
Ewa Ciechañska UM £obez - (2)
Agnieszka Kielar - UM £obez (2)
Iwona ¯y³a - UM £obez - (2)
Leszek Bryczkowski - UM £obez (2)
Agnieszka Michna - UM £obez (2)
Joanna Kardaœ - UM £obez (1)
Eugeniusz Szymoniak - Biblioteka £obez (1)
Andrzej Ziêba - UM £obez (1)
Piotr Blumensztajn - UM £obez (1)
GMINA DOBRA
Barbara Wilczek - burmistrz gminy Dobra (8)
GMINA RESKO
Ryszarda Podsadna - UM Resko - (102)
Dariusz Siemasz - dyrektor ZS Resko (89)
Anna Szymañska - radna RM Resko (86)
Barbara Basowska - radna RM (67)
Jolanta Furman - CK (34)
Andrzej Gajdzis - Stra¿ Miejska Resko - (22)
Renata Kulik - RM Resko (17)
Danuta Mielcarek - sekretarz UM (12)
Wioletta Dynarska-Adamowicz - dyr. SP (9)
Agnieszka Mañkowska - OPS w Resku (6)
El¿bieta Korgul - RM Resko (5)
Wioletta Pieñczakowska - SP Starogard (4)
Mariola S³odkowska - UM Resko (3)
Mateusz Jaworski - UM Resko (2)
Ryszarda Czaban - wicedyrektor SP Resko (2)
Wies³awa Roszyk - UM Resko (2)
Iwona Lewandowska - OPS Resko (2)
Alfreda Kaczorkiewicz - UM Resko (2)
Aniela Wypch³o - OPS Resko (2)
Kamila Jaworska - UM Resko (2)
Krzysztof Buszta - UM Resko (1)
Oktawiusz Je¿ - radny RM Resko (1)
Patrycja Wypijewska - UM Resko (1)
Alicja Tichanow - CK Resko (1)
Jaros³aw Stró¿kowski - UM Resko (1)
Edyta Klepczyñska - radna UM Resko (1)
Karolina Hagno - UM Resko (1)
Arkadiusz Czerwiñski - burmistrz Reska (1)

5 000
nagrody
Sponsorzy:
Marcin
Pietrzyk
Kazimierz
Rynkiewicz

Wype³nione kupony prosimy pozostawiæ w redakcji „tygodnika ³obeskiego”: £obez ul. S³owackiego 6
lub w punkcie sprzeda¿y gazet. Mieszkañcy Reska mog¹ zostawiaæ kupony w sklepie p. Haliny Stygiñskiej przy ul. Bohaterów warszawy 2/1 (ko³o przystanku PKS)

GMINA RADOWO MA£E
Irena Libiszewska - UG Radowo Ma³e (1)
GMINA WÊGORZYNO
Monika KuŸmiñska - burmistrz (10)
Wanda Opala - UM Wêgorzyno (7)
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Zapiski z pamiêci

(cz. 66 odc. 3)

Mój „dziadek”
Galeria tygodnika

Aleksandra i Maja

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

CMYK

Na deser upiek³em jab³ka. Dziadek je wszystko i z tym nie ma problemu. Po obiedzie odkurzy³em dom,
pomy³em naczynia i pojechaliœmy
na jedno ze wzgórz z komunalnym
lasem. Na samym szczycie w lesie
jest p³ytkie jeziorko z mêtn¹ wod¹, w
której podobno s¹ karpie. Las rzadki, wielogatunkowy, bez wielkich
okazów. Dziadek chwali³ siê, ¿e do
tego lasu przyje¿d¿a³ po drewno
swym zaprzêgiem. Tym razem przeszliœmy pod rêkê oko³o 500 metrów
w obydwie strony. Obiecaliœmy sobie na drugi raz d³u¿szy spacer.
Przez ca³y dzieñ trochê ze sob¹
rozmawiamy. Dziadek mówi niewyraŸnie, z silnym miejscowym akcentem, nieraz go nie rozumiem. Proszê
go o powtórzenie. Trochê ze s³ownikiem, a trochê na migi dochodzimy
do meritum tematu.
Po powrocie dziadek zaj¹³ siê
szklaneczk¹, a ja obiadem na drugi
dzieñ. Zosta³o mi sporo makaronu,
rosó³ i ma³a ugotowana aldente kura.
Myœla³em, ¿e z kury bêdzie potrawka, ale wysz³y pulpeciki. O 17. poda³em kolacjê. Kanapki z wêdlin¹, ¿ó³tym serem. Kolacjê dziadek zapi³
szklaneczk¹ wina z wod¹ sodow¹.
Po kolacji obejrzeliœmy na moim laptopie trochê moich rodzinnych
zdjêæ. Potem poszliœmy popróbowaæ ogl¹daæ telewizor. W trakcie tej
czynnoœci stwierdzi³em, ¿e telewizor
nie najlepszej m³odoœci jest rozregulowany i mimo wielu prób nie daliœmy rady go uruchomiæ. Dobrze, ¿e
przysz³a córka i nam ustawi³a program. Dziadek chwilê posiedzia³ i o
20. poszed³ spaæ. Mia³ k³opoty z zaœniêciem. T³uk³ siê niemi³osiernie.
Co chwila wychodzi³, a to siku, a to
piæ. O 21. ucich³. O 22. us³ysza³em
g³oœne „hilfe”. Zaszed³em do pokoju dziadka. Dziadek po ciemku w
nocnej koszuli stoi boso przed
œcian¹. Wszed³em i zapali³em œwiat³o. Dziadek pokaza³ na ³ó¿ko i powiedzia³, ¿e Ÿle le¿y pierzyna. Pomog³em mu z pierzyn¹, ¿yczy³em po raz
kolejny dobrej nocy, zgasi³em œwiat³o i wyszed³em. Dziadek pospa³ kilka godzin, wsta³ i tak z przerwami
t³uk³ siê do rana. Rano po tabletce
poda³em mu œniadanie. Zrobi³em
zupê mleczn¹ z makaronem, bu³kê z
margaryn¹ i d¿emem oraz porann¹
kawê. Po œniadaniu wzi¹³em siê za
³azienkê. Umy³em umywalkê i ogólnie doprowadzi³em pomieszczenie
do u¿ywalnoœci. Nie by³o brudno,
ale kran i zlew by³y trochê zapuszczone kamieniem. Ubikacjê zrobiê
innym razem. Na obiad poda³em
pomidorow¹, pulpety z makaronem i
sa³at¹ na s³odko. Po obiedzie pojechaliœmy do altanki. Drogê znam ju¿
prawie na pamiêæ. Pogoda s³oneczna, bezwietrznie. W cieniu 25 stopni. Posiedzieliœmy ponad godzinê. Z
krzaka przed altank¹ zerwa³em kiœæ

nawet smacznych ró¿owych winogron. Dziadek powiedzia³, ¿e nie
wolno „cap carap” - kraœæ. Potem
poszliœmy drog¹ pod górkê 125 metrów i powiedzia³, ¿e te s¹ wspólne i
mogê sobie urwaæ. Urwa³em jedn¹
kiœæ czerwonych winogron. By³y
mocno s³odkie i cierpkie. Wolê te
kradzione. Po powrocie obejrzeliœmy zdjêcia w moim laptopie. Potem
dziadek siê zakrêci³ po domu i
znikn¹³. Myœla³em ¿e jest w toalecie,
a on o 17. poszed³ spaæ. Nastawi³em
ciemne pranie i poszed³em zrobiæ kolacjê. Nakroi³em trochê boczku z
domu i przesma¿y³em makaron z
obiadu. Obudzi³em dziadka, da³em
mu tabletki na noc. Powiedzia³, ¿e
jest najedzony. Faktycznie w miêdzyczasie zjad³ deser z serka, kilka
jab³ek, deser z jab³ka i kilka ciastek.
Popi³ szklaneczk¹ wina. Do rana nie
umrze z g³odu. Posprz¹ta³em po kolacji i siedzê przed komputerem i piszê. Napisa³em tak¿e list do córki.
Jutro muszê jakoœ go wys³aæ. Wyk¹pa³em siê pod prysznicem, ogoli³em
i poszed³em do ³ó¿ka o 19. Wieczorami pracujê nad moim niemieckim.
Idzie mi i Ÿle i dobrze. Jak na samouka
dogadujê siê z córk¹ dziadka i gorzej
z dziadkiem. O 20. s³yszê rumor w
jego pokoju. Zagl¹dam tam. Okazuje
siê , ¿e dziadek stoi w k¹cie za drzwiami i na œcianie szuka drzwi. W tym
momencie zda³em sobie sprawê, ¿e
on ma demencjê wiêksz¹, ni¿ na to
wygl¹da. Po ciemku traci poczucie
czasu i miejsca. Tu¿ przy g³owie ma
lampkê nocn¹, a nad ni¹ kontakt.
Przy ³ó¿ku kapcie, a notorycznie w
nocy chodzi boso. Bojê siê, ¿e siê zaziêbi. Dziadek chce do toalety. Pomog³em mu za³o¿yæ kapcie i wyszliœmy z sypialni. Po wyjœciu z toalety
za¿yczy³ sobie kolacjê. Próbowa³em
go zbyæ delikatnie przygotowanymi
na noc ciastkami i owocami, ale stanowczo za¿¹da³ kolacji. Wszystko
mia³em wyniesione do kuchni, wiêc
po minucie kolacja by³a z powrotem
na stole. W miêdzyczasie zrobi³em
s³ab¹ kawê z mlekiem. Dziadek zjad³
kolacjê, podziêkowa³ i siedz¹c oraz
drzemi¹c przy stole potowarzyszy³
mi jeszcze godzinê. Poniewa¿ nadal
pisa³em, ockn¹³ siê i poszed³ do
³ó¿ka. Pomog³em mu dobrze opatuliæ nogi, powiedzia³em dobranoc i
poszed³em jeszcze trochê popisaæ.
Po 22. poszed³em spaæ. W nocy jeszcze raz siê obudzi³, pobuszowa³ po
pokoju dziennym, zjad³ przygotowane wczeœniej zapasy, zajrza³ do lodówki i ok. 4. rano poszed³ spaæ.
Spaliœmy do 6. Dziadek ubrany zasiad³ do sto³u, a ja jeszcze trochê
podrzema³em. Przed 7. dziadek mnie
wezwa³ do siebie wo³aj¹c Locci.
Okaza³o siê, ¿e muszê go prawie ca³ego przebraæ. Obrobi³ siê po pachy.
Jak on to zrobi³ bêd¹c na chodzie, to
nie wiem. Cdn.
WP

