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W¹tpliwoœci wokó³ przetargu na budowê przedszkola

Zawini³ urzêdnik,
czy ustawiono roboty?
(£OBEZ) Czy urzêdnik mo¿e
a¿ tak siê pomyliæ i wpisaæ w
dokumentach jako zwyciêzcê
przetargu jednoosobow¹
firmê, zamiast konsorcjum
firm? Taka pomy³ka kosztuje
urz¹d podejrzenia, jakie
zbieraj¹ siê nad przetargiem
na budowê nowego
przedszkola w £obzie.
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NAUCZ SIÊ RATOWAÆ ¯YCIE!
Szkolenia z pierwszej pomocy
- obowi¹zkowe szkolenia dla firm
- szkolenia dla osób
indywidualnych
- pokazy ratownicze
NOWOŒÆ! - szkolenia
dla rodziców z ma³ymi dzieæmi
- postêpowanie w sytuacjach
zagra¿aj¹cych ¿yciu.
Tel. 516-179-512, 604-394-216
www.szkolenia.ratownik-med.pl
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W¹tpliwoœci wokó³ przetargu na budowê przedszkola

Zawini³ urzêdnik, czy ustawiono roboty?
(£OBEZ) Czy urzêdnik mo¿e
a¿ tak siê pomyliæ i wpisaæ w dokumentach jako zwyciêzcê przetargu jednoosobow¹ firmê, zamiast konsorcjum firm? Taka pomy³ka kosztuje urz¹d podejrzenia, jakie zbieraj¹ siê nad przetargiem na budowê nowego przedszkola w £obzie.
Gdyby budowa przedszkola
przebiega³a zgodnie z planem i zosta³oby ono oddane w terminie, zapewne nikt by siê t¹ budow¹ nie
zainteresowa³. Jednak firma, a jak
siê póŸniej oka¿e – konsorcjum, od
samego pocz¹tku zachowywa³a siê
doœæ dziwnie, gdy¿ do naszej redakcji ju¿ w roku ubieg³ym nap³ywa³y
sygna³y od pracuj¹cych tam
³obzian, ¿e s¹ postoje i firma nie
p³aci. Niektórzy popracowali miesi¹c i odchodzili, czekaj¹c na wyp³aty. Przez d³ugie okresy na placu
budowy nic siê nie dzia³o, co budzi³o zaniepokojenie niektórych radnych. Burmistrzowie dementowali i
zapewniali, ¿e przedszkole zostanie
oddane zgodnie z terminem, a ten by³
wyznaczony na 30 czerwca 2012 r.
Kto wygra³ przetarg?
Pierwszy przetarg zosta³ uniewa¿niony 15 marca 2011 r., chocia¿
– jak podano - zg³osi³o siê dziewiêæ
firm. Jednak kwota przez nie oferowana przewy¿sza³a kwotê przeznaczon¹ na to zadanie. Drugi przetarg
og³oszono 25 marca 2011 r. Rozstrzygniêcie przetargu og³oszono w
Biuletynie Informacji Publicznej 19
kwietnia. Wp³ynê³y 3 oferty; jedn¹
odrzucono, gdy¿ nie odpowiada³a
specyfikacji warunków zamówienia. Spoœród dwóch dopuszczonych
wygra³a oferta: Przedsiêbiorstwo
Remontowo-Budowlane „Profil”
Tadeusz KuŸnik, 78-311 Rusinowo
44 (pow. œwidwiñski). Tak widnieje
w og³oszeniu o rozstrzygniêciu
przetargu.
Jednak, gdy pojawi³y siê problemy i budowa stanê³a, niektórzy radni zaczêli pytaæ – co siê dzieje.
Wtedy nagle obaj burmistrzowie
wprowadzili do obiegu publicznego
pojêcie „konsorcjum”, t³umacz¹c,
¿e przetarg wygra³o konsorcjum
dwóch firm: ww. Profil Tadeusza
KuŸnika i spó³ka jawna Pro Enviro
Golczyk Siwiec ze Œwidwina.
Radny Henryk Stankiewicz zapyta³ o to na sesji. Otrzyma³ 30 maja
2012 r. odpowiedŸ na piœmie, od
wiceburmistrza Ireneusza Kabata.
T³umaczy w nim, ¿e przetarg wygra³o konsorcjum ww. firm, z tym ¿e
firma Profil Tadeusza KuŸnika ma

pe³nomocnictwo do reprezentowania i jest „Liderem”, upowa¿nionym
do: „podpisywania dokumentów w
imieniu cz³onków konsorcjum”
oraz „kontaktowania siê z Zamawiaj¹cym w imieniu konsorcjum”. Dodaje: „Zgodnie z zapisem punktu 8
siwz oraz przed³o¿onego pe³nomocnictwa wszelk¹ korespondencjê prowadziliœmy z PRB Profil
Tadeusz KuŸnik, liderem konsorcjum”.
Wiceburmistrz powo³uje siê na
protokó³ z postêpowania oraz umowê zawart¹ z konsorcjum, a zawarto
j¹ 10 maja br.
Koñczy: „Reasumuj¹c przedstawione powy¿ej punkty uwa¿am, ¿e
prawid³owo dokonano (zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa)
wyboru wykonawcy, którym jest
ww. Konsorcjum firm. Jedynie mo¿na by by³o zapisaæ w zawiadomieniu
o wyborze oferty wszystkich konsorcjantów, a nie tylko Lidera konsorcjum. Zasugerowano siê pe³nomocnictwem do reprezentowania
Konsorcjantów przez Lidera”.
Du¿o niejasnoœci
do wyjaœnienia
Podejrzenie radnych wzbudzi³o
to, ¿e prace na budowie stanê³y i
gruchnê³a wiadomoœæ, ¿e firma Profil zbankrutowa³a. Tê informacjê
powtórzy³ mi wczoraj jeden z pracowników na budowie. Radni nabrali podejrzenia, ¿e konsorcjant
zosta³ wprowadzony na budowê
„tylnymi drzwiami”, by j¹ dokoñczyæ. A co by to znaczy³o, to chyba
nie trzeba siê domyœlaæ.
Wiceburmistrz Kabat zapytany
wczoraj o zapis rozstrzygniêcia
przetargu powiedzia³ mi, ¿e og³aszaj¹c, ¿e wygra³a jedna firma, pracownik pomyli³ siê. Pytanie – sk¹d
ta pomy³ka, skoro we wszystkich
ofertach zawsze jako oferent wystêpuje konsorcjum, a sprawa liderowania jest ich tylko wewnêtrzn¹
umow¹. Wiceburmistrz zapewni³
mnie, ¿e wczoraj by³ na budowie i na
tablicy budowy jest prawid³owa
nazwa. Okazuje siê, ¿e nie. Na tablicy jak byk napisano, kto buduje:
Profil Tadeusz KuŸnik. Czy¿by tu
te¿ ktoœ siê pomyli³? Ma³o tego, kierownikiem budowy (na tablicy) jest
pan Bogdan Idzik, chocia¿ w podpisanej 10 maja umowie wykonawca
„ustala kierownika budowy w osobie Macieja Hamerskiego”. Coœ tu
jest nie tak.
Okazuje siê, ¿e to nie koniec
„pomy³ek”. Mo¿na pomyliæ siê w
BIP, ale ju¿ nie dopuszczalne jest w
Biuletynie Zamówieñ Publicznych.

Otó¿ w tym¿e Biuletynie, z dat¹ 12
maja, w informacji o udzieleniu zamówienia, równie¿ figuruje tylko
jedna firma: Profil Tadeusz KuŸnik.
Tê informacjê podano ju¿ po podpisaniu umowy z konsorcjum. Czy¿by
na drugi dzieñ zapomniano o tym?
Dostêpna nam kopia umowy
mo¿e budziæ zastrze¿enia formalne,
gdy¿ strony umowy s¹ parafowane
tylko przez dwóch wspólników
spó³ki Pro Enviro, a brakuje parafek
Lidera konsorcjum i urzêdników,
choæ podpisy wszystkich widniej¹
na ostatniej stronie.
Z tego co siê dowiedzieliœmy,
Urz¹d Zamówieñ Publicznych
zwróci³ siê do Urzêdu Miejskiego o
wyjaœnienia. Zapyta³em wiceburmistrza, czy urz¹d przes³a³ do UZP
wszelkie dokumenty z postêpowania przetargowego. Us³ysza³em: Nie, Urz¹d Zamówieñ Publicznych
za¿¹da³ wyjaœnieñ i takie przes³aliœmy. Nie wiadomo, czy œmiaæ siê, czy
p³akaæ.
W czwartek na wniosek burmistrza zosta³a zwo³ana sesja nadzwyczajna, na której radni maj¹ zdecydowaæ o zmianach w bud¿ecie. Jak
mi wyjaœni³ wiceburmistrz Kabat,
chodzi o to, ¿e w roku ubieg³ym firma Profil mia³a wykonaæ roboty na
1.040 tys. z³, a wykona³a na 765 tys.
z³. „Niewykonana” kwota (275 tys.
z³) przesz³a do wolnych œrodków,
które zosta³y wykorzystane na remont chodników na ul. XXX-lecia
PRL. Teraz tê kwotê trzeba przenieœæ z powrotem na budowê przed-

szkola. £¹czny koszt budowy parterowego przedszkola to 2.855.378 z³
brutto. Jego realizacjê przesuniêto
do koñca sierpnia.
KAR
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Zbierali podpisy, by s¹d Apel Starosty Powiatu £obeskiego
Drodzy Mieszkañcy Ziemi
osta³ siê w £obzie
£obeskiej!

(£OBEZ) Wci¹¿ nie wiadomo,
jaka decyzja zapadnie w sprawie
reorganizacji s¹dów rejonowych.
Na razie zosta³a od³o¿ona. Jednak
nie czekaj¹c na ni¹, PSL podjê³o
siê ich obrony. W niedzielê rozpoczê³o zbieranie podpisów w powiatach, w których s¹dy maj¹ byæ
likwidowane. Tak te¿ by³o w
£obzie.
Oczywiœcie mówi¹c o likwidacji, trzeba pamiêtaæ, ¿e ma byæ zlikwidowana ich samodzielnoœæ, a
nie s¹dy jako takie. W niektórych
mog¹ zostaæ przeniesione wydzia³y
do innych s¹dów w powiatach s¹siednich. Sam pomys³ reorganizacji
ju¿ zosta³ rozmyty, bo zmala³a liczba sadów, które mia³yby byæ zreorganizowane. W ten sposób na przyk³ad przestano mówiæ o s¹dzie w
Drawsku Pomorskim. Na placu boju

zosta³y cztery s¹dy w woj. zachodniopomorskim; w £obzie, Choszcznie, S³awnie i Kamieniu Pomorskim.
W niedzielê przed budynkiem
S¹du Rejonowego w £obzie kilkanaœcie osób zachêca³o mieszkañców do sk³adania podpisów poparcia dla projektu ustawy o okrêgach
s¹dowych. Mieszkañcy chêtnie
podpisywali siê i w ci¹gu godziny
z³o¿yli ponad 120 autografów.
Zbiórka trwa³a i trwa nadal. Akcjê
zainicjowali pañstwo Gra¿yna i
Micha³ Kar³owscy, a w pewnym
momencie przy stoliku pojawili siê
starosta i przewodnicz¹cy Rady
Powiatu. Pojawi³a siê te¿ Telewizja
Szczeciñska, która uwieczni³a tê
akcjê. Podpisy nadal mo¿na sk³adaæ
w starostwie, ale tak¿e w naszej redakcji. Zapraszamy.
KAR

DREWNO

kominkowe i opa³owe
Dowóz do klienta

tel. 608-55-81-60

Na pocz¹tku bie¿¹cego roku
podpisywaliœmy protest przeciwko
planom Ministra Sprawiedliwoœci
likwidacji samodzielnoœci s¹dów
rejonowych, w tym naszego S¹du
Rejonowego w £obzie. Decyzja ta
mia³a byæ zrealizowana od 1 lipca
2012 roku. Powszechny obywatelski protest sprawi³, i¿ podjêcie tej
decyzji Minister od³o¿y³ na czas
póŸniejszy. Dziœ zwracam siê do
Pañstwa z proœb¹ o wsparcie swoimi
podpisami Komitetu Inicjatywy

Ustawodawczej, który przygotowa³
projekt ustawy o okrêgach s¹dowych s¹dów powszechnych oraz o
zmianie ustawy Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, zapewniaj¹cej
mieszkañcom wsi i ma³ych miast
dostêp do us³ug publicznych i prawo do bezpieczeñstwa na takim samym poziomie jak maj¹ to obywatele zamieszkuj¹cy du¿e oœrodki
miejskie.
Ryszard Brodziñski
Starosta £obeski
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Zad³u¿enie gminy Absolutorium
na prawie 37 proc. z zastrze¿eniami
(£OBEZ). Podczas
ostatniej sesji przed
sezonem wakacyjnym
radni miejscy oceniali
wykonanie bud¿etu
gminy £obez za rok
poprzedni.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w £obzie w sk³adzie: Marcin
Æwik³a – przewodnicz¹cy, Janusz
Skrobiñski, Maria Pokomeda, W³adys³aw Tabaka, Lech Urbañski po
rozpatrzeni sprawozdania finansowego za rok 2011, sprawozdania z
wykonania bud¿etu Gminy £obez
za rok 2011 wraz z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy £obez pozytywnie zaopiniowa³a wykonanie
bud¿etu Gminy £obez za 2011 rok i
zwróci³a siê z wnioskiem do Rady
Miejskiej o udzielenie absolutorium dla burmistrza £obza. Innego
zdania by³ jeden z cz³onków Komisji Rewizyjnej - Janusz Skrobiñski.
W ubieg³ym roku dochody zaplanowano na kwotê 43.603.861,70
z³. Wykonano je w kwocie
43.072.419 z³, co stanowi 98,78
proc. planu.

Planowane dochody bie¿¹ce
wynosi³y 39.704.343,50 z³, wykonano 99,10 proc. planu, czyli
39.348.987,19 z³.
Wydatki bie¿¹ce zaplanowano
na 37.729.928,60 z³, zrealizowano
w wysokoœci 37.293.761,85 z³ co
stanowi 98,84 proc. planu. Wydatki
maj¹tkowe z kolei zaplanowano na
wartoœæ 8.133.085,53 z³, zrealizowano w kwocie 7.773.123.48 z³ co
stanowi 95,57 proc. planu.
Deficyt bud¿etowy zaplanowano w wysokoœci 2.180 tys. z³, w ci¹gu roku zwiêkszono go o niemal 80
tys. z³, wykonano jednak w wysokoœci nieca³ych dwóch milionów z³, co
stanowi 88,28 proc. planu.
Zad³u¿enie gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów na 1 stycznia
2011 roku wynosi³o 13.876.518,65
z³, natomiast na ostatni dzieñ ubieg³ego roku – 15.895.318,33 z³ co
stanowi 36,9 proc. osi¹gniêtych
dochodów rocznych (przy dopuszczalnym poziomie 60 proc.)
Podczas g³osowania uchwa³y
czterech radnych wstrzyma³o siê od
g³osu.
MM

Do³o¿yli na auto
Krystyna Bogucka – niewielkie
s¹ te pieni¹dze, jeœli chodzi o pomoc
w formie dotacji celowej dla policji.
Jak ten podzia³ jest podzielony
przez poszczególne gminy. Jak siê
stanie i jak to wygl¹da, ile pozyskamy z województwa na œrodki transportowe dla policji, czy wszyscy
dok³adaj¹, czy jest to proporcjonalnie rozk³adane.
- Burmistrz – rozmawia³em na
ten temat z komendantem, który
zwróci³ siê do mnie z proœb¹, abyœmy zwiêkszyli dotacjê o kwotê 3
tys. z³, dziêki czemu komendant
uzyska kwotê w wysokoœci 10 tys.
z³. W zamian za to bêdzie to jego
wk³ad i dop³ata do nowego pojazdu,
który bêdzie kosztowa³ kilkadziesi¹t tys. z³. Bêdzie to pomoc finansowa, która umo¿liwi Komendzie
Wojewódzkiej pozyskanie nowych
aut. Komendant bêdzie rozmawia³
na ten temat z innymi szefami gmin
i wnioskowa³ o pomoc w zwiêkszeniu wk³adu tej dotacji. O jakiej kwo-

cie bêdzie rozmawia³ to ju¿ jest tajemnica komendanta. Nie wiem.
Rany Kazimierz Chojnacki – komendant powiedzia³, ¿e inne gminy
równie¿ do³o¿y³y siê do wk³adu
w³asnego na zakup samochodu.
Uchwa³ê przyjêto przy 13 g³osach za i jednym wstrzymuj¹cym
siê.
MM

(£OBEZ). Ostatnia sesja
przed sezonem
ogórkowym to czas
udzielania absolutorium
dla burmistrzów.
Burmistrz £obza
absolutorium otrzyma³,
choæ nie obesz³o siê bez
zarzutów i zastrze¿eñ.
W uzasadnieniu do wniosku
Komisji Rewizyjnej czytamy m.in.:
„Na podstawie powy¿szych danych
oraz czynnoœci sprawdzaj¹cych
Komisja Rewizyjna ocenia, ¿e Burmistrz £obza realizuj¹c zadania
zwi¹zane z wykonaniem bud¿etu,
nie zawsze kierowa³ siê zasad¹ celowoœci, legalnoœci, rzetelnoœci i
oszczêdnoœci w gospodarowaniu
œrodkami publicznymi.
W zwi¹zku z powy¿szym, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie bud¿etu za 2011
rok i wystêpuje do Rady Miejskiej w
£obzie z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi £obza absolutorium
z tytu³u wykonania bud¿etu za rok
2011.”
Za udzieleniem cz³onkowie Komisji Rewizyjnej g³osowali w nastêpuj¹cy sposób: 3 g³osy za, 1 przeciw
i 1 wstrzymuj¹cy siê.
Podczas sesji przed g³osowaniem nad absolutorium g³os zabra³
burmistrz £obza Ryszard Sola, który wyjaœni³, ¿e gmina w roku ubieg³ym pozyska³a 4,5 milina z³ w ró¿nych instytucjach. Inwestycje zosta³y wykonane na kwotê 7,7 miliona z³ co stanowi 17 proc. bud¿etu,
³¹cznie wykonano 32 zadania inwestycyjne (w tym termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci publicznej,
przedszkola na wsi, zosta³a uchwalona podstrefa ekonomiczna przy
ul. Drawskiej).

Radny Rady Miejskiej Janusz
Skrobiñski uzna³, ¿e burmistrz
£obza nie powinien otrzymaæ absolutorium.
- Bêdê g³osowa³ przeciw, jest to
jakieœ podsumowanie pracy burmistrza. Poniewa¿ zosta³a z³amana
dyscyplina finansowa, zosta³a z³amana ustawa, nie zosta³y przekazane pieni¹dze na Stowarzyszenie
Œwiatowid w wysokoœci 45 tys. z³,
mimo rozstrzygniêtego konkursu,
œwietlica w Ro¿nowie budowana
jest od ubieg³ego roku. Planowany
koszt budowy wynosi³ oko³o 300
tys. z³, a zosta³ przekroczony do
kwoty w wysokoœci oko³o 500 tys.
z³. Niegospodarnoœæ, jeœli chodzi o
boisko przy Szkole Podstawowej nr
1. Wed³ug mnie s¹ to pieni¹dze
wyrzucone w b³oto, jest to bubel.
S³ysza³em, ¿e prowadzona jest sprawa w prokuraturze w zwi¹zku z
wy³udzeniem 1,2 miliona z³ na program zwi¹zany z przedszkolami
wiejskimi i ¿e prowadzona jest sprawa przez CBA w zwi¹zku z przedszkolem miejskim.
Doprowadzenie do upadku czirliderek i doprowadzenie do upadku
Œwiatowida, polityka podwójnych
etatów w urzêdzie oraz podwy¿ki
dla pracowników urzêdu. W 2011
roku kilka osób w urzêdzie otrzyma³o bardzo wysokie podwy¿ki p³ac, a
niektórzy z kolei bardzo niskie, co
moim zdaniem jest naruszeniem
dyscypliny finansowej. To wszystko prowadzi do tego, ¿e nie bêdê
g³osowa³ za absolutorium. Uwa¿am, ¿e rok by³ bardzo marny. Nie
ma aktywizacji w naszej gminie,
wszyscy uciekaj¹, nie ma pomocy
dla prywatnych przedsiêbiorców,
przedsiêbiorcy nie rozwijaj¹ siê –
powiedzia³ radny Janusz Skrobiñski.
Za udzieleniem absolutorium
g³osowa³o 10 radnych, przeciw 1,
wstrzyma³o siê 3.
MM

Czysta woda
w jeziorach
W zawi¹zku z przeprowadzonymi w dniu 25 czerwca br. badaniami
fizycznymi oraz mikrobiologicznymi jezior, zlokalizowanych na terenie gminy £obez, Burmistrz £obza
informuje, ¿e parametry jakoœci
wody w jeziorach: Miejskie, Klêpnicko, Moszczenica oraz Karwowo

nie przekraczaj¹ najwy¿szych dopuszczalnych wartoœci, zawartych
w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakoœci¹ wody w k¹pielisku i miejscu
wykorzystywanym do k¹pieli (Dz.
U. Nr 86, poz. 478).
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Ustalili wymiar zajêæ dla nauczyciela grupy
mieszanej 5-6 latków
(RADOWO MA£E) Podczas
ostatniej sesji Rady Gminy radni
podjêli uchwa³ê w sprawie ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli grupy mieszanej 5-6 latków.
Nauczyciele oddzia³u dzieci 6letnich maj¹ pensum 22 godzin tygodniowo, a nauczyciele oddzia³u 5
latków 25 godzin tygodniowo. Od 1
wrzeœnia 2012 r. wszystkie dzieci w
wieku 5 lat s¹ zobowi¹zane do realizacji rocznego przygotowania
przedszkolnego i bêd¹ edukowane
jak dzieci 6-letnie, realizuj¹c podstawê programow¹ w grupach mieszanych. Na podstawie Karty Nauczycieli pensum nauczyciela realizuj¹cego w ramach stosunku pracy
obowi¹zki o ró¿nym tygodniowym,
obowi¹zkowym wymiarze godzin
ustala uchwa³¹ organ prowadz¹cy
szko³ê.
W przygotowanej uchwale ustalono obowi¹zkowy wymiar zajêæ
dla nauczyciela grupy mieszanej 5-

6 latków w iloœci 24 godzin tygodniowo.
Przewodnicz¹ca rady Ma³gorzata Budzyñska na pocz¹tku odczyta³a
opiniê Zwi¹zków Zawodowych na
temat przed³o¿onej uchwa³y.
- Zarz¹d nie wyra¿a pozytywnej
opinii dla projektu uchwa³y, jednoczeœnie proponujemy pensum tygodniowe dla nauczyciela grupy mieszanej 5-6 latków w wymiarze 23
godzin tygodniowo. Nauczyciele s¹
pracownikami szko³y, typowe pensum dla nauczyciela oddzia³u szkolnego w szkole wynosi 22 godziny
czasu pracy, natomiast w przedszkolu wynosi 25 godzin. W zwi¹zku z powy¿szym proponujemy pensum w wymiarze 23 godzin tygodniowo.
Po wys³uchaniu opinii Zwi¹zków
Zawodowych radny Remiœko, zg³osi³
wniosek formalny aby obowi¹zkowy
wymiar zajêæ dla nauczyciela grupy
mieszanej 5-6 latków wynosi³ 23 godziny, lecz po chwili refleksji wycofa³
swój wniosek.

Pomys³ utworzenia po³¹czonej
grupy 5-6 latków niesie za sob¹
zmniejszenie kosztów. Korzystniejsza dla gminy jest opcja, gdzie obowi¹zkowy wymiar zajêæ dla nauczyciela wynosi 24 godziny, poniewa¿
wtedy nauczyciele mieliby mniej

nadgodziny, a tym samym gmina zaoszczêdza³aby pieni¹dze.
Uchwa³a zosta³a przyjêta przy
jednym g³osie przeciw. Obowi¹zkowy wymiar zajêæ dla nauczyciela
grupy mieszanej 5-6 latków wynosi
24 godzin tygodniowo.
PJ

Œwietlice kontenerowe w Gardnie i Winnikach
(GMINA WÊGORZYNO)
Og³oszono przetarg
na budowê dwóch
kontenerowych œwietlic
wiejskich wraz z
zagospodarowaniem
terenu w
miejscowoœciach
Gardno i Winniki.
Przedmiotem zamówienia przetargu s¹ roboty budowlane w zakresie budowy dwóch kontenerowych
œwietlic wiejskich w miejscowoœciach Winniki oraz Gardno wraz z
robotami w zakresie zagospodarowania terenu oraz niezbêdn¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, polegaj¹cymi na: - niwelacji i wyrównaniu
terenu wraz z usuniêciem warstwy
humusu - wykonaniu wykopów w
gruncie, - wykonaniu fundamentów
(jako p³ytkich) z bloczków betonowych, - wykonaniu œcian konstrukcyjnych nadziemia w technologii
szkieletowej-stalowej z ok³adzin¹ z
p³yty warstwowej, - wykonaniu posadzek na podbudowie betonowej
zazbrojonej siatk¹ stalow¹, - wyko-

foto: www.milkowice.info

naniu konstrukcji dachowej stalowej z kszta³towników zamkniêtych,
- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej - paroszczelnej, - wykonaniu
pokrycia dachowego z blachy trapezowej stalowej powlekanej poliestrem, - wykonaniu rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich
systemowych, - wykonaniu wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, - wykonaniu stolarki okiennej
PCV, - wykonaniu stolarki drzwiowej zewn. stalowej oraz wewn. P³ytowej, - wykonaniu ok³adzin wewnêtrznych blaszanych (powlekanych poliestrem), - wykonaniu pow³ok malarskich z farb emulsyjnych, -wykonaniu izolacji termicznych ( styropianowych oraz z pianki
poliuretanowej) przeciwwilgocio-

wych (folia PE paroszczelna), wykonaniu wewn. instalacji wod.kan. i elektrycznych, - wykonaniu
zewnêtrznych instalacji (przy³¹czy)
wod-kan. i elektrycznych, -wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni z
kostki brukowej wraz z monta¿em
obrze¿y i krawê¿ników betonowych
(dojœcia, podjazdy, miejsca parkingowe). Termin sk³adania wniosków
lub ofert: 30.07.2012.
PJ

Rodzinie, Przyjacio³om, S¹siadom,
Dyrekcji i Pracownikom
Szko³y Podstawowej w Dobrej
oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli
w uroczystoœci pogrzebowej
mojej Mamy

sk³adam serdeczne podziêkowania.
Romualda Anna Piotrowicz
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US£UGI
ELEKTRYCZNE
Marek Tymoszczuk
tel. 691 014 733
 remonty instalacji
 pomiary elektryczne
 wymiany zabezpieczeñ
uziomy, odgromy

Sprzeda¿ materia³ów
-budowlanych
-hydraulicznych
-kanalizacyjnych

Sprzeda¿ stali i wêgla
P.H. WÊGLOBUD S.A
£obez ul. Podgórna 24

Tel. 91 397 44 47, 609 519 506

CMYK
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To burmistrz decyduje o tym, komu siê lepiej w tym mieœcie ¿yje

Burza wokó³ umorzeñ
(£OBEZ). Umorzenia
podatkowe i zobowi¹zañ
mieszkañców wobec
gminy wywo³a³y gor¹c¹
dyskusjê podczas sesji
Rady Miejskiej w £obzie.
Z jednej strony radni
zastrzegali, ¿e to nie
Rada umarza, lecz
burmistrz, z drugiej
strony zarzucali
niesprawiedliwoœæ przy
udzielaniu ulg i pomocy
dla mieszkañców.
- To jest totalny paradoks, jak
dzia³a sprawiedliwoœæ, tu, na tym terenie. Nie wiem czym siê burmistrzowie kieruj¹ przy umorzeniach:
czy kolesiostwem, czy poparciem,
czy czymœ innym, ¿e umarza siê tym,
którym umarzaæ siê nie powinno, a
drugim dowala. Chcia³bym aby radni, a przede wszystkim mieszkañcy
naszej gminy zdali sobie sprawê, co
siê u nas siê dzieje. Klub, który wisi
pieni¹dze, wiadomo ¿e nie odda ich,
dopóki nie bêd¹ z Euroregionu Pomerania pieni¹dze, podany jest do
s¹du, gdzie my p³acimy 10 tys. z³ i
gdzie jest wiadomo, ¿e Klub w ¿yciu
tych pieniêdzy nie odda dla gminy,
jest to niemo¿liwe. Wyrok jest nieprawomocny i wiadomo, ¿e Klub
odda pieni¹dze dopiero wtedy, kiedy z Euroregionu przyjd¹ pieni¹dze,
a my 10 tys. z³ wyrzuciliœmy w b³oto. To jest w³aœnie polityka, jeœli
chodzi o podatki, umorzenia, itd. mówi³ radny Janusz Skrobiñski
RadnyW³adys³aw Tabaka dopytywa³z kolei, czym burmistrz kierowa³ siê przy umorzeniach, a jest to
³¹cznie oko³o 100 tys. z³.
Radny Marcin Æwik³ z kolei
pyta³ o umorzenia leœne od œrodków
transportowych, które wynios³y
33.649 z³, (w roku 2010 by³o to 127
tys. z³).
W odpowiedzi burmistrz zaznaczy³, ¿e do ogólnie zadanych pytañ,
mo¿e odnieœæsiê w taki sam sposób.
- Generalnie burmistrz mo¿e w
ró¿nych okreœlonych sytuacjach zastosowaæ pomoc, w tym pomoc polegaj¹c¹ na umorzeniach. Umorzenia wynikaj¹ce z op³at, podatek rolny i leœny. I wracaj¹c do tego, co
powiedzia³ radny Æwik³a. Przypominam, ¿e mieliœmy klêski, anomalie w 2010 roku, w ubieg³ym roku
mieliœmy falê silnych mrozów.
Przypominam, czêœæ zasiewów
g³ównie rzepaku i zbo¿a ozimego po
prostu wymarz³a. Powo³a³em dwu-

krotnie komisjê, która dokona³a
oceny strat. Sraty by³y wysokie, bo
od 20 do 70 proc. plonów. Z mojej
strony by³a taka pomoc skierowana
w stronê rolników.
Ka¿de umorzenie jest zawsze
bardzo szczegó³owo analizowane.
Nie bazujemy jedynie na wiedzy
urzêdu, ale i wiedzy ró¿nych instytucji. Czasami zasiêgamy opinii so³tysa. Czêœæ tych umorzeñ dotyczy
ludzi, którzy mieszkaj¹ na terenach
wiejskich. Jak wiecie nast¹pi³o
przekwalifikowanie gruntów na terenach wiejskich, przekwalifikowano je na dzia³ki tzw. budowlane, co
poci¹gnê³o za sob¹ dodatkowe
op³aty. Czêœæ osób w zwi¹zku ze
zwiêkszonymi op³atami zwróci³a
siê o pomoc w zastosowaniu ulgi i
tak¹ pomoc otrzyma³a - wyjaœni³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Z naszej strony przypominamy,
¿e o zmianie kwalifikacji gruntu i
podwy¿szonym podatku mieszkañcy wsi dowiedzieli siê w ostatnich
miesi¹cach ubieg³ego roku, z koniecznoœci¹ zap³aty podniesionego
podatku od kilku miesiêcywstecz od
otrzymania naliczeñ. Stawki op³at
wzros³y z kilkudziesiêciu z³ do kwot
czasami przewy¿szaj¹cych 1 tys. z³.
Burmistrz w sprawie Klubu
Œwiatowid zaznaczy³, ¿e zapewne
wiêkszoœæ radnych jest zorientowanych w sporze.
- Przypominam jeszcze raz. Jeœli
ktoœ zalega nam du¿e pieni¹dze,
Gmina musi wykazaæ troskê o interes publiczny i podj¹æ dzia³anie.
Euroregion mo¿e z opóŸnieniem,
ale i nie bez winy Œwiatowida, d³ugo
dokonywa³ oceny wniosku. Natomiast to, ¿e Gmina odda³a sprawê do
s¹du, to w trosce o pieni¹dze publiczne, to po pierwsze. Sam osobiœcie prosi³em pana Pietrzyka, aby po
raz kolejny napisa³ wniosek uzasadniony, abyœmy po raz kolejny mogli
mu przed³u¿yæ okres sp³aty. Dwukrotnie przed³u¿aliœmy zarz¹dowi
okres sp³aty. Nie mogê przed³u¿aæ w
nieskoñczonoœæ, poniewa¿ zarz¹d
klubu nie podj¹³ nale¿ytej starannoœci ani nie podj¹³ ¿adnych dzia³añ,
aby doprowadziæ do przed³u¿enia.
Konto, które zosta³o zajête Klubowi, zosta³o zajête przez Urz¹d Skarbowy. Klub nie rozliczy³ siê z Urzêdem Skarbowym, z ZUS-em, nastêpnie zajêcie by³o ze strony Gminy. W tej chwili konto jest zajête,
pierwsza transza z Euroregionu z
po¿yczki ju¿ wp³ynê³a. Czêœæ z tych
pieniêdzy pójdzie na sp³atê, resztê
mam nadziejê, Klub odda Gminie.
Poza tym jeszcze mamy jedn¹ po¿yczkê, nie wiemy kiedy Klub nam
j¹ zwróci. Id¹c do s¹du i ustanawia-

j¹c komornika na koncie ja muszê
zabezpieczyæ tak¹ ewentualnoœæ,
aby te pieni¹dze do nas wp³ynê³y.
Gmina nie jest bankiem. Mo¿emy
przed³u¿aæ po¿yczkê rok. Mo¿emy
przed³u¿aæ drugi rok, jeœli jest taka
uzasadniona sytuacja i potrzeba, ale
tu musi byæ inicjatywa, a ja oceniam,
¿e tej inicjatywy zabrak³o. Nie by³o
wniosku z pe³nym uzasadnieniem powiedzia³ burmistrz.
Radny Janusz Skrobiñski jeszcze raz zaznaczy³, ¿e Gmina wyrzuci³a w b³oto 10 tys. z³. Mia³ te¿ w¹tpliwoœci co do sprawiedliwego podejœcia do umorzeñ.
- Te pieni¹dze nigdy nie wróc¹,
o czym wszyscy wiemy. Wisi nam
Euroregion Pomerania, czyli i pan,
bo pan zasiada w zarz¹dzie Euroregionu.
Rada chyba po raz pierwszy
ujawni³a listê osób zwolnionych z
podatku albo roz³o¿onych na raty,
spo³eczeñstwo wiêkszoœæ zna i kojarzy prywatnych przedsiêbiorców,
zna ich maj¹tek. S¹ tacy przedsiêbiorcy, którzy s¹ kojarzeni, prowadz¹ przedsiêbiorstwo, maj¹ maj¹tek, maj¹ z czego sp³acaæ maj¹tek
i maj¹ umarzane, a s¹ tacy przedsiêbiorcy, którzy skar¿¹ mi siê, ¿e s¹ na
pocz¹tku dzia³alnoœci i nie maj¹ jakichkolwiek szans na umorzenia.

Wy pope³niacie jeden b³¹d. Zapominacie, ¿e mamy prasê lokaln¹,
która was ocenia i takie wiadomoœci
sprzedaje do spo³eczeñstwa. Wy
siedzicie u siebie w gabinecie i mo¿e
nie chcecie s³yszeæ opinii ludzi, którzy na ten temat wypowiadaj¹ siê. Ja
nie mogê zrozumieæ jednej rzeczy,
kiedy ludzie podchodz¹ do mnie i
pytaj¹, co wy robicie z tymi podatkami, czemu podnosicie jednym,
czemu umarzacie, tym dajecie, tym
zabieracie - to nie my. To burmistrzowie, to pan zabiera - nie my. To
jest najwy¿sza pora, aby sobie to
jasno powiedzieæ. To burmistrz
umarza, to burmistrz decyduje o
tym, komu siê lepiej w tym mieœcie
¿yje, kto ma lepsze ³aski i wzglêdy,
a kto ma gorsze, bo ja tak to widzê,
nie inaczej, bo racjonalnego wyt³umaczenia na niektóre umorzenia nie
ma - powiedzia³ radny. Doda³, ¿e s¹
kontrole CBA, CBŒ i Urzêdu Zamówieñ Publicznych.
- Nie mam zaufania do zarz¹du
klubu. Jakieœ tam CBA, CBŒ... UZP
wyst¹pi³ o dokumentacjê. Wyœlemy.
Nie oczekujê niespodzianek. Sprawa w prokuraturze - ktoœ zamiast
wyrzuciæ, zachowa³ jakieœ dokumenty niepotrzebnie i przy kontroli
wysz³o zamieszanie - stwierdzi³
burmistrz Sola.
MM

Gmina Dobra bierze kredyt
(DOBRA) Na internetowej
stronie biuletynu informacji
publicznej gminy Dobra
ukaza³o siê og³oszenie
o przetargu na udzielenie
d³ugoterminowego (8 lat)
kredytu bankowego w kwocie
1 mln z³.
Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu bud¿etu 2012

r. obejmuj¹cego zadania inwestycyjne gminy oraz sp³atê wczeœniej
zaci¹gniêtych kredytów.
Sp³ata kredytu nast¹pi w miesiêcznych ratach kapita³owych, 30
dnia ka¿dego miesi¹ca: 1 rata w wysokoœci 10 385,00 z³ i 95 rat po 10
417,00 z³ ka¿da, z uwzglêdnieniem
karencji do 01 stycznia 2013 r. Sp³ata odsetek nast¹pi bez okresu karencji, równie¿ 30 dnia ka¿dego miesi¹ca, ³¹cznie z rat¹ kapita³ow¹. PJ
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Przygotowuj¹ plan Radny Rokosz
zagospodarowania w poszukiwaniu
zaginionej œwietlicy
miejscowego

(RESKO) Podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej radni podjêli
uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czêœci miejscowoœci Prusim.
Przedmiotem ustaleñ planu
miejscowego jest okreœlenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania obszaru w rejonie miejscowoœci
Prusim po³o¿onego na pó³noc od
drogi wojewódzkiej Nr 152.
W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Resko dla przedmiotowego terenu ustalono kierunki zagospodarowania jako wielofunkcyjna strefê zabudowy. W ustaleniach szczegó³owych dla tej strefy
zapisano: strefa zabudowy o charakterze podmiejskim, zabudowa
mieszkaniowa niskiej i œredniej in-

tensywnoœci. Istniej¹ca zabudowa
b. folwarku do wykorzystania na
cele zwi¹zane z rolnictwem lub inne
nieuci¹¿liwe dla mieszkañców. Obs³uga komunikacyjna nowej zabudowy nie mo¿e powodowaæ zak³óceñ na drodze DW-152. Dopuszczalna realizacja budownictwa komunalnego (socjalnego) œredniej intensywnoœci. W po³udniowo – zachodniej czêœci strefy mo¿liwa nieuci¹¿liwa zabudowa przemys³owo –
sk³adowa. Wykluczona hodowla
przemys³owa. Konieczna izolacja
od zabudowy mieszkaniowej.
Podjêcie uchwa³y mia³o na celu
ustalenie zasad zagospodarowania
terenu, sposobu rozdzia³u pomiêdzy strefami o odmiennej formie
zagospodarowania, okreœlenie zasad obs³ugi komunikacyjnej i umo¿liwienie rozwoju terenu w zakresie
funkcji mieszkaniowej.
PJ

Bêdzie droga, ale bez
wjazdów
(WOROWO). Podczas sesji
Rady Miejskiej so³tys
Worowa zwróci³ uwagê,
¿e przy okazji budowy drogi
w tej miejscowoœci
przyda³oby siê wykonaæ
wjazdy do poszczególnych
posesji. To jednak okaza³o
siê niemo¿liwe.
Jak wyt³umaczy³ g³ówny specjalista do spraw drogownictwa przy
Urzêdzie Miejskim w £obzie Marian
Kozioryñski - by³oby to powy¿ej
kwoty, jak¹ gmina mia³a przeznaczon¹ na Worowo, czyli 400 tys. z³.

Nie robiliœmy wjazdów w projekcie, bo byæ mo¿e musia³by byæ
uniewa¿niony przetarg na tê drogê
ze wzglêdu na kwotê przekraczaj¹c¹ zaplanowane œrodki na ten cel
- powiedzia³ M. Kozioryñski.
Wyjaœni³ równie¿, ¿e po przetargu okaza³o siê, ¿e droga zostanie
wykonana za kwotê 310 tys. z³; z
projektem i nadzorem - za oko³o
330 tys. z³. Gdyby gmina teraz zdecydowa³a siê na wjazdy, musia³aby
og³osiæ kolejny przetarg, a tozwi¹zane jest z d³ugimi procedurami.
Dodatkowych robót nie mo¿na robiæ i nie mo¿na te¿ zleciæ prac z
wolnej rêki.
MM

(DALNO gm. £obez). Budowê
œwietlicy w Dalnie przewidywano
na lata 2013-14. Jednak podczas
czerwcowej sesji radny Marek
Rokosz zwróci³ uwagê, ¿e w najnowszej wersji prognozy finansowej planów budowy œwietlicy nie
ma. Co siê sta³o?
Podczas sesji RadyMiejskiej
radny Marek Rokosz przypomnia³,
¿e w marcu radni dostali projekt
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Na koñcu pojawi³a siê informacja, ¿e do tego materia³u s¹ trzy
zmiany: budowa chodnika w Be³cznej, przebudowa chodnika w mieœcie £obez, przebudowa jezdni na
ul. XXX-lecia w £obzie. Ani s³owa
nie ma o tym, ¿e z tej wersji zniknê³a
budowa œwietlicy w Dalnie. Nie jesteœmy o tym w ogóle poinformowani. Oczywiœcie mo¿e byæ zarzut, ¿e
trzeba czytaæ materia³y. Dobrze, ale
to jest te¿ kwestia zaufania do ma-

teria³ów, które otrzymujemy z Gminy. Na koñcu, o co prosiliœmy, s¹ wyszczególnione zmiany, s¹ to te trzy
zmiany i znika bardzo wa¿na inwestycja, o któr¹ wiele razy walczyliœmy, to proszê mi wybaczyæ, ale
czujê siê troszeczkê oszukany. Dlaczego? Proszê wyt³umaczyæ, jak to
siê sta³o, ¿e ta inwestycja z projektu
zniknê³a - powiedzia³ M. Rokosz.
W odpowiedzi skarbnik gminy
Olga Radziwanowska odpar³a, ¿e
przeanalizowa³a wszystkie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej i
takiego zadania uchwalonego nie
by³o, a by³o jedynie prognozowane.
Radny Marek Rokosz wyjaœni³,
¿e rada uchwala³a ostateczn¹ wersjê
z autopoprawk¹ Wieloletniego Planu Inwestycyjnyego na sesji Rady
Miejskiej.
- Przeanalizujê to, ale je¿eli nawet, to nie zosta³o to celowo wycofane, to musi byæ jakieœ przeoczenie
w materia³ach - wyjaœnia³a skarbnik.
MM

Gmina Resko
bierze kredyt
(RESKO) Na internetowej stronie biuletynu informacji publicznej
gminy Resko ukaza³o siê og³oszenie
o przetargu na udzielenie d³ugoterminowego kredytu bankowego na
sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów w kwocie 870.000 z³.
Okres sp³aty kredytu: od dnia 30
sierpnia 2012 r. do dnia 30 lipca
2022 r. w ratach miesiêcznych. PJ
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Spotkanie dotycz¹ce aktualnej sytuacji
w rolnictwie
oraz warunki ekonomiczne, które s¹
tworzone przez nowe prawo rolne –
mówi³ Julian Sierpiñski, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Rolnicy wys³uchali tak¿e wyst¹pienia Krzysztofa Joñcy na temat
struktury zasiewów, obecnego stanu
upraw rolnych i pog³owia zwierz¹t
gospodarskich w powiecie ³obeskim.

(£OBEZ) 3 lipca br.
w starostwie w £obzie
odby³o siê spotkanie
dotycz¹ce aktualnej
sytuacji w rolnictwie
w powiecie ³obeskim.
Po sukcesie ubieg³orocznego
spotkania z rolnikami, starostwo
ponownie postanowi³o zorganizowaæ podobne spotkanie, na którym
mia³y byæ omówione najwa¿niejsze
tematy dotycz¹ce rolnictwa w powiecie i województwie. W ubieg³ym
roku zebranie to cieszy³o siê wielkim zainteresowaniem. W bie¿¹cym
roku by³o trochê inaczej, na spotkanie nie przyby³o zbyt wielu zainteresowanych rolników.
Spotkanie prowadzi³ cz³onek
Zarz¹du Powiatu Micha³ Kar³owski
i wicestarosta Jan Zdanowicz. Przyby³o na nie kilku przedstawicieli
instytucji „rolniczych”, m.in. prezes
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiñski, W³odzimierz
Ró¿añski – zastêpca dyrektora
Agencji Rynku Rolnego Oddzia³u
Terenowego w Szczecinie, Krzysztof Fidosz – zastêpca dyrektora Zachodniopomorskiego Oddzia³u Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pierwsza czêœæ spotkania polega³a na przedstawieniu sytuacji w
rolnictwie.
- Sytuacja w rolnictwie na naszym obszarze jest bardzo gor¹ca.

Mamy dynamiczne czasy, rz¹d czêsto zmienia prawo rolne, które obecnie bardzo uderza w rolnictwo towarowe, szczególnie w rolników w
województwie zachodniopomorskim. Z regu³y niestety wszelkie
zwolnienia s¹ dla tych ma³ych gospodarstw, a dla du¿ych, powy¿ej 20
hektarów, s¹ ogromne w skali pañstwa obci¹¿enia. Obecnie nie ma
takiego pojêcia jak podatek przychodowy. Wymyœlono coœ takiego.
Znam podatek dochodowy, obrotowy, ale przychodowy? Po prostu
chodzi o wyci¹gniêcie ze wsi towarowej 4,8 mld z³otych w przysz³ym
roku, takie s¹ za³o¿enia Ministra
Finansów, o nic wiêcej nie chodzi,
dlatego s¹ te protesty w województwie zachodniopomorskim. Najwiêksze emocje budzi obrót ziemi¹

W kolejnej czêœci spotkania
przedstawiono zasady skupu zbó¿
oraz innych p³odów rolnych. Ta
czêœæ spotkania interesowa³a najbardziej rolników. Chcieli oni us³yszeæ ju¿ jakieœ konkretne informacje ze strony firm skupuj¹cych. Jednak firmy te nie poda³y ¿adnych
kwot, zas³ania³y siê twierdzeniem,
i¿ „bêdzie decydowa³a cena dnia”.
W tej czêœci wyst¹pili Krzysztof
Stêpka – Szczeciñska Centrala Nasienna Gospodarstwo Rolne Prusinowo Sp. z o.o.; dyrektor ds. handlu
i marketingu firmy „Al-Samer”, Leszek Kaczmarek - Przedsiêbiorstwo
Przemys³u Ziemniaczanego „Nowamyl” S.A. w £obzie oraz przedstawiciel firmy PPHU Agromarket.
- Szczeciñska Centrala Nasienna istnia³a tutaj i kszta³towa³a rynek
przez wiele lat. Przez pewien okres
nie by³o jej, a w tej chwili chcemy
wróciæ w szeroko pojêtym nasiennictwie i skupie zbó¿. Dziêki sprzyjaj¹cej sytuacji w powiecie uda³o
nam siê zatrudniæ wiêksz¹ iloœæ pracowników i odbudowywaæ to, co
przejêliœmy. Krok po kroku chcemy
wchodziæ w ten rynek. Mo¿e to nam
siê udaæ tylko dziêki wspó³pracy
miêdzy nami, a lokalnymi rolnikami. Mamy nadziejê, ¿e dzia³aj¹c w

zdrowym rynku konkurencyjnym
jesteœmy w stanie wypracowaæ jak
najwiêksz¹ jakoœæ pod ka¿dym
wzglêdem. Kilka zasad nam siê
sprawdzi³o. Nie jesteœmy rygorystyczni w skupie. Nie ma czegoœ
takiego, ¿e rolnik stawiany jest pod
œcian¹. Chcemy p³aciæ rolnikowi za
sprzedany towar w miarê szybko. W
sprzyjaj¹cych warunkach robiliœmy
to nawet nastêpnego dnia. Jesteœmy
otwarci na to co us³yszymy od rolników. Kupujemy samochody, przyczepy, chcemy sami odbieraæ zbo¿e
od rolników, bêd¹c firm¹ bardziej
konkurencyjn¹. – mówi³ Krzysztof
Stêpka, przedstawiciel Szczeciñskiej Centrali Nasiennej.
- Firma „Al-Samer” skupuje
wszystkie rodzaje zbó¿, tak¿e drobiazgi typu ³ubin i gryka. Mamy
zawi¹zan¹ wspó³pracê z firmami,
które skupuj¹ te rzeczy. Je¿eli chodzi o nasz¹ ofertê, to zaopatrujemy
rolników we wszystko, co jest potrzebne w produkcji, czyli nasiona,
paliwo itd. Skup bêdziemy prowadziæ w £obzie i Drawsku Pomorskim. Ceny skupu s¹ zawsze cenami
dnia. My zawieramy umowy terminowe z rolnikami. Tak¿e mo¿emy
odebraæ zbo¿e od rolników samodzielnie – mówi³ przedstawiciel firmy „Al-Samer”.
Podsumowuj¹cy spotkanie Micha³ Kar³owski i Jan Zdanowicz
zauwa¿yli, i¿ brakowa³o na spotkaniu rolników, poniewa¿ przyby³o
ich tylko kilku. WyraŸnie te¿ by³o
widaæ, ¿e na zebraniu by³o du¿o
gierek pomiêdzy firmami i agencjami, a przekazano ma³o konkretnych
informacji. Podobnie by³o rok temu
i mo¿e to zniechêci³o rolników do
udzia³u w takim spotkaniu.
PJ
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Ludzie i ksi¹¿ki - cegie³ki naszej historii
(NOWOGARD-SIELSKO) W
Nowogardzie ukaza³y siê dwie
ksi¹¿ki poœwiêcone osobie wielce
zas³u¿onej dla ¿ycia duchowego w
tym mieœcie - zmar³emu w 2010
roku ksiêdzu Grzegorzowi Zaklice. S¹ tu te¿ informacje z jego
pobytu w parafii w Sielsku, wiêc
warto odnotowaæ te publikacje.
Pierwsza publikacja, to „Kartki
z dziennika proboszcza 2002 2010”, wydana w 2011 r. To rzadko
dostêpny wiernym zapis zwyk³ego
¿ycia ksiêdza w parafii. Rzadko,
gdy¿ po prostu ma³o który ksi¹dz
uprawia ten sposób kontemplacji
œwiata zewnêtrznego i wewnêtrznego. A szkoda, bo mo¿emy poznaæ,
zazwyczaj tajemnicze dla nas i niedostêpne, aczkolwiek intryguj¹ce,
prze¿ywanie œwiata za drug¹ stron¹
o³tarza - w zaciszu plebanii, ale te¿
w innym czasie pos³ugi duszpasterza. W dziennikach s¹ zapiski o
odwiedzinach chorych, pos³udze w
wiêzieniu, jest korespondencja z

wiernymi i przyjació³mi z ca³ego
kraju i œwiata. Bo to ksi¹dz erudyta,
ze spor¹ bibliotek¹ za plecami.
Druga pozycja: „Zycie spe³nione”, wydana w 2012 roku, to wspomnienia innych o ksiêdzu Zaklice,
podzielone na okresy jego s³u¿by
duszpasterskiej. S¹ tu opisane czasy
poznañskie, œwinoujskie, szczeciñskie, sielskie i nowogardzkie.
Ksi¹dz Grzegorz Zaklika by³
proboszczem parafii w Sielsku w
latach 1983 - 1991. Na kartach
ksi¹¿ki wspomina go pani Joanna
Wasij w tekœcie pod tytu³em „Lubi³
swoj¹ samotnoœæ”. S¹ te¿ zapiski z
¿ycia w parafii w postaci krótkich
notek z poszczególnych dni. Jest ich
niewiele, ale ju¿ i one dokumentuj¹
historiê tej ma³ej przecie¿ parafii.
Dobrze, ¿e ukazuj¹ siê takie pozycje, bo ten wspó³czesny zapis historii stanie siê kiedyœ przyczynkiem
do napisania wiêkszej historii wsi i
parafii sielskiej. To cegie³ki, z której
tworzymy nasz dom pomorski.
Kazimierz Rynkiewicz

Na k¹pielisko nie
ma kasy
(£OBEZ). Czy £obez doczeka
siê w koñcu k¹pieliska z prawdziwego zdarzenia? W Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym takiego zadania na najbli¿sze osiem lat nie
ma.
Przed kolejnym sezonem wakacyjnym radny Marcin Æwik³a podj¹³
kwestiê k¹pieliska.
- Pyta³emo k¹pielisko miejskie i
dosta³em informacjê, ¿e jest przewidziane miejsce k¹pielowe, czy k¹pielisko miejskie. W najbli¿szych
oœmiu latach nie planujemy takiej
inwestycji. Czym jestem, powiem
szczerze, troszeczkê zdziwiony, bo
uwa¿am wspólnie z innymi radnymi, którzy te¿ przychylaj¹ siê do
tego, ¿e powinniœmy mieæ takie
miejsce dla wypoczynku letniego,
dla naszych mieszkañców, dzieci.
Jeœli mamy zamiar takie coœ robiæ,
to dlaczego nie ma tego w prognozie
na wydatkowanie i œrodków na to?
Czy to mia³oby byæ na Jeziorze
Miejskim czy gdziekolwiek indziej,
to myœlê, ¿e aby coœ mog³o powstaæ,
to najpierw musz¹ znaleŸæ siê na to
pieni¹dze – powiedzia³ radny.
W odpowiedzi radni i goœcie
podczas sesji Rady Miejskiej us³yszeli z ust burmistrza £obza Ryszarda Soli, ¿e k¹pielisko miejskie wyp³yca siê, a gminy nie staæ, by je
pog³êbiaæ.

- Mo¿e jak powstanie zbiornik
retencyjny, to ten problem rozwi¹¿e
siê - doda³ burmnistrz.
Gmina nie jest w³aœciwielem Jeziora Miejskiego, dzier¿awi¹ je
wêdkarze. Gmina dysponuje niewielkim odcinkiem pla¿y, która i tak
nie jest zagospodarowana. Jeœli
gmina nie jest w³aœcicielem, nie
mo¿e wykonywaæ ¿adnych prac.
Aby JezioroMiejskie nie wyp³yca³o
siê, nale¿a³oby udro¿niæ dwa kana³y: doprowadzaj¹cy i odprowadzaj¹cy wodê z akwenu. Tym od lat nikt
nie zajmuje siê, wiêc jeziorozarasta
i wyp³yca siê.
Zbiornik retencyjny ma byæ budowany, ale nie przez gminê, tylko
przez Zachodniopomorski Zarz¹d
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w
Szczecinie, jako element wojewódzkiego systemu przeciwpowodziowego. Tym samym gmina równie¿ nie bêdzie w³aœcicielem zbiornika i decydentem w sprawie jego
wykorzystania. Teoretycznie mówi
siê o wykorzystaniu go na cele rekreacyjne i przez wêdkarzy, póki co nie
ma ¿adnych konkretnych planów,
ani zabezpieczonych funduszy na
zagospodarowanie jakiegokolwiek
zbiornika wodnego, jak zauwa¿y³
radny Marcin Æwik³a. Nie wiadomo
te¿ kiedy tak naprawdê zbiornik retencyjny powstanie.
MM

W

paŸdzierniku 1983 roku
do parafii w Sielsku trafi³
ksi¹dz Grzegorz Zaklika. Po odprawieniu pierwszej Mszy œw. w nowym
koœciele wydawa³ siê du¿y i srogi z
perspektywy 13- letniej wówczas Joanny Wasij. Jednak jak wspomina po
latach kobieta wra¿enie okaza³o siê
z³udne. Duchowny by³ bardzo dowcipnym i lubi¹cym dzieci cz³owiekiem, który stara³ siê zachêciæ m³odzie¿ do uczestnictwa w Mszy œw.
Pani Joanna pamiêta lato kiedy
ksi¹dz Grzegorz zakupi³ sprzêt sportowy, który umila³ wszystkim wolne
chwile. Kap³an prowadzi³ tak¿e w
niekonwencjonalny sposób lekcje
religii, zmusza³ do w³asnych przemyœleñ, wypowiedzi i dyskusji na
prowadzony temat. Niestety po
ukoñczeniu szko³y podstawowej
uczestnictwo w zajêciach z ksiêdzem
by³o utrudnione (nie chciano wypuszczaæ m³odzie¿y w czasie tzw.
„nauki w³asnej” z internatu do parafii) jednak i z tego duchowny znalaz³
wyjœcie, nie zastanawiaj¹c siê d³ugo
zorganizowa³ religiê w soboty. Joanna Wasij zapamiêta³a jak po ka¿dym
z takich sobotnich spotkañ, zostawa³a wraz ze swoimi dwiema kole¿ankami w domu duchownego, aby trochê posprz¹taæ (trzymanie porz¹dku
nie by³o mocn¹ stron¹ ksiêdza). Zawsze po ukoñczonej pracy mog³y liczyæ na pochwa³ê i podziêkowania.
Jak duchowny chcia³ zostaæ sam
(bardzo lubi³ swoj¹ samotnoœæ)
mówi³ do m³odych kobiet takimi s³owami „No dziewczynki, a teraz sio,
sio, sio, do domku”. Ksi¹dz Grzegorz Zaklika podj¹³ siê nauki jêzyka
angielskiego, prowadzi³ bibliotekê
na terenie plebani, która wed³ug kobiety mia³a „fajny klimat” by³o tam
du¿o ksi¹¿ek i dymu z fajki ksiêdza.
Przy po¿egnaniu Grzegorza Zakliki,
którego przeniesiono do Nowogardu
wszyscy mieli ³zy w oczach.
Jednak los tak chcia³, ¿e pewnej
nocy przyœni³ siê jej ksi¹dz Grzegorz, którego tak bola³y nogi, ¿e nie
móg³ chodziæ. By³ to jeden z takich
snów, który nie daje spokoju, kiedy
dodatkowo kobieta dowiedzia³a siê o
po¿arze koœcio³a w którym pe³ni³
pos³ugê duchowny, postanowi³a niezw³ocznie siê z nim zobaczyæ. Duszpasterz przyj¹³ j¹ i jej piêcioletniego
ju¿ syna bardzo serdecznie, wys³ucha³ relacji ze snu i przyzna³, ¿e faktycznie bol¹ go nogi. Kobieta po
spotkaniu z ksiêdzem jak zawsze
czu³a siê ubogacona. Po lekturze
dzienników prowadzonych przez
duchownego Joanna Wasij utwierdzi³a siê tylko w przekonaniu, ¿e
Grzegorz Zaklika by³ wspania³ym
cz³owiekiem, którego pamiêtaæ bêdzie zawsze patrz¹c na koœció³ w
Sielsku, czy podczas prze¿ywania
Mszy œw.
Oprac. Alicja Bobko

P

odczas swojego duszpaste
rzowania w Sielsku ksi¹dz
Grzegorz czyni³ zapiski dotycz¹ce
swojej pracy i ¿ycia. Sprawozdania
te stanowi¹ œwiadectwo codziennych zmagañ, o których mo¿na siê
przekonaæ czytaj¹c chocia¿by niektóre z nich:
31.12.1987 r. Koñczy siê rok
1987. Pod wzglêdem liczby zgonów
by³ to rok wyj¹tkowy. Zmar³o 24 parafian. Sakramentu chrztu œw. udzielono 23 dzieciom. Pob³ogos³awiono 8
ma³¿eñstw. Nie przeprowadzono remontu koœcio³a w K¹kolewicach.
Stolarz, u którego zamówiliœmy okna
i drzwi ci¹gle ustala³ nowe terminy
wykonania pracy. Trzeba by³o z niego zrezygnowaæ. W grudniu zakupiliœmy drzewo na drzwi , okna i ³awki
do K¹kolewic oraz dwa metry szeœcienne do koœcio³a w Mielnie.
20.03.1988 r. W III niedzielê
Wielkiego Postu Liczono wiernych,
obecnych na Mszach œw. Sielsko: 387
mieszkañców, obecnych na Mszy œw.
169 (43,5%); Mielno: 253 mieszkañców, obecnych 102 (40%); Kraœnik:
213 mieszkañców, obecnych 75
(35%); K¹kolewice: 377 mieszkañców, obecnych 90 (24%). Uczestniczy³o w ta niedziele we Mszach œw.
436 osób (35,5%). W tym kobiet 264
(60,5%), mê¿czyzn 172 (39,5%).
22.05.1988 r. W minionym tygodniu: a) przy koœciele w Sielsku wykonano betonowy chodnik do bramy
bocznej koœcio³a; b) w K¹kolewicach
postawiono dzwonnicê, dzwon zadzwoni³ po raz pierwszy na Bo¿e
Cia³o; c) w Kraœniku rozpoczynamy
prace przy tynkowaniu czêœci muru
otaczaj¹cego teren koœcielny.
5.06.1988 r. Zmar³ w Krzêcinie
ks. Jan Deja, drugi proboszcz w historii naszej parafii. Mia³ 67 lat, 35 lat
kap³añstwa. Duszpasterzowa³ w Sielsku w latach 1955-57.
26.06.1988 r. Uroczystoœæ odpustowa w koœciele parafialnym. Mszê
œw. odprawi³ ks. Henryk Wejman,
kazanie wyg³osi³ ks. Henryk Krzy¿ewski. W bie¿¹cym tygodniu kupujemy p³ytki na posadzkê koœcio³a
parafialnego. Jeden metr kwadratowy p³ytek i ich po³o¿enie wyniesie 3
tys. z³. Ka¿da rodzina sk³ada pieni¹dze na jeden metr kwadratowy posadzki.

Obie pozycje starannie opracowa³ ks.
Krzysztof £uszczek, a bardzo ³adnie wyda³o wydawnictwo volumina.pl ze Szczecina.
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Zbuduj¹ plac zabaw przy szkole
w Wêgorzynie
(WÊGORZYNO) Og³oszono
przetarg na zagospodarowanie
terenu przy szkole podstawowej
w Wêgorzynie, poprzez urz¹dzenie placu zabaw wraz z niezbêdna
infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
Przedmiotem zamówienia s¹
roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy szkole
podstawowej w Wêgorzynie poprzez urz¹dzenie placu zabaw wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, polegaj¹ce na: - rozbiórce
pozosta³oœci obiektów budowlanych, istniej¹cych nawierzchni oraz
drzew - wykonaniu koryt z zagêszczeniem i warstw¹ ods¹czaj¹c¹ na
ca³ej szerokoœci ci¹gów komunikacyjnych, - wykonaniu podbudowy i
nawierzchni z kostki brukowej wraz
z monta¿em krawê¿ników betonowych, - monta¿u kratek odwadniaj¹cych wraz z pod³¹czeniem do ist-

niej¹cej kanalizacji, - wykonaniu
trawników dywanowych wraz z ich
pielêgnacj¹, - wykonaniu wiaty rowerowej jednostronnej, dwumodu³owej. Zamawiaj¹cy rezygnuje z
wykonania przebudowy zjazdu z
drogi wojewódzkiej oraz odcinka
drogi prowadz¹cego do placu na
którym planuje siê realizacjê operacji, wyposa¿enia placu zabaw oraz
ogrodzenia terenu. Plac zabaw ma
pe³niæ funkcjê rekreacyjno-rozrywkow¹ dla dzieci.
Celem przebudowy jest powstanie placu zabaw (w tym miasteczka
ruchu drogowego). Realizacja tego
zadania odbêdzie siê poprzez u³o¿enie kostek brukowych w kszta³ty na
sta³e zaznaczaj¹ce pola do gier
(m.in. gry w klasy). Nie przewiduje
siê instalacji dodatkowych obiektów w postaci huœtawek czy bujaków co pozwoli na organizowanie
ró¿norodnych gier i konkursów. W

miasteczku ruchu drogowego zostan¹ wyznaczone na sta³e ulice i
budynki miasteczka, z kostki bruko-

wej u³o¿onej w odpowiednie kszta³ty. Na mapce zaznaczono kolorem
¿ó³tym obszar realizacji zadania. PJ

Nie zmienia siê liczba czytelników
w bibliotece
(WÊGORZYNO) Na ostatniej
sesji Rady Miejskiej przedstawiona zosta³a informacja z dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wêgorzynie za rok 2011.
Misj¹ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wêgorzynie jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych spo³eczeñstwa lokalnego,
upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a tak¿e œwiadczenie us³ug
informacyjnych dla mieszkañców
Gminy Wêgorzyno.
W 2011 roku dzia³alnoœæ finansowa biblioteki by³a nastêpuj¹ca:
Przychody finansowe
295.903,89 z³;
W tym: Dotacja podmiotowa z
bud¿etu gminy: 280.000,00 z³; Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowoœci: 8.970,00 z³;
Udzia³ w Programie „Akademia
Orange dla bibliotek”: 3.555,95 z³;
Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu gminy na wydatki inwestycyjne:
3.000,00 z³; Przychody w³asne
377,94 z³.
Koszty 295.903,89 z³;
W tym: Wynagrodzenia osobo-

we 172.696,65 z³; Sk³adki na
ubezpieczenie
spo³eczne
26.300,36 z³; Sk³adki na fundusz
pracy 4.048,03 z³; Wynagrodzenia
bezosobowe(obs³uga informatyczna, szkolenie BHP) 2.900,00
z³; Zakup materia³ów i wyposa¿enia 16.363,78 z³; Zakup us³ug remontowych 6.808,08 z³; Zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 13.010,39 z³; Zakup
energii 20.894,1 z³; Zakup us³ug
pozosta³ych 14.236,89 z³; Zakup
us³ug zdrowotnych 50,00 z³; Zakup us³ug dostêpu do sieci Internet
2.480,70 z³; Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telefonii komórkowej i
stacjonarnej 1.896,52 z³; Podró¿e
s³u¿bowe krajowe 1.237,79 z³;
Ró¿ne op³aty i sk³adki w tym ubezpieczenia 1.327,00 z³; Szkolenia
pracowników 1.160,00 z³; Wydatki inwestycyjne 2.275,00 z³; Odpis na zak³adowy fundusz socjalny
7.247,28 z³.
W porównaniu z rokiem 2010
zakupiono o 336 wiêcej voluminów
(725 w 2011 roku i 389w 2010
roku).
W 2011 roku wypo¿yczono z
biblioteki ³¹cznie 55.854 ksi¹¿ek z

biblioteki (50.455 w roku 2010). Z
tego 35.446 wypo¿yczono w mieœcie a 20.408 w filiach wiejskich.
Liczba czytelników utrzyma³a siê

na poziomie ubieg³ego roku. Ogó³em w 2011 roku biblioteka mia³
1475 czytelników (1471 w roku
2010).
PJ
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Oœwiadczenia maj¹tkowe urzêdników
gminnych jednostek organizacyjnych
Ewa Pop³awska - dyrektor Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych. W ubieg³ym roku zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 100.000 z³.
Wspó³w³aœcicielka mieszkania o
powierzchni 95,03 mkw., o wartoœci
237.575 z³. Posiada gara¿ o powierzchni 15,52 mkw., piwnice
(26,20 mkw.), pomieszczenia gospodarcze (12,69 mkw.) 311/1000
czêœæ dzia³ki nr 266 o powierzchni
1691 mkw. o ³¹cznej wartoœci
12.950 z³- brak aktualnej wyceny
(akt notarialny). Dochody osi¹gniête z tytu³u zatrudnienia w ZSG
86.841,30 z³; Zak³adu Oœwiaty Karlino 1.747,20 z³; Kuratorium
Oœwiaty w Szczecinie 4.416 z³. Posiada samochód Volkswagen Jetta z
2007 r.
Beata Zapalska - dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 1 w £obzie.
W³aœcicielka mieszkanie o powierzchni 49,17 mkw., o wartoœci
88.506 z³; 2 mieszkanie o powierzchni 77,49 mkw., o wartoœci
139.484 z³ (lokal mieszkaniowy
nabyty od Gminy £obez w dniu
1.06.2000 r.) oraz gara¿ o powierzchni 13,40 mkw., o wartoœci
3.000 z³. Dochody osi¹gniête z wynagrodzenia ze stosunku do pracy
105.095,29 z³. Wspó³w³aœcicielka
Fiata Grande Punto z 2009 r. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny w Banku PKO BP w wysokoœci 92.925 z³ na remont mieszkania
w 240 ratach na okres od 2011r. do
2031 r. (pozosta³o do sp³aty
89.453,27 z³); kredyt hipoteczny w
Banku PKO BP w wysokoœci 15.000
z³ na remont mieszkania w 120 ratach na okres od 2003 r. do 2013 r.
(pozosta³o do sp³aty 2.696,08 z³);
kredyt w Santander Consumer Banku w wysokoœci 37.467,24 z³ na
zakup samochodu w 60 ratach na
okres od 2009 r. do 2014 r. (pozosta³o do sp³aty 21.233,65 z³).
Jolanta Babyszko - dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 2 w £obzie.
W ubieg³ym roku zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w wysokoœci 35.000 z³.
Posiada dom o powierzchni 98
mkw., o wartoœci 220.000 z³ oraz
mieszkanie o powierzchni 47 mkw.,
o wartoœci 216.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). W³aœcicielka
dzia³ki zabudowanej domem wymienionym powy¿ej o powierzchni
506 mkw., o wartoœci 9.600 z³. Dochody osi¹gniête z tytu³u wynagrodzenia w SP 79.367,89 z³; wykonania pracy na podstawie umowy zle-

cenia wykonanej na rzecz Gminy
£obez/ SP (koordynator projektu)
21.266,26 z³; Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” 165,75 z³. Posiada samochód osobowy Opel
Astra z 2007 r. o wartoœci 25.000 z³
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
mieszkaniowy w Kredyt Bank zaci¹gniêty w 2008 r. na 30 lat w wysokoœci 98.000 CHF (do sp³aty pozosta³o 89. 355 z³).
Piotr Kielan - dyrektor Szko³y
Podstawowej w Be³cznej. W³aœciciel mieszkania o powierzchni
48.96 mkw., o wartoœci 80.000 z³.
Dochody osi¹gniête z tytu³u pracy
70.770,49 z³; umowy zlecenia
3.164,90 z³; pracy ma³¿onki
34.379,24 z³.
Mariola Kotowicz - dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 1. W
ubieg³ym roku zgromadzi³a œrodki
pieniê¿ne w wysokoœci 40.000 z³
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Posiada dom o powierzchni 106 mkw., o
wartoœci 265.000 z³ oraz lokal u¿ytkowy o powierzchni 68 mkw., o
wartoœci 272.000 z³ (wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska, akt notarialny).
Dochód osi¹gniêty z tytu³u zatrudnienia w Przedszkolu Miejskim nr 1
71.241,16 z³. Posiada samochód
osobowy Alfa Romeo 147 z 2004 r.
(wspó³w³asnoœæ ma³¿eñska). Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt mieszkaniowy hipoteczny w PKO BP na
kwotê 41.140 CHF na okres 19 lat
(do sp³aty pozosta³o 31.402,49
CHF).
Dariusz Ledzion - dyrektor
£obeskiego Domu Kultury. Wspó³w³aœciciel domu o powierzchni 66
mkw., o wartoœci 160.000 z³ oraz
w³aœciciel dzia³ki budowlanej o powierzchni 570 mkw., o wartoœci
22.000 z³. Dochody osi¹gniête ze
stosunku pracy 85.944 z³ (2011 r.)
oraz z dzia³alnoœci wykonywanej
osobiœcie 196 z³ (2010 r.).
Eugeniusz Szymoniak - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w £obzie. Wspó³w³aœciciel domu o
powierzchni 123 mkw., o wartoœci
185.000 z³; budynku gospodarczego o powierzchni 30 mkw., o wartoœci 10.500 z³ oraz gruntu o powierzchni 1114 mkw., o wartoœci
16.700 z³. Dochody osi¹gniête z
tytu³u zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej, dochód roczny
bez odliczeñ 64.713 z³ oraz dochód
ma³¿onki z emerytury bez odliczeñ

22.245 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
po¿yczka zaci¹gniêta w roku 2010
w Banku PEKAO S.A. na kwotê
20.000 z³ na 60 lat na odnowê/ remont nieruchomoœci (na dzieñ
30.12.2011 r. pozosta³o do sp³aty
24.052 z³ ³¹cznie z odsetkami); na
ten sam cel zosta³a zaci¹gniêta po¿yczka w Miêdzyzak³adowej Pracowniczej Kasie ZapomogowoPo¿yczkowej w Urzêdzie Miejskim
w £obzie na kwotê 4.000 z³ (na
dzieñ 31.12.2011 r. do sp³aty pozosta³o 800 z³).
Renata Przeradzka - st. pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w
£obzie. Posiada ? domu (powierzchnia: 62,50 mkw., wartoœæ:
156.000 z³); dzia³kê o powierzchni
450 mkw., o wartoœci 30.000 z³ (na
której stoi dom). Osi¹gnê³a dochód
z tytu³u: wynagrodzenia za pracê –
41.398,79 z³; umowy – zlecenia –
304 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne:
kredyt hipoteczny PKO BP s¹ zaci¹gniêty na zakup ? domu w wysokoœci 33.206,37 CHF, okres kredytowania 359 miesiêcy , kapita³ niesp³acony 30.132,70 CHF.
Marta Zawada - kierownik
Sekcji Œwiadczeñ Rodzinnych i
Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w £obzie. Zgromadzi³a
œrodki pieniê¿ne w kwocie 9.000 z³.
Posiada mieszkanie o powierzchni
57,8 mkw., o wartoœci 181.000 z³;
nieruchomoœæ o powierzchni
2.165,75 mkw. (udzia³ w wysokoœci
? w nieruchomoœci; wartoœæ udzia³u
60.000 z³). W ubieg³ym roku osi¹-

gnê³a dochód z tytu³u zatrudnienia –
47.983,90 z³. Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt hipoteczny zaci¹gniêty w banku PEKAO S.A. w
£obzie na zakup mieszkania na
okres 30 lat. Wysokoœci kredytu
187.200 z³, do sp³aty pozosta³o
178.614,63 z³.
Agnieszka Bogucka - zastêpca
dyrektora w Miejsko-Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w
£obzie. Zgromadzi³a œrodki pieniê¿ne w kwocie 15.000 z³. Posiada
dom o powierzchni 178 mkw., o
wartoœci 515.000 z³; dzia³kê budowlan¹ zabudowan¹ o powierzchni 696 mkw., o wartoœci 20.000 z³.
Dochód z pracy w MGOPS –
61.205,32 z³. Posiada samochód
Toyota Yaris Verso, 2001 r., Nissan
Qashqai+2, 2011 r. - LEASING.
Zobowi¹zania pieniê¿ne: kredyt
„W³asny K¹t” hipoteczny w PKO
BP S.A. w kwocie 51.160 CHF na
budowê domu jednorodzinnego,
kapita³ niesp³acony 33.573,33
CHF; umowa leasingowa na zakup
samochodu Nissan Qashqai+2.
El¿bieta Graliñska - dyrektor
Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £obzie. Zgromadzi³a zasoby pieniê¿ne w kwocie
10.000 z³. Posiada mieszkanie o
powierzchni 37,71 mkw. o wartoœci
56.565 z³. W ubieg³ym roku osi¹gnê³a dochód z tytu³u: zatrudnienia
– 90.606 z³; pracy w Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi – 1.192 z³. Posiada samochód
osobowy Volkswagen Polo, rok
prod. 1998 o wartoœci 7.000 z³.

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek,
- plakatów, wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6
Tel./fax - 091 3973730
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OG£OSZENIA DROBNE

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

INNE

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Resko, okolice, mieszkanie z gara¿em i dzia³k¹. Cena: 65 tys. z³. Tel.
725 899 426
Sprzedam mieszkanie w centrum
£obza, II piêtro, w³asne c.o., niski
czynsz. Tel. 502 581 472
Mieszkanie w bloku, w £obzie, 36
mkw. sprzedam za 82 000 z³, nr tel.
691-515-758.

Powiat gryficki
Sprzedam mieszkanie w Gryficach
ul. Niechorska, 2 pokoje, pow. 45,8
mkw., I piêtro, œrodkowe. Tel. 602
695 748

Powiat drawski
Sprzedam kawalerkê 25 mkw. w
Drawsku Pom. ul. Z³ocieniecka,
cena 85 tys. z³. Tel. 663 768 423.

PRACA
Powiat gryficki
Zatrudnimy do pracy w charakterze listonosza. Gryfice. 533
302 724, jlisaj@inpost.pl

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Sprzedam skuter elektryczny inwalidzki rok produkcji 2011. tel. 787
554 950
£obez, oddam w dobre rêce ma³ego
kotka . Tel. 505 416 207

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

PRACA
Powiat ³obeski
Wspólnota Mieszkaniowa w £obzie
zleci remont kominów. Tel. 517 527
873

Wydzier¿awiê wyposa¿on¹ chlewnie, chów w cyklu zamkniêtym, obok
do remontu dom na wyroby miêsne
i mieszkania, z opcj¹ kupna. Tel.
504 209 551

Domy na wsi www.atut-dom.pl Tel.
600 265 547.
Dzia³ki budowlane: - £obez - ceny
ju¿ od 15 z³ za 1 mkw. - Zajezierze
2129 mkw. - 43 000 z³. - Tucze nad
j.Woœwin 2700 mkw - 45 000 z³. Tel.
600 265 547.

Powiat gryficki
Sprzedam dzia³ki pod budowê w
miejscowoœci Zaleszczyce ( ok. 4
km od Gryfic ). Cena do uzgodnienia. Tel. 697 414 464

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

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

Region
Us³ugi budowlane, remontowe,
monta¿e. „TOM - SERWIS". Tel. 781
016 125.
Koszenie i rozdrabnianie traw, prasowanie siana. Tel. 661 194 854 lub
94 363 1258

ROLNICTWO

Region
Sprzedam;
- kombajn zbo¿owy, SAMPO 500
FERGUSON ze œcinaczem, stan
dobry;
- kombajn zbo¿owy "CLAAS DOMINATOR 38" ze œcinaczem, stan idealny;
- kombajn zbo¿owy VOLVO 800 ze
œcinaczem, stan dobry.
Tel. 660 010 540

Kupiê gospodarstwo lub grunt
rolny. Tel. 664 944 635

Zaopiekujê siê dzieckiem w £obzie.
Tel.663 376 701
Zatrudnimy do pracy w charakterze listonosza. £obez . 533
302 724, jlisaj@inpost.pl

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
SMORAWINA - 2 pokoje, pow. 35,7mkw parter, bezczynszowe
- CENA 35.000 z³
JEZIERZYCE - 2 pokoje o pow. 37,73mkw, dzia³ka, gara¿
- CENA 62.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65mkw+gara¿, parter
- CENA 120.000 z³
£OBEZ ul. Koœciuszki - kawalerka o pow. 30,4mkw, wysoki parter
- CENA 86.000 z³
LOBEZ ul. Browarna- kawalerka o pow. 30mkw
- CENA 83.000 z³
£OBEZ ul. H. Sawickiej - kawalerka o pow. 38,54mkw
- CENA 95.000 z³ NOWA CENA
£OBEZ - ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje o pow. 53,37mkw
- CENA 180.000 z³
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow.61,4mkw
- CENA 70.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 44,24mkw
- CENA 69.000 z³
£OBEZ (okolica) - 4 pokoje, pow. 68,46mkw
- CENA 110.000 z³
£OBEZ (okolica) - 2 pokoje, pow. 38,63mkw, parter
- CENA 87.000 z³
£OBEZ (okolica) - 3 pokoje, pow. 50,80mkw
- CENA 85.000 z³
RESKO - 2 pokoje, I pietro, pow. 36,10mkw
- CENA 89.000 z³
RESKO - 2 pokoje, pow. 64,04mkw
- CENA 145.000 z³
RESKO - 3 pokoje, pow. 59,40mkw, centrum
- CENA 180.000 z³
RESKO - dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54mkw
- CENA 120.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje o pow. 54,9mkw
- CENA 108.000 z³
RESKO (okolica) - 4 pokoje o pow. 67,7mkw, parter
- CENA 150.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 41,7 mkw
- CENA 79.000 z³
RESKO (okolica) - 2 pokoje, 90,39mkw, dzia³ka
- CENA 153.000 z³
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69mkw
- CENA 105.000 z³
KLÊPCZEWO - 3 pokoje, pow. 61,56mkw
- CENA 150.000 z³
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80mkw, I piêtro
- CENA 135.000 z³
DOBRA - 3 pokoje, pow. 64,5mkw, I piêtro
- CENA 165.000 z³

BIZNES
Powiat gryficki
Docieplanie budynków, profesjonalne pryskanie œcian,
wylewki betonowe. Moja strona: www. zacieraniebetonu.yoyo.pl Tel. 791 074 833

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam Mercedesa 123. Tel. 795
429 655
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Z £OBZA W WIELKI ŒWIAT…
Kilka dni temu zacz¹³em nowy
etap w moim ¿yciu: pomyœlnie zda³em egzaminy na Akademiê Muzyczn¹ im. Karola Lipiñskiego we
Wroc³awiu i dosta³em siê na instrumentalny wydzia³ jazzu i muzyki estradowej. Egzaminy trwa³y trzy dni
i bez w¹tpienia by³y najtrudniejsze
w moim ¿yciu. Zaowocowa³a wieloletnia nauka i szczêœcie do spotykania na swej drodze ciekawych ludzi…
O sobie…
Nazywam siê Piotr Zarecki i
mam 22 lata. Przez cztery pierwsze
lata mojego ¿ycia mieszka³em w
£obzie, niedaleko Przedszkola numer 4. Do dzisiaj mam bardzo mi³e
wspomnienia z tego czasu. Potem
przeprowadzi³em siê z rodzicami do
wsi Karwowo, gdzie mieszkamy do
dzisiaj. Jest to bardzo ³adnie po³o¿ona miejscowoœæ. Jezioro, rzeka
czy nieopodal po³o¿ona góra lotniarzy sprawiaj¹, ¿e niekiedy nie chce
mi siê opuszczaæ domu, kiedy muszê wyjechaæ. Jak chyba ka¿dy ch³opak lubiê od czasu do czasu pograæ
w pi³kê no¿n¹ lub siatkówkê. Jak
mam tylko trochê wolnego czasu
chêtnie biorê ³ódkê i jadê na ryby.
Jednak to jest tylko odskocznia od
mojego codziennego ¿ycia. Pasjonujê siê muzyk¹ i œmia³o mogê powiedzieæ, ¿e jest to moje ca³e ¿ycie,
dla którego jestem w stanie poœwiêciæ bardzo wiele.
Moje pierwsze inspiracje…
Kiedy mia³em 8 lat rodzice zaproponowali mi, abym zapisa³ siê do
Prywatnej Szko³y Gry na Instrumentach Muzycznych u Pañstwa
Stefanowskich w £obzie. Zgodzi³em siê. Moim pierwszym instrumentem by³ keyboard, na którym
gra³em przez 4 lata. Jednak pewnego dnia na koncercie uczniów zobaczy³em, jak na perkusji gra pewna
dziewczyna. Zagra³a takie solo, które do dzisiaj pamiêtam i jestem je w
stanie powtórzyæ. To by³ ten dzieñ,
który zadecydowa³ o moim wyborze
instrumentu. Na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia dosta³em pierwsz¹ perkusjê firmy Amati. ¯a³ujê, ¿e nie mam
zdjêcia swojej miny, jak zobaczy³em to, co stoi w moim pokoju. Moja
pierwsza perkusja by³a czerwona,
mia³a cztery bêbny i trzy talerze. Od
razu siad³em do niej i nie patrz¹c na
godzinê zacz¹³em graæ tak, jak tylko potrafi³em. Jednak prawdziwy
pozytywny szok prze¿y³em, kiedy
poszed³em na pierwsz¹ lekcjê do
pana Grzegorza Stefanowskiego.
Nie mog³em uwierzyæ, ¿e tak mo¿na
graæ. By³o to dla mnie coœ wspania³ego, do czego chêtnie wracam pa-

miêci¹. Po trzech latach nauki wed³ug mnie mia³em prze³om w swojej
grze na bêbnach. Moje solo na koniec roku szkolnego ró¿ni³o siê od
tych wczeœniejszych. Zaowocowa³o
to tym, i¿ pojecha³em z tat¹ do
Szczecina po now¹ perkusjê, która
do dzisiaj towarzyszy mi na wszystkich moich koncertach. Przez kilka
lat, wszystko co tylko uda³o mi siê
zarobiæ, odk³ada³em na nowy talerz
albo dodatkowy bêbenek, by rozszerzyæ mój zestaw perkusyjny.
Z ³obesk¹ Orkiestr¹
po Europie…
W wieku 11 albo 12 lat dosta³em
siê do M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej w £obzie. By³a to niesamowita
trema wejœæ miêdzy dobrze graj¹cych muzyków i graæ razem z nimi.
Orkiestrze dêtej zawdziêczam bardzo du¿¹ czêœæ mojej edukacji muzycznej. Nawi¹za³em tam pierwsze
znajomoœci z muzykami, pozna³em
wiele ciekawych instrumentów, zobaczy³em jak wygl¹da praca w tak
du¿ym zespole oraz zwiedzi³em
bardzo du¿o krajów w Europie, w
tym m. in. W³ochy, Serbiê, Grecjê,
Litwê, £otwê, Estoniê, Rosjê,
Niemcy, Szwecjê, Chorwacjê. Czêste koncertowanie poza granicami
kraju nauczy³y mnie w pewnym
stopniu umiejêtnoœci radzenia sobie
samemu. Musia³em sam zadbaæ o
wiele rzeczy. W orkiestrze na samym pocz¹tku gra³em na tamburynie, marakasach oraz dzwonkach
agogo. Dopiero jak nabra³em troszkê wiêcej obycia za bêbnami mog³em usi¹œæ do zestawu i graæ na
perkusji. Nie by³o to takie ³atwe , aby
po³¹czyæ grê razem ze s³uchaniem
reszty zespo³u. Z perspektywy czasu wiem, ¿e granie w takim zespole
to jest szko³a na ca³e ¿ycie. Du¿o
zawdziêczam by³emu kapelmistrzowi orkiestry panu Bogumi³owi
Winiarskiemu, który pokierowa³
mnie w dobrym kierunku. Po czêœci
to jego zas³uga, ¿e poszed³em do
Szko³y Muzycznej drugiego stopnia
w Koszalinie. Bardzo wiele nauczy³em siê od obecnego kapelmistrza,
czyli od pana Dariusza Ledziona.
Wiem, ¿e zawsze mog³em liczyæ na
wsparcie z jego strony. Czêsto siê
wymienialiœmy pogl¹dami na temat
gry oraz æwiczeñ na instrumencie.
O dwóch szko³ach …
Kiedy poszed³em do LO w
£obzie, w 2006 r., rozpocz¹³em
równie¿ naukê w Pañstwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia im.
Gra¿yny Bacewicz w Koszalinie.
Nie by³o to coœ ³atwego do pogodzenia ze wzglêdu na to, ¿e liceum by³o
w £obzie, a „Muzyk” w Koszalinie.

Czêsto zwalnia³em siê albo po prostu ucieka³em z lekcji w liceum, aby
zd¹¿yæ na poci¹g do szko³y muzycznej. W szkole muzycznej zdawa³em
bez problemu z bardzo dobrymi wynikami. W £obzie nie by³o ju¿ tak
³atwo. Pierwszy rok liceum musia³em powtórzyæ (nie wiem, czy dlatego, ¿e nauczyciele mnie tak lubili
czy przez wyniki w nauce…). Kiedy
zda³em do drugiej klasy historia siê
powtórzy³a i mia³em niezaliczony
kolejny rok. Pamiêtam, jak moi
rodzice siê tym przejêli... Nie by³o
to coœ, co chcieli us³yszeæ, tym bardziej, ¿e z zawodu s¹ nauczycielami. Musia³em zmieniæ szko³ê, je¿eli
chcia³em ukoñczyæ liceum. Dosta³em siê do prywatnego LO, gdzie bez
problemu zda³em maturê. Jednoczeœnie przez 6 lat, kilka razy w tygodniu, doje¿d¿a³em poci¹giem do
szko³y muzycznej w Koszalinie,
dziêki czemu pog³êbia³em swoje zainteresowania muzyczne i... uzbiera³em kilkaset biletów kolejowych.
Pierwsze sukcesy…
Cztery lata temu, kiedy mia³em
18 lat i by³em uczniem szko³y muzycznej w Koszalinie, dosta³em
pierwszy w ¿yciu telefon, który dotyczy³ propozycji zagrania podczas
prawdziwego koncertu; mia³em zagraæ z jednym z lepszych gitarzystów jazzowych w Polsce. Mimo
ma³ego doœwiadczenia na scenie
podj¹³em siê tego. Zagraliœmy
œwietny koncert, po którym uwierzy³em w swoje mo¿liwoœci. Na
kolejny telefon d³ugo nie czeka³em.
Zagra³em z bardzo dobrym skrzypkiem. By³o to po³¹czenie muzyki
klasycznej z jazzem. Nastêpnego
dnia przyjecha³a do Polski œwietna

sopranistka pani Monika Kuczyñska, która koncertowa³a w najlepszych niemieckich operach. Zagraliœmy kilka koncertów o tematyce
musicalowej i operetkowej. Zacz¹³em wiêcej æwiczyæ, co bardzo szybko zaowocowa³o.
Dostawa³em du¿o propozycji,
aby graæ w ró¿nych ciekawych miejscach, a¿ nieoczekiwanie uda³o mi
siê dostaæ do Ba³tyckiego Teatru
Dramatycznego w Koszalinie. Pracowa³em tam w 2010 r. przez rok
jako perkusista. Graliœmy œwietn¹
sztukê pt. „Jesteœmy na wczasach,
czyli polska mi³oœæ”. Uwielbia³em
to graæ ze wzglêdu na repertuar
muzyczny; by³y to przeboje Wojciecha M³ynarskiego. Gra aktorów
by³a przezabawna i ka¿dy spektakl
by³ inny i wnosi³ coœ nowego. By³em
najm³odszy w zespole, przez co
mówili na mnie „M³ody”. Przyzwyczai³em siê do tego, poniewa¿ w
wiêkszoœci zespo³ów, w których
gra³em, by³em najm³odszy.
Pewnego dnia, podczas zajêæ w
Szkole Muzycznej, dosta³em propozycjê, aby graæ na sta³e u bardzo
znanego polskiego tenora - Marka
Torzewskiego. Wszyscy oczywiœcie kojarz¹ go z przebojem zagrzewaj¹cym nasz¹ reprezentacjê do gry
„Do przodu Polsko”. Dziêki wspólnym koncertom pozna³em, jak wygl¹da praca gwiazd, ¿ycie za kulisami oraz jakie s¹ wymagania w stosunku do zespo³u na du¿ych scenach. Przekona³em siê, ¿e muszê do
grania i wystêpów podejœæ jak najbardziej profesjonalnie.
Moi nauczyciele…
Ostatni, czyli szósty, rok szko³y
muzycznej by³ najtrudniejszy, dla-
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tego, ¿e zbli¿a³ siê pañstwowy egzamin. Uda³o mi siê go jednak zaliczyæ
bez wiêkszych problemów. W ten
oto sposób w kwietniu 2012 ukoñczy³em wydzia³ instrumentalny w
Pañstwowej Szkole Muzycznej w
Koszalinie, dostaj¹c tytu³ zawodowego muzyka. W tym miejscu oczywiœcie muszê wspomnieæ o nauczycielach, którzy mnie uczyli. Jestem
im wdziêczny za podejœcie do mnie
i motywowanie do nauki i pracy. Od
¿adnego z nich nie us³ysza³em s³ów
typu: „Ta szko³a nie jest obowi¹zkowa i nie musisz tu chodziæ. Zabierz
papiery i idŸ” (co zdarzy³o mi siê
s³yszeæ w innej placówce). Ka¿dy z
nich wiedzia³, co zrobiæ, aby zmotywowaæ ucznia. Po ka¿dej rozmowie
z nauczycielem wychodzi³o siê z
nastawianiem „Uda mi siê. Dam
radê. Poka¿ê na co mnie staæ”. Moimi nauczycielami od perkusji byli
pan Wojciech Ba³dys, p. Robert
Kwiatkowski i p. £ukasz Lewczak.
To, jak gram, w du¿ej mierze zawdziêczam tym nauczycielom.
Kto mnie wspiera³…
Jednak najwiêksze podziêkowania sk³adam moim rodzicom za trud
i poœwiêcenie w mojej edukacji, która ci¹gle trwa. Bez ich pomocy na
pewno nie by³oby ³atwo osi¹gn¹æ
wielu sukcesów. Nie mogê te¿ zapomnieæ o rodzinie i bliskich osobach,
które mnie ci¹gle wspiera³y. Podziêkowania sk³adam mojemu wujkowi
Witkowi Juncewiczowi. Jest dla
mnie wyj¹tkow¹ osob¹, od której
mogê siê jeszcze du¿o nauczyæ. Cieszê siê, ¿e utrzymujê z kontakt z
moimi przyjació³mi - muzykami:
Dorot¹ Skomorokiewicz i Wojtkiem Roszakiem, mogê od czasu do
czasu spotkaæ siê z nimi i pograæ. Po
ka¿dej rozmowie z Dorot¹ muszê
wzi¹æ ksi¹¿kê i doczytaæ informacje
o muzykach i stylach muzycznych,
poniewa¿ zawsze dowiem siê czegoœ nowego, o czym wczeœniej nie
mia³em pojêcia. Natomiast po grze
z Wojtkiem biorê pa³ki i wiêcej
æwiczê. Uwa¿am go za œwietnego
basistê, który mnie ci¹gle zaskakuje
swoim warsztatem i mam nadziejê,
¿e tego nie zmarnuje. S¹ to osoby,
które potrafi¹ mnie niesamowicie
zmobilizowaæ do pracy.
Nowy etap…
O wszystkich doœwiadczeniach i
przygodach zwi¹zanych z moimi
koncertami lub nauk¹ w szko³ach
móg³bym napisaæ bardzo d³ug¹ (i
chyba nawet ciekaw¹) ksi¹¿kê. Jestem bardzo zadowolony z tego, co
robiê i z tego, jakie podejmujê decyzje. Dla jednych s¹ one s³uszne, dla
innych - niezrozumia³e. Do tej pory
niczego nie ¿a³ujê, poniewa¿ robiê
to, co kocham i czerpiê z tego
ogromn¹ satysfakcjê. Mam nadziejê, ¿e w ten sposób spe³ni¹ siê moje
marzenia…
Piotr Zarecki

Z ¯YCIA POWIATU

Str
Str.. 15

DZIA£A STOWARZYSZENIE
„NASZA KRAINA SIELSKO”
Prace przy realizacji naszego
projektu, pomimo przeszkód, na
jakie natrafiamy, przebiegaj¹
sprawnie. Oczyœciliœmy teren z
odpadów, przysz³y prace oczyszczenia stawu z zaroœli, wstêpna
niwelacja terenu.
W tym tygodniu bêdzie po³o¿ony polbruk na alejce spacerowej, musimy siê spieszyæ z pracami, gdy¿ ¿niwa tu¿, tu¿, a w pracach przy sadzawce anga¿uj¹ siê
g³ównie rolnicy ze swoim sprzêtem.
Ogó³em w pracach bierze
udzia³ oko³o piêtnastu doros³ych
mieszkañców Sielska oraz kilkoro
m³odych (w tym dwie dziewczynki), szkoda, ¿e tylko tylu m³odych
ludzi, a przecie¿ teren ten bêdzie
s³u¿y³ wszystkim mieszkañcom
Sielska!!!
Pozostali cierpliwie czekaj¹ z
rêkoma w kieszeniach (na pewno
boj¹ siê pobrudziæ je w b³ocie) na
fina³.
Jestem dumny z tych, co chc¹
zmieniæ oblicze Sielska, pozosta³ych proszê, by przynajmniej nie
przeszkadzali nam, je¿eli nie chc¹
mieæ swojego udzia³u.
Zwracamy siê do Pañstwa z
proœb¹ o w³¹czenie siê czynnie do
inicjatywy naszego projektu. Liczymy na zrozumienie i Pañstwa
wsparcie finansowe, bowiem do
realizacji i rozliczenia zadania
wymagany jest wk³ad w³asny, którego jako stowarzyszenie nie posiadamy. Wszystkie uzyskane
œrodki finansowe zostan¹ wykorzystane zgodnie z ide¹ jaka nam
przyœwieca i na któr¹ siê powo³ujemy pisz¹c te s³owa.
Jeœli zechc¹ Pañstwo pomóc
prosimy o wp³atê na konto stowarzyszenia:
Nr 70 - 1240 - 3871 - 1111 0010 - 3135 - 9060 z dopiskiem
„SADZAWKA”
lub te¿ dokonywaæ wp³at gotówkowych w siedzibie stowarzyszenia: Sielsko 70, na co darczyñca otrzymana potwierdzenie
wp³aty.
Mieczys³aw Kotwicki
Prezes Stowarzyszenia
SIELSKO 20,
73-155 WÊGORZYNO
NIP 2530309522,
REGON 320797806
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Radowia pierwszym
sparingpartnerem
Sarmaty
Pi³karze Sarmaty Dobra, którzy 9 lipca treningiem na stadionie w Dobrej rozpoczêli przygotowania do rundy jesiennej sezonu 2012/2013, ju¿ 12 lipca na stadionie w Radowie Ma³ym rozegrali swój pierwszy mecz sparingowy.

ros³aw Jaszczuk, jak to czêsto bywa
w meczach przygotowawczych, postanowi³ w tym meczu sprawdziæ
wszystkich dostêpnych zawodników i od pocz¹tku w Sarmacie zagra³o szeœciu "m³odzie¿owców"
(urodzonych w roku 1992 i m³odszych).

Przeciwnik dru¿yna Radowii
Radowo Ma³e, tegoroczny beniaminek regionalnej okrêgówki, gra³a
bardzo ambitnie od samego pocz¹tku i przez ok. 20 minut mia³a przewagê w polu, i mimo, i¿ pierwsza
po³owa zakoñczy³a siê remisem 2:2,
to gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie. W 58 min. na
boisku pojawi³ siê graj¹cy trener
Sarmaty Damian Padziñski i po niespe³na minutowym pobycie na boisku strzeli³ bramkê dla Sarmaty na
3:2. W koñcówce meczu kolejn¹
bramkê dla Sarmaty strzeli³ Krzysztof Szkup i pierwszy sparing Sarmaty zakoñczy³ siê jego zwyciêstwem
4:2. Sarmata w przekroju ca³ego
meczu wypracowa³ znacznie wiêcej
sytuacji bramkowych. Duet trenerski Sarmaty Damian Padziñski i Ja-

Radowia Radowo Ma³e - Sarmata Dobra 2:4 (2:2)
Bramki dla Sarmaty: Wojciech
GuŸniczak, Zdzis³aw Szw¹der, Damian Padziñski i Krzysztof Szkup.
Sk³ad Sarmaty: Rafa³ Barden
(46' Grzegorz Buczma), Pawe³ Drapikowski (46' Arkadiusz Paw³owski), Damian Dzierbicki, zawodnik
testowany, Mateusz Dzierbicki,
Zdzis³aw Szw¹der, Wojciech Bonifrowski (75' Jaros³aw Jaszczuk),
Marcin Miklas (58' Damian Padziñski), Daniel Olejniczak, Krzysztof
Szkup, Wojciech GuŸniczak.
Nie odby³ siê, planowany na 15
lipca, mecz sparingowy z Piastem
Chociwel, gdy¿ boisko po ostatnich
ulewnych opadach zosta³o dos³ownie zalane wod¹.
estan

Ju¿ zaplanuj wypad do Dobrej

Szykuj¹ siê do 13 Jarmarku
Doberskiego
(DOBRA) Przed nami ju¿ 13
edycja popularnej zabawy kulturalno – rozrywkowej zwanej Jarmarkiem Doberskim.
Rozbudowany program, w którym znajd¹ Pañstwo elementy sportowe (Biegi Uliczne, Prze³ajowy
Wyœcig Rowerowy) i kulturalne, w
postaci a¿ czterech przedstawieñ
teatralnych (w pi¹tek: „Królewna
Œnie¿ka”, a w sobotê: „Pinokio”,
„Pch³a Szachrajka” oraz na podzamczu rycerze odegraj¹ sztukê pn: „Opowieœci przy Karczemnym Stole”).
Rywalizacja, to kolejna rzecz,
³¹cz¹ca nasze sceny z publicznoœci¹.
W pi¹tek warto bêdzie pojawiæ siê
bardzo spragnionym na Rynku Miejskim - otó¿ przygotowaliœmy dla
Pañstwa upojn¹ konkurencjê o wiele
mówi¹cej nazwie: „Mistrzostwa
Europy w Piciu Soku Grejpfrutowego” – mo¿e w³aœnie TY zostaniesz
mistrzem? Natomiast w sobotê po
raz kolejny w szranki stan¹ „kie³baso¿ercy”, którzy bêd¹ próbowaæ zdetronizowaæ dominatora z Wêgorzyna w osobie p. Bogus³awa Tabora,
który od dwóch lat nie pozostawia
nikomu z³udzeñ, kto jest mistrzem w
Mistrzostwach Europy w Jedzeniu
Kie³basy Doberskiej. We wszystkich konkurencjach czekaj¹ atrak-

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ TRAMPKARZY
SPORTOW¥ ATRAKCJ¥ „DNI £OBZA”
W sobotê 30 czerwca 2012r. na
stadionie w £obzie z okazji „Dni
£obza” a tak¿e jako kolejn¹ edycjê tradycyjnego Memoria³u Miko³aja Kondratowicza Urz¹d
Miejski zorganizowa³ Turniej
Trampkarzy o Puchar Burmistrza £obza.
W turnieju uczestniczy³o 10 zespo³ów. Rywalizacja odbywa³a siê
w dwóch kategoriach wiekowych:
starszej „Orlików” (roczniki 1998/
99) i m³odszej „¯aków” (roczniki
2000/01).
W turnieju „¯aków” uczestniczy³y cztery dru¿yny: B³êkitni i Kluczewia ze Stargardu oraz £obuziaki
i £obuzianki z £obza (zespó³ dziewcz¹t). W tej kategorii wiekowej nasi
goœcie ze Stargardu zademonstrowali bardzo wysoki poziom. O zwyciêstwie zespo³u B³êkitnych w zaciêtej rywalizacji z Kluczewi¹ przes¹dzi³a jedna bramka zdobyta w
meczu bezpoœrednim z rywalem zza
„miedzy”. W pozosta³ych meczach
pad³y nastêpuj¹ce wyniki: £obuzia-

ki-B³êkitni 0:8, £obuziaki – Kluczewia 0:8, £obuzianki-£obuziaki
0:5, B³êkitni-£obuziaki 7:1i £obuzianki-Kluczewia 0:4. Wystêp
dziewczêcego zespo³u jest ich debiutem i czwarte miejsce z silnymi
zespo³ami ch³opców nie ostudzi na
pewno ich du¿ego zapa³u do pi³ki
no¿nej.
W kategorii „Orlików” uczestniczy³o 6 dru¿yn i by³ to prawdziwy
maraton trwaj¹cy od godz. 12,00 do
16,30. W tej kategorii uczestniczy³y
trzy zespo³y „Salosu” Szczecin w
tym z rocznika 1997 startuj¹cy poza
konkursem oraz B³êkitnych, Kluczewii ze Stargardu i £obuziaków.
£obuziaki graj¹cy w sk³adzie: Patryk W³óka na bramce oraz w polu:
Mateusz Knapek, Mateusz W¹troba, Marcel Smoliñski, Pawe³ Paw³owski, Wojtek B³yszko, Dawid
Urbañski, Pawe³ Ksi¹¿czyk, Rafa³
Wargocki, B³a¿ej Maduñ, Marceli
Œniadecki, £ukasz Loba, Emil Kó³kiewicz (rezerwowy bramkarz). O
pierwsze miejsce rywalizowa³y bardzo zaciêcie trzy zespo³y: B³êkit-
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nych, Kluczevii i £obuziaków. O
ostatecznej kolejnoœci zadecydowa³ ostatni w turnieju pojedynek
pomiêdzy zespo³em Kluczevii i
£obuziaków, w którym to £obuziaki stracili jedyn¹ bramkê w Turnieju. O wyrównanej rywalizacji
œwiadczy fakt, ¿e pora¿ka 1:0 zadecydowa³a o zajêciu przez zespó³
£obuziaków dopiero trzeciego
miejsca w Turnieju. W pozosta³ych
meczach £obuziaki: wygra³y 1:0 z
Salosem I, 4:0 z Salosem II, 1:0 z
Salosem 97 i zremisowa³y 0:0 z
B³êkitnymi.
Poza zdobyciem trzeciego miejsca w turnieju, naszych pi³karzy
wyró¿niono te¿ indywidualnie: Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Patryk W³óka ( wpuœci³ tylko 1
bramkê), najlepszym strzelcem turnieju z czterema bramkami Wojciech B³yszko.
Turniej ogl¹da³o liczne grono
sympatyków pi³ki no¿nej w tym
bardzo znany by³y pi³karz, by³y reprezentant Polski Pan Miros³aw
Okoñski.
TS

cyjne nagrody oraz tytu³ mistrza i
splendor na ca³y rok.
Nie lada gratka szykuje siê dla fanów muzyki rozrywkowej. Otó¿ w
pi¹tek imprezê nakrêci Radio
„ESKA”, a póŸniej wyst¹pi¹: „Trzeci Wymiar”, „Mesajah” & „Natural
Dread Killaz”. Po nich dyskotekê
poprowadzi znany na doberskiej
scenie DJ Mrozik. W sobotê dla
m³odszej i starszej czêœci publicznoœci zagraj¹ „Weso³e Gospodynie”,
„The Band Stargard”, „¯uki”, „Allside” oraz kolejny raz parkiet rozgrzeje DJ Mrozik.
Oczywiœcie poza wymienionymi
wydarzeniami pojawi¹ siê inne
atrakcje jak np.: przeja¿d¿ki konne,
stoiska rêkodzielnicze, weso³e miasteczko, smako³yki tradycyjne, byk
rodeo, gokarty, strzelnice i wiele innych. W tym roku oprócz dwóch
scen (G³ównej i Œredniowiecznej)
pojawi siê impreza towarzysz¹ca pn.
„Piknik Dobroczynny”, na którym
bêdzie mo¿na przejechaæ siê samochodami terenowymi oraz motocyklami i tym samym wesprzeæ chor¹
na mukowiscydozê Patrycjê Jadwi¿yc.
Jako organizatorzy uwa¿amy, ¿e
nie warto w tym czasie siedzieæ w
domu Do zobaczenia. Wiêcej na:
www.jarmarkdoberski.pl

Podziêkowanie
Zarz¹d Stowarzyszenia na
Rzecz Pomocy Rodzinie „Arka”
w Resku, uprzejmie dziêkuje
wszystkim mieszkañcom miasta
i gminy, za sk³adanie u¿ywanej
odzie¿y do kontenerów „Arki”,
ustawionych w naszym mieœcie.
Odzie¿ ta jest nieodp³atnie
przekazywana wszystkim potrzebuj¹cym
mieszkañcom,
zg³aszaj¹cym siê do Stowarzyszenia.
Zarz¹d jednoczeœnie informuje, ¿e firma dzia³aj¹ca pod
nazw¹ Polskie Towarzystwo Pomocy Humanitarnej „Dar”oraz
inne firmy podszywaj¹ce siê pod
„Caritas Polska” lub „Czerwony
Krzy¿”, które rozprowadzaj¹
ulotki zachêcaj¹ce do oddawania odzie¿y i pod pozorem akcji
charytatywnej zbieraj¹ i sprzedaj¹ u¿ywan¹ odzie¿, s¹ firmami, które nie posiadaj¹ stosownych zezwoleñ na zbiórkê odzie¿y.
Zarz¹d „Arki”

INFORMACJE
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Osy w wentylacji
8 lipca stra¿acy w £obza zostali
wezwani do usuniêcia gniazda os,
które zagnieŸdzi³y siê w przewodzie
wentylacyjnym w budynku przy ul.
Strumykowej. Stra¿acy warunkowo
udzielili pomocy mieszkañcom i
gniazdo os osunêli. W dzia³aniach
wziê³o udzia³ 4 stra¿aków z JRG
£obez
Obecnie stra¿ po¿arna nie zajmuje siê ju¿ usuwaniem owadów.
Zadanie to wykonuj¹ firmy prywatne. Jedna z takich firm znajduje siê
w Dobrej. Trudno w sumie stwierdziæ, kto i gdzie zajmuje siê tymi
kwestiami, albowiem firmy takie nie
og³aszaj¹ siê, a szkoda. Albowiem
w³aœnie nasta³ sezon na osy, niebawem i na szerszenie. Za bezpieczeñstwo w budynkach mieszkalnych
odpowiada w³aœciciel. Pozostaje
znalezienie firmy albo usuwanie na
w³asn¹ rêkê, co nie jest wskazane
szczególnie dla osób, które nie posiadaj¹ odpowiednich zabezpieczeñ i wiedzy.

Drzewo na jezdni
8 lipca o godz. 22.20 w Resku
silny wiatr przewróci³ drzewo na ul.
Chopina. 5 stra¿aków z OSP Resko
podjê³o dzia³ania w celu jego pociêcia i usuniêcia. Po szybkiej i sprawnej akcji ruch na tej ulicy zosta³
udro¿niony.

Po¿ar stodo³y
Prawie 7 godzin stra¿acy walczyli z po¿arem, jaki wybuch w
Runowie Pomorskim.
9 lipca o godz. 0.39 stra¿ po¿ar-

na zosta³a powiadomiona o po¿arze
stodo³y w Runowie Pomorskim. Do
dzia³añ ratowniczo-gasniczych wyruszy³o ³¹cznie 6 jednostek: 3 z
£obza z oœmioma stra¿akami oraz 3
z Wêgorzyna i Runowa Pomorskiego z 16 ochotnikami. Dzia³ania stra¿y polega³y nie tylko na gaszeniu
po¿aru, ale i ratowaniu obiektów
przyleg³ych do pal¹cego siê budynku. Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze
trwa³y do godziny 7.34.
Spaleniu uleg³a konstrukcja stodo³y, kombajn ziemniaczany, trak,
krajzega, przyczepa samochodowa.
£¹czne straty wstêpnie oszacowano
na oko³o 300 tys. z³, w tym budynki
na oko³o 200 tys. z³. Mienia uratowano na oko³o 200 tys. z³.
W tym samym dniu o godz.
18.29 6 stra¿aków z OSP Wêgorzyno ponownie wyruszy³o do stodo³y
w Runowie Pomorskim, aby dogasiæ po¿ar. Okaza³o siê, ¿e wieczorem zaczê³y paliæ siê pozosta³oœci
siana i s³omy.
Przyczyna po¿aru nie jest ustalona.

Drzewo na samochodzie
11 lipca o godz. 18.37 w Starogardzie na samochód ciê¿arowy
marki Renault Magnum upad³o
drzewo. Na szczêœcie kierowcy nie
odniós³ ¿adnych obra¿eñ, pojazd
opuœci³ o w³asnych si³ach. Pomocy
udzieli³o czterech stra¿akow z JRG
£obez, którzy na miejscu pociêli i
usunêli drzewo.
12 lipca z kolei 6 po¿arników z
OSP Wêgorzyno usuwa³o konar z
drogi w Sarnikierzu.

Uderzy³a w drzewo
10 lipca o godzinie 10:15 na drodze £abuñ Wielki – D¹bie p. Agnieszka W. kieruj¹c samochodem osobowy
marki Peugeot na prostym odcinku
drogi chc¹c omin¹æ zwierzynê, która
wybieg³a na drogê wpad³a w poœlizg
i uderzy³a w drzewo. Kieruj¹ca pojazdem odnios³a ogólne obra¿enia i pot³uczenia. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.
Kradzie¿ z w³amaniem
W Resku na ul. Wojska Polskiego
nieznany sprawca dosta³ siê do wnêtrza stacji „Bliska” u¿ywaj¹c nieznanych narzêdzi. Zabra³ 50 sztang papierosów ró¿nych marek o wartoœci
5.000 z³.
Uszkodzi³ podwozie
11 lipca o godzinie 11.50 na drodze Przemys³aw – Starogard p. Micha³ P. kieruj¹c samochodem marki
Fiat zmusi³ nadje¿d¿aj¹cego z naprzeciwka Wojciecha T., kieruj¹cego
samochodem marki Ford, do zjechania na pobocze, w wyniku czego kieruj¹cy pojazdem zjecha³ do przydro¿nego rowu i uszkodzi³ podwozie pojazdu. Nikomu nic siê nie sta³o.
Uderzy³ w konar drzewa
11 lipca na drodze Starogard
£obeski – Resko o godzinie 18.30 pan
Adam P. uderzy³ w konar drzewa kieruj¹c samochodem marki Renault.
Drzewo przewróci³o siê bezpoœrednio przed pojazdem, przez co kieruj¹cy nie mia³ mo¿liwoœci unikniêcia
uderzenia w nie.
Ukrad³ 700 euro
12 lipca na ul. Kolejowej w
£obzie dokona³ w³amania do miesz-

Tam polepszyli, tu pogorszyli
(£OBEZ) Chyba zbyt czêsto u nas zdarza siê,
¿e jak ktoœ chce coœ poprawiæ w jednym miejscu,
to pogarsza w innym lub utrudnia ¿ycie komuœ
innemu. Tak sta³o siê po remoncie ³¹cznika miêdzy ulicami Niepodleg³oœci i Ogrodow¹.
Urz¹d chcia³ poprawiæ ³¹cznik, krótki odcinek
drogi miêdzy ulic¹ Ogrodow¹, a Niepodleg³oœci,
przy której znajduje siê NZOZ. Nie zwa¿aj¹c na
uwagi mieszkañców ul. Ogrodowej, po prostu po³o¿ono kostkê brukow¹ na star¹ kostkê, podnosz¹c ten
odcinek doœæ wysoko. Spowodowa³o to zatamowanie odp³ywu wody deszczowej z ulicy, która nie ma
kanalizacji deszczowej i po sobotnim deszczu od
razu na tej ulicy pojawi³a siê wielka ka³u¿a.
Mieszkañcy sarkastycznie apeluj¹, by teraz podnieœæ nawierzchniê ulicy Ogrodowej. Obawiaj¹ siê,
¿e jak przyjdzie zima i ka³u¿a zamarznie, to bêdzie
tu jazda „bez trzymanki”. A mówili, tylko nikt nie
chcia³ s³uchaæ.
KAR
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kania po uprzednim wybiciu szyby.
Nastêpnie sprawca wszed³ do œrodka,
dokona³ kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 700 euro oraz bi¿uteriê. Straty
poniós³ Mariusz R. mieszkaniec
£obza.
W sobotê 14 lipca sprawca –
Mateusz C. zosta³ zatrzymany.
Sprawca przyzna³ siê do stawianych
zarzutów. Czêœæ mienia uda³o siê
odzyskaæ.
NietrzeŸwy kieruj¹cy
ci¹gnikiem
13 lipca na trasie Winniki – Cieszyno Tadeusz B. kierowa³ ci¹gnikiem znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci (1,49 mlg alkoholu w wydychanym powietrzu). Kierowca ci¹gnika w trakcie wymijania na ³uku
drogi zjecha³ na przeciwleg³y pas i
uderzy³ w przód prawid³owo jad¹cego pojazdu Opel Omega. Tadeusz B.
nie posiada³ uprawnieñ do kierowania ci¹gnikiem wraz ze sprzêtem rolniczym.
Usi³owanie kradzie¿y
14 lipca w miejscowoœci Mieszewo Daniel K. po wypchniêciu okna
pomieszczenia gospodarczego dosta³
siê do œrodka, sk¹d w celu przyw³aszczenia próbowa³ zabraæ poro¿a jelenia. Wartoœæ przez pokrzywdzonego
Marka W. zosta³a wyceniona na 90 z³.
Sprawca zosta³ sp³oszony przez pokrzywdzonego.
Próba w³amania do biura
nieruchomoœci
15 lipca na ul. Niepodleg³oœci w
£obzie nieznany sprawca próbowa³
wywa¿yæ drzwi biura nieruchomoœci
MK Kwadrat. Sprawca celu nie
osi¹gn¹³ poniewa¿ w biurze w³¹czy³
siê alarm.
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Zapiski z pamiêci (cz. 11)

Galeria tygodnika
Œlub El¿biety i Damiana

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

WIZYTÓWKI
WYDRUKI PRAC DYPLOMOWYCH, BINDOWANIE - TANIO

£obez ul. S³owackiego 6
tel. 512 138 349

Pierwszy sp³yw Reg¹
Dawno temu, gdy Rega wygl¹da³a dziko i zaniedbanie, grupa ch³opaków z Koœciuszki (róg Segala), a
mo¿e jeszcze Mostowa, zorganizowa³a pierwszy, nieformalny sp³yw
Reg¹. Do sp³ywu pos³u¿y³y wielokrotnie ³atane tzw. ³ata na ³acie, ró¿nej wielkoœci dêtki. Im dêtka by³a
wiêksza, tym jej w³aœciciel cieszy³
siê wiêkszym szacunkiem, z tego
wzglêdu, ¿e na pok³ad móg³ wzi¹æ
pasa¿era lub dwóch. Zdobycie takiej
³atanej dêtki nie by³o spraw¹ ³atw¹,
gdy¿ by³ to towar niezwykle deficytowy. Pierwszy sp³yw nie by³ zbyt
liczny, coœ ok. 3-4 dêtki i 4-6 ch³opaków. Sp³yw zaczyna³ siê z Pla¿y Gaworów. Nie wiecie pañstwo gdzie to
jest? To proste, naprzeciw obecnego
targowiska. Na ma³ej dêtce, takiej od
samochodu osobowego, p³ynê³o siê
na le¿¹co. I takie dêtki najczêœciej
by³y nasz¹ w³asnoœci¹ lub któregoœ z
ojców. Ojcowie najczêœciej nie byli
œwiadomi, ¿e s¹ wspó³organizatorami takiego sp³ywu. Na wiêkszych
dêtkach, np. od Ciapka, na siedz¹co
p³ynê³o nawet do 4 ch³opaków. Nurt
Regi latem toczy siê powoli, wiêc
sp³yw do mostku za Parkiem Leœnym trwa³ ponad 2 godziny. Zaroœniêta wodnymi roœlinami rzeka, cisza przerywana nag³ym ³oskotem
zrywaj¹cej siê do lotu kaczki krzy¿ówki, œmigaj¹ce sprzed dêtki cienie, niekiedy nawet du¿ych ryb,
urozmaica³y te wyprawy. By³o to coœ
piêknego i bardzo uroczystego. W
czasie takiego sp³ywu czu³em siê
wyciszony i skupiony.
Myœlê, ¿e ch³opaki odczuwali
podobne emocje, gdy¿ nikt nie rozrabia³ i nie zak³óca³ tej uroczystej
ciszy. Od mostku na wyœcigi biegiem
toczyliœmy na zmianê dêtki na Miejskie (teraz Dybrzno). Gdy o 15. jecha³a ciuchajka do £obza, a nawet
gdy ju¿ j¹ by³o s³ychaæ z daleka,
wiêkszoœæ z nas na wyœcigi zasuwa³a biegiem do domu, aby na podwórku byæ tu¿ przed którymœ z rodziców.
Kto nie zd¹¿y³, móg³ byæ surowo
ukarany za szwendanie siê nie wiadomo gdzie.
Pla¿a Gaworów
Nasza ulica mia³a do swojej wy³¹cznej dyspozycji Pla¿ê Gaworów.
By³a to bardzo niewielka pla¿a. Mia³a nie wiêcej jak 5-6 m d³ugoœci i 1,5
m szerokoœci. W³aœciwie pla¿a nie
by³a nam do niczego potrzebna, najwy¿ej aby gdzieœ rzuciæ w biegu
nasze. Nam wystarcza³a tylko woda.
Przy brzegu nawet p³ytka, a dalej
by³o do 2 m g³êbokoœci. Z lewej strony pla¿y by³ te¿ solidny pomost.
D³ugi ze 2 metry, szeroki na nieca³y
metr, ale wysoki na 1,5 m. Tam po raz
pierwszy przep³yn¹³em na drugi
brzeg Regi. A by³o to tak. Ktoœ przy-

niós³ z sob¹ doœæ grube gumowe
kó³ko z cienkim dr¹¿kiem na wylot.
£apa³o siê dwoma rêkami za dr¹¿ek,
rzuca³o na wodê wyprostowanymi
rêkami i cia³em i machaj¹c mocno
nogami p³ynê³o siê na drugi brzeg.
Ten, który przep³yn¹³, przerzuca³
kó³ko z powrotem, aby nastêpny
móg³ w ten sposób przep³yn¹æ. Gdy
by³o nas ju¿ kilkunastu na tamtym
brzegu, któryœ tchórzliwy dowcipniœ
zatrzyma³ kó³ko i nie przep³yn¹³ do
nas. Mieliœmy dwa wybory, przep³yn¹æ samodzielnie lub dra³owaæ do
mostu. Ci co czuli siê na si³ach przep³ynêli z powrotem, a ci co nie potrafili, przeszli przez most. Dowcipnisia ju¿ nie zastaliœmy.
£obeskie pla¿e, nasza druga
Nasza ulica korzysta³a tak¿e z
pla¿y naprzeciwko pla¿y B³yszków.
By³ to kawa³ piaszczystego brzegu z
nieg³êbokim nurtem Regi i z olbrzymim g³azem poœrodku. Ten g³az by³
kuŸni¹ ³obeskich p³ywaków. Dochodzi³o siê do niego, wchodzi³o na
niego i skaka³o na g³ówkê z pr¹dem
wody. Na tej pla¿y mo¿na te¿ by³o
po³apaæ ryby. Bra³y tam p³ocie, jazie,
kie³bie. Na s³oik ³apaliœmy piskorze.
Z t¹ pla¿¹ wi¹¿e siê te¿ moja
przygoda z prawem. Wiadomo jak to
jest. Doroœli ucz¹ dzieci, ¿e kradzie¿
nie pop³aca, ¿e jest czynem zakazanym i z³ym. I ci doroœli co jakiœ czas
nam dzieciom t³umacz¹, ¿e znaleŸli,
¿e za³atwili, ¿e kupili po okazyjnej
cenie itp. brednie. Do tej pla¿y przylega³a dzia³ka p. Rysia. Na jej obrze¿u od strony pla¿y ros³y kalarepy.
Koledzy z którymi akurat siê k¹pa³em wyrwali kilka tych kalarep i
jedn¹ dosta³em ja. Nie da³em siê d³ugo prosiæ, pomimo, ¿e niedaleko
mia³em swoj¹ dzia³kê z piêkniejsz¹
ni¿ ta kalarep¹. Niestety, nie mog³em
siê pochwaliæ przed kolegami tym
faktem, gdy¿ moje te¿ by pad³y
³upem nawet bez mojej wiedzy. Kilka dni póŸniej mama poinformowa³a nas, ¿e przygotowa³a nam, to jest
mnie i mojemu bratu, torbê dziadówkê z ró¿nymi s³oikami (ogórkami,
rybami, grzybami), które to wiktua³y
zaniesiemy p. Rysiowi, przeprosimy
go za kradzie¿ kalarep. I doda³a: tylko wróæcie ze s³oikami, to z wami
pogadam inaczej. Brat próbowa³ coœ
t³umaczyæ mamie, ¿e on o niczym
nie wie i nie musi nigdzie chodziæ,
ale z nasz¹ mam¹ w tym momencie
nie by³o o czym mówiæ. Poszliœmy.
Pan Rysiu przeprosiny przyj¹³, nawet nic nie glêdzi³, ale s³oików za
Chiny nie chcia³ przyj¹æ. My z bratem na kolana i dawaj mu t³umaczyæ,
¿e mama kaza³a i tak musi byæ. S³oiki
na nasze szczêœcie przyj¹³. Od tamtej pory staram siê unikaæ okazji,
wzi¹tek, znalezionych rzeczy i jak
by tego nie nazywa³.
WP

