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Dajcie ludziom pracê, nie alkohol

Tragiczny fina³ do¿ynek
(DALNO) £obeskie gminne
do¿ynki w Dalnie mo¿na by
uznaæ za udane, gdyby nie
ich tragiczny w fina³. Jeden
z mieszkañców Dalna chcia³
wzi¹æ na „krechê” piwo. Gdy
mu odmówiono, zacz¹³
ubli¿aæ sprzedawczyni. W jej
obronie stan¹³ ³obezianin,
Przemys³aw K. Potem
znaleziono go nieprzytomnego
przy drodze. Walczy o ¿ycie
w szczeciñskiej klinice. str. 6

Sprawca wielu tragedii - alkohol

Rolnicze dop³aty
jak koœæ w gardle

str. 10 - 11

(RESKO) Min¹³ rok od wejœcia
Polski do Unii Europejskiej.
Jaki to mia³o wp³yw na
rolnictwo i jakie by³y
tegoroczne zbiory – zapytaliœmy
starostów do¿ynek
powiatowych pani¹ Jolantê
Bas i pana Ryszarda Pêkalê
oraz rolnika z gminy Resko
pana Andrzeja Nowaka. Do¿ynki
odby³y siê 4 wrzeœnia w Resku.
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Czy weŸmie Pani/ Pan
udzia³ w wyborach?

Z drugiej strony
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Kazimierz Rynkiewicz

Iwona ¯y³a
- Nie idę na żadne wybory i się
tym nie interesuję. Uważam, że nie
ma dobrych kandydatów. Każdy
patrzy tylko na siebie, a nie na ludzi.

Dajcie ludziom pracę, nie alkohol
- chciało by się powiedzieć po tym,
co wydarzyło się na zakończenie
dożynek w Dalnie. Do czego prowadzi alkohol przekonał się radny, który stracił mandat, drugi, któremu to
grozi. Burmistrz traci mandat zaufania publicznego, gdy wędruje za nim
świta żądna darmowej popijawy i
taniej rozrywki, z imprezy na imprezę. Bratanie się burmistrza z ludem to
oszustwo moralne i polityczne. Nie

tylko dlatego, że burmistrz zarabia 8
tysięcy, a lud dostaje 80 zł zasiłku. Z
zażenowaniem czytam Ludwika
Cwynara, jak to kiedyś burmistrz
Romejko działał w „Solidarności”.
Oszustwo polega na tym, że zamiast
serwować ludowi tanią rozrywkę
zakrapianą alkoholem powinien budować dla tego ludu mieszkania socjalne, drogi, wyposażać szkoły i
świetlice, zatrudniać w nich edukatorów z prawdziwego zdarzenia,
obmyślać sposoby na tworzenie
miejsc pracy, a przede wszystkim
wprowadzać jakiś ład moralny w to
morze ludzkiej nędzy. A okazuje się,
że nawet latryny w mieście przez kadencję nie potrafi postawić. Burmistrz ma to w nosie, bo wie, że lud
i tak będzie go kochał. Lud kocha
każdego, kto się z nim napije i go poklepie. Tak długo będzie ludem, jak
długo będzie żył w nędzy moralnej i
ekonomicznej. I upijał się, by o tym
nie wiedzieć.

Pomys³ na siusianie
(RESKO) To co od lat nie udaje siê w £obzie, bardzo pomys³owo
rozwi¹zano w Resku. Chodzi o publiczne siusianie, czyli mo¿liwoœæ
skorzystania w mieœcie z publicznej toalety.

Jerzy Grezel
- Do wyborów nie pójdę, nie ma
takiej partii, na którą warto głosować, wszyscy są po jednych pieniądzach. Uważam, że nie ma żadnej
partii, która spełni obietnice dawane
wyborcom. Przed wyborami pada
wiele obietnic, niestety najczęściej
są one bez pokrycia.

Mirek
- Na pewno pójdę, wiem już, że
zagłosuję na SLD. Będę głosował na
kogoś z Łobza, żeby był jakiś poseł
z naszej ziemi.

Robert Nawrocki:
Na wybory na pewno pójdę. Trochę się tym interesuję, ale nie wiem
jeszcze, na kogo zagłosuję.

Alicja Wielgus:
Chyba tak, chociaż nie wiem jeszcze, na kogo zagłosuję.

W Resku władze miejskie wpadły na prosty, ale skuteczny pomysł. W miejscu, gdzie stał śmietnik, we wnęce budynku urzędu
miejskiego, wstawiono dwie toalety przenośne. Zabudowano je estetycznym daszkiem i pomyślano o
ich całodniowym funkcjonowaniu.
Są czynne od godz. 7 do 20. Także w
soboty i niedziele, a to dzięki dogadaniu się z załogą pobliskiego sklepu, którego pracownicy w te dni
otwierają i zamykają kratę. Toalety
obsługuje komunalka oraz sprzątaczka z urzędu. Są bezpłatne. Dodatkowo są one wykorzystywane
podczas różnych imprez odbywających się w różnych miejscach gminy, gdyż są przenośne. Jak widać,
jak się chce, to można.
(r)
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Tel. 39 73 730
Brawo za artykuł „Urzędnicy
kształcą się za pieniądze podatników”. A czy nie korzystniej i taniej
byłoby wymienić miernych i niewykształconych urzędników na wykształconych a bezrobotnych. Jest
ich taka duża ilość i ciągle przybywa
po ukończeniu wyższych studiów.
Z poważaniem
Jerzy z Radowa Małego.

Sprostowanie
W artykule „Starostwo zabezpieczone” (Tygodnik Łobeski nr 36 z
dnia 06.09.2005r. ) podaliśmy nie
prawdziwą kwotę 4 392 złotych miesięcznie, którą miałoby płacić Starostwo Powiatowe w Łobzie za ochronę swoich budynków firmie Parking
Strzeżony – Ochrona Osób i Mienia
s.c. W rzeczywistości zapłata za
ochronę wynosi 1 464 złote miesięcznie brutto. Pomyłka wynikła z
tego, iż na stronie internetowej starostwa podano kwotę 52 704 zł nie
zaznaczając, że umowa została zawarta na 3 lata.
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Dzwonisz na 112, minuty uciekają
(POWIAT) Informowaliœmy, ¿e od wrzeœnia bêdzie powszechnie
dostêpny numer ratunkowy 112. Okazuje siê, ¿e dostêpny jest,
ale do wdro¿enia systemu jeszcze daleko.
Wprowadzenie numeru ratunkowego 112 zapowiadano w kraju od
dawna, w związku z tworzeniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
W naszym powiecie numer 112 był
dostępny z telefonów komórkowych. Od 1 września jest także dostępny z telefonów stacjonarnych.
Jednak wciąż daleko do ideału dzia-

łania CPR. Zwrócił na to uwagę radny Józef Drozdowski na sesji rady
powiatu, pytając o aktualny stan
łączności w CPR w Łobzie. Odpowiadając mu komendant KPP w Łobzie
Robert Rzeźnik przyznał, że CPR nie
działa jak powinien. Przyjmując zgłoszenie dyżurny strażak, bo w straży
mieści się Centrum, powiadamia te-

lefonicznie odpowiednie służby. Nie
ma więc automatycznego przekierunkowywania rozmów, lecz są zwykłe połączenia.
- Od momentu przekazania do
pogotowia uciekają minuty i to nie
jest dobre. – przyznał komendant
Rzeźnik.
Wygląda na to, że lepiej jest
dzwonić bezpośrednio do odpowiedniej służby - policji, pogotowia lub straży, niż przekazywać ją
przez pośrednika, jakim okazuje
się być CPR.
KAR

Wyjaœnienie w sprawie
podrêczników do religii
W związku z wypowiedzią burmistrza Marka Romejki, zamieszczoną w
artykule “Radni pytają – dyrektorzy
zaprzeczają” dotyczącą – zdaniem
burmistrza – bezsensowności corocznej wymiany podręczników do religii,
nauczycieli tego przedmiotu stanowczo nie zgadzają się z przedstawionym
poglądem. Katecheci pan Piotr Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1
oraz pani Alicja Martyniak ze Szkoły
Podstawowej nr 2 wyjaśniają, że nowe
katechizmy zostały wprowadzone kilka lat temu w związku z reformą szkolnictwa, która ustanowiła sześcioklasowe szkoły podstawowe i gimnazja.
- W związku z tą reformą nastąpiła
zmiana programu nauczania i trzeba
było do niej dostosować podręczniki.
Nie nastąpiły zmiany w treści – jak
sugeruje burmistrz - lecz w programach. Od tamtego czasu katechizm nie
zmienił się. – mówi Alicja Martyniak.
- Dzieci korzystają z tych samych
książek, które często są w bibliotece.
Chciałbym również zdementować, że
ich cena nie wynosi 24 złote, jak to

zostało powiedziane na sesji, lecz 15
zł. Jeszcze taniej, za 13 zł można je
kupić na plebani, a jak kogoś naprawdę nie stać, może otrzymać katechizm
za darmo. – mówi Piotr Kowalczyk.
Katechetka z gimnazjum, pani
Anna Nowakowska dodała, że w tej

szkole było zbierane po 3 zł na katechizmy, które trafiły do biblioteki i są
wykorzystywane na lekcjach. Nie
trzeba więc za nie płacić co roku.
Jak widać – można rozwiązać pewne problemy w tym zakresie, jeżeli się
tylko chce.
(r)

Czy weŸmie Pani/ Pan
udzia³ w wyborach?

Marta Praczyk:
Nie zastanawiałam się jeszcze
nad tym. Na razie nie mam swoich
kandydatów. Na wybory parlamentarne na pewno jednak pójdę.

Bo¿ena Zboralska:
Pójdę głosować, zawsze chodzę.
Nie interesuję się zbytnio polityką,
ale mniej więcej wiem, kto startuje.
Idę na wybory, bo nie chcę żeby ktoś
decydował za mnie.
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OFERTY
PRACY PUP
AKTUALNE NA DZIEÑ 12.09.2005 r.
 - „Eks – Wood” w Kamiennym
Moście zatrudni:
Stolarza meblowego
Tel. 501-716-276
 - „MM” Mirosław Malczak w
Łobzie zatrudni: Florystykę lub
(osobę chętną do przyuczenia w w/
w zawodzie) Tel. 602-251-161
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe w Drawsku
Pom. zatrudni: Tokarza – frezera
Ślusarza – spawacza. Pracownika
obsługi biurowej ze znajomością j.
angielskiego i j. niemieckiego
Tel. (094)36-34-531
 - F.P.U. “Imoprojekt” w Resku
zatrudni: Specjalistę ds. kadrowo –
płacowych Tel. 3951-758
 - SZOZ “Praxis” zatrudni na terenie Nowogardu i Reska:
Pielęgniarkę Tel. 39-20-787
 - Firma Transportowa w Gryfinie
zatrudni: Operatora koparki kołowej. Tel. 40-45-650
 - Piekarnia W. Wasilewski w
Węgorzynie zatrudni: Piekarza
Tel. 3971-730
 - Piekarnia „Kajzerka” w Dobrej zatrudni: Piekarza
Tel. 3914-548
 - Zakład Fryzjerski „Natalia” w
Szczecinie zatrudni: Fryzjera damsko – męskiego. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie Tel. 460-06-94,
501-206-501
 - „Meba” Poland w Dobrzanach
zatrudni: Spawacza CO2, Hydraulika (spawanie urządzeń chłodniczych) Tel. 562-04-90.
 - Z.H.U. Romres w Resku zatrudni: Szefa kuchni Tel. 39-51-156
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test w Szczecinie zatrudni:
Spawacza, Montera instalacji sanitarnej i CO, Tel. 601-781-875
 -“Status II” w Szczecinie zatrudni:
Murarza, Cieśle. Tel. 432-98-10
 - Foto – Video “Krzyś” w Łobzie
zatrudni: Fotografa lub (osobę
chętną do przyuczenia w w/w zawodzie) Tel. 397-41-84.

PUP - SZKOLENIA
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych:
- Podstawy języka niemieckiego
(powyżej 25 roku życia)
- Podstawy języka angielskiego
(do 25 roku życia) oraz kurs
- Dekarza (dla bezrobotnych z
Łobza).
Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o składanie wniosków w PUP w Łobzie, pok. nr 5A
lub w Filii Urzędu Pracy w Resku.
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Spada liczba uczniów
w szko³ach
(POWIAT) Nowy rok szkolny niesie ze sob¹ zawsze wiele
problemów i nowych wyzwañ dla uczniów, nauczycieli oraz
rodziców. Od kilku lat mówi siê o ni¿u demograficznym i spadku
liczby dzieci, które rozpoczynaj¹ naukê. W szko³ach w naszym
powiecie spadek ten jest zauwa¿alny, ale nie drastyczny. Z roku
na rok uczniów jest mniej, jednak ta liczba zmniejsza siê powoli,
o kilku, kilkunastu uczniów.
W Szkole Podstawowej Nr 1 jest
328 uczniów. Klasy pierwsze są
dwie, uczyć się w nich będzie 57
dzieci. To mało w porównaniu ze
Szkołą Podstawową Nr 2, do której
uczęszcza 617 dzieci, a pierwszoklasiści uczą się w trzech klasach. W
Szkole Podstawowej w Węgorzynie
sytuacja jest podobna jak w SP 1. Tu
1 września swoja edukację rozpoczęło 49 maluchów, a ogółem na lekcje uczęszcza 341 uczniów. Gorzej
jest w Szkole Podstawowej w Bełcznej. Do pierwszej klasy przyszło tylko 10 dzieci. Więcej, bo 15, jest w

Liceum

„zerówce” prowadzonej przez tę placówkę, a ogółem uczy się tu 103 dzieci razem z „zerówką”. Pan dyrektor
tłumaczy tę słabą sytuacje tym, że
dzieci jest mniej, ale też część rodziców z Bełcznej wysyła swoje pociechy do innych szkół, na przykład w
Łobzie.
Sytuacja jest w miarę stabilna w
gimnazjach. W Gimnazjum przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w
Łobzie, naukę w pierwszej klasie
rozpoczęło 214 uczniów, a nawet
przyjęto jednego nauczyciela języka
niemieckiego. W 24 klasach uczy się

646 gimnazjalistów. O połowę mniej,
bo 317 dzieci uczęszcza do Gimnazjum w Węgorzynie. W pierwszej
klasie jest 105 uczniów. W obu placówkach zauważalny jest spadek
ilości młodzieży.
Zespół szkół im Tadeusza Kościuszki w Łobzie prowadzi Liceum
Ogólnokształcące (355 uczniów ),
Liceum Profilowane (184 licealistów
) i Szkołę Zawodową (160 osób ), w
których łącznie uczy się 699
uczniów. Tu również zauważono
mały spadek ilości licealistów w
porównaniu z poprzednim rokiem
szkolnym. Dyrekcja żadnej ze szkół
nie była w tym roku zmuszona zwolnić nauczycieli.
Bardzo niski wskaźnik przyrostu naturalnego, a także spadek
ludności kraju, to bardzo niepokojące zjawisko społeczne, które powodować może wiele problemów.
Za kilka lat szkoły mogą pustoszeć,
a uczący w nich nauczyciele będą
wysyłani na „zieloną trawkę”, bo
po prostu nie będzie komu przekazywać wiedzy.
A.O.

Sp 2 w £obzie

REKLAMA
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Dajcie ludziom pracê, nie alkohol

Tragiczny fina³ do¿ynek
(DALNO) £obeskie gminne do¿ynki w Dalnie mo¿na by
uznaæ za udane, gdyby nie ich tragiczny w fina³. Jeden
z mieszkañców Dalna chcia³ wzi¹æ na „krechê” piwo.
Gdy mu odmówiono, zacz¹³ ubli¿aæ sprzedawczyni. W jej
obronie stan¹³ ³obezianin, Przemys³aw K. Potem
znaleziono go nieprzytomnego przy drodze. Walczy o ¿ycie
w szczeciñskiej klinice.

Dożynki w Dalnie były udane
pod względem frekwencji, bo przybyło na nie dużo ludzi. Chyba trochę
zaskoczyło to organizatorów, gdyż
sporo krytycznych głosów usłyszeliśmy od kierowców, którzy mieli
problemy z zaparkowaniem aut.
Były również problemy z opanowaniem czasu.
- Bardzo długo czekaliśmy na
wybory miss nastolatek. Zamiast o
15, odbyły się dopiero przed godz.
18. – mówi jedna z mam.
- Organizatorom brakuje pomysłów na dożynki. To poważne święto plonów, a zrobiono z tego imprezę
dla dzieci. Powinni pojechać do
Barzkowic i zobaczyć jak wyglądają
dożynki. – mówi napotkany w Dalnie rolnik.
Na te mankamenty można by
spuścić zasłonę milczenia, gdyby
nie najpoważniejszy zarzut – pijaństwo. Jednych śmieszyła, innych
deprymowała ilość podpitych, którzy ochoczo wywijali tańce, ale także dorywali się do mikrofonu, by tyranizować swoim bełkotem widzów.
Trudno, by organizatorzy nie
zdawali sobie sprawy z tego, jakie
miejsce wybierają na dożynki. Tym
bardziej dziwi, że wyrazili zgodę na
sprzedaż piwa w kilku punktach. W
jednym z nich doszło do tragedii.
Gdy już wydawało się, że dożynki spokojnie dobiegną końca, o
godz. 22.30 Komenda Powiatowa
Policji w Łobzie została powiadomiona, że przy drodze leży mężczyzna. Po przybyciu i stwierdzeniu, że
jest on nieprzytomny, policjanci
powiadomili pogotowie. Jako, że
mężczyzna nie posiadał widocznych
śladów pobicia, uznano, że może
być pijany. Był jednak nieprzytomny, więc pogotowie zabrało go do
szpitala w Drawsku Pomorskim.
Nieprzytomnym okazał się 26letni mieszkaniec Łobza Przemysław
K., pracownik „Biedronki”.
- Byliśmy na dożynkach, bo śpiewaliśmy w chórze. Później pojechaliśmy, a syn został z kolegami. Rano
stwierdziliśmy, że go nie ma. Później
córka powiadomiła nas, że trafił do
szpitala w Drawsku. Tam okazało się,
że zawieźli go do kliniki w Szczecinie.
– mówi matka Przemysława pani
Bożena K.
Jeszcze wczoraj po południu nikt
na policji nie znał przebiegu wyda-

rzeń. Szpital, który miał taki obowiązek, nie powiadomił policji o przewiezieniu pacjenta do Szczecina.
- Ani policja, ani pogotowie nie
powiadomili mnie o tym wypadku. –
mówi rozżalona matka Przemysława,
która o prawdopodobnym przebiegu zdarzeń dowiedziała się od innych osób.
- Policjanci wylegitymowali
sześć osób, ale nikt nie powiedział,
co było przyczyną utraty przytomności. Gdybyśmy wiedzieli, że to
pobicie, od razu byśmy szukali
sprawców. – mówi zastępca komendanta KPP kom. Irena Lenkiewicz.
O tym, że doszło do pobicia, policja dowiedziała się dopiero wczoraj
w południe. Podjęto czynności wyjaśniające i przesłuchania świadków.
Udało nam się, po rozmowach z
mieszkańcami Dalna, zrekonstruować prawdopodobną wersję zdarzeń. Do jednego ze stoisk z piwem
przyszedł mężczyzna, który domagał się dania piwa na tzw. krechę.
Sprzedawczyni odmówiła. Ten
zaczął jej ubliżać. Stojący w pobliżu
Przemysław K. zwrócił mężczyźnie
uwagę, że źle się zachowuje. Ten miał
opowiedzieć o tym synowi, który
wraz z kolegami postanowił dać na-

M³odzi strongmani dostali puchary i... skrzynkê piwa
uczkę wtrącającemu się mężczyźnie.
Dopadli i pobili Przemysława K. porzucając go przy drodze. Możliwe, że
upadając uderzył głową o coś twardego, gdyż nie było widać znacznych obrażeń, ale stracił przytomność.
Lekarze w Drawsku uznali, że stan
jest poważny, gdyż po dwóch godzinach Przemysław K. został przewieziony do kliniki w Szczecinie. Tam
nad ranem przeszedł operację.
- Jego stan jest bardzo ciężki.
Pozostaje nam się modlić, by z tego
wyszedł. – mówi matka, która wczoraj była w szpitalu.
Wczoraj wieczorem policja zatrzymała trzech mężczyzn, których
podejrzewa o pobicie Przemysława
K. Są to 26-letni Krzysztof Ś., 23-let-

Mia³y byæ pieni¹dze, s¹ oskar¿enia

Wielka lipa

(ŁOBEZ) Niedawno w urzędzie
marszałkowskim zakończyło się
dzielenie pieniędzy na programy
przygotowane przez gminy. Urząd
miejski w Łobzie napisał pięć projektów na ponad 5 milionów złotych.
Prawdopodobnie dostanie tylko na
jeden. Podział pieniędzy wzbudził
wiele kontrowersji wśród samorządów. Padały nawet oskarżenia o
polityczny klientelizm.
Kilka miesięcy temu urząd miejski w Łobzie złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie 5 wniosków do Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Starano się o sfinansowanie
następujących projektów:
Społeczeństwo informacyjne –
Regionalna Platforma Cyfrowa Do-

rzecza Regi (481.715zł)
Modernizacja stacji uzdatniania
wody w Łobzie, obręb Suliszewice
(1.893.460,78)
Rozbudowa i modernizacja
Łobeskiego
Domu
Kultury
(1.968.005,81)
Przebudowa budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 (791.213,90)
Budowa ulicy Chopina w Łobzie
(584.944)
- Ocenę formalną przeszły
wszystkie wnioski, czyli można powiedzieć, że były przygotowane prawidłowo i zgodnie z wymogami i kryteriami jakie zostały określone. Natomiast później jest już to po prostu
uznaniowe. Zbiera się panel ekspertów, komitet sterujący. Z naszych
wniosków do ostatniego etapu

ni Daniel B. i 30-letni Jan J.
- Zostali oni osadzeni w izbach
zatrzymań w Drawsku i Świdwinie. –
powiedział nam kom. Andrzej Sarnowski.
Czy można wyobrazić sobie dożynki bez alkoholu, a przynajmniej z
małą jego ilością? Czy organizatorzy
odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi na takich imprezach do końca ich
trwania? Na pierwsze pytanie można
dać przykłady z niedawnej imprezy
w Karwowie i dożynek w Resku,
gdzie alkohol nie lał się strumieniami, a pomimo tego ludzie dobrze się
bawili. Więc można. Ale - jak to
mówią – ryba psuje się od głowy. Na
drugie niech odpowiedzą sami organizatorzy. (Komentarz na str. 2)
KAR

przeszły 4, bo ŁDK dostał poniżej 60
punktów. Natomiast pozostałe miały powyżej. Na razie wiadomo nieoficjalnie, że pieniądze będą na stację
uzdatniania wody. Bardzo dobrze, że
chociaż na ten projekt będą pieniądze, co wiąże się z naszymi innymi inwestycjami na tym terenie. Pozostałe projekty, wiemy o tym nieoficjalnie, mimo, że były dobre, zostały
odrzucone. Projekty te będziemy
składali ponownie w przyszłym
roku, gdyż od 1 stycznia 2006 zaczyna się nabór na projekty. – powiedział nam wiceburmistrz Ryszard
Sola.
Wiele samorządów wiele sobie
obiecywało po tym programie. Okazało się, że można się napracować,
napisać programy i wrzucić go do
kosza. Zmarnowany wysiłek, pieniądze i przede wszystkim czas. Gminy
odkładają inwestycje w czasie licząc
na fundusze ze ZPOR. Może się okazać, że niektórym na czekaniu minie
kadencja.
(red)

REKLAMA
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Zareklamuj siê
tel. 0504 042 532
Og³oszenie
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. w Nowogardzie zleci wykonanie następujących robót budowlanych na budowach realizowanych przez „PBOGRINBUD” Spółkę z o.o. w Nowogardzie:
- robót murarskich,
- układanie płyt gipsowo- kartonowych,
- robót elewacyjnych,
- wykonywanie konstrukcji dachów wraz z pokryciem,
- robót malarskich
Zatrudnimy również pracowników do wykonywania robót budowlanych na
realizowanych przez „PBO-GRINBUD” Sp. z o.o. budowach w zawodach:
- murarz – tynkarz,
- betoniarz – zbrojarz,
- dekarz,
- malarz,
- monter instalacji sanitarnych
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze
„PBO-GRINBUD” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 103 telefon 57 92 630
1. Eugeniusz Niziński
telefon 57 92 630
2. mgr inż. Bogumiła Bacza
telefon 57 92 637
3. mgr Arkadiusz Prokopowicz telefon 57 92 651
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W Resku nadmiar

Będzie
losowanie

(RESKO) Po wyborze członków komisji
obwodowych w wyborach parlamentarnych,
już w czwartek kolejna tura wyborów, tym
razem do komisji w wyborach prezydenckich. W Resku zarejestrowano 11 komitetów
„prezydenckich”. Jednak do każdej z nich
może trafić tylko ośmiu członków. Dziewiątym z mocy prawa będzie urzędnik wskazany przez burmistrza. W tej sytuacji, w czwartek, 15 września, o godz. 10. w urzędzie miejskim odbędzie się losowanie członków komisji „prezydenckich”.
(r)

Bêd¹ skwer
y zamiast W
arcis³awa
skwery
Warcis³awa
(ŁOBEZ) Na sesji, radni miejscy
podjęli decyzję, że pieniądze które
zostaną po remoncie ulicy Krzywoustego, na Książąt Pomorskich,
będą przeznaczone na dwa skwery w
centrum miasta. Według poprzedniego projektu, miała za nie zostać
wyremontowana ulica Warcisława.
Przeciwny temu pomysłowi był
radny Henryk Musiał, który powiedział, że jeśli zaciągnięto kredyt na
remont ulic na osiedlu Książąt Pomorskich, to pieniądze powinny zo-

stać wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Pozostali radni byli odmiennego zdania. Stwierdzili, że w
mieście są pilniejsze potrzeby.
Wskazali na skwery przy ulicy Niepodległości – jeden przy fontannie,
drugi przy liceum. Chodniki na tych
skwerach są w bardzo złym stanie, a
korzysta z nich bardzo wiele osób.
Radny Bogdan Górecki przypomniał, że w przyszłym roku w liceum
będzie zorganizowany zjazd absolwentów, na który przyjadą ludzie z

Do¿ynki w Dobrej
prawie powiatowe
(DOBRA) Tegoroczne Do¿ynki Gminne w Dobrej, które
odby³y siê 3 wrzeœnia, po³¹czono z IV Powiatowym
Festynem Sportowo – Rekreacyjnym. I tym razem najlepsza
okaza³a siê Dobra.
W zawodach wzięły udział tylko
trzy reprezentacje: starostwa oraz
urzędów miejskich z Dobrej i Łobza.
W rozgrywkach siatkarskich wygrali przedstawiciele Dobrej, natomiast
w koszykówce bezkonkurencyjna
okazała się łobezianie. Oficjalne uroczystości Dożynkowe rozpoczęły
się poświęceniem wieńców i chleba
dożynkowego w kościele parafialnym, sprzed którego uczestnicy
przemaszerowali korowodem na stadion, gdzie odbyła się uroczysta
Msza święta polowa.
Dożynki swoimi występami
uświetnili m.in. chór pod kierownictwem pani Zienkiewicz oraz kapela
“Łobuziacy”. Podczas gdy na deskach sceny trwały występy, wszyscy uczestnicy dożynek mogli zapo-
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znać się ze sposobami terapii Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego z Radowa Wielkiego, obejrzeć prace mieszkańców
DPS w Resku oraz turniej dożynkowy, rozgrywany pomiędzy mieszkańcami sołectw i miasta Dobra.
Zwycięzcami turnieju zostali mieszkańcy Błądkowa, którzy wygrali aż
sześć konkurencji m.in. rzut burakiem na odległość, obieranie i zjadanie jaj na czas, sztafeta z workiem
zboża, wyścig taczek z sołtysem w
środku. Drugie miejsce zajęło Dobropole, trzecie Anielino, które wyprzedziło o jeden punkt Bienice.
Ostatnie miejsce zajęła reprezentacja z Dobrej, ale “mieszczuchy” zapowiedziały rewanż w przyszłorocznych zawodach.

Podczas Dożynek wszyscy mogli
obejrzeć wystawę odmian warzyw,
którą zorganizował pan P. Gałka
wspólnie z Centrum Aktywizacji
Społecznej. Coś dla siebie mogli znaleźć również miłośnicy ogrodów,
ponieważ swój asortyment zaprezentowała firma “Rajski Ogród” ze Szczecina. Dodatkową atrakcją było znakowanie rowerów przeprowadzone
przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Łobzie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa
nowoczesnych maszyn rolniczych,
szczególnie oblegana przez dzieci
mogące choć przez chwilę posiedzieć
na miejscu traktorzysty. Później
uczestnicy bawili się do białego rana
przy dźwiękach muzyki, jaką zaserwował zespół “REMIX” z Łobza.
Następny festyn również odbędzie się w Dobrej, która po raz drugi
z rzędu świętowała zwycięstwo. Organizatorzy mają nadzieję, że w
przyszłorocznym - V Powiatowym
Festynie Sportowo – Rekreacyjnym
wezmą udział samorządowcy z pozostałych gmin powiatu.
(r)

całego świata i zrujnowany skwer
nie będzie najlepszą wizytówką naszego miasta.
Wyliczono także, że w ciągu kilku
lat na drogi na osiedlu Książąt Pomorskich wydano już sporo pieniędzy i
na dalsze remonty mieszkańcy będą
musieli poczekać kolejne kilka lat.
Radni zaproponowali, aby pieniądze, które pozostaną z remontów
chodników na skwerach przeznaczyć na budowę lub zakup szaletu
miejskiego.
S.M.
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Dramat ludzi trwa

(£OBEZ) W pi¹tek rano przed
budynkiem, “Speed Concept”
ponownie zebra³ siê t³um
pracowników, otrzymali, bowiem
informacjê, ¿e nowy w³aœciciel
firmy bêdzie wydawa³
œwiadectwa pracy. Czekali na
niego od siódmej rano do
po³udnia – na pró¿no. W firmie
nikt siê nie pojawi³.
O sprawie “kasków” pisaliśmy
wielokrotnie, gdyż dramat tych ludzi
trwa tak naprawdę, nie od kilku tygodni, ale od kilku lat. To prawda –
pracownicy do lipca tego roku pobory otrzymywali regularnie, lecz
było to wszystko, na co mogli liczyć
ze strony pracodawcy. Zwolnienie
chorobowe lub prośba o urlop okolicznościowy kończyło się zazwyczaj wyrzuceniem z pracy. Podobnie
było, jeśli pracownik się roześmiał
lub powiedział coś, co się panu Siciarzowi nie podobało. Zwalniał ludzi, poniewierał nimi, łamał kodeks
pracy i był praktycznie bezkarny. Był
pracodawcą zatrudniającym ponad
100 osób, obchodzono się, więc z
nim jak “ ze zgniłym jajkiem”, uważając, aby go czymś nie urazić. Kiedy
na sesji, kilka miesięcy temu, burmistrz Romejko powiedział, że firmy
takie jak ta, są niemile w Łobzie widziane, wywołał oburzenie wielu
osób. Dopiero teraz, kiedy spawy
zaszły tak daleko podobną opinię
wyrażają inni
Jak już informowaliśmy, sprawę
przeciwko panu Siciarzowi prowadzi
Prokuratura Rejonowa w Łobzie.
Doniesienie o popełnieniu przestępstwa złożył nowy właściciel pan
Schulze. Do tej pory firma “Speed
Concept” na podstawie zawartej
umowy dostawała od niego części
do produkcji wypełnień do kasków.
W Łobzie części te składano i odsyłano do Niemiec, do jego firmy. Pan
Schulze produkcję odbierał i płacił za
nią na bieżąco. Jego firma była jedynym odbiorcą tych wypełnień. Zeznał, że kilka miesięcy temu zadzwonił do niego pan Siciarz i powiedział,
iż nie stać go na zapłacenie ZUS – u
dla pracowników. Zaproponował,
więc aby pan Schulze odkupił od
niego maszyny i tak się stało. Potem

zaczął go namawiać do odkupienia
udziałów. Mówił, że jeśli się tak nie
stanie to go zabije. Potem zaczął
wstrzymywać dostawy żeby go zaszantażować i zmusić do odkupienia
firmy. Ze względu na to, że pan

Pracownicy firmy są w tej chwili
w bardzo trudnej sytuacji. Nie otrzymali poborów za lipiec i sierpień, nie
maja, więc, za co żyć. Większość z
nich ma debety w banku, który domaga się ich spłacenia i nalicza karne
odsetki. Nie dostali także
świadectw pracy, więc nie
mogą zarejestrować się w
urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w większości z prawem
do zasiłku.

Schulze miał umowę z firmą niemiecka na dostawę wypełnień kasków,
nie mógł sobie pozwolić na przerwę
w dostawie, zostałby, bowiem obciążony wysoką karą. Postawiony
właściwie pod ścianą nabył udziały
w firmie nie wiedząc właściwie nic o
jej kondycji finansowej.
W trakcie przesłuchania zobowiązał się, że do 9 września wystawi
wszystkim pracownikom świadectwa pracy. Powiedział też, że przyjedzie i udostępni wszystkie dokumenty kadrowe do wglądu organom
policji. W obiecanym terminie się
jednak nie pojawił.
Pan Schulze, kiedy przejmował firmę planował ją zrestrukturyzować i
zatrudnić w niej około 25 osób, bo tyle
by wystarczyło do prowadzenia produkcji. Reszta osób miała dostać wypowiedzenia i odprawy. Kwota na
odprawy w wysokości 50 tysięcy została zagwarantowana w akcie notarialnym, przez nowego właściciela.
Kidy jednak zagłębił się w dokumenty
księgowe spółki okazało się, że został
oszukany przez własnego teścia.

Zwracali się z prośbą o pomoc do
bardzo wielu instytucji, nikt jednak
nie potrafi im pomóc. Urzędnicy
Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu

Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy a
także wielu innych bezradnie rozkłada ręce. Nikt nie ma takiej możliwości, żeby zmusić pracodawcę do
wydania tym ludziom świadectw
pracy. Muszą czekać na sprawę w
Sądzie Pracy, ale nie wiadomo, kiedy
zostanie wyznaczony termin, nie
mówiąc już o wyroku.
Po chwilowym zainteresowaniu
zapomniano o nich. Żadna z instytucji nie zaproponowała im pomocy, w
tak prostej nawet sprawie jak napisanie pozwu do sądu. Jeżdżą, telefonują i wysyłają pisma na własny
koszt, chociaż w urzędach są wydziały spraw społecznych i radcy
prawni. Jak się okazało do takiej sytuacji nie dorosło ani nasze prawo ani
nasi urzędnicy. Jak powiedział mi jeden z nich najprościej byłoby gdyby
z prezesem firmy postąpić tak jak zrobili to stoczniowcy z prezesem
“Odry” w Szczecinie – “ wywlec dziada za koszule na ulicę i tyle, chociaż
wiem, że to bezprawie”.
W piątek pracownicy zgromadzeni przed zakładem powiedzieli, że oni
nadal pracują, tyle, że teraz ich firma
nazywa się POM. Na moje pytanie, co
ten skrót znaczy odpowiedzieli z ironią – Powolny Obchód Miasta. “Pracują” tak codziennie, bezskutecznie
szukając pomocy.
S.M.
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Dopłaty jak kość w
(RESKO) Minął rok od wejścia
Polski do Unii Europejskiej. Jaki to
miało wpływ na rolnictwo i jakie były
tegoroczne zbiory – zapytaliśmy starostów dożynek powiatowych
panią Jolantę Bas i pana Ryszarda
Pękalę oraz rolnika z gminy Resko
pana Andrzeja Nowaka. Dożynki
odbyły się 4 września w Resku.
Pani Jolanta Bas prowadzi gospodarstwo rolne w Gardzinie koło
Reska o powierzchni 135 ha. Pan Ryszard Pękala z Reska prowadzi z kolegą gospodarstwo rolne o powierzchni 487 hektarów, jako spółkę
cywilną. Oprócz upraw prowadzą
także gorzelnię.

Jolanta Bas
– Żniwa są takim momentem, gdy
liczymy najbardziej na dochody i na
plony. To się przekłada potem na
życie gospodarstwa przez cały rok.
Ten rok jest gorszy od poprzedniego.
Jest gorzej – dużo gorzej. I to nie jest
tak, że wszyscy narzekają – tylko
naprawdę jest źle. Trudno jest wyżyć
z gospodarstwa. Jeśli się dorabia
jeszcze z boku, ma się dochody z jeszcze innej działalności, to wtedy te
dochody i dochody z gospodarstwa
zazębiają się. Z samego gospodarstwa jest naprawdę ciężko wyżyć.
Red. - Jeżeli w takim gospodarstwie jest ciężko, to co mają powiedzieć rolnicy, którzy posiadają 20-30
hektarów.
J.B. – W takich przypadkach z
reguły tylko jedna osoba zajmuje się
rolnictwem, a reszta pracuje w innych branżach, żeby zarobić na podatki, paliwo i całą resztę potrzebną
do utrzymania tego gospodarstwa.
Kiedy przychodzą żniwa, taki rolnik
jest zmuszony od razu wszystko
sprzedać, aby pokryć długi i praktycznie zostaje z niczym.
Red. - W tym roku wielu rolników
wstrzymuje się ze sprzedażą zbóż licząc, że późnej będą wyższe ceny...
J.B. – Tylko ci, którzy mają je

gdzie przetrzymać. W tej chwili cena
na nie jest bardzo niska – 260 - 270 zł
za żyto – więc kto może ten nie sprzedaje. W ubiegłym roku płacono 320
- 330 zł, co było ceną wyjściową, bo
potem ona rosła. W przeliczeniu na
życie, trzeba skosić hektar żyta, aby
kupić beczkę ropy. A z tą beczką niewiele idzie na polu zrobić.
Red. – Szczególnie, że ceny ropy
rosną.

Ryszard Pękala
– Jest tak, jak koleżanka powiedziała. Plony średnie – tragizować
nie można. Tylko co z tym towarem
zrobić, aby było w miarę dobrze?
Brakuje rynku zbytu. Zboże kupują
hochsztaplerzy; jęczmień za 280 zł,
pszenicę za 320 zł, której sporo idzie
na eksport właśnie za taką cenę, „paszową” za 350 zł, a przy dowozie to
wychodzi jeszcze mniej dla rolnika.
Druga sprawa to kwestia nie podpisanej przez prezydenta ustawy o
biopaliwach, co wiąże się ze sprzedażą rzepaku. Porównując jego
cenę, z tą, która obowiązywała 2 lata
temu, jest on o 400 zł tańszy – płacą
za niego około 680 – 700 zł, a płacili
1150 zł. Jest on w całości eksportowany i w ten sposób zasilamy gospodarkę Niemiec czy innych krajów zachodnich, które się pięknie
będą rozwijać, bo towar mają praktycznie za darmo, bez jakieś męki.
Proszę więc zobaczyć, jakie straty
ma polski rolnik; na rzepaku około 50
tys. zł, na pszenicy około 60 tys. zł.
Red. – Jak wytłumaczyć ten spadek cen? Może jest za dużo zboża?
R.P. – Nikt o tym nie mówi, ale
rynek zbożowy to największy biznes
na świecie. Kupuje się tanio i przechowuje dopóki ceny nie pójdą w
górę. W ciągu trzech miesięcy można w ten sposób zarobić około 500
tys. My nie możemy tak robić, bo nie
mamy gdzie przechowywać tak dużej ilości zboża, potrzebne są do tego
duże magazyny i duży kapitał.
Jeżeli chodzi o gorzelnię, to w
latach 1989 i 90 litr spirytusu koszto-

wał 2,50 zł, a cena żyta wynosiła 18 zł.
Wtedy można było mówić o rentowności. Dzisiaj chcą dać rolnikowi 300
zł, czyli 30 zł za kwintal, a litr spirytusu kosztuje 1,40 zł, trzeba 40 groszy
dopłacić. Skąd to wziąć? Skąd dopłata? Kiedyś premierowi Millerowi
zadałem pytanie: dlaczego tak się
dzieje? Jeżeli paliwo kosztowało
1,20, a spirytus 2,50 to wierzyłem, że
to się nie opłaca dolewać do paliw.
Ale jeżeli teraz paliwo kosztuje 4,20
a spirytus 1,40, to nie wiem dlaczego
się nie dolewa? My mamy publikacje, gdzie jest napisane, że rafineria
lwowska przed wojną dolewała 25
procent spirytusu do paliw.
Red. Uważa pan, że to był błąd, że
nie podpisano ustawy o biopaliwach?
R.P. – Oczywiście! Musimy odróżnić biopaliwa od odwodnionego
spirytusu. To i to dodaje się do paliw, ale biopaliwo to jest olej rzepakowy, który na Zachodzie dodaje się do
paliw.
Jeżeli dalej mówić o rentowności rolnictwa, trzeba podkreślić,
jak negatywnie wpływa na nią
wzrost cen paliw i oleju napędowego. Zabrano także dotację do paliw
dla rolników. Jeszcze w zeszłym
roku dopłacano do paliwa, do każdego hektara. Niby to nic, ale w
naszym układzie było to 20 tys. do
paliwa. Była to suma, którą praktycznie żniwa można było zrobić.
Niemal cały świat – Francja, Niemcy, Anglia – mają dotacje, jest tzw.
paliwo rolnicze. Dlatego też nie
możemy się równać, my rolnicy
polscy, do rolników zachodnich.
Unia Europejska poprawiła zdecydowanie naszą pozycję. W każdej
dziedzinie się sprawdzamy, konkurujemy – mamy wyroby na pewno
lepsze niż oni. Niejednokrotnie w
przemyśle rolno - spożywczym –
mam tu na myśli nasz towar – wędliny, tuczniki, bydło, mięso - są
lepsze – „zabijają się” o nie.
Jolanta Bas – Przede wszystkim
ten towar nie jest skażony, jest czysty ekologicznie, w porównaniu do
Europy Zachodniej. To jest nasz
potencjał.
Red. – Jak wpłynęły na sytuację
dopłaty unijne do hektara?
J.B. – Na pewno jest to jakiś zastrzyk pieniędzy, ale szczerze mówiąc, wolałabym mieć normalny rynek zbóż, roślin okopowych, normalne ceny ropy i zarobić sama na to
wszystko, sama na to zapracować i
sama zarobić, niż dostawać pieniądze, które potem są wszystkim kością w gardle.
Red. – Czyli z jednej strony do-

szły dopłaty do hektara, z drugiej
ceny spadły a koszty wzrosły.
J.B. – Dokładnie! Na żniwa miałam z dopłat 1000 litrów oleju i można
je było spokojnie zrobić. W tej chwili
to są wydane pieniądze, które trzeba
jakoś zarobić. Sprzedając żyto po
250- 260 zł tego się nie da zarobić!
Red. – Ma pani już taką gospodarkę, która może konkurować z
gospodarstwami unijnymi – uzbrojoną w maszyny itp.?
J.B. – Korzystamy z sektorowych
programów operacyjnych, aby
wzbogacić nasz park maszynowy.
Myślę jednak, że to, co mamy nasze
potrzeby zaspokaja. Ewentualnie, z
jakąś małą pomocą, można by dwie
czy trzy maszyny dokupić.
Red. – Z jakiego programu pani
skorzystała?
J.B. – Z programu operacyjnego
na zakup maszyn. Polega on na tym,
że z własnych środków kupuje się
daną maszynę, a potem dostaje się za
nią zwrot pieniędzy.
Red. – A jak to u pana wyglądało?
R.P. – Przed wejściem do Unii
otrzymywałem 180 tys. z dopłat do
pszenicy i żyta i 20 tys. do paliwa. Nie
licząc cen paliwa, z dopłat mieliśmy
razem jakieś 240 tys. Dzisiaj dostajemy 220 tys., więc nic nam się nie
polepszyło. Jednak kiedyś cena
zbóż była o wiele lepsza, więcej było
kontrahentów do zakupu, mniej szło
na eksport. U nas wszystko jest
odwrotnie, niż być powinno. Do
wszystkiego musimy dopłacać.
Red. – Czy należycie państwo do
związków czy zrzeszeń producentów?
R.P. – Sądzę, że z biegiem czasu
to nas czeka. Tak jest już we Francji, gdzie producenci mają swoje
magazyny – dziesięć minut od pola
– i 30 procent płacą od ręki. To nas
czeka, ale na razie nie mamy magazynów i wszystko jest w „opłakanym” stanie. Musimy stać się partnerem dla tych firm, bo na razie
jesteśmy tylko wyzyskiwani; „jak
wy nie chcecie dać, to my przywieziemy sobie z Czech lub Węgier”,
bo tam są nadwyżki. Nic się nie
robi, aby poprawić funkcjonowanie rolnictwa, aby ochronić godność rolników. Niedługo odbiorą
nam ziemię i w ogóle nie będziemy
mogli pracować.
Red. - Dziękuję za rozmowę.
Na temat tegorocznych zbiorów i
stanu rolnictwa rozmawialiśmy również z panem Andrzejem Nowakiem,
który prowadzi gospodarstwo w Policku, o powierzchni 80 hektarów.
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Andrzej Nowak
- Prowadzę produkcję mieszaną;
5 ha truskawek, 2,5 ha wiśni deserowych i zboża. Hoduję też trzodę
chlewną. Na dzień dzisiejszy nie
sprzedałem nic ze zbóż – posiadam
własne magazyny, więc mam je gdzie
przechować. Rok jest bardzo ciężki.
Dużo kosztuje paliwo oraz środki
ochrony roślin, których cena wzrosła aż o trzydzieści parę procent.
Również nawozy bardzo zdrożały –
mocznik w zeszłym roku kosztował
650 zł, a dziś już 960 zł. Na rynku w
pewnym momencie brakowało tego
produktu, więc jak tylko był, to się
brało, nie patrząc na cenę. Ceny truskawek są skandaliczne – w zeszłym
roku truskawkę zniszczyła pleśń, ze
względu na duże opady deszczu, a w
tym roku zniszczyła ją cena. Mam tu
trochę pretensji do powiatu – do starostwa. Dając bezrobotnym prace
interwencyjne na początku czerwca,
zabierali mi tym samym pracowników. Mogli to zrobić trochę później,
kiedy przyszły ochłodzenia. Dwa lata
temu w pierwszy dzień zbiorów na
swojej plantacji zanotowałem 272
osoby, a w tym roku tylko 82. Wiśnia
z kolei miała wspaniałą cenę – zaczęła
się od 2,70, a skończyła na ponad 3 zł,
ale zbiory zmniejszył mróz. Jednak
kolejne drzewka rosną – jest tysiąc
sto drzewek nowych – i w tym kierunku będę się najprawdopodobniej rozwijał. Zboża są bowiem bardzo tanie.
Red. – Jak Pan myśli – dlaczego?
A.N. – Kiedyś były PGR-y, które
miały produkcję zwierzęcą, więc
mało zboża sprzedawali. Dzisiaj rolnicy nie mają bydła ani trzody i wszyscy nastawieni są na sprzedaż. W
gminie Resko jest tylko paru rolników, którzy borykają się z produkcją
zwierzęcą. Jak będzie tak dalej, to
magazyny zostaną zapchane, co źle
wróży na przyszłość. Trzeba wymyślić jakieś nowe formy przetwarzania
tych zbóż – na przykład biopaliwa.

Z ¯YCIA POWIATU

Jeśliby to ruszyło, to może by rozluźniło ten zastój i dało wyższą cenę.
Red. – Na zakończenie porozmawiajmy jeszcze o kosztach, jakie
Pan ponosi.
A.N. – Za zboże dostaję około
300 zł za tonę. Cały rok czekam na
hektar żyta, z którego mam 4 tony,
czyli tysiąc złotych. Ale zanim je
zbiorę, muszę najpierw zaorać, zasiać,
zabronować, nawozy wysiać i ewentualnie jakiś oprysk zrobić, a potem
skosić i jeszcze zrobić podorywkę.
Jakby to wszystko wyliczyć, to nie
wiem, czy coś zostanie. Paliwo jest
bardzo drogie. Na dzień dzisiejszy z
przykrością muszę stwierdzić, że rolnictwo dochodu nie daje. Podatki
musimy płacić. Uważam, że podatek
dla rolnika powinien być wyliczany
po zbiorach. Nasz rejon ma chyba
najwyższy podatek w powiecie łobeskim – 87,50 zł za hektar – z czym się
nie zgadzam. Myślę, że wielu rolników nie będzie w stanie zapłacić, bo
to są ogromne koszty.
Red. – A jak Pan ocenia ten rok
po wejściu do Unii Europejskiej?
A.N. – Truskawka nie ma dopłat,
a za zboże dostaję 560 zł do hektara i
jest to tzw. ONW, które przyznawane
są dla trudnych terenów. Nie wiem,
czy to jest rekompensata – chyba
jakby nie siać, tylko ziemię przewracać, to może wtedy. Ale to nie tędy
droga przecież. Są rolnicy i rolnicy;
jedni przychodzą, bo lubią być rolnikami – lubią zapach ziemi, lubią na niej
pracować, a drudzy przychodzą dla
łatwego i szybkiego zysku. Myślę, że
na pewno łatwiej jest temu rolnikowi
co ma 200- 300 ha, niż takiemu co ma
20 czy 15 ha. Bez produkcji są na
pewno za mali. Dzisiaj gospodarstwo
musi mieć minimum 50 ha.
Red. – A nie myślał pan o hodowli bydła?
A.N. – Z bydła zrezygnowałem po
1993 r., kiedy ceny na mleko były bardzo niskie. Do tego dochodziły coraz
wyższe wymagania oraz nieterminowe płacenie – firmy nie płaciły, a potem
się rozwiązywały i niektórzy do dzisiaj
nie dostali pieniędzy za mleko. Z truskawką zobaczymy za rok. Pomimo
tego, iż tworzymy grupę producencką
w Łobzie, niewiele możemy jako producenci truskawek, gdyż jesteśmy
wstrzymywani. Potrzebne są odgórne
regulacje, których brakuje. My powinniśmy jako producenci zebrać się i
dogadać z Zachodem, gdyż wtedy
wyeliminujemy pośredników i będziemy mieć prawdziwe zyski.
Dziękuję za rozmowę
Z rolnikami podczas powiatowych dożynek w Resku rozmawiał
Kazimierz Rynkiewicz.
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Uwolniæ
Orzeszkow¹
Chopina dla VIP - ów
(ŁOBEZ) Prowizorka trzyma się
najdłużej. Wydaje się, że tę peerelowską zasadę starają się kultywować władze Łobza. Prowizorycznie
zamknęły wyjazd z osiedla przy ul.
Orzeszkowej. Pomimo krytyki radnych i mieszkańców osiedla oraz
obiecanek, że wkrótce ulica zostanie
otwarta, prowizoryczne jej zamknięcie trwa do dziś.
Problem ulic Orzeszkowej i Chopina poruszany był wielokrotnie na
sesjach i konferencjach prasowych.
W listopadzie zeszłego roku przeprowadzono w tym rejonie dość dziwną
reorganizację ruchu, która zamiast
ułatwić – utrudniła życie mieszkańcom osiedla Orzeszkowej, okolicznych ulic i klientom „Biedronki”.
Wiele kontrowersji wzbudziło zamknięcie dla ruchu żużlowego odcinka ulicy Chopina (za stadionem),
przy którym postawiono nowy szeregowiec. W jednym z domów mieszka
wiceburmistrz, w drugim dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych. „Dzięki” wprowadzeniu zakazu koło ich
domów nie jeżdżą ani samochody
dostawcze ani osobowe. Mają spokój. Skierowano je bowiem na „bezpieczne i szerokie” skrzyżowanie ulic
Chopina i Konopnickiej. Problem
polega na tym, że po tej operacji na
osiedle Orzeszkowej są trzy wjazdy, a
tylko jeden wyjazd. Władze obiecywały, że to sytuacja przejściowa i niedługo ulegnie zmianie.
Na ten temat dyskutowano na
prawie każdej sesji przez ostatnie
pół roku. Doszło nawet do konfliktu
pomiędzy radnymi a burmistrzami,
gdyż ci ostatni w różnych pismach
decyzję o zamknięciu ul. Chopina
przypisywali inicjatywie radnych.
Ci domagali się wyjaśnień, trwały
dyskusje, przeciwko była rada osiedla, ale władze zrobiły swoje.
- Kiedy robi się reorganizację
ruchu? – pytał kilka miesięcy temu,
na jednej z sesji rady miejskiej, wiceprzewodniczący rady osiedla Wincenty Nowik i przypominał – To
prosty człowiek wie. Robi się to
wówczas, jeżeli jest zbyt duże zagęszczenie w celu rozładowania ruchu i poprawy bezpieczeństwa. Jak
poprawiono? Oto pierwszy absurd,
którego ja nie potrafię mieszkańcom
wyjaśnić. Jak to się ma do tego, jeżeli
z trzech wyjazdów robi się jeden.
Jest to niczym nie uzasadnione.
Żużlówkę zamknięto dla ruchu tylko
dlatego, że jeden słup elektryczny

stoi na środku. Przy mnie przejeżdżał
traktor z przyczepą – ja tam często
chodzę i widzę – przejeżdżały samochody do 2,5 tony i traktory, i tamtędy mogą jeździć. Że tam są wyboje?
A nie ma wybojów z lewej i prawej
strony „Biedronki”? Też są, jeszcze
gorsze. Tuż przy bloku nr 4, przy
przedłużeniu żużlówki, ktoś kładł
kabel czy rurę i został tam dół.
Stwierdzam, że gmina w ogóle nie
kontroluje prac zleconych. Mnie się
wydaje, że wykonawca powinien
przywrócić kształt tej drogi.
Nowik wymienił jeszcze kilka argumentów zwolenników zamknięcia
drogi, które uznał za absurdalne.
Na początku tego roku władze
miejskie przygotowały pięć projektów, które zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim. Była szansa
na pozyskanie pieniędzy z programu
ZPORR. Jeden z projektów dotyczył
właśnie budowy ulicy Chopina.
- Znak „zakaz ruchu” został ustawiony na czas budowy, a konkretnie
do czasu, kiedy rozstrzygnie się temat odnośnie wykonania drogi
Chopina. – mówił na jednej z lipcowych konferencji wiceburmistrz
Ryszard Sola. - Znak zakazu stoi tam
z innego powodu: droga planowana
biegnie innym torem niż ta stara, są
lampy postawione w środku. Drogę
zamknięto więc dla bezpieczeństwa
samochodów, które tamtędy jeździły. Jeżeli będzie rozstrzygnięcie dotyczące pieniędzy ze ZPORR, czy dostaniemy pieniądze czy nie dostaniemy, to jeżeli dostaniemy, to będziemy
wykonywali tę drogę. Jak będzie
wykonana ta nowa droga to wiadomo, że pójdzie to tym nowym torem.
Natomiast jeżeli nie otrzymamy tych
pieniędzy, to w tym momencie jedna
z tych lamp, która stoi na środku drogi będzie przeniesiona, droga zostanie wyrównana i puścimy ruch ulicą
Chopina. – obiecywał Sola.
Od kilku tygodni wiadomo już, że
pieniędzy na ulicę Chopina Łobez
nie dostał. Podobnie jak na pozostałe trzy projekty. Mimo zapewnień
pana wiceburmistrza droga jest nadal zamknięta, nie widać także, aby
ktoś przenosił lampy. Jest to działanie jakże typowe dla władz naszego
miasta – „może zapomną albo im się
znudzi”. Jeśli jednak jest inaczej,
jeśli są inne przyczyny dla których
Chopina jest nadal zamknięte, to
nikt nawet nie raczył mieszkańców o
tym poinformować.
KAR. S.M.
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax (091) 3973730.

Sprzedam Nokię 3510i + 2 ładowarki, z dokumentacją, etui, w kartonie cena 275 zł. Tel. 0605 522
340.

Sprzedam garaż murowany w
Łobzie, koło Nadleśnictwa. Cena
okazyjna. Tel. 0606 615 902.

Do wynajęcia lokal o powierzchni
60 mkw. pod działalność gospodarczą. Mirosławiec centrum, tel.
0880-811-663.

Drukarnia w Łobzie zatrudni drukarza. Praca w Łobzie (możliwość
zakwaterowania). Tel. 39-73-730,
504-042-532.

Sprzedam Garaż przy ul. Sportowej tel. 384 46 72.

Zatrudnię fryzjera/kę damskiego. Trzebiatów. Praca stała. Tel.
504 377 370.

Sprzedam duży garaż w Łobzie.
Tel. 604 196 125.

Wynajmę kawalerkę w Łobzie.
Tel. 887 626 003.
Koszalin - sprzedam mieszkanie
spółdzielcze, własnościowe, 62
mkw., 3 piętro. Tel. (094) 34 32 199.
Kupię mieszkanie w Łobzie, 2 pokojowe z kuchnią, I piętro lub parter.
Tel. 605 183 806, (091) 397 59 17po 20.00.
Sprzedam kawalerkę w Starogardzie Łobeskim. Tel. 691 668 035
Sprzedam mieszkanie M4 w
Węgorzynie. Tel 397 10 51.
Sprzedam M4 w Węgorzynie,
własnościowe lub zamienię na
Kam. Pom. lub Świnoujście; tel.
(091) 4220108, 0503340004.

Sprzedam tanio mieszkanie 32
mkw., Budowo. Tel. 604 966 277.

Sprzedam kawalerkę w centrum
Szczecina. Cena do uzgodnienia. Wiadomość Gryfice tel. 502
554 935.
Emeryt spkojnego charakteru,
bez nałogów szuka do wynajęcia
mieszkania (parter lub I piętro).
Chętnie u samotnej pani. Oferty
pod numer tel. (071) 389 11 42 (godzina 20.00 - 23.00)
Sprzedam mieszkanie w Gryficach 170 mkw., 2 poziomowe z
możliwością podziału na 2 mieszkania. Tel. 601 669 277, po 13.00 384 21 67.
Płoty. Zamienię mieszkanie w
Płotach M5 80 mkw., kuchnia, 4 pokoje, balkon, duży przedpokój,
osobno łazienka i WC, piwnica, w
bloku. Zamienię na mieszkanie
komunalne 2 lub 3 pokoje w Płotach. Tel. 880 185 026 po 18.30.

Sprzedam tanio nieruchomość
niezabudowaną użytkowanie z prądem pod działalność przemysłową
ok. 5 ha w Łobzie przy wyjeździe na
Drawsko Pom. Tel. 0880 188 020.
Użytkowanie wieczyste.
Łobez - Sprzedam sklep 134
mkw. (100 mkw. handlowych),
wszystkie media c.o. własne,
działka 350 mkw. ogrodzona.
Cena do uzgodnienia. Tel. do
18.00 - 397 46 85, po 18.00 - 397
43 29.
Sprzedam połowę domu o pow.
ok. 65 mkw., dziłka 1 ha. w Święciechowie. Tel. 508 425 787.
Sprzedam działkę budowlaną
przy trasie A2, wyjazd z Nowogardu,
aktualna decyzja zabudowy, powierzchnia 1 ha. Cena 80.000 zł.
Tel. 091 397 64 61 do 18.00.

Sprzedam Rover 214i, rok prod.
94/95, sprowadzony z Niemiec w
04.2005, ważny przegląd do
04.2006, po wymianie pasków, płynów, filtrów, oleju, SRS i automatyczna regulacja świateł, zabespieczenie antykradzieżowe - odcięcie
zapłonu, stan idealny, bez rdzy, zielomy metalik, przebieg orginalny
144.000 km, cena do uzgodnienia.
Tel. 0605 522 340.
Sprzedam samochód Mazda 626,
rocznik 1994, 2.0 TD. Stan dobry.
Tel. 604 424 217.

Usługi RTV naprawa
Cicha-3 k/ZOZ-u B. Micek. Tel.
3974127, 604 845 753. Zakł.+domowe, miasto+powiat.

Usługi remontowo-budowlane.
Tel. 0509 458 536.
Kosztorysy budowlane, ofertowe,
inwestycyjne, inwentaryzacje budowlane, nadzory tel. 0888 412 931
Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.
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25 LAT SOLIDARNOŒCI

DROGA PANNA „S”
Ludwik Cwynar
Nasz łobeski OKP jako zalążek
władzy samorządowej przyjął nazwę Komitet Obywatelski “Solidarność”. Zebrania prowadziłem
popołudniami w sali Urzędu Miasta i Gminy sam, bo Heniek Musiał
się wycofał, chyba z powodu niepluralistycznych wpływów “Solidarności”. Moim jednak zdaniem
taka antykomunistyczna linia
(kto nie należał lub oddał legitymację PZPR w 1980 roku) nie zacierała podstawowego podziału
społecznego i w praktyce spełniała karę minimalną: ostracyzm
polityczny. Trzeba przyznać, że naczelnik gminy Zbigniew Con godnie przyjmował tę rewolucję polityczną i odpowiadał na żądania
społeczne, np. przygotował ze
swym zastępcą Ciesińskim raport o
stanie gminy.
Po wyborach większość urzędników pozostała i zachowała lojalność
(sekretarz gminy, skarbniczka, większość kierowników wydziałów).
Zmieniła się sekretarka burmistrza
Marka Romejki (z którą wkrótce nawiązał romans i się po raz drugi ożenił), wiceburmistrzem został Jan
Woźniak z PSL. Mieliśmy wpływ na
wybór kierownika Urzędu Pracy, a i
ta zmiana wywołała u urzędników
tego wydziału żale i pretensje, ale
przecież pojawiło się zjawisko upadku firm (zwłaszcza filii), spółdzielni
pracy, pegeerów, niektórych urzędów, no i PZPR.
W konsekwencji między radnymi
z nadania “Solidarności” a Związkiem zrodziła się podstawowa
sprzeczność. Samorządowcy zakładali pobudzanie aktywności ekonomicznej mieszkańców gminy (nowe
firmy, miejsca pracy, przekwalifikowania, kuszenie inwestorów, Związek zaś domagał się ogłoszenia gminy i sąsiadów z Ziemi Łobeskiej
strefą zagrożenia bezrobociem
(wówczas ok. 20%). Cóż, optymizm
nie wystarczył, inwestorzy nie pchali się, choć powstała spora firma niemiecka (Bode-uszczelki) i źle trafiona duńska firma szwalnicza, która
upadła po ekonomicznym strajku
załogi.
W pierwszej kadencji przy dość
zgodnym współdziałaniu niemal
wszystkich radnych udało się uporządkować stosunki własnościowe i
zrobić tzw. podkłady geodezyjne;
uporządkowaliśmy zakłady komunalne, sprzedaliśmy trochę zbędnego mienia, zbudowaliśmy blok z
mieszkaniami komunalnymi. Banki,
szkoły się reformowały same. Jak to

bywa ze sferą budżetową, niektóre
problemy (np. szpital, instytucje
okołorolnicze) wloką się w bycieniebycie już przez czwartą kadencję.
Spełniło się złe proroctwo (choć
oczywiście nie ma to nic wspólnego
z czarną magią, a miało związek z infrastrukturą tej części województwa
szczecińskiego): w szczytowym

wsiąkły, obarczona brzemieniem
PZPR i musiała się samorozwiązać.
Pewnie jednak otuchy im dodawał
napis na sklepie monopolowym:
Komuno wróć! W każdym mieście
jakiś lump nocą
był awangardą
krótko-

okresie było 41% (2003) bezrobotnych w powiecie – rekord Polski. Na
osłodę niejako (choć spełniliśmy
wszystkie warunki: 5 gmin, 40 tys.
mieszkańców, instytucje powiatotwórcze – szpital, sanepid, sąd, prokuratura itp.) utworzono powiat
łobeski już pod rządami SLD w Warszawie. Gminy uskubane z trzech powiatów województwa zachodniopomorskiego znalazły kompromis ambicji, gorzej było z komisarycznym
starostą (był środek kadencji rad powiatowych) mianowanym przez premiera Millera.
Organizator powiatu Antoni
Gutkowski z Unii Wolności został
zdjęty jednym listem Millera (W
związku z powołaniem na stanowisko p.o. starosty, odwołuję pana z
dniem…i żadnego uzasadnienia).
To skutek zajadłej akcji miejscowego SLD, które poczuło siłę zbiorową i wywalczyło na kilka miesięcy swojego starostę Tadeusza Jóźwiaka. W wyborach jednak zwycięski klub w powiecie wybrał spomiędzy siebie starościnę Halinę Szymańską – burmistrza Łobza III kadencji, sympatyczkę nowej Platformy Obywatelskiej. Jak już daleko jesteśmy od “Solidarności”,
która to wszystko przed laty zainicjowała!
Wróćmy do źródeł. Pewnego
razu – było to w sali urzędu wojewódzkiego w Szczecinie z udziałem
okapowców – nastąpił podział: Puzyna i Kasiak z kilkoma osobami
deklarowali się jako Unia Demokratyczna. Niby ta część, która zostawała, miała reprezentować partię Porozumienie Centrum – odprysk polityczny “Solidarności”.
Jedni widzieli w tym konsekwencję
“wojny na górze”, inni po prostu
dostrzegali konieczność zamiany
monopartii w pluralistyczny układ,
nawet z “lewą nogą”, która była
wtedy słaba, skompromitowana
“moskiewskimi pieniędzmi”, które

pamięciowców. Popatrzmy jak to
wahadło kiwnęło się w drugą stronę: figiel historii czy socjologiczna
prawidłowość?
Uciążliwe były poniedziałkowe
wyjazdy do Szczecina na zebrania
(najpierw w skrzydle urzędu miejskiego na Odrowąża, wkrótce potem gościła nas “Solidarność” kolejarzy – krok od dworca. Jeździłem
też na zebrania OKP – te w niedzie-
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(Cz. III)
le, póki nie odbyły się wybory do
rad . Tylko dzięki kolejowej zniżce
cen biletów dla nauczycieli nie
zrujnowałem rodziny. Potem zwrot
kosztów przejazdu wzięła na siebie
moja macierzysta “Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Łobzie.
Kiedy Andrzej Mrozewicz
został członkiem Zarządu Regionu i delegatem z naszego Podregionu, mogłem się skupić na działalności w sekcji oświaty.
Jeszcze w 1980 roku byłem z
Andrzejem Mielczarkiem na organizacyjnym zjeździe “Solidarności” oświaty w Szczecinie (Pobożniak). Potem już tylko Andrzej reprezentował nas w Szczecinie. Z
tego zebrania organizacyjnego zapamiętałem Łuczkę i Gaińską.
Odrodzoną
“Solidarność”
współtworzyliśmy z Henrykiem
Musiałem (wówczas nauczycielem
“jedynki”, później – geografem i
wicedyrektorem liceum, wreszcie
wiceburmistrzem). Organizacyjne
spotkanie odbyło się jeszcze w salce katechetycznej.
Cdn.

SPORT
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TABELE I WYNIKI
V liga
Radovia Radowo Małe - Sparta Gryfice
4:1, Dąb Dębno - Fagus Kołbacz 4:0, Stal
Szczecin - Kłos Pełczyce 0:0, Polonia
Płoty - Kluczevia Stargard 2:0, Sokół
Pyrzyce - Pomorzanin Nowogard 8:0,
Mieszko Mieszkowice - Vineta Wolin 1:2,
Hutnik EKO TRAS Szczecin - Zorza Dobrzany 0:0, Iskra Banie - Korona Stuchowo 2:1.
1. Polonia Płoty
2. Sokół Pyrzyce
3. Mieszko Mieszkowice
4. Stal Szczecin
5. Vineta Wolin
6. Dąb Dębno
7. Zorza Dobrzany
8. Kluczevia Stargard
9. Kłos Pełczyce
10. Fagus Kołbacz
11. Radovia Radowo Małe
12. Hutnik EKO TRAS Szczecin
13. Sparta Gryfice
14. Iskra Banie
15. Pomorzanin Nowogard
16. Korona Stuchowo

16 16-5
15 21-6
13 15-5
10 13-8
10 8-10
9 9-4
9 10-8
9 10-6
9 7-5
914-15
8 10-9
8 7-7
3 4-14
3 4-15
1 6-24
0 6-19

Klasa okrêgowa
Rybak Trzebież - Sparta Węgorzyno
5:1, Mewa Resko - Światowid Łobez 3:2,
Wicher Brojce - Vielgovia Szczecin 2:0,
Sarmata Dobra - Vineta II Wolin 5:0,
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Orkan Suchań 0:2, Masovia Maszewo - Iskra
Golczewo 4:0, Promień Mosty - Świt
Szczecin 3:0, Piast Chociwel - KP Police
II 2:2.
1. KP Police II
2. Sparta Węgorzyno
3. Piast Chociwel
4. Sarmata Dobra
5. Promień Mosty
6. Wicher Brojce
7. Orkan Suchań
8. Świt Szczecin
9. Mewa Resko
10. Vielgovia Szczecin
11. Masovia Maszewo
12. Dąbrovia Stara Dąbrowa
13. Rybak Trzebież
14. Światowid Łobez
15. Iskra Golczewo
16. Vineta II Wolin

14 22-5
13 9-8
12 12-7
11 15-6
10 12-10
9 8-10
9 8-8
9 21-8
9 9-8
8 8-8
7 8-4
7 6-7
7 13-18
6 13-16
1 7-34
0 6-20

Granie w planie
klasa okrêgowa
17 wrzesień - sobota: Orkan
Suchań - Masovia Maszewo; 16.00
Światowid Łobez - Piast Chociwel;
16:00 Świt Szczecin - Rybak Trzebież;
16:00 Iskra Golczewo - Promień
Mosty.
18 wrzesień – niedziela: 16:00
Vineta II Wolin - Dąbrovia Stara
Dąbrowa; 16:00 Vielgovia Szczecin Sarmata Dobra; 15:00 KP Police II Wicher Brojce; 15:00 Sparta Węgorzyno - Mewa Resko.
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Sarmata rozgromi³ Vikingów
„Sarmata” Dobra - „Vineta” II Wolin 5:0 (4:0)
Sarmata: Zapałowski - Jaszczuk,
Mioduszewski, K.Sadłowski, Dorsz,
Olechnowicz, Goszczurny, D.Sadłowski, Pacelt, Kamiński, Padziński
oraz Smoliński, Korol, Jarota, Kruk,
Rybczyński, Szkup.
Bramki: Marek Goszczurny 2,
Łukasz Olechnowicz, Emil Kamiński, Krzysztof Korol.
Trener : Tomasz Surma
Sobotni mecz z Vinetą II Wolin
Sarmata rozpoczął od mocnego uderzenia. Już w 1min. meczu w sytuacji
„sam na sam” znalazł się młody napastnik Sarmaty Emil Kamiński, lecz
górą w tym pojedynku okazał się
bramkarz Vinety.
W 8 min. pierwszą bramkę dla
Sarmaty zdobył pozyskany przed
sezonem z Pomorzanina Nowogard
Marek Goszczurny. Oddał on przepiękny, silny strzał z ok. 20 m, po
którym piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki Vinety.
W 22 min. znakomitą solową akcją
popisał się Olechnowicz strzelając
bramkę na 2:0 po drodze zakładając
klasyczne „siatki” dla obrońcy i

bramkarza Vinety. W 2 minuty później jedyną groźną akcję w tej połowie przeprowadziła Vineta i jej
napastnik znalazł się w sytuacji
„sam na sam”, lecz interweniujący
bramkarz Sarmaty Zapałowski
końcówkami palców ręki zdołał
sparować strzeloną piłkę na słupek, a dobitka innego zawodnika
Vinety ponownie trafiła w słupek i
wyszła na aut bramkowy. W 28
min. Goszczurny zagrał do Kamińskiego, który oddał strzał z ok 23 m,
po którym piłka odbiła się od prawego słupka i wpadła do bramki. W
trzy min. później ponownie na listę
strzelców wpisał się Goszczurny,
który strzałem z 20 m w tzw. „długi
róg” podwyższył wynik na 4:0 dla
Sarmaty.
Druga połowa zaczęła się od
groźnej akcji Vinety, po której w sytuacji „sam na sam” znalazł sie jej
napastnik i ponownie wybieg Zapałowskiego i jego interwencja uchroniła Sarmatę przed utratą bramki.
W 60 min. meczu potężną
„bombą” z 30 m popisał się Krzysz-

tof Sadłowski. Piłka odbiła się od poprzeczki, a odbitą piłkę głową umieścił w bramce Korol, ustalając wynik
meczu na 5:0 dla Sarmaty. Mimo, że
po tej bramce do końca meczu pozostało jeszcze 30 min., a zawodnicy
Sarmaty wypracowywali sobie dobre pozycje strzeleckie, to żadnemu
z nich nie udało sie zmienić wyniku.
Wszyscy zawodnicy Sarmaty rozegrali dobre spotkanie, a na szczególne wyróżnienie zasłużył strzelec
dwóch bramek i jednej asysty Marek
Goszczurny.
W pierwszej połowie, po uderzeniu piłką w głowę, kontuzji oka doznał Damian Padziński. Mamy nadzieje, że nie okaże się groźna i ten
podstawowy zawodnik Sarmaty
szybko wróci do gry. Następny mecz
Sarmata rozegra w niedzielę w Szczecinie z Vielgowią.
Juniorzy „SARMATY” rozgromili Vinetę II Wolin wygrywając 6:0.
W tym meczu bramki zdobyli Mikołowski (2), Graczykowski, Białoskórski, Łojek, Dzierbicki.
(r)

Im wychodziło wszystko, nam nic
RYBAK Trzebie¿ – SPARTA Wêgorzyno 5:1 (3:1)
Sparta: Noryca – Tondrik, Nadkierniczni: Zbigniew, Artur, Dariusz, Andrzej (75’ Andrusieczko); Raj (85’ Majchrzak), Nowak,
Kazimierczak (60’ Gwóźdź), Jaźwiński,
Mazuro (27’ Rzepka) oraz Lewiński i Karol
Szubert.
Trener: Ryszard Jamroży.
Bramka: 27 min. – Kazimierczak.
Rybak okazał się trudnym przeciwni-

kiem, zaś Sparta poczuła zmęczenie presją
na zwycięstwa. Pozycja wicelidera to także
ciężar psychiczny, i trzeba czasami przegrać,
by zrzucić go z siebie. Wszyscy zagrali słabo, chociaż na pochwałę zasługują Raj i Darek
Nadkierniczny. Bez winy za 5 goli jest Przemek Noryca, bardziej defensywa. Nie zagrał
Romańczyk z powodów kłopotów zdrowotnych, które wykluczają go z gry na dłuższy

okres. Może nawet do wiosny. To osłabi zespół i trzeba myśleć o napastniku, bo ze strzelaniem bramek Sparta ma kłopoty od początku
sezonu.
- Im wychodziło wszystko, nam nic. –
powiedział po meczu prezes klubu Krzysztof
Gwóźdź. Teraz dwumecz z Mewą Resko. W
środę w Pucharach w Resku, w niedzielę ligowy w Węgorzynie o 15.
(r)

Derby dla Mewy

MEWA Resko – ŒWIATOWID £obez 3:2 (0:0)
Mewa: Ram – Kęsy, Kot, Pawłowski M., Pawłowski A., Wójtowicz, Pietrowski, Wasiak, Kulik,
Błaszczyk, Gradus. Trener Dariusz
Kęsy.
Światowid: Hnat – Sagan, Pudełko, Mosiądz, Kulczyński, Samal,
Tober (60’ Kamil Zych), Jendrysiak
(72’ Obolewicz), Brona, Śniadek,
Mielniczek oraz Urbański, Zych M.
Trener Mariusz Włodarz.
Bramki: dla Mewy - Pietrowski,
Błaszczyk i Wasiak; dla Światowida
– Samal i Śniadek.
Do przerwy bezbramkowy remis
i wyrównana gra obu drużyn. Po
przerwie rozwiązał się worek z bramkami, gra się zaostrzyła i była ciężką
walką o trzy punkty. Wygrali je gospodarze i po raz kolejny zwyciężyło

doświadczenie nad ambicjami.
W 55 min. napastnik Mewy
uciekł skrzydłem i wrzucił do środka,
do nie obstawionego Pietrowskiego, a ten doświadczony zawodnik
takich piłek nie marnuje. Po kilku
minutach kontra Mewy i błąd Hnata,
który wybiega źle oceniając sytuację, co wykorzystuje Błaszczyk i
przerzucając nad nim piłkę podwyższa wynik na 2:0. W 80 min. kopia
pierwszej akcji, ale tym razem piłkę
do siatki pakuje Wasiak. Takiego
obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. Jednak łobezianie nie mając nic
do stracenia zaczynają się rozkręcać.
Zmniejsza różnicę Samal, który decyduje się na strzał. Piłka trafia w
Kęsego, zmienia lot i wpada do siatki. W 89 min. Kulczyński strzela sil-

nie, Raj wybija piłkę wprost pod nogi
Śniadka, który nie marnuje okazji i
zmniejsza porażkę na 3:2. W końcówce mecz zaostrza się i z boiska schodzi z dwiema żółtymi kartkami Arkadiusz Pawłowski. Pomimo gry w
dziesiątkę Mewa nie oddaje zwycięstwa.
Trener Mewy Dariusz Kęsy – To
był ciężki mecz, chociaż wygraliśmy
zasłużenie, gdyż strzelaliśmy z akcji,
a Światowid zdobył dwie przypadkowe bramki. Łobezianie muszą poprawić obronę, bo czekają ich jeszcze
trudne mecze.
Trener Światowida Mariusz Włodarz – Mecz mógł się podobać kibicom.
Cieszę się, że zespół walczy, wytrzymaliśmy kondycyjnie, ale zabrakło zdecydowania w grze napastników. (r)
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Grochu zgubi³ siê i znalaz³

Skrobiñski
z Piastem na
Œwiatowid
Piotr Grochulski, grający poprzednią rundę w Radovii zniknął
z oczu kibicom i nie grał w ostatnich meczach tej drużyny. Odnalazł się niedawno, ale w Piaście
Chociwel. Niedługo zespół ten
będzie stanowił powiatową „międzynarodówkę”, po tym, jak jego
trenerem został Janusz Skrobiński z Łobza, i dokoptował Tomasza Sidła z Węgorzyna. Łobezianie mają więc już spory udział w
obecnych sukcesach chociwelskiego Piasta, który wygrał ostatnio z Vielgovią na ich boisku 1:0.
Chodzą nawet słuchy, że Piast
przymierza się do awansu. Ostatni mecz z liderem KP II Police był
sprawdzianem ambicji i umiejętności Piasta przed przyjazdem na
mecz do Łobza. Piast przegrywał
2:0 w pierwszej połowie i strzelił
policzanom dwie bramki w drugiej, dzieląc się z liderem punktami. Zapewne Janusz Skrobiński
będzie chciał pokazać, że po odejściu ze Światowida nie marnował
czasu i stworzył zespół gotowy
walczyć o V ligę. Zapowiada się
bardzo ciekawy pojedynek na stadionie przy ul. Siewnej.
Z drugiej strony szkoda, że z
nadmiaru rodzimych zawodników i trenerów korzystają inne
kluby. Może dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie szóstej
drużyny w powiecie pod nazwą
„Czarne Kąkole”, z siedzibą – dajmy na to - w Kąkolewicach. Mogliby w niej grać wszyscy, którzy
z różnych względów nie znajdują
miejsca w kadrach gminnych zespołów. Może taka „powiatówka” ożywiłaby naszą powiatową
areną piłkarską?
Kibic

TKKF B³yskawica
w £obzie zaprasza
Na ZAWODY WĘDKARSKIE w
dniu 2.10.2005r. w Ginawie, pocz.
godz. 7:00, zapisy i informacje Jerzy
Rakocy, tel. 602829772
Równolegle odbędzie się ROWEROWY RAJD RODZINNY na trasie
Łobez - Ginawa - Łobez, start godz.
9:00 z pl. Spółdzielców (przed restauracją Stodoła), informacje: tel. 397 31
48, po godz. 19:00

ZNIKNĘŁA STÓWA
(ŁOBEZ) W okresie od 24.08.2005r.
do 03.09.2005r. w Łobzie przy ul. Kraszewskiego, z mieszkania nieznany
sprawca dokonał kradzieży dowodu
osobistego oraz pieniędzy w kwocie 100
zł na szkodę Haliny G. lat 43.
NIE USTĄPIŁ
(ŁOBEZ) 6.09.2005 r. o godz. 11.15
w Łobzie na ul. Bema, kierujący samochodem osobowym marki Opel Henryk
C. (zam. K., gm. Łobez), włączając się
do ruchu z parkingu przy ul. Bema, nie
ustąpił pierwszeństwa jadącemu tą
ulicą Daihatsu, kierowanemu przez
Marka B. (zam. R., pow. łobeski), w
wyniku czego doszło uszkodzenia pojazdów.
ALE COFKA
(ŁOBEZ) 6.09.2005 r. o godz. 16.30
w Łobzie na ul. O. Stalingradu, kierujący samochodem osobowym marki
Hyundai Krzysztof I. (zam. Ł., gm.
Łobez), w trakcie wykonywania manewru cofania na parkingu przed sklepem Netto, nie zachował należytej
ostrożności jazdy, w wyniku czego
uszkodził prawidłowo zaparkowany
samochód, którego właścicielem jest
Halina B. (zam. Ł., pow. łobeski), w
wyniku czego doszło do uszkodzenia
pojazdów.
KOPACZ
(ŁOBEZ) 5.09.2005 r. około godz.
19:00 w Łobzie na ul. Niepodległości,
Rafał S. (zam. Ł., gm. Łobez) idąc jezdnią
tamował ruch kołowy oraz kopnął w nadwozie samochodu marki VW Polo, powodując wgniecenie prawego tylnego
błotnika. Straty w kwocie 400,- zł na
szkodę Teresy C. (zam. Ł., pow. łobeski).
ODJECHALI ZE SKRZYDŁAMI
(GARDNO) 7.09.2005 r. około
godz. 6:30 w Gardnie na terenie masarni
„Peklomex”, 3 nieustalonych sprawców poruszających się samochodem
marki Lublin dokonało kradzieży
dwóch pomp wodnych oraz 4 skrzydeł
drzwi i ościeżnicy. Straty w kwocie
22000,- zł na szkodę Jana S. (zam. G.,
pow. łobeski).
UKRĘCIŁ
(RESKO) 7.09.2005 r. w godz.
13:00 - 15:00 w Resku na terenie szatni
zakładu SWEDWOOD, nieznany
sprawca po uprzednim ukręceniu kłódki zamka szafki ubraniowej, dokonał
kradzieży telefonu komórkowego marki NOKIA 6610i. Straty w kwocie 960,zł na szkodę Marcina W. (zam. S., pow.
łobeski).
MARCIN OSTROŻNIE
(ŁOBEZ) 8.09.2005 r. o godz. 15.50
w Łobzie na ul. Niepodległości kierujący samochodem VW Golf Marcin O.
(zam. Nowogard) w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania nie zachował należytej ostrożności i uderzył w
samochód Ford Focus kierowany
przez Mirosława M. (zam. Wrocław),
który już wcześniej rozpoczął manewr
wyprzedzania. W wyniku kolizji
uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

MOTOCYKL BEZ SZANS
(WĘGORZYNO) 10.09.2005 r. o
godz. 09.00 w Węgorzynie na ul. Podgórnej, kierujący samochodem marki
Nissan Marian K. lat 53 (zam. B., gm.
Łobez), nie zachował należytej ostrożności jazdy, w wyniku czego wymusił
pierwszeństwo przejazdu na kierującym motocyklem Stanisławie R. (zam.
S., pow. łobeski), wyniku czego doszło
do zderzenia pojazdów, w następstwie
czego motocyklista został przewieziony do szpitala z urazem głowy i pięty.
KOMÓRKOWIEC
(STAROGARD) 9.09.2005 r. o
godz. 20.30 w Starogardzie, nieznany
sprawca dokonał kradzieży z koszyka
wiklinowego pozostawionego w piwnicy telefonu komórkowego marki Siemens C65 o wartości 700 zł, czym działał na szkodę Józefa S. (zam. S., pow.
łobeski).
PRZENIÓSŁ
(ŁOBEZ) W okresie 10-11.09.2005
r. w godz. 21:10 - 8:45 w Łobzie na ul.
Okopowej, nieustalony sprawca po
uprzednim otwarciu drzwi samochodu
Fiat 126p nieznanym narzędziem, zabrał z jego wnętrza przenośne radio ze
słuchawkami. Straty w kwocie 20 zł na
szkodę Zofii B. (zam. Ł., pow. łobeski).
WANDAL
(ŁOBEZ) 11.09.2005 r. około godz.
2:00 w Łobzie przy ul. Siewnej na terenie szklarni warsztatu szkoleniowego
OHP, nieznany sprawca dokonał wybicia dwóch szyb oraz wyrwał i połamał
7 krzaków pomidorów. Straty w łącznej
kwocie 200 zł na szkodę OHP w
Łobzie.
DOŻYNKOWE OTARCIE
(DALNO) 11.09.2005 r. około
godz. 14:20 w Dalnie, Jerzy D. (zam. R.,
gm. Łobez) kierując samochodem Lublin otarł się o prawidłowo zaparkowany samochód VW Bus należący do
Krzysztofa Ż. (zam. Ł., pow. łobeski),
wskutek czego uszkodzeniu uległa powłoka lakiernicza sam. VW.
TURYSTA PIWNICZNY
(ŁOBEZ) 11.09.2005 r. w godz.
18:10 - 18:25 w Łobzie przy ul. Bema,
z zamkniętego korytarza piwnicy nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru turystycznego koloru czerwonego. Straty w kwocie 690 zł na szkodę
Zdzisława M. (zam. Ł., pow. łobeski).
ŚWINIOKRAD
(WĘGORZYNO) W okresie 2/
9.09.2005 r. w godz. 17:00 - 17:00 w
Węgorzynie przy ul. Mickiewicza, z
budynku chlewni, nieznany sprawca
dokonał kradzieży 12 szt. warchlaków
o wadze 50 kg każdy. Straty w kwocie
6000 zł na szkodę Gerarda K.(zam. S.,
pow. łobeski).
UDERZYŁ DZIKA
(RESKO) 11.09.2005r. o godz.
21.00. na drodze Resko-Starogard Łob.
Piotr K. (zam. Trzebiatów), kierując
samochodem marki Renault laguna,
uderzył w dzika, który nagle wbiegł na
jezdnię z prawego pobocza drogi.

NAPROMILOWANI
(SULISZEWICE) 5.09.2005
r. około godz. 21:20 na drodze
Suliszewice - Grabowo Marcin
M. (zam. G., gm. Łobez) kierował
rowerem znajdując się w stanie
nietrzeźwości (0,37 mg/l).
(ŁOBEZ) 6.09.2005 roku o
godz. 16.15 w Łobzie na ul. O.
Stalingradu Krzysztof I. lat 47
(zam. Ł., gm. Łobez) kierował
sam. osob. marki Hyundai znajdując się w stanie nietrzeźwości
(pobrano krew do badań).
(DOBRA) 7.09.2005 r. około
godz. 14:55 w Dobrej na ul. Ofiar
Katynia, Zenobia M. (zam. D.,
gm. Dobra) kierowała rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (2,73 promila).
(RESKO) 8.09.2005 r. o godzinie 9.54 w Resku na ul. Monte
Cassino Henryk U. zam. R., gm.
Resko kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(2,52 promila).
(ŁOBEZ) 10.09.2005 roku o
godz. 18.30 w Łobzie na ul. Wojcelskiej, Paweł P. (zam. T., gm.
Łobez) kierował rowerem znajdując się w stanie po spożyciu
alkoholu (0,41 promila).
(ŁOSOŚNICA) 10.09.2005
roku o godz. 18.45 na trasie Miłogoszcz - Łosośnica, Paweł B. (zam.
M., gm. Radowo Małe) kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (2,70 promila).
(ŁOSOŚNICA) 10.09. 2005
roku o godz. 18.45 na trasie
Miłogoszcz - Łosośnica , Andrzej A. (zam. M., gm. Radowo
Małe) kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(2,10 promila).
(ŁOBEZ) 11.09.2005 r. o godzinie 2.20 w Łobzie na ul. Niepodległości Zbigniew H. (zam.
Ł., gm. Łobez) kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,31 promila).
(DOBRA) 11.09.2005r. o
godz. 21.25. w Dobrej na ul. Armii Krajowej, Leszek G. (zam. D.,
gm. Dobra), kierował rowerem
będąc w stanie nietrzeźwości
odpowiadającemu 1,29 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
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KRZYŻÓWKA 37
Z NAGRODĄ NIESPODZIANKĄ

tygodnik łobeski 13.09.2005 r.
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 35 brzmiało:
“Wybory”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Lech Jabłoński (Starogard), Cecylia Dzwonnik Łobez),
Teresa Miłuch (Łobez), Danuta Sulima (Łobez), Dorota Targosz (Łobez), Waldemar Sieminski (Krzecko), Zofia Klimek
(Łobez), Anna Horbacz (Łobez), Helena Rengwelska (Resko), Janina Lewanndowska (Łobez), Jerzy Filipiak (Łobez),
Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria Szylinowicz (Łobez),
Ryszard Horbacz (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodę wylosowała pani Anna Horbacz z Łobza. Gratulujemy.
Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do 23
września na adres redakcji. Spośród prawidłowych
odpowiedzi nadesłanych przez czytelników
wylosujemy osobę, która wygra zegar ścienny
ufundowany przez kandydatów Samoobrony RP.
Redaktor naczelny Kazimierz Rynkiewicz wręcza nagodę - czajnik bezprzewodowy Pani Annie Horbacz, która
przyjeła wiadomość o wygranej z dużym zaskoczeniem,
gdyż - jak nam powiedziała - niczego jeszcze nie wygrała.
Już za tydzień losowanie zegara ściennego.

Regina
Wasilewska - Kita

Piskorski Mateusz
- Samoobrona

Kandyduję, ponieważ
nie mogę się pogodzić z
nieludzkim traktowaniem
chorych ludzi przez system ochrony zdrowia, a
zwłaszcza tych najsłabszych - dzieci.

lekarz pediatra,
dyrektor szpitala
specjalistycznego.

Prawem każdego Polaka jest bezpłatny dostęp
do ochrony zdrowia.
Kandyduję do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej,
bo jako lekarz wiem:
- jak skutecznie zabiegać o zwiększenie środków finansowych na
ochronę zdrowia,

NIE
- jaki powinien być
dla „dzikiej
system refundacji leków,
prywatyzacji” aby ich cena była niższa,
- jak zmienić system
służby
opieki lekarza rodzinnezdrowia!
go, aby lekarz stał się
rzeczywiście
lem rodziny.

przyjacie-

Pierwsza
na liœcie nr 15
CMYK

Odwaga.
Młodość.
Wykształcenie.
Piskorski
Mateusz
Andrzej – nauczyciel
akademicki, pracownik
Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komitetu Wyborczego Andrzeja
Leppera, sekretarz redakcji „Głosu Samoobrony” i publicysta.

Kandyduję do Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej, bo:
- mam Program Naprawy Ziem Odzyskanych;
- chcę przywrócić rangę gospodarce morskiej
jako motoru rozwoju naszego regionu;
- będę skutecznie zabiegał o równoprawne warunki naszego członkostwa
w Unii Europejskiej, szczególnie dla polskiej wsi.
Przy mądrych i konsekwentnych decyzjach
nasza młodzież nie będzie musiała wyjeżdżać
do pracy poza granice
Polski.

Nie może zabraknąć nas
przy urnach wyborczych.
Nie pozwól, aby inni decydowali za Ciebie!

25 września czeka nas szansa na mądry wybór

Drugi
na liœcie nr 15
www.mateuszpiskorski.pl
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