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Magazyn bezdomnych

(£OBEZ). Gmina £obez nie ma
PSZOK-u z prawdziwego zdarzenia,
jednak tymczasowo tak¹ rolê spe³nia
plac w Prusinowie, do którego
mieszkañcy ju¿ przywo¿¹ swoje odpady.

Radni oceniali pracê
burmistrza w roku
ubieg³ym

„Wykona³eœ
ch³opie bud¿et
- masz kwiatka”
S¹ pieni¹dze na
oczyszczalniê
Bêd¹ wy¿sze
op³aty za wodê?
(£OBEZ). W nieczynnym magazynie ju¿ na wiosnê osobliw¹ noclegowniê
zorganizowali sobie bezdomni. Stare fotele i sofy wystawione s¹ na zewn¹trz.
W œrodku fetor i bezdomni wœród sterty starych ubrañ i œmieci.

Biuro reklamy
Tygodnika £obeskiego

Tel. 91 39 73 730
Tel. 504 042 532
email: wppp1@wp.pl

CMYK

Zak³ad
Tokarsko-Œlusarski
Us³ugi œlusarskie
Us³ugi tokarskie
Dorabianie czêœci do maszyn
Ryszard Dawidejt
£obez, ul. Krzywoustego 32
Tel. 888 383 948

Spotkanie
pokoleñ w Resku

Festyn
w Mieszewie
Sydonia
z histori¹
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Kazimierz Rynkiewicz
Moje zainteresowanie wzbudzi³a
krótka relacja z sesji absolutoryjnej
w £obzie, na której oceniano pracê
burmistrza. RIO wydaj¹c opinie o
wykonaniu bud¿etów gmin zastrzega, ¿e opiniuje je pod wzglêdem formalnym i finansowym, a wszelkie
inne oceny pozostawia radnym.
Zdarza siê wiêc, ¿e te oceny siê rozmijaj¹, bo sama sprawozdawczoœæ
ksiêgowa ma siê czêsto nijak do
¿ycia mieszkañców i ich oceny swoich w³odarzy. Zwróci³em uwagê na
polemikê radnej Heleny Szwemmer z
radnym Januszem Skrobiñskim, która go wyraŸnie postponowa³a, karc¹c go za zarzuty w stosunku do
burmistrza o zanik imprez rozrywkowych w £obzie w roku ubieg³ym.
Stwierdzi³a, ¿e ona igrzyskami zajmowaæ siê nie bêdzie, ale bêdzie
walczyæ o to, by nam przyby³o chleba. P³onê z ciekawoœci, co to oznacza

Ukrad³ kowad³o i imad³o
7/8 lipca w Radowie Wielkim nieznany sprawca skrad³ z terenu posesji kowad³o u¿ywane, imad³o u¿ywane oraz pompê zanurzeniow¹ wraz z
15.metrowym wê¿em o ³¹cznej wartoœci 550 z³ na szkodê Janiny P.

Z DRUGIEJ STRONY

Komu przybywa, a komu ubywa
w ustach radnej i czy to aby nie oznacza, ¿e przyby³y nam w radzie dwie
piersi do os³aniania burmistrza
przed krytyk¹. Bo jak odczytaæ domaganie siê ujawnienia nazwisk radnych z Komisji Rewizyjnej, którzy
wstrzymali siê od g³osu przy wniosku absolutoryjnym? Radny Henryk Stankiewicz odmówi³ ich ujawnienia, w czym nie mia³ racji, bo np.
w radzie w Z³ocieñcu przy uchwa³ach, tak jak w sejmie, publikowany
jest imienny wykaz g³osowania nad
ka¿d¹ uchwa³¹, by mieszkañcy mogli dowiedzieæ siê, kto jakie zaj¹³ stanowisko w danej sprawie. Ale byæ
mo¿e dictum pani Heleny tak zaskoczy³o pana Henryka, ¿e zapomnia³ o
tym przywileju mieszkañców. Pozostaj¹c w ciekawoœci co do planów i
pomys³ów pani Heleny w sprawie
walki o to, by nam przyby³o chleba,
¿yczy³bym sobie, aby pomyœla³a
czasami o tym, aby go nie uby³o. Bo
tak to jest, ¿e jednym przybywa, a
innym w tym czasie ubywa. Prawie w
tym samym czasie, gdy radna Helena Szwemmer mówi³a, ¿e ona igrzyskami zajmowaæ siê nie bêdzie, na
starym boisku trwa³y one w najlepsze, z zapewne drog¹ grup¹ Pectus,
fajerwerkami i dyskotek¹ na zwieñczenie. Zachêcam radn¹, by na nastêpnej sesji zapyta³a o te koszty, bo

mam wra¿enie, ¿e nam z kasy trochê
uby³o. O te trochê proszê uprzejmie
zapytaæ.
Nie ¿e siê droczê z pani¹ Helen¹,
któr¹ ceniê za znajomoœæ finansów,
ale chcê, by zwróci³a wiêksz¹ uwagê
na to, ¿e nasza rzeczywistoœæ zawiera w sobie ró¿ne paradoksy, nieznane w innych gospodarkach. Na
przyk³ad taki, ¿e chleba mo¿e przybywaæ, a jednoczeœnie ubywaæ. Na
przyk³ad burmistrzowi w oœwiadczeniu maj¹tkowym za rok ubieg³y przyby³o z tytu³u zatrudnienia w urzêdzie
40 tys. z³, ale nie wiadomo dlaczego,
bo nie rozpisa³ tego. Podobnie pani
sekretarz gminy i wielu innym urzêdnikom. A na przyk³ad taki sklepikarz
pracuje po 14 godzin, œwi¹tek, pi¹tek i niedzielê, walczy o to, by chleba
przyby³o, a mu ubywa. I w koñcu
zamyka sklep. Ale póki walczy³, to
chleba przybywa³o, ale niekoniecznie jemu. Dopóki walczy³, produkowa³ podatki, by utrzymaæ te wszystkie urzêdy i instytucje. I ta ogólna
pula ros³a, gdyby patrzeæ przez pryzmat bud¿etu, bo co roku jest wiêkszy, za co przecie¿ chwali siê burmistrza (wykona³eœ ch³opie bud¿et, to
masz kwiatka). Ale – nawi¹zuj¹c do
owego paradoksu – ilu w tym samym
czasie uby³o. Spada rentownoœæ
firm, ale rosn¹ podatki. Jedna z naj-

biedniejszych gmin ma jedne z najwy¿szych podatków, o czym wielokrotnie pisaliœmy. 25 procent lokatorów komunalnych nie p³aci czynszów, zad³u¿enie to oko³o 660 tys. z³.
Ustanowiony w £obzie monopol na
wodê i œcieki nie pozwoli³ urealniæ
cen. Teraz podwy¿ka za œmieci. Znajoma doje¿d¿a do Œwidwina do pracy, bo zamknê³a siê szwalnia w
£obzie. Ale zatrudniono dwóch asystentów rodziny w OPS, zatrudnienie w hali sportowej jest niema³e, do
tego zwiêkszono zatrudnienie w
domu kultury. ¯eby by³o œmieszniej,
dyrektor tego¿ domu kultury og³osi³
publicznie, a przewodnicz¹cy rady
potwierdzi³, ¿e bêd¹c na Bia³orusi
agitowa³ tamtejszych przedsiêbiorców, by inwestowali w £obzie. Pani
Heleno, by³em tydzieñ na Bia³orusi
i przygl¹da³em siê jej systemowi,
wiêc nie wiem, czy œmiaæ siê, czy
p³akaæ. Dyrektor domu kultury wyprawia siê, by œci¹gaæ przedsiêbiorców z Bia³orusi, których tam nie ma,
a radni siedz¹ na komisji i cmokaj¹, ¿e
nie by³o mieszkañców na Festiwalu
Orkiestr w £obzie. No jak pani Heleno, œmiaæ siê, czy p³akaæ? Panu dyrektorowi przyby³o – wra¿eñ z zagranicznych woja¿y, i do tego nagroda
roczna. Komuœ musia³o ubyæ. Przecie¿ to system naczyñ po³¹czonych.
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Dozór policyjny
8 lipca w Wêgorzynie Pawe³ K. lat
36 podejrzany za groŸby karalne i
naruszenie miru domowego dosta³
dozór policyjny.

Adres redakcji:
73-150 £obez, ul. S³owackiego 6,
tel./fax (91) 3973730.
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Zdemontowa³ transformator
8 lipca w £abuniu po uprzednim
demonta¿u transformatora nieznany sprawca ukrad³ elementy miedziane, powoduj¹c straty w wysokoœci
10 tys. z³ na szkodê ENEI.
Spali³ ul z pszczo³ami
9/10 lipca nieznany sprawca spali³ ul z pszczo³ami, straty na szkodê
Rolanda U. Oszacowano w wysokoœci 500 z³.
Ukrad³ dowód i akumulator
12/13 lipca w Dobrej nieustalony
sprawca na ul. Wojska Polskiego z
otwartego samochodu marki Honda
Civic nieznany sprawca skrad³ dowód osobisty i akumulator na szkodê Wojciecha W. z Dobrej.
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13 lipca o godz. 23.30 p³onê³a altanka na terenie ogrodów dzia³kowych
Dalno. Altana uleg³a spaleniu, natomiast przebywaj¹cy w niej Leszek K.
mieszkaniec £obza dozna³ lekkich oparzeñ cia³a. Prawdopodobn¹ przyczyn¹
spalenia by³o zaprószenie ognia.

Wydawca: Wydawnictwo Polska
Prasa Pomorska, Kazimierz Rynkiewicz, 73-150 £obez,
ul. S³owackiego 6, tel./fax (91)
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Trudne sytuacje rodzinne

Uderzy³a – dosta³a zakaz
kontaktowania siê
z dzieckiem
(WOROWO). 7 lipca szeœcioletni ch³opiec zosta³ uderzony
przez swoj¹ matkê w obecnoœci o
osoby trzeciej. Po tym fakcie
ch³opca umieszczono najpierw w
szpitalu na obserwacji, a nastêpnie
w placówce opiekuñczo wychowawczej.

(£OBEZ). Gmina £obez nie ma
PSZOK-u z prawdziwego zdarzenia,
jednak tymczasowo tak¹ rolê spe³nia
plac w Prusinowie, do którego
mieszkañcy ju¿ przywo¿¹ swoje odpady. Jednak, nim to zrobi¹, musz¹
udokumentowaæ, ¿e s¹ mieszkañcami tej gminy, a wszystko po to, aby
nie trafia³y tam odpady od s¹siadów.

Docelowy PSZOK bêdzie znajdowa³ siê w pobli¿u oczyszczalni w
£obzie. To za jego budowê obecnie
mieszkañcy ponosz¹ op³aty w œmieciach. A co, jeœli oka¿e siê, ¿e na
koniec bêdzie nadwy¿ka? Zostan¹
zakupione najpierw pojemniki do
PSZOK-u, a nastêpnie gniazda na
szk³o i inne odpady, by rozstawiæ je
na terenie miasta, z czasem i gminy.
Tym samym mieszkañcy zostan¹
odci¹¿eni od selekcjonowania niektórych odpadów w domu.
MM
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Matka dosta³a zarzut znêcania
siê nad dzieckiem, ma dozór policyjny i zakaz kontaktowania siê z dzieckiem. Rodzina objêta by³a dozorem
kuratora i asystenta rodziny.
Niektórzy mieszkañcy Worowa
zauwa¿yli, ¿e szeœcioletni ch³opiec
dosyæ czêsto przebywa sam bez
opieki, a gdy jest g³odny, korzysta z
goœcinnoœci mieszkañców.
Kurator s¹dowy nie widzia³ niepokoj¹cych sygna³ów, z kolei asystent rodziny obecnie przebywa na
wczasach. Wczeœniej, jak siê dowiedzieliœmy, nie by³o sygna³ów o stosowaniu przemocy wobec dziecka,
by³y, ale z innego powodu.
Na zwrócenie uwagi mieszkanki

Worowa, ¿e dziecko zbyt d³ugo
samo przebywa bez opieki, matka w
jej obecnoœci uderzy³a ch³opca. Ta
zawiadomi³a policjê.
Gdy policja przyjecha³a na miejsce, ch³opiec potwierdzi³ policjantom, ¿e zosta³ uderzony. Policja wezwa³a pogotowie. Medycy stwierdzili, ¿e zabior¹ dziecko na obserwacjê do szpitala, na ciele nie by³o œladów uderzeñ. Ze szpitala ch³opiec
trafi³ do placówki opiekuñczej, na
wniosek policji i PCPR, ale tylko na
czas postêpowania s¹dowego w
kwestii w³adzy rodzicielskiej. W takich sytuacjach bowiem s¹d rodzinny rozstrzyga czy rodzica/opiekuna
pozbawiæ w³adzy, w tym czêœciowo.
Prokuratura ze swojej strony postawi³a zarzut znêcania siê nad
dzieckiem, jako œrodek zapobiegawczy matka ch³opca ma dozór policyjny i zakaz kontaktowania siê z dzieckiem.
Dochodzenie jest w toku i na tym
etapie nic nie jest przes¹dzone, a
¿adna wina udowodniona.
op

PSZOK w powijakach
(RESKO). Wprawdzie system gospodarka odpadami ruszy³ od 1 lipca
i teoretycznie z tym dniem mia³y zacz¹æ dzia³aæ punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak w tej gminie budowa PSZOK jest w
zal¹¿ku. Podobnie jak w wielu innych gminach.

Wynajmê plac po by³ym
skupie z³omu w £obzie
ul. Podgórna 4D, w³aœciciel Stanis³aw Barsul.
Plac wybetonowany, ogrodzony, pow. 700 mkw., biuro, wiata,
magazyn + waga 25 ton, energia. Tel. 606 76 25 27.

10 lipca burmistrz Reska wyda³
decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiêwziêcia pod
nazw¹ „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
wraz z budow¹ zjazdu”.
Nim taki punkt powstanie, minie
jeszcze trochê czasu. Podobnie jest
w wielu innych gminach.
MM
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Z ¯YCIA POWIATU
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Magazyn bezdomnych
(£OBEZ). W nieczynnym
magazynie ju¿ na
wiosnê osobliw¹
noclegowniê
zorganizowali sobie
bezdomni. Stare fotele
i sofy wystawione s¹
na zewn¹trz. W œrodku
fetor i bezdomni wœród
sterty starych ubrañ
i œmieci.
W tej sprawie tylko w ubieg³ym
tygodniu mieliœmy kilka sygna³ów
od osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ przy ul. Podgórnej.
Bezdomni s¹ tutaj ju¿ od wiosny.
Czasami jest kilku, czasami kilkunastu, œrednio oko³o dziesiêciu. Podchodz¹ do klientów przyje¿d¿aj¹cych do tutejszych zak³adów i
prosz¹ o pieni¹dze, papierosy, a nawet pety. O ile proœby te s¹ spokojne, niewielu to przeszkadza, ale zaczyna byæ uci¹¿liwe w chwili, gdy
bezdomni staj¹ siê natarczywi. Potrafi¹ te¿ czasami odwdziêczyæ siê w
niewybredny sposób tym, którzy
zwracaj¹ uwagê na ich zachowanie,
tym samym dzia³aj¹ce tu firmy boj¹
siê o utratê klientów. A zachowanie
jest ró¿ne. W momencie, gdy byliœmy na miejscu, by³o spokojnie,
bezdomni byli wewn¹trz magazynu.
Nic siê nie dzia³o. Jednak nie oznacza
to, ¿e tak jest zawsze. Zaledwie dzieñ
wczeœniej dwóch „d¿entelmenów”
bi³o przebywaj¹c¹ tam kobietê. Jeden trzyma³ – drugi bi³. Osoby, jako
¿e nie pracuj¹, maj¹ du¿o wolnego
czasu, który „zabijaj¹”, ¿ebrz¹c na
miejscu, b¹dŸ pod sklepami, najczêœciej samoobs³ugowymi; wolny
czas spêdzaj¹ równie¿, spo¿ywaj¹c
alkohol.
Czy policja i stra¿ miejska mog¹
coœ z nimi zrobiæ? Niewiele. W œwietle
prawa bowiem bezdomni s¹ wolnymi

ludŸmi w pe³ni praw obywatelskich i
nie mo¿na pozbawiæ ich wolnoœci
tylko dlatego, ¿e nie maj¹ zameldowania i przebywaj¹ w danym miejscu.
Nie mo¿na ich te¿ pozbawiæ mo¿liwoœci przebywania akurat tutaj, bowiem
to mo¿na uczyniæ jedynie na proœbê
w³aœciciela. A w³aœciciela nie ma.
W³aœciciel ze swojej strony winien
by³ zabezpieczyæ miejsce w taki sposób, aby nikt nie móg³ siê tam dostaæ.
Nie uczyni³ tego, o w³amaniu wiêc nie
ma mowy, tym bardziej, ¿e takiego
zg³oszenia nie by³o.
S³u¿by mundurowe mog¹ interweniowaæ jedynie w chwilach, gdy
jest zg³oszenie dzia³añ zagra¿aj¹cych innym osobom albo pope³niane s¹ wykroczenia.
Czêœæ bezdomnych z pe³n¹ premedytacj¹ korzysta z wolnoœci tego
typu. S¹ wolni jak to mówi¹ „od systemu”. Nie musz¹ p³aciæ podatków,

rachunków, alimentów itp. Nie
wszyscy chc¹ przebywaæ w oœrodkach dla bezdomnych, bo tam jest
restrykcyjne prawo zabraniaj¹ce
spo¿ywania alkoholu na terenie
oœrodka i przebywania w oœrodku
pod wp³ywem alkoholu. Gdy ju¿ do

takich sytuacji dochodzi, bezdomni
zobowi¹zani s¹ go opuœciæ. Tutaj
mog¹ robiæ, co chc¹, dopóki nie
stwarzaj¹ zagro¿enia dla innych.
Pytanie tylko, co w takiej sytuacji
maj¹ zrobiæ ci, którzy w pobli¿u prowadz¹ firmy.
MM

Zawali³o siê, niech le¿y

(RO¯NOWO). Wprawdzie pa³ac w Ro¿nowie ma w³aœciciela, ale
ten absolutnie nie interesuje siê
stanem budowli.
Na teren mo¿na wejœæ bez przeszkód, bo brama stoi szeroko otwarta, nie ma ¿adnych zabezpieczeñ ani
tabliczek ostrzegawczych. Niedaw-

no przewróci³y siê mury, obiekt w³asnymi si³ami zabezpieczyli mieszkañcy. Pa³ac podziela los wielu innych tego typu zabytków na terenie
ziem zachodnich naszego kraju.
Oby przy okazji zawalania siê
kolejnych elementów budowli nikt
tutaj nie zgin¹³.
MM

Z ¯YCIA POWIATU
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Wiata ci¹gle
w obietnicach

(WOROWO). Wielokrotnie
so³tys Worowa prosi³, aby w jakiœ
sposób zmobilizowaæ PKP do postawienia na stacji choæby wiaty przystankowej.
Wprawdzie budynek dworcowy
jest, a na nim nawet ca³y dach, ale
drzwi zabite na g³ucho, a wejœcie

porastaj¹ chwasty. Wiaty jak nie
by³o, tak nie ma, na razie lej¹ deszcze,
niebawem znowu zaskoczy zima, a
dzieci i m³odzie¿ bêd¹ stali w zawiejach.
Jeœli ju¿ PKP nie ma pieniêdzy na
wiatê, to mo¿e wykorzystaæ budynek? Poczekalni nikt nie ukradnie. M

Trzynastka za wójtem
(RADOWO MA£E). W przedostatni¹ œrodê czerwca wójt gminy
Radowa Ma³ego Józef Wypijewski
jednog³oœnie otrzyma³ absolutorium.
W sesji Rady Gminy, tradycyjnie
odbywaj¹cej siê w sali konferencyjnej radowskiego Urzêdu Gminy,

uczestniczy³o trzynastu radnych,
dwóch by³o nieobecnych. Spoœród
obecnych radnych nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e absolutorium wójtowi
nale¿y siê, tym samym realizacjê
bud¿etu w roku minionym zatwierdzono pozytywnie. Po g³osowaniu
nie zabrak³o gratulacji i kwiatów dla
w³odarza gminy.
M
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Kontrola w urzêdzie

(£OBEZ). W maju do Urzêdu
Miejskiego w £obzie wp³ynê³o wyst¹pienie pokontrolne Wojewody
Zachodniopomorskiego z przeprowadzonej kontroli wykonania
³¹cznika ul. Hanki Sawickiej i ul.
Rapckiego. Wynik kontroli jest
pozytywny, choæ nie unikniêto niewielkich potkniêæ, które - jak wynika z kontroli, - nie mia³y wp³ywu na
zadanie.
Wyst¹pienie pokontrolne jest
obszerne i wskazuje na wnikliwoœæ
badania przeprowadzenia zadania
przez kontrolerów, pocz¹wszy od
dokumentacji do wykonania prac.
Tego typu kontrole s¹ standardowe przy ka¿dym zadaniu realizowanym przez samorz¹dy, o ile te korzystaj¹ ze œrodków zewnêtrznych.
Negatywny wynik kontroli wi¹¿e siê
z utrat¹ czêœci dofinansowania w zale¿noœci od stwierdzonych nieprawid³owoœci. Czasami wyniki kontroli zaskakuj¹ wykonawców zadañ, ze
wzglêdu na swoj¹ drobiazgowoœæ,
ale nie tylko. Wystarczy przytoczyæ

k³opoty jakie ma Zarz¹d Dróg Powiatowych w £obzie, który w przetargu
zaznaczy³, ¿e chodnik ma byæ wykonany z kostki polbruk. Takie uœciœlenie spowodowa³o zarzut dzia³ania
wbrew ustawie o konkurencyjnoœci,
poddaj¹c w w¹tpliwoœæ, czy chodzi³o o rodzaj kostki betonowej czy o
firmê tak¹ kostkê wykonuj¹c¹.
Patrz¹c na tak szczegó³owe kontrole, zniechêcaj¹ce czêsto stowarzyszenia i przedsiêbiorców do wystêpowania po œrodki zewnêtrzne
powstaje pytanie, dlaczego tak
szczegó³owo nie s¹ analizowane
wydatkowane pieni¹dze z Kapita³u
Ludzkiego, przeznaczane m.in. na
szkolenia. Byæ mo¿e w ogólnym rozrachunku okaza³oby siê, ¿e wiêcej
po¿ytku przynios³yby pieni¹dze
skierowane w rozwój firm i instytucji, bez sztucznego blokowania pieniêdzy przez urzêdników wojewódzkich, ni¿ kierowanie milionów z³otych na szkolenia np. poszukiwania
pracy, poprawy wizerunku i samopoczucia, gdy rynku pracy zwyczajnie nie ma.
MM

Studzienki
z niespodziank¹
(£OBEZ). Do zapadniêtych
studzienek kanalizacyjnych
mo¿na siê przyzwyczaiæ,
pozostaje jedynie pytanie,
czy tak powinno byæ?
Czy kierowca jad¹c ulic¹, musi
przekraczaæ oœ jezdni i stwarzaæ niebezpieczeñstwo po to, aby nie
uszkodziæ w³asnego pojazdu?
Takich studzienek jest bardzo
wiele. Tylko na ul. S³owackiego w
£obzie – kilka. Niektóre na œrodku
skrzy¿owania.
MM
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Radni oceniali pracê burmistrza w roku ubieg³ym

„Wykona³eœ ch³opie bud¿et - masz kwiatka”
(£OBEZ).
Przedwakacyjna sesja
Rady Miejskiej to
tradycyjnie ju¿ sesja
absolutoryjna, podczas
której prezentowana jest
realizacja bud¿etu za
rok ubieg³y i oceniana
praca burmistrza w tym
zakresie.
W roku ubieg³ym plan dochodów zosta³ zrealizowany w 97,89
proc., plan wydatków z kolei na poziomie 92,2 proc. Bud¿et na 2012 rok
zamkn¹³ siê deficytem w kwocie
3.658.720 z³ przy planowanym deficycie wynosz¹cym 3.164.497 z³. Plan
przychodów zosta³ zrealizowany w
kwocie 5.167.960 z³. W 2012 roku
zosta³y wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 4 milionów z³.
Zobowi¹zania gminy £obez na koniec 2012 roku wynosi³y 18.756.078
z³ i stanowi³y 41,12 procent wykonania dochodów. Na powy¿sze zobowi¹zania sk³adaj¹ siê zaci¹gniête kredyty i po¿yczki.
Nim radni przyst¹pili do g³osowania nad absolutorium dla burmistrza, radny Janusz Skrobiñski zaznaczy³, ¿e podczas g³osowania
wstrzyma siê od g³osu, wyjaœniaj¹c
przy tym powód, dla którego tak
uczyni.
- Aby nie by³o tak za weso³o, bo
sesja absolutoryjna, to jest jedyny
moment, kiedy mo¿emy tak naprawdê podsumowaæ pracê nie tylko
burmistrza, bo nad bud¿etem nie
pracuje tylko sam burmistrz, zapominamy, ¿e to my podejmujemy uchwa³y, my przesuwamy pieni¹dze i my
decydujemy, gdzie one id¹, decyzje
stricte zwi¹zane z bud¿etem to jest
praca burmistrza. Podczas takiej sesji mamy jedyn¹ okazjê oceniæ pracê
burmistrza. Aby nie by³o tak s³odko,
to ja postaram siê wypowiedzieæ na
ten temat. Jeœli chodzi o sprawy finansowe, to powiem, ¿e mnie zawsze
bawi jedna rzecz. Jak absolutorium
jest zatwierdzone, ktoœ ten bud¿et
wykona³ i wrêcza mu siê kwiaty, i jak
wrêcza mu siê, to ja sobie myœlê: „no
cieszy siê ch³op, czy kobieta, bo nie
poszed³ do wiêzienia, bo nie zdefraudowali pieniêdzy”. Tak to wygl¹da:
wykona³eœ ch³opie bud¿et – masz
kwiatka. My wszyscy pracujemy w
samorz¹dzie nad bud¿etem, ja te¿
mam bud¿et w swoim wydziale, mam
œcis³e ramy i gdybym go przekroczy³, to zostanê zwolniony z pracy.
Jeœli chodzi o sprawy zwi¹zane z

finansami w tamtym roku, to kilka
uwag rzeczowych znaleŸliœmy. Nie
wszystkie pieni¹dze, które zosta³y
wydane, zosta³y wydane tak, jakbyœmy sobie tego ¿yczyli, i tak kilka
punktów sobie wypisa³em: przez
2012 rok utrzymywaliœmy dwóch
radców prawnych, czyli tak naprawdê nieuzasadniony wydatek na jednego radcê prawnego, a to jest kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych, jakby nie
by³o. Sprawy zwi¹zane z za³o¿eniem
sprawy dla „Œwiatowida” – to te¿ odbywa³o siê w 2012 roku – kolejne pieni¹dze, które posz³y i nie wróc¹
stamt¹d. O przedszkolu wspomnieæ
nie chcê i pastwiæ siê, bo wszyscy
wiemy, ¿e burmistrz mia³ pecha i trafi³
na tak¹ firmê, ale jednak smród siê za
tym ci¹gnie - ludzie, którzy nie oddali dzieci do przedszkola. Najprawdopodobniej znowu siê to nie uda,
patrz¹c siê na to, co siê tam dzieje.
Znowu pech, jeœli chodzi o firmê. Ale
to ju¿ my wszyscy zdecydowaliœmy
o tym, ¿e jednak bêdzie ugoda. Co do
ubieg³ego roku, to bêdê siê jeszcze
czepia³ choæby o miejsca pracy, których nie przyby³o w tym mieœcie, firm
prywatnych, których równie¿ nie
przyby³o. Poczuwam siê, jako cz³onek tej rady, nie zrobiliœmy nic w tej
kwestii, aby to miasto rozruszaæ, stymulowaæ. Drawsko ma z boku fabrykê, Œwidwin ma, ludzie je¿d¿¹ tam do
pracy, niestety u nas tej pracy nie ma.
Niestety mam te¿ takie uwagi: nie
mamy wyborów miss, nie mamy
strongmanów, nie mamy Gali Boksu,
prze¿yliœmy praktycznie zamach na
Œwiatowid w tamtym roku, nie mamy
czirliderek, to wszystko wydarzy³o
siê w roku 2012. Mo¿e nie wszyscy
pamiêtamy, ale to wi¹¿e siê z prac¹
burmistrza. Bêdê o tym przypominaæ. Chcia³bym, abyœmy o tym pamiêtali, nie po to, aby robiæ sobie
kapita³ polityczny, ale po to, aby w
przysz³oœci takich b³êdów unikn¹æ i
abyœmy czêœciej rozmawiali ze sob¹.
Wypracowaliœmy to, ¿e burmistrz w tym roku zacz¹³ z nami planowaæ, wczeœniej by³o tak, ¿e sam
podejmowa³ decyzje, stawia³ nas
przed faktem dokonanym, nie korzysta³ z naszej opinii. Nie mówiê, ¿e
jesteœmy fachowcami w ka¿dej dziedzinie, ale akurat ka¿dy z nas w jakieœ
dzia³ce jest mocniejszy i potrafi podpowiedzieæ, doradziæ. Chcia³bym
wspomnieæ o gospodarce œciekowej, z któr¹ ciê¿ko sobie poradziæ i z
któr¹ te¿ nic nie robimy. Tam s¹
ogromne pieni¹dze, których nie
wyci¹gamy. I to te¿ dzia³o siê w 2012
roku, bo o tym roku mówimy. I tak
naprawê dzisiaj nie zag³osujê za absolutorium, jest to mój osobisty protest. Nie bêdê przeciw, bo oczywi-

œcie gratulujê, panie burmistrzu, wykona³ pan zadania bud¿etowe i wiem
to, ale poczuwam siê w obowi¹zku,
aby zaprotestowaæ, dlatego wstrzymam siê od g³osu – powiedzia³ radny
Janusz Skrobiñski.
G³os w sprawie dzia³añ burmistrza pod k¹tem dysponowania bud¿etem zabra³a radna Helena Szwemmer, która nie zgodzi³a siê ze s³owami
radnego Janusza Skrobiñskiego.
Przypomnia³a, ¿e wprawdzie nie
uczestniczy³a w pracach komisji
przez ostatnie dwa lata (przypominamy, ¿e po wyborach uzupe³niajacych by³a to sesja, na której radna
zosta³a zaprzysiê¿ona), jednak zapewni³a, ¿e œledzi³a pracê burmistrza
na bie¿¹co i mimo, i¿ nie by³a radn¹
przez ten czas, wci¹¿ ¿y³a sprawami
miasta.
- Wydaje mi siê, ¿e ocena ta nie
jest trafiona, bo trzeba widzieæ to, co
siê zrobi³o przede wszystkim. Ponadto to, o czym pan mówi³ - jak gdyby uby³o spraw zwi¹zanych z rozrywkami, nie mamy ró¿nych rozrywek. Jako radna chcê powiedzieæ, ¿e
nie bêdê zajmowaæ siê sprawami ró¿nych igrzysk, tylko walczyæ, ¿eby
przyby³o w tym mieœcie trochê chleba, bo to jest bardziej istotne - powiedzia³a radna Szwemmer.
Zwróci³a równie¿ uwagê, ¿e
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium zosta³ przyjêty
przy dwóch g³osach za i trzech
wstrzymuj¹cych siê. Poprosi³a, aby
podaæ do publicznej wiadomoœci,
kto podczas g³osowania w komisji
wstrzyma³ siê od g³osów. Na to nie
przysta³ przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej Henryk Stankiewicz.
Z kolei w odpowiedzi na ripostê
radnej H. Szwemmer radny J. Skrobiñski odpar³, ¿e jego wypowiedŸ
dotyczy³a wszystkiego, co dzia³o siê
w gminie, wskazuj¹c przy okazji, ¿e
gmina straci³a parê imprez.
- Jeœli bark miejsc pracy dla pani,

czy sprawy zwi¹zane z przedszkolem, to s¹ igrzyska, no to jest pomieszanie wartoœci – zauwa¿y³ radny.
Absolutorium dla burmistrza za
rok ubieg³y zosta³o udzielone przy
trzech g³osach wstrzymuj¹cych siê.
Kwiaty trafi³y na rêce sekretarz gminy.
W podziêkowaniu za pozytywn¹
ocenê burmistrz £obza przypomnia³,
¿e jest to kolejne otrzymane absolutorium. Przypomnia³ równie¿ o pozyskanych funduszach przeznaczonych na rozwój gminy.
- Trudno omówiæ szczegó³owo
ca³y rok, omówiê ubieg³y rok podaj¹c czêœæ kwot oraz przypominaj¹c,
co zosta³o wykonane w ubieg³ym
roku. Wydatki gminy na koniec
ubieg³ego roku zamknê³y siê kwot¹
49 milionów z³otych. Wydatki maj¹tkowe wynios³y ponad 11 milionów
z³otych, czyli 23 procent wydatkowanych kwot. W poprzedniej kadencji mieliœmy taki rok, gdzie nasza
gmina wyda³a na inwestycje kwotê
zbli¿on¹ do 11 milinów z³otych. To
bardzo trudny rok, ale uda³o nam siê
zrealizowaæ szereg bardzo wa¿nych
inwestycji dla naszych mieszkañców. Przypomnê pañstwu, ¿e w ubieg³ym roku by³y to 34 zadania: 8 drogowych, w tym wspólnie z drogami
wojewódzkimi, 8 zwi¹zanych z termomodernizacj¹ – to nasz projekt
sztandarowy, realizowany na poziomie powiatu, 2 zwi¹zane z budow¹ i
remontem œwietlic, 2 zwi¹zane z baz¹
sportow¹, 2 obejmuj¹ce oœwietlenie
miasta, 8 zwi¹zanych z gospodark¹
wodno-œciekow¹. D³ugo czekaliœmy, du¿o zabiegów mnie kosztowa³o, aby pozyskaæ dofinansowanie
dla naszej gminy, które otrzyma³
Zwi¹zek Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego. Przypominam, ¿e umowa zosta³a podpisana w ubieg³ym
roku, rozpoczêliœmy realizacjê w tym
roku, a projekt zamyka³ siê kwot¹
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ponad 84 milionów z³otych. To s¹
ogromne pieni¹dze, których czêœæ
ju¿ trafia do nas, bo pierwsze transze
s¹ realizowane, kolejne wnioski s¹
wysy³ane, œrodki wp³ywaj¹ do nas z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 84 mln z³ dotyczy czterech
gmin: Drawska Pom. Z³ocieñca, Reska i £obza – przyp. red.). Jeden
zwi¹zany z modernizacj¹ infrastruktury cmentarnej, który te¿ uwa¿am
za wa¿ny, 3 zwi¹zane z polepszeniem
bazy sportowo-wychowawczej. Inwestujemy niez³e pieni¹dze, aby
nasza baza oœwiatowa by³a jak najlepsza, aby dzieci i nauczyciele mieli
mo¿liwoœæ najlepszego kszta³cenia.
Niew¹tpliwym cieniem na naszych
inwestycjach po³o¿y³a siê kwestia
zwi¹zana z niedokoñczeniem przedszkola. Ale przypomnê obecnym, ¿e
prawo zamówieñ publicznych jest
takie, jakie jest. My zgodnie z przepisami wy³oniliœmy konsorcjum.
Mieliœmy pecha, bo najpierw jeden
konsorcjant straci³ p³ynnoœæ, potem
drugi. Rozstajemy siê, przedszkole
zostaje niedokoñczone. Dla mnie by³
to bardzo wa¿ny temat, bo na to
przedszkole czekali i rodzice i dzieci.
Mam nadziejê, ¿e w tym roku tê inwestycjê skoñczymy i dzieciaki trafi¹
ju¿ do nowego przedszkola – powiedzia³ burmistrz Ryszard Sola.
W dalszych s³owach burmistrz
zaznaczy³, ¿e w ubieg³ym roku gmina
£obez pozyska³a 6,4 miliona z³, to
jest 14 proc. dochodów, w tym m.in.:
z termomodernizacji – 4,5 miliona z³,
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich – ponad 0,5 miliona z³, z
Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki – prawie 1,5 miliona z³ oraz
wspomniany ju¿ wniosek wodnokanalizacyjny realizowany na zatorzu.
Nastêpne projekty s¹ na liœcie
podstawowej; koñczy siê ich proces
oceny.
- Przygotowujemy koleje wnioski
na poprawê gospodarki wodnoœciekowej, mówiê tutaj o przydomowych oczyszczalniach œcieków. Jeœli ktoœ powie, ¿e to jest ma³o, to ja
uwa¿am, ¿e trudno zrobiæ wiêcej, bo
nasz bud¿et tego nie wytrzyma, chocia¿ chcielibyœmy jak najlepiej. Realizacja ubieg³orocznego bud¿etu,
nie by³aby mo¿liwa, gdyby nie zaanga¿owanie moich podw³adnych,
tych osób, które siedz¹ tu ze mn¹
przy wspólnym stole i oczywiœcie
pañstwa. Patrzê tutaj na so³tysów,
oni swoje malutkie bud¿ety te¿ realizuj¹, dyrektorów naszych placówek
oœwiatowych, kulturalnych, jest
pani przewodnicz¹ca rady osiedla,
która te¿ ma, choæ niewielki, wk³ad w
to nasze ¿ycie spo³eczne naszego
miasta. Wszystkim bardzo serdecznie dziêkujê. Mam nadziejê, ¿e ten
rok, kiedy bêdziemy podsumowywali go w przysz³ym roku, nie bêdzie
gorszym, jak obecny – doda³ burmistrz Ryszard Sola.
MM
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S¹ pieni¹dze na oczyszczalniê
(£OBEZ). 27 czerwca w Szczecinie w Narodowym Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej zosta³a podpisana umowa
miêdzy gmin¹ £obez, a tym w³aœnie
funduszem, na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni œcieków w
£obzie.
Nazywa to siê modernizacja, jednak faktycznie mo¿na mówiæ o nowej
oczyszczalni œcieków, bowiem ca³a
technologia zostanie zmieniona.
Pozostanie biurowiec. Znikn¹ poletka osadowe, bêdzie ca³kiem inny
sposób zagospodarowania odpadów. Teraz osad kierowany jest do
odstojników, powinien on odparowaæ, co dzieje siê podczas upalnego
lata, jednak podczas opadów deszczu trudno mówiæ o odparowaniu,
dzieje siê rzecz odwrotna – wody
przybywa. PóŸniej wo¿ona jest pulpa na pola, za co p³aci siê w taryfach
za wodê i œcieki.
Po modernizacji iloœæ osadów ma
byæ wielokrotnie mniejsza, co bêdzie
wynikaæ z technologii oczyszczalnia. Wartoœæ ca³ego projektu to oko³o 12,5 miliona z³, maksymalna kwota

wydatków kwalifikowanych wynosi
7,5 miliona z³, ale faktycznie gmina
ma otrzymaæ 6,4 miliona z³ dofinansowania do wartoœci kosztorysowej.
Po przetargu cena mo¿e byæ inna,
zmniejszy siê wówczas te¿ udzia³
w³asny, który przy obecnych szacunkach ma wynosiæ ponad 3 miliony z³. Sk¹d pozosta³a kwota? Ze
zwrotu podatku VAT w wysokoœci
oko³o 2,5 miliona z³, poniewa¿ gmina
odda³a maj¹tek w dzier¿awê. W takim
wypadku mo¿e odliczyæ sobie podatek VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Na etapie realizacji gmina bêdzie otrzymywaæ zaliczki na
realizacjê projektu do wysokoœci 95
proc. wartoœci inwestycji, 5 proc.
gmina bêdzie musia³a zap³aciæ z w³asnego bud¿etu. Po ca³kowitym rozliczeniu projektu gmina otrzyma zwrot
reszty.
Inwestycja rozpocznie siê w tym
roku, jednak jedynie w kwestiach
dokumentacyjnych, prace w terenie
planowane s¹ na rok przysz³y. Zakoñczenie inwestycji ma nast¹piæ z
koñcem 2015 roku.
W trakcie realizacji zadania nie
bêdzie przestojów w pracy obecnej

oczyszczalni, prze³¹czenie na nowy
system nast¹pi po realizacji zadania.
- Mieszkaniec nie odczuje prac
prowadzonych na oczyszczalni,
utrudnienie bêdzie dla operatora i
wykonawcy, bo bêd¹ musieli pracowaæ przez kilkanaœcie miesiêcy na
jednym placu. Oczyszczalnia by³a
budowana 18 lat temu, oddana do
u¿ytku ju¿ z przestarza³¹ technologi¹. Obecnie s¹ bardzo du¿e ubytki
na przesyle, jeœli chodzi o ciep³o,
gospodarka osadowa to rozwi¹zania archaiczne nigdzie ju¿ niemal niestosowane. Obecnie stosuje siê wirówki, prasy, odwirowania, a woda
wraca na oczyszczalniê. Po modernizacji oczyszczalni nie bêdzie ju¿ wywo¿enia pulpy z oczyszczalni, która
czasami by³a gubiona po drodze ze
wzglêdu na jej rozrzedzenie.– wyjaœni³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.
Zgodnie z zapewnieniem wiceburmistrza prace kanalizacyjne na
„Zatorzu” id¹ zgodnie z planem. Na
dzisiaj nie ma ¿adnych niespodzianek. W zadaniu przewidziano now¹
przepompowniê przy ul. Segala. M

Bêd¹ wy¿sze op³aty za wodê?
(DALNO). Wprawdzie s¹ plany,
aby w³¹czyæ Dalno w aglomeracjê
miejsk¹ i przy wykorzystaniu œrodków zewnêtrznych pod³¹czyæ miejscowoœæ pod wodoci¹g i kanalizacjê, jednak na przeszkodzie stoi...
spó³dzielnia.
Obecnie ³obeska firma PWiK
wykonuje wodoci¹g biegn¹cy z
Trzeszczyny do Dalna. Przypominamy, ¿e w ziemi jest po³o¿ony odcinek
sieci wodoci¹gowej z £obza do
Trzeszczyny. Nie mo¿na ich jednak
pod³¹czyæ, bo obecny operator
czerpiê wodê z w³asnej studni i ma
w³asne przepompownie. Do Spó³dzielni w Dalnie nale¿y stara, zu¿yta
sieæ wodoci¹gowa, która w zesz³ym
roku przysporzy³a mieszkañcom
wielu k³opotów. Przypominamy, ¿e
przez kilka miesiêcy z dziurawej sieci
wydobywa³a siê woda, a¿ powsta³o
swoiste jeziorko na polu, do czasu a¿
pewnego dnia woda przesta³a p³yn¹æ z kranów. Sta³o siê to podczas
wolnych dni, gmina nie zosta³a powiadomiona, a ludzie zostali bez
wody. Wprawdzie sieæ nale¿y do
spó³dzielni, jednak dostarczanie
wody jest obowi¹zkiem gminy. Z
tego te¿ powodu z funduszy gminnych budowana jest obecnie nitka
wodoci¹gowa. Po po³o¿eniu, zostanie przekazana w dzier¿awê Spó³-

dzielni Nadzieja w Dalnie. Za dzier¿awê i podatek mieszkañcy bêd¹
zobowi¹zani p³aciæ w przysz³ych taryfach za wodê.
O przejêcie wodoci¹gu gmina
kolejny raz zwróci³a siê do Spó³dzielni z propozycj¹ obs³ugi mieszkañców w kwestii zaopatrywania w
wodê i kolejny raz spotka³a siê z
odmow¹.
- Wiadomo co by³o ostatnio, nawet nikt nie powiadomi³ nas, ¿e by³a
awaria. Ludzie nie mieli wody, przecie¿ beczkê mo¿na by³o szybciej
podstawiæ. Z tytu³u dzier¿awy operator bêdzie p³aci³ gminie dzier¿awê
i podatek. Gdyby by³ jeden operator,
np. Spó³dzielnia przekaza³aby gminie przepompownie, to nie ma problemu, aby doprowadzaæ wodê z
£obza. By³yby to mniejsze koszty,
bo mniej hydroforni po drodze, ale
póki jest drugi operator, to gmina nie
mo¿e wejœæ bez zgody. Po wakacjach
operator musi z³o¿yæ taryfê. D³ugo o
to walczymy. Prowadzi dzia³alnoœæ i
musi z³o¿yæ taryfê. Nigdy nie sk³ada³. Przypuszczam, ¿e teraz taryfa
bêdzie wy¿sza, gdy obejmie wszystkie koszty, które musi uj¹æ. Dzisiaj
jest du¿a ró¿nice miêdzy Dalnem a
£obzem, to znaczy du¿o mniej, ale
nie maj¹ te¿ z czego wykonywaæ remontów i napraw. Nie maj¹ na odtworzenie maj¹tku. My p³acimy w

ka¿dym metrze 1 z³ na remonty i budowê nowych nitek, w tym roku wykonamy z tych pieniêdzy kanalizacjê
w ul. Murarskiej, £obzówku, w przysz³ym roku kolejny kwarta³, a czêœæ
œrodków gmina i tak bêdzie musia³a
dop³aciæ – powiedzia³ wiceburmistrz
£obza Ireneusz Kabat.
Wprawdzie tutejsza spó³dzielnia
ma w³asn¹ oczyszczalniê œcieków,
ale i ta nie jest najnowszej generacji.
Zdaniem wiceburmistrza £obza lepiej i taniej dla mieszkañców Dalna
by³oby wybudowaæ sieæ kanalizacyjn¹ do ³obeskiej oczyszczani. Takie rozwi¹zanie docelowo przewiduje program, opracowany przez magistrat wraz z radnymi. Póki jest jednak
operator, takie plany pozostaj¹ na
papierze.
MM

Konsultacje
(£OBEZ). Dzisiaj, 16 lipca, o
godz. 11. w £obeskim Domu Kultury
odbêdzie siê spotkanie konsultacyjne, dotycz¹ce nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej na
nowy okres finansowania 2014 2020. W £DK z marsza³kiem Olgierdem Geblewiczem i wicemarsza³kiem
Andrzejem Jakubowskim spotkaj¹
siê samorz¹dowcy, przedsiêbiorcy i
przedstawiciele ró¿nych instytucji.
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Spotkanie pokoleñ w Resku

(RESKO). W ramach
obchodów „Jubileuszu
725-lecia nadania praw
miejskich Resku” 4 lipca
2013 r. w sali
widowiskowej Centrum
Kultury odby³o siê
spotkanie mieszkañców
Reska przyby³ych do
naszego miasteczka
w 1945 roku oraz
urodzonych w Resku
w tym samym roku
z w³adzami miasta
i Honorowymi
Obywatelami gminy.
Wszystkich zaproszonych goœci, ich rodziny, osoby im towarzysz¹ce oraz osoby, które aktywnie
przyczyni³y siê do zorganizowania
„Obchodów 725 lat Reska” przywita³a dyrektor Centrum Kultury pani
Jolanta Furman. Kolejno wymieni³a
pierwszych osadników, którzy wraz
z rodzinami przyjechali do Reska w
1945 roku i dokonali meldunku w
magistracie oraz podjêli siê trudu
organizowania ¿ycia w mieœcie, pracowali, zak³adali rodziny i do dziœ tu
mieszkaj¹: pana Stanis³awa Kulpê
(miesi¹c przybycia - kwiecieñ), pana
Witolda Ponimasza (maj – niestety
po¿egnaliœmy Go na zawsze dzieñ
przed uroczystoœci¹), pana Józefa
Mamzerowskiego (czerwiec), pana
Jerzego Czerwiñskiego, panie: El¿bietê Dzicewicz, Jadwigê Meger,
Annê Makuch, Fryderykê Trojanowsk¹ (lipiec), Mariannê Wolsk¹,
Mariê Zawadzk¹, Aleksandrê Rzêdzick¹ (sierpieñ), pana Szczepana
Wiernowolskiego (paŸdziernik) oraz
pani¹ Jadwigê Zimny (listopad).
Pani dyrektor wymieni³a tak¿e
mieszkañców urodzonych w 1945

roku do dziœ mieszkaj¹cych na terenie gminy: panie Irenê Paszkaniak,
Jadwigê Ogórek, Teresê Srokê, Teresê Celedê oraz panów Lechos³awa
Harasiemowicza i Zygmunta Wawrzyniaka.
Na spotkanie zaproszono Honorowych Obywateli gminy Resko
pani¹ Helenê Dutkiewicz, pana Jana
Muszyñskiego, pana Adama Szatkowskiego i ks. Tadeusza Uszkiewicza, pana Wandera Weege, którym
nadano ten zaszczytny tytu³ uchwa³ami Rady Miejskiej z dnia 29 maja
2013r., a akty nadania wrêczono podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej
22 czerwca 2013r.
Niestety z przyczyn losowych
nie wszyscy zaproszeni goœcie mogli wzi¹æ udzia³ w spotkaniu.
W trakcie uroczystoœci g³os zabra³a Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej pani Barbara Basowska, Burmistrz Reska pan Arkadiusz Czerwiñski, pan Adam Szatkowski i pani
Jadwiga Zimny. Ka¿dy z zaproszonych Goœci otrzyma³ od w³odarzy
miasta pami¹tkowy dyplom z wyrazami szacunku i ¿yczeniami d³ugich
lat ¿ycia w dobrym zdrowiu, a tak¿e
pami¹tki z jubileuszu nadania praw
miejskich Resku. Uroczystoœæ
uœwietni³ wystêp wokalny Eweliny
Duczyñskiej, jubileuszowy tort oraz
lampka szampana i prezentacja multimedialna „Historia Reska”. Uczestnicy obejrzeli wystawê znajduj¹c¹
siê w holu Centrum i zostali uwieñczeni na pami¹tkowych fotografiach.
Na spotkanie przyby³y tak¿e
osoby, które aktywnie przyczyni³y
siê do realizacji jubileuszu.
I w tym miejscu dyrektorki Centrum Kultury w Resku, jako koordynatorki imprezy, sk³adaj¹ podziêkowania w imieniu pana Burmistrza,
pani Przewodnicz¹cej Rady Miej-

skiej oraz swoim za wk³ad w organizacjê, wsparcie i bezinteresown¹
pomoc przede wszystkim pani Dorocie Roli –za wspó³organizacjê imprezy i spotkania z mieszkañcami w
Centrum, zredagowanie publikacji
„Resko dawniej i dziœ – Regenwalde,
£awiczka, Resko”, inscenizacjê historyczn¹ „¯ycie mieszkañców Reska”, pani Marioli Wietrzykowskiej
za zorganizowanie uroczystoœci na
hali sportowej przy Zespole Szkó³,
pani Annie Szymañskiej za przygotowanie dekoracji i wystawy „Historia Reska”, pani Renacie Czerwiñskiej za przygotowanie uk³adu tanecznego poloneza w wykonaniu
m³odzie¿y gimnazjalnej, pani Wandzie Dranczewskiej za pomoc w zrealizowaniu publikacji i wystawy historycznej, a tak¿e udzia³ w organizacji spotkania z mieszkañcami w Centrum Kultury, pani Sabinie Dutkiewicz i panu Janowi Czabanowi za
pomoc w t³umaczeniu tekstów oraz
umo¿liwienie kontaktów z goœæmi z
Brazylii i Niemiec.
Ponadto serdecznie dziêkuj¹
wszystkim, którzy okazali daleko
id¹c¹ pomoc, a w szczególnoœci
dyrektorowi Zespo³u Szkó³ panu
Dariuszowi Siemaszowi, panu Mariuszowi Walczykiewiczowi (inscenizacja multimedialna), pañstwu Bei
i Markowi Ilgiewiczom (t³umaczenie), Klaudii Bartel -Litwin (t³umaczenie i wspó³praca przy redagowaniu publikacji), pani Izie Dudziec
(t³umaczenie), pani Adriannie Sie³acz (wspó³praca przy redagowaniu
publikacji), panu Segfieldowi Hannemannowi (wspó³praca przy redagowaniu publikacji), uczniom prowadz¹cym uroczystoœæ w hali oraz
spotkanie z mieszkañcami w Centrum Kultury - Klaudii Bakunowskiej i Oskarowi £adziñskiemu, a tak¿e Wojtkowi Szyd³owskiemu. Sk³adaj¹ podziêkowania radnym Rady
Miejskiej: pani Annie Szymañskiej,

panom Andrzejowi Nowakowi i Stanis³awowi Buczkowi, sponsorom i
przedsiêbiorcom Oktawiuszowi Je¿owi, Barbarze i Henrykowi Junikom, Ma³gorzacie i Zygmuntowi
Œwiêcickim, Sebastianowi Kurzykowi, Krzysztofowi Œliwiñskiemu,
Nadleœnictwu w Resku, Bankowi
Spó³dzielczemu w Gryficach, Starostwu Powiatowemu w £obzie, ZUBiK w Resku, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Policji i Stra¿y Miejskiej w
Resku, nauczycielom, pracownikom
i uczniom Zespo³u Szkó³ w Resku;
uczniom, którzy wspó³tworzyli inscenizacjê „¯ycie mieszkañców Reska”, pracownikom Centrum Kultury, chórowi „Kanon” i Weronice
KuŸmiñskiej, paniom z Klubu Ka-60,
ksiêdzu proboszczowi Miros³awowi
Socha, Marcinowi Ryba³towskiemu
i Mariuszowi Marciñczykowi oraz
wszystkim, którzy poprzez udostêpnienie swoich historycznych zbiorów przyczynili siê do stworzenia
wystawy i publikacji. S¹ to m.in.:
rodzina pana Wiktora Olasza –
pierwszego piekarza i korespondenta prowadz¹cego zapiski i notatki
prasowe od 1945 roku o ¿yciu mieszkañców Reska, pani Helena Dutkiewicz (pierwsza mieszkanka urodzona jeszcze w Regenwalde) i jej córki,
pani Alina Niewczas, pan Waldemar
Merta, pañstwo Jolanta i Tomasz
Sie³acz, pan Jerzy Czerwiñski, pan
Adam Koz³owski, pani Leonia Maækowiak, pani Teresa Or³owska, pan
Krzysztof Pazlewicz, pani El¿bieta
Romañczuk, pan Graczyk i wielu innych nie wymienionych z imienia i
nazwiska.
Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e
wszystkim mieszkañcom miasta i
gminy oraz goœciom, którzy wziêli
udzia³ w uroczystych obchodach
wspólnego œwiêta „Jubileuszu 725lecia nadania praw miejskich Resku”.
Jolanta Furman
i Alicja Tichanów

Z ¯YCIA POWIATU
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Sydonia z histori¹
(RADOWO MA£E). 6 lipca
2013r. w Strzmielach i Radowie
Ma³ym odby³a siê ju¿ XIII edycja
„Sydonii”.
Tradycyjnie ju¿, jeœli chodzi o
imprezy lokalne i ta rozpoczê³a siê
msz¹ œw. Msza mia³a miejsce w Strzmielach w koœciele pw. NMP i Œw.
Andrzeja Aposto³a w Strzmielach,
wierni, zgromadzeni w œwi¹tyni modlili siê w intencji zmar³ych z rodu
Borcków. Liturgiê sprawowali: proboszcz parafii ³obeskiej ks. pra³at Józef Cyrulik oraz ks. Jan Dziduch reprezentuj¹cy parafiê w Marianowie,
tym samym, w którym Sydonia spêdzi³a czêœæ swojego ¿ycia.
Inscenizacja historyczna pierwotnie mia³a odbyæ siê pod murami
koœcio³a, jednak za namow¹ ksiêdza
z Marianowa odby³a siê wewn¹trz
œwi¹tyni. ¯ycie „Sydonii von
Borck” na podstawie tekstów Theodora von Fontana zaprezentowa³a
grupa artystyczna z Marianowa,
natomiast re¿yserem przedstawienia by³a Gra¿yna Grzelak.

Nim jednak zainteresowani obejrzeli przedstawienie na dziedziñcu
pa³acu Borcków podczas sesji popularno-naukowej dr Alicja Koœcielna zaprezentowa³a zgromadzonym
dzieje rodziny von Borcków. Dr
Pawe³ Gut z kolei przedstawi³ dzieje
samej Sydonii.
Po czêœci naukowej dalsza czêœæ
odby³a siê w siedzibie gminy na tzw.
patelni. Tam zgromadzonych mieszkañców gminy i okolic zabawia³a
grupa odtwórstwa historycznego z
Bia³ogardu „BelHird” (Bia³y Gród),
która cieszy³a siê szczególnym zainteresowaniem dzieci i m³odzie¿y.
Prócz mo¿liwoœci poznania ¿ycia
rzemieœlników i œredniowiecznej
kuchni mo¿na by³o stan¹æ w szranki
z najlepsza ³uczniczk¹, która z wdziêkiem nie tylko strzela³a do tarczy, ale
i zapoznawa³ z tajnikami u¿ycia ³uku
i strza³y. Strzelanie z ³uku okaza³o siê
byæ wielk¹ sztuk¹ i nie ka¿dy potrafi³
strzeliæ w tarczê. Czêœæ strza³ trafia³a
obok, ale nie zniechêca³o to do dalszej zabawy. Najm³odsi zamiast walk
rycerskich wybrali zabawê na placu,

Festyn w Mieszewie

W Mieszewie, w gminie Wêgorzyno, odby³
siê 6 lipca Festyn Rodzinny. Piknik zorganizowa³y so³ectwa Mieszewo i Zwierzynek. Odby³o siê
mnóstwo konkurencji dla dzieci i doros³ych, a na
chêtnych czeka³ pyszny poczêstunek.

bawi¹c siê m.in. w ciuciubabkê. Zabawê prowadzi³ wojewoda o historycznym imieniu Hakon, który odtwarza³ wodza Wikingów o albo
æwiczyli umiejêtnoœæ chodzenia na

pieñkach. Wieczorem na patelni
mieszkañcy gminy bawili siê przy
dŸwiêkach lokalnego zespo³u w ramach „Sabatu na Patelni”.
m

Zaproszenie na IX Festyn Letni
£osoœnica 2013 w dniu 27 lipca
2013 roku, od godz. 15.00
na boisku Szko³y Filialnej
W programie miêdzy innymi:
- rozgrywki „dzikich” dru¿yn siatkarskich,
- konkurencje sportowe dla dzieci oraz rodzinne
- godz. 15.30 przyjazd motocykli ze œwinoujskiego klubu motocyklowego
przeja¿d¿ki motocyklami i samochodami wojskowymi dla wszystkich chêtnych,
- godz. 16.00 pokaz karate
- godz. 18.00 wystêp zespo³u ludowego
- godz. 19.00 zabawa dla dzieci
- godz. 20.00 zabawa dla doros³ych do rana – zespó³ muzyczny Avanti
- godz. 22.30 taniec z ogniem oraz zamek dmuchany, samochodziki dla najm³odszych, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, tatua¿e, punkty gastronomiczne z w³asnymi wyrobami – ciasta, grochówka, pierogi, potrawy z grilla
i wiele innych.
Organizatorzy: Szko³a Filialna w £osoœnicy, Radni z £osoœnicy, „Max-Las”,
OSP £osoœnica, Klub Sportowy „Jastrz¹b”, So³tysi wsi £osoœnica i Siwkowice.
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„Mama tata i ja w bibliotece”

Czytelnika trzeba wychowaæ
(WÊGORZYNO) Wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom m³odych
rodziców, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wêgorzynie
realizowali od lutego do czerwca br.
projekt pod has³em „Mama, tata i ja
w bibliotece”, którego celem by³a
promocja czytelnictwa i rozwój zainteresowañ czytelniczych wœród najm³odszych mieszkañców gminy, a
tak¿e pokazanie, ¿e biblioteka jest
miejscem, w którym rodzice i dzieci
mog¹ odpocz¹æ i œwietnie siê bawiæ.
Cz³owiek nie rodzi siê czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychowaæ.
Proces wdra¿ania do czytelnictwa,
kszta³towanie nawyku obcowania z
ksi¹¿k¹ na co dzieñ, powinien rozpoczynaæ siê od najm³odszych lat.
Miêdzy innymi dlatego w zajêciach
bra³y udzia³ dzieci w wieku od 2 do 6
lat. W trakcie trwania projektu dzieci
uczestniczy³y w wielu zajêciach:
„Kubuœ Puchatek i przyjaciele”,
„Wierszyki dobre na masa¿yki”,
„Jan Brzechwa dzieciom”, „Jedzie
poci¹g z daleka”, „Czerwony Kapturek”.

W trakcie zajêæ czytano bajki,
przeprowadzano konkursy wiedzy,
rysowano postacie z ulubionych
utworów, wykonywano rekwizyty
do przedstawienia. We wspólnej
zabawie z dzieæmi brali udzia³ ich
rodzice.
Zwieñczeniem dzia³añ by³a plenerowa impreza dla uczestników zajêæ, w czasie której mo¿na by³o podziwiaæ wystawê prac. Dzieci bra³y
udzia³ w zabawach sportowych.
Najwiêcej radoœci sprawi³y dzieciom
kolorowe bañki oraz mo¿liwoœæ pomalowania twarzy.
Dzia³ania pracowników biblioteki w ramach projektu przynios³y wiele korzyœci w zakresie wspó³pracy
rodziców z bibliotek¹, przede
wszystkim stworzono przyjazne
miejsce dla dzieci i ich rodziców, w
którym mo¿na mi³o spêdziæ czas na
wspólnej zabawie oraz umacniaæ
nawyki czytelnicze wœród najm³odszych dzieci oraz ich rodziców. Ponadto korzyœci¹ dla biblioteki jest
pozyskanie nowego partnera do pracy z dzieæmi, a tak¿e poprawa jej wizerunku w œrodowisku lokalnym.

Pasy nie
zsynchronizowa³y siê
z krawê¿nikiem

(£OBEZ). Przy okazji budowy
ronda po³o¿ono nowy chodnik. Problem w tym, ¿e zejœcie na pasy koñczy siê tam, gdzie tych ju¿ nie ma.

Gdy przesunie siê z kolei pasy zgodnie z zejœciem z chodnika, to po drugiej stronie jezdni bêdzie wejœcie
na... trawnik.
MM

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma
u³atwiæ polskim bibliotekom publicznym dostêp do komputerów,

Internetu i szkoleñ. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym
przedsiêwziêciem Fundacji Billa i
Melindy Gates oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
(b)

Podstawówkowicze
z Wêgorzyna w Toruniu

W dniach 17-19 czerwca 2013r.
uczniowie z klas 4, 5 i 6 Szko³y Podstawowej w Wêgorzynie uczestniczyli w wycieczce do Torunia, Solca
Kujawskiego oraz Brzozy Toruñskiej.
W Solcu Kujawskim uczniowie
zwiedzili „Jurapark”. W tym ogromnym parku poznali przeró¿ne dinozaury oraz uczestniczyli w warsztatach paleontologicznych, podczas
których mieli mo¿liwoœæ wykopania
mini szkieletu.
Przebywaj¹c w Toruniu zwiedzili Muzeum ¯ywego Piernika, Dom

Kopernika, Piernikow¹ Alejê S³aw,
Krzyw¹ Wie¿ê, Ratusz, Dom Filusia
oraz Stary Rynek. Ogromne wra¿enie
wywar³ na uczniach pobyt w Planetarium , gdzie mogli poszerzyæ wiadomoœci na temat Ziemi i nie tylko.
Kolejny dzieñ nasi uczniowie
spêdzili w Brzozie Toruñskiej, gdzie
czeka³y na nich ciekawe atrakcje:
jazda konno, p³ywanie ³ódk¹, wêdkowanie, zabawy na trampolinach i
dmuchanych zamkach itp.
Uczniowie powrócili do Wêgorzyna wypoczêci z planami powrotu
w te niesamowite miejsca. A. W.

INFORMACJE
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GEOCACHING - turystyka XXI wieku
Geocaching okreœlany
turystyk¹ XXI w. powsta³
w Stanach
Zjednoczonych w 2000 r.
i bardzo szybko
rozpowszechni³ siê
na ca³ym œwiecie.
Szczególnie dobrze
zosta³ przyjêty w krajach
wysoko rozwiniêtych.
Uprawiaæ go mo¿e ka¿dy, bez
wzglêdu na wiek czy zainteresowania. Jest œwietnym sposobem na
aktywne spêdzanie wolnego czasu,
równie¿ w gronie rodzinnym. Podstaw¹ geocachingu jest System
GPS, a zabawa polega na poszukiwaniu w terenie ju¿ za³o¿onych i zak³adanie nowych skrytek, tzw. cache,
które mog¹ przybieraæ ró¿n¹ formê.
W najprostszej wersji jest to ma³y
wodoodporny pojemnik zawieraj¹cy notesik, tzw. logbook oraz o³ówek. Skrytki mo¿na zak³adaæ wszêdzie, tak w mieœcie jak i poza terenem
zabudowanym, na l¹dzie, w wodzie,
na wysokich drzewach. Ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie. Jedynym ograniczeniem jest zasada poszanowania prawa, w³asnoœci prywatnej oraz
ochrona œrodowiska.
Za³o¿on¹ skrytkê rejestrujemy
na stronie internetowej. Najwiêksz¹
popularnoœci¹ obecnie cieszy siê
www.geocaching.com. Znajdziemy
tam mapê z naniesionymi skrytkami
z ca³ego œwiata. Przy ka¿dej z nich
podane s¹ informacje, takie jak: d³ugoœæ i szerokoœæ geograficzna jej
lokalizacji, opis miejsca, jego historia, fotografie obiektu oraz wiele innych umo¿liwiaj¹cych odszukanie
jej w terenie.
Aby rozpocz¹æ zabawê w geocaching nale¿y zarejestrowaæ siê na

portalu, polecam www.geocaching.com jako stronê o miêdzynarodowym zasiêgu, bardzo dobrym
systemie kontroli przestrzegania regulaminu i poszanowania prywatnoœci. Rejestracja jest bezp³atna.
Maj¹c w³asny nick i has³o, pobieramy ze strony informacje dotycz¹ce
interesuj¹cych nas skrytek i ruszamy w teren, na poszukiwanie skarbów. Namierzamy skrytkê pos³uguj¹c siê urz¹dzeniem wyposa¿onym w
funkcjê GPS, mo¿e to byæ np. telefon
z zainstalowan¹ odpowiedni¹ aplikacj¹ lub przy pomocy mapy wydrukowanej ze strony.
Ale geocaching to nie tylko zabawa, ale równie¿ powa¿ny instrument
promocji regionu. Uwa¿a siê, ¿e jest
szans¹ szczególnie dla ma³ych miejscowoœci. W Niemczech rozwój geocachingu spowodowa³ polepszenie
kondycji lokalnych przedsiêbiorstw
turystycznych, które wczeœniej
prze¿ywa³y kryzys. Obszary z za³o¿onymi skrytkami s¹ bardziej atrakcyjne pod wzglêdem turystycznym.
Autorami skrytek s¹ lokalni mieszkañcy, którzy znaj¹ dobrze swój teren, pokazuj¹ miejsca i opisuj¹ historie nieznane autorom przewodników
turystycznych. S¹ bardziej wiarygodni. Czêœæ turystów przyje¿d¿a
celowo, aby zdobywaæ nowe cache
(skrytki) i przy okazji odkrywa uroki
danego miejsca. Bez tego
W naszym kraju geocaching jest
jeszcze s³abo rozwiniêty, odstajemy
i to bardzo od naszych zachodnich,
pó³nocnych i po³udniowych s¹siadów. Im dalej na wschód Europy,
tym gorzej. Rozwój geocachingu w
Polsce obserwujê od pocz¹tku 2011
roku. Wówczas mieliœmy nieco ponad tysi¹c zarejestrowanych skrytek. Ale w ostatnim czasie coœ drgnê³o, znalaz³y siê miejscowoœci z województwa kujawsko-pomorskiego,
które potraktowa³y tê zabawê po-

Kapliczka w okolicach BrzeŸnicy

Koœció³ w Ginawie

wa¿nie. Warto odnotowaæ niew¹tpliwy sukces Górzna, ma³ej miejscowoœci, która opar³a swoj¹ turystykê
i promocjê w du¿ej czêœci na geocachingu.
Na koniec 2012 r. w naszym powiecie nie by³o zarejestrowanej ¿adnej skrytki, byliœmy na szarym koñcu w województwie zachodniopomorskim. 6 styczniu 2013 r. za³o¿y³em
pierwszego kesza (skrytkê), a póŸniej nastêpne. Postanowi³em pokazaæ miejsca, które moim zdaniem s¹
bardzo atrakcyjne pod wzglêdem
turystycznym, posiadaj¹ ciekaw¹
historiê, a s¹ ma³o znane. Wybra³em
okolice BrzeŸniaka i Ginawy. Uwielbiam piesze leœne wêdrówki, a wiêc
zabawa by³a wspania³a. Ju¿ w marcu
2013 r. pojawi³ siê pierwszy turysta.
W czerwcu br., przy okazji BrzeŸnickich Spotkañ, zorganizowaliœmy
event (wydarzenie, akcja), który mia³
na celu popularyzacjê geocachingu
w naszym rejonie wœród m³odzie¿y
szkolnej. S¹ ju¿ efekty tego spotka-

nia. Obecnie ukoñczy³em dziewiêciokilometrow¹ trasê piesz¹, rozpoczynaj¹c¹ siê przy leœniczówce w
Ginawie, s¹ dwie trasy rowerowe.
Powiat ³obeski przesun¹³ siê z ostatniego na trzecie miejsce w województwie zachodniopomorskim. Na
trasy przyje¿d¿aj¹ nowi turyœci, a z
ich relacji wynika, ¿e s¹ zachwyceni
nasz¹ przyrod¹. Mo¿na wnioskowaæ
wiêc, ¿e mieszkamy na terenie o
znacznym potencjale turystycznym.
Sukces geocachingu polega na
jego popularnoœci. Pisz¹c ten artyku³ chcia³bym Was, drodzy czytelnicy, zachêciæ do uprawiania tej przyjemnej zabawy. Zabawy, która daje
nam, geocacherom, wiele radoœci i
satysfakcji, a gospodarce naszego
regionu mo¿e przysporzyæ korzyœci.
Osoby zainteresowane geocachingiem zapraszam na spotkanie,
które odbêdzie siê 24.07.2013 r.
(œroda) w £obeskim Domu Kultury
o godz. 17.00.
Bogdan Przyby³a

Sztuka podmoœcia

(£OBEZ). Artyœci nie znosz¹ bia³ych œcian. Podobnie jest i w tym mieœcie.
Elementy konstrukcyjne mostu d³ugo bia³e nie pozosta³y. Pojawi³o siê tu nie
tylko graffiti, ale i wiele wyznañ mi³osnych, ³¹cznie z numerami telefonów. Czy
s¹ aktualne i prawdziwe – nie sprawdzaliœmy.
MM
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£obeski Cech na Pielgrzymce
Rzemios³a Polskiego

W ostatnia niedzielê czerwca br.
Cech Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorców w £obzie uczestniczy³ w
XXXII Pielgrzymce Rzemios³a Polskiego, która organizowana jest corocznie w ostatni¹ niedzielê czerwca.
Izba Rzemieœlnicza Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczoœci w Szczecinie
uzyska³a zaszczyt organizowania po

raz pierwszy w historii oprawy Mszy
œwiêtej na Jasnej Górze. Mszê celebrowa³ Arcybiskup Metropolita
Szczeciñsko-Kamieñski Andrzej
Dziêga. Zosta³ on uhonorowany tak¿e najwy¿sz¹ odznak¹ Rzemios³a Szabl¹ Jana Kiliñskiego. Podczas
uroczystoœci zostali tak¿e odznaczeni uczniowie i ich mistrzowie z ca³ej
Polski.
(o)

Ju¿ rozpoczê³y siê treningi

£ukasz Petera w Sparcie
(POWIAT) Kluby pi³karskie
rozpoczê³y ju¿ przygotowania do
nastêpnego sezonu pi³karskiego.
Liga rusza w po³owie sierpnia.
Pierwszy mecz kontrolny wêgorzyñska Sparta rozegra³a z Piastem
Chociwel, trzecim zespo³em minionego sezonu wojewódzkiej klasy
okrêgowej. Sparta wygra³a 3:2, po
bramkach Jaros³awa Kiernickiego z
rzutu karnego i dwóch Damiana Szu-

berta. W barwach Sparty wyst¹pi³
£ukasz Petera, dotychczasowy stoper Œwiatowidu £obez.
Tak¿e inne kluby sparuj¹ i testuj¹
nowych zawodników. Jutro, 17 lipca
(œroda), o godz. 18.00, na stadionie
przy Siewnej w £obzie, Œwiatowid
zagra z Sarmat¹ z Dobrej. W sk³adzie
³obeskiego klubu nie zobaczymy ju¿
Micha³a NiedŸwieckiego, który
przeszed³ do Hutnika Szczecin. KAR

tygodnik ³obeski 16.7.2013 r.
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

(wp³ata na konto)

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

NIERUCHOMOŒCI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯. Tel.
598 334 536, 605 286 058, 661
953 331. PRODUCENT GOSTAL PRZECHLEWO. U nas
najtaniej
Kozie mleko sprzedam £obez, tel.
696 308 679

Powiat gryficki
Sprzedam pawilon handlowy typu
Resko, wymiar 6x2,40 m, drzwi zabezpieczone krat¹, instalacja
elektr., przystosowany do transportu. Tel. 883-618-245.
Sprzedam stemple budowlane
d³ugoœci 4 mb i 3 mb. Pogorzelica
Tel. 600 550 651.
OKAZJA! Sprzedam tanio metalow¹ ³ódŸ wêdkarsk¹ z wios³ami. Zarejestrowana.
Gryfice, tel. 517-960-525.

Region
Kupiê antyki oraz ró¿ne starocie.
Tel. 501-126-109.

ROLNICTWO
Kury nioski Leghorna, ¿ó³tonó¿ki rasy o najwy¿szej intensywnoœci
nieœnej oraz ogólnou¿ytkowe.
Kont. 501-057-385.

Sprzedam gara¿ w £obzie ul. Boczna. Tel. 605 061 028
Dom jednorodzinny w £obzie o pow.
120 mkw. na dzia³ce 620 mkw.
sprzedam lub zamieniê na mieszkanie w £obzie. Tel. 603 653 437
Sprzedam dom w Zwierzynku, pow.
76 mkw., 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, 2 budynki gospodarcze. Dzia³ka
o pow. 3,2 ha. Tel. 609 809 616
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza obok Pepco wynajmê.
Idealny pod biuro, gabinet itp.
Wszystkie media + internet. Tel.
501894828.
Wynajmê plac na ul. Podgórna 4D
w £obzie (by³y skup z³omu). Tel. 606
762 527

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

PRACA

Region
Zatrudniê kierowcê C+E, Polska Norwegia. Tel. 887 647 435
Zatrudniê kierowcê kat. C+E z doœwiadczeniem, transporty liniowe.
Tel. 609 49 39 89

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

US£UGI

Powiat gryficki

Powiat œwidwiñski

Mieszkanie 4-pokojowe, 59 mkw. w
centrum Gryfic sprzedam, bez poœredników. Tel. 695554340.

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

Sprzedam mieszkanie w 4-rodzinnym bloku w Przybiernówku, w kierunku na Niechorze. 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, piwnica, spi¿arka, o pow. 54,90 mkw., budynek
gospodarczy o pow. 17,67 mkw., 2
dzia³ki z mo¿liwoœci¹ zabudowy; o
pow. 729 mkw. i 490 mkw. Tel. 511976-664.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Powiat drawski

Powiat ³obeski
Piêkne mieszkanie 45 mkw. w centrum £obza, pierwsze piêtro, 2 pokoje, 1 min. od g³ównej ulicy, wyremontowane, plastikowe okna, balkon, piwnica, Cena 120 000 z³ do
negocjacji. Tel. 790 476 083
Wynajmê mieszkanie w £obzie, 2
pokojowe, kuchnia, ³azienka. Tel.
607 129 519

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

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

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

Sprzedam
ekologiczn¹
porzeczkê
czerwon¹ i czarn¹
tel. 697 588 566

MOTORYZACJA
Kupiê stare motory, motorowery,
samochody. Tel. 501-126-109.

Daj¹c og³oszenie do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - 1 z³ za linijkê w kuponie.
£obez, ul. S³owackiego 6;
tel. 91 39 73 730; e-mail: wppp1@wp.pl

WÊGORZYNO - 2 pokoje, pow.52,84mkw, II pietro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow. 66,9mkw, I piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow.43,38mkw, II piêtro
WÊGORZYNO - 3 pokoje, pow.54mkw, parter + dzia³ka
WÊGORZYNO - 3 pokoje, 63mkw, parter
WÊGORZYNO - 4 pokoje, pow. 76,6mkw, II piêtro
WÊGORZYNO (okolica) - 2 pokoje, 76mkw + dzia³ka 3251mkw
RADOWO MA£E - 4 pokoje, pow. 80mkw, I piêtro
DOBRA - 3 pokoje, I piêtro, pow.64,5mkw
DOBRA (okolica) - 2 pokoje, pow.54,9mkw, parter
RESKO - 3 pokoje, II piêtro, pow. 59,4mkw
RESKO - dwa mieszkanie w centrum, pow. 54mkw
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 62,13mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 3 pokoje, pow. 69,6mkw, II piêtro
RESKO (okolica) - 2 pokoje, pow. 90,39mkw, parter+dzia³ka

- CENA 89.000 z³ OKAZJA!!!
- CENA 115.000 z³
- CENA 105.000 z³
- CENA 100.000 z³
- CENA 130.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 115.000 z³
- CENA 155.000 z³
- CENA 95.000 z³
- CENA 180.000 z³
- CENA 120.000 z³
- CENA 85.000 z³
- CENA 90.000 z³
- CENA 98.000 z³
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W Krakowie medal by³ blisko
W pierwszy tydzieñ lipca
w Krakowie odbywa³y
siê Mistrzostwa Polski
Juniorów w Lekkiej
Atletyce. £obez
reprezentowa³a dwójka
zawodników, która
od lat plasowa³a siê
w zawodach rangi
mistrzostw Polski na
wysokich miejscach.
Warto przypomnieæ osi¹gniêcia
m³odych ³obziaków, bo tymi startami
po¿egnali siê z kategori¹ juniorów.
Oboje bardzo dobrze zdali egzaminy
maturalne i od jesieni bêd¹ studentami. Justyna bêdzie studiowaæ w
Szczecinie i zapowiada kontynuowanie kariery sportowej i dalsze reprezentowanie ³obeskiego klubu.
Natomiast Krzysiek wyje¿d¿a na
studia do Wroc³awia.
Justyna Romej to dwukrotna
medalistka Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Prze³ajowych (z³oto
2011 i br¹z 2012), a na bie¿ni startowa³a dotychczas na 800 m, bêd¹c
dwukrotnie w fina³ach 6 m/2010 i 5 m/
2011).
Natomiast Krzysztof Kraus to
br¹zowy medalista MP M³odzików z
2009 r. W roku ubieg³ym zaj¹³ 7 m. na
prze³ajach, a na letnich Mistrzostwach Polski by³ 4 na 3 km.
Krzysiek wystartowa³ ponownie
na 3 km, ale bêd¹c w s³abszej formie,
zaj¹³ 23 m z czasem 9:33,84.
Znakomicie radzi³a sobie na tym

samym dystansie Justyna. Od pocz¹tku biegu by³a jedn¹ z najaktywniejszych zawodniczek i po niezwykle zaciêtej walce na ostatnich kilkuset metrach wywalczy³a 5 miejsce z
bardzo dobrym, poprawionym o
ponad 9 sekund rekordem ¿yciowym
10:07,07. Na poni¿szym zdjêciu widaæ, ¿e nasza Justyna wydoby³a z
siebie wszystko, co mog³a. Justyna
wystartowa³a jeszcze w biegu na
1500 m, ale zajê³a w nim 13 miejsce z
czasem 4:50,67.
¯yczymy naszym zawodnikom
co najmniej tak udanych startów
wœród m³odzie¿owców i seniorów.
In.w³. foto: bieganie.pl

Licealistki na pi¹tym
miejscu w Polsce

Licealistki z £obza na stadionie AZS w £odzi. Od lewej: Ola Romej, Ewelina
£owkiet, Justyna Romej i Marta Lisik.
Na stadionie AZS w £odzi odby³y
siê Fina³y Ogólnopolskie Biegów Rozstawnych dla szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Do udzia³u w fina³owej rozgrywce zakwalifikowa³y siê mistrzynie województwa zachodniopomorskiego - reprezentacja dziewcz¹t Zespo³u Szkó³
im. T. Koœciuszki w £obzie w sztafecie
szwedzkiej 100x200x300x400 m.
Po biegach eliminacyjnych na stadionie w £odzi nasza sztafeta awansowa³a do w¹skiego fina³u 8 najlepszych
sztafet w Polsce. W bezpoœredniej
walce o medale biegaczki uplasowa³y
siê na wysokiej 5. pozycji. W sk³adzie
reprezentacyjnej czwórki wyst¹pi³y:

Ewelina £owkiet, Marta Lisik, Aleksandra Romej i Justyna Romej. Czas
uzyskany przez podopieczne pani
Ewy £ukasik - 2:26,12 minuty jest nowym rekordem województwa zachodniopomorskiego.
Wyniki Fina³u Ogólnopolskiego
Biegów Rozstawnych - sztafeta
szwedzka.
1. I LO Szamotu³y
2:16,75
2. LO P³ock
2:17,12
3. V LO Bytom
2:20,21
4. LO Boles³awiec
2:26,01
5. ZS £obez
2:26,12
6. LO Tomaszów Lub.
7. LO £ódŸ
8. LO Krosno

Sarmata mistrzem
Pomorskiej Ligi
Oldbojów
Z koñcem czerwca zakoñczy³a
swoje rozgrywki XXII edycja Pomorskiej ligi Oldbojów. Dru¿yna
pi³karskich oldbojów Sarmaty Dobra, wystêpuj¹ca ju¿ pi¹ty sezon w
tej najwy¿szej lidze oldbojów naszego województwa, po emocjonuj¹cym
finiszu rozgrywek, zdoby³a po raz
pierwszy mistrzostwo ligi.
Z 18 meczów rozegranych w sezonie 2012/2013 pi³karze Oldbojów
Sarmaty odnieœli 12 zwyciêstw, cztery razy zremisowali, a tylko dwa razy
zeszli z boiska pokonani. Niew¹tpliwy sukces, jaki osi¹gnêli w tym roku
pi³karze-oldboje Sarmaty, maj¹cy
powy¿ej 34 lata, nie by³by mo¿liwy,
gdyby nie pomoc sponsorów i osób
dzia³aj¹cych w klubie. W tym miejscu
chcia³bym podziêkowaæ Urzêdowi
Miejskiemu w Dobrej za udostêpnienie obiektów sportowych, na których rozgrywane s¹ mecze, M-G LKS
Sarmata Dobra za sfinansowanie
wpisowego za dru¿ynê i op³at sêdziowskich oraz w³aœcicielowi Masarni Krzemienna Markowi Kowalczykowi (podstawowy zawodnik
dru¿yny), który na ka¿dy mecz do-

starcza ze swojej masarni wk³adkê do
tradycyjnego pomeczowego grilla.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e koszty
transportu i sprzêtu pi³karskiego
graj¹cy zawodnicy pokrywaj¹ z prywatnych pieniêdzy. Dziêkuj¹c i gratuluj¹c wszystkim zawodnikom Oldbojów Sarmaty, chcia³bym podaæ
jeszcze nazwisko Andrzeja Mioduszewskiego, który od pocz¹tku zorganizowa³ start Oldbojów Sarmaty w
Pomorskiej Lidze i przez te wszystkie
lata wystêpów przyj¹³ na siebie ciê¿ar prowadzenia dru¿yny w zakresie
sportowym i organizacyjnym.
estan
Pomorska I Liga Oldbojów
sezon 2012/2013
Tabela koñcowa
1. Sarmata Dobra
40 52:24
2. Pamet Œwidwin
40 53:27
3. Zryw Kretomino
32 42:33
4. Olimp Z³ocieniec
27 48:46
5. Iskra Bia³ogard
24 45:38
6. Amator Ko³obrzeg
24 49:53
7. Ina Iñsko
21 35:46
8. Pomorzanin S³awoborze 18 49:66
9. Sparta Gryfice
17 38:57
10.Rega Trzebiatów
14 22:43

Bryd¿owe zmagania
(£OBEZ) 7 lipca odby³ siê turniej bryd¿a sportowego parami z
okazji Dni £obza o Puchar Burmistrza £obza.
W turnieju wziê³o udzia³ 15 par
reprezentuj¹cych miejscowoœci:
Drawsko Pom., Œwidwin, Po³czynZdrój, Ostrowice, Rydzewo i Resko.
Zwyciê¿y³a para ³obeska: B. Bednarczyk - I. Milewicz. II m. D. Grz¹œko
- K.Miedzik z Drawska. III m. W. Bondarewicz - A. Kr¹piewski równie¿ z
Drawska Pom. Zwyciêzcy otrzymali
z r¹k burmistrza piêkne puchary.
Pierwsze trzy pary otrzyma³y nagrody rzeczowe ufundowane przez bur-

Str
Str.. 15

SPORT

tygodnik ³obeski 16.7.2013 r.

mistrza £obza. Pozostali otrzymali
upominki. Fundatorami upominków
byli: Przedsiêbiorstwo Przemys³u
Ziemniaczanego „Nowamyl” £obez
oraz SM „Jutrzenka” £obez. Fundatorom nagród oraz upominków w
imieniu TKKF „B³yskawica” oraz
w³asnym sk³adam serdeczne podziêkowanie.
W trakcie turnieju uczestnicy
mieli do dyspozycji kawê, herbatê
oraz ciep³y posi³ek w postaci zupy.
Sêdziowa³ kolega P. Nejman ze Œwidwina. Turniej przebieg³ w mi³ej i
sympatycznej atmosferze.
R. Wawrzyniak

Dziêkujemy Sparcie
Z okazji 64-lecia Klubu SPARTA Wêgorzyno sk³adam wielkie podziêkowanie dla Prezesa naszego Klubu – za aktywnoœæ i zaanga¿owanie oraz
zawodnikom za zdobycie 64 punktów w sezonie 2012/2013. By³o blisko
awansu do V ligi, ale jako kibice ¿yczymy, by uda³o siê za rok.
Do sukcesu przyczyni³ siê równie¿ nasz trener pan Stanis³aw Przybylak,
któremu dziêkujemy. W imieniu kibiców dziêkujê tak¿e sponsorom i dzia³aczom naszego Klubu.
Tadeusz Safaryn

Gra³a Doberska Amatorska
Liga Pi³ki - DALP 2013
Wyniki 1 kolejki z 29.06.2013 r.
Gr. I
Nas Nie Dogoniat
- Rondo Team
Ty³em Do Przodu
- Czerwone Diab³y
WKS Papirusy
- Ostrzyca
Rondo Team
- Dobermani
Ty³em Do Przodu
- Nas Nie Dogoniat
Dobermani
- WKS Papirusy
Pauza: Ostrzyca, Czerwone Diab³y

1:2
7:0
0:1
1:2
1:1
1:0

Gr. II
Sarmata 98
- Nocny Team
Bosman B³¹dkowo
- ¯ywczyk Bienice
Bia³a Armia
- SKS Bród
Nocny Team
- Blokersi Dobropole
Bosman B³¹dkowo
- Sarmata 98
Blokersi Dobropole - Bia³a Armia
Pauza: SKS Bród, ¯ywczyk Bienice

2:4
0:1
1:7
1:2
0:1
14:1

Wyniki 2 kolejki z 6.07.2013 r.
Gr. I
Ty³em Do Przodu
- Ostrzyca
Rondo Team
- WKS Papirusy
Nas Nie Dogoniat
- Dobermani
Ostrzyca
- Czerwone Diab³y
Ty³em Do Przodu
- Rondo Team
Nas Nie Dogoniat
- Czerwone Diab³y
Pauza: WKS Papirusy, Dobermani

0:3
0:3
0:4
5:1
2:4
7:0

Gr. II
Bosman B³¹dkowo
- SKS Bród
Nocny Team
- Bia³a Armia
Sarmata 98
- Blokersi Dobropole
SKS Bród
- ¯ywczyk Bienice
Bosman B³¹dkowo
- Nocny Team
Sarmata 98
- ¯ywczyk Bienice
Pauza: Bia³a Armia, Blokersi Dobropole

0:1
11:0
0:3
5:3
0:1
3:4

Wyniki 3 kolejki z 13 lipca 2013 r.
Gr. I
Nas Nie Dogoniat
- Ostrzyca
Czerwone Diab³y
- WKS Papirusy
Ty³em Do Przodu
- Dobermani
Ostrzyca
- Rondo Team
Ty³em Do Przodu
- WKS Papirusy
Dobermani
- Czerwone Diab³y
Pauza: Nas Nie Dogoniat, Rondo Team

0:2
0:7
1:2
3:1
1:5
9:2

Tabela grupy 1
1. Ostrzyca
2. Dobermani
3. WKS Papirusy
4. Rondo Team
5. Ty³em Do Przodu
6. Nas Nie Dogoniat
7. Czerwone Diab³y

5
5
5
5
6
5
5

15
15
9
6
4
4
0

Gr. II
Sarmata 98
- SKS Bród
¯ywczyk Bienice
- Bia³a Armia
Blokersi Dobropole - Bosman B³¹dkowo
SKS Bród
- Nocny Team
Bosman B³¹dkowo
- Bia³a Armia
¯ywczyk Bienice
- Blokersi Dobropole
Pauza: Sarmata 98, Nocny Team

0:3v
10:0
1:0v
1:2
0:1v
3:3

Tabela grupy 2
1. Blokersi Dobropole
2. Nocny Team
3. SKS Bród
4. ¯ywczyk Bienice
5. Sarmata 98
6. Bia³a Armia
7. Bosman B³¹dkowo

13
12
12
10
6
3
v

5
5
5
5
5
5
v

Termin 4 - 21.07.2013 r. (niedziela)
Gr. II
13.00 Blokersi Dobropole - SKS Bród
13.15 ¯ywczyk Bienice
- Nocny Team
13.30 Sarmata 98
- Bia³a Armia
Pauza: Bosman B³¹dkowo
Gr. I
13.45 Dobermani
- Ostrzyca
14.00 Czerwone Diab³y
- Rondo Team
14.15 Nas Nie Dogoniat
- WKS Papirusy
Pauza: Ty³em Do Przodu

13:2
18:4
15:3
8:11
12:15
6:12
3:35

23:5
19:4
17:6
21:11
6:14
3:42
v

REKLAMA - INFORMACJE

Zapiski z pamiêci
Biwak na G³êbokim
Wreszcie wakacje. Z liceum dostajemy do u¿ytku Cadeta i dwa Optymisty. Dwa dni ³adujemy makulaturê na
wagony. Mam z bratem 1600 z³. Za te
pieni¹dze wakacje s¹ nasze. Z LOKu
wynajmujemy samochód ciê¿arowy.
Namioty ka¿dy z nas ma swój. Worek
ziemniaków, sól, pieprz, 3 kg smalcu ,
m¹ka , makaron rurki, zapa³ki, chleb na
2 dni , pogoda i optymizm kilku z nas
to wystarczaj¹ce wyposa¿enie na ca³e
2 miesi¹ce. Instruktor i uczeñ zawo¿¹
ca³y nasz majdan na ma³¹ pla¿ê. Rozpakowujemy w mig nasz sprzêt i rozbijamy namioty. Obok nas przy ma³ym
pomoœcie biwakuj¹ harcerze ze Szczecina. Od dwóch dni stacjonuj¹ nad jeziorem. To towarzystwo uchroni nas
przed tubylcami. Pomost jest ich.
Nasza jest pla¿a. Nie wchodzimy sobie
w drogê, choæby z tego powodu, ¿e oni
nie k¹pi¹ siê i nie maj¹ sprzêtu do p³ywania. Na kucharza, czyli kuka, proponuje swoj¹ kandydaturê Mariusz.
Pierwszy obiad i pierwszy protest pozosta³ych. To co nam zaserwowa³ to
mieszanka zup w proszku zalana
wrz¹tkiem. Nie daje siê tego zjeœæ. Pozostaje na razie chleb ze smalcem. Wieczorem ch³opaki id¹ do Strzmieli zobaczyæ co da siê kupiæ w tamtejszym
sklepie. Wiesiek z Jackiem szykuj¹
skromn¹ kolacjê. Na pocz¹tek chleb ze
smalcem, pieprzem i sol¹ i malinowa
herbata. Maliny koñcz¹ kwitn¹æ. Herbata jest wspania³a. Wraca wypraw a
zaopatrzeniowa. Maj¹ m³od¹ marchew, star¹ cebulê ze szczypiorem,
mleko, chleb i wêdzony boczek oraz
wiejskie jaja. Wiêcej nam na razie nie
potrzeba. Na drugi dzieñ zaczynamy
wêdkowanie i regaty. Czterech p³ywa
i czterech ³owi. Do obiadu na³owili niewiele ma³ych p³otek. Dopiero harcerze
zwrócili nam uwagê , ¿e przy ich pomoœcie coœ siê sp³awia. Okazuje siê, ¿e oni
wszystkie odpadki z kot³a wrzucaj¹ do
wody na koñcu pomostu. Do tych resztek podp³ynê³a drobnica i kilka du¿ych
okoni. Do wieczora mieliœmy trzy
du¿e po 0,5 kg okonie i pó³ wiadra p³otek. Na obiad by³y jajka sadzone z
ziemniakami polanymi œmietan¹ zebran¹ z mleka i posypane szczypiorem
z cebuli. Na kolacjê by³y pieczone na
ognisku okonie i sma¿one p³oteczki.
Jednego okonia i dwie g³owy z dwóch
poprzednich okoni oraz kilka wiêkszych p³otek zostawi³em na jutro. Bêdziemy gotowaæ uchê. Jest jeden, co nie
bêdzie jeœæ zupy rybnej. Dlaczego? Bo
nie lubi tego, czego jeszcze nigdy nie
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jad³. Na œniadanie mleczna z rurkami.
Rurki trochê aldente. ¯artujê, wtedy
tego s³owa jeszcze nie u¿ywano w
moim otoczeniu. Makaron by³ po prostu niedogotowany, po to, aby by³ dobry dla ryb. Nie móg³ spadaæ z haczyka. Rano po œniadaniu dwójka wybra³a
siê do wioski po mleko i pietruszkê. Bo
co to za ucha bez pietruszki. Sparzone
wrz¹tkiem g³owy i ryby trzeba by³o
starannie obraæ z miêsa. Tym zaj¹³ siê
Wiesiek. Jacek te¿ chcia³ pomóc, ale
tyle odrzuca³ do œmieci, ¿e nic by nie
pozosta³o do zupy. Do wody po rybach Wiesiek doda³ bardzo drobno pokrojone ziemniaki ,marchewkê w talarki, drobno posiekane ryby, jedn¹ du¿¹
przypalon¹ na ognisku cebulê , trochê
rurek makaronowych, sól i sporo pieprzu oraz ³y¿kê smalcu. Na obiad przy
ognisku zjawili siê wszyscy. Nawet
ten co deklarowa³, ¿e nie je zupy, tak
by³ ju¿ g³odny, ¿e nie mia³ si³y odmówiæ porcji zupy posypanej zielon¹
pietruszk¹.

Grzyby
Biwak trwa ju¿ ponad dwa tygodnie. Pogoda w kratkê. Ciep³o i wilgotno. Na skraju lasu, tu¿ przy naszej
pla¿y, ktoœ znalaz³ prawdziwki. By³y
ich trzy. Na dziesiêæ osób to niewiele.
Ani je usma¿yæ, ani zrobiæ z nich sos lub
zupê. Pokroi³em je na ma³¹ kosteczkê
i wrzuci³em do roztopionego smalcu.
Doda³em te¿ jedn¹ ca³¹ cebulê oraz trochê pieprzu. Na ma³ym ogniu pru¿ê te
grzyby. Musz¹ byæ upra¿one na z³oto.
Wokó³ rozchodzi siê wspania³y aromat. Wszyscy zaczynaj¹ kr¹¿yæ
wokó³ ogniska. Ka¿ê przynieœæ chleb
i pozwalam maczaæ kromki chleba w
smalcu. Palce lizaæ. Kolacja udana. Gar
dy¿urnej herbaty z malin uzupe³nia
menu. Po kilku dniach pokaza³o siê
wiêcej prawdziwków i kozaki. Z du¿ych kapeluszy w dobrym stanie wychodz¹ schabowe z ziemniakami oraz
surówk¹ z m³odej marchewki. Gorsze
grzyby pójd¹ na zupê grzybow¹.
Korzenie koŸlaków i niektóre gorsze
prawdziwki po okrojeniu z zarobaczonych fragmentów wyl¹dowa³y w zupie. Ach, co to by³a za zupa. Doda³em
do niej zasma¿onej na smalcu m¹ki,
kilka marchewek startych na drobno,
du¿o drobno pokrojonych ziemniaków,
garstkê usma¿onego i drobno pokrojonego boczku , œmietanê z ³y¿k¹ m¹ki i
garstkê zielonej pietruszki na koniec
gotowania. Nikt nie odmówi³ dok³adki.
Dla odmiany robiliœmy sos grzybowy z
ziemniakami lub makaronem.
WP

Dobre Pole Rzepy
w Dobropolu
(DOBROPOLE). Ta miejscowoœæ w gminie Dobra szykuje wspania³¹ zabawê pod nazw¹: „Dobre
Pole Rzepy”, które odbêdzie siê 19,
20 i 21 lipca.
Zlot „Dobre Pole Rzepy” rozpoczyna siê ju¿ w pi¹tek 19 lipca o godz.
16.00, o tej godzinie uczestnicy zostan¹ powitani, po czym w spokoju
bêd¹ mogli rozbiæ namioty i przygotowaæ siê do karaoke z towarzyszami
kapeli lub pó³playbakiem zaplanowanym na godz. 19.00. Po rozgrzewce o godz. 20.00 planowana jest zabawa przy muzyce do rana.
Gdy ju¿ wszyscy bêd¹ wyspani i
wypoczêcie przyjdzie czas na paradê
motocyklow¹ w Dobrej, która zgodnie ze scenariuszem ma rozpocz¹æ
siê o godzinie 11.00. Na czele parady
ma jechaæ najwiêkszy œmia³ek, bowiem bêdzie wióz³ szefow¹ so³ectwa
so³tys Dobropola Pani¹ Marlenê
Michalsk¹, organizatorkê imprezy.
W samo po³udnie zaplanowano grillowanie, wystêp strong-manów oraz
turniej w siatkówkê pla¿ow¹, która w

tej gminie ma siln¹ reprezentacje i
d³ug¹ tradycjê.
Po obiedzie, o godz. 16.30 rozpoczn¹ siê konkursy rodzinne, a dla
tych, którzy obiadu w domu nie
zjedz¹ – grill.
Wieczorem, o godz. 20.00 zaplanowano rozpoczêcie zabawy do
muzyki DJ Gregory i Lucas. Ale organizatorzy nie ograniczaj¹ siê do samych pl¹sów, wymyœlili i przygotowali moc konkursów. Jakich? To ju¿
nale¿y sprawdziæ osobiœcie w Dobropolu.
Niedziela, jako dzieñ odpoczynku rozpocznie siê w samo po³udnie
na rozmyœlaniu nad wzglêdnoœci¹
czasu, a pytaniem, na które uczestnicy zlotu bêd¹ usi³owali znaleŸæ odpowiedŸ to: „Dlaczego nastêpny zlot
dopiero za rok”. Trudno powiedzieæ
czy na to pytanie odpowiedz¹ mieszkañcy so³ectwa czy motocykliœci
zachodniopomorscy i czy w ogóle
ktokolwiek tak naprawdê bêdzie
chcia³ na nie odpowiadaæ. Wa¿ne, ¿e
zlot odbêdzie siê w tym roku. MM

Wêdkarze zaproszeni
(WÊGORZYNO) Zarz¹d Ko³a
PZW „Wêgorz” w Wêgorzynie zaprasza wêdkarzy na zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Wêgorzyna.

Zawody odbêd¹ siê 21 lipca, na
jeziorze Wêgorzyno (za oœrodkiem
wczasowym, zjazd do jeziora na zakrêcie). Pocz¹tek o godz. 6.00. Zapisy
w sklepie „Bocik” w Wêgorzynie. (r)

