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Pobity mieszkaniec Dalna walczy o ¿ycie

Skatowany
na do¿ynkach

(£OBEZ) Tak jak dwa lata temu, tak i niestety w
tym roku do¿ynki mia³y swój tragiczny w skutkach
fina³. W 2005 roku w czasie gminnych do¿ynek w Dalnie brutalnie pobity zosta³ Przemys³aw Kmetyk z
£obza. Na ostatnich do¿ynkach ofiar¹ m³odocianych
³obeskich bandytów sta³ siê 19  letni Jan Rokosz z Dalna. Ch³opak le¿y teraz z powa¿nymi obra¿eniami
g³owy w szpitalu na ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Jego ¿ycie jest w dalszym ci¹gu w powa¿nym
stopniu zagro¿one.
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Listy zamkniête
- czas na dyskusje
Grzegorz Paciorek

Z drugiej strony

W ubieg³¹ rodê skoñczy³ siê
termin rejestrowania kandydatów
do parlamentu. Przygotowane przez
lokalne struktury polityczne kandydatury mog¹ zaskoczyæ. Zaskakuje
przede wszystkim wysokie miejsce
kandydatki Samoobrony, radnej
powiatu El¿biety Pileckiej, która
znalaz³a siê a¿ na szóstym miejscu
na licie partii w okrêgu nr 41. Zastanawia równie¿ wystawienie
dwóch kandydatur przez PSL w
£obzie. Do Sejmu kandyduje Micha³ Kar³owski (miejsce 8) i Mieczys³aw Fojna (miejsce 14). Wystawienie dwóch kandydatur znacznie
os³abia szanse na wejcie którego z
nich do parlamentu. Szanse, które i
tak przecie¿ s¹ niewielkie, je¿eli
chodzi o ka¿dego z wystawionych w
powiecie kandydatów. Przy tej ordynacji wyborczej kandydaci z ma³ych orodków nabijaj¹ jedynie

g³osy kandydatom z pierwszym
miejsc na listach. Potwierdzi³a siê
kandydatura Ryszarda Brodziñskiego, startuj¹cego z listy PO i Haliny
Szymañskiej z PiS. Kandydatka PiS
znalaz³a siê jednak na 10 miejscu na
licie, zamiast zapowiadanego
wczeniej miejsca 9. Jedyn¹ organizacj¹, która nie wystawi³a tu kandydata jest LPR. W lokalnej strukturze
partii nast¹pi³ chyba roz³am, bowiem jeden z jej najaktywniejszych
cz³onków Antoni Moroz prawdopodobnie poprze w tych wyborach PiS.
Kolejn¹ ciekawostk¹ jest wystawienie w tych wyborach przez LiD
kandydatury m³odego radnego powiatu Paw³a Bota z Wêgorzyna, nie
bêd¹cego cz³onkiem ¿adnej partii.
Rzecz to zastanawiaj¹ca, zwa¿ywszy na to, ¿e jeszcze parê lat
temu lokalna lewica by³a w zasadzie najsilniejsz¹ tutaj organizacj¹ polityczn¹. Teraz za nie
znalaz³ siê wród by³ych cz³onków SLD ¿aden kandydat i LiD
zdecydowa³ siê na wystawienie
osoby z bardzo ma³ym jeszcze
dowiadczeniem politycznym.

Mo¿na mniemaæ, ¿e na naszym
szczeblu najciekawsza mo¿e staæ
siê kampania miêdzy Halin¹ Szymañsk¹ a Ryszardem Brodziñskim.
Oboje kandydaci, ze wzglêdu na
wspó³pracê w przesz³oci, nie bêd¹
raczej prowadziæ w stosunku do siebie kampanii agresywnej, ale ró¿nice w pogl¹dach miêdzy nimi wynik³y wyranie choæby przy okazji
likwidacji £CT.
Byæ mo¿e dobrym pomys³em
by³oby zorganizowanie publicznej
debaty miêdzy naszymi lokalnymi
kandydatami. Debaty, która dotyczy³aby nie tylko lokalnych bol¹czek (od tego s¹ przecie¿ samorz¹dy), ale i pomys³ów naszych kandydatów na podatki, ubezpieczenia
emerytalne, s³u¿bê zdrowia, nasz¹
rolê w unii itd. Nasi kandydaci na
pos³ów powinni przecie¿ orientowaæ siê nie tylko w lokalnych sprawach, ale i w tematach dotycz¹cych
narodu, który chc¹ przecie¿ reprezentowaæ. Je¿eli tak nie jest, to kandydowanie tylko po to by spe³niæ
rolê zaj¹czka wiadczy o stosunku do wyborców.

Podtrzymywanie z³udzeñ na temat
ZOZ-u i szpitala w Resku zdejmuje
ze wszystkich odpowiedzialnoæ
za fatalny stan s³u¿by zdrowia

Kazimierz Rynkiewicz
Wiadomoæ o tym, ¿e s¹d uzna³
racje powiatu stargardzkiego w sporze z powiatem ³obeskim o mienie
ZOZ-u nie jest niczym zaskakuj¹cym.
Ka¿dy uwa¿ny obserwator tego sporu
zdawa³ sobie sprawê, ¿e jak bierze siê
aktywa, to trzeba wzi¹æ równie¿ pasywa. Nawet jak dziedziczymy dom po
przodkach, to równie¿ z jego zad³u¿eniem, je¿eli na nim ci¹¿y. Mamy prawo odmówiæ przyjêcia takiego spadku, ale jak ju¿ chcemy mieæ ten dom,
to z wszelkim inwentarzem. Tego prawa nie wymyli³ Leszek Miller ani
nawet komuna. To prawo jest du¿o
wczeniejsze i nale¿y do osi¹gniêæ
zachodniej cywilizacji. Mylenie, ¿e
mo¿na je obejæ - niestety - ju¿ do
wschodniej.
Ok³amywanie siebie i innych w tej
kwestii zablokowa³o racjonalne dzia³ania wokó³ ZOZ-u i szpitala w Resku
i doprowadzi³o problem do zapaci.
Dzisiaj nikt nie chce przyznaæ siê do

pope³nionegob³êdu, bo trzeba by ludziom powiedzieæ prawdê i wzi¹æ
odpowiedzialnoæ za stan s³u¿by zdrowia w powiecie ³obeskim. A jest on
fatalny miêdzy innymi z powodu tamtych zaniedbañ i braku decyzji. Nie ma
ca³odobowych dy¿urów lekarskich w
£obzie, nie ma specjalistów, nie ma
rtg, nie ma m³odych lekarzy, którzy
przewietrzyli by ³obeski wiatek.
W tej stagnacji cierpi¹ pacjenci,
bo musz¹ jedziæ do widwina, Reska, Drawska Pomorskiego lub Gryfic. Albo leczeni na wrzody ¿o³¹dka
umieraj¹ na raka.
Kto kiedy stwierdzi³, ¿e najgorsz¹ decyzj¹ jest brak decyzji i sprawa ³obeskiej s³u¿by zdrowia po raz
tysiêczny który tam potwierdza tê
star¹ prawdê. Szpital trzeba by³o braæ,
gdy powsta³ powiat i gdy d³ug oscylowa³ w granicach 1-2 mln z³. Brak decyzji i jej odwlekanie to obecny stan
zad³u¿enia i dekapitalizacja maj¹tku
ZOZ-u i stan s³u¿by zdrowia w powiecie. Jednak jeszcze gorsze wydaje siê
podtrzymywanie z³udzenia, ¿e to nie

nasza wina, tylko onych - Stargardu,
Millera, Eskimosów, a teraz zapewne
s¹du, który wyda³ tak¹ decyzjê. Podtrzymywanie tego z³udzenia zdejmuje ze wszystkich odpowiedzialnoæ za
ten stan rzeczy. Nie wspomnê o tych,
którzy z takiego stanu rzeczy czerpi¹
korzyci i maj¹ siê wrêcz dobrze, w
przeciwieñstwie do pacjentów.
Nie wiem, co z tym wszystkim
zrobi obecny starosta Antoni Gutkowski, czy bêdzie siê znowu odwo³ywa³, by przeci¹gn¹æ sprawê poza
swoj¹ kadencjê, czy te¿ podejmie
zdecydowane kroki. Pokusa, by nic
nie zmieniaæ, mo¿e byæ wielka, bo de
facto nie ma siê na g³owie tego problemu, gdy¿ zosta³ przez poprzedników zrzucony na pacjentów. Nie ma
nawet wydzia³u w starostwie, który
mia³by w nazwie zdrowie, wiêc nie
trzeba siê nim zajmowaæ. Wiêc mo¿na problem zostawiæ, niech gnije,
byleby nie mierdzia³o. Ale te¿ mo¿na problem potraktowaæ z ca³¹ odpoweiedzialnoci¹ przynale¿n¹ stanowisku i po prostu zmierzyæ siê z nim.
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Pobity mieszkaniec Dalna walczy o ¿ycie

Skatowany na do¿ynkach
(£OBEZ) Tak jak dwa lata
temu, tak i niestety w tym roku,
do¿ynki mia³y swój tragiczny w
skutkach fina³. W 2005 roku w czasie gminnych do¿ynek w Dalnie
brutalnie pobity zosta³ Przemys³aw Kmetyk z £obza. Na ostatnich do¿ynkach ofiar¹ m³odocianych ³obeskich bandytów sta³ siê
19-letni Jan Rokosz z Dalna. Ch³opak le¿y teraz z powa¿nymi obra¿eniami g³owy w szpitalu na ulicy
Unii Lubelskiej w Szczecinie. Jego
¿ycie jest w dalszym ci¹gu w powa¿nym stopniu zagro¿one.
Do zajcia dosz³o 23 wrzenia w
czasie zabawy do¿ynkowej na starym boisku w £obzie w godzinach
21:45  22:00. Bawi¹cego siê na imprezie 19-latka i jego 15-letniego
kolegê zaczepi³o czterech m³odych
ludzi. M³odszy kolega Jana uciek³ i
schowa³ siê za murkiem. Dosz³o do
bójki, w której udzia³ wziêli dwaj z
nich: 15-letni Damian P. i 17-letni
Kamil M. Gdy Damian P. zacz¹³
przegrywaæ z pomoc¹ pospieszy³
mu m³odszy kolega. Jan powalony
zosta³ na ziemiê i otrzyma³ od m³odszego napastnika kopniaka w g³owê. Wówczas walcz¹cych rozdzieli³y dwie, nieznane jak dot¹d, kobiety. Pobity Jan Rokosz chcia³ zg³osiæ
siê razem z kobietami na policjê, ale
te jednak odmówi³y i odesz³y. Jan
wróci³ do Dalna.
- Chcia³am z nim od razu jechaæ
na pogotowie, ale obra¿enia nie wyda³y mi siê powa¿ne  mówi Jadwiga Rokosz, matka pobitego ch³opaka.  Obudzi³ siê w nocy z bólem
g³owy. Da³am mu rodek przeciwbólowy. Nie widzia³am powiêkszonych renic i wydawa³o mi siê, ¿e
jest wszystko w porz¹dku. Rano,
REKLAMA

mimo ¿e bola³a go g³owa chcia³ jechaæ do szko³y. Uczy siê w technikum w Bydgoszczy. Myla³ ju¿ o
maturze, chcia³ równie¿ uczyæ siê
dalej i pójæ na studia, mia³ plany.
Rozmawia³ o nich z siostr¹. Ból g³owy by³ jednak coraz mocniejszy,
zacz¹³ potrójnie widzieæ  dodaje.
Ch³opak trafi³ na pogotowie,
gdzie lekarz stwierdzi³ podejrzenie
urazu g³owy w postaci krwiaka ródczaszkowego. Ch³opak zosta³ przetransportowany mig³owcem do Szpitala Klinicznego
w
Szczecinie.
Tam natychmiast poddano go operacji. Jan nadal le¿y na
intensywnej
terapii, oddycha przez
r e s p i r a t o r,
jest nieprzy-

tomny; wyst¹pi³ równie¿ obrzêk
mózgu. Ch³opak walczy o ¿ycie.
- Pisalicie kiedy, o tym, ¿e
dzieci z miasta atakuj¹ dzieci z wiosek  kontynuuje zrozpaczona matka.  Tak nie powinno byæ. Ja ju¿ im
wybaczy³am. Nie chcê siê mciæ.
Chcê tylko by mój synek z tego
wyszed³...
Uda³o nam siê równie¿ skontaktowaæ ze wiadkiem pobicia.
- Zaczêli nas zaczepiaæ  mówi
15-letni Bartosz C.  Zupe³nie bez
powodu. Odeszlimy. Zaczepili nas
drugi raz. Janek zacz¹³ siê biæ z tym
starszym. Wtedy ten m³odszy przewróci³ go na ziemiê i kopn¹³ w g³owê. Wydaje mi siê, ¿e zaczepili nas
bo jestemy z Dalna. Ju¿ wczeniej
s³yszelimy od kolegów, ¿e jaka

grupka poluje na ch³opaków z naszej wioski  dodaje.
Tego samego dnia matka zawiadomi³a policjê. Policjanci, korzystaj¹c z pomocy kolegi Janka, wieczorem dokonali zatrzymania obu
sprawców. Obaj przyznali siê do
pobicia. Ka¿dy z nich stara siê teraz
umniejszyæ swoj¹ rolê. Byæ mo¿e
decyduj¹cy cios zada³ Damian P.
Nie jest to jednak takie oczywiste,
bowiem drugi sprawca uderzaj¹c
Jana Rokosza w g³owê dozna³
z³amania, wczeniej ju¿ kontuzjowanej rêki. Starszy z nich
trafi³ ju¿ do aresztu w Nowogardzie, m³odszy zosta³
skierowany przez S¹d Rodzinny w £obzie do
schroniska w Szczecinie.
Siedemnastolatkowi grozi od dwóch do dziesiêciu
lat wiêzienia. M³odszy w
razie wyroku skazuj¹cego
trafi do zak³adu poprawczego. Obaj oprócz zarzutu pobicia z dokonaniem
powa¿nego uszczerbku na
zdrowi maj¹ równie¿
zarzut o niczym
nieuzasadnion¹ napaæ
chuligañsk¹.
Zdarzenie
mia³o miejsce
przy zejciu na
stare boisko, na oczach ludzi, bawi¹cych siê na do¿ynkach. Oprócz,
wspomnianych dwóch kobiet nikt
nie zareagowa³ i nie stan¹³ w obronie zaatakowanego, a bójkê musia³o
widzieæ wiele osób. Trudno jeszcze
mówiæ o nale¿ytym zabezpieczeniu
imprezy. Prokuratura ³obeska jak na
razie nie zajmuje siê t¹ spraw¹ pod
tym k¹tem, jednak nie wyklucza zainteresowania siê organizacyjn¹
stron¹ do¿ynek. Prokuratura prosi
równie¿ o kontakt wiadków zdarzenia, szczególnie za dwie kobiety, które rozdzieli³y walcz¹cych.
W ca³ej sprawie uderza przede
wszystkim jedno - na oczach t³umu
mo¿na zostaæ zakatowanym i nikt
nie zareaguje, a przecie¿ takie imprezy maj¹ integrowaæ.
(gp)
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Sprawa maj¹tku ZOZ i szpitala w Resku

S¹d uchyli³ decyzjê premiera

(POWIAT) W ubieg³y pi¹tek
warszawski Wojewódzki S¹d
Administracyjny wyda³
orzeczenie w sprawie skargi
wniesionej przez powiat
stargardzki. Za¿alenie
dotyczy³o decyzji premiera
RP, przekazuj¹cej mienie
likwidowanego ZOZ-u
powiatowi ³obeskiemu.

pojawiæ siê uzasadnienie decyzji
s¹du. Mo¿na ju¿ jednak domylaæ siê
przyczyn takiego postanowienia.
Byæ mo¿e s¹d uzna³, ¿e nie mo¿na
zabieraæ maj¹tku, pozostawiaj¹c
powiat z d³ugiem, wygenerowanym
w³anie na tym maj¹tku. Prawdziwe
przyczyny takiej decyzji poznamy w

ci¹gu najbli¿szych tygodni  s¹d ma
bowiem miesi¹c na wydanie uzasadnienia. Jak poinformowa³ nas sekretarz powiatu ³obeskiego Grzegorz
Wasilewicz, zarz¹d powiatu po zapoznaniu siê z uzasadnieniem rozpatrzy mo¿liwoæ odwo³ania siê od
postanowienia s¹du.
(gp)

Cech Rzemios³ Ró¿nych
w £obzie
organizuje kurs

Mistrza Sprzeda¿y
oraz kurs BHP.
Bli¿sze informacje
tel. 091 397 09 94

W wyniku tej decyzji d³ug pozosta³ jednak w powiecie stargardzkim,
jako organie za³o¿ycielskim jednostki. To w³anie by³o g³ówn¹ przyczyn¹ za¿alenia wniesionego przez
zarz¹d stargardzkiego starosty Waldemara Gila. Gdy sprawa trafi³a do
s¹du, zarówno wykonanie decyzji
premiera jak i proces likwidacji uleg³y zawieszeniu.
Pi¹tkowe orzeczenie s¹du w
Warszawie przyznaje racje argumentom stronie skar¿¹cej, uchylaj¹c decyzjê premiera. W ci¹gu kilkunastu najbli¿szych dni powinno

Okrad³, szanta¿owa³ i pobi³
(PRZYTOÑ) 21 wrzenia oko³o godz. 17:30
w Przytoni 37-letni
Ireneusz O. pobi³,
Ryszarda G., w wyniku
czego poszkodowany
dozna³ z³amania ma³ego palca lewej d³oni i
uszkodzenia ma³¿owiny usznej.
Sprawcê zatrzymano, a S¹d Rejonowy w £obzie, na wniosek Pro-

kuratury Rejonowej, zastosowa³
wobec Ireneusza O. rodek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesiêcy.
Areszt wobec sprawcy okaza³
siê uzasadniony wobec poprzednich
czynów Ireneusza O. wobec poszkodowanego. Ireneusz O. od miesi¹ca dos³ownie znêca³ siê nad Ryszardem G.
30 sierpnia ukrad³ mu telefon
komórkowy, warty oko³o 350 z³.
Tego samego dnia za¿¹da³ od okradzionego 100 z³ w zamian zza telefon. Dzieñ póniej ponowi³ ¿¹danie,
gro¿¹c jednoczenie po³amaniem
r¹k i nóg. 1 wrzenia za¿¹da³ ju¿ 200
z³. Gdy poszkodowany nie zgodzi³

siê na zap³acenie, na jaki czas da³
mu spokój. 21 wrzenia Ireneusz O.
za¿¹da³ tym razem jeszcze dwóch
telefonów komórkowych, mniejszej
wartoci. Tego samego dnia, nie
uzyskawszy wspomnianych przedmiotów, pobi³ swoj¹ ofiarê. Sprawcy grozi od 6 miesiêcy do 8 lat pozbawienia wolnoci.
(gp)

TYGODNIK W INTERNECIE - www.tygodniklobeski.go.pl; e-mail: tygodniklobeski@wp.pl

Str. 6

INFORMACJA

Gimnazjalista zabójca
skazany na 15 lat
(£OBEZ) W kwietniu ubieg³ego roku gmin¹ wstrz¹snê³a wieæ
o zabójstwie dokonanym przez
piêtnastoletniego ucznia ³obeskiego gimnazjum. Niedawno, 13
wrzenia 2007 roku, nieletni zosta³ skazany na 15 lat pozbawienia wolnoci.
By³o to w Wielk¹ Sobotê.
Sprawca Adam M. z Przemys³awia
pchn¹³ dwa razy no¿em 49-letniego
Leszka S. z Klêpnicy, bo ten stan¹³
mu na przeszkodzie do swojego
mieszkania. Nieletni po usuniêciu
przeszkody ukrad³ telewizor. Ranny
Leszek S. zlekcewa¿y³ ranê prze³yku i po kilku dniach zmar³ w szpita-

lu, do którego trafi³ za póno. Zanim
ostatecznie ustalono, ¿e przyczyn¹
mierci by³a zadana no¿em rana,
podejrzany o zabójstwo Adam chodzi³ normalnie do szko³y, bo ³obeski
s¹d mu na to pozwoli³.
13 wrzenia w S¹dzie Apelacyjnym zapad³ ostateczny wyrok w tej
sprawie. Wczeniej S¹d Okrêgowy
w Szczecinie skaza³ go na 25 lat
wiêzienia, ³agodz¹c jednoczenie
wyrok do 15 lat pozbawienia wolnoci. Prokuratura Rejonowa w
£obzie z³o¿y³a za¿alenie od wyroku, ¿¹daj¹c 25 lat i zmiany podstawy prawnej z³agodzenia kary. S¹d
Apelacyjny zgodzi³ siê jedynie na
zmianê podstawy prawnej.
(gp)
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W przysz³ym roku podro¿eje

Szykuj¹ podwy¿ki
op³at i podatków

Sesja w Wêgorzynie

Wyst¹pienie ze stowarzyszenia
i wybór ³awników
(WÊGORZYNO) Dzisiaj o godz.
12.00 rozpocznie siê sesja rady miejskiej.
Na pocz¹tek burmistrz przedstawi
analizê owiadczeñ maj¹tkowych. Nastêpnie radni podejm¹ decyzje miêdzy
innymi w sprawie Planu Odnowy

Miejscowoci Mieszewo, wyst¹pienia
ze Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³eczno-Gospodarczych Gmin Pojezierza
Iñskiego, dokonaj¹ wyboru ³awników
do S¹du Rejonowego w £obzie, a na
zakoñczenie wys³uchaj¹ odpowiedzi na
zapytania i interpelacje.
(r)

Wêdkarz z £obza zagin¹³
i straci³ pamiêæ
(£OBEZ-KAMIEÑ POMORSKI) We ubieg³y poniedzia³ek 49 
letni Krzysztof £., wêdkarz z £obza,
uda³ siê wraz z trzema kolegami nad
kana³ winiec. W czasie wêdkowania
wêdkarz oddali³ siê od kolegów. Po
zakoñczeniu po³owu mê¿czyni zebrali siê w umówionym miejscu. Nie
by³o tam jednak ich kolegi. Rozpoczêli poszukiwania. Okaza³y siê bezowocne. Nastêpnego dnia o zaginiêciu wêdkarza zostaje poinformowana Komenda Powiatowa Policji w
Kamieniu Pomorskim. Do akcji po-

szukiwawczej wezwano policyjny
helikopter i p³etwonurków. W czwartek oko³o 23:00 policjanci zauwa¿yli
le¿¹cego nieopodal dworca PKP
mê¿czyznê. By³ to zaginiony wêdkarz. Funkcjonariusze poznali go na
podstawie dostarczonego przez rodzinê zdjêcia. Odnaleziony nie wiedzia³ jednak jak siê nazywa, sk¹d jest
i jak siê tam pojawi³. Straci³ pamiêæ,
byæ mo¿e w wyniku jakiego fizycznego urazu. Policjanci przewili go do
szpitala w Kamieniu, nastêpnie za do
szpitala w Gryficach.
(r)

(£OBEZ) Szykuj¹ siê
podwy¿ki op³at i podatków
lokalnych. Temat ten trafi³
ju¿ na komisjê bud¿etow¹
rady gminy w postaci
informacji na temat za³o¿eñ
do bud¿etu na 2008 rok.
Przyczyn¹ podwy¿ek jest, jak
twierdz¹ w³adze gminy, wizja
zmniejszenia siê dochodów samorz¹du w przysz³ym roku. Spadek
dochodów oszacowany zosta³ przez
skarbnika gminy Piotra Szymczaka.
- W zwi¹zku ze zmniejszeniem
siê liczby uczniów w naszych szko³ach, która w stosunku do ubieg³ego
roku spad³a o ponad 80 osób, otrzymamy mniejsz¹ subwencjê owiatow¹. Równie¿ wprowadzona ulga
prorodzinna na dzieci zmniejszy
nasze wp³ywy z tytu³u udzia³u w
podatku od osób fizycznych 
mówi³ skarbnik.
Z przeprowadzonych przez
skarbnika symulacji wynika, ¿e
wp³ywy z tego tytu³u mog¹
zmniejszyæ siê z ponad 200 tys. z³
do 116 tys. z³ w przysz³ym roku.
Trzecim ubytkiem w bud¿ecie
mog¹ okazaæ siê ni¿sze wp³ywy z
podatków za rodki transportu. Co
prawda ich liczba z roku na rok
wzrasta³a (ze 111 w 2005 do 135 w
obecnym), ale ustawodawca zmieni³ zapis, ¿e podatek ma byæ naliczany nie od 3,5 tony, lecz od
ponad tego tona¿u. Prawdopodobnie wiêc auta 3,5 tonowe zostan¹ wyjête z tej stawki. Spadek
dochodów gminy nast¹pi równie¿ w
wyniku zmniejszenia przez Mini-

sterstwo Sprawiedliwoci op³at za
czynnoci cywilno  prawne.
Gmina zamierza zrekompensowaæ sobie te straty podniesieniem
stawek op³at i podatków. Do 140 z³
wzrosn¹æ mo¿e op³ata za przedszkole. Wzrosn¹æ o 10% ma równie¿ op³ata cmentarna. Podwy¿ka,
która mo¿e bezporednio uderzyæ w
czêæ mieszkañców, dotyczyæ ma
op³at czynszowych za mieszkania
komunalne. Obecnie obowi¹zuj¹ca
stawka bazowa wynosi 2 z³. Z wyliczeñ przedstawionych przez Wydzia³ wynika, ¿e powinna ona wynosiæ 3,50 z³. Zaproponowana stawka to 2,20 z³. Dochód gminie przynieæ ma równie¿ przywrócenie
op³at za posiadanie psów. W myl
obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów
ma byæ to op³ata, nie za podatek.
Wi¹zaæ ma to siê z tzw. zaczipowaniem psów. Stawka za jednego
czworonoga mo¿e wynieæ 40 z³.
We wstêpnych za³o¿eniach do
bud¿etu uwzglêdniono równie¿
wzrost o 2,2% wydatków rzeczowych gminy oraz wzrost p³ac o
9,3%. Wzrosn¹æ o 10% ma równie¿
wysokoæ dotacji przeznaczanych
stowarzyszeniom i klubom na dzia³alnoæ sportow¹. O 6-7% podnieæ
siê ma równie¿ dotacja celowa na
£DK i Bibliotekê Publiczn¹.
W dochodach samorz¹du zaplanowana jest równie¿ po¿yczka w
postaci emisji obligacji w porozumieniu z jednym z banków. Gmina
zamierza po¿yczyæ w ten sposób 6
mln z³ na inwestycje. Wówczas deficyt bud¿etowy gminy znalaz³by
siê na poziomie 35%. Obecnie wynosi on 18%, a jego górna dopuszczalna granica to 60%.
(gp)
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Kandydaci do Sejmu w okrêgu nr 41 (13 mandatów)
Komitet Wyborczy Polska Partia
Pracy
1. SKOWROÑSKA Janina Michalina,
technik analityki medycznej, Szczecin
2. STÊPIEÑ Robert Marcin, nauczyciel,
Szczecin, PPP
3. PROZNER Alicja Krystyna, technik
chemik, Szczecin
4. SZPOTAÑSKI Wies³aw Bogdan,
technik medycyny, Szczecin
5. MARCINIAK Bogus³aw Lucjan, taksówkarz, Warszawa, PPP
6. OR£OWSKI Bart³omiej Stanis³aw,
przewodnik turystyczny, Warnowo, PPP
7. BUJAK Andrzej, mechanik, Lêdziny,
PPP
8. ANTONIEWICZ Bronis³aw Makary,
handlowiec, Ruda l¹ska, PPP
9. OSTROWSKI Adam Andrzej, elektromonter, Katowice, PPP
10. TWARDAK Ma³gorzata, ekonomista, Jaworzno, PPP
11. BIELESZ Bronis³aw, przedsiêbiorca,
Lêdziny, PPP
12. GO£ÊBSKI Pawe³, in¿. górnik, Tychy, PPP
13. W¥SIEWICZ Piotr Adam, traktorzysta, Katowice, PPP
14. JAREMKO Mariusz W³adys³aw,
mechanik, Bêdzin
15. MOSKWA Maria Zdzis³awa, przedsiêbiorca, Gliwice
16. KITALA Justyna, administrator biura, Szczecin, PPS
KW LPR
1. WIECHECKI Rafa³ Sylwester, adwokat, Szczecin, LPR
2. G£ADKOW Jan, nauczyciel, Gryfino,
popierany przez UPR
3. S£OMSKI Marek, dziennikarz, Nowogard
4. KWIATKOWSKI Wojciech Stanis³aw,
przedsiêbiorca, Stargard Szcz., LPR
5. LEWANDOWSKI Józef Romuald, in¿ynier, Gryfino, LPR
6. JELEÑ Krzysztof, przedsiêbiorca,
winoujcie, LPR
7. S£OWACKI Juliusz, in¿. mechanik,
Szczecin
8. BAKALARSKA Monika El¿bieta, pracownik administracyjny, P³oty, LPR
9. OLESZCZUK Stefan, przedsiêbiorca,
Kamieñ Pomorski, UPR
10. SIDOROWICZ Ryszard, przedsiêbiorca, Goleniów
11. KRÓLIKOWSKI Bart³omiej, student
prawa, Lipiany, LPR
12. PIETRUSZEWSKI Hubert, informatyk, Szczecin, UPR
13. KWIATKOWSKA-OCIEPA Stefania
Teresa, nauczyciel, Stargard Szcz.,
LPR
14. ADAMIAK Grzegorz Cezary, student
administracji, winoujcie, LPR
15. MARCINÓW Miros³aw, przedsiêbiorca, Szczecin, LPR
16. MIKO£AJCZAK Grzegorz, nauczyciel akademicki, Szczecin, UPR
17. TRZOS Bogdan Wojciech, kucharz,
Szczecin
18. MACHAJ Marek Kandyda, technik
budowlany, Szczecin, LPR
19. SOBIERAJSKI W³adys³aw Wac³aw,
rolnik, Widuchowa
20. MARCINISZYN El¿bieta Ewa,
przedsiêbiorca, Cychry
21. BUDNIAK Lena Ma³gorzata, ekonomistka, Szczecin, LPR
22. KIJAÑSKI Jakub Zbigniew, przedstawiciel handlowy, Szczecin, UPR
23. GRONEK Jan Wojciech, przedsiêbiorca, Stargard Szcz., LPR
24. STASZAK S³awomir Andrzej, makler nieruchomoci, Szczecin, popierany przez UPR
25. OSTROWSKI Szczepan Mieczys³aw, student historii, Szczecin, LPR
26. G£OWACKI S³awomir Zbigniew,
przedsiêbiorca, Szczecin, LPR

KW Prawo i Sprawiedliwoæ
1. BRUDZIÑSKI Joachim Stanis³aw,
politolog, Szczecin, PiS
2. KOMO£OWSKI Longin, in¿. mechanik, Szczecin
3. DOBRZYÑSKI Leszek, politolog,
Szczecin, PiS
4. JACH Micha³, ekonomista, Stargard
Szcz., PiS
5. MAS£OWSKA Miros³awa Jolanta,
lekarz medycyny, Szczecin, PiS
6. DRZAZGA Kazimierz, historyk, Police, PiS
7. SAWARYN Mieczys³aw Edward, adwokat, Szczawno, PiS
8.BIERNAT Stefania El¿bieta, nauczyciel, Szczecin, PiS
9. MROZEK Andrzej, nauczyciel, winoujcie, PiS
10. SZYMAÑSKA Halina Barbara, lekarz weterynarii, £obez, PiS
11. K£OS Dariusz, in¿. rolnik, Szczecin,
PiS
12. BARTNIK Lech Jan, in¿. elektryk,
Police, PiS
13. SOSIN Krzysztof, in¿. mechanik,
Stargard Szcz., PiS
14. WOJTKIEWICZ Wojciech Witold,
mgr in¿. rolnictwa, Klicko, PiS
15. BRZOZOWSKI S³awomir Stanis³aw,
lekarz medycyny, Gryfice, PiS
16. ZASADZKI W³odzimierz, nauczyciel
akademicki, Wolin, PiS
17. ADAMSKI Euzebiusz Sylwester, rolnik, Nowe Wyszomierki, PiS
18. KOPEÆ Maciej Stanis³aw, nauczyciel, Szczecin, PiS
19. TEREBECKI Bogdan, rolnik, Iñsko,
PiS
20. KIELIBA Leokadia Gra¿yna, farmaceuta, Mieszkowice
21. WOJCIECHOWSKA Bo¿ena, technik ekonomista, Szczecin, PiS
22. MAGDA Jan, lenik, Wapnica
23. STÊPIEÑ Stanis³aw, in¿. rolnik, Pyrzyce
24. BRZOZOWSKI Andrzej, nauczyciel,
Dêbno, PiS
25. SROKA Zbigniew Kazimierz, nauczyciel, Chojna
26. KOPACKA Marzena Teresa, prawnik, Szczecin, PiS
KW Platforma Obywatelska RP
1. NITRAS S³awomir Witold, polityk,
Szczecin, PO
2. KOCHAN Magdalena Maria, muzyk,
Goleniów, PO
3. LITWIÑSKI Arkadiusz, mgr administracji, Szczecin, PO
4. URBAN Cezary, nauczyciel, Szczecin, PO
5. MARCINKIEWICZ Micha³ Piotr, student, Szczecin, PO
6. KUMIÑSKI Wojciech Andrzej, ekonomista, Zaborsko, PO
7. OWIÊCIMSKI Konstanty Tomasz,
mgr administracji, Niechorze, PO
8. KURSZEWSKA Irena Helena, emerytka, winoujcie, PO
9. PREISS S³awomir Piotr, artysta plastyk, Grzêdzice, PO
10. PAÑKA Urszula, nauczyciel, Szczecin, PO
11. RACINOWSKI Maciej Józef, lekarz
weterynarii, Gryfino, PO
12. BRODZIÑSKI Ryszard Eugeniusz,
nauczyciel, Wêgorzyno, PO
13. POTYRA Andrzej Marian, technik
budowlany, Moczkowo, PO
14. ZAREMBA Renata, politolog, B³otno, PO
15. KAWA Ryszard Kazimierz, technik
weterynarii, Kamieñ Pomorski, PO
16. BALICKA Jolanta Anna, przedsiêbiorca, Szczecin, PO
17. PACHIS Bart³omiej W³adys³aw, in¿ynier, Police, PO
18. MICHALSKI Tomasz Ryszard, historyk, Bród, PO

19. MAZEPA Arkadiusz Sobies³aw,
urzêdnik, Smolnica, PO
20. ANIKO Krzysztof, diagnosta laboratoryjny, Gryfice, PO
21. STANIS£AWSKI Tomasz Marcin,
prawnik, Goleniów, PO
22. NAGAY Leszek Jan, lekarz, Szczecin, popierany przez PO
23. LEWOC Wies³aw Antoni, aktor,
Szczecin, PO
24. £ODZIEWSKI Zbigniew Tomasz,
weterynarz, Trzciñsko-Zdrój, PO
25. KOCIUKIEWICZ Ma³gorzata Irena, lekarz, Miêdzyzdroje, PO
26. ATAMAÑCZUK Cezary £ukasz, ekonomista, Bezrzecze, PO
Komitet Wyborczy PSL
1. ZIEMBA Kazimierz, prawnik, Nowogard, PSL
2. DZIEWGUÆ Zygmunt, przedsiêbiorca, Gryfice
3. UDA£A Jan Mieczys³aw, nauczyciel
akademicki, Szczecin
4. SAD£OWSKI Edward Stanis³aw, rolnik, Bielice, PSL
5. RUCIÑSKI Witold, lenik, Marianowo, PSL
6. POMIECZYÑSKI Zbigniew Rajmund,
przedsiêbiorca, winoujcie, PSL
7. TOKARZEWSKA Beata Tamara, radca prawny, Szczecin
8. KAR£OWSKI Micha³, rolnik, £obez,
PSL
9. MLECZKO Andrzej Józef, nauczyciel,
Miêdzyzdroje
10. JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt,
mgr turystyki, Pszczelnik
11. SYPIEÑ Mieczys³aw, lekarz weterynarii, Goleniów, PSL
12. £OZIÑSKA-RESZKOWSKA Ma³gorzata, nauczyciel ak., Szczecin, PSL
13. TOSZEK Bart³omiej Henryk, prawnik, Szczecin, PSL
14. FOJNA Mieczys³aw, in¿. zootechnik,
£obez, PSL
15. BALCERZAK Krystyna, rolnik, Gi¿yn
16. JAKUBOWSKI Józef, ekonomista,
Stargard Szcz., PSL
17. MACHEROWSKI Eugeniusz Jan,
przedsiêbiorca leny, Lisowo, PSL
18. KAWCEWICZ Agnieszka Joanna,
lekarz neurolog, Szczecin
19. GAJEWSKI Marek Zdzis³aw, historyk, Szczecin, PSL
20. KOCZAN Ireneusz Marian, oficer
policji, Szczecin
21. SIDOR Andrzej S³awomir, bankowiec, Rzêskowo, PSL
22. DÊBSKA Beata Teresa, socjolog,
Szczecin, PSL
23. KOWALCZYK-DWORZYÑSKA
Malwina, nauczyciel, Szczecin, PSL
24. PRZYBY£OWICZ Roman Józef,
pracownik ochrony, Szczecin, PSL
25. SAWICKI Andrzej Dariusz, bankowiec, Szczecin, PSL
26. DURKA Andrzej Zdzis³aw, teatrolog,
Szczecin, PSL
KW Samoobrona RP
1. PISKORSKI Mateusz Andrzej, politolog, Szczecin, Samoobrona RP
2. KOCHAÑSKA Teresa Gra¿yna, pedagog, Szczecin
3. PACZKOWSKI Piotr, rolnik, Binowo,
Samoobrona RP
4. HAT£AS Andrzej, rolnik, Mechowo,
Samoobrona RP
5. NOWAKOWSKI Pawe³, prawnik,
Stargard Szczeciñski, Samoobrona RP
6. PILECKA El¿bieta, ksiêgowa, £obez,
Samoobrona RP
7. CERANKA Mieczys³aw S³awomir,
rolnik, Goleniów, Samoobrona RP
8. WINIEWSKI Andrzej, przedsiêbiorca, Gryfice, Samoobrona RP
9. BIE£OWIEC Zdzis³aw, przedsiêbiorca, Szczecin

10. KAPITANIEC Ewa Miros³awa, ekonomista, Moczkowo, Samoobrona RP
11. GUZIKOWSKI Tadeusz Feliks, przedsiêbiorca, Szczecin, Samoobrona RP
12. GIERA Zbigniew Andrzej, rolnik,
B³otno, Samoobrona RP
13. SZKO£UDA Anna, rolnik, Osowo,
Samoobrona RP
14. WYSOCKI Zbigniew, monter,
Szczecin, Samoobrona RP
15. KRZYWDA Jan Stanis³aw, przedsiêbiorca, ¯elewo
16. CICHA Izabela Olga, przedsiêbiorca, Stargard Szcz., Samoobrona RP
17. SZYPOSZYÑSKA Dorota, ekonomista, Szczecin, Samoobrona RP
18. APANOWICZ Piotr, przedsiêbiorca,
Szczecin, Samoobrona RP
19. LAK Stanis³aw, in¿ynier, Szczecin
20. BANICKI Maciej, student, Warnice,
Samoobrona RP
21. SZESZKO Piotr Pawe³, politolog,
Szczecin, Samoobrona RP
22. KULESZA Pawe³ Stanis³aw, in¿ynier, Nowogard, Samoobrona RP
23. MUSIALIK Andrzej Marek, student,
Szczecin, Samoobrona RP
24. KÊPA Jacek, prawnik, Szczecin, Samoobrona RP
25. ZDANOWSKI Stefan, emeryt,
Szczecin, Samoobrona RP
26. ¯O£NA Ryszard, przedsiêbiorca,
Miêdzyzdroje, Samoobrona RP
KKW LiD - Lewica i Demokraci
1. NAPIERALSKI Grzegorz Bernard,
politolog, Szczecin, SLD
2. POPIELA Rados³aw Pawe³, politolog,
Szczecin, PD-demokraci.pl
3. AR£UKOWICZ Bartosz Adam,
lekarz, Szczecin, SdPI
4. WIJAS Jêdrzej Piotr, mgr filologii
polskiej, Szczecin, SLD
5. MAZUR Dorota Aldona, mgr in¿.
ochrony rodowiska, Stargard Szcz.,
SLD
6. AGATOWSKA Joanna Monika, mgr
ekonomii, winoujcie, SLD
7. KAWÊCKI Jaromir, in¿. elektryk,
Szczecin
8. WIÊCICKI Ryszard Wac³aw, in¿.
rolnik, Dêbno
9. ROMERO El¿bieta Józefa, specjalista do spraw inwestycji, Szczecin, SdPl
10. MICKIEWICZ Andrzej, mgr ekonomii, Szczecin, SLD
11. BETYNA Robert, mgr ekonomii, Pyrzyce, SLD
12. SOCHA Agata Maria, studentka politologii, Szczecin, SLD
13. SYLWESTRZAK Jan Wac³aw,
dziennikarz, Szczecin, SG
14. CIECIÓRSKI Leszek, emeryt, Gryfice, SLD
15. AMBROZIAK Piotr Micha³, nawigator, Szczecin, SLD
16. SZCZERSKI Grzegorz Remigiusz,
mgr administracji, Szczecin, SLD
17. ROKICKI Dominik Krzysztof, in¿. rybactwa, Police, SdPl
18. DROZDOWICZ Rados³aw Daniel,
student politologii, wierzno, SLD
19. JANICZEK Piotr £ukasz, specjalista
ds. marketingu, Szczecin, PD-demokraci.pl
20. GOZDOWSKI Krzysztof Robert,
ekonomista, Szczecin, PD-demokraci.pl
21. DOBRZYÑSKI £ukasz Micha³, ekonomista, Szczecin, SdPl
22. RYCIELSKI Rados³aw Marcin,
prawnik, Goleniów
23. ¯UK Anna Magdalena, ksiêgowa,
Pyrzyce, SdPl
24. BOT Pawe³, mgr in¿. in¿ynierii materia³owej, Wêgorzyno
25. JAGU Tadeusz, emeryt, Szczecin
26. GIZA Andrzej Tadeusz, ekonomista,
Szczecin, UP
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Podsumowanie do¿ynek

Takie imprezy integruj¹

(£OBEZ) W poprzednim
wydaniu gazety pokazalimy kilka osób, które
podczas do¿ynek przygotowa³y bardzo interesuj¹ce prezentacje i stoiska.
Dzisiaj podsumowanie
tegorocznych do¿ynek.
Warto wróciæ do nich,
choæby z tego powodu,
¿e by³y prawdziwie powiatowe; zaprezentowali
swoje wieñce do¿ynkowe
mieszkañcy wszystkich
gmin i bardzo wielu so³ectw, liczne by³y tak¿e
stoiska; w tym organizacji, szkó³, kó³ gospodyñ
wiejskich i instytucji.
Uroczystoci wiêta Plonów
rozpoczê³y siê Msz¹ w. w Kociele Parafialnym pw. NSPJ w £obzie,
któr¹ odprawi³ ks. proboszcz Stanis³aw Helak. Po niej uformowa³
siê orszak do¿ynkowy, prowadzony przez ³obesk¹ orkiestrê dêt¹ pod
batut¹ Bogumi³a Winiarskiego.
Na scenie na starym boisku ca³oæ poprowadzi³ niezrównany
prezenter naszego powiatu pan Jan
Zarecki.
Zgromadzonych zachwyci³y
wystêpy folklorystycznego Zespo³u Pieni i Tañca Mazowszanie z
Karolina - gwiazdy do¿ynek, Chóru Gimnazjum z Radowa Ma³ego
pod kierunkiem pana Marcina Kosmali, Chóru Umiech pod kierunkiem pani Teresy Zienkiewicz,
zespo³u pieni z Zajezierza, Zespo³u Tañca Ludowego z £obza, Kapeli £obuziacy oraz Kapeli Po-

dwórkowej Smoki.
Wykonane z du¿¹ starannoci¹
i pomys³em do¿ynkowe wieñce
oceni³a komisja konkursowa, której przewodniczy³ starosta Antoni
Gutkowski. W tym roku nagrody
(sprzêt RTV-AGD i meble ogrodowe) otrzymali:
So³ectwo Worowo - nagroda
Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego,
So³ectwo Dobropole - nagroda
Starosty £obeskiego,
So³ectwo Po³chowo - nagroda
Burmistrza £obza,
So³ectwo Borkowo Wielkie nagroda Dyrektora Oddzia³u
ARiMR w Szczecinie,
Gmina Resko - nagroda Prezesa Zarz¹du PPZ NOWAMYL w
£obzie.
W trakcie do¿ynek og³oszono
wyniki konkursu na Najestetyczniejsz¹ Wioskê Powiatu £obeskiego.
I miejsce i 2000 z³ otrzyma³a
wie Przemys³aw z gminy Resko;
II miejsce i 1000 z³ przypad³o Tuczy z gminy Dobra, a III miejsce i
500 z³  Gostomin z gminy Radowo Ma³e.
W zmaganiach sprawnociowych - sprawnie prowadzonych
przez panów: Janusza Skrobiñskiego i Arkadiusza Siwiñskiego,
czyli Miêdzygminnym Konkursie
Do¿ynkowym, uczestniczy³y dru¿yny pod przewodnictwem swoich
w³odarzy. Burmistrzowie i wójt w
inauguracyjnej konkurencji - rzucie lotk¹ we wredn¹ babê, zdobyli
pierwsze punkty dla swoich gmin.
Niezrównani w konkurencjach rzut ziemniakiem do miski, slalom z ziemniakami i jajkiem, tarcie cebuli na czas (najbardziej
krwawa konkurencja) i konkursie drwali okazali siê zawodnicy z

Gostomin

Tucze

Borkowo Wlk.

Zespó³ Mazowszanie

Dobropole

Z ¯YCIA POWIATU
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mieszkañców powiatu
Radowa Ma³ego. Drugie miejsce
zdoby³a reprezentacja gminy Dobra, trzecie - gmina Resko, czwarte
- gmina Wêgorzyno i pi¹te - gocinni gospodarze, czyli gmina £obez.
Du¿¹ atrakcj¹ do¿ynkowych
wydarzeñ by³ pokaz maszyn rolniczych, który sprawi³ nie lada uciechê naszym milusiñskim. Pokaz
przygotowa³ Zachodniopomorski
Orodek Doradztwa Rolniczego w
Barzkowicach, który tak¿e by³ inicjatorem i fundatorem nagrody
specjalnej za ca³okszta³t dzia³alnoci na rzecz rozwoju dziedzictwa
kulturowego w regionie, wrêczonej reprezentantkom Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Zajezierzu.
Wieczorem, publicznoæ rozgrza³ w tañcu zespó³ JAN ZIELIÑSKI SHOW ex BOLTER, a
prawdziw¹ furorê swoim wspania³ym wystêpem na scenie zrobi³
SPRINT BAND. Tañcom nie
by³o koñca, a¿ do momentu, gdy
nie przebrzmia³y ostatnie akordy
muzyki granej przez zespó³ RIMEJK. Podsumowuj¹c, te do¿ynki by³y bardzo udane i prawdziwie powiatowe. wiadczy o
tym chocia¿by to, ¿e spotkalimy
tu kilku wystawców i twórców,
którzy pokazali siê na nich po raz
pierwszy, a inni po raz pierwszy
mogli obejrzeæ ich wyroby i poznaæ siê wzajemnie. Na nastêpnych do¿ynkach powinno takich

osób byæ jeszcze wiêcej. Mo¿na
powiedzieæ; cudze chwalicie, swego nie znacie. Jest okazja do poznania i trzeba j¹ wykorzystaæ. Dopiero takie imprezy naprawdê integruj¹ mieszkañców powiatu. (r)

Pani so³tys i jej m¹¿ radny z Przemys³awia

Siostry Mazur wystawi³y swoje prace malarskie
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Przedszkole w Resku
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Uroczyste pasowanie
na przedszkolaka

(RESKO) Przyjêcie nowo przyby³ych dzieci do grona przedszkolaków, to wa¿ne wydarzenie w ich
¿yciu. To tak¿e pierwsze spotkanie
ze wszystkimi dzieæmi (w liczbie
130) i ich najbli¿szymi, które odby³o siê 26 wrzenia br. w piêknej scenerii sali widowiskowej Biblioteki
Miejskiej w Resku.
- Celem tych corocznych spotkañ, odbywaj¹cych siê w pierwszych dniach jesieni, jest tworzenie
atmosfery radoci, przyjani, zaufania, integrowanie siê we wspólnej
zabawie, zachêcanie rodziców do
wspó³dzia³ania, a przede wszystkim
wspomaganie procesu adaptacji
dzieci do warunków przedszkola,
do nowego rodowiska.  powiedzia³a zastêpca dyrektora placówki
pani Marzanna Knap.
Odwiêtne stroje przedszkolaków, okolicznociowe birety na
dzieciêcych g³ówkach sprawia³y, i¿
uroczystoæ mia³a podnios³y charakter. W tym niezwyk³ym dniu
dzieci z³o¿y³y lubowanie. Aktu
pasowania na przedszkolaka dokonali wraz z nauczycielami zaprosze-

REKLAMA

ni gocie: Danuta Mielcarek - sekretarz gminny, Barbara Basowska przewodnicz¹ca Rady Miasta Reska, Bo¿ena Tomecka - dyrektor
Szko³y Podstawowej w Resku, Mariola S³odkowska - inspektor ds.
Owiaty i Zdrowia oraz Jolanta Furman - inspektor Zajêæ Plastycznych
i Teatralnych.
Przedszkolaki otrzyma³y plakietki z napisem ,,Jestem przedszkolakiem i s³odki poczêstunek.
Po czêci oficjalnej odby³a siê zabawa integruj¹ca wszystkich uczestników uroczystoci. W trakcie imprezy na ¿yczenie rodziców dzieci mia³y mo¿liwoæ wykonania pami¹tkowych fotografii.
Pasowanie na przedszkolaka, to
tylko jedna z wielu form integracji
rodowiska rodzinnego z placówk¹,
oferowana przez przedszkole.
Udzia³ w imprezach przedszkolnych w ci¹gu roku pozwala rodzicom byæ wspó³gospodarzami placówki, wspomagaæ pracê nauczycieli, spojrzeæ na przedszkole jako
rodowisko przyjazne dziecku i
jego rodzinie.
(r)

REKLAMA
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Poszukiwanie rozwi¹zañ
komunikacyjnych i wychowawczych

Platforma
Obywatelska
zaprasza

6 padziernika PO organizuje
spotkania wyborcze w trzech
miejscowociach powiatu: w Dobrej o godzinie 12:00, w Radowie
Ma³ym o 14:00 i o 16:00 w Resku.
Na spotkania przybêd¹ kandydaci
PO do Sejmu i Senatu. Szczegó³owe informacje, odnonie umiejscowienia spotkañ podane zostan¹
w formie plakatów w wymienionych miejscowociach.
Zapraszamy mieszkañców
Ko³o Powiatowe PO w £obzie

(£OBEZ) Od niedawna na
ulicy Spokojnej, na odcinku
przy Szkole Podstawowej
nr 2, postawiono znak
zakazu zatrzymywania
w godz. 7.00-14.00.
Stawaæ mog¹ jedynie
autobusy dowo¿¹ce dzieci
do szko³y.

Postawienie znaku mia³o rozwizaæ
problem zatorów, jakie powstawa³y
przed godzin¹ 8.00, gdy rodzice dowozili samochodami dzieci do szko³y.
Kilkanacie aut zatrzymywa³o siê nagle przed szko³¹ i wyskakiwali z nich
uczniowie. To wszystko dzia³o siê w
okolicach skrzy¿owania z ulic¹ Mickiewicza, przy której jest przedszkole,
do którego równie¿ rodzice dowo¿¹
dzieci. Taki zjazd aut w ci¹gu kilku
minut, w dodatku kieruj¹cych przez
spiesz¹cych siê do pracy kierowców
powodowa³ zatory i problemy na drodze. Pojawi³ siê znak zakazu zatrzymywania, ale - jak obserwowalimy kilka
dni temu - ma³o kto go przestrzega.
Rodzice nadal chcieliby podwoziæ
dzieci pod same drzwi szko³y, nie bacz¹c na bezpieczeñstwo innych u¿ytkowników drogi.
Ta troska wydaje siê przesadna,
zwa¿ywszy, ¿e przez dziesiêciolecia
dzieci na przyk³ad z Dalna pieszo chodzi³y do szko³y do miasta, a tu proble-
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mem staje siê przejcie dla dziecka
kilkudziesiêciu metrów. Nie dziwota,
¿e póniej krzywe i cherlawe dziatki
nie potrafi¹ skopaæ ogródka i robi to za
nich dziadek. Niestety, wychowanie
bezstresowe lansowane w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia narobi³o tyle szkód w umys³ach obecnych rodziców, ¿e gotowi oni robiæ
wszystko za swoje dzieci wychowuj¹c
je pod kloszem. Nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy narzekaj¹,
¿e dzieci nie garn¹ siê do sportu i nie
pojawiaj¹ siê na zajeciach pozalekcyjnych i imprezach sportowych.

Wyrok
Sygn. akt II K 281/07 Ds. 490/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 05 czerwca 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel
Protokolant: Katarzyna Weso³a
Przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko  Wilk, po rozpoznaniu
dnia 05.06.2007 r. sprawy:

Stanis³awa Szarego,

s. Marcina i Bronis³awy z d. Gar³acz, ur. 06 lutego 1944 r. w miejscowoci
Gêga³a; oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 16 kwietnia 2007 r. o godz. 14.20 na ul.
Kociuszki w Wêgorzynie kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê wynikiem 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Stanis³awa Szarego uznaje za winnego tego, ¿e 16 kwietnia
2007 r. o godz. 14.20 na ul. Kociuszki w Wêgorzynie kierowa³ rowerem, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿onym zawartoci¹ 1,9 promila alkoholu
we krwi, tj. czynu z art. 178 a par. 2 kk i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk
wymierza mu karê 5 (piêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej
wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres
próby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów 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. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych (Jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r.
Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa
koszty procesu i wymierza mu op³atê w kwocie 60 (szeædziesi¹t) z³otych.

To tylko dygresja do tego znaku,
ale mo¿e to jest te¿ znak czasów.
Druga sprawa to stanowienie prawa, którego nikt nie przestrzega.
Trzeci¹ spraw¹ jest mylenie przestrzenne o miecie, w którym przyby³o
samochodów, a nie przyby³o parkingów, oprócz tych marketowych. Zachodni handlowcy doskonale wiedz¹,
¿e bez parkingu przed sklepem nie ma
dobrego handlu. Okazjê do zrobienia
parkingu w centrum zmarnowano remontuj¹c chodnik na ul. Kociuszki,
przy parku. Oby nie zmarnowano jej
planuj¹c remont ul. Spokojnej. KAR

Za³o¿enia
do bud¿etu
i diety
radnych
(£OBEZ) Ju¿ jutro ma odbyæ siê
kolejna sesja rady rady miejskiej w
£obzie. Rada ma zaj¹æ siê przedstawionymi w tym numerze tygodnika
za³o¿eniami do bud¿etu. Radni
zajm¹ siê równie¿ wynagrodzeniem
burmistrza oraz wysokoci¹ swoich
diet i zwrotów za koszty podró¿y
s³u¿bowych. Tematem sesji ma byæ
równie¿ plan lokalnej rewitalizacji
£obza i odnowa Be³cznej.
(r)

ROZMAITOCI

Podziêkowanie
Wszystkim Tym, którzy przyczynili siê do budowy Ronda (czasowo bez nazwy) w Winnikach,
Sk³adam Serdeczne Podziêkowania. Szczególnie dziêkuje pani Lucynie Sugier z Urzêdu Miejskiego w
Wêgorzynie, pracownikom Zarz¹du Dróg Powiatowych w £obzie
zw³aszcza za panom: Korbutowiczowi i Onufryjukowi, który spo³ecznie pracowa³ jako niwelator.
So³tys
Zbigniew Sobczyk

Zwracamy siê z prob¹

KRONIKA na
50-lecie TKKF
B³yskawica
w £obzie
Podczas obchodów 50-lecia B³yskawicy w dniu 30.09.2007 r. nad jeziorem Wêgorzyno zaprezentowano
wstêpne kalendarium dzia³alnoci Towarzystwa. Tekst opracowano na podstawie informacji Adama Ilewicza,
Ryszarda Olchowika, Jerzego Rakocego i Zbigniewa Pude³ko. Za udzielon¹ pomoc bardzo dziêkujemy.
Zarz¹d Ogniska pragnie jeszcze w
tym roku sporz¹dziæ KRONIKÊ stowarzyszenia. W zwi¹zku z tym zwracamy siê z prob¹ do dzia³aczy i sympatyków TKKF-u o pomoc w zgromadzeniu wszelkich materia³ów dotycz¹cych B³yskawicy. Interesuj¹
nas wszelkie dokumenty, zdjêcia, wycinki prasowe, pamiatki, a takze historie i opowiesci z minionych lat, które
z chêci¹ spiszemy. Wszelkie materia³y prosimy sk³adaæ na rêce cz³onków
Zarz¹du: Jerzego Rakocego (tel.
602829772), Zbigniewa Pude³ko, Józefy Spa³ki i Adama Koguta lub w
sekretariacie Urzêdu Miejskiego w
£obzie z dopiskiem dla TKKF-u. Dostarczone dokumenty i inne materia³y
po skopiowaniu zostan¹ zwrócone.
Za okazan¹ pomoc serdecznie
dziêkujemy.
Wy¿ej wymienione wstêpne kalendarium TKKF zaprezentujemy w
kolejnym wydaniu tygodnika.
Adam Kogut (adamku@vp.pl)
REKLAMA
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Dziennik m³odej Litwinki

Helena Pluplin-Stejblis
12 sierpieñ
Pojechalimy do tego Falkenburga. Jan, Zosia i ja, ale nie zd¹¿ylimy do kocio³a na nabo¿eñstwo.
Wtedy pojechalimy do Danusi
Urbanówny na wioskê, posz³ymy z
ni¹ na zabawê potañczyæ i doæ póno, oko³o 19.00, wracalimy do
domu. Przez Falkenburg przejechalimy szczêliwie. Spotkalimy jednego ¿o³nierza polskiego, rozmawiaj¹c dojechalimy do lasu jakie dwa
kilometry od miasta. Tu zatrzyma³
nas Rusek, chyba trochê starszy wojskowy. Chcia³ zabraæ od Jana lejce i
zabroni³ jechaæ dalej. Wystraszylimy siê, ale zaczêlimy z nim ostro
gadaæ. Zrobi³o siê jeszcze gorzej,
kiedy przyszed³ drugi Rusek, usiad³
na wozie i kaza³ jechaæ przez las. Co
by³o robiæ, co gadaæ. Ja mówiê do
nich: - Jestecie naszymi «towarzyszami», a tak robicie. Wtedy ten
starszy Rusek zaczyna wyjaniaæ, ¿e
z Litwinów i £otyszów jest niezadowolony. I ju¿ przez to nie mo¿emy siê
od nich wykrêciæ. - Jedcie - krzyczy ten starszy, a ja na nich ze z³oci¹
krzyczê: - Nie pojedziemy. Wtedy
on swoj¹ ogromn¹ ³ap¹ uderzy³ mnie
w twarz. W jego d³oni przepad³a ca³a
moja twarz. Bo¿e jak mam siê uratowaæ, - mylê. Oni ogromne ch³opy i
do tego z karabinami, a nasz wojskowy nie ma nic. Koñ na szosie te¿ siê
wystraszy³, to na przód to do ty³u.
Zaczyna siê wóz wywracaæ. Rusek
wtedy wyskoczy³ z wozu i ja te¿.
Mylê, pobiegnê z naszym ¿o³nierzem do miasta. Niestety, Rusek ka¿e
nam znów siadaæ do wozu. Usiad³am.
W miêdzyczasie wysypuj¹ siê Ruskim wszystkie dokumenty. On prêdko zaczyna je zbieraæ, a my mia³ymy
okazjê, aby uciekaæ z powrotem do
Falkenburga (Z³ocieñca). Ruskie
beznadziejnie krzycz¹ za nami: Gdzie jedziecie - ale dobrze, ¿e
nas nie goni¹. Nasz koñ biegnie galopem. Co za ulga. Stanêlimy w
miecie i poczekalimy na naszego
¿o³nierza. Przenocowalimy u Antka, ale spaæ nie mog³ymy. Co mog³o byæ z tej naszej podró¿y. Ruskie
na pewno nas by obie zgwa³cili,
potem mo¿e by wszystkich rozstrzelali, aby nie by³o wiadków. Jednak
tylko Bóg nas cudem uratowa³, tylko Bóg ma nas w swojej opiece, nas
nieszczêliwe swoje dzieci. Jestemy Bogu za to wdziêczni i wierni.

13 sierpieñ
Szczêliwie wrócilimy do naszego domu w Wierzchowie. Odprowadzali nas dwaj uzbrojeni Polacy. W domu poczêstowalimy ich,
pogadalimy, ¿eby jak najprêdzej
wynieli siê Ruscy, a z Polakami
mo¿na ¿yæ.
15 sierpieñ
Litwini ponaprawiali swoje
wozy i pojechali na wschód, do
domu, do Litwy. Zosta³a tylko nasza
rodzina. Po¿egnalimy siê, pop³akalimy. Ich podró¿ daleka i niebezpieczna. Ale i na nas przyjdzie czas,
¿e bêdziemy musieli pojechaæ. Jak
d³ugo jeszcze tu pomieszkamy, nie
wiadomo. Z nimi jeszcze nie mielimy chêci jechaæ.
5 wrzesieñ
Dzisiaj tak mi smutno. Chcia³abym pobyæ sama, co popisaæ. Niestety. Ciê¿ko nawet myleæ. S³oneczko wieci, jeli mo¿na by by³o,
posz³abym powêdrowaæ po ³¹kach,
po lasach. Ale teraz, mój Bo¿e, trzeba siê baæ cz³owieka. Ja ju¿ zapomnia³am i modlitwy. Bo¿e, daj mi
siê unosiæ dzisiaj tak wysoko, wysoko do twojego niebieskiego nieba.
27 padziernik
wieci s³oneczko, ale jakby za
ma³o. Jeszcze nie jest póno, a tutaj
ju¿ ciemno. Przypomnia³ymy sobie z kuzynk¹ Birut¹, jak ju¿ du¿o
strachu prze¿y³ymy i wiêzienie tutaj zrobi³o siê takie straszne. Powiedzia³ymy sobie, ¿e Bóg nas ratowa³
do tego czasu, bêdzie ratowa³ i dalej
od tych ludzi, co tak jak zwierzêta
(albo i gorzej) obchodzili siê z kobietami.
28 padziernik
Wczoraj pod wieczór, do naszego sadu przylecia³a kuku³ka. Kuka³a, mia³a siê, tak jak tam w domu,
na Litwie.
29 padziernik
Tak duszno i gor¹co w tym naszym poddaszu. Wiaterku tu nie doczekasz siê. Có¿ zrobiæ, nie ma
mowy, bo jeszcze cz³owiek taki bezw³adny. Ach, s³oñce, ach, wolnoæ,
kiedy my bêdziemy wolni?
30 padziernik
Ranek bez poezji, bez piêkna.
Nie widzia³am wschodz¹cego s³oñca. Nie widzia³am na ³¹ce jak srebrzy siê rosa. Ledwo wsta³am i ju¿
musia³am uciekaæ prêdko do kryjówki, bo niespokojny stary Niemiec nie wiadomo czego dzisiaj
szuka³. Nie pokazujemy siê Niem-

com. Oni mog¹ komu powiedzieæ o
nas. Jak myszki siedzimy w norach,
nawet wieczorem nie wychodzimy
na spacer. A nasze dni uciekaj¹,
uciekaj¹. Czy ja teraz ¿yjê? Mylê,
¿e nie... Przecie¿ nas ju¿ nie ma pomiêdzy ¿yj¹cymi. Ach ty piêkna
moja m³odoæ, moje cudne marzenia. Taki smutny przyszed³ dla nas
czas. Bez s³oñca, bez pieni. Wymarzona wolnoæ tak daleko, daleko.
Kiedy doczekam siê wolnoci,
mo¿e zganie ju¿ w oczach i zniknie
umiech z twarzy. Kiedy tak mylê,
tak têskniê, przychodzi taka beznadziejna rozpacz, ¿e nie chce siê dalej ¿yæ. To ¿ycie takie gorzkie, takie
czarne. Niestety, sama od tej rozpaczy nie ucieknê. I pozostaje tylko
czekaæ - czekaæ mierci, czy mo¿e
jeszcze czego, mo¿e wolnoci? W
sercu tak smutno, tak pusto. Chcia³oby siê zawo³aæ: ratujcie ratujcie...
niestety, naoko³o jest jednakowo,
czarno smutno i nudno.
1 listopad
Parê dni s³oñce wieci i znów
pochmurno, zimno i deszcz pada.
Jeli by nas nie wygonili z domu,
teraz bym weso³a chodzi³a po swojej ojczynie. Kto powiedzia³, ¿e
zrozumiesz co znaczy twoja ojczyzna, jaka ona droga i mi³a, z której
ciebie wygonili. Kiedy polscy komunici zabrali niemieckie ziemie,
Pomorze, Polacy, nas Litwinów
wydawali Sowietom. Po dwóch tygodniach Polacy spisywali uciekinierów. Wtedy przyje¿d¿ali Rosjanie i wszystkich uciekinierów wywozili, naturalnie na Sybir. Moich
rodziców szukali z wid³ami po s³omie i tylko cud by³, ¿e ich nie znaleli. Rosjanie zabrali tylko starego
inwalidê, który by³ bez nogi. On by³
im potrzebny, bo dobrze szy³, by³
krawcem. Ten krawiec pomaga³
nam siê ukrywaæ. Dobrze szy³, pomaga³a mu moja mama i ciocia.
Ojciec od Ruskich za bimber dosta³
brezent, a my potajemnie szy³ymy
p³aszcze od deszczu. Trzeba by³o
zarobiæ na jedzenie.
Kiedy w 1945 roku zamieszkalimy w Falkenburgu (w Z³ocieñcu),
Rosjanie aresztowali mojego szwagra Peczkajtisa oraz moja siostrê
Stanis³awê. Szwagier i siostra potajemnie uciekli z ³agra. Tak zaczê³a
siê nasza wojna, ¿eby ¿yæ z Polakami, choæ nie umielimy ani s³owa po
polsku. Spotkalimy wspania³¹ zakonnicê Koz³owsk¹, która, choæ bez
zakonnego ubrania, uczy³a dziewczyny, jak ¿yæ po Bo¿emu. By³a ju¿
starsz¹ zakonnic¹, jednak dobrze
pracowa³a i nam pomaga³a.
KONIEC
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

INNE

£obez

£obez

n Sprzedam mieszkanie w £obzie.
Tel. 500 800 700.
n Kupiê mieszkanie dwu lub trzy
pokojowe w £obzie lub w Drawsku.
tel 509 964 652 lub 504 521 034.
n Pilnie poszukujê mieszkania do
wynajêcia w £obzie na d³u¿szy
okres. Tel. 505 963 166.
n Sprzedam mieszkanie w³asnociowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamieniê na mniejsze w £obzie. Tel. 693 984 475.
n Pilnie kupiê mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w £obzie, parter drugie piêtro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

Gryfice
n Zamienie mieszkanie 2 pokoje
³azienka kuchnia, 4 piêtro niski
czynsz na mniejsze - pokój ³azienka
kuchnia, koniecznie parter Tel. 091
384 70 34
n Zamieniê mieszkanie dwupokojowe w³asnociowe na kawalerkê
z rozliczeniem lub kupiê kawalerkê (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

widwin
n Dom rok 2003, widwin, pow. 163
mkw. Dzia³ka 933 mkw.
Tel. 504 036 830 TANIO.

Region

n Szczecin centrum 69 mkw., ³adnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmê. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.
n £obez Obiekt komercyjny - idealny pod dzia³alnoæ i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow.
dzia³ki 914. Cena 550 tys. BN
ATUT 600 265 547.

Daj¹c og³oszenie
do Tygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

n Sprzedam indyki wiejskie, perliczki i kury COCHIN z czerwca do
dalszego chowu - Resko Tel. 091
395 21 73, 0 609 105 895.
n Sprzedam dachówkê cementow¹
u¿ywan¹. Cena 50 gr za sztukê.
Tel. 607 247 518.
n Koszenie traw - £obez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoñ tel. 601 344 186.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel. 502 649 119.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Drawsko Pom.
n Kupiê grunty rolne.
Tel. 692 883 670

Gryfice

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.

Region

n Sprzedam pasiekê minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
n Sprzeda¿ u¿ywanych urz¹dzeñ
gastronomicznych (ch³odziarki, zamra¿arki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
n Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

MOTORYZACJA

£obez

n Sprzedam barakowóz w dobrym
stanie. Tel. 091 39 51 803

NIERUCHOMOCI

£obez

n Zamienie dom 180 mkw. na mniejszy o po³owê w £obzie. Tel. 091 397
45 06.
n Sprzedam dzia³kê handlowomieszkaniow¹ 535 mkw. w Wêgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.
n £obez - wynajmê lokal us³ugowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

Gryfice

n Poszukujê w Gryficach i £obzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzie¿ dzieciêc¹. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

n Pranie tapicerki samochodowej
(osobowe, busy, ciê¿arowe, TIR-y),
tel. 0 604 373 143

Gryfice

n Sprzedam tanio dzia³kê budowlan¹ w Gryficach. Tel. 601 353 075.
n Sprzedam dom jednorodzinny
wraz z dzia³k¹ w Gryficach. Cena do
uzgodnienia. Tel 798 832 679.

Region

n Sprzedam mieszkanie naro¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.

n Dywanopranie - 0604 373 143
n PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143.

Drawsko Pom.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

widwin
n T³umacz przysiêg³y - francuski
Tel. 694 667 941.
n Zespó³ muzyczny; tel. 512 138 741

n Domy od 40 tys. z³, technologia
amerykañska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

n Jarex nauka jazdy kategoria B
widwin, Tel. 694 852 114.

PRACA

n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

£obez

n Firma transportowo-handlowa
Andreas w £obzie poszukuje kierowcy kat C.E. Tel 502 079 240
n Firma Trójka w Wêgorzynie zatrudni kierowców z kategori¹ C+E
Tel. 601 930 220.

Gryfice

n Nexia - 1996, przegl¹d, ma³y
przebieg, gara¿owany, stan idealny.
Sprzedam tel. 606 617 689.

Region

n Sprzedam 2 ma³o u¿ywane komplety opon na gwarancji (zimowe i
letnie) o profilu 195 65 R15 Cena
kompletu 720 z³. Tel. 0 605 522 340

n Ogrodzenia kute, fakturowane
(grawerowane). £obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607 553 912.

n Sprz¹tanie biur i mieszkañ - tel.
0604 373 143

n Zatrudniê sprzedawców do sklepu z odzie¿¹ dzieciêco - m³odzie¿ow¹. Oferty ze zdjêciem przesy³aæ
na adres: ofertypracy@onet.eu w
tytule wpisuj¹c Praca - Gryfice".

Region

£obez

n Us³ugi konserwatorskie: przecieka ci kran, niedomyka siê okno, problemy z drzwiami, malowanie i inne
prace konserwatorskie (£obez i
okolice). Zadzwoñ 0601 344 186.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.

n Sprzedam MITSUBISHI COLT
1991 na czêsci. Tel 698 676 984

n Sprzedam kadet KOMBI 1,6 benzyna, stan bd., z przegl¹dem,
tel. 514 214 495.

US£UGI

n Zatrudniê pracownika do opieki
nad stadem rozrodczym koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d, gaz.
Proszê o telefon po godzinie 21 na
numer 091 418 63 30
n Zatrudniê pracowników na umowê o pracê do treningu koni. Darmowe zakwaterowanie, pr¹d, gaz.
Wynagrodzenie netto 1500 z³. Tel.
kontaktowy 502 666 778.

Region

n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

NAUKA
n £obez Korepetycje - szko³a
podstawowa pe³en zakres
przedmiotów, gimnazjum i
szko³a rednia, przedmioty humanistyczne i jêzyk niemiecki.
TANIO! Tel. 691 307 442.
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Podzia³ punktów w meczu na szczycie

SARMATA Dobra - SPARTA Wêgorzyno 1:1 (1:0)
Sarmata: Damian Brodowicz
 Dawid Grzelak, Jarek Jaszczuk,
Kamil Pacelt, Damian Dzierbicki
(65' Kacper Skrobiñski), Krzysztof Kieruzel, £ukasz Olechnowicz, Tomasz Surma, Wojtek Bonifrowski, Emilian Kamiñski (75'
Dawid Dudek), Damian Padziñski
oraz Za³êcki, Marcin Kamiñski i
Anulicz.
Sparta: Przemys³aw Noryca,
Artur Michalski, Ryszard Jarzyna, Edward Tondrik (Zbigniew
Nadkierniczny), Tomasz Side³,
Piotr Grochulski, Jaros³aw Konieczny, Artur Samal (Andrzej
Nadkierniczny), Daniel Romañczyk, Wojciech Kli (Micha³ Wójcik), Krzysztof Gwód (Pawe³
Samal).
Bramki: dla Sarmaty - Bonifrowski 43' oraz dla Sparty - Wójcik 70'.
Na zakoñczenie pierwszej dekady rozgrywek sezonu 2007/08 doberska Sarmata w meczu derbowym podejmowa³a wêgorzyñsk¹ Spartê. Nie
najlepsze warunki do gry w postaci
silnego wiatru oraz opadów deszczu
spowodowa³y, i¿ poziom tego spotkania znacznie odbiega³ od miana
meczu na szczycie.
W pierwszej czêci spotkania gra
g³ównie toczy³a siê na po³owie gospodarzy, którzy generalnie nastawili siê na grê z typowej kontry. W drugiej minucie niemal z linii koñcowej
p³asko dorodkowa³ Wojtek Kli,
które ostatecznie udanie wy³apa³
bramkarz Sarmaty Damian Brodowicz. Trzy minuty póniej g³êbokie
dorodkowanie Piotra Grochulskiego, na raty, aczkolwiek równie¿ skutecznie, wy³apuje bramkarz doberskiego klubu. Dla odmiany w 7 minucie udan¹ interwencj¹ na przedpolu popisa³ siê Przemek Noryca, pewnie ³api¹c futbolówkê niemal¿e na
linii pola karnego, uprzedzaj¹c tym
samym napastnika Sarmaty Damiana Padziñskiego. Niespe³na minutê
póniej, po raz kolejny do interwencji zmuszony by³ bramkarz miejscowych. Tym razem po uderzeniu
g³ow¹ przez Tomka Sid³a. Na kolejne jakiekolwiek zagro¿enie doczekalimy siê dopiero w 27 minucie,
REKLAMA

kiedy to lekko na bramkê rywala
uderzy³ Piotr Grochulski. Jeszcze
gorêtsza atmosfera zapanowa³a w
tym samym czasie na trybunach
stadionu, gdzie oddzia³y Policji wyprowadza³y jednego z kibiców Dobermanów. W 29 minucie do prostopad³ej pi³ki wychodzi Wojtek
Kli, jednak ta odskakuje mu na tyle,
i¿ pada ³upem bramkarza gospodarzy. W 38 minucie, co najmniej dziwnie prowadz¹cy to spotkanie arbiter
g³ówny, przyznaje rzut wolny miejscowym. W efekcie pi³ka dociera na
30 metrze do Damiana Dzierbickiego, który mocnym strza³em zmusi³
do - jak siê chwilê póniej okaza³o kapitalnej interwencji Przemka Norycê. W 41 minucie niecelnie z linii
pola karnego na bramkê rywali uderza Grochulski. Dwie minuty póniej
pada bramka w tym spotkaniu, która
do dzisiaj budzi dyskusje co do jej
autora. Strza³ Wojciecha Bonifrowskiego z prawej strony boiska i pi³ka
wpada nad Noryc¹ do bramki. Dyskusja dotyczy tego, czy Artur Michalski podbi³ j¹ jeszcze w czasie

lotu myl¹c Norycê i strzelaj¹c samobója, czy te¿ nie. Minutê póniej
miejscowi kolejny raz powa¿niej
zagrozili w polu karnym przyjezdnym, ale tym razem dorodkowanie
na d³u¿szy s³upek udanie wybi³ Jarek
Konieczny.
W drugiej po³owie, ogl¹dalimy
równie ma³o podbramkowych akcji.
W 49 minucie zawodnik Sarmaty
uderza wprost w Norycê, który bez
problemu ³apie pi³kê. Kolejne zagro¿enie mia³o miejsce dopiero w 64
minucie, kiedy to dorodkowanie w
pole karne goci minê³o wszystkich
znajduj¹cych siê w nim pi³karzy i
nieznacznie minê³o s³upek bramki
przyjezdnych. W miêdzy czasie kontuzji doznaje Wojtek Kli. W jego
miejsce desygnowany do gry zostaje
Micha³ Wójcik, debiutant w wêgorzyñskim zespole. Kilka niez³ych
zagrañ tego zawodnika pozwoli³o
wypracowaæ podopiecznym trenera
Jamro¿ego co raz to bardziej wyran¹ przewagê. W 69 minucie Grochulski uderza z rzutu wolnego, który ostatecznie zatrzymuj¹ obroñcy

stoj¹cy w bramce. Chwilê póniej
przyjezdni wymieniaj¹ miêdzy sob¹
kilka podañ, po których na uderzenie
z dalszej odleg³oci zdecydowa³ siê
Tomasz Side³. Bramkarz Sarmaty
odbi³ pi³kê do boku, sk¹d próbowa³
dobiæ j¹ Artur Samal, ale nieudanie,
za to znajduj¹cy siê w pobli¿u Micha³ Wójcik strza³em g³ow¹ bez problemów doprowadzi³ do wyrównania. Wynik remisowy po raz wtóry
podgrza³ atmosferê na trybunach,
w efekcie czego kolejny Doberman opuci³ stadion przed czasem
w asycie Policji. W 75 minucie na
bramkê Sarmaty uderza³ Romañczyk, jednak minimalnie niecelnie.
Tu¿ przed koñcowym gwizdkiem w
polu karnym pada Romañczyk, jednak arbiter, który równie¿ mia³
wp³yw na poziom tego spotkania, nie
wskaza³ na rzut karny. Generalnie
poziom meczu z udzia³em dwóch
czo³owych dru¿yn mocno rozczarowa³, do czego na pewno przyczyni³y
siê takie a nie inne warunki pogodowe, jak równie¿ ogólna dyspozycja
obu zespo³ów.
(msz)

SPORT
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Wyniki jak pogoda
- kiepskie
Tak jak pisalimy tydzieñ temu,
Iskierka czai³a siê za plecami Sparty,
Sarmaty i GOK Ehrle, by wskoczyæ
na pud³o, i wskoczy³a. A gdzie
dwóch siê bije, tam Iskierka liderem.
GOK Ehrle coraz bardziej s³abnie w
walce o lidera, bo po dwóch remisach
teraz przegra³ z Vielgovi¹.
Pisalimy te¿, ¿e nale¿y uwa¿aæ na
Masoviê i nasze przewidywania okaza³y siê trafne  maszewianie pokonali ³obezian na ich w³asnym boisku
0:1. Przegra³a Mewa i to z ostatni¹
dru¿yn¹ w tabeli, dziêki czemu D¹brovia znowu spuci³a Radoviê na
ostatnie miejsce, pomimo cennego
remisu radowian na wyjedzie z Fagusem Ko³bacz i dwóch bramek
Emila Pilichowskiego.
Mecz na szczycie Sarmaty ze Spart¹
popsu³a pogoda. Do dzisiaj trwa
dyskusja, czy bramkê strzeli³ Bonifrowski bezporednio, czy po drodze jej bieg zmieni³ Michalski ze
Sparty. Jedno jest pewne  uderza³
napastnik Sarmaty i jemu zaliczamy
tê bramkê w rankingu strzelców.
STRZELCY
12 bramek - Wojtek Bonifrowski
(Sarmata)
11 bramek - Wojtek Kli (Sparta)
8 bramek - Marek Gradus (Mewa)
5 bramek - Damian Padziñski
(Sarmata), £ukasz Grygiel (Mewa)
4 bramki - Krzysztof Kieruzel
(Sarmata), Krzysztof Gwód,
Pawe³ Samal (Sparta), Emil Pilichowski (Radovia)
3 bramki - Miros³aw Pietrowski
(Mewa), Piotr Grochulski, Artur
Samal (Sparta) Kamil Kacprzak
(wiatowid)
2 bramki - Jacek Talarowski (Radovia), Daniel Romañczyk,
Krzysztof Kopka (Mewa), £ukasz
Olechnowicz, Dawid Dudek (Sarmata), Pawe³ Wielgus, Kamil
Iwachniuk (wiatowid)
1 bramka - Jarek Konieczny, Tomasz Side³ (Sparta), Dariusz Kêsy,
Mariusz B³aszczyk, Norbert Harasiemowicz, Marcin Paw³owski
(Mewa), Micha³ Koba, £ukasz
Brona, Sylwester Micha³owski,
£ukasz Zielonka, Grzegorz Momot
(wiatowid),
Marek
Dro¿d¿ewski, Mateusz Rylling
(Radovia).
ZESPO£Y
Bramki zdobyte
30 bramek - Sparta
25 bramki - Sarmata,
22 bramek - Mewa
12 bramek - wiatowid
10 bramek - Radovia
REKLAMA
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Policja rozdzieli³a krewkich kibiców

Klasa okrêgowa - SENIORZY

Na 2 lata zakaz
wstêpu na stadiony!

Zorza Dobrzany - Iskierka
mierdnica 1:4, Sarmata Dobra Sparta Wêgorzyno 1:1, GOK Ehrle
Polska Dobra Szcz. - Vielgovia
Szczecin 2:3, wiatowid £obez Masovia Maszewo 0:1, Jantar
Dziwnów - Wicher Brojce 2:0, Fagus Ko³bacz - Radovia Radowo
Ma³e 4:4, Korona Stuchowo - Promieñ Mosty 1:1, D¹brovia Stara
D¹browa - Mewa Resko 2:1.

(DOBRA) Ten wyrok mo¿e byæ bardziej
dokuczliwy, ni¿ wiêzienie. Kibic z Dobrej,
który zak³óca³ porz¹dek podczas meczu
przez 2 lata nie bêdzie móg³ chodziæ na
mecze swojej ulubionej dru¿yny.
Pojedynek pi³karski pomiêdzy Sarmat¹ Dobra a Spart¹ Wêgorzyno okrelany by³ przez kibiców meczem na szczycie, bo
obie dru¿yny walcz¹ o pierwsze
miejsce w tabeli. Dla s³u¿b porz¹dkowych by³ to jednak mecz
podwy¿szonego ryzyka, gdy¿
kibice wêgorzyñscy znani s¹ ze
swojego agresywnego zachowania, a na dodatek do Dobrej przyjazd zapowiedzieli kibice z Chociwla.
Ot, takie lokalne konkurowanie na wyzwiska i czasem  jak to
mówi¹ w ¿argonie  napinanie
siê. Policja ³obeska zmobilizowa³a wiêc si³y i na meczu pojawi³o siê kilkunastu policjantów
z psem, z zadaniem zapobie¿enia
ewentualnej rozróbie. Zgodnie z
zapowiedzi¹ przyjechali kibice z
Chociwla, którzy ustanowili
jedn¹ grupê z kibicami z Dobrej.
Zosta³a ona oddzielona od kibiców z Wêgorzyna, i ca³e szczecie, bo awantura wisia³a na w³o-

sku. Co jaki czas kto próbowa³
przedrzeæ siê przez ochronê i dopaæ innego kibica.
Policjanci zadzia³ali prewencyjnie, pacyfikuj¹c w zarodku te
agresywne nastroje. Kibic z Dobrej Marcin S. by³ w tym dniu
wyj¹tkowo le usposobiony do
goci i nie chcia³ im odpuciæ, co
zmusi³o policjantów do zatrzymania go i wywiezienia ze stadionu. Za zak³ócanie porz¹dku
publicznego podczas imprezy
masowej stan¹³ przed s¹dem w
trybie 24-godzinnym. S¹d ukara³
go wczoraj grzywn¹ w wysokoci 900 z³ oraz 2-letnim zakazem
wstêpu na stadiony w ca³ym kraju. Dodatkowo w dniu meczu
Sarmaty Marcin S. ma meldowaæ siê na posterunku policji.
Trzech innych kibiców
ukaranych zosta³o mandatami, za 6 w najbli¿szym czasie dostanie wezwania i bêd¹
t³umaczyæ siê ze swojego zachowania na meczu.
(r)

GRANIE W PLANIE
6 padziernika - sobota
14:30 Iskierka mierdnica - Fagus Ko³bacz
15:00 Radovia Radowo Ma³e - Sarmata Dobra
15:00 Masovia Maszewo - Jantar Dziwnów
15:00 Mewa Resko - GOK Ehrle Polska Dobra Szcz.
16:00 Wicher Brojce - Zorza Dobrzany
16:00 Promieñ Mosty - D¹brovia Stara D¹browa
7 padziernika - niedziela
14:00 Vielgovia Szczecin - wiatowid £obez
15:00 Sparta Wêgorzyno - Korona Stuchowo
REKLAMA

1. Iskierka mierdnica
24 25-8
2. Sparta Wêgorzyno
23 29-10
3. Sarmata Dobra
21 25-13
4. GOK Ehrle Dobra Szcz. 19 25-7
5. Mewa Resko
16 22-22
6. Masovia Maszewo
15 8-11
7. Jantar Dziwnów
14 9-18
8. Korona Stuchowo
14 11-16
9. Vielgovia Szczecin
13 14-13
10. Promieñ Mosty
13 16-15
11. Wicher Brojce
11 11-19
12. wiatowid £obez
11 13-11
13. Fagus Ko³bacz
8 14-23
14. Zorza Dobrzany
7 6-20
15. D¹brovia Stara D¹browa 7 6-15
16. Radovia Radowo Ma³e 6 10-23

Klasa okrêgowa  JUNIORZY
Wyniki 9 kolejki
Jantar Dziwnów - Zorza Dobrzany 0:9, Wicher Brojce - wiatowid £obez 0:5, Masovia Maszewo GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. 1:1,
Vielgovia Szczecin - D¹brovia Stara D¹browa 10:2, Mewa Resko Korona Stuchowo 9:0, Promieñ
Mosty - Sarmata Dobra 11:1, Sparta
Wêgorzyno - Fagus Ko³bacz 3:0,
Radovia Radowo Ma³e - Iskierka
mierdnica 0:3 (W),
1. wiatowid £obez
27 41-8
2. Vielgovia Szczecin
25 36-8
3. Promieñ Mosty
21 47-16
4. Sparta Wêgorzyno
18 28-28
5. Masovia Maszewo
17 29-16
6. GOK Ehrle Dobra Szcz. 16 38-16
7. D¹brovia Stara D¹browa 14 28-23
8. Zorza Dobrzany
12 26-18
9. Fagus Ko³bacz
12 21-25
10. Sarmata Dobra
11 28-24
11. Mewa Resko
11 25-21
12. Iskierka mierdnica
7 28-23
13. Korona Stuchowo
7 9-53
14. Wicher Brojce
4 10-30
15. Jantar Dziwnów
4 5-61
16. Radovia Radowo Ma³e 2 7-36
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Z ¯YCIA POWIATU

Przemys³aw
najpiêkniejsz¹
wsi¹ w powiecie
(RESKO) W tym roku najpiêkniejsz¹ wsi¹ w przeprowadzonym
przez powiat konkursie zosta³
Przemys³aw. Jako druga sklasyfikowana zosta³a Tucza, trzeci za
Gostomin. W tym roku w konkursie wziê³y udzia³ wszystkie gminy
powiatu (³¹cznie 10 wsi).
Gratulacje so³tys Ilonie Wierzbowskiej z³o¿y³ na ostatniej sesji w
Resku, szef komisji konkursowej,
wicestarosta Ryszard Brodziñski.
Wicestarosta dokona³ równie¿ prezentacji wszystkich wsi, bior¹cych
udzia³ w konkursie. Czêæ miejscowoci ma na koncie ju¿ spore osi¹-

gniêcia, czêæ dopiero co stoi na
progu rozwoju.
- Naszym celem jest zaktywizowanie mieszkañców wsi, w celu
przekonania ich do tego, ¿e ich miejscowoci s¹ ich dobrem i tylko oni
najlepiej potrafi¹ o nie zadbaæ 
mówi³ wicestarosta.  Niezrozumia³¹ dla mnie sytuacj¹ jest utrzymywanie porz¹dku na niektórych
wsiach przez pracowników zatrudnianych przez PUP. To sami mieszkañcy powinni dbaæ o porz¹dek
wokó³ swoich posesji. Zwyciêska wie uhonorowana
zosta³a 2 tys. z³. Dodatkowe 500 z³
so³tys odebra³a od gminy Resko. (gp)
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50-lecie TKKF B³yskawica w £obzie

RAJD TURYSTYKI
ROWEROWEJ
Dla uczczenia obchodów 50 lat
dzia³alnoci B³yskawica zorganizowa³a w niedzielê 30 wrzenia
2007r. nad jeziorem Wêgorzyno
imprezê po³¹czon¹ z rajdem turystki rowerowej i zawodami wêdkarskimi. £obescy rowerzyci pokonali dystans 40 km na trasie: £obez 
Unimie  Dobieszewo  Kranik
£ob.  Gardno  Przytoñ  Wêgorzyno  Przytoñ  Rogówko 
£obez. Dojechali tak¿e rowerzyci
z Sielska oraz niezawodna grupa
rowerowa z Drawska Pom.
Nad jeziorem Wêgorzyno w gospodarstwie agroturystycznym pana

Czêæ ulicy
Niepodleg³oci
znajdzie
siê w gminie
(£OBEZ) Czêæ ulicy Niepodleg³oci decyzj¹ rady z 25 wrzenia
od 1 stycznia 2008 roku stanie siê
drog¹ gminy. W sk³ad zasobu gminy
ma wejæ odcinek od skrzy¿owania
z ulic¹ Mickiewicza do skrzy¿owania z ulic¹ Segala. Przejêcie tego odcinka wi¹¿e siê z wytyczeniem przez
drogi wojewódzkie nowego przebiegu drogi nr 151.
(r)

Ziemowita Fronczaka cyklici do³¹czyli do zaproszonych goci i wêdkarzy wiêtuj¹cych obchody 50-lecia. Wszyscy uczestnicy zostali
podjêci dziczyzn¹ oraz ¿urkiem.
Po posi³ku tradycyjnie rozegrano konkurencjê sprawnociow¹.
Tym razem by³ to slalom rowerowy.
Wród kobiet wygra³a Ela Jankowska przed Jadwig¹ Ciechañski i El¿biet¹ Winiewsk¹. W konkurencji
mê¿czyzn zwyciê¿y³ Rafa³ Rutkowski przed Paw³em Jaksenderem i
Zdzis³awem Bieñkiem. Nagrody
ufundowa³o Ognisko TKKF B³yskawica.
Adam Kogut

Podziêkowanie !
Sk³adam
podziêkowanie
Przewodnicz¹cemu Rady Osiedla w £obzie Panu Zdzis³awowoi
Szklarskiemu za uhonorowanie
pracy ³obeskich dzia³aczy sportowych podczas obchodów 50-lecia TKKF B³yskawica. Pan
Zdzis³aw uhonorowa³ pami¹tkowymi statuetkami Marina Szykê,
Zbigniewa Pude³ko, Jerzego Rakocego i El¿bietê Winiewsk¹.
Serdecznie dziêkujemy za docenienie naszej spo³ecznej pracy.
Ze sportowym pozdrowieniem

El¿bieta Winiewska

Wyrok

Wyrok

Sygn. akt II K 475/07 Ds. 751/07/S
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 sierpnia 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwana
Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29 sierpnia 2007 r., sprawy:

Sygn. akt II K 496/07 Ds. 827/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 wrzenia 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel
Protokolant: Katarzyna Weso³a
Przy udziale As. Prokuratora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu
dnia 12.09.2007 r. sprawy

Paw³a Osiaka

s. Romana i Jolanty z d. Paszkiewicz, ur. 11 lutego 1990 r. w Po³czynie
Zdroju, oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 09 czerwca 2007 r. oko³o godziny 01.40
w £obzie na ulicach Armii Krajowej i Przemys³owej kierowa³ samochodem
marki Peugeot 309 o numerze rej. ZSD 00276, znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,49 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk
I. oskar¿onego Paw³a Osiaka uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 1 kk i na tej podstawie wymierza mu karê 7
(siedmiu) miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cel spo³eczny w wymiarze 20 (dwudziestu)
godzin w stosunku miesiêcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów s¹dowych, w tym od
op³aty w sprawie.

Marcina Piórkowskiego

s. Józefa i El¿biety z d. Kuniar, ur. 20 lutego 1985 r. w Gryficach; oskar¿onego
o to, ¿e: w dniu 24 czerwca 2007 r. w Resku na ulicy Chopina, kierowa³ rowerem,
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 0,75 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk
Orzeka:
I. Oskar¿onego Marcina Piórkowskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 34 par. 1 i
apr. 2 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karê 7 (siedmiu) miesiêcy ograniczenia wolnoci
zobowi¹zuj¹c go do wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzêdu
Miejskiego w Resku w wymiarze 20 (dwadziecia) godzin w stosunku miesiêcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 (dwóch) 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.
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SPORT

Wypatrywali
w Radowie Ma³ym

(RADOWO MA£E) W ubieg³y wtorek, tj. 25 wrzenia br., na
boisku szkolnym w Radowie Ma³ym rozegrany zosta³ trzeci ju¿
turniej pi³ki no¿nej zorganizowany w ramach akcji Wypatrz
mnie (projektu realizowanego w
ramach rz¹dowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2007 r.).
Mimo zapowiadanych niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych, przez ca³y czas trwania spotkania wieci³o s³oñce, które zapewni³o najm³odszym doskona³e wa-

runki do rozegrania wszystkich meczów. Dziêki ³adnej pogodzie nie
zawiedli kibice, wród których dostrzec mo¿na by³o równie¿ nauczycielki trzymaj¹ce kciuki za swoich
wychowanków.
Nad ca³oci¹ czuwali nauczyciele wychowania fizycznego, panowie
Miros³aw Budzyñski oraz Adrian
Ma³y, którzy zajêli siê równie¿ sêdziowaniem. Po zakoñczeniu rozgrywek, ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami¹tkowy dyplom oraz ciep³y
obiad. Rozdano napoje i owoce.
Kolejne spotkanie odbêdzie siê 28
wrzenia br. w Wêgorzynie.
(r)
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Grynkiewicz i Wierzchowski w I lidze juniorów

Rekordy ¿yciowe
na zakoñczenie sezonu
(£OBEZ-STARGARD SZCZ.)
Marcin Grynkiewicz z £obza,
startuj¹cy obecnie w
barwach Pomorza
Stargard Szczeciñski,
podsumowa³ sezon
lekkoatletyczny 2007 roku.
Marcin sezon startowy zakoñczy³ wystêpuj¹c na Mitingu Zakoñczenia Sezonu 2007, który zosta³ rozegrany 29 wrzenia br. w Bia³ogardzie. Na dystansie 800 metrów Marcin startuj¹c w z³ych warunkach atmosferycznych uzyska³ czas
1.55.84, poprawiaj¹c tym samym
poprzedni swój rekord ¿yciowy.
Nasz ³obezianin osi¹gniêtymi wynikami wywalczy³ drug¹ klasê sportow¹, czasami: na 200 m  22.78;
400 m  49.23; 800 m  1.55.84.
Startuj¹cy w barwach Pomorza
Marcin Grynkiewicz i Bartek
Wierzchowski swoimi wynikami
przyczynili siê do tego, ¿e stargardzki klub, po omiu latach przerwy,

znalaz³ siê w I lidze juniorów i w
najbli¿szym sezonie bêdzie rywalizowa³ z 16 najlepszymi klubami w
kraju. Z tej okazji sportowców
przyj¹³ prezydent miasta S³awomir
Pajor.
Marcin za naszym porednictwem dziêkuje panu Marianowi
Szyjce z £obza za pomoc w zakupie
butów do biegania.
(r)

Polska Biega³a w £obzie
(£OBEZ) 29 wrzenia w
£obzie, w ramach ogólnopolskiej
akcji Polska Biega, odby³ siê II
Bieg Jesieni. Deszczowa pogoda
spowodowa³a, ¿e na starcie stanêli prawdziwi mi³onicy biegania,
w wiêkszoci uczestnicy poprzedniej edycji.
Trasa biegu dla najm³odszych
liczy³a 2500 m. Doroli mieli do
pokonania dystans 5000 m. Start i
meta znajdowa³y siê na boisku w
wiêtoborcu. Zawodnicy biegli
cie¿kami lenymi, urozmaiconymi
licznymi podbiegami. Wymaga³o to
sporego wysi³ku od biegaj¹cych.
Uczestnicy biegu rywalizowali w
trzech kategoriach wiekowych: do
12 lat, do 16 lat i powy¿ej.
Wród dziewcz¹t w wieku do 12
lat najlepsza by³a Marcelina Kamiñska, uczennica SP 2 w £obzie. W
kategorii ch³opców wygra³ Dawid
Latawiec - uczeñ SP 1.
W rywalizacji gimnazjalistek
najlepsza okaza³a siê Karolina
Kamiñska. Wród ch³opców w
tej kategorii zwyciê¿y³ Przemek
Chalimoniuk.

W gronie mê¿czyzn bezkonkurencyjny okaza³ siê Marcin Horbacz.
Najm³odszymi uczestnikami biegu
byli: Aleksandra Romej, Mateusz
£ubczyñski i Dawid Rycharski.
Zwyciêzcy w nagrodê otrzymali
statuetki, a wszyscy pozostali
uczestnicy biegu pami¹tkowe dy-

plomy oraz koszulki ze znakiem
logo Polska Biega. Fundatorami
nagród byli: Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe. Gor¹c¹ herbatê
zapewni³o ³obeskie gimnazjum.
Organizatorami imprezy byli:
Urz¹d Miasta, MKS Olimp, UKS
Promyk, £obeski Klub Biegacza

Trucht. Sêdzi¹ g³ównym zawodów
by³ Zdzis³aw Bogdanowicz. Szefem
ca³ej imprezy by³ Kazimierz Mikul.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
pomagali przy organizacji tej imprezy. Zawodnikom podziêkowania za
udzia³, hart ducha i walkê na trasie.
Organizatorzy
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INFORMACJE

50-LECIE TKKF B£YSKAWICA w £OBZIE

II ZAWODY WÊDKARSKIE
O PUCHAR PREZESA
BANKU SPÓ£DZIELCZEGO
w GOLENIOWIE

Towarzystwo Krzewienia Kultury
asik  Czaplinek (5640 g), II  Andrzej
Fizycznej dzia³aj¹ce w ca³ym kraju zoTyrañski  Drawsko Pom. (4900 g), III
sta³o za³o¿one 1957 r. W tym samym
 Leszek Skocz  Czaplinek (4595 g),
roku za³o¿ono w £obzie Ognisko
IV  Antoni Karluk  £obez (4560 g),
TKKF B³yskawica. Okazj¹ do
V - Micha³ Tyrañski  Drawsko Pom.
uczczenia 50 lat dzia³alnoci stowarzy(3900 g), VI  Kazimierz Marsza³ek 
szenia by³y zawody wêdkarskie i rajd
Czaplinek (3875 g). Najlepszy z powiaturystyki rowerowej zorganizowane w
tu ³obeskiego by³ Czes³aw Andrzejczak
niedzielê 30 wrzenia br.
z £obza (XI, 2865 g).
Na zaproszenie Prezesa B³yskawiZgodnie z ustaleniami komisji sêcy nad jezioro Wêgorzyno do Wêgodziowskiej najwiêksz¹ rybê z³owi³ korzyna przybyli byli i obecni dzia³acze
lega Czes³aw Andrzejczak, który jedOgniska oraz przedstawiciele
w³adz i sponsorów. G³ównym
sponsorem zawodów by³ Prezes
Banku Spó³dzielczego w Goleniowie Pan Tomasz Sobolewski, który przyby³ na imprezê wraz z Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej
banku Panem Czes³awem Siwkiem i Dyrektorem Oddzia³u BS w
£obzie Pani¹ Ew¹ Hadam-Tymoszczuk. Goæmi zawodów byli
tak¿e Burmistrz £obza Pan Ryszard Sola i Prezes Rady Osiedla
w £obzie Pan Zdzis³aw Szklarski. Najwieksza ryba (foto Z. Bieniek)
Z okazji 50-lecia Towarzystwa
odznaczeniami Zachodniopomorskiego Zwi¹zku TKKF w Szczecinie uhonak podczas podsumowania imprezy
norowani zostali: Adam Ilewicz, Ryszard
nie przedstawi³ z³owionej sztuki. W
Korzeniewski, Zbigniew Pude³ko i Jerzy
zwi¹zku z tym puchar za najwiêksz¹
Rakocy. Odznaczenia TKKF B³yskawirybê z r¹k Burmistrza £obza Pana Ryca otrzymali natomiast: Ryszard Olchoszarda Soli odebra³ Pan Marek Andrewik, Marian Szyjka i Arkadiusz Spa³ka.
asik z Czaplinka, który by³ nastêpny w
Zawody i obchody 50-lecia by³y
tej kategorii i zaprezentowa³ z³owiony
doskona³¹ okazj¹ do podziêkowania
przez siebie okaz.
osobom i instytucjom, które wspieraj¹
Wrêczono tak¿e pami¹tkowe pudzia³alnoæ B³yskawicy. S¹ to: Starochary i nagrody dla najm³odszych
stwo Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejcz³onków Klubu Wêdkarskiego Rega
ski w £obzie, Rada Miejska w £obzie,
za wyniki w zawodach rangi wojewódzRada Osiedla w £obzie, Bank Spó³dzielkiej w kategorii kadetów: Damianowi
czy w Goleniowie, £obeskie Centrum
¯yle, Micha³owi Gos³awskiemu i KuTurystyki, Inter-Arimer w £obzie, Pañbie Gos³awskiemu.
stwo Krytyna i Andrzej S³aby, Pan BogOrganizatorzy dziêkuj¹ Panu Ziedan Przyby³a i Pan Roman Jaskowski.
mowitowi Fronaczakowi w³acicielowi
Sponsorami zawodów byli tak¿e
gospodarstwa agroturystycznego, na
Pan Arkadiusz wirski  Inter-Arimer
terenie którego odby³a siê impreza oraz
w £obzie, Pan Bogdan Przyby³a, Pan
Panu Markowi Januszkiewiczowi - PreRoman Jaskowski, Pan Bronis³aw
zesowi Ko³a Wêgorz PZW, gospodaAru³kowicz oraz Rada Osiedla w
rzowi Jeziora Wêgorzyno, a tak¿e sê£obzie. Do udzia³u w zawodach zaprodziom i kucharzom, bez których zawoszeni zostali koledzy z Czaplinka, Z³ody nie mog³yby siê obyæ.
cieñca, Tychowa i Drawska Pom. oraz
Adam Kogut
wszyscy chêtni z powiatu ³obeskiego.
Foto: Adam Kogut,
Wyniki zawodów: I  Marek AndreZdzis³aw Bieniek

tygodnik ³obeski 2.10.2007 r.

Wyrok

Sygn. akt II K 502/07 Ds. 707/07/Sp
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 wrzenia 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel
Protokolant: Katarzyna Weso³a
Przy udziale As. Prokuratora Moniki Sarbiewskiej, po rozpoznaniu
dnia 12.09.2007 r. sprawy

Lucjana Jana Wydrzyñskiego,

s. Henryka i Feliksa z d. Pabiniak, ur. 01 stycznia 1955 r. w Mieszewie;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 26 maja 2007 r. o godz. 21.15 na ul. Jednoci
Narodowej w Resku, kierowa³ rowerem, znajdowa³ siê w stanie nietrzewoci
wyra¿aj¹cej siê zawartoci¹ 0,77 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy
czym czynu tego dopuci³ siê maj¹c z powodu organicznych zaburzeñ osobowoci wywo³anych uszkodzeniem orodkowego uk³adu nerwowego i wieloletni¹ intoksykacj¹ alkoholow¹, ograniczon¹ w stopniu znacznym zdolnoæ do
rozpoznania znaczenia swego czynu i pokierowania swoim postêpowaniem, tj.
o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zw. z art. 31 par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Lucjana Jana Wydrzyñskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk w zw.
z art. 31 par. 2 kk wymierza mu karê grzywny w wysokoci 35 (trzydziestu
piêciu) stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ jednej stawki w kwocie 10
(dziesiêciu) z³otych;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2
(dwóch) lat;
III. Na podstawie art. 50 orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.
Zdzis³awa Mikuckiego kwotê 805,20 (osiemset piêæ 20/100) z³otych, w tym
kwotê 145,20 (sto czterdzieci piêæ 20/100) z³otych tytu³em nale¿nego podatku
VAT za obronê z urzêdu oskar¿onego Lucjana Jana Wydrzyñskiego;
V. Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia
kosztów s¹dowych w ca³oci.

Wyrok

Sygn. akt II K 519/07 Ds. 1044/07/P
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 sierpnia 2007 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: asesor s¹dowy Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwana
W obecnoci Prokuratora Lucyny Kreczko  Wilk, po rozpoznaniu
dnia 28 sierpnia 2007 r. sprawy:

Jana Paw³a Lipiñskiego,

s. Ludwika i Krystyny z d. £ata, ur. 31 sierpnia 1979 r. w Po³czynie Zdroju;
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 26 sierpnia 2007 r. na drodze publicznej £obez Wêgorzyno kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf nr rej. ZSDG
283 znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿onej wynikiem 0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk
I. Oskar¿onego Jana Paw³a Lipiñskiego uznaje za winnego tego, ¿e w dniu
26 sierpnia 2007 r. na drodze publicznej £obez  Wêgorzyno kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf nr rej. ZSDG 283, znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci wyra¿onej wynikiem 0,54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk i za to, na podstawie art. 178 a par. 1 kk
wymierza mu karê 70 (siedemdziesiêciu) stawek dziennych grzywny, ustalaj¹c
wysokoæ jednej stawki na kwotê 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. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie go w prasie lokalnej;
IV. Na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza
oskar¿onemu okres jego zatrzymania od dnia 26 sierpnia 2007 r. do dnia 28
sierpnia 2007 r., przy czym jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoci
równa siê dwóm stawkom dziennym grzywny;
V. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskar¿onego rodka karnego zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 26 sierpnia
2007 r.;
VI. Zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz adwokata Andrzeja Tomaszewskiego tytu³em wynagrodzenia za obronê z urzêdu oskar¿onego Jana Lipiñskiego
kwotê 439,20 z³otych (czterystu trzydziestu dziewiêciu z³otych dwudziestu
groszy), w tym 79,20 z³otych (siedemdziesi¹t dziewiêæ z³otych dwadziecia
groszy) tytu³em podatku VAT;
VII. Zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe, w
tym 70 (siedemdziesi¹t) z³otych op³aty.

POLICJA

tygodnik ³obeski 2.10.2007 r.

(zam. Dobra), w wyniku czego wymieniony dozna³ obra¿eñ cia³a w
postaci wstrz¹nienia mózgu oraz
rany ciêtej g³owy. Poszkodowany
zosta³ umieszczony w szpitalu w
Nowogardzie na obserwacji.

PRZEROBIONA DATA

(RESKO) 21.09.2007 r. oko³o
godz. 17:20 w Resku, na ul. Szpitalnej, Romuald Z. (zam. R. gm. Resko) podczas kontroli drogowej
pos³u¿y³ siê dowodem rejestracyjnym samochodu Volvo, w którym
przerobiona by³a data wa¿noci badania technicznego.

MOTOCYKLEM W DRZEWO

(£OBEZ) 21.09.2007 r. oko³o
godz. 17:15 na drodze £obez  Lesiêcin, Mariusz R. (zam. L. gm
Wêgorzyno), kieruj¹c motocyklem
HONDA, znajduj¹c siê w stanie po
spo¿yciu alkoholu (I próba o godz.
17:33 - 0,16 mg/l, II próba o godz.
17:40 - 0,00 mg/l.) zjecha³ na pobocze i uderzy³ w drzewo. W wyniku
powy¿szego dozna³ obra¿eñ g³owy
i z³amania koci udowej, przewieziony do szpitala w Drawsku Pom.

ZABRA£ WÓZEK

W okresie od 16 do 23.09.2007
r. w £obzie, na ul. Kociuszki, Zbigniew ¯. przyw³aszczy³ wózek
metalowy, dwuko³owy, koloru
ciemnogranatowego, wartoci 150
z³, czym dzia³a na szkodê Jerzego S.
(zam. £obez).

PARKOWANIE
Z PROBLEMAMI

(£OBEZ) 23.09.2007 r. oko³o
godz. 15:20 w £obzie, na ul. Murarskiej, nieznany kieruj¹cy pojazdem
Opel Corsa wje¿d¿aj¹c na parking
uderzy³ w zaparkowany prawid³owo pojazd Toyota nale¿¹cy do Stefana S. (zam. £obez).

POPE£NI£ SAMOBÓJSTWO

(WÊGORZYNO) 23.09.2007
r. oko³o godz. 10:00 w Wêgorzynie,
przy ul. Grunwaldzkiej, na terenie
ogródka warzywnego Andrzej Z. lat
66 (zam. W. gm. Wêgorzyno), dokona³ samobójstwa po przez powieszenie siê. Dzia³ania osób trzecich
nie stwierdzono.

SZYBOT£UK

(MESZNE) W okresie 1213.09.2007 r. w Meszne, nieznany
sprawca w nieustalony sposób dokona³ wybicia tylnej szyby w samochodzie Peugeot 206. Straty w kwocie 1916 z³ na szkodê Ewy G. (zam.
M. gm. £obez).

SARNA NA DRODZE

(STAROGARD) 25.09.2007 r.
oko³o godz. 8:05 na drodze Przemy-

s³aw - Starogard Wojciech N. (zam.
Wa³cz) kieruj¹c samochodem Peugeot 406 uderzy³ w przebiegaj¹c¹
sarnê. Uszkodzeniu uleg³ pojazd.

UKRAD£Y ZAWIADCZENIA
LEKARSKIE

(WÊGORZYNO) 18.09.2007
r. w godz. 15:00  19:00 w Wêgorzynie, przy ul. Runowskiej, w Przychodni ZZOZ, Kinga K. lat 14 (zam.
Wêgorzyno) i Dominika C. lat 15
(zam. Wêgorzyno,) wspólnie i w
porozumieniu, u¿ywaj¹c znalezionego klucza, otworzy³y kasetê metalow¹, sk¹d dokona³ kradzie¿y pliku zawiadczeñ lekarskich z piecz¹tkami, czym dzia³a³y na szkodê
Wies³awy A. (zam. Szczecin). Nieletnie zatrzymane i po czynnociach
zwolnione.

PRZEJECHA£ HYDRANT

(ZAGÓRZYCE) 26.09.2007 r.
ok. godz. 20.00 w Zagórzycach, nieznany kieruj¹cy pojazdem marki
UAZ najecha³ na hydrant powoduj¹c jego uszkodzenie, po czym odjecha³ w nieznanym kierunku.

ODJECHA£ GÓRALEM

(RESKO) 26.09.2007 r. w
godz. 6.00-7.00 w Resku, przy ul.
Chopina, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y roweru górskiego,
wartoci 200 z³, na szkodê Anety L.
(zam. P. gm. Resko).

USZKODZI£ AUTOKAR

(WIÊCIECHOWO)
26.09.2007 r. o godz. 14.20 w wiêciechowie, Andrzej M. (zam. Wêgorzyno) kieruj¹c samochodem ciê¿arowym marki Volvo w czasie
wykonywania manewru wyprzedzania uderzy³ w autokar Jelcz, kierowany przez Jerzego G., doprowadzaj¹c do jego uszkodzenia. Osób
rannych nie by³o.

ZA W¥SKIE ULICE?

(DOBRA) 26.09.2007 r. o godz.
15.40 w Dobrej, na ul. Ofiar Katynia, Antoni P. (zam. B. gm. Dobra),
kieruj¹c samochodem VW Golf
uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód marki Daewoo Tico,
powoduj¹c jego uszkodzenie, na
szkodê El¿biety D. z Dobrej.

UDERZY£ BUTELK¥

(DOBRA) 26.09.2007 r. ok.
godz. 18.00 w Dobrej, na ul. Pi³sudskiego, Kamil K. (zam. Dobra) uderzy³ butelk¹ w g³owê Wojciecha P.,

UKRADZIONE W NIEMCZECH,
ZNALEZIONE W £OBZIE

(£OBEZ) 28.09.2007 r. o
godz. 13.01 policjanci Zespo³u ds.
Walki z Przestêpczoci¹ Gospodarcz¹ w £obzie, przy ul. Waryñskiego, ujawnili samochód osobowy marki BMW typ 520, który
zosta³ utracony w wyniku przestêpstwa na terenie Niemiec. Pojazd zabezpieczono na parkingu
strze¿onym w £obzie.

KOMÓRKOWIEC W AKCJI

(CIESZYNO) 25.09.2007 r. w
godz. 12-18 w barze stodo³a w Cieszynie, nieznana osoba dokona³a
kradzie¿y telefonu komórkowego
Nokia 6020 o wartoci 200 z³, czym
dzia³a³a na szkodê Alicji K.

W£AMA£ SIÊ DO SKLEPU

(RESKO) W okresie od
godz. 22.00 dnia 27.09.2007 r.,
do godz. 5.00 dnia 28.09.2007 r.
w Resku, nieustalony sprawca,
po uprzednim wy³amaniu zamków i wypchniêciu dwóch drzwi
wszed³ do wewn¹trz sklepu, a
nastêpnie dokona³ kradzie¿y artyku³ów spo¿ywczych, alkoholowych i papierosowych o ³¹cznej
wartoci ok. 5000 z³ dzia³aj¹c na
szkodê Mieczys³awy S.

WYGI¥GN¥£ Z KURTKI

(RESKO) 25.09.2007r.ok.
godz. 12.00 w Resku na przystanku autobusowym przy ul.
Wojska Polskiego, nieustalony
sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonego z rozpiêtej
kieszeni kurtki dokona³ kradzie¿y etui z zawartoci¹ dowodu
osobistego oraz pieniêdzy w
kwocie 90 z³, dzia³aj¹c na szkodê Mariana B.

ALE COFKA

(£OBEZ) 29.09.2007 r. oko³o godz. 13:30 w £obzie, na ul.
Wêgorzyñskiej, Kazimierz R.,
cofaj¹c samochodem VW Golf
uderzy³ w prawid³owo zaparkowany samochód Opel Astra, nale¿¹cy do Piotra G. Uszkodzeniu
uleg³y pojazdy.

SZYBOT£UK SAMOCHODOWY

(RYNOWO) 29.09.2007 r.
oko³o godz. 19:50 w Rynowie,
Kamil S. dokona³ wybicia tylnej
szyby w samochodzie Opel Kadett, wartoci 400 z³, czym dzia³a³ na szkodê Justyny S.
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(£OBEZ) 21.09.2007 r. oko³o
godz. 17:00 w £obzie, na ul. Rapackiego, Eugeniusz N. (zam. P. gm. £obez)
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,40 mg/l) wbrew
zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami orzeczonemu przez S¹d.
(RESKO) 21.09.2007 r. oko³o
godz. 17:00 Resku, na ul. W. Polskiego, Mariusz M. (zam. N. gm. Resko)
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,80 mg/l).
(RESKO) 21.09.2007 r. oko³o
godz. 19:00 w Resku, na ul. Ko³obrzeskiej, Andrzej S. (zam. W. gm Resko)
kierowa³ motorowerem Kinroad znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,79
mg/l).
(DARGOMYL) 23.09.2007 r. o
godz. 18.44 w Dargomylu, Waldemar
E. kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci (0,34 mg/l).
(POGORZELICA) 23.09. 2007
r. o godz. 18.44 na drodze Pogorzelica
 Radowo Ma³e, Adam S. (zam. O. g.
Radowo) kierowa³ rowerem znajduj¹c
siê w stanie nietrzewoci (0,89 mg/
l).
(£OBEZ) 25.09.2007 r. oko³o
godz 16:30 w £obzie na ul. A. Krajowej, Jerzy P. (zam. £obez) kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (0,88 mg/l), tym samym
naruszy³ s¹dowy zakaz kierowania
pojazdami.
(DOBRA) 25.09.2007 r. oko³o
godz. 17:45 na drodze Dobra  B³¹dkowo, Krzysztof K. (zam. B. gm. Dobra) kierowa³ rowerem znajduj¹c siê
w stanie nietrzewoci (1,96 mg/l).
(£OBEZ) 26.09.2007 r. o godz.
16.25 Pawe³ W. (zam. S. gm. £obez)
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿onym wynikiem I badanie - 3,74 promila; II - 3,89
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(£OBEZ) 26.09.2007 r. o godz.
17.10 Henryk S. (zam. G. gm. £obez)
kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿onym wynikiem I badanie - 0,54 promila; II - 0,42
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(RESKO) 26.09.2007 r. godz.
6.40 w Resku, na ul. W. Polskiego,
Stanis³aw T. (zam. Resko), kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie
nietrzewoci, wyra¿onym wynikiem I badanie - 2,39 promila; II 2,17 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(RESKO) 26.09.2007 r. o godz.
10.15 w Resku, na ul. Kociuszki,
Zygmunt S. (zam. Resko), kierowa³
rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿onym wynikiem I
badanie - 0,27 mg/l II - 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
(WÊGORZYNO) 26.09.2007 r. o
godz. 19.30 w Wêgorzynie, na ul. Podgórnej, Bogus³aw D. (zam. K. gm.
Wêgorzyno), kierowa³ samochodem
osobowym Fiat 126p znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci, pobrano krew.
(DOBRA) 27.09.2007 r. o godz.
22:25 w Dobrej, na ul. Ofiar Katynia, Andrzej £. kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
(0,48 mg/l).
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tygodnik ³obeski 2.10.2007 r.

KRZY¯ÓWKA 40

DRUKARNIA
Oferujemy druk:
- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730

HUMOR
TYGODNIA

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 38 brzmia³o:
I tylko wakacji ¿al.
Poprawne odpowiedzi nades³ali: Antonina Kaczmarek (Dobra),
Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka (£obez), Karolina
P³ocka (£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Bo¿ena Syjczak (£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Bo¿ena Syjczak z £obza.
Gratulujemy

Prezydent Kwaniewski
wizytuje kacz¹ fermê w W¹chocku. Kaczki na jego widok
mówi¹:
- Kwa, kwa, kwa...
Kwaniewski pyta gospodarza:
- Czym karmicie te kaczki?
-

Otrêbami

z

wod¹.

- Dawajcie im kukurydzê z
mlekiem, ¿eby moje nazwisko
wymawia³y w ca³oci.

