CMYk

CMYK

Smoki rozdane

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl;

e-mail - tygodniklobeski@wp.pl

GAZETA POWIATOWA Nr 05 (264) Rok VI 30.01.2007 r. Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT) ISSN 1643-5761

POWTÓRNE WYBORY
W DOBREJ I RESKU
Wojewoda uzna³
wyjanienia z³o¿one
przez przewodnicz¹cego
rady w Radowie Ma³ym
i burmistrza Reska.
Odpowiednich dokumentów nie zd¹¿y³o jednak
z³o¿yæ dwóch radnych z
Dobrej i radna Reska.

Nowy
sekretarz
urzêdu
w Dobrej
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Nie po internet do burmistrz Karpowicz
Po pracê i pieni¹dze!

Kazimierz Rynkiewicz
Wydawa³o by siê, ¿e po utracie
stanowiska cztery lata temu burmistrz Gra¿yna Karpowicz mia³a czas
na rozmylania o istocie zmian zachodz¹cych w Polsce. Wydaje siê
jednak, ¿e nic siê nie zmieni³a, bo
nadal uprawia swoje polityczne harce, maj¹c za widowniê niewiele z
polityki rozumiej¹cych mieszkañców, a do tego nie grzesz¹cych pamiêci¹. Bo kto z nich dok³adnie przestudiowa³ proces przew³aszczania
maj¹tku pañstwowego (a wiêc tak¿e
maj¹tku jej wielbicieli) w rêce prywatne. Obawiam siê, ¿e niewielu, bo
materia trudna, skoro nawet prokuratura okrêgowa w Szczecinie wycofa³a jeden z zarzutów, dotycz¹cy
przekazania dzia³ki firmie Bioetanol.
Otó¿ ustami swojego rzecznika
stwierdzi³a, ¿e gmina po przekazaniu
dzia³ki firmie Bioetanol, mo¿e za jaki
czas odnieæ wymierne korzyci finansowe, bo gmina wesz³a w posiadanie udzia³ów, które zwa¿ywszy na
rozwijaj¹cy siê w Polsce rynek biopaliw, przynieæ mog¹ w 2013 roku
zyski w postaci dywidend z tych
udzia³ów. Zadziwiaj¹ce podejcie
zwa¿ywszy na kierunek mylenia
wyznaczony przez ministra sprawiedliwoci Zbigniewa Ziobrê. Okazuje
siê, ¿e nawet prokuraturze trudno
powi¹zaæ jej ulubione kodeksy kk i
kpk z innymi ustawami, w tym o samorz¹dzie gminnym, gdzie nie znajdzie siê ani jednego zapisu mówi¹cego o wykonywaniu zadañ w³asnych
przez gminê w celu osi¹gania zysków. Gdyby by³a taka furtka, to ju¿
wiele gmin mog³oby pójæ z torbami,
bo ich w³odarze przepuciliby bud¿et graj¹c na gie³dzie. Dla dobra
gminy i jej zysku  oczywicie.
Tak prawie w³anie zagra³a burmistrz Karpowicz wchodz¹c w spó³ki, jak na gie³dzie. Licz¹c tylko na
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dywidendê? To kiepska lokata bud¿etowych pieniêdzy, chocia¿ od
strony propagandowej uda³a siê.
Ludzie to kupili i do dzisiaj przechowuj¹ pod powiekami obraz pani burmistrz troszcz¹cej siê o lud.
Jednak gdyby przez chwilê zastanowili siê i zrobili bilans ówczesnych
posuniêæ, szybko by doszli do przekonania, ¿e ten lud nic z tego nie ma. Maj¹,
owszem, ale biznesowi magnaci.
W pimie Regional Buisness nr 3
z 2000 r. El¿bieta Szymañska-Sêk i Jacek Sêk - w³aciciele Mont-Stal Sp. z
o.o. udzielili wywiadu. Pos³uchajmy:
Red. - Dla prowadzenia tej dzia³alnoci zawi¹zalicie Pañstwo oddzieln¹ spó³kê.
E.S-S.: - cilej - dwie spó³ki.
Spó³ka Mont-Dom powo³ana zosta³a do prowadzenia dzia³alnoci produkcyjno-handlowej, za MontBud Spó³ka z o.o., z udzia³em Gminy
Wêgorzyno, jest w³acicielem nieruchomoci w miejscowoci Runowo Pomorskie, gdzie utworzylimy
nasz zak³ad produkcji domów.
J.S.: - W Runowie, na parceli 2,64
ha, utworzylimy zak³ad produkcji
prefabrykowanych domów, dysponuj¹cy pomieszczeniami pod dachem o powierzchni oko³o 2 tys.
mkw. Produkcja odbywa siê zgodnie
ze szwedzk¹ technologi¹, wykonywana jest na urz¹dzeniach firm
NORDISKA i RANDEK.
A teraz cytat z raportu Najwy¿szej Izby Kontroli z roku... 2003.
W toku kontroli ustalono, ¿e
Gmina Wêgorzyno w sposób nielegalny i niegospodarny przekaza³a te
nieruchomoci innym podmiotom w
celu prowadzenia dzia³alnoci komercyjnej. Zarz¹d Gminy wniós³
czêæ otrzymanych nieruchomoci
do Spó³ki Bud-Dom utworzonej jednoosobowo przez Gminê, a nastêpnie odsprzeda³ Spó³ce Mont-Stal z
Polic 90 % udzia³ów w tej spó³ce.
 Przeniesienie prawa w³asnoci dzia³ki na Spó³kê Bud-Dom
dokonano w listopadzie 1999 r., a w
imieniu Spó³ki umowê t¹ podpisa³a m.in. Gra¿yna K. b. Burmistrz
Gminy Wêgorzyno. Jednoczenie w

grudniu 1999 r. przedstawiciele
Gminy Wêgorzyno zbyli udzia³y w
Spó³ce na rzecz Spó³ki Mont-Stal z
Polic za cenê 288 tys. z³.
Sprzeczne z art. 24 ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami
rolnymi SP oraz umow¹ zawart¹ z
Oddzia³em wykorzystanie ww. nieruchomoci nie przynios³o Gminie zak³adanych korzyci. Maj¹tek Zasobu przekazany Gminie nieodp³atnie
na okrelony w ustawie cel pos³u¿y³
jako ³atwe i praktycznie darmowe
zabezpieczenie kredytu udzielonego podmiotowi gospodarczemu, bêd¹cemu poza kontrol¹ Gminy.
 Z tytu³u zbycia udzia³ów w
Spó³ce Bud-Dom Gmina uzyska³a
jedynie 8 tys. z³. Do zakoñczenia
kontroli na nieruchomoci wniesionej do Spó³ki nie uruchomiono
produkcji materia³ów budowlanych. W marcu 2000 r. dzia³kê nr
1/6 obci¹¿ono hipotek¹ w wysokoci 1.600 tys. z³ z tytu³u kredytu
bankowego udzielonego Spó³ce
Bud-Dom.
Tu mamy optymistyczn¹ wypowied z roku 2000, a trzy lata póniej
takie pesymistyczne stwierdzenia
NIK, ¿e nie uruchomiono produkcji
materia³ów budowlanych. Nieruchomoæ trafia do tych samych w³acicieli, dzia³aj¹cych pod dwoma
szyldami, którzy zaraz jak weszli w
spó³kê obci¹¿yli hipotekê w wysokoci 1.600 tys. z³ z tytu³u kredytu
bankowego udzielonego Spó³ce BudDom. No i proszê, jaka to pani burmistrz jest troskliwa o lud wêgorzyñski. Gdzie trafi³ milion i szeæset tysiêcy z³otych? Do was? A ile z obiecywanych miejsc pracy powsta³o? No proszê, ludu mi³uj¹cy troskliw¹ burmistrz
 ile wam zapewni³a tych miejsc pracy
w tych spó³kach, a kto na tym tak
naprawdê skorzysta³? Wy wszyscy
czy tylko kilku biznesmenów? A przecie¿ pani burmistrz wiedzia³a doskonale co robi bior¹c nieruchomoæ od
Agencji i przekazuj¹c j¹ do spó³ki, za
co gmina musia³a zap³aciæ pó³ miliona z³otych. Z waszych  podatników
- pieniêdzy. Na trzy takie centra informacji by starczy³o.

Drodzy Mieszkañcy £obza

Od ponad 10 lat dzia³amy
wspólnie nad pojednaniem miêdzy naszymi narodami, tworz¹c
bezporednie przyjacielskie
kontakty miêdzyludzkie. Uwidacznia siê to szczególnie w czasie wspólnych przyjacielksich
spotkañ. Mylê tu szczególnie o
zaanga¿owaniu ma³¿eñstwa Lidii
Lalak-Szwiel i Czes³awa Szawiela, którzy zorganizowali i w dalszym ci¹gu rozbudowuj¹ Lapidarium przy cmentarzu w £obzie.

Godn¹ podkrelenia jest równie¿
wystawa upamiêtniaj¹ca prof.
Otto Puchsteina pt. Baalbeck 
Puchsteina 1905 i Szwiela 2005
oraz wyst¹pienie uczennicy Sandry Budrewicz w Breisgen, gdzie
mówi³a o prof. Puchsteinie. Pragniemy równie¿ podziêkowaæ redaktorowi naczelnemu Tygodnika £obeskiego panu Kazimierzowi Rynkiewiczowi, który
pisze o naszych spotkaniach na
³amach swojej gazety. Nasza wie-

loletnia t³umaczka pani Gabriela Rutkowska dokonywa³a t³umaczeñ i uczestniczy³a w komunikacji miêdzy nami, doceniamy jej starania i trud.
Wszystkim wymienionym i
nie wymienionym, a bliskim nam
mieszkañcom £obza ¿yczymy
wszelkiej pomylnoci, du¿o
szczêcia w Nowym 2007 Roku.
Dietel Frobel w imieniu Zarz¹du i Cz³onków Heimatgemeinschaft der Labeser e.V.

I pomylcie jeszcze, do czego
pani Karpowicz by³a potrzebna takim firmom tuzom jak Mont Stal i
Bioetanol. Czy firmy obracaj¹ce milionami nie staæ na kupienie jakiego
upad³ego pegeeru? Do czego w takim razie potrzebny im by³ w tym
interesie udzia³ gminy? I czemu ludzie z Polic nie znaleli miejsca pod
inwestycjê bli¿ej swojej siedziby;
pod Szczecinem, w Goleniowie, Nowogardzie, a znaleli Runowo? I dlaczego tam nie ma takich spó³ek? Czy
tylko dlatego, ¿e nie maj¹ tak genialnych burmistrzów jak Wêgorzyno?
Dlatego nie s³uchajcie bajek o internecie i jakim centrum informacji. Tam
¿adnych informacji nie dostaniecie, jak
sami nie zaczniecie myleæ. Jest odpowiedni czas, by udaæ siê do pani burmistrz po wasze stracone pieni¹dze i
obiecane dawno temu miejsca pracy.

Pilnie poszukujê
mieszkania
do wynajêcia
w £obzie
tel. 091 39 73 730
kom. 669 048 120
kom. 668 950 519
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WYDARZENIA

Radny Dobrej zgin¹³
pod Chociwlem
(CHOCIWEL) Wczoraj oko³o
7:00 na drodze nr 20 Dzwonowo 
Chociwel dosz³o do tragicznego
wypadku, w którym zgin¹³ 51-letni
mieszkaniec i so³tys Grzêzna, radny rady miejskiej w Dobrej Stanis³aw Jurczak.
Jad¹c Oplem Kadetem w kierunku Stargardu Szczeciñskiego z nieznanych przyczyn najecha³ na ty³
przyczepki jad¹cego przed nim ci¹gnika rolniczego kierowanego przez
75-letniego mieszkañca Bobrownik.
Pod wp³ywem si³y uderzenia jego
Opel odbi³ siê od przyczepki i stan¹³
w poprzek drogi. Wówczas w bok
pojazdu uderzy³ jad¹cy z naprzeciwka Ford Escort, kierowany przez 53letniego mieszkañca Dzwonowa. W

wyniku odniesionych obra¿eñ kierowca Opla zmar³. Uczestnikom zdarzenia pobrano krew do badañ na zawartoæ alkoholu. Policja bada przyczyny wypadku.
(gp)

mieræ zabra³a m³od¹
mieszkankê £obza
(£OBEZ) W nocy z soboty na
niedzielê z niewyjanionych dot¹d przyczyn zmar³a 24  letnia
Magdalena S., mieszkanka £obza.
Jedynym wiadkiem ostatnich godzin ¿ycia by³ jej ch³opak. Dziewczyna spotka³a siê z nim wieczorem w sobotê. Razem pojechali
na teren gara¿y le¿¹cych za siedzib¹ Nadlenictwa. Tam siedzieli razem w samochodzie i
zasnêli. Gdy ch³opak obudzi³ siê,
dziewczyna ju¿ nie ¿y³a. Ch³opak
REKLAMA

próbowa³ j¹ reanimowaæ, a gdy
nie odnosi³o to skutku wezwa³
pogotowie i policjê. Policjanci
sprawdzili go na obecnoæ alkoholu i stwierdzili, ¿e by³ trzewy.
Cia³o dziewczyny zosta³o przewiezione na sekcjê do Szczecina.
Wstêpne ustalenia nie stwierdzi³y ¿adnych obra¿eñ, co mo¿e
wykluczaæ dzia³anie osób trzecich jako przyczynê jej mierci.
Przyczyny
ustal¹ ostateczne
wyniki sekcji zw³ok.
(gp)
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Sprzedam

w £obzie lokal

us³ugowo  handlowy

po kapitalnym remoncie z mo¿liwoci¹ przekszta³cenia na mieszkanie. Powierzchnia handlowa, magazynowa, pomieszczenie socjalne 
³¹cznie 180 mkw. Tel. 505 089 626.
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Sesja informatyczna

(WÊGORZYNO) Sesje rady w
Wêgorzynie staj¹ siê powoli aren¹
najostrzejszego w powiecie sporu
miêdzy wiêkszoci¹ radnych, a
obecn¹ burmistrz Gra¿yn¹ Karpowicz. Tym razem przedmiotem sporu sta³ siê internet.
Tu¿ przed wejciem Polski w
struktury UE w gminie powsta³o
Gminne Centrum Informacji, wybudowane za rz¹dowe pieni¹dze. Rz¹d
finansowa³ takie przedsiêwziêcia,
chc¹c poszerzyæ dostêp do informacji o unii. Tak twierdzi³a ówczesna
ekipa. Mo¿na to by³o odbieraæ równie¿ jako akcjê propagandow¹ na
rzecz akcesji, prowadzon¹ za pieni¹dze podatników. Centrum dzia³a³o w
Wêgorzynie dwa lata. Poprzednie
w³adze zdecydowa³y siê je zamkn¹æ,
z uwagi na koszty utrzymania. Nieoficjalnie mówi³o siê wówczas, ¿e
znajduj¹cy siê tam internet niekoniecznie s³u¿y celom edukacyjnym,
a m³odzie¿ ci¹ga tam sobie pliki z
pornografi¹.
Burmistrz Karpowicz postanowi³a jednak wróciæ do - wed³ug niej
dobrego - pomys³u. W tym celu postanowi³a dokonaæ przesuniêæ w
wydatkach, uchwalonego niedawno bud¿etu na 2007 rok. Inwestycja
ta mia³a wstêpnie poch³on¹æ 15 tys.
z³. Pieni¹dze te mia³y pochodziæ z
puli przeznaczonej na budowê drogi
dojazdowej do szko³y podstawowej.
Projekt zmian burmistrz zamieci³a w
przygotowanej przez siebie uchwale zmieniaj¹cej wydatki bud¿etu.
Projekt trafi³ pod obrady komisji
bud¿etowej i spo³ecznej, które
wspólnie zajê³y siê zaopiniowaniem przygotowanych na pi¹tkow¹
sesjê projektów uchwa³. Radni jednoznacznie odrzucili pomys³ burmistrz. W pi¹tek podczas sesji stanowisko obu komisji przedstawi³
radny Jan Mazuro.
Wywo³a³o to oburzenie czêci
radnych nie bior¹cych udzia³u w
pracach komisji.
- Nie moglicie znaleæ 15 tys. z³
na utworzenie centrum informatycznego dla mieszkañców.  mówi³ radny Tomasz Mielcarek.  Na ekwiwalenty za urlopy dla by³ych burmistrzów pieni¹dze jako siê znalaz³y.
Mimo negatywnego stanowiska, burmistrz próbowa³a przekonaæ
niechêtnych jej pomys³owi radnych. Centrum wed³ug burmistrz nie
mia³oby zbytnio obci¹¿aæ bud¿etu
gminy. Projekt zmian zak³ada³ przesuniêcie na ten cel 15 tys. z³. Dalsze
rodki burmistrz uzyska³aby w ci¹gu
roku i ca³a wartoæ tego przedsiêwziêcia nie przekroczy³aby 40 tys. z³.
Centrum mia³oby oferowaæ bezp³atny dostêp do internetu, umo¿liwi³oby tak¿e rejestracjê bezrobotnych.
- W bud¿ecie zabezpieczono 60

tys. z³ na remont wietlicy w Po³chowie. Tymczasem koszt stworzenia

placówki dostêpnej wszystkim
mieszkañcom jest o 20 tys. z³ ni¿szy
i dziwi mnie takie stanowisko radnych.  argumentowa³a burmistrz.
Popieraj¹cy pani¹ burmistrz radni próbowali podwa¿yæ stanowisko
wiêkszoci.
- W poprzedniej kadencji by³a
pani przeciwko likwidacji centrum.
Teraz jest pani przeciw jego powstaniu. Czy mo¿e pani powiedzieæ dlaczego.  pyta³ przewodnicz¹c¹ rady
Monikê Kumiñsk¹ radny Mielcarek.
- By³am za jego dalszym funkcjonowaniem. Jednak¿e po uwzglêdnieniu kosztów jakie ponosi³a gmina
w zwi¹zku z utrzymaniem centrum,

rada postanowi³a je zamkn¹æ  odpowiedzia³a Kumiñska.
- Co siê sta³o z
komputerami, które
by³y w tamtym centrum?  dopytywa³
radny K³osiñski.
- Czêæ trafi³a do
biblioteki, czêæ za
do urzêdu gminy 
odpowiedzia³a burmistrz.  Centrum
powsta³o wówczas z
pieniêdzy rz¹dowych przeznaczonych na informowanie spo³eczeñstwa o
Unii Europejskiej.
Wiele gmin, ju¿ po
naszej akcesji nadal
takie centra utrzymuje.
- Nie jestemy
przeciw udostêpnienia mieszkañcom
dostêpu do internetu  w³¹czy³a siê do
dyskusji przewodnicz¹ca.  Chodzi nam
o rodki, jakie na ten
cel maj¹ byæ przekazane. Te 15 tys. z³
przekazane na ten cel wystarczy na
dwa, trzy miesi¹ce, póniej bêdziemy
musieli do tego dok³adaæ. Pani
skarbnik, proszê powiedzieæ, sk¹d
maj¹ byæ zabrane pieni¹dze.
- 15 tys. z³ pochodziæ ma ze rodków przeznaczonych na zagospodarowanie terenu wokó³ szko³y podstawowej w Wêgorzynie.  odpowiedzia³a skarbnik El¿bieta Grabowska.
- 15 tys. z³ zaplanowano na teren wokó³ szko³y. rodki te znalaz³y
siê w uchwalonym niedawno bud¿ecie, opracowanym jeszcze
przez poprzedniego burmistrza.
Nie kwestionowa³am tego zapisu

ale mówi³am, ¿e bêdê wprowadza³a
zmiany. Uwa¿am, ¿e ta inwestycja
jest niepotrzebna. Po wyburzeniu
przedszkola posadzimy tam trawê i
to wszystko. Dlatego zaplanowa³am takie przesuniêcie. Wiem dobrze, ¿e te 15 tys. z³ to czêciowe
koszty. Resztê rodków mo¿na zabraæ choæby z pieniêdzy przeznaczonych na komputeryzacjê urzêdu. Skoro urz¹d wzi¹³ sprzêt z dawnego centrum, nie widzê teraz potrzeby kupowania nowych komputerów. Proszê równie¿ pamiêtaæ, ¿e
w bud¿ecie mamy rezerwê w wysokoci 50 tys. z³, któr¹ burmistrz
mo¿e w pe³ni dysponowaæ. Pozwólcie mi byæ burmistrzem i spe³niaæ swoj¹ rolê.  apelowa³a do
radnych Gra¿yna Karpowicz.
- Do tej szko³y praktycznie nie ma
dojazdu i musi tam powstaæ.  ripostowa³a radna Kamiñska  Mówi siê
tutaj o u³atwieniu dostêpnoci do
internetu. Je¿eli kto chce siê uczyæ,
to ten dostêp i tak uzyska: internet
jest przecie¿ w szko³ach i bibliotece.
Do dyskusji w³¹czyli siê równie¿
mieszkañcy Wêgorzyna obecni na
sesji. Uzasadnienia decyzji komisji
domaga³ siê przewodnicz¹cy Rady
Osiedla. Radny Ko³odyñski zwróci³
uwagê na dostêpnoæ internetu w
bibliotece. Stwierdzi³ równie¿, ¿e decyzja o zrezygnowaniu ze zbudowania dojazdu do szko³y musi byæ oparta o ekspertyzê budowlan¹. Pawe³
Bot z kolei stwierdzi³, ¿e dostêpnoæ
do internetu w bibliotece jest ograniczona do celów edukacyjnych i
mieszkañcy nie maj¹ pe³nego dostêpu do us³ug internetowych.
Mimo gor¹cej dyskusji wiêkszoæ radnych pozosta³a nieprzejednana i g³osowa³a przeciwko zmianom w bud¿ecie. Centrum informacji
nie bêdzie.
(gp)
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Konkursy rozstrzygniête
(£OBEZ) Burmistrz £obza
og³osi³ wyniki otwartych konkursów na realizacjê kilku zadañ publicznych. W ramach tych konkursów organizacje spo³eczne mog³y
ubiegaæ siê o rodki finansowe na
ich realizacje.
Na konkurs w zakresie wspierania realizacji zadañ maj¹cych na celu
reintegracjê zawodow¹ i spo³eczn¹
osób dotkniêtych wykluczeniem

spo³ecznym wp³ynê³a jedna oferta i
komisja konkursowa udzieli³a dotacji dla Stowarzyszenia Wspó³istnienie Centrum Integracji Spo³ecznej
Od Nowa w wysokoci 37 200 z³.
W zakresie realizacji zadañ profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w zakresie pomocy
rodzinie oraz organizowania zajêæ
pozalekcyjnych dla dzieci na 2007
rok wysokoæ planowanych rodków wynosi³a 14.000 z³. Przyznano je

Towarzystwu Przyjació³ Dzieci
(TPD), zachodniopomorski Odzia³
regionalny w Szczecinie - 13 000 z³,
za Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa otrzyma³o 1000 z³.
W zakresie prowadzenia zajêæ profilaktycznych podczas ferii zimowych
w 2007 r. wysokoæ planowanych
rodków wynosi³a 2000 z³. Po 1000 z³
otrzymaliMLKSwiatowidw£obzie
i TPD. Oferta Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa zosta³a odrzucona. (r)

Kandydaci czekaj¹ na wyborców

Wybory do Rady
Powiatowej ZIR

(POWIAT) 4 lutego odbêd¹ siê wybory do Rady
Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
W naszym powiecie odbêd¹ siê one
w poszczególnych gminach, gdzie rolnicy i p³ac¹cy podatek rolny wybior¹
po dwóch delegatów do Rady Powiatowej w £obzie. G³osowanie odbêdzie
siê w dniu 4 lutego br. w godz. od 8.00
do 18.00, w lokalach wyborczych znajduj¹cych siê w urzêdach gmin.

DOBRA

W gminie Dobra zostali zarejestrowani nastêpuj¹cy kandydaci:
Zbigniew Gradziñski (Krzemienna, lat 31, wykszt. rednie);
Adam Andrzej Kaczmarek
(B³¹dkowo, lat 30, rednie);
Tomasz Wasilewicz (Dobra, lat
36, wy¿sze).
Wszyscy s¹ rolnikami. G³osowanie odbêdzie siê w lokalu wyborczym w Urzêdzie Miejskim w Dobrej.
Przewodnicz¹c¹ Wyborczej Komisji
Okrêgowej jest Marta Sad³owska.

£OBEZ

W gminie £obez zostali zarejestrowani nastêpuj¹cy kandydaci:
REKLAMA

Micha³ Kar³owski (£obez, lat
50, rednie)
Jan Zdzis³aw Mac (Suliszewice,
lat 43, zawodowe)
Henryk Rudzki (£obez, lat 46,
wy¿sze)
Julian Henryk Sierpiñski
(£obez, lat 53, rednie).
G³osowanie odbêdzie siê w lokalu wyborczym w Urzêdzie Miejskim
w £obzie, sala 21. Przewodnicz¹cym
Komisji Okrêgowej jest Marian Miko³ajewski.

RADOWO MA£E

Tutaj zostali zarejestrowani nastêpuj¹cy kandydaci:
Stanis³aw Adamski (Radowo
Wielkie, lat 49, rednie)
W³adys³aw Kamola (Pogorzelica, lat, 45, zawodowe)
Wies³aw Lorent (Radowo Ma³e,
lat 42, wy¿sze)
Boles³aw £êcki (Strzmiele, lat
48, rednie)
Bogus³aw Sowiñski (Strzmiele,
lat 48, zawodowe)

G³osowanie odbêdzie siê w lokalu wyborczym w Urzêdzie Gminy w Radowie Ma³ym. Przewodnicz¹cym Komisji Okrêgowej jest
Krystyna Kiryk.

RESKO

W gminie Resko zostali zarejestrowani nastêpuj¹cy kandydaci:
Ryszard Pêkala (Resko, lat 62,
wy¿sze)
Antoni Piestrzeniewicz (Gardzin, lat 41, rednie)
G³osowanie odbêdzie siê w lokalu wyborczym w Urzêdzie Miejskim
w Resku. Przewodnicz¹cym Komisji
Okrêgowej jest Maria Olejnik.

WÊGORZYNO

W gminie Wêgorzyno zostali zarejestrowani nastêpuj¹cy kandydaci:
Jan Bia³kowski (Nowe Wêgorzynko, lat 50, wy¿sze)
Jan Mazuro (Ginawa, lat 52, wy¿sze)
G³osowanie odbêdzie siê w lokalu wyborczym w Urzêdzie Miejskim
w Wêgorzynie. Przewodnicz¹cym
Komisji Okrêgowej jest Maria Irena
Misiur.
(r)
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By³y wicestarosta
w Zarz¹dzie Dróg

(£OBEZ) By³y wicestrosta powiatu ³obeskiego kolejn¹ pracê znalaz³ ponownie w strukturach starostwa. Do
dalszego etapu og³oszonego przez Zarz¹d Dróg Powiatowych konkursu na
stanowisko wicedyrektora zakwalifikowa³ siê jako jedyny Wies³aw Bernacki. 26 stycznia komisja przeprowadzi³a
rozmowê kwalifikacyjn¹ z kandydatem, w wyniku której od 1 lutego na
stanowisku zastêpcy dyrektora pracowaæ bêdzie by³y wicestarosta. (gp)

Kadrowe
trudnoci
gminy

(WÊGORZYNO) Burmistrz Wêgorzyna og³osi³a konkurs na stanowisko kierownika Wydzia³u Infrastruktury i Nieruchomoci. Oferty mo¿na by³o
sk³adaæ do 19 stycznia. Konkurs nie
wy³oni³ jednak nowego pracownika
urzêdu, poniewa¿ nikt nie z³o¿y³ swojej
oferty. Osoby na to stanowisko poszukiwa³ jeszcze poprzedni burmistrz Wêgorzyna i wszystko wskazuje na to, ¿e problemy kadrowe poprzedniej w³adzy równie¿ bêd¹ udzia³em obecnej ekipy. (gp)
REKLAMA
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Otwarto wietlicê, przedszkole i Plac Edukacyjny
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UNIA W KARWOWIE

(KARWOWO) 26 stycznia br. odby³a siê uroczystoæ symbolicznego
podsumowania dwóch projektów unijnych realizowanych w popegeerowskiej wsi Karwowo w gminie £obez.
Otwarcia wietlicy i Placu Edukacyjnego finansowanych z unijnego projektu
Odnowa Wsi oraz ze rodków gminy
£obez dokona³ burmistrz £obza Ryszard
Sola, w towarzystwie swojego zastêpcy
Ireneusza Kabata oraz pracowników
Urzêdu Miejskiego w £obzie, zaanga¿owanych w realizacjê projektu. W uroczystoci wziêli te¿ udzia³ radni Rady Miejskiej w £obzie, Helena Szwemmer i Bogdan Górecki, którzy w symboliczny sposób odebrali podziêkowania za pracê
Rady na rzecz w/w projektu, w obecnej
i poprzedniej kadencji.
W ramach projektu pod nazw¹ Poprawa infrastruktury wsi Karwowo gm.
£obez z funduszu Odnowa Wsi i rodków gminy £obez wykonano kapitalny
remont istniej¹cej wietlicy (wyk. Zak³ad
Ogólnobudowlany p. Andrzeja liwy),
jednoczenie wyposa¿aj¹c pomieszczenie w nowe meble oraz 2 komputery i laserow¹ drukarkê. Wykonano te¿ nowoczesn¹ ³azienkê uwzglêdniaj¹c¹ potrzeby
osób niepe³nosprawnych. Dodatkowo
zmodernizowano ogrzewanie zastêpuj¹c
uszkodzony piec kaflowy estetycznym
kominkiem (Giga £obez).
Projekt obejmowa³ te¿ budowê placu

edukacyjnego, gdzie wybudowano drewniane zadaszenie z ³awami i sto³ami (materia³, projekt i nadzór budowlany  p. Jan
Piotrowski z Przytoni), a tak¿e postawiono 3 tablice edukacji przyrodniczej (wyk.
Mentor z Po³czyna Zdroju). Na placu
dokonano te¿ nasadzeñ nowych krzewów
i drzewek (p. A. Sêdecki - Taxus £obez).
Powsta³o przyjemne miejsce, gdzie mo¿na w plenerowych warunkach zorganizowaæ relaks przy ognisku lub grillu dla sporej grupy turystów lub lekcje przyrody i
ekologii dla uczniów okolicznych szkó³.
Uroczystoæ otwarcia wietlicy i
placu edukacyjnego zosta³a wzbogacona
o moment symbolicznego otwarcia
przedszkola, finansowanego z unijnego
projektu Ma³e Przedszkole w Ka¿dej
Wsi. Ma³e przedszkole funkcjonuje w
Karwowie od wrzenia 2006 roku. Przez
pierwsze 4 miesi¹ce dzia³a³o jako domowe przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjació³ Karwowa. Dziêki przychylnoci gminnych w³adz przyjêto placówkê przedszkoln¹ do wie¿o
wyremontowanego obiektu wietlicowego (rano - przedszkole, po po³udniu 
wietlica dla starszych dzieci). W ten
sposób pomieszczenie bêdzie dobrze
wykorzystane i zaspokoi potrzeby wielu grup spo³ecznoci wsi. W ramach unijnego projektu Ma³e Przedszkole w Ka¿dej Wsi zakupiono mebelki oraz pomoce
dydaktyczne dla maluchów ³¹cznej war-

toci ok. 8 tys. z³
(realizacja w toku),
a tak¿e finansuje siê
szkolenia i pobory
dla nauczycielki. W
uroczystoci symbolicznego otwarcia przedszkola
wziê³a udzia³ cz³onek Zarz¹du Federacji
Inicjatyw
Owiatowych p.
El¿bieta
Rink
(obecna wójt Marianowa), Prezes
Reczañskiego Towarzystwa Owiatowego pro Educatio p. Maria Wojciechowska, Koordynator lokalny projektu p. Katarzyna Stachañska, p. Joanna Lipska i Katarzyna
S³odziñska z Ma³ego Przedszkola w Siedlicach, Redaktor Naczelna miesiêcznika
Ma³a Szko³a p. Katarzyna Lipka  Szostak, przedstawiciele kilku stowarzyszeñ wiejskich, równie¿ zaanga¿owanych w tym projekcie.
Uroczystoæ otwarcia wietlicy, Placu Edukacyjnego i przedszkola wzbogacona zosta³a nag³onieniem i wizyt¹ Miko³aja z £obeskiego Domu Kultury, któremu paczki pomog³a zorganizowaæ Rada
So³ecka wsi Karwowo. Mieszkañcy wsi
ufundowali te¿ gor¹cy poczêstunek na

placu festynowym dla wszystkich goci,
jednak z powodu bardzo z³ych warunków atmosferycznych ta czêæ imprezy
musia³a zostaæ skrócona. Ca³oæ zosta³a
udokumentowana przez Telewizjê Rega
i nag³oniona w lokalnej kablówce.
Dzieci z przedszkola oraz wietlicy
w Karwowie otrzyma³y od zaproszonych goci mnóstwo prezentów. W podziêkowaniu za zaanga¿owanie w realizacjê w/w projektów So³tys wsi Karwowo p. Bo¿ena Zarecka wrêczy³a dyplomy z symboliczn¹ ma³¹ miote³k¹, a burmistrz £obza Ryszard Sola otrzyma³
prawdziw¹ miot³ê na potwierdzenie
wspólnego dzia³ania oraz jako narzêdzie
do robienia porz¹dków
(r)
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Dobra, dnia 30.01.2007 r.

KOMUNIKAT BURMISTRZA DOBREJ
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania zmiany studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.
Na podstawie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz.
41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz.
319) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Dobra Uchwa³y Nr XLVI/280/
2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania zmiany studium.
Przedmiotem zmiany Studium jest:
1) zmiana sposobu zagospodarowania terenów w obrêbach Bienice, B³¹dkowo,
z przeznaczeniem na cele elektrowni wiatrowych z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹;
2) zmiana sposobu zagospodarowania terenu w obrêbie Grzêzno, z przeznaczenie na cele strefy turystyki i rekreacji;
3) podzia³ wyznaczonej strefy turystyki i rekreacji w obrêbach Tucze i
Dobropole na mniejsze jednostki funkcjonalno - przestrzenne.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce w/w zmian studium.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na pimie w Urzêdzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek
1, 72-210 Dobra - w terminie 21 dni od daty ukazania siê niniejszego og³oszenia.
Wniosek winien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoci której dotyczy.

INFORMACJE

tygodnik ³obeski 30.01.2007 r.

Nowi radni jak starzy - dali, nie pytali

Pieni¹dze na wci¹¿
enigmatyczne stanowisko

(£OBEZ) Pod koniec grudnia radni
powiatu przyznali dotacjê utworzonemu jeszcze w poprzedniej kadencji
przy £obeskim Centrum Turystyki
stanowisku, maj¹cemu s³u¿yæ ci¹ganiu
inwestorów i nawi¹zywaniu kontaktów gospodarczych. Stanowisko to
zajmuje Roman Ciechañski, radny powiatu poprzedniej kadencji, który otrzymywaæ bêdzie na realizacjê wymienionych celów 3200 z³ miesiêcznie.
Gdy w 2005 roku powstawa³o to stanowisko, od razu pojawi³y siê g³osy o
kupieniu opozycji, której przewodzi³
Ciechañski, przez zarz¹d Haliny Szymañskiej. Wiêkszoæ ówczesnych radnych uzna³a jednak, ¿e jego powstanie jest
potrzebne i w ten sposób da³a pracê radnemu. W ubieg³ym roku £obeskie Cen-

trum Turystyki z³o¿y³o przed radnymi
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci. Zabrak³o w nim raportu z korzyci osi¹gniêtych po utworzeniu stanowiska dla by³ego ju¿ radnego. ¯adne takie sprawozdanie
nie pojawi³o siê do tej pory, ale pomimo
tego nowi radni postanowili przeznaczyæ
pieni¹dze na stanowisko, o którego osi¹gniêciach nie wiadomo praktycznie nic.
- W najbli¿szym czasie przeprowadzona zostanie ocena funkcjonowania
£obeskiego Centrum Turystyki, byæ
mo¿e bêd¹ równie¿ jakie korekty organizacyjne. - twierdzi wicestarosta Ryszard Brodziñski. - Je¿eli tworzy siê
jakie stanowisko, to nie likwiduje siê
go z dnia na dzieñ. Je¿eli nie spe³nia ono
swojej roli, to trzeba je zaktywizowaæ,
b¹d zreorganizowaæ.
(gp)

Trzewy poranek

(£OBEZ) W czwartek miêdzy 6:00
a 9:00 rano funkcjonariusze ³obeskiej
Powiatowej Komendy Policji przeprowadzili na terenie £obza akcjê Trzewy poranek, maj¹c¹ na celu skontrolowanie stanu samochodów i kierowców
we wczesnych godzinach rannych. Policjanci skontrolowali 91 pojazdów, za-

trzymali trzy prawa jazdy, a 15 kieruj¹cych ukarali mandatami, w tym piêciu za
brak zapiêtych pasów. Jeden kieruj¹cy
nie posiada³ wa¿nego prawa jazdy, drugi
za, któremu równie¿ odebrano dokumenty, prowadzi³ pomimo zakazu s¹dowego. W czasie kontroli ujawniono tylko
jednego nietrzewego kierowcê.
(r)

Ma³e granty
Banku wiatowego

Ruszy³a nowa edycja Programu
Ma³ych Grantów (PMG) Banku wiatowego. Wszyscy zainteresowani Programem powinni zaplanowaæ przes³anie
swoich aplikacji do 23 lutego 2007 roku.
Program Ma³ych Grantów wspiera
dzia³ania promuj¹ce obywatelskie zaanga¿owanie.
O fundusze mog¹ ubiegaæ siê organizacje z siedzib¹ w Polsce i zajmuj¹ce
siê problemami rozwoju. Pierwszeñstwo bêd¹ mieæ organizacje, które nie
by³y wspierane przez Program w poprzednich latach (organizacje nie mog¹
uzyskaæ wiêcej, ni¿ trzy granty z Programu Ma³ych Grantów w okresie piêciu lat).
Dzia³ania mog¹ obejmowaæ:
- warsztaty i seminaria poszerzaREKLAMA

j¹ce umiejêtnoci i/lub wiedzê z zakresu
obywatelskiego
zaanga¿owania;
- odpowiednie kampanie komunikacyjne, maj¹ce na celu wywieranie wp³ywu
na twórców polityki i wiadczenie
us³ug publicznych;
- innowacyjne dzia³ania w zakresie
tworzenia sieci maj¹cych na celu budowanie potencja³u konkretnego sektora.
Najczêstsze dofinansowanie waha siê
od 3 do 7 tys. USD (kwota maksymalna to USD 15 tys.).
Program Ma³ych Grantów rzadko
finansuje ponad po³owê proponowanego bud¿etu danego dzia³ania. Dane dzia³anie powinno byæ zakoñczone w ci¹gu
jednego roku od daty przyznania grantu.
Wiêcej informacji na stronie:
www.worldbank.org.pl
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Intermed podpisa³ umowê
(RESKO) Intermed ma ju¿
podpisany kontrakt z NFZ. Na jego
podstawie w pi¹tek dosz³o do podpisania umowy dzier¿awnej, zawartej na trzy lata miêdzy likwidatorem ³obeskiego ZOZ  u a dyrektorem Jackiem Kargulem.
- Uzgodnilimy ostatecznie
wszystkie szczegó³y umowy. Zawarto j¹ przy udziale przedstawicieli
zarz¹dów obu powiatów. Zgodzilimy siê na dodatkowy warunek, który uwa¿amy za raczej zbêdny. Zgodzilimy siê na porêczenie w wysokoci jednej raty za czynsz. Wydatek
ten wprowadzimy pod obrady na
najbli¿szej sesji i mam nadziejê, ¿e

rada przystanie na takie rozwi¹zanie.
Skoro ju¿ zaistnia³a umowa, to przyst¹pimy teraz do rozmów z powiatem
stargardzkim na temat przysz³oci
ZOZ  u. Decyzja premiera, nadaj¹ca
tytu³ w³asnoci powiatowi ³obeskiemu jest bowiem zawieszona przez
s¹d administracyjny do czasu rozpatrzenia sprawy. Dlatego te¿ zamierzamy negocjowaæ dalej  twierdzi wicestarosta Ryszard Brodziñski.
Co z zaleg³ymi pieniêdzmi pracowników?
- W pi¹tek spotka³em siê równie¿
z pielêgniarkami. Bêdziemy szukaæ
na tym polu jakiego rozwi¹zania. Te
panie z³o¿y³y siê w pewnym sensie
na ten szpital  dodaje.
(gp)

Pieni¹dze dla wsi
Dotacje na projekty realizowane we wsiach i miasteczkach do 10
tys. mieszkañców, których celem
jest zwiêkszenie aktywnoci
mieszkañców w spo³ecznociach
lokalnych.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpocz¹³ realizacjê - za porednictwem Fundacji Polska Wie 2000
im Macieja Rataja - nowego programu
grantowego Fundacji pn. Program
Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Na Rzecz Terenów Wiejskich.
Celem programu jest pobudzenie
aktywnoci rodowisk i organizacji lokalnych na rzecz rozwoju spo³ecznego,
kulturalnego i owiatach w ma³ych miejscowociach i na wsi.
Projekty konkursowe powinny dotyczyæ inicjatyw obywatelskich w nastêpuj¹cych dziedzinach:
1. owiata
2. ochrona zdrowia i rehabilitacja lecznicza
3. zachowanie i odbudowa dziedzictwa
kulturowego oraz kreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej
na terenach wiejskich, w tym w szczególnoci:
REKLAMA

- rewaloryzacja, renowacja, remont
i adaptacja obiektów zabytkowych tak¿e w zakresie infrastruktury technicznej o walorach atrakcji turystycznej - wraz z ich otoczeniem, na cele kulturalne,
- adaptacja, ochrona i zachowanie
obiektów o znaczeniu symbolicznym
dla kultury (np. pola bitew, miejsca
pamiêci i martyrologii, miejsca kultu)
- zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzie¿¹
i zniszczeniem.
O granty mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe i ich zwi¹zki, w tym
fundacje, stowarzyszenia, organizacje
charytatywne, a tak¿e parafie i lokalne
grupy dzia³ania (LGD).
Maksymalna wysokoæ grantu to
10 tys. z³otych.
Wnioski mo¿na przesy³aæ poczt¹ do 15 lutego 2007 r., na adres:
Fundacja Polska Wie 2000 im.
Macieja Rataja
Al. Reymonta 12 A
01-842 Warszawa
tel. 022 663 78 00
Wiêcej informacji na stronie:
www.efrwp.com.pl/polish/programwio/
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Z ¯YCIA POWIATU
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Jest potrzeba, by skupiæ rolników
Rolnik z wyboru, dobrze
pouk³adana firma
i dowiadczenie w zarz¹dzie
krajowym zrzeszenia
to powa¿ne atuty Jana Maca.
Warto je wykorzystaæ
dla rozwoju naszego powiatu.
Pan Jan Mac jest jednym z kandydatów do ³obeskiej Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Jak
nam powiedzia³, ma pomys³y, dowiadczenie i wiedzê, i chcia³by je wykorzystaæ, bo uwa¿a, ¿e polskie rolnictwo znalaz³o siê w historycznym momencie.
Albo wykorzystamy szanse i nabêdziemy zdolnoci do konkurowania z rolnictwem zachodnim, albo pozostaniemy
krajem peryferyjnym, ze s³ab¹ infrastruktur¹, zapónionymi technologiami. By
sprostaæ wyzwaniom trzeba najpierw
wzmocniæ samorz¹d rolniczy, by móg³
staæ siê partnerem dla rz¹du i innych
podmiotów dzia³aj¹cych na rynku.
Pan Mac mówi o sobie, ¿e jeszcze
bêd¹c w szkole chcia³ byæ rolnikiem. I
zosta³, pomimo, ¿e matka pracowa³a w
szkole, a ojciec by³ kolejarzem. Jednak
mieszkanie na wsi sprawi³o, ¿e syn nie
zosta³ urzêdnikiem. Wychowywa³ siê w
pod widwiñskiej wsi Nielep. Gdy nadarzy³a siê okazja, ju¿ jako 17-latek przej¹³
gospodarstwo od s¹siada, który przekaza³ je przechodz¹c na emeryturê.
REKLAMA

- On mi pomóg³ zrealizowaæ moj¹
pasjê. Bo ta bran¿a to moja pasja. Nie
widzê siebie w innym zawodzie. - mówi,
wspominaj¹c swoj¹ drogê od 12-hektarowego gospodarstwa w Nielepie do obecnej firmy Agromarket, która ma siedzibê
w Wiewiecku ko³o Wêgorzyna. Chyba
nawet nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
taka firma w powiecie istnieje i jest jedn¹
z wiêkszych w bran¿y rolniczej w regionie, a pan Jan Mac pe³ni wysok¹ funkcjê,
bêd¹c cz³onkiem Zarz¹du Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Rolin Oleistych.
Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych
wydzier¿awi³ ziemiê w Naæmierzu i zamieszka³ w £obzie. Dzisiaj jest rolnikiem
i przedsiêbiorc¹ zarazem, uprawiaj¹cym
ziemiê i prowadz¹cym z powodzeniem
firmê handluj¹c¹ nawozami, paliwem,
dysponuj¹c¹ magazynami i transportem,

zatrudniaj¹c¹ oko³o 80 osób. Z dowiadczeñ nabywanych codziennie w tej pracy
i kontaktów z rolnikami i przedsiêbiorcami rodz¹ siê pomys³y.
- Jest potrzeba, by skupiæ rolników z
tego regionu. Po to, by daæ sobie i im
wiêksz¹ szansê. Mówiê o grupie producenckiej, bo takie s¹ trendy na wiecie. Do
takich grup unia dok³ada pieni¹dze i z tego
trzeba skorzystaæ. Nasza firma, Agromarket Wiewiecko, mog³aby byæ zwornikiem takiej grupy. W naszych warunkach
mo¿emy mówiæ o grupie producentów
zbó¿ i rzepaku. Tutaj zaopatruje siê 700800 rolników i innych podmiotów z ca³ego regionu w rodki do produkcji. Dysponujemy rodkami technicznymi i fachow¹
kadr¹, która mog³aby tak¹ grupê obs³u¿yæ; przygotowaæ wnioski pomocowe,
prowadziæ doradztwo i dzia³aæ na rzecz
lokalnego rolnictwa. Jest cz³owiek, który
ma uprawnienia maklerskie, mamy porz¹dnie zorganizowany transport, rozlokowane magazyny. Mo¿emy obs³u¿yæ
kilka powiatów i bylibymy solidnym
oparciem nawet dla du¿ej grupy producenckiej. Bêdzie temat kontraktacji w
nowych warunkach, dodatkowych dop³at do produkcji rolin energetycznych
i to te¿ trzeba wykorzystaæ. My ¿yjemy
z rolnictwa i tak jak ono bêdzie wygl¹da³o
w gminie, w powiecie, tak i my bêdziemy
wygl¹dali. To jest sprzê¿enie zwrotne i tu
trzeba sobie pomagaæ, bo od siebie wzajemnie zale¿ymy. - ocenia Jan Mac.

Dlaczego kandyduje do Izby Rolniczej?
- Przede wszystkim chcia³bym wesprzeæ pomys³y na tworzenie grup producenckich. Dzisiaj, je¿eli powstaj¹, nie
dysponuj¹ ¿adnym kapita³em. S¹ s³abe,
bo nie maj¹ zaplecza, si³y, nie maj¹ niczego. Moim zdaniem powinny powstawaæ
przy istniej¹cych podmiotach, które posiadaj¹ odpowiednie zaplecze i kadrê.
¯eby umieæ z pojawiaj¹cych siê mo¿liwoci skorzystaæ, musi byæ lider, który
jasno i precyzyjnie wyartyku³uje, o co w
tym wszystkim chodzi. Po to trzeba
tworzyæ grupy producenckie, by negocjowaæ z ró¿nymi silnymi podmiotami
na rynku. Dzisiaj rolnik nie maj¹c zaplecza sprzedaje produkcjê po niskich cenach, bo nie ma magazynów, nie ma opanowanych procedur unijnych, jest zupe³nie sam. Nie jest w stanie przewidywaæ ani kontrolowaæ tego rynku. A on
ci¹gle siê zmienia. Niedawno do unii
zosta³a przyjêta Rumunia. Ogromny
kraj o niezwyk³ym potencjale rolniczym
i my musimy siê teraz z nimi cigaæ o
rynki i pieni¹dze. By wygraæ, musimy
iæ razem, mieæ pomys³y i podejmowaæ
nowe inicjatywy. - mówi.
Rolnik z wyboru, dobrze pouk³adana firma i dowiadczenie w zarz¹dzie
krajowym zrzeszenia to powa¿ne atuty Jana Maca. Warto je wykorzystaæ dla
rozwoju naszego powiatu.
Kazimierz Rynkiewicz
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Ponowne wybory
w Dobrej i Resku
(POWIAT) Wbrew wczeniejszym naszym doniesieniom opartym o informacje wojewody zachodniopomorskiego, wybory w
Radowie Ma³ym nie odbêd¹ siê.
Jeszcze 22 stycznia w komunikacie wojewody o spónionych
owiadczeniach maj¹tkowych widnia³a informacja o niez³o¿onym na
czas owiadczeniu przewodnicz¹cego rady Zygmunta B³awzdziewicza.
Dzi wiemy ju¿, ¿e w Radowie wyborów nie bêdzie.
- Radny mia³ czas na z³o¿enie
owiadczenia do 24 grudnia. Tego dnia
nie móg³ jednak tego zrobiæ, bo by³a
niedziela, a po niej wiêta. Termin przesun¹³ mu siê wiêc do 27 grudnia. Tego
dnia wys³a³ swoje owiadczenie, a o
dacie z³o¿enia decyduje data na stemplu pocztowym. Pracownicy biura
wojewody na pocz¹tku le zinterpretowali przepisy.  twierdzi rzecznik
prasowy wojewody Anna Muchla.
Podobnie jest w przypadku burmistrza Reska. Arkadiusz Czerwiñski nie musia³ sk³adaæ owiadczenia
o zawartych przez ¿onê umowach razem ze swoim owiadczeniem. W
chwili wyboru na stanowisko jego
¿ona nie by³a jeszcze zwi¹zana ¿adn¹
umow¹. Zawar³a j¹ póniej i dlatego
te¿ jej owiadczenie burmistrz z³o¿y³
w póniejszym terminie.
Wybory mog¹ jednak nast¹piæ w

Dobrej i Resku. W Dobrej swoich
owiadczeñ na czas nie zd¹¿yli z³o¿yæ
radni Jerzy Smela i Piotr Ga³ka (by³ przewodnicz¹cym rady minionej kadencji).
W Resku za z owiadczeniem o dzia³alnoci gospodarczej swojego mê¿a
spóni³a siê radna Paprocka  Wall.
Ca³a trójka znalaz³a siê na licie podanej
przez urz¹d wojewody 24 stycznia.
Rady maj¹ miesi¹c na podjêcie
uchwa³ o wyganiêciu mandatów.
Je¿eli tego nie zrobi¹, decyzjê o wyganiêciu podj¹æ mo¿e wojewoda.
Jego decyzja te¿ nie bêdzie ostateczna, bowiem zainteresowani maj¹
prawo odwo³aæ siê do s¹du administracyjnego. Ewentualne wybory
zale¿¹ te¿ od decyzji s¹du w sprawie
prezydent Warszawy, która twierdzi,
¿e owiadczenia maj¹tkowego nie
musia³a sk³adaæ. Wszystko jednak
wskazuje na to, ¿e s¹d potwierdzi s³owa premiera i prezydent Warszawy
ponownie stanie do wyborów. Sprawê za przegran¹ uwa¿aj¹ nawet niektórzy politycy PO. W przypadku
radnych, w gminach powy¿ej 20 tys.
mieszkañców na miejsce radnego,
któremu wygas³ mandat wchodzi
kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów po nim w
jego okrêgu. ¯adna z naszych gmin
nie liczy tylu mieszkañców i w ci¹gu
najbli¿szych trzech miesiêcy mo¿e
dojæ do wyborów.
(gp)

Dyrektorzy
otrzymali nominacje

(RESKO) Podczas ostatniej sesji w Resku przewodnicz¹ca rady Barbara Basowska wrêczy³a akty powierzenia stanowiska dyrektor Szko³y
Podstawowej w Starogardzie Wioletcie Pieñczakowskiej i dyrektor
Przedszkola Miejskiego Barbarze Woszczyñskiej.
(gp)

Pose³ PO w £obzie
(£OBEZ) 31 stycznia br. w godz.
15.30 - 17.00 w biurze Platformy Obywatelskiej przy ul. Niepodleg³oci 44 w
£obzie odbêdzie siê spotkanie pos³a Arkadiusza Litwiñskiego z mieszkañcami
£obza. Spotkanie odbywa siê w ramach
dy¿uru poselskiego i ma charakter
otwarty. Od godziny 17.00 pose³ bêdzie
uczestniczy³ w sesji Rady Powiatu. (r)

Kierownik nadal
poszukiwany
(£OBEZ) Robert Dudziec nie podejmie pracy w ³obeskim magistracie. By³y
sekretarz Dobrej nie zg³osi³ siê bowiem
na zaplanowan¹ we wtorek rozmowê
kwalifikacyjn¹. Burmistrz bêdzie wiêc
nadal szuka³ szefa wydzia³u Inwestycji
i Rozwoju Lokalnego i nied³ugo zostanie
og³oszony kolejny konkurs.
(gp)
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Burmistrz Wêgorzyna
przed s¹dem
(WÊGORZYNO) 5 marca po
raz pierwszy w historii powiatu
³obeskiego, burmistrz jednej z
jego gmin stanie przed s¹dem w
charakterze oskar¿onego.
Pod koniec grudnia Prokuratura
Okrêgowa w Szczecinie z³o¿y³a w
S¹dzie Rejonowym w £obzie akt
oskar¿enia, skierowany przeciwko
burmistrz Wêgorzyna Gra¿ynie Karpowicz. Akt oskar¿enia zawiera dwa
zarzuty. Jeden z nich zarzuca by³ej i
obecnej burmistrz niegospodarnoæ
i nara¿enie gminê na straty w wyniku
przekazania 90% akcji nale¿¹cego do
gminy Bud  Domu na rzecz spó³ki
Mont - Stal. Udzia³y te mia³y byæ
przekazane po zani¿onej cenie i naraziæ to mia³o gminê na straty w kwocie
159 tys. z³. Drugi zarzut dotyczy prowadzenia budowy bez wydanego
pozwolenia. Wêgorzyñski przedsiêbiorca Mariusz S. zak³ada³ owietlenie w Po³chowie bez wymaganego
zezwolenia. Instalacjê zak³ada³ na
zlecenie gminy i dlatego te¿ zarzut
ten dotyczy burmistrz Wêgorzyna.
Trzeci zarzut dotyczy³ przekazania aportem ziemi w Po³chowie na
rzecz spó³ki Bioetanol. Wed³ug skar¿¹cych by³ych radnych, Gra¿yna
Karpowicz przekazuj¹c spó³ce

otrzyman¹ od ANR dzia³kê narazi³a
gminê na straty. Ziemiê t¹ bowiem
gmina otrzyma³a od Agencji na cele
zwi¹zane z dzia³alnoci¹ komunaln¹,
nie za pod inwestycje i wkrótce po
tym agencja wyst¹pi³a do gminy o
odszkodowanie, które ta musia³a
zap³aciæ. Prokuratura Okrêgowa potwierdzi³a czêciowo ten zarzut.
Umarzaj¹c jednak ten punkt aktu
oskar¿enia stwierdzi³a jednoczenie, ¿e zarzut o niegospodarnoæ i
nara¿enie gminy na straty nie jest w
pe³ni uzasadniony.
- Prokuratura Okrêgowa uwa¿a,
¿e gmina po przekazaniu dzia³ki firmie Bioetanol, mo¿e za jaki czas
odnieæ wymierne korzyci finansowe.  twierdzi rzecznik Prokuratury
Okrêgowej Ma³gorzata Wojciechowicz.  Gmina wesz³a bowiem w posiadanie udzia³ów, które zwa¿ywszy
na rozwijaj¹cy siê w Polsce rynek
biopaliw, przynieæ mog¹ w 2013
roku zyski w postaci dywidend z
posiadanych udzia³ów.
Gra¿yna Karpowicz odpowiadaæ
wiêc bêdzie przed ³obeskim s¹dem za
prowadzenie budowy bez pozwolenia i niegospodarnoæ przy przekazywaniu zewnêtrznej firmie udzia³ów
w gminnej spó³ce.
(gp)

Gminie zostan¹
najgorsze mieszkania
(£OBEZ) Burmistrz £obza w
swojej przedwyborczej kampanii
zapowiedzia³ przejêcie w bezporedni zarz¹d gminy mienia komunalnego.
Zawarta z Administratorem
umowa o zarz¹dzanie obowi¹zywaæ
ma do koñca roku. Rozpocz¹³ siê
równie¿ proces wyprzeda¿y mieszkañ najemcom. Poprzednia rada
podjê³a pod koniec kadencji uchwa³ê pozwalaj¹c¹ na udzielenie nawet
99% bonifikaty przy sprzeda¿y
mieszkañ. Zasób gminy pod koniec

Policjanci mog¹
sprawdziæ autobusy
(POWIAT) Rozpoczynaj¹ce siê
w³anie ferie wi¹¿¹ siê równie¿ z wyjazdami dzieci. Jak co roku Komenda Powiatowa Policji informuje, ¿e jest gotowa sprawdzaæ, na wezwanie rodziców
stan autobusów wo¿¹cych dzieci. W
tej sprawie wystarczy zadzwoniæ do
komendy w £obzie
(r)

2007 roku mo¿e byæ wiêc mniejszy.
Do tej pory do gminy nap³ynê³o ju¿
osiemnacie wniosków o wykup, a
wiceburmistrz podpisa³ juz piêæ aktów notarialnych.
- Nie mo¿emy jeszcze mówiæ o konkretnych rozwi¹zaniach, jakie zostan¹
wdro¿one po przejêciu przez nas zarz¹dzania nad mieniem komunalnym.
Musimy mieæ wiadomoæ, ¿e w naszych rêkach pozostanie zasób, do
którego bêdziemy musieli sporo dok³adaæ. Czêci lokali nie uda siê nam
sprzedaæ.  mówi³ w pi¹tek podczas
spotkania z mediami burmistrz Ryszard Sola.  Bêd¹ to zapewne lokale
o najgorszym stanie technicznym.
Gmina stara siê wykonaæ kroki wspomagaj¹ce mieszkañców. W niektórych lokalach brakuje jeszcze toalet.
W ubieg³ym roku gmina wyda³a du¿o
na poprawê stanu zasobu mieszkaniowego. W tym roku równie¿ planujemy spore wydatki na ten cel. Wiemy, ¿e nasz zasób jest i bêdzie niewystarczaj¹cy w stosunku do potrzeb
mieszkañców. St¹d nasz plany zwi¹zane z budow¹ mieszkañ.
(gp)

INFORMACJE
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Smoki wrêczone

(£OBEZ) Halina Szymañska z
Supersmokiem.
W sobotê w lokalu Retro przy
ulicy Drawskiej wrêczono nagrody
starosty powiatu ³obeskiego. Na
sali oprócz licznie zgromadzonych
powiatowych samorz¹dowców i lokalnego establishmentu pojawi³ siê
równie¿ wiceprzewodnicz¹cy sejmiku zachodniopomorskiego Zygmunt Dziewguæ. W tym roku program imprezy poszerzono o wrêczenie Supersmoka.
Jako pierwsz¹ wrêczono nagrodê w kategorii rozwój gospodarczy.
Tu zabrak³o poprzedniego zwyciêzcy, dlatego te¿ nagrodê wrêczy³
przewodnicz¹cy kapitu³y konkursu
Ryszard Sola (wiceprzewodnicz¹cy
rady powiatu). Smoka za osi¹gniêcia
gospodarcze otrzyma³ dyrektor
³obeskiego Nowamylu
Leszek
Kaczmarek.
Za osi¹gniêcia w dziedzinie owiaty nagrodê starosty otrzyma³a Maria
Sêkowska, zg³oszona przez burmistrza Reska, nauczycielka reskiego
gimnazjum.
Smoka za dzia³alnoæ spo³eczn¹
otrzyma³a Zofia Jezierska - Baumgardt, so³tys Gostomina, radna Radowa Ma³ego.
Kategoria kultura i sztuka mieci³a w tym roku tylko dwie nominacje.
Nominowano do niej ma³¿eñstwo
Czes³awa i Lidiê Szawiel oraz Renatê
Czerwiñsk¹. Smoka przyznano Renacie Czerwinskiej, za³o¿ycielce
szko³y tanecznej w Resku.
Ostatnia kategoria, dotycz¹ca
sportu i kultury fizycznej by³a najbardziej oblegana i zg³oszono do
niej a¿ siedem kandydatur. Smoka
sportowego otrzyma³ Kazimierz Mikul, cz³onek Powiatowego Szkolnego Zwi¹zki Sportowego w £obzie
oraz Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego Olimp w £obzie.
Po wrêczeniu nagród starosta
powiatu wrêczy³ nagrodê supersmoka by³ej starocie powiatu ³obeskiego, radnej sejmiku zachodniopomorskiego Halinie Szymañskiej.
Swoj¹ nagrodê przyzna³a obecna na gali telewizja Rega. Nagrodê
Superobiektywu Roku otrzyma³a
Bo¿ena Zarecka, so³tys Karwowa,
radna £obza, za³o¿yciel Stowarzyszenia Przyjació³ Karwowa, szef fundacji wiêto Radoci.
Po gali rozpoczê³a siê nieoficjalna czêci imprezy.
(gp)
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Halina Szymañska

Kazimierz Mikul ze Smokiem
za dzia³alnoæ sportow¹

Maria Sêkowska
uhonorowana
za dzia³alnoæ owiatow¹

Leszek Kaczmarek
- Smok za osi¹gniêcia
gospodarcze

Bo¿ena Zarecka
otrzymuje Superobiektyw
z r¹k swojego mê¿a

Renata Czerwiñska
nagrodzona
za dzia³alnoæ kulturaln¹
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OG£OSZENIA DROBNE

Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
n Pilnie potrzebne mieszkanie w
£obzie 1 lub 2 pokojowe, parter lub
1 piêtro, tel. 600 265 547
n Sprzedam mieszkanie 75mkw 2
piêtro, w centrum £obza. Cena do
uzgodnienia Tel. 668 555 810, 091
397 52 48.
n Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter gara¿ w³asnociowy na domek do remontu, ewentualnie
kupiê domek do 120 000z³.
Tel. 091 397 34 97, 601 065 102

INNE
n Sprzedam przyczepê gasstronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

NIERUCHOMOCI
n Wynajmê lokal u¿ytkowy w gryficach ul. D¹bskiego. Tel. 663 500
800.

Dajesz og³oszenie do jednej
gazety a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.
MOTORYZACJA
n Sprzedam Golf IV 1988/1999
dwie poduszki, wspomaganie,
centralny zamek, alarm, ABS. Tel.
504 531 068, 880 547 037.
n Sprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

NIERUCHOMOCI
n Kupiê dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ od 700mkw do 1000mkw przy
ulicy Szymanowskiego. Tel. 668
555 810
n Sprzedam dom wolnostoj¹cy o
pow. 1000 mkw, £obez ul. Sienkiewicza 6. Tel. 608 374 497

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

US£UGI
n Projekty budowlane, inwentaryzacje,kierowanie budowy, adaptacje,kosztorysy, prowadzenie formalnosci urzedowych. Tel. 888 412 931
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Vi d e o f i l m o w a n i e . Te l . 0 6 0 5
732 267.
REKLAMA

INNE

n Sprzedam psy rasy owczarek niemiecki 5 miesiêczne z rodowodem,
rodzice na miejscu. Cena 350 z³.
Tel. 604 911 055, 696 593 304

n Boksery - szczeniêta sprzedam.
Tel. 697 580 517
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
REKLAMA
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HISTORIA LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W £OBZIE
(CZ. II)

Abiturienci ³obeskiego liceum w
latach 1947  1954.
LO 47: Romuald Andrzejewski,
Zygmunt Bebko, W³adys³aw B³aszczyk, Maria Dymek, Stanis³aw Ignasiak, Halina Marsza³, Michalina Marsza³, Helena Przybylska, Stefania Szad³owska, W³odzimierz ledziñski.
LO 48: Zygmunt Adamowicz, Izabela Baranowska, Alfons B³awdziewicz, Halina Bylczyñska, Katarzyna
Kidziak, Irena Kowalczyk, Romuald
Kozicki, Jerzy Mielecki, Rudolf Miêtus, Józef Przybylski.
LO 49: Stanis³aw B¹k, Zbigniew
Con, Czes³aw Cyunel, Halina Grucha³a, Romuald Hankiewicz, Zdzis³aw Horodnica, Helena Krupa, Kazimierz Lis, Tadeusz £ysakowski,
Maria Nakonieczna, Czes³aw Olszewski, Józef Strobel, Jerzy Terlecki, Alina Woropajew.
LO 50: Wincenty Alenowicz, Irena Bulaszewska, Bogdan Cyunel, Les³aw Kopacki, Tadeusz Kopacki, Maria Lipiñska, Andrzej ³abu, Mieczys³aw Okrój, Józef Palukiewicz, Aleksander Syk, Boles³aw Szmygin, Krystyna Weiss, Janina Wo³kowska,
Wojciech ¯ebrowski, Jerzy ¯urawski.
LO 51: Feliks Adamonis, Leon
Ka³³aur, Andrzej Koz³owski, Henryka £aski, Ryszard Muszalski, Alfons
Nowak, Teresa Nowak, Kazimierz
Obuchowski, Halina Opuchlik, Stanis³aw Pawlak, Barbara Paw³owska,
Janusz Paw³owski, Stanis³aw Pioterek, Wies³awa Redzik, Czes³aw Salwerowicz, W³adys³aw Sko³ucki,
Krystyna Umiastowska, Janusz
Wasiak, Józef Wieczorek.
LO 52: Jan £uczyk, Bronis³aw
£uksza, Zofia Marcinkiewicz, W³adys³aw Miecznikowski, Andrzej
Mielczarek, Ryszard Pokomeda,
Regina Pop³awska, Krystyna Post,
Romuald Puzyrewski, Roman Raciborski, Zdzis³aw Skoczeñ.
LO 53: Emil Baku³a, Krystyna Banda, Ludmi³a Biska, Helena Ciencioruk,
Janina Krzyszycha, Micha³ £uksza,
Czes³aw Maczan, Zofia Olifierowicz,
Janina Paprocka, Józefa Parchimowicz, Melania Protasiewicz, Irena

Przyjemko, Janina Puchalska, Aniela
Romanowska, Miros³awa Zdanowicz,
Teresa ¯urawska.

siñska, dramatycznego i recytatorskiego  Krystyna Jakubiak i Józef
Hebal. Zarz¹dzeniem w³adz wy¿szych

LO 54: Regina Alenowicz, Barbara Andrzejewska, Anastazja Bodnar,
Teresa Ho³owacz, Helena Korzeniewska, Antonina Kulik, Larysa Kumiñska, Stanis³aw Malicki, Maciej Mielczarek, Janina Milewicz, Danuta Paprocka, Andrzej Pyka, Andrzej Salwerowicz, Krystyna Sa³acka, Tomasz
Szturomski, Weronika Ta³an, Jadwiga
Zaniewska.
Rok szkolny 1954/55 rozpoczyna szko³a pod kierownictwem szóstego z kolei dyrektora, Damiana Ciska.
Nauczyciele: Zdzis³aw Cesarz, Tadeusz Gocimiñski, Krystyna Jakubiak,
Józef Hebal, Mieczys³aw Redlich, Janina Jasiñska, Józef Sochacki. Kierownikiem internatu by³ Józef Sochacki oraz Krystyna Jakubiak jako wychowawczyni. Wychowawcami zostaj¹: VIII  Józef Hebal, IX  Józef
Sochacki, X  Zdzis³aw Cesarz, XI 
Damian Cisek. Pojawiaj¹ siê dwa nowe
przedmioty, logika i nauka o konstytucji. Opiekunem ZHP zostaje Mieczys³aw Redlich, LP¯  Józef Sochacki, SKS  Zdzis³aw Cesarz, TPPR 
Krystyna Jakubiak, SKO  Janina Jasiñska, SKOW  Józef Hebal. Opiekunem ko³a fotograficznego zosta³ Józef
Sochacki, fizyczno-chemicznego 
Józef Sochacki, sportowego  Zdzis³aw Cesarz, strzeleckiego  Józef
Sochacki, modelarskiego  Janina Ja-

wycofano modlitwê uczniów przed
lekcjami, wprowadzaj¹c w zamian
apele szkolne (meldunki, piew). Sprawy apeli by³y poruszane na wielu radach pedagogicznych. 5 listopada
1954 r. na Radzie Pedagogicznej wród
wielu zagadnieñ zaciekawi³ mnie zapis:
Nastêpnie zosta³o omówione zachowanie siê uczniów w szkole i poza
szko³¹, a mianowicie: a) sposób tañczenia niektórych uczniów i uczennic nie jest w³aciwy, nale¿y zwalczaæ
to, b) ubiór niektórych uczniów
i uczennic nie licuje z godnoci¹
ucznia. Uczesanie równie¿ pozostawia wiele do ¿yczenia ( ) [nauczyciel  red.] przypomnia³, ¿e nie mo¿emy zabroniæ m³odzie¿y, dziewczynkom, robienia ondulacji, ale powinnimy wyt³umaczyæ rodzicom niew³aciwoæ tego. Kolejna RP by³a powiêcona pe³nej obecnoci uczniów
w czasie Dni Wiosennych w szkole.
M³odzie¿y przys³ugiwa³y dni wolne
od zajêæ lekcyjnych, a mimo to w szkole zorganizowano obowi¹zkowe zajêcia rekreacyjne, prace spo³eczne. [W
kociele by³y w tym czasie rekolekcje
 red.]. 21. XI. 1954 r. odby³y siê wybory do rad klasowych, a póniej do
szkolnej rady rodziców. Maria Romañczuk kierowa³a pracami szkolnej Rady
Rodziców, cz³onkami komitetu byli
Pan Ta³an i Pan Puchalski. Józef Hebal

w dniach 2-6 czerwca zaplanowa³
wycieczkê do Warszawy. Do klasy XI
uczêszcza³o 17 uczniów, wszyscy zdali maturê. Maturzyci: Danuta Dolna,
Danuta Gogoliñska, Waldemar Go³êbiowski, Henryk Jaremko, Henryk Kidziak, Krystyna Kosowska, Aleksander Krawczyk, Roman Kuczma, Irena
£ukaszek, Albert Mi³aszewski, Anna
Modrzejewska, Maria Nowak, Jerzy
Nowicki, Stanis³aw Szymanek, Maria
Wieczorek, Krystyna Zadroga, Miros³awa Zienkiewicz. Wyró¿niono wybitn¹ polonistkê Krystynê Zadrodn¹.
Andrzej Krawczyk bra³ udzia³ w ogólnopolskich mistrzostwach SKS
w Krynicy. Józef Opuchlik na zawodach LZS zdoby³ I m. w pchniêciu kul¹
i IV m. w skoku wzwy¿. Brak funduszy
uniemo¿liwia³ wyjazdy m³odzie¿y na
zawody. W maju odby³y siê Dni Ksi¹¿ki i Prasy przygotowane przez Józefa
Hebala. M³odzie¿ zbiera³a z³om, nasiona dêbu i buka, bra³a udzia³ w wykopkach ziemniaków w PGR Dalno.
Rok szkolny 1955/56. Dyrektorem by³ Jerzy Golec. Oprócz niego pracuje 10 nauczycieli: Zdzis³aw Cesarz,
Stanis³aw Baliñski, Damian Cisek, Helena Cygan, Boles³aw Janeczek, Wiktor Kutkiewicz, Marian Ma³ecki, Mieczys³aw Redlich, Bronis³awa Sichel,
Henryk W³odarczyk. Kierownikiem
internatu by³ Zdzis³aw Cesarz, wychowawcami Bronis³awa Sichel i Jerzy
Golec. Przewodnicz¹cym Rady Rodziców by³ Jerzy Czerniawski; w radzie
by³a Pani Joñczyk. Oprócz spraw nauczania i wychowania du¿¹ wagê
przywi¹zywano do zagro¿enia niewybuchami, odszczurzaniem oraz zwiêkszaj¹cych siê gwa³townie zachorowañ na grulicê. W kinie Rega rozpoczêto kolejny Festiwal Filmów Radzieckich. Abiturienci: Czes³aw Alenowicz, Katarzyna Choma, Ryszard
D³ugo³êcki, Danuta Dubicka, Maria
Gogoliñska, Elfryda Juncewicz, Maria
Klassen, Marianna Krumplewska,
Józef Krzywonos, Danuta Liñczuk,
Anna Michalczyszyn, Maria Mroczkowska, Antoni Palukiewicz, Iwona
Sichel, Teresa Snarska, Stanis³aw Witwicki, Walentyna Zió³kowska. Rada
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Pedagogiczna wyró¿ni³a Mariê Klassen, Walentynê Zió³kowsk¹, Katarzynê Chomê i Czes³awa Alenowicza.
Rok szkolny 1956/57. Dyrektor
Jerzy Golec pe³ni³ swoje obowi¹zki do
31 stycznia 1957 roku. Po nim funkcjê
dyrektora obj¹³ W³odzimierz Manik.
Zdzis³aw Cesarz by³ kierownikiem internatu, wychowawczyni¹ by³a Maria
Kieszczyñska - Warzecha od lutego
do³¹czy³ W³odzimierz Manik. Nauczyciele: Zdzis³aw Cesarz, Mieczys³aw
Redlich, Bronis³awa Sichel, Damian
Cisek, Józef Kordelas, Miros³awa
Kieszczyñska, Irena Cisek, Maria Manik. Pierwszym zastêpc¹ dyrektora zosta³ Mieczys³aw Redlich. Kó³ko krajoznawcze i kó³ko taneczne prowadzi³a
Bronis³awa Sichel, biologiczne - Damian Cisek, SKS - Zdzis³aw Cesarz,
matematyczne - Józef Kordelas, opiekun ZMP - Mieczys³aw Redlich. 1 lutego W³odzimierz Manik zostaje dyrektorem szko³y. W rocznicê wiêta
Konstytucji 3 maja uczniowie masowo opucili lekcje, Rada Pedagogiczna bardzo ostro potraktowa³a
uczniów. Do matury przyst¹pi³o
11 uczniów. Egzaminatorem jêz. polskiego by³a Anna Sabatowa, asystentem Bronis³awa Sichel, egzaminatorem z matematyki by³ Andrzej Zimny,
asystentem Józef Kordelas. Pisemne
matury by³y 20 i 21 maja, ustne rozpoczê³y siê 3 czerwca. Maturê zdali: Wies³aw Czerniawski, Jerzy Gierasimczyk,
Antoni Gutkowski, Miko³aj £owkiet,
Józef Opuchlik, W³adys³aw Szeligowski. W Gdañsku Józef Opuchlik zdoby³ mistrzostwo Polski juniorów
w skoku wzwy¿.
Rok szkolny 1957/58. Dyrektorem by³ W³odzimierz Manik. Nauczyciele: Damian Cisek, Edward Kitowski,
Bronis³awa Sichel, Bronis³aw Po³etek,
Anna Sabat, Irena Cisek, Mieczys³aw
Redlich, Zdzis³aw Cesarz, Rozalia
Gens, Ryszard Matlêga, Zimny, Damian Cisek. Kierownikiem internatu
by³a Maria Manik, wychowawcami
Bronis³awa Sichel i Zdzis³aw Cesarz.
Oprócz przydzia³u godzin lekcyjnych
nauczyciele zostaj¹ opiekunami: harcerstwa  Damian Cisek, kó³ka krajoznawczego  Mieczys³aw Redlich,
biologicznego  Damian Cisek, SKS 
Zdzis³aw Cesarz, fotograficzne 
Edward Kitowski, kó³ko imprezowe 
Anna Sabatowa, matematyczne 
Rozalia Gans, SKO  Irena Cisek, biblioteka  Bronis³aw Po³etek. Pracami
Rady Rodziców kierowa³ Stefan Baj i
Pani Daszkiewicz. Do matury dopuszczono 18 uczniów, zda³o j¹ 11. Wród
niedopuszczonych by³ uczeñ, wybitny matematyk, który w szkole spêdzi³
6 lat, maturê zda³ w Resku. Maturzyci: Franciszek Ingot, Timos Kiechajas, Janina Maciejewska, Henryk
Michnik, Pawe³ Muszyñski, Edward
Pietrusewicz, Alina Rakowska, Nikos
Salcydis, Zofia Sammler, Wies³awa Sikora, Teresa Wysocka. Edward Daszkiewicz zosta³ mistrzem Polski junio-

SZKO£A
rów w rzucie dyskiem w Przemylu.
Rok szkolny 1958/59. Dyrektor
Klinger kierowa³ zespo³em, w którym
z poprzedniego roku zosta³a Bronis³awa Sichel i Bronis³aw Po³etek. Nowi
nauczyciele: Zofia Ho³owicka, Stefan
Ho³owicki, Jan Bryczkowski, Wincenty Ciuma, Tadeusz Klinota, Andrzej
Mielczarek, Zenon Waruszewski, El¿bieta Jarzyñska. Kierownikiem internatu zosta³ Stefan Ho³owicki, obowi¹zki wychowawców pe³nili: Bronis³awa Sichel, Jan Bryczkowski, Wincenty Ciuma, Zenon Waruszewski, od
listopada 58 r. Wincentego Ciumê zast¹pi³a El¿bieta Jarzyñska. Wychowawcy klas: VIII  Stefan Ho³owicki,
VIII  Wincenty
Ciuma, IX  Zofia Ho³owicka,
X  Bronis³aw
Po³etek, XI 
Bronis³awa Sichel. Samorz¹d
Uczniowski pracuje pod opiek¹
Bronis³awa Po³etka (na zdjêciu).
Funkcjonuj¹ 3 dru¿yny harcerskie
w szkole, powstaje zastêp Jungów.
Harcerze projektuj¹ budowê przystani nad Reg¹. Rozpoczynaj¹ budowê.
Nie przypuszczaj¹, ¿e 3 lata póniej
w czasie wakacji przez £obez przep³ynie kajakami z grup¹ m³odzie¿y
m³ody krakowski biskup. W szkole
dzia³a ZMS, SKS, SFBS, 40-osobowa
orkiestra dêta, kó³ko m³odych konstruktorów, kó³ko filologiczne, kó³ko
przyrodnicze, chór. Zespó³ dramatyczny przygotowa³ sztuki: Panna
W³ocianka Puszkina, Jubileusz
Czechowa, Dziurdziowie Orzeszkowej. Stefan Ho³owicki by³ kierownikiem internatu, gdzie przebywa³o 25
uczniów liceum. W Szczecinie na
¯akinadzie w zawodach lekkoatletycznych Leszek Kolada zaj¹³ trzecie
miejsce, Wies³aw Zagubieñ VI,
a Postlep IX miejsce. 18 uczniów
Rada Pedagogiczna dopuci³a do matury, któr¹ zda³o 13 m³odych ludzi.
Abiturientami byli: Kazimierz Andrzejewski, Krystyna Bazerewska,
Irena Dmytryszyn, Maciej Guzowski,
Cecylia Herkt, Danuta Jatczak, Kazimierz Juncewicz, Aniela Ko³acz, Aldona Nowicka, Maria Potocka, Anna
Grablis, Danuta Radyno, Edmund
Smulski, Ryszard Rusowicz, Wies³aw
Zagubieñ, Maria Zbanyszek, Ryszard
Zbrzeny Stanis³aw Zienkiewicz.
W dniach 8-10 czerwca odby³y siê
pisemne matury. Zakoñczenie roku
szkolnego odby³o siê w kinie Rega.
Po czêci oficjalnej uczestnicy obejrzeli film Zadzwoñcie do mojej ¿ony.
Przewodnicz¹cym Komitetu Rodzicielskiego by³ Stefan Baj.
Rok szkolny 1959/60. Dyrektorem szko³y by³ Antoni Klinger, jego
etatowym zastêpc¹ zosta³ Bronis³aw
Po³etek. Nauczyciele: Zofia Ho³owicka, Stefan Ho³owicki, Sabina ManiakBil, Henryk Skowron, Bronis³awa Si-

chel, Aleksander Winiewski, Jan
Bryczkowski, Wincenty Ciuma, Zenon Waruszewski, Ludwika Guriew,
Jan Makowski, Tadeusz Kaszuba,
Janina Pietuch. Kierownikiem internatu by³ Stefan Ho³owicki, wychowawcami byli Zofia Ho³owicka i Bronis³aw Po³etek. Decyzj¹ Kuratora
Okrêgu Szkolnego szko³a zosta³a
przekszta³cona w Szko³ê Podstawow¹ i Liceum Ogólnokszta³c¹ce.
Wzorem setek podobnych sta³a siê
jedenastolatk¹ i uzyska³a miano
12 noszone na tarczach uczniowskich. Na wniosek Rady Pedagogicznej z dnia 2. 10. 59 r. oraz z wnioskiem
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Komitetu Rodzicielskiego z dnia 18.
10. 59 r. Kuratorium uznaje Szko³ê
Podstawow¹ i Liceum Ogólnokszta³c¹ce za szko³y bez nauczania religii
pismem z Kuratorium 16 marca 1960 r.
Leszek Kolada zosta³ br¹zowym medalist¹ mistrzostw Polski
juniorów w rzucie dyskiem w Poznaniu. M³odzie¿ skupiona w ZMS
bierze udzia³ w Centralnych Zawodach Walterowskich w Sanoku
i zajmuje I miejsce w Marszu Szlakiem gen. Karola wierczewskiego. Dzia³aj¹ trzy dru¿yny ZHP skupiaj¹ce 47 cz³onków. Cdn.
Opracowa³ Henryk Musia³

RECYTOWAÆ KA¯DY MO¯E,
TROCHÊ LEPIEJ, TROCHÊ GORZEJ 

(RESKO) 16 stycznia 2007
roku w Gimnazjum w Resku
odby³ siê Ma³y Konkurs Recytatorski, którego organizatorem
by³a p. Halina Szatkowska, a w
którym wziê³o udzia³ 11
uczniów. Ka¿dy z recytatorów
przedstawi³ wybrany wiersz
oraz fragment prozy.
Jury, w sk³ad którego wchodzi³y panie: Alicja Paw³owska,
Tatiana Muszyñska, Maria
Podio oraz  jako obserwator Teresa Kijakowska, mia³o za zadanie wybraæ najlepszych
W konkursie wziêli udzia³
weterani jak i debiutanci. Mimo
wszystko rywalizacja by³a niezwykle zaciêta. Pierwszy raz w
konkursie wystartowa³a Patrycja
Wierzchnicka z IIIe, która podzieli³a siê z nami swoimi wra¿eniami:
- To by³ mój debiut. Konkurencja by³a ogromna. Ka¿dy
mówi³ inaczej, na swój sposób.
Stres siêga³ granic mojej wytrzyma³oci. Mylê, ¿e by³o to
spore dowiadczenie i na pewno mi siê przyda.
Pani Paw³owska, przewodnicz¹ca jury, przed wrêczeniem dyplomów powiedzia³a:
- Dyskusja nad wy³onieniem
zwyciêzców by³a bardzo burzliwa. Niektóre utwory bardziej
mnie wzruszy³y, inne mniej. Nie-

których s³ucha³am z wielk¹ przyjemnoci¹, innych z mniejsz¹.
Dobór repertuaru na pewno nie
by³ przypadkowy.
Natomiast pani Kijakowska
doda³a:
- Poezja dla uczniów jest bardzo wa¿na, bardzo j¹ prze¿ywaj¹.
Proza w wykonaniu uczestników
konkursu wypad³a ciekawie,
zw³aszcza jej ró¿norodnoæ. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e panie z jury s¹
zadowolone z poziomu konkursu.
Komisja po d³ugiej naradzie
og³osi³a wyniki. Do nastêpnego
etapu mog³y przejæ tylko trzy
osoby. Jednak wybór by³ tak
trudny, ¿e jury uhonorowa³o wyró¿nieniem cztery osoby! S¹ nimi:
Ola Mucha IIc  opiekun p.
Teresa Kijakowska
Kasia Hawryluk Ia  opiekun
p. Teresa Mielniczek
Ewa Szawdenis IIe  opiekun
p. El¿bieta Kuc
Krystyna Przygocka Ia 
opiekun p. Teresa Mielniczek
To w³anie one bêd¹ reprezentowa³y nasz¹ szko³ê w dalszych eliminacjach, które odbêd¹
siê ju¿ 14 lutego 2007 r. w Bibliotece Miejskiej w Resku. Gratulujemy wyró¿nionym i ¿yczymy powodzenia!
Ewa Szawdenis,
Gimnazjum w Resku.
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Przybie¿eli do
Pamiêtaj, bêd¹ ludzie smutni,
Opuszczeni, niepotrzebni nikomu
Nikt z nimi s³owa nie zamieni,
Nie zaprosi do swego domu 
Przybie¿eli do
klasy Vc, Szko³y Podstawowej w
Resku, gocie.
O tej Wigilii mylelimy od dawna.
Chcielimy, aby by³a inna inna  czyli
jaka?
Du¿a? Tradycyjna? Klasowa?
Zdecydowalimy, ¿e zaprosimy rodziców i dzieci ze Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Niepe³nosprawnoci¹
Intelektualn¹, Ruchow¹ i z Autyzmem w
Radowie Wielkim.
Przygotowania zaczê³y siê na pocz¹tku grudnia. Po opracowaniu scenariusza spotkania ustalilimy, jak bêdzie
wygl¹da³ jego przebieg i kto bêdzie odpowiedzialny za poszczególne punkty.
Dzieñ klasowej Wigilii zbli¿a³ siê wielkimi krokami! By³y ju¿ gotowe zaproszenia dla rodziców, w³asnorêcznie przygotowane prezenty dla zaproszonych goci, bileciki z wierszami  sentencjami,
piêknie udekorowana sala lekcyjna, sianko, bia³e obrusy i by³ ogromny zapa³
do pracy, do spotkañ, do tego, by
wszystko wypad³o jak najlepiej!
I nadszed³ 21 grudnia. Wszyscy od
rana ¿yli jednym pytaniem: Czy siê
uda ?
O godzinie 11.00 przyjechali nasi
gocie z terapeutkami z Radowa Wielkiego, nieco póniej pojawili siê rodzice,
pani dyrektor Bo¿ena Tomecka.
Zaczê³o siê spotkanie. By³y kolêdy,
³amanie siê op³atkiem, wiersze, historia
pojawiaj¹cych siê na naszych sto³ach potraw, symbolika wi¹t Bo¿ego Narodzenia, konkurs: Co to za kolêda?. Jednak
najwa¿niejszym punktem Wigilii okaza³o
siê wspólne wykonanie kutii. Nasi mali
gocie z Radowa spisali siê znakomicie i
pomogli nam w tym trudnym zadaniu.

Nie oby³o siê oczywicie bez pysznych pierogów, uszek, barszczyku, ciast
i s³odyczy, ale najsmaczniejsza okaza³a siê wykonana wspólnymi si³ami kutia.
Do kolêdowania w³¹czyli siê rodzice. Niestety, przyszed³ czas po¿egnania Wigilia zakoñczy³a siê wrêczeniem
gociom prezentów.
Swoimi umiejêtnociami gry na gitarze mog³a pochwaliæ siê Ola Kondrat i
Grzesiek Strojny, recytacj¹: ¯aneta

Grzesiak, Katrin Popielarz, Karolina
Kulczewska, Ewelina Czaja, Karol Kulczewski, zdolnociami wokalnymi Ewelina Duczyñska, tradycje bo¿onarodzeniowe zaprezentowali: Sandra Smoliñska, Paulina luz, Magda Mucha, And¿elika Nagórna, Bartek Kulpa, Patryk
Pude³ek, Marcin Cyunel, Marcin Mucha, za konkurs odpowiedzialny by³
Mateusz Cha³upka, za stronê techniczn¹
Przemek Woniak, Dawid Kwietniew-

ski, Bartek Czechowicz i Dawid Wyrzykowski.
Dziêkujemy rodzicom za pomoc w
przygotowaniu Wigilii. Kolegom z Radowa ¿yczymy Wszystkiego co Najlepsze i Najkolorowsze w Nowym 2007
roku. Mamy nadziejê, ¿e to spotkanie
nie bêdzie ostatnim.
Ma³gorzata Urbañska, wychowawczyni klasy V b Szko³y Podstawowej w
Resku.

trycznej i c.o., a tak¿e wymieniono
posadzki, wyremontowano ciany.
Kuchnia zosta³a wyposa¿ona w nowoczesny sprzêt kuchenny. Pomieszczenia po remoncie s¹ jasne, przestronne i
przede wszystkim czyste. Wykonane
prace znacznie poprawi¹ jakoæ pracy

przy przygotowaniu posi³ków dla
przebywaj¹cych tam dzieci.
Remont kuchni by³ kolejnym etapem dostosowania Domu Dziecka do
wymaganych standardów. Planowane
s¹ kolejne prace zmierzaj¹ce do pe³nej
standaryzacji obiektu.

Nowa kuchnia w Domu
Dziecka w Zajezierzu
(ZAJEZIERZE) Po przejêciu przez
Powiat £obeski Specjalnego Orodka
Szkolno-Wychowawczego okaza³o siê,
¿e budynek, w którym siê mieci - stary
pa³ac - jest w bardzo z³ym stanie technicznym. Dzieci tam mieszkaj¹ce nara¿one by³y na wiele niebezpieczeñstw:
wypadaj¹ce okna, odpadaj¹ca farba ze
cian, popêkane pod³ogi. Wobec takich
braków wypracowano plan remontu tej
placówki. Poza podstawowymi pracami polegaj¹cymi np. na malowaniu
cian, wymieniono pokrycie dachowe
oraz stolarkê okienn¹ w ca³ym budynku. Zakupiono sprzêt komputerowy i
telewizyjny do sal dzieciêcych.
We wrzeniu 2005 r., po przejêciu
przez Dom Dziecka budynku po
SOSW, pomieszczenia w znacznej czêci zosta³y dostosowane do warunków
wymaganych w takiej placówce. Wychowankowie mieszkaj¹ w pokojach 2

 8 osobowych wyposa¿onych w funkcjonalne meble. Ka¿da grupa ma swoj¹
³azienkê i toaletê, a tak¿e wietlicê posiadaj¹c¹ nowoczesny sprzêt multimedialny, u³atwiaj¹cy wychowankom naukê oraz przyjemne spêdzanie czasu
wolnego. Osobne pomieszczenie przeznaczone jest na naukê w³asn¹.
Kolejne prace remontowe nast¹pi³y
w roku 2006. W ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006
zosta³ zrealizowany projekt dostosowuj¹cy pomieszczenia kuchenne do
wymaganych standardów Unii Europejskiej. Pozyskano dotacjê na realizacjê projektu w kwocie 110 000 z³.
£¹czna wartoæ inwestycji to
150 526,72 z³.
Wykonane zosta³y roboty budowlane polegaj¹ce na czêciowej wymianie
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elek-
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Turniej tenisa sto³owego w Dobrej
(DOBRA) W sobotê, 27 stycznia, w sali gimnastycznej szko³y
podstawowej w Dobrej rozgrywano mecze w ramach turnieju tenisa sto³owego. W zawodach rozgrywanych w trzech kategoriach
wiekowych: szko³y podstawowe,
gimnazja, kategoria Open, wystartowa³o 24 zawodników. Rozegrano ³¹cznie ponad 40 pojedynków, stoj¹cych czêsto na bardzo
wysokim poziomie.
Dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum udzia³ w turnieju by³
znakomitym sprawdzianem przed
startem w zawodach regionalnych,
które czekaj¹ naszych zawodników.
W kategorii szko³a podstawowa
zwyciê¿y³ Adam Lech, przed Grzegorzem Skorupskim
i Adamem Podemskim. Wród
gimnazjalistów wygra³ Wojtek Guniczak, który wyprzedzi³ Krystiana
Awgula i Mateusza Dzierbickiego.
W kategorii Open zwyciê¿y³ Jaros³aw Jaszczuk, a za nim uplasowali
siê Emil Kamiñski i Damian Dzierbicki. Dla najlepszych zawodników turnieju wrêczono puchary, medale i
dyplomy, a wszyscy zawodnicy
mogli korzystaæ z poczêstunku. Organizatorami turnieju byli: powiatowy organizator sportu LZS Arkadiusz Siwiñski oraz UKS Arbod,
UKS Gimnazjum i Urz¹d Miejski w
Dobrej.
Prezes UKS ARBOD
Janusz £ukomski

Wyrok

Sygn. akt II K 702/06 Ds. 132/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskie
dnia 28 grudnia 2006 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel Protokolant: Katarzyna Weso³a, Przy udziale As. Prokuratora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia
28.12.2006 r. sprawy

Mariana Jana Czerecha,

s. Edwarda i Wandy z d. Feja, ur. 20 czerwca 1953 r. w Resku;
oskar¿onego o to, ¿e w dniu 23 padziernika 2006 r. o godzinie
16.10 na drodze publicznej nr 152 Resko  Starogard, gm. Resko
kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci, wyra¿aj¹cym siê
zawartoci¹ 1,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o
czyn z art. 178 a par 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Mariana Jana Czerecha uznaje za winnego pope³nienia
zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 w zw.
z art. 34 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 10 (dziesiêciu) miesiêcy
ograniczenia wolnoci zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej
kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu Miejskiego w Resku w wymiarze 30
(trzydzieci) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oci.

Wyrok

Sygn. akt II K 623/06 Ds. 1088/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia
28 grudnia 2006 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna Weso³a Przy udziale As.
Prokuratora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 28.12.2006 r. sprawy przeciwko

Przemys³awowi Pyrze

s. Piotra i Marii z d. Szopa, ur. 02.09.1965 r. w Szczecinie, oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 8 wrzenia 2006 r. o godzinie 18.50 w miejscowoci Chwarstno, gm.
Wêgorzyno na drodze publicznej kierowa³ samochodem osobowym marki
MITSUBISHI o nr rejestracyjnym ZLO K 048 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿onej wynikiem 0,85 mh/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj.
o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Przemys³awa Pyrê uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego
mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 wymierza mu karê grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki
w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego wiadczenie pieniê¿ne
w wysokoci 50 (piêædziesi¹t) z³otych na rzecz Fundacji Edukacji i techniki
Ratownictwa Edura w Warszawie;
III. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
IV. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od
dnia 8 wrzenia 2006 r.;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973
r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 100 (sto) z³otych.
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Wyrok

Sygn. akt II K 696/06 Ds. 1320/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej
Polskie dnia 28 grudnia 2006 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny
w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna
Weso³a, Przy udziale As. Prokuratora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia
28.12.2006 r. sprawy przeciwko

Wojciechowi Wies³awowi
Robakowi

s. Wies³awa i Stefanii z d. Skonieczna, ur. 20.01.1969 r. w P³otach, oskar¿onego
o to, ¿e w dniu 23.10.2006 r. oko³o godziny 18.40 w Resku na ul. Kociuszki, nie
stosuj¹c siê do wyroku S¹du Rejonowego w £obzie II Wydzia³ Karny, sygn.
akt II K 578/04, orzekaj¹cego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów w ruchu l¹dowym na okres 4 lat, kierowa³ rowerem bêd¹c
w stanie nietrzewym, wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,43 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, tj. o czyn z aart 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw.
z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Wojciecha Wies³awa Robaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw.
z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karê roku pozbawienia wolnoci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, art. 70 par. 1 pkt 1 kk, art. 72 par. 1 pkt
5 kk i art. 73 par. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat zobowi¹zuj¹c go do powstrzymania siê od nadu¿ywania alkoholu i oddaje go w tym
czasie pod dozór kuratora;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskar¿onego karê grzywny
w wysokoci 70 (siedemdziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 6
(szeciu) lat;
V. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 50 (piêædziesi¹t) z³otych na rzecz Fundacji Edukacji i
Techniki Ratownictwa Edura w Warszawie;
VI. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VII. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
23.06.1973 r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 250 (dwiecie
piêædziesi¹t) z³otych.

Wyrok

Sygn. akt II K 713/06 Ds. 1313/06, Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 28 grudnia 2006 r. S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w
sk³adzie; Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel, Protokolant: Katarzyna
Weso³a, Przy udziale As. Prokuratora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia
28.12.2006 r. sprawy przeciwko

Krzysztofowi Bardachowi

s. Kazimierza i Józefy z d. Dybowska, ur. 15.02.1967 r. w Goleniowie, oskar¿onego o to, ¿e w dniu 20.10.2006 r. oko³o godziny 17.40 w miejscowoci B³¹dkowo kierowa³ samochodem osobowym marki SUZUKI nr rejestracyjny ZLO
EO21 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,80
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Krzysztofa Bardacha uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza
mu karê grzywny w wysokoci 100 (stu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskar¿onego wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 50 (piêædziesiêciu) z³otych na rzecz Fundacji Edukacji i
Techniki Ratownictwa Edura w Warszawie;
IV. Na postawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie wyroku w prasie lokalnej;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973
r. o op³atach w sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu
Pañstwa koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 100 (sto) z³otych.
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Kradzie¿ w pracy

(£OBEZ) 22 stycznia w
£obzie przy ul. Rolnej z
szatni piekarni Dro¿d¿yk
nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y telefonu komórkowego Nokia 6020, wartoci 300 z³, nale¿¹cego do
Ma³gorzaty R.

Komórka zniknê³a
w Lumpexie

(STAROGARD) 20
stycznia w Starogardzie
£obeskim, w barze Lumpex nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego marki Nokia
6610i. Straty w kwocie 320 z³
poniós³ Janusz D.

Polizgi

(WIEWIECKO) 23
stycznia o godz. 12:20 w
Wiewiecku Marek K. kieruj¹c samochodem marki Ford
Transit nie dostosowuj¹c
prêdkoci do panuj¹cych
warunków
drogowych
wpad³ w polizg, w wyniku
czego pojazd dachowa³.
(GINAWA  WIEWIECKO) 23 stycznia o godz. 9:00
na drodze Ginawa-Wiewiecko Stanis³aw K. kieruj¹c samochodem marki Renault 19
jad¹c na liskiej nawierzchni
w kierunku Wêgorzyna straci³ panowanie nad pojazdem
doprowadzaj¹c do zderze-

INFORMACJE - POLICJA 997

nia z jad¹cym z przeciwnego
kierunku samochodem marki Skoda Oktavia, kierowanym przez Romana B.
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Okradli gminê

(DOBROPOLE) 22
stycznia w rejonie miejscowoci Dobropole Stanis³aw
D., Henryk M. i Pawe³ P. dokonali kradzie¿y drewna z
trzech powalonych przez
wiatr dêbów. Straty w kwocie ponad 250 z³ poniós³
Urz¹d Miejski w Dobrej.

Przejecha³a
po karoserii

(WÊGORZYNO) 23
stycznia o godzinie 20:15 na
ulicy Nowy wiat w Wêgorzynie Beata B. w trakcie
wykonywania manewru cofania z pod posesji samochodem OPEL KADET zahaczy³a o zaparkowany samochód SEAT nale¿¹cy do
Bogus³awa L .Zarysowaniu
uleg³a karoseria pojazdu
SEAT.

Kradzie¿ pod sklepem

(£OBEZ) 23 stycznia
oko³o godz. 20:00 w £obzie
na parkingu przed sklepem
NETTO, nieznany sprawca
dokona³ kradzie¿y telefonu
komórkowego marki NOKIA
6020 pozostawionego w
otwartym samochodzie VW
Transporter. Straty w kwocie 300 z³ poniós³ Zenon Q.

NAPROMILOWANI
(£OBEZ) 23 stycznia o
godz. 1:40 £obzie na ul. Niepodleg³oci, Daniel R. kierowa³ motorowerem, znajduj¹c siê w stanie po spo¿yciu alkoholu (0,33 promila).

(£OBEZ) 24 stycznia
oko³o godz. 6:55 w £obzie na
ul. Spokojnej, Florian K. kierowa³ samochodem Renault
Laguna znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,97).

OSOBA POSZUKIWANA
Komenda Powiatowa Policji w £obzie poszukuje listem
goñczym Zdzis³awa Choiñskiego s. Franciszka i Wandy,
ur. 22.03.1960 r., zam. Karwowo
26/2 gm. £obez.
Wszelkie informacje prosimy kierowaæ do Komendy Powiatowej Policji £obez ul.
Wojska Polskiego 2.
Telefony kontaktowe:
Dy¿urny jednostki:
091 56 15 511
Poszukiwania osób:
091 56 15 542
Lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji: 997 (112).

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 brzmia³o: Czas robi swoje, a ty?
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Maria Szylinowicz (£obez), Karolina P³ocka
(£obez), Maria Tylikowska (£obez), Zofia Janicka (£obez), Antonina Kaczmarek
(Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo), El¿bieta Maciejewska (£obez), Justyna
Ko³odziejczyk (£obez), Lucyna Kêdzierska (£obez), Teresa Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Maria Tylikowska z £obza.

Gratulujemy.
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HUMOR
TYGODNIA

Do apteki wpada blady, dr¿¹cy ch³opiec:
- Czy ma pani jakie rodki przeciwbólowe?
- A co ciê boli ch³opcze?
- Jeszcze nic, ale ojciec w³anie ogl¹da moje wiadectwo.
***
Skoki spadochronowe w jednostce wojskowej.
Porucznik mówi do szeregowego F¹fary:
- Szeregowy F¹fara to jest spadochron. Kiedy wyskoczycie z samolotu, to poci¹gnijcie za t¹ linkê,
wtedy otworzy siê spadochron. Jeli spadochron
siê nie otworzy to poci¹gnijcie za drug¹ linkê. Jeli
to nie podzia³a to poci¹gnijcie za trzeci¹ linkê. A
jeli to nie podzia³a, to macie w kieszeni instrukcjê
obs³ugi.
F¹fara wyskoczy³ z samolotu i chce otworzyæ spadochron. Poci¹ga za pierwsza linkê i nic, poci¹ga
za drugê linkê i nic, poci¹ga za trzeci¹ linkê i nic.
Wyjmuje instrukcjê obs³ugi i czyta:
- Ojcze nasz który jest w niebie...
***
M³ody mê¿czyzna opowiada adwokatowi:
- Otrzyma³em premiê wyjazdu na weekend do
dowolnej miejscowoci. Zadzwoni³em wiêc do
¿ony: Kochanie, czy chcesz pojechaæ ze mn¹ do
Acapulco?
- I co odpowiedzia³a ¿ona? - pyta adwokat.
- Och, to cudownie! A kto mówi?
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HUMOR
TYGODNIA

Projekt prawa prasowegi wg.
Adama Michnika.

1. Wolno pisaæ o tym, o czym pisze
Gazeta Wyborcza.
2. Nie wolno krytykowaæ Gazety
Wyborczej.
3. Gdyby by³y jakie w¹tpliwoci,
mo¿na zadzwoniæ do redaktora
Adama Michnika.
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