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Takie Rzeczypospolite
– jakie œwiêtowanie
Magdalena Mucha

W tym roku mija 89. rocznica
Cudu nad Wis³¹ – jedna z 18. bitew
uznana za prze³omow¹ w historii
œwiata. Najwidoczniej jednak zbyt
ma³o znacz¹c¹ jest ona dla mieszkañców powiatu ³obeskiego. Tutaj
nie ma ¿adnych obchodów.
To œwiêto przyæmi³y wystêpy
kapel podwórkowych. Nawet przy
tej okazji zabrak³o choæby wzmianki
o pi³sudczykach. Czemu wiêc maj¹
s³u¿yæ domy i centra kultury? Upowszechnianiu wiedzy, patriotyzmu,
pamiêci, czy tylko swojskich dŸwiêków grywanych dawniej na weselach? Zapewne jedne i drugie maj¹
swoj¹ wartoœæ, ale bez bitwy warszawskiej rozegranej 89 lat temu,
dziœ byæ mo¿e kapele œpiewa³yby w
innym jêzyku. Czy Festiwal musi byæ
konkurencyjny wobec Cudu?
Nie ¿yje ju¿ pi³sudczyk, który
mieszka³ w Wysiedlu. Jego grób
znajduje siê na cmentarzu ³obeskim.
Grób innego pi³sudczyka jest na
cmentarzu œwidwiñskim. Ma³o kto o
tym wie, a przecie¿ œwiêto to by³oby
wspania³¹ okazj¹ do jakiegoœ wyk³adu, wystawy, pogadanki...
W Gryficach znalaz³o siê Stowarzyszenie Przyjació³ Gryfic, które z

zapomnianego palcu, do niedawna
s³u¿¹cego jako miejsce spotkañ mi³oœników tanich nalewek, utworzy³o
skwer, przywioz³o g³az narzutowy,
zorganizowa³o tablicê upamiêtniaj¹c¹ Marsza³ka J. Pi³sudskiego, a w
sobotê zorganizowa³o tam obchody.
Uroczystoœci zosta³y zainaugurowane oryginalnym hymnem I Brygady z 1918 r. pod G³azem Marsza³ka.
By³y poczty sztandarowe Sybiraków i „Solidarnoœci”, byli ¿o³nierze
AK. Inicjator obchodów Grzegorz
Burcza opowiedzia³ przyby³ym
(wœród nich by³ zaproszony redaktor naczelny Tygodnika £obeskiego) o bitwie warszawskiej, o jej roli
dla naszego kraju oraz dla Europy,
wszak zakusy Sowietów siêga³y
znacznie dalej, ni¿ le¿a³a Polska.
Jeszcze dzisiaj niektórzy dywaguj¹,
jak wygl¹da³a by Europa, gdyby
wtedy Polacy nie powstrzymali Sowietów. Byæ mo¿e zatrzymali by siê
nad Atlantykiem.
Czy rzeczywiœcie o upamiêtnieniu jednego z najwa¿niejszych wydarzeñ w dziejach naszego narodu
musz¹ pamiêtaæ mi³oœnicy, bo inaczej ¿adnych obchodów nie bêdzie? Z drugiej jednak strony, jeœli
scenariusz obchodów ma byæ identyczny, jak te z 3 marca, 11 listopada, to mo¿e lepiej rzeczywiœcie spê-

dziæ czas przy grillu, a na drugi dzieñ
popijaæ piwo i s³uchaæ kapel podwórkowych.
Przecie¿ mo¿na by³o zorganizowaæ stroje z epoki, w interesuj¹cy
sposób opowiedzieæ o tym, co siê
wówczas wydarzy³o. Sama bitwa
by³a wrêcz naszpikowana ró¿nymi
epizodami wartymi zapamiêtania,
jak choæby ten dotycz¹cy zdobycia 15 sierpnia przez kaliski 203.
Pu³k U³anów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie. Wówczas
równie¿ zdobyto kancelariê armii,
magazyny i, co bardzo istotne,
jedn¹ z dwóch radiostacji, która
s³u¿y³a Sowietom do utrzymywania ³¹cznoœci z dowództwem w
Miñsku. To wtedy Polacy u¿yli
fortelu, przestroili polski nadajnik
na czêstotliwoœci drugiej z rosyjskich radiostacji, po czym przez
kolejne dwa dni non stop czytano... Pismo Œwiête. Raczej nie wynika³o to z pobo¿noœci, ale dostêpu do du¿ej iloœci tekstu, który
mo¿na by³o ca³y czas czytaæ. Tak
oto Biblia przys³u¿y³a siê do zwyciêstwa nad bolszewikami, bo dziêki niej zag³uszano radiostacjê sowieck¹ i uniemo¿liwiano po³¹czenie siê Rosjan z Miñskiem. Z bitwy
o Warszawê wyeliminowano wówczas 4. armiê.

Pole to nie zlewnia szamba
(POWIAT). W powiecie ³obeskim s¹ jeszcze ludzie,
którzy co jakiœ czas wywo¿¹ na pola zawartoœæ
swoich szamb, mimo i¿ wylewanie zawartoœci
szamba na pola, rowy czy drogi polne jest
nielegalne. Takie zdarzenie mia³o miejsce m.in.
w miejscowoœci Tucze, w gminie Dobra – jak nas
poinformowa³ jeden z Czytelników.
Niegdyœ precedens wylewania
zawartoœci szamb na pola i ogrody
by³ doœæ popularny, a œcieki traktowane by³y jako nawóz naturalny.
Przy obecnym stanie wiedzy i zu¿ycia detergentów – takie praktyki nie
powinny mieæ racji bytu.
Na wylewanie œcieków bytowogospodarczych na pola nale¿y mieæ
pozwolenie wodno-prawne, a to
uzyskuje siê po spe³nieniu wielu
scis³ych warunków.
Tego typu œcieki, oprócz bakterii
ka³owych, mog¹ zawieraæ pocho-

dz¹ce z detergentów fosforany i azotany, które dostaj¹ siê do gleby i wód
gruntowych, powoduj¹c ich ska¿enie. PóŸniej mieszkañcy pij¹ to, co na
pola wylali. Dlatego urzêdnicy i s³u¿by mundurowe alarmuj¹, ¿e jeœli ktoœ
zauwa¿y taki proceder, powinien
zaalarmowaæ stra¿ miejsk¹, lub policjê. Najlepiej zapisaæ numery rejestracyjne pojazdu. J
Tam, gdzie nie ma stra¿y miejskiej, jak to jest w przypadku gminy
Dobra, o tego typu precedensach
informuje siê policjê, która ma prawo

sprawdziæ czy opró¿nia on szambo
zgodnie z przepisami. Jeœli osoba
kontrolowana nie mo¿e wykazaæ siê
dokumentami potwierdzaj¹cymi
p³atnoœæ za wywóz do oczyszczalni
œcieków, mo¿e zap³aciæ karê w wysokoœci nawet 500 z³. Jest to równowartoœæ kilku wizyt w oczyszczalni.
Rolnicy mog¹ na swoje pola
wywoziæ jedynie gnojówkê, gnojowicê i obornik, które s¹ traktowane
jako nawóz.
Wymaganie dotycz¹ce przechowywania faktur za wywóz nieczystoœci z gospodarstwa jest obowi¹zuj¹ce wzglêdem gospodarstw
korzystaj¹cych z p³atnoœci ONW i
bêd¹cych w programach rolnoœrodowiskowych. W nastêpnych latach wymaganie to obejmie prawdopodobnie wszystkie gospodarstwa korzystaj¹ce z dop³at obszarowych. Za brak faktury mo¿na straciæ dop³atê.
mm

Zaledwie cztery lata temu Centralne Archiwum Pañstwowe odnalaz³o i odtajni³o dokumenty stwierdzaj¹ce, ¿e ju¿ we wrzeœniu 1919 r.
zosta³y z³amane szyfry Armii Czerwonej. Dokona³ tego porucznik Jan
Kowalewski. Polska kontrofensywa
by³a mo¿liwa dziêki temu, ¿e znaliœmy plany i rozkazy Sowietów i co
najwa¿niejsze – nasze dowództwo
potrafi³o tê wiedzê wykorzystaæ.
Andrzej Frycz Modrzewski w
ksiêdze V pt. „O szkole” napisa³:
„Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie
ich m³odzie¿y chowanie.”
A my czego uczymy nasz¹ m³odzie¿? ¯e wa¿niejsze s¹ kapele? Pomnik niemieckiego rycerza na wzgórzu nazistów? Dyskusje o tym, gdzie
mo¿na wypiæ piwo? Nazywanie
szko³y imieniem Unii Europejskiej?
Co jest dzisiaj najwa¿niejsze? Z pewnoœci¹ nie jakiœ tam Cud, bo jak
mówi¹ wspó³czeœni – cudów nie
ma...
mm
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Mia³ du¿o szczêœcia

Bezmyœlnoœæ nie zna
granic... szybkoœci
Wygl¹da³o to bardzo groŸnie;
auto zamiast trzymaæ siê
drogi lekko skrêcaj¹cej w
prawo, pojecha³o prosto w
las. To mo¿na by³o odczytaæ
po d³ugim œladzie, jakie
zostawi³o w przydro¿nej
zieleni.
Otar³o siê o pierwsze z drzew,
wywinê³o „kozio³ka” do przodu i
spad³o na dach, klinuj¹c siê miêdzy
dwoma drzewami.
Do kolizji dosz³o na drodze z
Radowa Ma³ego do Strzmieli, w dniu
12 sierpnia br., o godz. 18.32. Kieruj¹cemu samochodem marki BMW
Patrykowi S. nic siê nie sta³o. Zarobi³
tylko mandat w wysokoœci 500 z³,
bo... nie posiada³ uprawnieñ do kierowania pojazdami. Policjantom,
którzy przybyli na miejsce zdarzenia
powiedzia³, ¿e za szybko jecha³,
wpad³ w poœlizg i dachowa³. Mia³
szczêœcie, omin¹³ trzy drzewa, wiêc
mo¿na powiedzieæ, ¿e dosta³ od losu
powa¿ne ostrze¿enie.
KAR
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Bez ostrze¿enia
(£OBEZ). Nagle i
niespodziewanie
mieszkañcy ul. Komuny
Paryskiej i
Niepodleg³oœci zaczêli
otrzymywaæ upomnienia
za: jazdê pod pr¹d oraz
parkowanie w
niedozwolonym miejscu.
Za wycieraczkami aut
codziennie pojawia³o siê
przynajmniej kilkanaœcie
wypisanych bloczków.
- I zaraz dostanie pan dwa mandaty – za jazdê pod pr¹d i z³e parkowanie – takie zdania mo¿na by³o us³yszeæ w ubieg³y wtorek pod blokiem
przy ul. Niepodleg³oœci co kilka minut.
Gdy jedne samochody wyje¿d¿a³y, inne wje¿d¿a³y, nie bacz¹c na
nowe znaki.
- Od kiedy nie mo¿na? - pytali
w³aœciciele samochodów, nie rozumiej¹c za co mieliby zap³aciæ i jakie
przepisy w³aœnie z³amali.
- Od soboty – odpowiadali
mieszkañcy.
– Jeden pan mia³ tu postawiony
samochód i przez trzy dni z niego nie
korzysta³. W sobotê postawili znaki.
Zanim ten pan skorzysta³ z samochodu, ju¿ mia³ mandat za wycieraczk¹. Znaki informuj¹ce o tym, ¿e
jest to strefa osiedlowa, postawili w
sobotê. Nikt nikogo wczeœniej nie
poinformowa³, ¿e taka zmiana ma
nast¹piæ. Za to od razu stra¿nicy
miejscy i policjanci zaczêli wystawiaæ mandaty. Co chwilê przechodzi
têdy stra¿nik i wk³ada kartki za wycieraczki. Policja te¿ ci¹gle tu jeŸdzi.
To, ¿e zrobili drogê jednokierunkow¹, to dobrze, ale nawet samochodom dostawczym nie wolno siê
tu zatrzymywaæ. W okolicy wszystkie parkingi s¹ zat³oczone, gdzie my
mamy stawiaæ samochody? Przy
poczcie? Dlaczego nie by³o ¿adnej
informacji, postawili znaki po cichu
i wlepiaj¹ mandaty. Tak siê postêpu-

je ze swoimi mieszkañcami? Czy w
gminie brakuje pieniêdzy i w ten
sposób ratuj¹ swój bud¿et? - pyta³
jeden z mieszkañców.
– A widzia³a pani ten znak od
strony „Gra¿ki”? W ogóle jest niewidoczny. Na œcianie go postawili –
doda³a jedna z mieszkanek.
Jak wyjaœni³ J. Ratajski komendant Stra¿y Miejskiej, jazda w jednym kierunku oraz wprowadzenie
strefy osiedlowej, nakazuj¹cej parkowanie jedynie w wyznaczonych
miejscach zosta³y wprowadzone w
sobotê 8 sierpnia, na wniosek czêœci
mieszkañców bloku przy ul. Niepodleg³oœci. Zdaniem tych mieszkañców parkuj¹ce samochody uniemo¿liwia³y podjazd karetce pogotowia pod klatkê oraz swobodne wynoszenie chorych na noszach. Samochody osobowe z kolei, które sta³y pod blokiem, uniemo¿liwia³y parkowanie samochodom dostawczym
do sklepów.
Niektórzy zwrócili równie¿ uwa-

gê na to, ¿e stawianie samochodów
przy bloku powodowa³o znaczn¹
trudnoœæ w wyjechaniu z miejsca
parkingowego po drugiej stronie
uliczki.
Prace nad wprowadzeniem znaków trwa³y ju¿ od trzech miesiêcy.
By³y na ten temat rozmowy podczas
sesji, spotkanie z mieszkañcami bloku przy ul. Niepodleg³oœci, na które
przyby³o oko³o 30 osób.
Problem w tym, ¿e nikt nigdzie nie
poda³ oficjalnej informacji, bo przecie¿ parkowali tam nie tylko mieszkañcy bloku przy Niepodleg³oœci,
ale równie¿ bloków przyleg³ych, ludzie przyjezdni i dostawcy. Nawet
poœród mieszkañców bloku przy ul.
Niepodleg³oœci by³o wielu takich,
którzy nie wiedzieli o jakichkolwiek
zmianach.
Dostawcy na parking
Urz¹d Miasta tak spieszy³ siê z
postawieniem tablicy, ¿e zapomnia³
o dostawcach i obecnie nawet im nie
wolno zatrzymaæ siê, aby dostarczyæ
towar do sklepu. Mog¹ zaparkowaæ
na parkingu, o ile znajd¹ miejsce,
b¹dŸ nosiæ towar z jakiegokolwiek
innego wolnego miejsca parkingowego w mieœcie. To ma siê zmieniæ w
najbli¿szym czasie i samochody dostawcze bêd¹ mog³y zaparkowaæ na
15-20 min., a dok³adniej rzecz ujmuj¹c – na czas roz³adunku.
Czêœæ mieszkañców zgadza siê,
¿e miejsce pod blokiem by³o zat³oczone, ale zwraca uwagê, ¿e w mieœcie brakuje miejsc parkingowych.
Skoro nie mog¹ parkowaæ pod blo-

kiem, to gdzie mog¹, skoro wszystkie
okoliczne miejsca parkingowe s¹
pozajmowane? Maj¹ ¿al do magistratu, ¿e ten odbieraj¹c mo¿liwoœæ parkowania w tym miejscu, nie wskaza³
innego. Jedynym parkingiem w mieœcie, który jest doœæ du¿y i nie jest
jeszcze zat³oczony, to ten znajduj¹cy
siê przy rondzie. Czy w takim razie
tam maj¹ zostawiaæ swoje pojazdy
mieszkañcy bloków przy ul. Niepodleg³oœci, Komuny Paryskiej, Murarskiej? Jest jeszcze parking przy urzêdzie, ale tam nie ma szans na znalezienie wolnego miejsca.
Stra¿ Miejska i policja s¹ od egzekwowania prawa i póki nie zostanie postawiona kolejna tablica informuj¹ca, ¿e zatrzymywaæ mog¹ siê
samochody dostawcze na czas okreœlony, to nikomu nie wolno postawiæ
tam samochodu.
Skoro prace nad zmian¹ trwa³y
przez trzy miesi¹ce, to czy nie mo¿na
by³o napisaæ informacji w klatkach
schodowych, w prasie lokalnej – po
prostu zwyczajnie poinformowaæ
opiniê publiczn¹ o zamierzeniach? Z
pewnoœci¹ podmiotowe traktowanie swoich mieszkañców jest bardziej cywilizowane, ni¿ uprzedmiotawianie ich i stawianie przed faktami dokonanymi. O ile mniej pracy
mieliby stra¿nicy i policjanci i o ile
mniej nerwów oszczêdzi³oby siê
mieszkañcom.
Póki co, kartki za szybami, to nie
s¹ mandaty, ale upomnienia. To jednak ju¿ niebawem zmieni siê i za jazdê
i parkowanie „na pamiêæ” mieszkañcy bêd¹ musieli p³aciæ mandaty.mm
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Koniec z ciê¿kim tornistrem?
(POWIAT). Gdy dla rodziców
zmartwieniem s¹ wydatki – dla maluchów ciê¿kie tornistry. To jednak
ma siê zmieniæ ju¿ od tego roku
szkolnego. Jeszcze przed rozpoczêciem roku szkolnego minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall ma
podpisaæ rozporz¹dzenie o umo¿liwieniu uczniom zostawiania podrêczników w szkole.
Dla czêœci gmin taki pomys³ jest
zaskoczeniem, inne podobne rozwi¹zania wprowadzi³y ju¿ wczeœnie –
wszyscy jednak pomys³ ministerstwa uznaj¹ za trafny. Problemem
mog¹ staæ siê fundusze, bowiem
gminy nie zaplanowa³y w swoich
bud¿etach œrodków na ten cel. Jednak przy zestawieniu kosztów leczenia i rehabilitacji skrzywionych krêgos³upów, nieprawid³owych ustawieñ miednicy, wystaj¹cych ³opatek
u uczniów - koszt szafek jest niewielki. Na razie nie ma ¿adnych regulacji
ustalaj¹cych dopuszczalny ciê¿ar
szkolnych tornistrów, jednak ma zaj¹æ siê tym g³ówny inspektor sanitarny. Normy maj¹ zacz¹æ obowi¹zywaæ

z dniem rozpoczêcia roku szkolnego
2010/2011. Specjaliœci alarmuj¹, ¿e
tornister nie mo¿e byæ ciê¿szy, ni¿ 10
proc. masy cia³a. Badania wykazuj¹,
¿e wiêkszoœæ siedmiolatków wa¿y
oko³o 20 kg, a waga tornistrów przez
nich noszonych – czasami 7, a nawet
8 kg. Dziecko dŸwiga: ksi¹¿ki, zeszyty, æwiczenia, obuwie zmienne
itd. Pierwszoklasista
nie powinien dŸwigaæ wiêcej, ni¿ 3 kg,
wówczas jest szansa, ¿e dziecko nie
nabawi siê wady
postawy.
- Jeszcze nie
mieliœmy spotkania
z dyrektorami szkó³,
ale bêdziemy d¹¿yæ, by takie miejsce powsta³o. Zapewne wydatek spadnie na barki
gminy, ale pomys³ stworzenia takich
miejsc jest bardzo dobry. Miejsce na
podrêczniki i przybory szkolne mo¿na by by³o np. wygospodarowaæ w
szatniach – powiedzia³a Jadwiga
Œcibor sekretarz gminy Radowo
Ma³e. Równie¿ pozytywnie na temat

pomys³u Ministerstwa wyra¿aj¹ siê
przedstawiciele wêgorzyñskiego
magistratu. Tam urzêdnicy s¹ ju¿ po
naradzie z dyrektorami. Zastêpca
burmistrza Zofia Makarec zapewnia,
¿e szafki dla dzieci bêd¹.
W gminie Dobra pomys³ ministerialny czêœciowo wdro¿ono ju¿ w latach poprzednich, wprowadzaj¹c
wspólne
podrêczniki w szko³ach dla uczniów,
b¹dŸ wygospodarowuj¹c miejsca, w
których uczniowie
mogli zostawiaæ
swoje ksi¹¿ki.
W £obzie z kolei
w szkole Podstawowej nr 1 ju¿ pod koniec ubieg³ego roku gmina zakupi³a
meble do jednej z klas. W tym roku,
przed wakacjami, fundusze na zakup
mebli dla jednej z klas otrzyma³a
Szko³a Podstawowa nr 2. Jak zapowiada zastêpca burmistrza Ireneusz
Kabat, gmina bêdzie sukcesywnie
wyposa¿aæ placówki oœwiatowe w
szafki dla dzieci.
mm

Podrêczniki coraz dro¿sze
(POWIAT). Rok szkolny ju¿
tu¿, tu¿. Nie bêdzie
przed³u¿enia wakacji z
powodu mo¿liwoœci
zara¿enia siê œwiñsk¹
gryp¹. Uczniowie otrzymaj¹
ulotki, a rodzice maj¹
ostatnie chwile na zakup
podrêczników.
Wydawnictwa tradycyjnie
ju¿ podnios³y ceny œrednio
od 8 do 15 proc.
równoczeœnie obni¿aj¹c
mar¿ê ksiêgarzom.
Najdro¿sze s¹ komplety do nauki
jêzyków obcych. Cena kompletu
(podrêcznik i æwiczenia) waha siê w
£obzie od 40 do 80 z³. Najtañsze zaœ
s¹ podrêczniki do nauki w klasach 1
– 3 szko³y podstawowej. Komplet
podrêczników do klasy I wydawnictwa „Weso³a szko³a” kosztuje 164 z³,
gdy w roku ubieg³ym cena kompletu
wynosi³a 149,90 z³. Komplet podrêczników do klasy II i III kosztuje
176 z³ (w roku ubieg³ym – 165 z³).
W tym roku rodzice uczniów klas
pierwszych szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych nie bêd¹ mieli mo¿liwoœci odkupienia podrêczników od

roczników starszych, ze wzglêdu na
now¹ podstawê programow¹.
W poniedzia³ek nie by³a jeszcze
znana cena podrêczników do j. polskiego dla gimnazjum. Cena kompletu bez j. polskiego wynosi 351 z³.
Przyk³adowo podrêcznik do biologii dla II klasy gimnazjum kosztuje
28 z³, do chemii – 25 z³, æwiczenia do
chemii – 14 z³, podrêcznik do geografii – 29,50 z³, æwiczenia – 16 z³. S¹ to
ceny taniego wydawnictwa Nowa
Era.
W liceum komplety podrêczników s¹ jeszcze dro¿sze, szczególnie
w tych placówkach, które wybra³y
najdro¿sze wydawnictwo Operon.
Niegdyœ wydawnictwo to publikowa³o podrêczniki, w których zawarty
by³ program nauczania na ca³y rok.
Obecnie wydaje ksi¹¿ki, na jeden
semestr.
Sporo te¿ zap³ac¹ uczniowie liceum prywatnego w £obzie, którzy
wybrali kierunek informatyczny.
Uczniowie bêd¹ musieli zap³aciæ 80
z³ tylko za jedn¹ ksi¹¿kê o tematyce
informatycznej. Do nauki bêd¹ potrzebowali dwie pozycje. Tylko za
ksi¹¿ki do informatyki zap³ac¹ wiêc
powy¿ej 160 z³.
A mo¿e kiermasz?
Nie ka¿dego rodzica staæ na to,
aby kupiæ dziecku komplet nowych

ksi¹¿ek. Kuratoria oœwiaty og³osi³y
wiêc, ¿e wolno na terenie szkó³ organizowaæ kiermasze.
Z takich kiermaszy zarówno nauczyciele, jak i pozostali pracownicy
szko³y nie mog¹ czerpaæ korzyœci
finansowych.
W Szkole Podstawowej nr 1 w
£obzie gie³da podrêczników u¿ywanych odby³a siê ju¿ w czerwcu, w
Szkole Podstawowej nr 2 nie bêdzie
wprowadzanych nowych podrêczników, wiêc na tablicach og³oszeñ
znajduj¹ siê informacje o chêci od-

sprzedania kompletów kolegom i
kole¿ankom z ni¿szych roczników, w
Szkole Podstawowej w Wojtaszycach, w gminie Dobra, do kiermaszu
nie dojdzie.
O ile nie ma zmian w wyborze
wydawnictwa, b¹dŸ w podstawach
programowych, to rodzice maj¹
szansê unikn¹æ wysokich cen za
podrêczniki i skorzystaæ z kiermaszy,
tablic og³oszeñ, czy odkupiæ podrêczniki „po s¹siedzku”. Ci, którzy
chc¹ dla swoich dzieci nowe – musz¹
liczyæ siê z du¿ym wydatkiem. mm
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Wakacyjny Patrol na osiedlu
Orzeszkowej

Wakacyjny Patrol
z kapelami
16 sierpnia Wakacyjny Patrol pojawi³ siê na Festiwalu Kapeli Podwórkowych. Impreza ta ju¿ po raz
ósmy odby³a siê w £obzie, na starym
boisku.
Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w £obzie nie mog³o zabrakn¹æ i na tej imprezie. Dzieci, które przyby³y na boisko z rodzicami i opiekunami, bra³y udzia³ w konkursie rysunkowym pod has³em „Bezpieczne Lato
2009”. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ zrobienia sobie zdjêæ w sylwet-

W pi¹tkowe popo³udnie ³obeski Wakacyjny Patrol odwiedzi³
dzieci z Osiedla Elizy Orzeszkowej w £obzie.
Wystarczy³o kilka chwil i g³oœnych sygna³ów radiowozu, aby
podwórko zape³ni³o siê dzieciakami.
Rozegrano konkursy malowania
kred¹ na asfalcie, gdzie najm³odsi
mieli okazjê pokazaæ, jak rozumiej¹
bezpieczn¹ zabawê nad wod¹. Policjanci omówili zasady bezpiecznego

kach przedstawiaj¹cych policjantów.
Okaza³o siê, ¿e chêtnych by³o bardzo
du¿o i nie tylko dzieci robi³y takie zdjêcia. Policjanci rozmawiali tak¿e z
mieszkañcami powiatu na temat w³aœciwego zabezpieczenia swojego mienia
oraz bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Rozdawano ulotki promuj¹ce
akcje „Ekologiczny Kierowca” i „Drink
pod Ochron¹”. Ka¿dy milusiñski, który odwiedzi³ stoisko Wakacyjnego Patrolu, otrzyma³ drobny upominek wraz
z elementami odblaskowymi.

poruszania siê po ulicy, przypominali o koniecznoœci je¿d¿enia w kasku
i posiadania elementów odblaskowych na ubraniu.
Funkcjonariusze w ramach prowadzonej wspólnie z Urzêdem Marsza³kowskim akcji „Bezpiecznie nad morze” obdarowali dzieci prezentami,
miêdzy innymi pi³kami, odblaskowymi
plecaczkami. Wszystkie dzieci obieca³y policjantom, ¿e bêd¹ je nosi³y do
szko³y, aby byæ widoczne na drodze.

Wakacyjny Patrol wœród
Wilków Morskich

13 sierpnia Wakacyjny Patrol
wyjecha³ z £obza do Radowa Ma³ego, gdzie æwicz¹ i wypoczywaj¹
uczniowie szczeciñskich gimnazjów, na obozie sportowym „Wilków
Morskich”.
Na spotkaniu policjanci rozmawiali z m³odzie¿¹ na temat bezpiecznego zachowania siê podczas wypoczynku, szczególn¹ uwagê m³odych
osób starano siê skupiæ na problemie
bezpiecznego wypoczynku nad
wod¹, w³aœciwego zachowania siê na
drodze podczas jazdy rowerem. Na
spotkaniu, z uwagi na wiek m³odzie¿y, nie mog³o zabrakn¹æ tematu zwi¹zanego z bezpieczn¹ zabaw¹ na dyskotece. Policjanci poruszali problemy dotycz¹ce spo¿ywania alkoholu,
za¿ywania narkotyków przez m³odzie¿ i zwi¹zanych z tym zagro¿eñ.

Prywatne Szko³y w £obzie

og³aszaj¹ rekrutacjê
na rok szkolny 2009/2010
W systemie dziennym

W systemie zaocznym

Prywatne Technikum Zawodowe w £obzie (m³odzie¿owe)
- Technik Mechanik (4 letnie)
- Technik Informatyk (4 letnie)

Prywatne Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
Prywatne Policealne Studium Zawodowe
- Technik administracji, semestr I
- Technik BHP, semestr I i III
- Technik Prac Biurowych, semestr I i III

£obez, ul. Armii Krajowej 25, tel. 091 397 31 90

Prywatne Technikum Zawodowe w £obzie poszukuje nauczycieli do przedmiotów:
jêzyk polski, matematyka, geografia, jêzyk angielski, informatyka, fizyka, biologia.
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt. Tel. 0913973190; kom. 510057484;
e-mail: uslugiedukacyjne@wp.pl
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Najpiêkniejsze w mieœcie

(£OBEZ). VIII Festiwal Kapel Podwórkowych w £obzie by³ okazj¹ do nagrodzenia
w³aœcicieli balkonów, posesji i dzia³kowiczów za ich trud w³o¿ony w uatrakcyjnienie swojego balkonu, swojej posesji czy
ogródka dzia³kowego.
W kategorii Balkon - I miejsce
zdoby³a Henryka Smoliñska, II
miejsce – Maria Szko³a, III miejsce
– Jadwiga Kowalik. Wyró¿nienia
zdob yli: Stanis³awa Wiszniewska,
Zofia W³odarz, Grzegorz Szatkowski, Jan Demko, Arkadiusz Spa³ka,
Irena Jagie³³o, Stefan Szyc oraz
Dorota Siemaszko.
W kategorii Ogródek Przydomowy I miejsce zdoby³ ogródek
Teresy Kowalewskiej, II – Zofii
Majchrowicz, III - El¿biety D¹bal.
Wyró¿nienia zdobyli: Lidia i
Krzysztof Postlep oraz Sylwia Maczan.
- Wszystkim wyró¿nionym i nagrodzonym serdecznie gratulujê i dziêkujê za udzia³ w konkursie.
Szczególne podziêkowania sk³adam jego sympatykom i sponsorom, to jest: p. Ryszardowi Soli –

burmistrzowi £obza, zarz¹dowi
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w £obzie, zarz¹dowi PSS
„Spo³em”, „Centrum ogrodniczemu” p. Grekowicza, p. Józefowi
Misiunowi – prezesowi Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w £obzie, Kazimierzowi Dzie¿akowi - prezesowi Przedsiêbiorstwa
Us³ug Komunalnych, p. Ja kubowi
Sêdeckiemu – w³aœcicielowi Szkó³ki Drzew i Krzewów Ozdobnych
„TAXUS”, p. Rozalii Bober – w³aœcicielowi sklepu „Jubiler”, p. Janowi Iwan – w³aœcicielowi formy
„EKOFARB” oraz wszystkim osobom i pracownikom £obeskiego
Domu Kultury, którzy przyczynili
siê do zorganizowana imprezy –
powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady
Osiedla w £obzie Zdzis³aw Szklarski.
mm
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VIII FESTIWAL KAPEL PODWÓRKOWYCH

„Smoki” na ulicach
(£OBEZ). W minion¹
niedzielê na „Starym
Boisku” odby³ siê VIII
Festiwal Kapel Podwórkowych. Jest to jedyna
tego typu impreza w
naszym województwie.
Mimo upalnej pogody ³obzianie
przybyli na stare boisko, by pos³uchaæ kapel podwórkowych, które
przyby³y do £obza. Czêœæ mieszkañców chroni³a siê przed pal¹cymi promieniami s³oñca pod parasolami.
Jednak nim orkiestry zaprezentowa³y siê na estradzie, zagra³y na ³obeskich ulicach. Tam spotka³y siê z
nieco wiêksz¹ otwartoœci¹, ni¿ na
starym boisku, gdzie publicznoœæ
spokojnie s³ucha³a wystêpów. W
mieœcie nie brakowa³o wspólnych
œpiewów, swobodnych rozmów, mi³ej atmosfery.
Oficjalnego otwarcia Festiwalu
dokona³ burmistrz £obza Ryszard
Sola oraz wicestarosta powiatu ³obeskiego Ryszard Brodziñski. W³odarze ¿yczyli utrzymania siê piêknej
pogody i wspania³ej zabawy.
Podczas festiwalu o nagrody
oraz Z³ote, Srebrne i Br¹zowe Wilki
walczy³o siedem zespo³ów. £obeskie „Smoki” po raz pierwszy wyst¹pi³y poza konkursem, uznaj¹c, ¿e
jako gospodarze nie bêd¹ walczyæ o
miano najlepszego zespo³u.
Honorowy patronat nad festiwalem obj¹³ starosta ³obeski, który zafundowa³ nagrody.
Jury ocenia³o m.in. dobór repertuaru nawi¹zuj¹cy do folkloru miejskiego, instrumentarium tradycyjne, zakaz u¿ywania keyboardów, instrumentów elektronicznych (dopuszczalna gitara basowa), ogólny
wyraz artystyczny - stroje, kontakt
z publicznoœci¹.
Organizatorami Festiwalu byli:
£obeski Dom Kultury i Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie. mm
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Dwupasmówka
na wsi
(GARDNO). Czasami
starania jednych
osób o to, aby na
wsi by³o ³adnie, niweluj¹ zachowania
innych. Tak te¿ siê
dzieje w tej miejscowoœci.
Czêœæ mieszkañców swoj¹
drogê nazywa dwupasmówk¹,
choæ jest to w¹ska droga brukowana, jakich wiele na tym terenie. Obok niej wiedzie druga –
wyje¿d¿ona w przydro¿nym pasie zieleni. Aby coœ z tym zrobiæ,
so³tys jeszcze wiosn¹ odgrodzi³
taœm¹ teren drogi od rozje¿d¿onego ciê¿kimi samochodami odcinka zieleni, posia³ trawê i... Nie
trwa³o d³ugo, by taœma zosta³a
porwana, a teren, który mia³by
byæ zielony nadal s³u¿y³, jako droga. Z takiego rozwi¹zania korzystaj¹ niemal wszyscy kierowcy i
w nosie maj¹ to, ¿e akurat jad¹
obok drogi.
mm

Z ¯YCIA POWIATU

Bomba z opóŸnionym zap³onem
(RESKO-gmina). Mieszkañcy
kilku miejscowoœci mog¹ mówiæ o
utrapieniu z powodu nieodpowiedzialnych ludzi, którzy pragn¹
szybko i ³atwym sposobem pozbyæ
siê psa. Szczególnie doskonale
znaj¹ ten problem Starogardu £obeskiego. Tam bowiem najczêœciej
podrzucane s¹ psy.
W tym roku gmina Resko wyda³a
ju¿ 16 tys. z³ na wywo¿enie i hotelowanie zwierz¹t.
Starogard, to bomba z opóŸnionym zap³onem. Tam mieszka kobieta,
która przygarnia porzucone psy. Z
kolei Stra¿ Miejska co jakiœ czas interweniuje, by psy odebraæ i odwieŸæ
do schroniska. Ten proceder trwa ju¿
d³ugo, a bezmyœlni w³aœciciele psów,
których staæ na samochód i paliwo,
by dojechaæ do Starogardu £obeskiego, £osoœnicy czy £abunia,
gdzie zdarzenia podrzucania psów s¹
najczêstsze, nie staæ na kilka z³ na
leczenie, czy zawiezienie do schroniska. Byæ mo¿e osoby podrzucaj¹ce
psy na wieœ czuj¹ siê rozgrzeszone,
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e przecie¿
ktoœ te pieski przygarnie, nie myœl¹c
wcale, ¿e mog¹ one kogoœ pogryŸæ,
¿e s¹ chore, cierpi¹ce i potrzebuj¹
leczenia. Czêsto, jak poinformowa³
nas komendant Stra¿y Miejskiej w
Resku Robert Bogdañski, zwierzêta
s¹ tak schorowane, ¿e leczenie jest
zbyt drogie i uci¹¿liwe i konieczne

Konkurs na projekt logo Lokalnej
Grupy Dzia³ania – Centrum
Inicjatyw Wiejskich w £obzie
Zarz¹d Centrum Inicjatyw Wiejskich (CIW) w £obzie og³asza konkurs na projekt logo Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie:
1. Og³oszenie umieszczone jest
na stronie internetowej www.ciwlobez.yoyo.pl oraz w prasie lokalnej.
2. W konkursie mog¹ braæ
udzia³ wszyscy mieszkañcy terenu
objêtego dzia³aniem LGD, tj. z terenu
powiatu ³obeskiego.
3. Logo bêdzie promowaæ Lokaln¹ Grupê Dzia³ania – Centrum
Inicjatyw Wiejskich w £obzie, dlatego powinno nawi¹zywaæ do zadañ
statutowych naszego Stowarzyszenia (Statut – na stronie j.w.) i korelowaæ z programem PROW – LEADER.
4. Pomys³ na logo powinien
uwzglêdniaæ cechy szczególne regionu objêtego dzia³aniem CIW
i nawi¹zywaæ do jego specyfiki.
5. Wykorzystuj¹c symbol ziemi
³obeskiej (np. motyw herbu) – wa¿ne
jest, by zrobiæ to w czytelnej formie.
6. Sk³adanie projektów do dnia
24.08.2009 r. w biurze:
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Centrum Inicjatyw Wiejskich w
£obzie, ul. Niepodleg³oœci 13 (budynek w podwórku), Ip
Tel. 0 605 270 538, e-mail: ciw-lobez@wp.pl
7. Projekty nale¿y sk³adaæ w
wersji papierowej oraz elektronicznej (oczekiwany format JPG, tiff,
PDF w rozdzielczoœci 300 dpi i rozbarwieniu CMYK, Corel 11 lub
mniejsze).
8. Projektodawca powinien podaæ w³asny adres, nr telefonu oraz
adres e-mail.
9. O wynikach konkursu
uczestnicy zostan¹ poinformowani
drog¹ e-mail lub telefoniczn¹.
10. Zwyciêzca uhonorowany zostanie nagrod¹ o wartoœci 300,00 z³
11. Nagrodzony projekt umieszczony zostanie na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Wiejskich
oraz na materia³ach promocyjno-informacyjnych Stowarzyszenia CIW.
Prezes Zarz¹du Centrum Inicjatyw Wiejskich w £obzie Pawe³ Bot

jest ich uœpienie.
– To jest brak odpowiedzialnoœci. Niech taki w³aœciciel podejmie
decyzjê i bêdzie obecny przy uœpieniu. To s¹ przykre sytuacje, w których my musimy uczestniczyæ. Kilka
lat temu ktoœ zostawi³ psa na przystanku, przednie i tylne ³apy mia³
zwi¹zane drutem, w tym roku mieszkañcy Œwiêciechowa te¿ znaleŸli
czworonoga przywi¹zanego na
przystanku, na szczêœcie ju¿ nie tak
drastycznie. Widzia³em te¿ zdjêcia z
cmentarzyska psów, jakie znajdowa³o siê w gminie Radowo Ma³e. Tam
kilka lat temu z jednej z miejscowoœci
znika³y psy. Ktoœ je bestialsko mordowa³ i urz¹dzi³ dla nich cmentarzysko w lesie nad bajorkiem – powiedzia³ komendant.
Na szczêœcie od czasu tak drastycznych sytuacji minê³o kilka lat i
nie powtarzaj¹ siê. Mimo wszystko
do sytuacji, któr¹ mo¿na nazwaæ
cywilizacyjn¹, jest nam daleko.
Doœæ czêsto pojawiaj¹ siê jeszcze interwencje na wsiach w zwi¹zku
ze z³ym traktowaniem zwierz¹t.
Szczególnie dotyczy to psów trzymanych na ³añcuchach. Zmieni³o siê
natomiast postrzeganie zwierz¹t i
ich warunków bytowych. Wszak to
s¹siedzi, mieszkañcy, osoby byæ
mo¿e przypadkowe, dzwoni¹ do
Stra¿y Miejskiej z informacj¹ np., ¿e
gdzieœ jest pies przywi¹zany w polu

i prosz¹, by sprawdziæ, czy ma on
wodê i czy ³añcuch nie jest zbyt krótki. Czasami wystarczy upomnienie,
czasami rozmowa, niekiedy zabierane s¹ psy a czasami koñczy siê mandatem. Mandat w wysokoœci 200 z³
mo¿na te¿ otrzymaæ za puszczenie
psa luzem, szczególnie na terenie
miasta. Tutaj bowiem mieszkañcy
maj¹ w zwyczaju puszczaæ swoje
pupile luzem. Reszczanie nauczyli
siê ju¿, ¿e gdy zagubi im siê piesek,
maj¹ udaæ siê do Stra¿y Miejskiej,
gdzie w pierwszej kolejnoœci ogl¹daj¹ fotografie wszystkich schwytanych psów.
Najwiêcej psów porzucanych
jest we wrzeœniu – w okresie grzybobrania. Trudno stwierdziæ, czy wówczas psy niefortunnie gubi¹ siê, czy
to mo¿e w³aœciciele staraj¹ siê, aby
pies nie wróci³ ju¿ do domu.
mm

Barak jak nowy?
(WÊGORZYNO). Zosta³ ju¿
og³oszony przetarg na remont budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 11.
Firma, która wygra przetarg, bêdzie mia³a za zadanie m.in.: sklamrowaæ œcianê po lewej stronie, naprawiæ spêkania œcian fundamentowych oraz œciany szczytowej po prawej stronie, wymieniæ pokrycie dachowe, naprawiæ komin, wymieniæ
opierzenia i elementy odwodniania
dachu oraz
podbitkê dachow¹. Mieszkañcy
budynku przy ul. Koœciuszki 11 zostan¹ pozbawieni schodów od strony podwórka.
Do ca³ej listy zadañ, jakie nale¿y
wykonaæ zgodnie z zaleceniami Nadzoru Budowlanego w £obzie, nale¿y
jeszcze dodaæ ocieplenie czêœci
œcian zewnêtrznych i stropodachu,
wymianê rur spustowych i opierzeñ.
Po generalnym remoncie nie bêd¹
ju¿ te¿ straszyæ stare i odrapane
drzwi wejœciowe, a korytarz wewn¹trz budynku nabierze cech
obiektu zamieszka³ego przez ludzi.

Tam bowiem, podczas opadów atmosferycznych w zimie na posadzce
tworzy³o siê lodowisko, po œcianach
sp³ywa³a woda, œciany zdobi³y spêkania o ró¿nych kszta³tach i wielkoœciach, niczym na surrealistycznym
obrazie. Podsufitka zostanie wymieniona a stropodach docieplony,
dodatkowo zostanie wykonany sufit podwieszany z p³yt GKF.
Zostanie te¿ sprawdzona szczelnoœæ instalacji sanitarnej, a na koniec- firma pomaluje œciany.
We wszystkich kuchniach i w.c.
zostan¹ wykonane wentylacje. Byæ
mo¿e to w jakiœ sposób uchroni
mieszkañców przed wilgoci¹ i grzybem, na które wci¹¿ siê uskar¿aj¹.
Wiêkszoœæ lokatorów doczeka siê
równie¿ nowej instalacji elektrycznej i wymiany rur kanalizacyjnych.
Przy okazji w budynku zostan¹
oddzielone mieszkania 3 i 4 oraz 15 i
16.
Prace bêd¹ trwa³y etapami ze
wzglêdu na koniecznoœæ przekwaterowywania mieszkaj¹cych tu lokatorów. Prace maj¹ zostaæ zakoñczone
do po³owy listopada.
mm
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Polska ziemia dla polskiego rolnika?

Jak walczyæ z „baronami”
(REGION). Z pisma
przes³anego przez
podsekretarz stanu
Tadeusza Nalewajkê
do wojewody zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza
wynika, ¿e aby rolnik
móg³ uzyskaæ równowartoœæ kosztów poœrednich i bezpoœrednich produkcji z hektara pszenicy, producent
musia³by sprzedaæ 5
ton pszenicy. Przy
obecnych kosztach
rolnik traci 800 z³ na
hektarze.
– Na tak niskich cenach zbó¿,
ktoœ zarabia w Polsce potê¿ne pieni¹dze. Gdyby to bud¿et zarobi³,
nasza Ojczyzna, to pochylilibyœmy
g³owy i czapki z g³ów, ale te pieni¹dze nie id¹ do bud¿etu pañstwa –
powiedzia³ Julian Sierpiñski cz³onek
Izby Rolniczej.
Najdro¿szymi sk³adnikami w produkcji zbo¿a s¹ nawozy. Wystarczy
podaæ, ¿e w roku ubieg³ym w stosunku do roku 2007 cena nawozów
wzros³a œrednio niemal o 40 proc.
(fosforowych o niemal 56 proc.).
Gdy ceny towarów i us³ug zakupowanych na cele bie¿¹cej produkcji
rolniczej, inwestycyjne oraz konsumpcyjne wzros³y o 12,3 proc., to
ceny produktów rolnych wzros³y o
3,1 proc. To sprawi³o, ¿e sytuacja
rolników ju¿ w tamtym roku uleg³a
znacznemu pogorszeniu. Z wyliczeñ
wynika, ¿e koszty uprawy 1 ha zbó¿
wzros³y o ponad 20 proc. przy czym
najwiêkszy udzia³ w kosztach bezpoœrednich mia³ koszt nawozów mineralnych, bo siêgaj¹cy ponad 60 proc.
W tym roku sytuacja jest podbramkowa, bowiem ceny zbó¿ na
skupie s¹ ni¿sze ni¿ koszt produkcji.
Pszenica konsumpcyjna skupowana jest œrednio po 450 z³ za tonê,
¿yto po oko³o 200 z³ i mniej, owies po 160 z³, natomiast jêczmieñ – po
oko³o 280 z³. Innym problemem jest
sama interwencja, której mechanizm
mo¿e obj¹æ jedynie poœredników i
rolników posiadaj¹cych du¿e go-

spodarstwa. Mali plantatorzy nie
bêd¹ w stanie przygotowaæ partii 80
ton ziarna jednolitego gatunkowo i
jakoœciowo.

Ziemia dla kogo?
Problemem jest jakakolwiek mo¿liwoœæ sprzeda¿y ziarna. Firmy skupuj¹ce czêsto odmawiaj¹ przyjêcia
zbo¿a i ka¿¹ wróciæ nastêpnego dnia.
Niskie ceny za zbo¿e, wysokie za nawozy, maszyny, czêœci maszyn,
opryski itd., a do tego fakt, i¿ kredyty
preferencyjne na zakup ziemi koñcz¹
siê za cztery miesi¹ce, sprawia, ¿e
polsk¹ ziemiê polski rolnik nie bêdzie
w stanie ani kupiæ ani wydzier¿awiæ.
Jest to swoiste otwarcie furtki i
wsparcie dla zachodnich farmerów.
Polski rolnik, co najwy¿ej bêdzie
móg³ u nich ziemiê oraæ. Polscy rolnicy teoretycznie mog¹ wykupiæ ziemiê od ANR, tylko pytanie za co,
skoro zmuszeni s¹ sprzedawaæ zbo¿e poni¿ej kosztów produkcji?
Oœrodki Doradztwa Rolniczego wyliczaj¹, ¿e koszt produkcji 1 tony
pszenicy konsumpcyjnej kszta³tuje
siê na poziomie 540, czyli oko³o 100
z³ wiêcej, ni¿ oferuj¹ za jej kupno firmy skupuj¹ce zbo¿e. Przyk³adem na
to, ¿e polski rolnik nie jest w stanie
konkurowaæ z rolnikiem zachodnim
o kupno ziemi, jest gmina Radowo
Ma³e.
Najwy¿sz¹ cenê pszenica konsumpcyjna osi¹gnê³a w 2008 roku,
gdzie œrednia cena wynosi³a oko³o
800 z³ za tonê, w 2007 roku cena
wynosi³a oko³o 600 z³ za tonê, a w
tym roku oko³o 500 z³ za tonê. W

ubieg³ym roku wraz ze wzrostem cen
zbó¿ drastycznie wzros³y ceny nawozów, jednak nie stania³y przy bie¿¹cych spadkach cen za ziarno. Najbardziej w stosunku do roku ubieg³ego potania³o ¿yto konsumpcyjne, bo a¿ o ponad 50 proc. Ten spadek cen w ¿aden sposób nie odbija
siê i nie odbije na kieszeni zwyk³ych
zjadaczy chleba, bo gdy ceny zbó¿
wzrastaj¹ automatycznie podnoszone s¹ ceny za pieczywo, nie spadaj¹
jednak gdy ceny s¹ obni¿ane, bowiem okazuje siê nagle, ¿e cena m¹ki
nie jest cen¹ podstawow¹ pieczywa.

Ministerstwo radzi
Zdaniem urzêdników ministerialnych, najlepszym rozwi¹zaniem by³aby budowa przez rolników magazynów na zbo¿e, bo jak przewiduj¹,
w pierwszej po³owie 2010 roku ceny
zbó¿ mog¹ byæ o oko³o 40 proc.
wy¿sze ni¿ w tym roku. Gdyby dziêki
w³asnym magazynom rolnicy uniezale¿nili siê w od poœredników, skupuj¹cych zbo¿e w trakcie ¿niw,
znacznie by na tym skorzystali; mieliby mo¿liwoœæ sprzeda¿y zbo¿a
wówczas, gdy to osi¹gnie najlepsz¹
cenê. Na ten cel istnieje mo¿liwoœæ
pozyskania œrodków z PROW-u w
dzia³aniu - Zwiêkszanie wartoœci
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej. W³aœnie tu s¹ pieni¹dze
na przechowalnictwo i wstêpne
przetworzenie, ale na to rolnik musi
mieæ i w³asny wk³ad.

Sk¹d ta cena?
Pierwszy Portal Rolny poda³ in-

formacjê, ¿e Ministerstwo Rolnictwa poinformowa³o 13 sierpnia br.
zwi¹zkowców NSZZ RI „Solidarnoœæ”, ¿e stosownie do wytycznych
Unii Europejskiej w sprawie pomocy
pañstwa w sektorze rolnym i leœnym
na lata 2007-13 pañstwo nie mo¿e
dop³acaæ do oprocentowania do
kredytów krótkoterminowych, gdy¿
jest to niezgodne z Traktatem. Oznacza to, ¿e nie mog¹ byæ stosowane
dop³aty do oprocentowania kredytów obrotowych, w tym na skup
produktów rolnych.
Wytyczne te maj¹ zastosowanie
do pomocy pañstwa przyznawanej
na dzia³alnoœci zwi¹zane z produkcj¹, przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, jedynym wyj¹tkiem jest pierwsza sprzeda¿ przez producentów
surowców na rzecz podmiotów zajmuj¹cych siê ich odsprzeda¿¹ lub
przetwórstwem. Byæ mo¿e wiêc w
stanowisku UE nale¿y doszukiwaæ
siê drastycznych spadków cen skupu, bo przecie¿ to firmy skupuj¹ce,
które nie otrzymaj¹ ju¿ dop³at, dyktuj¹ ceny.

O co chodzi rolnikom?
Czêœæ rolników z Polski ju¿ strajkowa³a. ¯¹dali m.in. przywrócenia
dop³at eksportowych do produktów
mleczarskich, zwiêkszenia kwoty
pieniêdzy w bud¿ecie pañstwa na
rolnictwo i obszary wiejskie oraz
utrzymania obecnego systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych w KRUS.
Tymczasem w poszukiwaniu
oszczêdnoœci padaj¹ pomys³y, by
ubezpieczenie rolnicze zlikwidowaæ.
Rolnicy domagali siê równie¿, aby
bardziej kontrolowaæ ¿ywnoœæ wwo¿on¹ do naszego kraju.

Co pozostaje rolnikom?
Nie siaæ i nie produkowaæ zbo¿a
w roku przysz³ym, nie kupowaæ czêœci zamiennych do maszyn rolniczych i œrodków transportu, nie kupowaæ nawozów, œrodków ochrony
roœlin, paliwa i ¿yæ z dop³at, ale to
tylko abstrakcja, bo nawet jeœli wykona siê minimalne prace, umo¿liwiaj¹ce pobranie dop³at, to przywrócenie ziemi do produkcji jest
bardzo kosztowne. Mo¿e i nawet
tego typu strajk mia³by racjê bytu,
gdyby wszyscy rolnicy do niego
przyst¹pili, a tak kilka graczy,
uw³aszczonych na maj¹tku pañstwa
dziœ dyktuje warunki i tu wraca kwestia prywatyzacji – dlaczego to nie w
rêkach rolników s¹ elewatory i m³yny?
mm
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MOTORYZACJA

MIESZKANIA

INNE

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam samochód Man F05
242662 90r. Hakowiec 6x2 do dlugich kontenerów wyposa¿ony w
HDS zakabinowy ( 3,14 Tony, wysokoœæ 8,9 m). UdŸwig haka 20 ton,
£adownoœæ 12400 kg. Pojazd zarejestrowany, w ci¹g³ej eksploatacji.
Badania UDT. Faktura VAT. Cena
45.000 z³ + VAT. Tel.602 407 385

Powiat œwidwiñski
Sprzedam Ford Mondeo kombi 1,8
TD 1995r., ABS, klima, el. ster. szyby, 2 air bagi, komplet zimówek,
cena 4000 z³ do negocjacji. Tel. 094
3654506, 518797424.

Region
Sprzedam Nissan Almera 1.4 benzyna, z klimatyzacj¹, rok 1998, stan
b. dobry. Cena 9900, do negocjacji.
Tel. 660486708.
Kupiê czêœci do samochodu SYRENA. Tel. 503 789 806.

US£UGI
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego; £obez, ul. Warcis³awa 2 (os. Ks. Pomorskich). Tel.
091 397 5924, 505-972-167.
Us³ugi remontowe, malowanie,
szpachlowanie, regipsy, tynki rêczne, adaptacja poddaszy, instalacje
elektryczne. Grzegorz Konieczny
Tel. 514113710

Region
Wypo¿yczalnia przyczepek.
£obez. Tel. 503 560 756.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej ( osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

ROLNICTWO

Sprzedam mieszkanie 3 pok. w
£obzie nad bankiem. Cena 165 tys.
z³. Tel. 783 102 900.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 54 mkw, ogrzewanie
niezale¿ne, stan dobry, niski
czynsz, £obez ul. H.Sawickiej. Cena
do uzgodnienia. Tel. 669838921
lub 669763551
Tanio sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na wsi w bloku na I piêtrze 3 pokojowe, bezczynszowe z
w³asnym centralnym ogrzewaniem, 6 km od £obza. Tel.
693378531
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza, w bloku,
I piêtro, pow. 38,5 mkw. Tel.
606227270, 0913975164
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe 48 mkw. w centrum £obza. Tel. 663 644 388.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w centrum £obza o pow. 53
mkw, III piêtro, WC, balkon, gaz
ziemny. Kuchnia pod zabudowê – w
cenie mieszkania. Tel. 600590201.
Sprzedam mieszkanie w Radowie
Ma³ym 80 mkw, 4 pokoje, III piêtro.
Tel. 669 516 287
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Resku, osiedle Wichrowe Wzgórze. Parter, 69,6 mkw.,3pokojowe, gaz, niski czynsz 57 z³/
mc. Tel. 502 079 240.

Powiat gryficki
Mieszkanie w Gdañsku 30 mkw w
starym budownictwie zamieniê na
mieszkanie dwupokojowe z ³azienk¹
w Gryficach. Tel. 504 879 533
DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 2 pokojowe z aneksem kuchennym, po
remoncie, nowe wyposa¿enie, internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)
DO WYNAJÊCIA:mieszkanie 1 pokojowe z aneksem kuch. ennym,
po remoncie, nowe wyposa¿enie,
internet, SAT w miejscowoœci WLEWO tel 691357661(wieczorem)
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 70 mkw., z balkonem, w
Gryficach przy parku. Cena 215 tys.
Tel. 601152110.

Reklama
w gazecie
tel. 0504 042 532

Sprzedam drewno opa³owe, suche, sosnowe, odpad poprodukcyjny w postaci klepek d³ugoœci 2040 cm. Tel. 727-666-385.
Sprzeda¿ drewna kominkowego, transport. Tel. 509 930 161.
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.
Domowe przedszkole „Klubik
Brzd¹ca” zaprasza dzieci. Tel. 604
221 339.
Tanio sprzedam ciuszki dzieciêce
0-12 mcy. Do obejrzenia w Radowie Ma³ym. Tel. 508 591 529.
Sprzedam biurko o wym. 120 cm x
70cm, 100cm x 50cm, 2 ³awy. Tel.
508 591 529.

Powiat gryficki
Przyjmê gruz, szlakê, darñ, ziemiê
(teren powiatu gryfickiego), tel.
501234596.

Region
Powierzchnia reklamowa
do wynajêcia przy szosie
nr 102 Lêdzin – Trzebiatów.
Tel. 601-50-30-50.
Góry, Kotlina K³odzka, masyw
www.ilovepoŒnie¿nika.
land.pl – Orle Gniazdo. Noclegi
w pok. wieloosobowych od 18
z³, apartament 150 z³. Wy¿ywienie. Zamówienia i rezerwacje tel. 074 8130236, 602
452 574.
Do wynajêcia lokal w pasa¿u handlowym w centrum Nowogardu.
Niskie ceny. Kontakt tel.
601472947
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NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam dom jednorodzinny
w £obzie pow. 115 mkw, 5 pokoi,
garderoba, gara¿, ogródek, spokojna dzielnica.
Tel. 695146910.
Sprzedam dzia³kê 60 a, z budynkiem mieszkalnym w trakcie adaptacji i budynkiem gospodarczym
w miejscowoœci Chwarstno, gm.
Wêgorzyno. Tel. 603 491 187.
Sprzedam dom w Prusinowie, pow.
190 mkw., du¿y sad, budynki gospodarcze, 2 gara¿e. Mo¿liwoœæ
dokupienia ziemi. We wsi stacja
PKP. 691887057.
Sprzedam dzia³kê pod zabudowê
w £obzie. Proszê dzwoniæ po godz.
17. Tel. 517 381 678.
Dwie dzia³ki rekreacyjne po 30
arów w malowniczym zagajniku z
domkami drewnianymi w uroczej i
cichej osadzie ko³o Starej Dobrzycy
sprzedam. Cena dzia³ki 30 tys. z³.
Tel. 091 3952188
Kupiê dom na wsi, mo¿e byæ do
remontu. Tel. 783 102 900.
Wynajmê lub sprzedam dom w
£obzie ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.
Sprzedam w Wêgorzynie dwie
dzia³ki budowlane po 916 mkw.
Razem lub osobno przy ul. Kopernika. Media przy dzia³kach. Tel. 502
079 240.

Powiat drawski
Okazja – sprzedam 2 lub 3 dzia³ki
budowlane – jedna 21 ar, dwie po
32 ary. Œwiat³o, woda, gaz przez
drogê, na trasie Drawsko-£obez, 5
km od Drawska przy hydroforni w
ZagoŸdzie. Tel. 696 972 337.

Wystrój sal weselnych balonami i
nie tylko. Tel.503 045 960.

Region

ROLNICTWO

Do wynajêcia lokal oko³o 300 mkw
w centrum Nowogardu, w tej chwili
mieœci siê tam pasa¿ handlowy.
Tel. 601472947

Powiat ³obeski
Przyczepa rolnicza wywrotka D-35,
³adownoœæ 3,5 tony, niska na ko³ach 10/15 ( uszkodzony wywrot).
Faktura VAT. Cena 2500 z³, Tel. 602
407 385

Sprzedam 3 dzia³ki budowlane,
jedna 21 ar, dwie po 32 ary, media,
5 km od Drawska (Zagozd) przy
hydroforni, trasa Drawsko – £obez.
Tel. 696972337

PRACA

Us³ugi agrotechniczne i za³adunkowe, orka, koszenie, poplony. Tel. 503 176 331.

Region

Sprzedam kombajn zbo¿owy John
Deere Heder 2,70, sieczkarniê.
Stan b. dobry. Tel. 886105178.

Nowo powsta³y hotel w DŸwirzynie
zatrudni na sta³e fryzjerów damskomêskich. Tel. 696020654.
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INFORMACJE

Przygód z kajakiem ci¹g dalszy…
26 lipca br. druhowie Stanis³aw Tomala
oraz Daniel Kaœków zorganizowali kolejny
sp³yw kajakowy dla m³odzie¿y z Reska.
Oczywiœcie nie zabrak³o, jak zwykle, zaproszonych goœci z innych miejscowoœci, np.
ze Stargardu Szczeciñskiego.
Sp³yw liczy³ siedemnastu
uczestników i by³ kontynuacj¹
wakacji z kajakiem. Po nieudanym falstarcie w dniu 19 lipca,
kiedy to pogoda nie pozwoli³a
nam p³yn¹æ, tym razem wszystko oby³o siê bez wiêkszych
perturbacji, a p³yn¹cym przyjemnie œwieci³o s³oñce. Trasa te¿ by³a
bardzo ciekawa, gdy¿ sp³yw odbywa³ siê na trasie Dalno – Resko.
Uczestnicy mieli okazjê przekonaæ siê o poziomie trudnoœci,
zw³aszcza odcinka rzeki z Dalna
do £agiewnik. Nie zabrak³o równie¿ wywrotek, a niektórzy p³ywali pod kajakami ju¿ po starcie.
Po pokonaniu odcinka z Dalna
do £agiewnik, w £agiewnikach

p³yn¹cy zorganizowali sobie
ognisko, po czym wsiedli w kajaki i udali siê w stronê Reska.
Uczestnicy sp³ywu podziwiali
widoki trudnych odcinków rzeki,
które jeszcze nie zosta³y zmienione przez cz³owieka. Równie
chêtnie p³yn¹cy przeprawiali siê
przez licznie powalone drzewa, a
te niektórym pewnie jeszcze d³ugo œni³y siê po nocach…
O godzinie 19. do Reska dotarli ostatni uczestnicy i sp³yw
zosta³ uznany za zakoñczony.
Zapraszam na nastêpny
sp³yw, który odbêdzie siê na zakoñczenie wakacji. Pozdrawiam
wszystkich kajakowiczów!
Daniel Kaœków
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Sarmata pokonuje Vinetê na jej w³asnym boisku

Œwietny debiut Sarmaty w IV lidze
VINETA Wolin - SARMATA Dobra 2:3 (0:1)
Damian Padziñski strzela bramkê

Vineta: M. Reszkis, D. Cader,
P. Tomków, D. £odyga, M. Supstyk, R. Szyszkowski (80' K.
Demkowicz), £. Pankowski (45'
Z³otnicki, 88' Zió³kowski), A.
Nagórski (85' Herosimczyk), A.
Nagórski, J. PrzewoŸny, J. PrzewoŸny, M. Sajewicz.
Sarmata: M. Kamiñski, Garliñski, Grochulski, Dorsz, Mêdrek,
GuŸniczak (46' Padziñski),
Olechnowicz (85' Kliœ), Boni-

frowski (87' Gude³ajski), E. Kamiñski (90' M. Dzierbicki), D.
Dzierbicki, K. Szkup.
Bramki: Bonifrowski 58'
(bramka samobójcza), Sajewicz
(rzut karny) 70' dla Vinety, Wojciech Dorsz 45', Damian Padziñski 48', Wojciech Bonifrowski 85'
(rzut karny) dla Sarmaty.
Zwyciêstwem w Wolinie pi³karze Sarmaty Dobra rozpoczêli
rozgrywki sezonu 2009/2010 o

Wakacyjny Patrol w Unimiu
11 sierpnia Wakacyjny Patrol
³obeskich policjantów zaprosi³ do
wspólnego wyjazdu stra¿aków z
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w
£obzie. Wraz z nimi prowadzili pogadanki z dzieæmi i m³odzie¿¹ w
Unimiu, w gminie £obez.
Policjanci ze swojej strony mówili o tym, aby najm³odsi nie chodzili
siê k¹paæ nad jeziora bez opieki doros³ych, nie oddalali siê od brzegu.
Natomiast stra¿acy przygotowali
pokaz ratowania osoby, która uleg³a

wypadkowi w wodzie, u¿ywaj¹c fantoma. Ponadto rozmawiano z dzieæmi o bezpiecznym zachowaniu siê na
drodze, o potrzebie zachowania
ostro¿noœci w kontaktach z nieznajomymi. Co prawda Unimie jest bardzo ma³¹ miejscowoœci¹ i stosunkowo niewielka liczba dzieci mia³a okazjê spotkaæ siê z policjantami, ale oni
wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e nawet dzieciom, które mieszkaj¹ w takich miejscowoœciach, nale¿y poœwiêciæ
uwagê, aby ich wakacje by³y bezpieczne.
(kp)

mistrzostwo IV ligi. Dru¿yna Vinety Wolin, graj¹ca trzeci sezon w
IV lidze, przed inauguracj¹ zosta³a wzmocniona 6 nowymi zawodnikami. Wygrana Sarmaty tym
bardziej cieszy, ¿e ju¿ od pierwszego meczu trener Tomasz Surma postawi³ na bardzo m³odych
zawodników.
W dru¿ynie Sarmaty w sk³adzie wyjœciowym zagra³o 6 zawodników urodzonych w roku
1989 i m³odszych. Do tego jeszcze 3 by³o na ³awce rezerwowych, z których 2 wesz³o na
zmianê w drugiej po³owie. Razem zagra³o 8 zawodników z
rocznika 1989 i m³odszych. Oto
ich nazwiska i w nawiasie rok
urodzenia: M. Kamiñski, E. Kamiñski i Szkup (1989), D. Dzierbicki (1990), Garliñski (1991),
GuŸniczak (1993) oraz w rezerwie: Gude³ajski (1990), M. Dzierbicki (1991) i Kaleta (1990).
Wszyscy s¹ wychowankami Sarmaty.
Tak zestawiony zespó³ Sarmaty, wraz z up³ywem minut poczyna³ sobie coraz œmielej i w 45'
Sarmata obj¹³ prowadzenie 1:0.
Pierwsza bramka strzelona przez
Sarmatê to prawdziwy majstersztyk. Maciej Garliñski, prawy
obroñca Sarmaty, z okolic linii
œrodkowej zagra³ pi³kê na w³asn¹
po³owê do stopera Piotra Grochulskiego, a ten d³ugim, kilkudziesiêciometrowym crossowym
podaniem, zagra³ wprost na g³owê wychodz¹cego na pozycjê
forstopera Wojciecha Dorsza,
który strza³em g³ow¹ z 16 metrów przelobowa³ wychodz¹cego
z bramki bramkarza Vinety. Pi³ka
przed bramk¹ jeszcze skoz³owa³a
i wpad³a w okienko bramki Vinety. Myœlê, ¿e tylko dla tej jednej
akcji warto by³o byæ na sobotnim
meczu.

Tu¿ po rozpoczêciu drugiej
po³owy,
Damian
Padziñski
(wprowadzony dopiero po przerwie ze wzglêdu na œwie¿o wyleczon¹ kontuzjê nogi), po dok³adnym podaniu Krzysztofa Szkupa
strza³em w „d³ugi róg” podwy¿szy³ wynik na 2:0 dla Sarmaty. I
chocia¿ w nastêpnym okresie pi³karze Vinety doœæ szczêœliwie
wyrównali na 2:2 (najpierw po
niefortunnym zagraniu do w³asnej bramki Bonifrowskiego, a
póŸniej po rzucie karnym), to
przewaga w polu pi³karzy z Dobrej dawa³a nadziejê, ¿e ten mecz
uda siê im rozstrzygn¹æ na swoj¹
korzyœæ.
Sta³o siê tak w 85 min. Meczu,
kiedy to po strzale g³ow¹ w poprzeczkê £ukasza Olechnowicza,
do pustej bramki Vinety próbowa³
strzeliæ Emilian Kamiñski, lecz zapaœniczym chwytem zosta³ przewrócony przez stopera gospodarzy. Podyktowany przez sêdziego
rzut karny zamieni³ na zwyciêsk¹
bramkê dla Sarmaty Wojciech
Bonifrowski, czym siê skutecznie
zrehabilitowa³ za strzelon¹ wczeœniej bramkê samobójcz¹.
Mimo, i¿ prowadz¹cy spotkanie sêdzia przed³u¿y³ regulaminowy czas gry a¿ o 8 minut, to
wynik meczu ju¿ siê nie zmieni³ i
pierwsze historyczne zwyciêstwo Sarmaty w IV lidze sta³o siê
faktem.
Ju¿ w najbli¿sz¹ œrodê, 19
sierpnia, o godz. 18.00, kolejny mecz. Dru¿yna Sarmaty
swoje pierwsze spotkanie
przed w³asn¹ publicznoœci¹
rozegra na w³asnym stadionie z
dru¿yn¹ reprezentuj¹c¹ w IV
lidze okrêg koszaliñski, Leœnikiem-Ross¹ Manowo. Na mecz
ten w imieniu Zarz¹du Sarmaty
bardzo serdecznie wszystkich
zapraszamy.
estan
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Prze³amali z³¹ passê
meczów z Koron¹

Ruszy³a liga
Wyniki i tabele

KORONA Stuchowo - ŒWIATOWID £obez 0:0

IV liga

Œwiatowid: Brodowicz – Popielewski, Brona, Mosi¹dz (85' Zych),
Iwachniuk, Rokosz (70' Pawluk),
Grzywacz (55' Kacprzak), Samal,
Chodyna (55' Borejszo), Dudek,
Kulczyñski oraz Górecki, Koba, Andrusieczko.

Mineta Wolin – Sarmata Dobra
2:3, Stal Szczecin – Pogoñ Barlinek
2:2, Wybrze¿e Rewalskie Rewal –
Gwardia Koszalin 2:3, Piast Chociwel – Ina Goleniów 2:2, Hutnik
Szczecin – S³awa S³awno 3:0, Leœnik/Rossa Manowo – Gryf Kamieñ Pomorski 0:3, Piast Drzonowo – Sokó³ Pyrzyce 4:7. Mecz Victoria Przec³aw – Drawa Drawsko
POM. prze³o¿ony na 2 wrzeœnia.

Ten remis mo¿na uznaæ za sukces
i udany start w rundzie jesiennej.
Œwiatowid nie straci³ punktów na
wyjŸdzie, na boisku dru¿yny, która w
ubieg³ym sezonie pretendowa³a do
awansu. £obzianie prze³amali z³¹
passê meczów z Koron¹, bo jesieni¹
ubieg³ego roku w £obzie Korona
wygra³a 2:3, a wiosn¹ w Stuchowie

³obzianie przegrali takim samym
wynikiem. Tym razem nie dali siê
ograæ i to jest dobry prognostyk na
rozpoczêt¹ rundê.
Gospodarze ostrzyli sobie zêby
na zwyciêstwo, atakuj¹c ju¿ od pierwszych minut meczu, ale nie potrafili
skonstruowaæ jakiejœ dok³adnej akcji. Sam¹ przewag¹ optyczn¹ nie
wygrywa siê meczów. Œwiatowid
spróbowa³ odwa¿niej graæ w drugiej
po³owie i stworzy³ kilka okazji. Najbli¿szy strzelenia bramki by³ Artur
Samal, ale trafi³ w s³upek. Wynik móg³
zmieniæ w koñcówce meczu Dawid
Dudek, ale zamiast podawaæ do kolegów, zagra³ do bramkarza.
(r)

Dobre otwarcie
wêgorzyñskiej Sparty
SPARTA Wêgorzyno – STAL Lipiany 3:1 (0:0)
Sparta: Cio³ek – D. Nadkierniczny, Side³, Wojciechowicz, Bidny, A.
Nadkierniczny, Blacharski, Rzepka
(M. Nadkierniczny), Romañczyk,
Szubert, GwóŸdŸ (Mielniczek).
Bramki dla Sparty: 50' – samobójcza, 68' Andrzej Nadkierniczny, 90'
Daniel Romañczyk.
Po okresie przygotowawczym
by³y du¿e w¹tpliwoœci, jak poradzi
sobie Sparta w V lidze w tym sezonie.
Z wystêpów zrezygnowa³ Zbyszek
Nadkierniczny. Chodzi³y s³uchy, ¿e
nie bêdzie graæ £ukasz Rzepka, ale
pojawi³ siê na boisku. Niespodziewanie wrócili do ³ask weterani: Krzysztof GwóŸdŸ, Norbert Blacharski i Je-

rzy Wojciechowicz. W takim sk³adzie
Sparta podejmuje bój ze Stal¹.
Pierwsza po³owa jest wyrównana i nie przynosi rozstrzygniêcia. W
50 min. obroñca Stali naciskany
przez Blacharskiego pakuje pi³kê do
w³asnej bramki. Wynik podwy¿sza
Andrzej Nadkierniczny. Goœcie „odgryzaj¹ siê” celn¹ „g³ówk¹” i ³api¹
kontakt. Jednak wêgorzynianie nie
daj¹ sobie odebraæ zwyciêstwa, a
przypieczêtowuje je bramka Daniela
Romañczyka na zakoñczenie meczu.
Jak dalej potocz¹ siê losy Sparty,
zobaczymy ju¿ w œrodê i sobotê.
Dopiero po kilku meczach mo¿na
bêdzie oceniæ, czy optymizm jest
uzasadniony.
(r)

Mewa nie sprosta³a
Masovii
Masovia Maszewo – Mewa Resko 1:0 (0:0)
Masovia, tak jak Korona Stuchowo, w pewnym momencie mia³a chrapkê na awans do V ligi, ale
nie starczy³o jej si³ na koñcówce i
przegra³a rywalizacjê z Pomorzaninem Nowogard. Jednak takie
aspiracje buduj¹ renomê klubu.
Mewa nie by³a wiêc faworytem,
ale po cichu mog³a liczyæ na choæ-

by na punkcik. Nie da³a rady, straci³a bramkê i przegra³a pierwszy
mecz.
Mewa zagra³a w sk³adzie: Tichanów – P. Ziemski, Kêsy, A. Paw³owski, Jaworski, Kowal, Czy¿, Cytowicz, Waldon, Tabaszewski, B³aszczyk oraz Buczma, Deuter, Burek,
Konczewski, Przemek Ziemski. (r)

1. Sokó³ Pyrzyce
2. Hutnik Szczecin
3. Gryf Kamieñ Pom.
4. Sarmata Dobra
5. Gwardia Koszalin
6. Pogoñ Barlinek
7. Ina Goleniów
8. Piast Chociwel
9. Stal Szczecin
10. Victoria Przec³aw
11. Drawa Drawsko Pom.
12. Vineta Wolin
13. Wybrze¿e Rewalskie
14. Piast Drzonowo
15. S³awa S³awno
16. Leœnik/Rossa

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

V liga
Sparta Wêgorzyno – Stal Lipiany 3:1, K³os Pe³czyce – Iskierka
Szczecin 1:2, GKS Mierzyn – Kluczevia Stargard Szcz. 1:4, Arkonia
Szczecin – Œwit Szczecin 2:0, Odra
Chojna – Orze³ Trzciñsko-Zdrój
1:1, Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany 0:0, Woda Piast II
Rzecko – Sparta Gryfice 0:3. Mecz
Polonia P³oty – Osadnik Myœlibórz prze³o¿ony na 16 wrzeœnia.
1. Kluczevia Stargard

IV liga

3 4:1

2. Sparta Gryfice
3. Sparta Wêgorzyno
4. Arkonia Szczecin
5. Iskierka Szczecin
6. Orze³ Trzciñsko-Zdr.
7. Odra Chojna
8. Pomorzanin Now.
9. Zorza Dobrzany
10. Osadnik Myœlibórz
11. Polonia P³oty
12. K³os Pe³czyce
13. Stal Lipiany
14. Œwit Szczecin
15. GKS Mierzyn
16. Woda-Piast II

3 3:0
3:1
3 2:0
3 2:1
1 1:1
1 1:1
1 0:0
1 0:0
0 0:0
0 0:0
0 1:2
0 1:3
0 0:2
0 1:4
0 0:3

Klasa Okrêgowa
Korona Stuchowo - Œwiatowid £obez 0:0, Masovia Maszewo – Mewa Resko 1:0, D¹brovia
Stara D¹browa – Pogoñ II Szczecin 0:0, orze³ £o¿nica – Ehrle Dobra Szczeciñska 2:4, Ina Iñsko
Wicher Brojce 1:2, KP Chemik II
Police – Flota II Œwinoujœcie 1:4,
Fagus Ko³bacz – Jeziorak Szczecin-Za³om 0:1, Wicher Rentowo –
Promieñ Mosty 1:4.
1. Promieñ Mosty
2. Flota II Œwinoujœcie
3. Ehrle Dobra Szcz.
4. Wicher Brojce
5. Masovia Maszewo
6. Jeziorak Szczecin
7. Pogoñ II Szczecin
8. D¹brovia St. D¹b.
9. Korona Stuchowo
10. Œwiatowid £obez
11. Ina Iñsko
12. Mewa Resko
13. Fagus Ko³bacz
14. Orze³ £o¿nica
15. KP Chemik II
16. Wicher Reptowo

3 4:1
3 4:1
3 4:2
3 2:1
3 1:0
3 1:0
1 0:0
1 0:0
1 0:0
1 0:0
0 1:2
0 0:1
0 0:1
0 2:4
0 1:4
0 1:4

Granie w planie

19.08. (œroda) Sarmata Dobra podejmuje w Dobrej Leœnika/Rossa Manowo. Pocz¹tek meczu o godz. 18.00.
22.08. (sobota) Sarmata jedzie na mecz z Gryfem Kamieñ Pomorski.

V liga
19.08. (œroda) Sparta Wêgorzyno wyje¿d¿a na mecz do Dobrzan z tamtejsz¹ Zorz¹. Pocz¹tek o godz. 18.00.
22.08. (sobota) Sparta podejmuje Iskierkê Szczecin.

Klasa Okrêgowa
19.08. (œroda) Godz. 16.00; mecz w Resku, pomiêdzy Mew¹ a Pogoni¹
II Szczecin. O godz. 18.00 Œwiatowid rozegra mecz w £obzie z dru¿yn¹
Chemika II Police.
22.08. (sobota); godz. 15.00; Mewa - Wicher Brojce. Godz. 17.00; Œwiatowid gra w £o¿nicy z tamtejszym Or³em.

Klasa A
22 sierpnia ruszaj¹ rozgrywki Klasy A. Radovia Radowo Ma³e jedzie na
mecz z Or³em Prusinowo. Pocz¹tek o godz. 16.00.
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Galeria tygodnika
Chrzest Wiktora

Chrzest Kingi

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie
Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Za niskie
p³ace?
(WÊGORZYNO). Mimo wielokrotnych wniosków radnego Eugeniusza Ko³odyñskiego o uaktualnienie tzw. okienka radnego, nadal w
zak³adce „interpelacje radnych” najnowsze wpisy s¹ z dat¹ lipcow¹
ubieg³ego roku. Byæ mo¿e podwy¿ki
dla burmistrz oraz urzêdników by³y
zbyt niskie, a „trzynastki” zbyt rzadko, aby uaktualniæ dane na stronie
wêgorzyñskiego BIP.
mm

Maszt przy
Przemys³owej

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl

(£OBEZ). Burmistrz £obza
wyda³ decyzjê o ustaleniu lokalizacji
dla inwestycji pn. „budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej
„PTK-Centertel” przy ul. Przemys³owej 2 w £obzie, sk³adaj¹cej siê z wie¿y antenowej o wysokoœci do 50 m
n.p.t., kompletu anten nadawczoodbiorczych, kontenera z urz¹dzeniami technicznymi”.
op
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Kradzie¿e w £obzie
W ostatnich dniach na terenie
£obza mia³y miejsce trzy kradzie¿e.
W dniu 11sierpnia, wieczorem, nieznany sprawca skrad³ z klatki schodowej przy ul. Komuny Paryskiej rower górski o wartoœci 200 z³,
który nastêpnie porzuci³ na balkonie
przy ul. Murarskiej.
Dzieñ wczeœniej, nieznany
sprawca, z ogrodów dzia³kowych
„Dalno III” skrad³ 50 kg pomidorów
o wartoœci 200 z³.
12 sierpnia, z dzia³ki ogrodowej
przy ul. Obroñców Stalingradu w
£obzie, nieustalony sprawca skrad³
z otwartej altanki torebkê damsk¹, w
której by³y pieni¹dze w kwocie 150
z³, telefon komórkowy, aparat s³uchowy marki Philips, karty bankomatowe oraz dokumenty. £¹czna
suma strat wynosi 4.866 z³.
Tego samego dnia, w godzinach
rannych, nieznany sprawca z otwartego samochodu zaparkowanego
przy ul. Œwiêtoborzec skrad³ ze
schowka pieni¹dze w kwocie 2.300 z³.

NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 12 sierpnia policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie zatrzymali Zbigniewa ¯., który kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu to 0,28 mg/l.

WAKACYJNY PATROL W AKCJI
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W³amanie do by³ej bazy
transportowej
W okresie od 27 lipca do 12 sierpnia br. nieustalony na chwilê obecn¹
sprawca w³ama³ siê na teren by³ej
bazy transportowej, znajduj¹cej siê
w £obzie, przy ul. Bema. Sprawca
rozbi³ œcianê, a nastêpnie skrad³ piec
parowy oraz samochód VW LT 35.

Pieszy potr¹cony
na pasach
W dniu 13 sierpnia, oko³o godz.
15.20, w £obzie, na ul. Obroñców
Stalingradu, kieruj¹cy samochodem marki BMW Jaros³aw B.,
mieszkaniec Poznania, na oznakowanym przejœciu dla pieszych potr¹ci³ 43 letniego mieszkañca
£obza. Mê¿czyzna z obra¿eniami
g³owy zosta³ przewieziony do szpitala na obserwacjê.

NietrzeŸwy rowerzysta
W dniu 13 sierpnia, oko³o godz.
20.15, w Resku, na ul. Jednoœci Narodowej, policjanci z Posterunku
Policji w Resku zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem
Marcina Cz. Po przeprowadzonym
badaniu okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna
mia³ 0.14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Rowerzysta za pope³nione wykroczenie odpowie
przed s¹dem.

Stargard w
podstawówce
(WÊGORZYNO). Znany jest ju¿ wykonawca
termomodernizacji szko³y Podstawowej w
Wêgorzynie.
W trybie przetargu nieograniczonego wp³ynê³o 6 ofert, trzy zosta³y odrzucone, bowiem zadeklarowa³y, ¿e wykonaj¹ zadanie ale w ci¹gu piêciu miesiêcy, a nie jak ¿¹dano
w specyfikacji - do 15 listopada bie¿¹cego roku. Z pozosta³ych wybrano firmê ze Stargardu Szczeciñskiego, która zaoferowa³a najni¿sz¹
cenê.
Stargardzka firma ma za zadanie
wykonaæ ocieplenie: œcian zewnêtrznych, stropodachu budynku, wymianê stolarki okiennej i

drzwiowej oraz kompleksowo wymieniæ istniej¹c¹ instalacjê CO wraz
z w³¹czeniem instalacji CO do przy³¹czy wêz³a cieplnego w kot³owni
budynku Szko³y Podstawowej. Przy
okazji zostan¹ zainstalowane dwa
nowej generacji ko³y opalane gazem
o ³¹cznej mocy cieplnej 200kW –
ka¿dego kot³a po 100kW. W ramach
modernizacji centralnego ogrzewania
z kolei firma wykona hermetyzacjê,
p³ukanie chemiczne, monta¿ zaworów
termostatycznych grzejnikowych
oraz regulacjê hydrauliczn¹.
mm
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Pomo¿e a nie zaszkodzi

Jak sobie radziæ w
momencie oparzenia,
zanim przyjedzie
pogotowie?
Cecylia Pokomeda

Wa¿na do ostatniego dnia lata

Pod koniec lipca by³am w oœrodku
zdrowia w £obzie. Zobaczy³am bardzo
przykry widok – wynik oparzenia
wrz¹tkiem. Twarz i okolice twarzy
by³y poparzone do tego stopnia, ¿e cia³o by³o pokryte du¿ymi pêcherzami.
Osoba ta dopiero na nastêpny dzieñ
przysz³a do oœrodka zdrowia.
Oparzenie mo¿na by³o zredukowaæ
do czerwonych plam, gdyby osoba
poszkodowana zaraz po oparzeniu
sch³odzi³a miejsca zimna wod¹, najlepiej pod prysznicem.
Gdy poparzenie przestaje piec, robimy kompresy ze spirytusu, lub z
denaturatu. By oszczêdziæ spirytusu,
nalewamy na watê i przyk³adamy do
rany. Po chwili rana ponownie piecze,
ponownie sch³adzamy miejsce wod¹.
Tak robimy przez oko³o 20 minut, do
czasu, gdy ca³kowicie przestanie nas
piec. Kompresy z wody sch³adzaj¹, a ze
spirytusu – wysuszaj¹ ranê.

W tym czasie wzywamy pogotowie
ratunkowe, ta chwila pomiêdzy przyjazdem pogotowia jest najwa¿niejsza.
W ten sposób sami zminimalizujemy
skutki oparzenia. Gdy ju¿ oparzenie nie
piecze, robimy ok³ady w dalszym ci¹gu
ze spirytusu lub denaturatu. Tam, gdzie
powsta³y pêcherze, a nastêpnie popêka³y, nale¿y zdj¹æ skórê i zasypaæ penicylin¹ w proszku tak d³ugo a¿ proszek
stanie siê suchy. Czym dzisiaj lekarze
lecz¹ poparzenia, nie wiem. Dawniej
takie leczenie, zanim powsta³a m³oda
skóra, trwa³o siedem dni.
Pêcherzy nie wolno przebijaæ, nale¿y smarowaæ czêsto jodyn¹ (ale tylko
pêcherze), to nie boli ani nie piecze. W
domu zawsze powinien byæ spirytus i
denaturat.
Rany po oparzeniu nie nale¿y niczym zawijaæ.
Powy¿sze zabiegi nale¿y wykonaæ
tu¿ po oparzeniu, im d³u¿ej zwlekamy,
tym leczenie jest bardziej bolesne, d³ugotrwa³e i istnieje wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e zostan¹ wiêksze blizny.

Cecylia Pokomeda

