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Prokuratura Rejonowa w £obzie umarza³a,
Okrêgowa wznawia³a, Apelacyjna bierze nadzór

Rêka Ziobry
nad Wêgorzynem

Senator
Jacek Sauk
REKLAMA

CMYK

(WARSZAWA – WÊGORZYNO) By³a burmistrz
Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz zas³ynê³a
w poprzedniej kadencji tym, ¿e w wyniku
przeprowadzonej operacji dzia³ka
w Po³chowie trafi³a w prywatne rêce
szczeciñskiej firmy. W³adza, która przysz³a
po niej stwierdzi³a, ¿e by³o to klasyczne
„przew³aszczenie” mienia. W tej i kilku innych
sprawach skierowa³a wnioski do prokuratury
w £obzie. Ta umarza³a je jeden po drugim.
W³adze Wêgorzyna nie odpuœci³y i sk³ada³y
za¿alenia na te postanowienia. Prokuratura
Okrêgowa w Szczecinie cofa³a sprawy do
ponownego rozpatrzenia i tak w kó³ko.
Czytaj str. 10-11
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Z drugiej strony

Podsumowania, wybory, kalkulacje

Grzegorz Paciorek
Rady gmin i rada powiatu zakończyły już swoją działalność. Na ostatnich
sesjach burmistrzowie, wójt i zarząd powiatu złożyli sprawozdania ze swojej
czteroletniej pracy. Każdy z nich był
zadowolony ze swoich osiągnięć. Czy
słusznie – rozstrzygną to wyborcy. Każdy z nich, oprócz burmistrzów Węgorzyna i Reska stara się o reelekcję. Czas
na podsumowania. Najwięcej o pracy
burmistrzów mówi wyborcom to, co
widzą gołym okiem.
Najwięcej widać w Resku. Wybudowano gimnazjum, kończą halę sportową,
wyremontowano bibliotekę, powstają
przystanie kajakowe nad Regą. Gmina
zainwestowała w część swojej infrastruktury, stawiając na konkretne cele. Resztę
udostępniono przedsiębiorcom. Sposób
gospodarowania mieniem gminy wzbudza
jednak kontrowersje i to wokół nich powstała główna linia politycznego podziału w reskiej radzie. Podział ten jest dość
wyraźny i widać go również na listach
kandydatów. Skupieni wokół Adama Seredyńskiego radni mają inną wizję gminy.
Wyraziła ją radna Irena Makuch, która
podczas jednej z ostatnich w tej kadencji
sesji domagała się zagospodarowania budynku po byłej szkole. Skupieni wokół reskiego nauczyciela radni chcą, by samorząd inwestując w swoje mienie, tworzył
instytucje służące mieszkańcom. Dotychczasową linię rozwoju gminy prezentuje drugi reski kandydat na burmistrza,
dotychczasowy zastępca burmistrza, Arkadiusz Czerwiński. Jego szef, Jan Olszewski odchodzi na emeryturę, po 25 –
letniej działalności w samorządzie.
Wokół tych dwóch kandydatów skupiona
jest większość radnych, minionej już kadencji. Trzecim kandydatem, który być
może spełni rolę „czarnego konia” jest
wystawiony przez Samoobronę RP, członek tej partii Zbigniew Gromek. Partia ta
jako jedyna ma czelność lub odwagę (niepotrzebne skreślić) występować w wyborach samorządowych pod własnym szyldem, wystawiając kandydatów we wszystkich gminach. W walce o miejsca w radzie
liczyć się będą również lokalne komitety,
które nie wystawiły jednak kandydatów
na burmistrza. Nowa Inicjatywa Samorządowa skupiająca w swoich szeregach
zarówno PiS (Zbigniew Pałubiak), jak i
PD (Cecylia Degler) nie będzie zapewne
popierać następcy Jana Olszewskiego,

który zwolnił Cecylię Degler ze stanowiska dyrektora szkoły w Starogardzie. W
Resku w wyborach do rady gminy nie
będzie też chyba miała znaczenia lewica
skupiona w komitecie „Powiat, Gmina –
Wspólna Sprawa”. Ten powiatowy komitet właśnie w Resku nie wystawił żadnego
kandydata. Chociaż jeżeli chodzi o wybory polityczne, to wyborcy tego komitetu
poprą chyba Adama Seredyńskiego, kojarzonego z lewicą.
W Łobzie gołym okiem widać kadencyjną mizerię. Materia związana z zarządzaniem mieniem gminy przerosła tę władzę. Właśnie te sprawy i kwestie dysponowania środkami budżetu spowodowały zaistnienie w radzie, wydawałoby się, silnej
opozycji. Opozycja ta nie jest jednak
spójna. Znajdujący się w opozycji wobec
burmistrza i jego zastępcy radni nie potrafili wystawić wspólnego kandydata. Radni
Krystyna Bogucka i Bogdan Górecki idą
do wyborów oddzielnie. Pozostali radni,
między innymi Leszek Gajda i Kazimierz
Chojnacki, wchodzą w skład komitetu Ryszarda Soli, dotychczasowego radnego
powiatu. Resztę radnych wciągnął na
swoją listę wiceburmistrz Ryszard Sola.
Obecny burmistrz, który również stara się
o ponowny wybór uzyskał poparcie jedynie radnego Witkowskiego. W kampanii
wyborczej wciąż przebrzmiewa echo dawnego podziału między zwolenników i
przeciwników byłej burmistrz Haliny
Szymańskiej. Widać to na forach internetowych miasta. Słychać to również w rozmowach z ludźmi, którzy w ocenie sytuacji gminy często wspominają, negatywnie bądź pozytywnie, poprzednią burmistrz. O ile zwolennicy dawnej burmistrz
mogą głosować na Solę – leśnika, o tyle
wybór jej zagorzałych przeciwników pozostaje kwestią nierozstrzygniętą. Człowiek, który przed czterema laty skupił
wokół siebie antagonistów obecnej starosty stracił w ciągu tych czterech lat poparcie i trudno powiedzieć jak rozłożą się tutaj
głosy. Wzdłuż linii tego podziału można
ustawić również kandydaturę Elżbiety Pileckiej, wystawionej przez Samoobronę.
Samoobrona popierała ekipę Haliny Szymańskiej i mimo, że akcentuje swoją odrębność, wiązać ją należy z ekipą rządzącą
dotychczas powiatem.
O wiele bardziej jasna i silniejsza linia podziału przebiega przez Węgorzyno. Widać tu wyraźny podział na zwolenników dotychczas rządzącej ekipy, a
popleczników władającej poprzednio
gminą Grażyny Karpowicz. Tam kampania rozpoczęła się najszybciej. Zawiązane przez kilku młodych przedsiębiorców stowarzyszenie, które odżegnywało się na początku od polityki,
rozpoczęło kampanię ataków przeciw
burmistrzowi Konarskiemu i jego zastępcy. W Węgorzynie linia podziału

wyraźnie wiąże się z oceną przeszłości,
a szczególnie z oceną działań byłej burmistrz. Zwolennicy lewicy skupieni tutaj w komitecie Gmina, Powiat –
Wspólna Sprawa, uważają, że obecne
władze zaprzepaściły osiągnięcia poprzedniej ekipy, nie dopuszczając do
powstania przetwórni biopaliw w Runowie. Argumentów odbiera im trochę
fakt ponownego wszczęcia przez prokuraturę śledztwa, dotyczącego działalności poprzedniej burmistrz. Grażyna
Karpowicz, nawet gdy wygra, może utracić stanowisko, jeżeli prokuratura, która
prowadzi teraz śledztwo pod nadzorem
prokuratury apelacyjnej w Szczecinie
postawi jej konkretne zarzuty. Spór toczący się w Węgorzynie jest również
sporem o rolę gminy w życiu gospodarczym. Zwolennicy Grażyny Karpowicz
uważają, że to gmina powinna tworzyć
miejsca pracy i tworzyć zakłady budżetowe. Ryszard Brodziński odpiera te zarzuty uważając, że wchodzenie w inwestycje nie jest rolą gminy, a wchodzenie
w spółki z udziałem gminy i prywatnych
przedsiębiorców, a już nie daj boże przedstawicieli władz, jest korupcjogenne. Na
tle tego ostrego i wyraźnego podziału
trzecia kandydatka Barbara Pietrusz,
wystawiona przez Samoobronę, wydaje
się mało widoczna, chociaż może spełnić
istotną rolę w przypadku nie wyłonienia
zwycięzcy w pierwszej turze wyborów.
Wiązana z Grażyną Karpowicz, dawna
wiceprzewodnicząca rady może udzielić
jej poparcia w przypadku drugiej tury.
Ale to też nie jest oczywiste.
W Dobrej sytuacja jest równie gorąca,
choć nie tak dwubiegunowa. Tu również
spór toczy się o przeszłość. Na dwóch
przeciwstawnych biegunach stają na
przeciwko siebie Stanisław Maknia, żądający rozliczenia poprzednich ekip i Włodzimierz Szczepaniak, radny powiatu,
związany z byłym burmistrzem Wiesławem Bernackim. Istotny spór toczy się
również wokół przyszłości gminy w powiecie łobeskim. Ci, którzy nie są zadowoleni z faktu przyłączenia gminy do powiatu łobeskiego, głosować będą na Stanisława Maknię. Przeciwnicy jego wizji i
jego oceny sytuacji głosować będą zapewne na wiceprzewodniczącego rady powiatu. Jakby obok tego sporu stoi obecna
burmistrz Barbara Wilczek. Jej pozycję
osłabia jednak fakt ubiegania się o fotel
burmistrza przez jej dotychczasowego
współpracownika, sekretarza gminy
Roberta Dudźca. Sytuację polityczną w
Dobrej komplikują dodatkowo kandydatury Piotra Hebdy i wystawionego
przez Samoobronę mieszkańca Łobza
Janusza Skrobińskiego.
W Radowie Małym mamy najwięcej,
w stosunku do liczby ludności, kandydatów na radnych. Na stanowisko wójta

ruchu. I cóż się dzieje, gdy takie święte
indywiduum zostanie złapane na gorącym uczynku. Nic! Czy karą jest za
„recydywę”, tj. dwukrotne zatrzymanie i osądzenie w naszym wspaniałomyślnym sądzie zasądzenie 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu (znów) na
4 lata i podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska za 30-40 zł,
jeśli się mylę, to podajcie ile kosztuje
takie małe ogłoszenie. Za co z moich

podatków płaci się zwolnienie od
opłat sądowych takiego indywiduum? A może by tak każdego złapanego na trzeźwo osądzić i od niego
policzyć te zwolnienia sądowe? Nie
liczyłem, ile to pieniędzy w ostatnich miesiącach, ale jest to suma, za
którą można utrzymać przynajmniej
ze dwie osoby w sądzie.
Z poważeniem. Czytelnik
(dane do wiadomości redakcji).

List do redakcji
Szanowna Redakcjo
Z uwagą czytam artykuły w waszej gazecie. Jedne mnie radują, inne
smucą, a jeszcze inne dziwią. Ostatnio zwróciłem uwagę na artykuły
dotyczące świętych krów, tj. różnej
maści pijaków, którzy uczestnicząc
w ruchu drogowym mogą się przyczynić do czyjejś śmierci, kalectwa,
czy tylko straty materialnej lub strachu innych trzeźwych uczestników

gminy wybiera się pięciu lokalnych polityków, z których dwóch piastowało już to
stanowisko. Tak jak w Resku powiatowa
lewica nie znalazła swojego kandydata,
tak tutaj kojarzony z PO komitet Powiat
dla Gmin nie mógł znaleźć nikogo, kto
mógłby ich reprezentować. Tutaj mimo
tak licznej liczby kandydatów nie toczy
się żaden widoczny spór. Konkurentami
Romana Ciechańskiego i Józefa Wypijewskiego jest piłkarz Radovii Tomasz
Kmieć, zgłoszony przez Samoobronę oraz
Wiesław Lorent i Wiesław Adamski, wystawieni przez komitety mieszkańców.
W wyborach do powiatu najistotniejsza będzie chyba walka między „Powiatem dla Gmin”, a komitetem „Gmina,
Powiat – Wspólna Sprawa”. Samoobrona, która nie jest w stanie zdobyć zdecydowanej większości, będzie ponownie „języczkiem u wagi” przy tworzeniu nowego
zarządu. Tu jednak partia może spotkać
się z konkurencją PSL, swojego naturalnego przeciwnika, który wystawił do wyborów w powiecie dość silny, jak na
obecną pozycję tej partii, komitet.
Cała powyższa analiza może okazać
się zupełnie nietrafna, gdyby nie uwzględnić jeszcze jednego kandydata – wyborczej absencji. Zastanawiające jest, że w toczących się już dyskusjach wyborczych ten
temat jest w zasadzie pomijany. Jak donoszą nam ogólnopolskie media połowa
mieszkańców kraju nie ma bladego pojęcia
o kandydatach i prawdopodobnie nie pójdzie głosować w ogóle. 13 listopada może
okazać się, że wyłonieni w wyborach zwycięzcy mają faktycznie zaledwie kilkunastoprocentowe poparcie.
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WYDARZENIA

Karwowo i Gostomin
najpiêkniejsze

REKLAMA

(ŁOBEZ) Łobeska Izba
Gospodarcza wraz z Cechem
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Łobzie zapraszają
na debatę z kandydatami na
burmistrza Łobza, która odbędzie się w Łobeskim Domu
Kultury 07.11.2006 r. o godz.
18.00. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i zainteresowanych.

Wiceminister
MSWiA
w £obzie
(ŁOBEZ) 2 listopada przybędzie do Łobza wiceminister
Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz. O
godz. 13.00 otworzy Punkt
Obsługi Wyborców w filii biura
poselskiego PiS przy ul. Kościuszki, a kwadrans później
spotka się z mieszkańcami
Łobza w sali Łobeskiego Centrum Turystyki. Spotkanie jest
otwarte dla wszystkich.
(r)
REKLAMA

(ŁOBEZ) Konkurs „Piękna wieś” rozstrzygnięty. 27 października na
ostatniej sesji rady powiatu podano do publicznej wiadomości wyniki
konkursu. Na pierwszym miejscu znalazły się ex equo Karwowo i Gostomin.
Starostwo ufundowało nagrody wartości 1500 zł każda. Mieszkańcy
Karwowa otrzymali wykaszarkę spalinową, natomiast Gostomin otrzyma
wymienioną kwotę na remont świetlicy wiejskiej.
Wyróżnienie otrzymał również Bonin, który dostał 500 zł. W konkursie
brały udział jedynie wsie gmin Łobza i Radowa Małego.
(gp)

Starzy – nowi radni
(POWIAT) Wybory już za kilkanaście dni. Znamy już pełne listy
kandydatów. To w jakim stopniu
zmieni się skład poszczególnych rad
zależy od wyborców. Warto jednak
wiedzieć, kto startuje do rady ponownie.
W radzie powiatu o ponowną
elekcję nie starają się jedynie Janina
Bubacz, Ewa Augustiańska – Szulc
i Włodzimierz Szczepaniak.
W łobeskiej radzie nie będą już
pracować Henryk Musiał (startuje
do rady powiatu), Andrzej Zdzieszyński i Elżbieta Kamińska.
W Węgorzynie z ponownego
kandydowania do rady zrezygnowali Jan Piotrowski, Tomasz Janus,
Franciszek Kuźmiński, Jacek Madejski, Tadeusz Jazłowiec, Barbara Pietrusz i Lidia Mantur.
W Radowie Małym w nowej radzie na pewno nie znajdą się: Jan
Zdanowicz, Krystyna Leśniewicz,
Jacek Sira, Jarosław Staruch i Mirosław Szreder.

Spośród radnych Reska do następnej rady nie chcą wejść Jerzy
Mazurczak, Bogdan Gucwa i Jarosław Kajma.
Do doberskiej rady nie startują
Anna Jarczewska, Jadwiga Świderska, Henryk Albiniak, Krzysztof
Miłek, Grzegorz Wasilewicz, Katarzyna Gołąb, Leokadia Osuchowska
i Adam Żywicki.
Jak widać w Dobrej większość
niedawnych radnych ma dosyć. (gp)

REKLAMA

Drukujemy ulotki wyborcze - £obez ul S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
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Ostatnie sesje w powiecie

(POWIAT) W ubieg³ym tygodniu zakoñczy³y siê prace rad gmin i rady powiatu. We wtorek swoje ostatnie posiedzenia
odby³y rady Radowa Ma³ego i Dobrej. W pi¹tek ostatni raz zebra³y siê rady £obza, Wêgorzyna, Reska i rada powiatu.

Radne ju¿ myœl¹ o nastêpnej kadencji

Ostatnia sesja w Węgorzynie odbyła się w składzie: Jan Piotrowski – Przewodniczący, Janus Tomasz
– Wiceprzewodniczący, Jazłowiec Tadeusz, Kamińska
Jadwiga, Kołodyński Eugeniusz, Kuźmińska Monika,
Kuźmiński Franciszek,
Kwiatkowska Halina, Madejski Jacek, Mantur Lidia,
Mazuro Jan, Misiur Maria,
Pietrusz Barbara, Stasiak
Joanna, Szymko Jan.

Pożegnalna sesja w Resku. Rada pracowała w składzie: Basowska Barbara –
Przewodnicząca, Bielecka
Kazimiera – Wiceprzewodni-

Radni
Ostatnia sesja w Łobzie.
Rada zakończyła prace w składzie: Kobiałka Elżbieta - Przewodniczący
Zdieszyński Andrzej – Wiceprzewodniczący, Bogucka
Krystyna, Chojnacki Kazi-

mierz, Dubicki Romuald, Gajda
Leszek, Górecki Bogdan, Kamińska Elżbieta, Kordyl Barbara, Miłek Bogdan, Musiał Henryk, Pudełko Zbigniew, Stankiewicz Henryk, Witkowski
Stanisław, Zienkiewicz Teresa.

Goœcie

cząca, Mazurczak Jerzy –
Wiceprzewodniczący, Brzozowski Zenon, Czaban Jan,
Furman Artur, Gucwa Bogdan, Kajma Jarosław, Kęsy

Dariusz, Kosmala Ryszard,
Majewska Lidia, Makuch
Irena, Nowak Andrzej, Seredyński Adam, Święcicki
Zygmunt.

W Radowie Małym rada pracowała dotąd
w składzie: Józef Lewandowski – Przewodniczący, Budzyńska Małgorzata, Bławzdziewicz Władysław, Jezierska-Baumgardt Zofia,
Kiryk Krystyna, Zdanowicz Jan, Lewandowski Józef, Leśniewicz Krystyna, Łęcki Bolesław, Piotrowicz Elżbieta, Remiśko Stefan,
Sira Jacek, Soroczyński Roman, Staruch Jarosław, Szreder Mirosław, Taborska Marzanna.

Pierwsza rada powiatu pracowała do piątku w składzie: Szatkowski Adam – Przewodniczący, Drozdowski Józef – Wiceprzewodniczący, Szczepaniak Włodzimierz – Wiceprzewodniczący,
Augustiańska - Szulc Ewa, Bubacz Janina, Ciechański Roman, Gradus Andrzej, Gutkowski Antoni, Jóźwiak Tadeusz, Kulik Henryk,
Konefał Waldemar, Michalczyszyn Jan, Pilecka Elżbieta, Płóciennik Marian, Sarna Ryszard, Sękowska Maria, Sola Ryszard.

W Dobrej rada pracowała dotąd w składzie: Gałka Piotr – Przewodniczący, Krzemień
Grzegorz – Wiceprzewodniczący, Jarczewska Anna, Świderska Jadwiga, Jurczak Stanisław, Awgul Zbigniew, Albiniak Henryk,
Miłek Krzysztof, Kowalczyk Marek, Wasilewicz Grzegorz, Bąk Józef, Gołąb Katarzyna,
Osuchowska Leokadia, Wojciechowska
Teresa, Żywicki Adam.
(gp)
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WPADLI Z£ODZIEJE I PASER Podziêkowanie
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża składa serdeczne podziękowanie Mieszkańcom Łobza za dar
serca, który okazano podczas zbiórki
ulicznej PCK w dniu 27.10.2006 r.
Ofiarność mieszkańców sprawiła,
że zebrano 445,80 złotych.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność statutową ZR PCK w Łobzie.
Z wyrazami wdzięczności
i szacunku Zarząd Rejonowy
PCK w Łobzie.

Pó³ ¿artem, pó³ serio

Strzmiele stolic¹ gminy
Radowo Ma³e?

(ŁOBEZ – ŚWIDWIN –
DRAWSKO POM.) Policjanci drawscy, świdwińscy i
łobescy przejęli znaczną
liczbę skradzionych samochodowych odbiorników radiowych.
24 października na terenie Drawska Pomorskiego
policja zatrzymała do kontroli drogowej Szymona T i
Michała M., mieszkańców
powiatu świdwińskiego.
Obaj byli wcześniej podejrzewani o kradzieże z włamaniem do samochodów
na terenie powiatów drawskiego, świdwińskiego i
łobeskiego. W wyniku
podjętych
wspólnych

działań trzech komend
ustalono, że tych dwóch
młodych mężczyzn dokonywało włamań do samochodów od połowy sierpnia br. Sprawcy radioodtwarzacze sprzedawali paserowi z terenu powiatu
świdwińskiego. W wyniku
przeszukania jego domu zabezpieczono łącznie 70 radioodtwarzaczy. Pięć z nich
zostało skradzionych na terenie powiatu łobeskiego.
Trwa ustalanie źródła pochodzenia pozostałych.
- Wstępnie można powiedzieć, że pochodzą one z terenu całej Polski, nie wyklucza
się, że były kradzione w pasie

nadmorskim w okresie sezonu letniego – twierdzi rzecznik prasowy policji st. asp.
Robert Kazienko. - Policja w
najbliższym czasie opublikuje dane i zdjęcia pozostałych
radioodtwarzaczy celem ich
ewentualnego rozpoznania
przez poszkodowanych. (r)

(STRZMIELE) Zgodnie
z faktami historycznymi niewielka wieś Strzmiele, leżąca
w gminie Radowo Małe, na
granicy z gminą Łobez, powinna być stolicą gminy, natomiast wójt powinien, po
przeniesieniu siedziby, zostać burmistrzem. Gdybyśmy za wiążące uznali prawo
lubeckie, wedle którego nadawano statusy miejskie, Strzmiele nadal byłoby miastem.
W 1348 roku osada leżąca w

obrębie dzisiejszej wioski
otrzymała prawa miejskie lubeckie. W Strzmielach Maćko Borko w 1393 roku stoczył bitwę z
oddziałem krzyżaków, w czasie
której został ranny jeden z konturów krzyżackich. Krzyżacy
jeszcze w tym samym roku napadli na miasteczko i zdobyli je,
paląc i niszcząc. Fakt ten odnotował kronikarz Jan Długosz w
„Kronikach Sławetnego Królestwa Polskiego”. Po najeździe
miasteczko podupadło.
(gp)

Poseł PiS w Łobzie
(ŁOBEZ) W ubiegły
wtorek w Łobeskim Centrum
Turystyki odbyło się spotkanie z posłem PiS Michałem Jachem.
Na sali pojawiło się zaledwie kilka osób. Niską frekwencję organizatorzy spotkania tłumaczyli przesunięciem wizyty i odbywającymi
się w tym czasie komisjami w
powiecie i sesjami w gminach.
Poseł zwrócił uwagę
członkom łobeskiego komitetu PiS na słabe przygotowanie
do wyborów. Stwierdził, że
możliwe jest jeszcze pozyskanie pieniędzy na kampanię
wyborczą, pomimo zamknięcia preliminarza.
Dalsza część spotkania
dotyczyła między innymi zaplanowanego przez rząd
zwiększenia środków unijnych na wieś i biedniejsze re-

giony kraju, w tym również powiat łobeski. Poseł Jach stwierdził, że pierwsze miejsce województwa zachodniopomorskiego w liczbie wykorzystanych środków unijnych nie jest
do końca adekwatne.
- Znaczna część środków
przeznaczona była na przekwalifikowanie rybaków - stwierdził
poseł. - Faktyczny jednak wpływ
tych środków na poprawę sytu-

acji w powiatach był niewielki.
Poseł zwrócił uwagę na
słabość terenowych struktur partii. Być może należy
doszukiwać jej w tradycyjnej wręcz słabości prawicy
w tej części kraju. Być
może jednak lokalni działacze nie są zbyt aktywni, a
przedstawicielka PiS na
powiat łobeski, Halina Szymańska – zbyt zajęta. (gp)
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Jesieñ z Sydoni¹

AKTUALNE NA DZIEÑ 23.10.2006r.
O P.P.H. „Rolpek” w Dobrej zatrudni:
Piekarza, Cukiernika, Technika
technologii żywności, Kierowcę kat.
B, Księgową Tel. (091)3914-548
O P.H. „AUTEX” w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę-konsultanta części samochodowych, Tel. (091) 39 -734-11
O „Ar Trans” w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel. 693-843-818
O Zakłady Naprawcze Mechanizacji
Rolnictwa w Łobzie zatrudni: Spawacza Tel. (091) 397-40-43
O P.H.U. “MARGUM” S.C. w Łobzie
zatrudni: Wulkanizatora Tel. (091)
397-40-76
O F.H.U „TYMPOL” zatrudni: - kierowca samochodu ciężarowego Kat.
C + E, mechanik samochodów osobowych Tel. (091) 397-40-56
O Transport Zarobkowy Stanisław
Żuczkowski zatrudni: kierowca samochodu ciężarowego Kat. C + E. Tel.
604 - 561- 854
O „EKO-FARB” w Łobzie zatrudni:
Kierowca kat. C+E Tel. (091) 397-66-42
O „POLARIS-HURT” w Łobzie zatrudni: Sprzedawca-kierowca kat. C
Tel.(091) 397-45-94 Kom. 604-214-766
O „RIVAL” w Łobzie zatrudni: Lakiernik Tel. (091) 397-62-21
Oferty pracy
spoza powiatu łobeskiego:
O „Spółdzielcza Agrofirma Witkowo
zatrudni w Szczecinie: Sprzedawców
Osoby zainteresowane proszone są o
kontakt z pośrednikami pracy pok. nr 5
O Zakład Przetwórstwa Mięsnego w
Gryficach (stoisko w sklepie NETTO
w Łobzie) zatrudni: Sprzedawców. Tel.
(091) 384-57-94
O Przewozy Osobowe Autobusowe
„TADEX” w Chociwlu zatrudni: Kierowcę kat. D Tel. (091) 562-20-06.

PUP INFORMUJE
Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie na wniosek spółki z o. o. POLOPÓŁNOC 520 w Świeciu organizuje szkolenie dla osób bezrobotnych:
Profesjonalny spprzedawca
w handlusieciowym
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 08 listopada 2006r. o
godzinie 1100 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie (Klub Pracy).
Kurs odbędzie się w dniach od
13.11.2006r. do 24.11.2006r. w Łobzie.
Zajęcia odbywać się będą 5 razy
w tygodniu po 5 godzin dziennie.
Wszyscy uczestnicy kursu zostaną
zatrudnieni w nowo wybudowanym
“POLOmarkecie” w Łobzie, przy
ulicy Browarnej 6 (obok Kościoła).
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
pokrywa wszystkie koszty szkolenia
oraz wypłaca dodatek szkoleniowy i
zwraca koszty dojazdu na kurs .
Zapisy przyjmowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie, pokój nr 5, bądź tel. (091) 577-70-30 oraz
na Filii w Resku, tel. (091) 395-13-09

(STRZMIELE) W ubiegłą
środę trzecioklasiści ze szkoły
Podstawowej nr 2 i piątoklasiści ze
szkoły w Starogardzie odwiedzili
pałacyk w Strzmielach w celu poznania historii Sydonii Borck. Zna-

na pomorska czarownica, zielarka i
uzdrowicielka, powiązana z historią wymarcia książęcego rodu Gryfitów urodziła się w pałacyku, będącym obecnie ekspozyturą Archiwum Państwowego w Szczeci-

nie. Dzieci zapoznały się z historią
najsłynniejszej kobiety z rodu
Borcków. Najaktywniejsze otrzymały kserokopie szesnastowiecznych dokumentów, związanych z
historią rodu.
(gp)

DEWASTACJA PA£ACU W RYNOWIE

Czy nie ma na to rady?

(RYNOWO) Rynowo miało
wszelkie szansę ku temu, aby zostać
atrakcją turystyczną Ziemi Łobeskiej.
Piękny, okazały pałac otoczony parkiem, to niezwykły i ciekawy zabytek.
To najpiękniejsza tego typu budowla na
terenie gminy Łobez.
Niestety, żadnych atrakcji w Rynowie już nie ma, chyba że ktoś lubi patrzeć na zniszczenie i ruinę. Opuszczony i zapomniany pałac z miesiąca na
miesiąc i z roku na rok ulega coraz większej dewastacji. Nie interesuje się nim
prywatny właściciel (kupił pałac w
1996r.), konserwator zabytków ani
władze miasta i powiatu. Teren nie jest
ogrodzony ani zabezpieczony, a waląca
się budowla stwarza niebezpieczeństwo, szczególnie dla dzieci.
W niedzielę 22.10 podczas rajdu
rowerowego (patrz artykuł w poprzed-

nim wydaniu tygodnika) przejeżdżaliśmy przez Rynowo. Napotkani mieszkańcy ostrzegali nas przed grożącym
niebezpieczeństwem zawalenia. Wizyta w Rynowie nasuwa refleksję na temat
obecnych czasów, w których takie budowle skazane są na zagładę. Czy tak
już musi być?
Adam Kogut (adamku@vp.pl)
RYNOWO (dawniej Rienow). Niewielka wioska o układzie ulicówki z
luźną zabudową zlokalizowana jest na
skraju rynnowej niecki. Wieś o rodowodzie średniowiecznym wzmiankowana
w 1595 r. jako lenno Borcków. Ostatnim
właścicielem majątku w 1945 r. był
Berndt von Borcke.
Folwark wraz z zespołem rezydencjonalnym zajmuje północną część wsi.

Okazały dwukondygnacyjny pałac
wybudowany został około 1890 r.
przez Paula Albrechta von Borcke.
Budowlę nakryto wysokim dachem
mansardowym z wystawkami w formie
tympanonu. Od strony frontowej uwagę zwraca portyk z kolumnadą w formie
owalnej werandy (obecnie nie istnieje).
Na frontowej ścianie umieszczono kartusz z herbem rodziny von Borcke. Na
dziedzińcu pałacu pomiędzy wielopiennymi, krzewiastymi cisami stoi
obelisk upamiętniający walki toczone
wiosną 1945 r. o rozbicie oddziałów
niemieckich (10 Korpus SS, grupa Tettau), zamkniętych w tzw. worku świdwińskim. Do pałacu przylega park naturalistyczny z 2 poł. XIX w. Wśród
starodrzewu wyróżnia się okazały platan rosnący tuż za rezydencją.
(ak)
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Pieni¹dze opieki spo³ecznej
(ŁOBEZ) Dyrektor łobeskiej opieki społecznej Elżbieta
Gralińska zaoszczędziła w tym
roku na dodatkach mieszkaniowych 40 tys. zł. Oszczędności
te znalazły się w projekcie
uchwały dotyczącej zmian w

budżecie. W pierwotnym projekcie cała kwota miała być
przeznaczona na wymianę
grzejników w domu środowiskowym przy ulicy H. Sawickiej. Gdy na komisji budżetowej radni zażądali wyjaśnień.

Okazało się, że pieniądze te
mają zostać wydane również na
centrum rehabilitacji, znajdujące się w Szkole Podstawowej nr
2. Dyrektor opieki nie była jednak w stanie stwierdzić, czy
całość tych środków wydana
zostanie jeszcze w tym roku.
Wobec tego część radnych postanowiła przesunąć część pieniędzy na inny cel. Burmistrz
stwierdził, że będzie negocjował z kierowniczką. Część radnych zażądała jednak podjęcia
konkretnych decyzji przez samego burmistrza, bez przeprowadzania zbędnych ich zdaniem negocjacji. Na komisji terenów wiejskich burmistrz
przedstawił nową koncepcję
zagospodarowania pozyskanych środków. Do dyspozycji
dyrektor opieki pozostawiono
20 tys. zł, z czego 15 tys. zł postanowiono przeznaczyć na
centrum rehabilitacji, a pozostałą kwotę na remont podłogi i
modernizację ujęcia wody w
Środowiskowym Domu Samopomocy.
Zaoszczędzone 20 tys. zł
ma przeznaczone zostać na ga-

zyfikację budynków przy szosie Świdwińskiej. Wkład gminy
polegać ma na pokryciu kosztów zajęcia pasa drogowego,
prac geodezyjnych, robót ziemnych. Spółka realizująca zadanie ma wyłożyć na ten cel 70
tys. zł.
Do sposobu wydania pieniędzy przez opiekę społeczną
powrócono po raz kolejny na
sesji 23 października. Radny
Górecki postulował przesunięcie tych pieniędzy na obrobienie okien w “dwójce”. Przewodnicząca Elżbieta Kobiałka
zwróciła uwagę na konieczność
nadzorowania prac. Dyrektor
zwróciła uwagę na konieczność
przeprowadzenia koniecznych
remontów jeszcze w tym roku.
- Czy próbowała pani pozyskać środki z Państwowego
Funduszu Osób Niepełnosprawnych? – spytał radny
Leszek Gajda.
Dyrektor zaprzeczyła.
Dyskusję zakończyło wystąpienie kierownik Ciechańskiej, która obiecała pomoc w
nadzorowaniu prac remontowych.
(gp)
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Przetarg na
zarz¹dzanie
rozstrzygniêty
(ŁOBEZ)Burmistrz
Łobza podaje do publicznej
wiadomości , że w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy Łobez”
dokonano wyboru oferty
złożonej przez firmę „ADMINISTRATOR” Zarządca Nieruchomości Hanna Janiec,
Łobez z ceną oferowaną
brutto 206.210,34 zł.
(r)

Policja
przypomina
W związku z nadchodzącymi Świętami Zmarłych apelujemy o właściwe zabezpieczenie pojazdów w szczególności w okolicy cmentarzy.
Prosimy o nie pozostawianie
wewnątrz
wartościowych
przedmiotów, których widok
skusi potencjalnego złodzieja.
St. asp. Robert Kazienko

Wrażenia z doberskiej debaty
(DOBRA) 27 paŸdziernika w budynku Biblioteki
Miejskiej w Dobrej odby³a siê debata wyborcza,
poœwiêcona kandydatom na fotel burmistrza.
Na spotkaniu stawili się:
Stanisław Maknia, Janusz
Skrobiński, Piotr Hebda oraz
Robert Dudziec. Brakowało
jeszcze dwóch kandydatów,
mianowicie Barbary Wilczek,
za którą oświadczenie o powodzie nieobecności (wcześniej
zaplanowane spotkanie z wyborcami) przeczytała Renata
Siegień oraz Włodzimierza
Szczepaniaka, który był w tym
czasie na pożegnalnej sesji w
starostwie.
Debata rozpoczęła się od
kilkuminutowej prezentacji poszczególnych kandydatów.
Pierwszym wypowiadającym
się był Stanisław Maknia, którego tematem przewodnim było
znajdowanie winnych „grabieży Dobrej” i dążenie ich ukarania, co gwarantuje w swoim
programie jako „rozliczenie z
przeszłością.” Sposobem dotarcia do słuchaczy było podnoszenie głosu, które przeobrażało się w krzyk.
Zamieszanie na spotkaniu
powodował pan Muca, który
za wszelką cenę chciał wypowiedzieć swoją opinię na każdy
temat. W końcu opuścił salę, po
otrzymaniu ostrzeżenia o zawiadomieniu policji. Pragnę

przypomnieć, że warunkiem
możności zabrania głosu była
trzeźwość (tak to jest, gdy nie
czyta się uważnie ogłoszeń).
Drugim z przybyłych kandydatów był Janusz Skrobiński,
pracownik starostwa powiatowego w Łobzie. W swojej wypowiedzi powoływał się bardzo często na swoje znajomości
i wygłaszał przekonanie, że
„bez znajomości nic w tych
czasach nie można załatwić”.
Nie spodobało się Marii Makni,
która stanowczo sprzeciwiła
się opieraniu władzy o znajomości.
Kolejnym wypowiadającym się był Piotr Hebda. Ten 30
- letni mieszkaniec Dobrej opowiadał się za jak najczęstszym
pozyskiwaniem funduszy z
Unii Europejskiej i powołaniu
do tego niezbędnego zespołu
naszej gminie. Czy nasza miejscowość może opierać się głównie na tym?
Czwartym i ostatnim w kolejności krótkiej prezentacji był
Robert Dudziec, który chce
przede wszystkim poprawy
poziomu nauczania w doberskich szkołach. Jego dużą przewagą było to, że jako pracownik
w UMiG Dobra, posługiwał się

liczbami dotyczącymi budżetu
gminy i poszczególnych wydatków. W oczach obecnych na
debacie osób mogło zdawać się
to mało fair, tym bardziej, że to
właśnie jego komitet wyborczy
przygotował debatę.
Debatę prowadził Adam
Hlib, dziennikarz i jednocześnie
członek partii Samoobrona
startujący w wyborach. Wśród
kandydatów na burmistrza był
jego partyjny kolega, co mogło
wzbudzić podejrzenia o stronniczość, a mogła się ona zawierać nawet w ułożeniu pytań. Jak
widać ta partia ma nieustanne
kłopoty z demokratycznymi
standardami i nie potrafi sobie
odmawiać ról, w których nie
powinna występować.
Prowadzący stawiał kandydatom do rozpatrzenia następujące kwestie:

1. Poprawa poziomu nauczania.
2. Odłączenie gminy Dobra
Nowogardzka od powiatu łobeskiego.
3. Procedura przyłączenia
nas do powiatu goleniowskiego
4. Drogi. Za co? Jak? Kiedy?Głównie temat nakładu finansowego.
5. Źródła finansowania budżetu. Jak ściągnąć inwestorów?
W miarę upływu czasu dyskusje zaczęły przeobrażać się
w swego rodzaju przekrzywiania, co było wynikiem trudnych
tematów bezrobocia i biedy. W
międzyczasie nastąpiła przerwa.
Drażliwym tematem była
także kwestia hipermarketu,
którego utworzenie jest jednym
z zadań pewnego komitetu wyborczego. Jak wiadomo, nieod-

łącznie wiąże się to z przynajmniej częściowym podupadnięciem małych sklepów. Ciekawą kwestię poruszył Marcel
Dubaj, który domagał się
przedstawienia
propozycji
każdego z kandydatów co do
OSP Dobra. Wtedy to wszyscy
zgromadzeni zaczęli pochlebiać strażakom za ich ofiarną
pracę.
Na debacie zgromadziło się
(łącznie z kandydatami) niecałe
30 osób. Większość z nich to
członkowie komitetów wyborczych. Spotkanie zorganizowane było przez KWW Młodzi
Demokraci Dobrej Nowogardzkiej. Chociaż tak naprawdę Dobra nie nazywa się Nowogardzka, o czym niektórzy
mieszkający w tej gminie powinni już wiedzieć.
Karol Kiziuk
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Moje
miasteczko
Tak mi się marzy
i niech to się zdarzy,
by moje miasteczko odżyło
i coś się w nim odmieniło,
żeby coś się stało
i życie w nim zawrzało,
by było rozśpiewane
moje miasteczko ukochane.
By domy były ukwiecone
i trawniki zielone,
by ławeczki ładne stały,
a na nich parki siedziały.
Niechaj pachnie bzowo
i by każdy czuł się majowo.
Końmi i bzem niech będzie rozsławiane,
moje miasteczko ukochane.
Żebyśmy o nie zadbali
i szczęśliwie w nim mieszkali.
Tak mi się wymarzyło,
by me miasteczko piękne było.
Ale nie wystarczy chcieć
trzeba mądrą władzę mieć.
Żebyśmy nie przespali
i mądrą władzę wybrali,
by ta władza pracowała,
a nie kadencję przetrwała.
By nasz Łobez mały
dążył do swej chwały.
Żeby nasza młodzież wspaniała
do Łobezu wracać chciała.
By na koniec kadencji
można było zawołać:
Wiwat miasteczko, bzami obsadzone
i wreszcie mądrze rządzone.
Wiesława Dubicka
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Wspominali Aniê

(WĘGORZYNO) Uczniowie i nauczyciele węgorzyńskiego gimnazjum na spotkaniu, dotyczącym
tragicznych wydarzeń w szkole w Gdańsku.

Bandytyzm m³odocianych

Nauczyciel stan¹³ w obronie
ucznia, zosta³ pobity
(P£OTY) Policjanci z P³otów
zatrzymali 19-letniego Kamila
K. Sprawca wspólnie z drugim
mê¿czyzn¹ pobi³ 26-letniego
Paw³a P., nauczyciela
Gimnazjum nr 1 w P³otach.

Do zdarzenia doszło, kiedy nauczyciel prowadził grupę uczniów na
teren stadionu miejskiego w Płotach.
Pod bramą obiektu stało dwóch wyrostków, najwyraźniej oczekujących na jednego z jego podopiecznych. Nagle jeden
z nich - Kamil K. - zaatakował ucznia,
16-letniego Wojciecha M. Nauczyciel
widząc to podjął się jego obrony oddzielając napastnika od chłopca. Wtedy
to on sam stał się obiektem agresji 19latka. Został kilkakrotnie uderzony
pięścią w twarz. Jednak skuteczna
obrona nauczyciela pozwoliła na obezwładnienie sprawcy. W tym momencie
drugi z napastników kopnął wuefistę w
kręgosłup, po czym ten upadł na ziemię.
Wówczas grupa uczniów pośpieszyła

nauczycielowi z pomocą odciągając
bandytę. Sprawcy zbiegli z miejsca
zdarzenia.
Policję powiadomił o całym zajściu
nauczyciel. Funkcjonariusze ustalili
personalia obydwu napastników i jeszcze tego samego dnia w miejscowości
Słudwia zatrzymali Kamila K. Był on
pod wpływem alkoholu, tj. 1,48 promila. Został zatrzymany i osadzony w
KPP w Łobzie. Zostały mu przedstawione zarzuty pobicia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia
funkcjonariusza publicznego. Zagrożone jest to karą pozbawienia wolności do
lat 3. Drugi ze sprawców jest w dalszym
ciągu poszukiwany przez policjantów
z Posterunku Policji w Płotach. (AP)

Uzupe³nienie do list kandydatów
w wyborach w Dobrej
(DOBRA) Gdy w numerze 42 opublikowaliśmy listy kandydatów na
radnych w gminie Dobra, okazało się, że nie były to w tym dniu jeszcze
pełne listy podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Wprowadzanie
danych drogą elektroniczną zajęło trochę czasu i pełne dane pojawiły się
na drugi dzień. O tym istotnym braku powiadomili nas kandydaci PSL.
Okazało się, że również kandydaci KWW Wspólna Gmina w UE zostali
dopisani już po naszej publikacji. Uzupełniamy więc te dane.
Okręg nr 1 (część miasta Dobra); KWW Wspólna Gmina w UE: Bogumiła Hell (34 Dobra), Edward Ciszewski (70 Dobra).
Okręg nr 2 (część miasta Dobra); KWW Wspólna Gmina w UE: Tomasz Krzyżanowski (37 Dobra), Milena Marciniak (26 Dobra), Bożena
Gąsiorowska (56 Dobra).
Okręg nr 3 (Bienikowo, Błądkowo); KWW Wspólna Gmina w UE:
Janusz Synowiec (28 Błądkowo).
Okręg nr 4 (Tucze); KWW PSL - Jerzy Smela (62 Tucze); KWW
Wspólna Gmina w UE - Edyta Szymkowicz (32 Tucze).
Okręg nr 5 (Grzęzno i Grzęzienko); KWW Wspólna Gmina w UE –
Stanisław Augustyn (57 Grzęzno).
Okręg nr 7 (Anielino, Wojtaszyce, Wrześno); KWW Wspólna Gmina
w UE – Ewa Opatowicz (32 Wojtaszyce), Ewa Kałuziak (35 Wojtaszyce).
Okręg nr 8 (Krzemienna) KWW PSL - Zbigniew Gradziński (30 Krzemienna).
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KANDYDACI DO SEJMIKU Z NASZEGO OKRÊGU
(POWIAT) Wyborcy z powiatu łobeskiego oprócz radnych do gmin
i powiatu będą wybierać również radnych Sejmiku Zachodniopomorskiego. Te wybory są o tyle istotne, że jak zapowiedziano wcześniej, sejmik będzie rozdzielał spore środki finansowe z Unii Europejskiej, jakie
mają wpłynąć w najbliższych latach.
Powiat łobeski wchodzi w skład okręgu wyborczego nr 2. W jego skład
wchodzą również powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński oraz miasto
Świnoujście (na prawach powiatu). Te powiaty tworzą jeden okręg (nr 2)
i kandydatów z tych powiatów będziemy wybierać na radnych. Chociaż
tak do końca nie jest, gdyż np. listę z kandydatami ze Szczecina w naszym
okręgu zarejestrował komitet wyborczy Mariana Jurczyka. W tym okręgu
listy z kandydatami zarejestrowało 9 komitetów wyborczych. Spośród 67
kandydatów z tych list wybierzemy 5 radnych do sejmiku. Głosowanie jest
proporcjonalne, czyli wejdą ci kandydaci, którzy zdobyli najwięcej głosów
na tych listach, które uzyskały największe poparcie wyborców. W nawiasach podaliśmy wiek i miejsce zamieszkania kandydatów.

Lista nr 1 – KW PSL
Kazimierz Ziemba (54 Kolonia Smużyny), Zygmunt Dziewguć (58 Gryfice), Waldemar Kopczyński (46 Szczecin), Wojciech Godyński (38 Świnoujście), Stefan Sitkowski (56 Golczewo), Mieczysław Sypień (51 Goleniów), Andrzej Szeliga (31 Gardzin), Piotr Niewiadomski (33 Rarwino).

Lista nr 2 – KW LPR
Jacek Budniak (40 Szczecin), Hanka Rogozińska Ardzińska (63 Płoty), Ryszard Jeleń (42 Świnoujście), Karolina Siedlewska (21 Świnoujście), Ewa Kaczmarek (53 Świnoujście), Bartosz Błażewicz (18 Szczecin),
Sandra Stawiarska (19 Nowogard), Radosław Buchowiecki (20 Szczecinek), Anna Adamiak (24 Cychry), Agnieszka Gallos (30 Międzywodzie).

Lista nr 3 – KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Henryk Lasek (68 Szczecin), Dariusz Czekan (31 Choszczno), Józef
Kijana (69 Pyrzyce), Marek Wądołowski (34 Szczecin), Marek Kwiatkowski (47 Szczecin).

Lista nr 4 KW PiS
Włodzimierz Zasadzki (50 Wolin), Halina Szymańska (46 Łobez),
Adam Jakubowski (42 Gryfice), Euzebiusz Adamski (30 Goleniów), Józef
Gawłowicz (64 Szczecin), Henryk Wawrowski (57 Szczecin), Marek Chabior (47 Szczecin), Bożena Masacz (60 Szczecin), Patryk Czyleko (27
Szczecin), Grażyna Kamińska-Żuchowska (49 Niechorze).

Lista nr 5 – KW PO
Olgierd Geblewicz (34 Goleniów), Przemysław Kowalewski (31 Gryfice), Stanisław Iwan (36 Świnoujście), Izabela Grabowska (47 Golczewo),
Zbigniew Głąbiński (45 Pilchowo), Mariusz Wijatyk (42 Łobez), Bartłomiej
Zakrzewski (34 Świnoujście), Iwona Zacharczuk (41 Pobierowo), Zygmunt Czarnecki (52 Gryfice), Anna Stanaszek-Kaczor (44 Stuchowo).

Lista nr 6 – KWW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Elżbieta Piela-Mielczarek (59 Świnoujście), Dawid Krystek (26 Międzyzdroje), Jan Sylwestrzak (65 Szczecin), Mirosław Barcikowski (58
Płoty), Konrad Szechlicki (25 Kamień Pomorski), Leszek Cieciórski (73
Gryfice), Zbigniew Goch (58 Szczecin).

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
Nikodem Stasik (34 Nowogard), Bogusław Lepper (34 Niekładź),
Władysław Bas (60 Resko), Renata Wojciechowska (33 Płoty), Bartłomiej Kopyść (26 Świdwin).

Lista nr 10 – KW UPR
Joanna Zdroik (39 Świnoujście), Wacław Kłaczyński (75 Nowogard),
Przemysław Krzywania (20 Nowogard), Łukasz Cylejewski (23 Szczecin), Andrzej Salwin (49 Ińsko), Jolanta Chomyszczak (36 Koszalin).

Lista nr 11 KWW Niezale¿nego Komitetu Mariana Jurczyka
Zdzisława Durska (58 Szczecin), Andrzej Maliszewski (52 Szczecin),
Ryszard Łuczak (54 Szczecin), Jan Fesz (67 Szczecin), Agata Hedzielska
(22 Szczecin), Jarosław Olczyk (66 Szczecin).
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Prokuratura Rejonowa w £obzie umarza³a, Okrêgowa wznawia³a,

Rêka Ziobry nad

(WARSZAWA – WĘGORZYNO)
Była burmistrz Węgorzyna Grażyna
Karpowicz zasłynęła w poprzedniej
kadencji tym, że w wyniku przeprowadzonej operacji działka w Połchowie
trafiła w prywatne ręce szczecińskiej
firmy. Władza, która przyszła po niej
stwierdziła, że było to klasyczne
“przewłaszczenie” mienia. W tej i kilku
innych sprawach skierowała wnioski do
prokuratury w Łobzie. Ta umarzała je
jeden po drugim. Władze Węgorzyna
nie odpuściły i składały zażalenia na te
postanowienia. Prokuratura Okręgowa
w Szczecinie cofała sprawy do ponownego rozpatrzenia i tak w kółko.
Serfując niedawno po internecie
natrafiliśmy na dalszy ciąg tego pojedynku prawnego. Znaleźliśmy tam interpelację senatora Jacka Sauka do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz odpowiedź, jakiej udzielił mu zastępca prokuratora generalnego Jerzy Engelking.
Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Sauka, skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry.
“Szanowny Panie Ministrze!
Niniejszym oświadczeniem pragnę
wesprzeć działania radnych Rady
Miejskiej w Węgorzynie, którzy nie

mogą pogodzić się z bezkarnym, ich
zdaniem, nadużywaniem uprawnień
przez byłą burmistrz gminy. Na skutek
decyzji podejmowanych z naruszeniem
prawa, co zostało stwierdzone w protokole kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19
kwietnia 2006 r. (WK-0913-738/10/K/
2006) oraz wystąpieniu pokontrolnym
Najwyższej Izby Kontroli Delegatura
w Szczecinie z dnia 29 marca 2004 r.
(LSZ-41103-1-03), gmina poniosła
znaczne szkody. Majątek Skarbu Państwa o dużej wartości został przewłaszczony na rzecz prywatnych spółek. Radnych bulwersuje przede
wszystkim fakt nieuzasadnionego, ich
zdaniem, umorzenia przez Prokuraturę
Rejonową w Łobzie śledztwa (sygn. akt
Ds. 118/06/S) w sprawie nieumyślnego
przekroczenia uprawnień i nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez
byłą burmistrz Gminy Węgorzyno i
wskazywanie niedostatecznego wykształcenia urzędników jako okoliczności usprawiedliwiającej rażące naruszenia prawa.
Radni Rady Miejskiej w Węgorzynie, w piśmie z dnia 28 lipca 2006 r., wystąpili już do Pana Ministra o stosowną
pomoc w tej sprawie. Wcześniej w
sprawie tej wnosili skargę do byłego ministra sprawiedliwości, pana Andrzeja
Kalwasa. Przekonani są o świadomym
działaniu byłych urzędników gminy na
szkodę interesu publicznego.
Przedstawiając tę kwestię, zwracam
się do Pana Ministra o stosowny, w ramach Pana kompetencji, ogląd tej sprawy i udzielenie pomocy.”

***
Pisemnej odpowiedzi na pytanie senatora udzielił Jerzy Engelking, zastępca Prokuratora Generalnego
“Odpowiadając na przekazane
przy piśmie BPS/DSK - 043 - 635/06
oświadczenie
złożone przez senatora Jacka
Sauka podczas 18 posiedzenia Senatu RP w dniu 14 września
2006 r. uprzejmie informuję,
co następuje.
Prokurator Rejonowy w
Senator
Łobzie postanowieniem z dnia 30
Jacek Sauk czerwca 2006 r. umorzył śledztwo Ds. 118/06/S w sprawie:

I. Nieumyślnego przekroczenia
uprawnień w dniu 15 października
2002 r. w Węgorzynie przez Burmistrza Gminy Węgorzyno oraz jego zastępcę poprzez podpisanie aneksu nr 1
do umowy z dnia 9 kwietnia 2002 r. o
prace geodezyjne, wprowadzającego
niekorzystne zapisy dla Gminy z naruszeniem przepisu art. 76 ust. l ustawy
o zamówieniach publicznych i wyrządzenia tym samym Gminie Węgorzyno
szkody w wysokości 22.142,44 zł - tj.
o czyn z art. 231 § 3 kk wobec stwierdzenia, iż czyn powyższy nie zawiera
znamion czynu zabronionego - na podstawie art. 17 § l pkt. 2 kpk.
II. Nieumyślnego przekroczenia
uprawnień w dniu 11 września 2002 r.
w Węgorzynie przez Burmistrza Gminy Węgorzyno i jego zastępcę poprzez
zawarcie umowy na budowę nowych
punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Cieszyno Łobeskie, Węgorzynko Stare, Wiewiecko oraz w
Węgorzynie na ul. Drawskiej bez kontrasygnaty skarbnika Gminy oraz bez
wcześniejszego uzyskania pozwolenia
na budowę i z przekroczeniem wydatków budżetowych, czym naruszono
przepisy art. 46 ust. 3, art. 18 ust. 1 pkt.
4 i pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym, art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 28 ust. l ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych i narażenia tym samym Gminy na
szkodę w wysokości 54.738,63 zł - tj,
o czyn z art. 231 § 3 kk - wobec stwierdzenia, że czyn powyższy nie zawiera
znamion czynu zabronionego - na podstawie art. 17 § l pkt. 2 kpk.
III. Nieumyślnego przekroczenia
uprawnień w dniu 3 sierpnia 2002 r.
w Węgorzynie przez Burmistrza
Gminy Węgorzyno oraz jego zastępcę poprzez zawarcie umowy o adaptację na mieszkania budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w
Kąkolewicach bez kontrasygnaty
skarbnika Gminy, czym naruszono
przepis art. 46 ust. 3 ustawy z dmą
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz sfałszowania dokumentu
poprzez sporządzenie drugiej umowy o to samo zamówienie publiczne

i narażenie przez to Gminy na szkodę w wysokości 186.344,95 zł - tj. o
czyn z art. 231 § 3 kk w zb. z art. 270
§ l kk - wobec stwierdzenia, iż czyn
powyższy nie zawiera znamion czynu zabronionego - na podstawie art.
17 § l pkt. 2 kpk.
IV. Nieumyślnego przekroczenia
uprawnień w dniu 15 maja 2002 r. w
Węgorzynie przez Burmistrza Gminy
Węgorzyno oraz jego zastępcę poprzez
odrzucenie tańszej oferty na wykonanie
oczyszczenia rowu melioracyjnego odpływowego z jeziora Węgorzyno oraz
podpisanie mniej korzystnej umowy nr
1/PL.2002 na wykonanie usunięcia namułu z dna jeziora na terenie nowoprojektowanej plaży, czym naruszono
przepis art. 35 ust. 2 i 2a ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych i wyrządzenie tym samym
szkody Gminie w wysokości 10.142,58
zł - tj. o czyn z art. 231 § 3 kk - wobec
stwierdzenia, iż czyn powyższy nie
zawiera znamion czynu zabronionego na podstawie art. 17 § l pkt. 2 kpk.
V. Nieumyślnego przekroczenia
uprawnień w dniu 5 czerwca 2002 r. w
Węgorzynie przez Burmistrza Gminy
Węgorzyno oraz jego zastępcę poprzez
bezzasadne udzielenie zamówienia pu-

Prokurator Generalny
Zbigniew Ziobro
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Apelacyjna bierze nadzór

Wêgorzynem
blicznego o roboty ziemne z wolnej ręki,
spowodowanego nienależytą starannością, przy planowaniu i projektowaniu
plaży, czym naruszono przepis art. 71
ust. l pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych i
narażono Gminę na szkodę w wysokości 43.664,97 zł, - tj. o czyn z art. 231
§ 3 kk - wobec stwierdzenia, że czyn powyższy nie zawiera znamion czynu zabronionego - na podstawie art. 17 § l
plot. 2 kpk.
VI. Nieumyślnego niedopełnienia
obowiązków w dniu 3 grudnia 1999 r.
w Węgorzynie przez członków Zarządu Gminy Węgorzyno poprzez zbycie
90 % udziałów spółki komunalnej z
o.o. „BUD-DOM”, której kapitał zakładowy stanowiła nieruchomość zabudowana oznaczona numerem 1/6,
położona w obrębie ewidencyjnym
Połchowo o wartości 275.000 zł spółce
z o.o. “MONT-STAL” z siedzibą w
Policach za cenę 288.000 zł niezgodnie
z przeznaczeniem wymienionej nieruchomości określonym w § 3 umowy
nieodpłatnego przeniesienia własności
REKLAMA

nieruchomości zawartej w dniu 15
marca 1999 r. pomiędzy Gminą Węgorzyno a Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa i wyrządzenia tym samym
Gminie Węgorzyno znacznej szkody
majątkowej w wysokości 292.000 zł. tj. o czyn z art.296 § 4 kk - wobec stwierdzenia, że czyn powyższy nie zawiera
znamion czynu zabronionego - na podstawie art.17 § l pkt.2 kpk.
VII. Posłużenia się w listopadzie
2000 r. w Węgorzynie jako autentycznymi przerobionymi zaświadczeniami
Urzędu Skarbowego w Stargardzie
Szczecińskim i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Inspektoratu w Łobzie o
niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi w celu uzyskania dla Zakładu Ogólnobudowlanego Andrzeja
Jóźwiakowskiego zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgorzyno w ciągu
pieszym od ul. Nowy Świat do Szkoły
Podstawowej Runowo Pomorskie” - tj.
o czyn z art, 297 § l kk - wobec stwierdzenia, że postępowanie karne co do
powyższego czynu i jego sprawcy zo-

stało prawomocnie zakończone wyrokiem Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia
31 lipca 2001 r. (sygn. akt II K 236/01)
- na podstawie art. 17 § l pkt.7 kpk.

VIII. Nieumyślnego niedopełnienia obowiązków w dniu 28 sierpnia
2002 r. w Węgorzynie przez byłego
członka Zarządu Gminy Węgorzyno
oraz przez osobę ten podmiot obok
niego reprezentującą poprzez przeniesienie własności nieruchomości w postaci działki zabudow anej oznaczonej
numerem 1/7 położonej w obrębie
ewidencyjnym Połchowo o wartości
152.710 zł, na rzecz spółki z o.o. „Bioetanol” w organizacji w Runowie Pomorskim w zamian za 305 udziałów o
łącznej wartości 152.500 zł, niezgodnie z przeznaczeniem wymienionej
nieruchomości, określonym w § 3 umowy nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości, zawartej w dniu 15 marca
1999 r. pomiędzy Gminą Węgorzyno a
Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa i wyrządzenia tym samym znacznej szkody majątkowej w wysokości
174.550 zł. tj. o czyn z art. 296 § 4 kk

- wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego na podstawie art. 17 § l pkt.2 kpk.
Powyższe postanowienie w ustawowym terminie zaskarżył pełnomocnik pokrzywdzonej Gminy Węgorzyno - adwokat Wacław Huryn.
Postanowieniem z dnia 26 września 2006 r. Prokurator Okręgowy w
Szczecinie uchylił zaskarżone postanowienie Prokuratora Rejonowego w
Łobzie i zlecił uzupełnienie postępowania.
W obszernym uzasadnieniu postanowienia instancyjnego dokonano
prawnokarnej oceny dotychczasowego materiału dowodowego oraz wskazano kierunki dalszych czynności procesowych.
Po zapoznaniu się w Biurze Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej z postanowieniem Prokuratora Okręgowego w
Szczecinie polecono Prokuratorowi
Apelacyjnemu w Szczecinie spowodowanie objęcia sprawy nadzorem
służbowym.”
(gp)
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Prawybory „Samorz¹d 2006”

Mój burmistrz, mój radny

Znamy już oficjalnych kandydatów
na radnych do rad gmin i powiatu oraz
na burmistrzów. Chcąc kontynuować
prawybory, by mieli Państwo czas na
ocenę kandydatów i zastanowienie się
usunęliśmy nazwiska osób, które nie
kandydują w wyborach i uzupełniliśmy
je o zarejestrowanych już kandydatów.
Dotychczasowym Państwa kandydatom pozostawiliśmy ich dorobek w
postaci oddanych głosów, a od tej chwili
można głosować także na nowe “twarze” na liście. Ciekawi nas, na ile wyniki
naszych prawyborów pokryją się z
rzeczywistym głosowaniem w dniu 12
listopada.
Zapraszamy do oceny kandydatów.
Kazimierz Rynkiewicz
Kupony prosimy przesyłać na adres: Tygodnik Łobeski, ul. Słowackiego
6, 73-150 Łobez.
SEJMIK
Halina Szymańska – 98, Mariusz
Wijatyk – 94, Władysław Bas – 0.
STAROSTA
Tutaj prawybory służą wyłącznie
do oceny popularności kandydatów,
gdyż starostę wybiera rada powiatu
spośród radnych, ale też może wybrać
osobę spoza rady.
Antoni Gutkowski – 118, Tadeusz
Jóźwiak – 69, Wiesław Bernacki – 59,
Ryszard Sola (leśnik) – 15, Jan Olszewski – 8, Wiesław Rymszewicz – 6, Beata
Sak – 3, Henryk Musiał – 3, Henryk
Kmieć – 3, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 2.
ŁOBEZ
Burmistrz: Ryszard Sola (leśnik) –

123, Krystyna Bogucka – 119, Bogdan
Górecki – 110, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 82, Elżbieta Pilecka – 3, Marek
Romejko – 2.
Radny Miasta i Gminy:
OKRĘG NR 1
Roman Witulski – 69, Krystyna
Bogucka – 40, Kazimierz Sutkowski
– 30, Jarosław Żuk – 12, Bogumiła
Górna – 10, Helena Szwemmer – 8,
Małgorzata Zieniuk – 3, Dariusz
Braun – 2, Elżbieta Kobiałka – 2, Jerzy Rakocy – 1, Robert Kazienko – 1,
Jadwiga Berent – 9, Kazimierz Mikul, Teresa Michałowska, Andrzej
Mrozowicz, Krzysztofa Rodziewicz, Elżbieta Parchimowicz, Irena
Skoniecka, Andrzej Belina, Danuta
Wojtowicz, Piotr Tabaka, Krystyna
Mozolewska, Kazimiera Szklarska,
Władysława Malitowska-Gajdzis,
Jolanta Wiśniewska, Kazimierz Antosik, Stanisław Siwiecki, Teresa
Kozakiewicz-Święta, Andrzej Adamów, Grzegorz Tokarski,
OKRĘG NR 2
Andrzej Kowalczyk – 27, Leszek
Gajda – 23, Romuald Dubicki – 21, Zbigniew Pudełko – 12, Leokadia Włodarz –
9, Ignacy Majchrowicz – 5, Elżbieta
Szulc – 3, Eugeniusz Podlisiecki – 3,
Stanisława Podyma – 2, Sylwia Maczan,
Elżbieta Popielarczyk, Andrzej Raińczuk, Lidia Jagusz, Katarzyna Szuraj,
Sebastian Laszuk, Stanisław Słodki, Leokadia Ratajek, Łucja Grabska, Franciszek Borkowski, Zdzisław Szklarski,
Małgorzata Sola, Jan Demko, Tomasz
Sobolewski, Piotr Stankiewicz, Grażyna
Karłowska, Michał Skawroń, Piotr Ćwikła, Krzysztof Ilewicz, Renata Śmigasiewicz, Antoni Moroz,

OKREG NR 3
Henryk Stankiewicz – 49, Marcin
Bas – 26, Marek Felsztukier – 15, Bogdan Górecki - 9, Jolanta Nienierza – 6,
Teresa Żabska – 5, Kazimierz Chojnacki – 4, Halina Kamińska – 3, Janina
Wierucka – 1, Jan Jung – 1, Bożena
Orzechowska, Wiesława Bogunia, Janusz Micek, Regina Andryszak, Małgorzata Bargiel, Waldemar Kot, Danuta Zarzeczna, Andrzej Bejnar, Zofia
Borowik, Dariusz Górski, Kamil Michalik, Włodzimierz Musielewicz,
Iwona Witczak-Płuciennik, Marek
Romejko, Czesława Lasota, Lucyna
Wierudzka, Jan Obolewicz-Obolikszto, Zbigniew Nowicki, Teresa
Zienkiewicz, Elżbieta Szczęsny, Bartosz Szulc, Ryszard Krzęćko,
OKRĘG NR 4
Stanisław Suchodolski – 13, Antoni
Kużel – 8, Zdzisław Zielonka – 8, Bożena Zarecka - 7, Bogdan Miłek - 5, Anna
Różycka – 1, Marek Rokosz – 1, Barbara
Kordyl – 1, Erwin Kopczyński, Daniel
Wysocki, Józef Gawryluk, Dariusz
Knysz, Danuta Ligęza, Witold Mazur,
Zenon Nowicki, Brabara Andryszak,
Elżbieta Zawadzka, Marek Kogut, Iwona Szwarczewska, Bożena Korniluk,
Stanisław Witkowski, Lech Urbański,
Krzysztof Kulczewski, Ryszard Bartczak, Alicja Diak,
Radny Powiatu: Antoni Gutkowski – 89, Henryk Musiał - 34,
Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 31,
Ewa Ciechańska – 21, Ryszard Sola
(leśnik) – 20, Zdzisław Bogdanowicz
– 12, Tadeusz Jóźwiak - 9, Marian
Kopka – 5, Wiesław Małyszek – 1,
Czesław Burdun – 1, Wiesław Pokomeda – 1, Małgorzata Rutkowska – 1,
Wojciech Grzeszczak – 1, Zbigniew
Rokosz – 1, Eugeniusz Szymoniak,
Włodzimierz Ciuka, Marek Kubacki,
Roman Kutynia, Stanisław Muszalski, Wiesław Rymszewicz, Tadeusz
Sikora, Elżbieta Pilecka, Zdzisław
Urbański, Bożena Kmetyk, Wojciech
Skoniecki, Paweł Krenca, Tadeusz Sawicz, Piotr Grochulski, Sławomir
Kmieć, Ewa Borkowska, Henryk Baran, Janusz Skrobiński, Jan Adamów,
Mieczysław Fojna, Jan Woźniak,
Michał Karłowski, Zbigniew Kwiatkowski, Wacław Smolich, Henryk
Szabunia, Włodzimierz Buczkowski,
Kazimierz Malicki, Tadeusz Brzeziński, Gerard Kęćko.
RESKO
Burmistrz: Arkadiusz Czerwiński - 108, Zbigniew Gromek, Adam
Seredyński.
Radny Miasta i Gminy:
OKRĘG NR 1
Barbara Basowska – 57, Roman
Gojlik – 1, Marek Mańkowski, Mirosław Ostrowski, Rozalia Znamierowska, Jan Czaban , Lidia Czyż, Henryk
Grygiel, Urszula Dzieżak, Barbara Pesta, Ludmiła Porębska, Dorota Łachmanowicz, Genowefa Kot

OKRĘG NR 2
Wiesława Bąk, Wioletta Fabisiak,
Jan Jakubów, Czesław Kotłow, Marcin
Nadolski, Mariola Jurzysta, Tadeusz
Kajma, Kazimiera Bielecka, Stanisław
Buczek, Artur Furman, Jerzy Piecuch,
Henryk Jurzysta
OKRĘG NR 3
Maria Paprocka – Wall – 36, Ryszard
Kosmala – 5,Violetta Dynarska – Adamowicz – 1,Mirosław Merta, Izabela
Zawadzka, Grzegorz Pasieka, Kazimierz Goraj, Grażyna Jacewicz, Henryk
Kowalski, Alicja Niedźwiedż, Adam
Seredyński, Franciszek Zieliński, Alina
Czupryńska – De Jaegeer, Jolanta Furman, Dariusz Kęsy, Jarosław Szymankowski, Maria Wietrzykowska, Kazimierz Pawelec, Zbigniew Pałubiak, Mariusz Borowski, Alina Hajder, Grzegorz
Lipa, Halina Piórkowska, Józef Frost,
Henryk Grankowski.
OKRĘG NR 4
Cecylia Degler – 10, Renata Kulik –
2, Lidia Majewska, Marek Wierzbowski, Zenon Brzozowski, Wiktor Pizoń
OKRĘG NR 5
Eugeniusz Czura, Dorota Jankowska, Paweł Gradus, Andrzej Nowak,
Anetta Kulesza, Anna Sołonyna, Ryszard Żurawik, Elwira Piestrzeniewicz
Radny Powiatu: Jan Michalczyszyn – 84, Maria Paprocka-Wall – 10, Jan
Olszewski – 11, Adam Szatkowski – 8,
Paweł Manowiec – 7, Zdzisław Trojga –
2, Maria Sękowska – 1, Mirosław Grass
– 1, Bożena Orzechowska – 1, Grzegorz
Zwierzchowski – 1, Renata Kulik – 1,
Marian Bartkowiak – 1, Ewa Matwijczak
– 1, Jan Jarosz, Zdzisław Trojga, Andrzej
Gradus, Anna Bogdańska, Henryk Junik,
Zdzisław Bas, Zygmunt Święcicki, Tomasz Chechła, Tadeusz Biliński, Zbigniew Gromek, Józef Leśniak, Stanisław
Niedźwiedź, Jarosław Wyhadańczuk
DOBRA
Burmistrz: Barbara Wilczek – 114,
Włodzimierz Szczepaniak – 9, Janusz
Skrobiński – 1, Stanisław Maknia, Piotr
Hebda, Robert Dudziec.
Radny Miasta i Gminy:
OKRĘG NR 1
Alina Soborska – 17, Janusz Dranikowski, Zbigniew Korzonek, Renata
Muca, Witold Szczerba, Jolanta Siekiera, Antoni Kontowicz, Wiesław Graczykowski, Adam Błaszczyk, Grzegorz
Krzemień, Anna Piętowska, Jan Zieniewicz, Józef Bąk, Joanna Leszczyńska,
Eugeniusz Maślak, Bogumiła Nikifor.
OKRĘG NR 2
Damian Padziński – 5, Piotr Gałka – 1,Zbigniew Brzeziński, Mirosław Łukasiuk,
Alicja Ankowska, Ryszard Szczerba,
Henryk Gurtowski,: Dorota Grzywacz,
Danuta Jaworska, Adrian Dubaj, Władysław Jałowik, Mirosław Jawny, Władysław
Mielewczyk, Teresa Wojciechowska.
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(cz. 9)
OKRĘG NR 3
Łukasz Olechnowicz – 1, Adam
Kaczmarek, Tomasz Grenda, Elżbieta
Owsińska, Henryk Śmigiel

RADOWO MAŁE
Wójt: Józef Wypijewski – 86, Roman Ciechański – 61, Wiesław Lorent –
7, Władysław Adamski, Tomasz Kmieć.

OKRĘG NR 4
Małgorzata Ilnicka, Stanisław Gromadzki, Marta Sadłowska.

Radny Gminy:
OKRĘG NR 1
Eugeniusz Puta – 30, Józef Lewandowski – 18,Władysław Bławzdziewicz, Waldemar Sosnowski, Teresa Ratajczyk, Andrzej Gierszewski, Ryszard
Onufrijuk, Jan Adamski, Elżbieta Kłosowiak, Elżbieta Feluś, Grzegorz Hlib,
Krzysztof Borkowski, Artur Mały,
Małgorzata Budzyńska, Dariusz Pakieła, Alicja Kołodziejczyk, Teresa Kulik,
Jan Wojciechowski, Anna Zawada, Maria Artym, Karol Gołąbek, Eugeniusz
Kwiatkowski, Andrzej Szajek, Kaznimierz Raczyński, Krystian Kotółw
Stefan Remiśko, Artur Radanowicz,
Elżbieta Ceholnyk, Małgorzata Stępień
(Radowo Małe).

OKRĘG NR 5
Urszula Parobiec, Kazimierz Drapikowski, Dorota Kuchniak, Stanisław
Jurczak.
OKRĘG NR 6
Zbigniew Awgul, Władysław Łojek,
Tomasz Kruk, Anna Jarząbek, Marlena
Michalska.
WĘGORZYNO
Burmistrz: Grażyna Karpowicz –
152, Barbara Pietrusz – 49, Ryszard
Brodziński – 40.
Radny Miasta i Gminy:
OKRĘG NR 1
Marian Wolter – 34, Rafał Żurek – 27,
Bożena Miśkiewicz – 15, Anna Łuksza,
Eugeniusz Kołodyński, Jan Krzączkowski, Marcin Szostakiewicz.
OKRĘG NR 2
Tomasz Mielcarek – 51, Janina Kowalczyk – 5, Róża Durkowska – 5,
Monika Kuźmińska – 4, Tadeusz Skwara – 4, Bernard Siemieniec, Tomasz Sideł
- 2, Regina Pawlak, Michał Majcherowicz, Krzysztof Wolski
OKRĘG NR 3
Adam Hlib, Roman Białoskórski,
Irena Tomczak, Jan Szymko, Andrzej
Jagiełka.
OKRĘG NR 4
Wanda Wierzchowska, Ewa Dmochowska, Barbara Kośmińska, Stanisław Kaliciński, Jadwiga Kamińska,
Maria Misiur, Zbigniew Wilk, Stanisław Roślik.
OKRĘG NR 5
Zbigniew Sobczyk – 2, Janusz Kowalski, Irena Szewczuk, Halina Kwiatkowska, Hieronim Cierpisz,
OKRĘG NR 6
Jan Mazuro – 4, Marcin Organka,
Bolesław Fiszer, Mirosław Kłosiński, Małgorzata Szestowicka, Joanna
Stasiak.
Radny Powiatu: Paweł Bot –
97, Zofia Makarec – 27, Jan Białkowski - 16, Józef Drozdowski –
15, Andrzej Stasiak – 8, Andrzej
Popiołek – 7, Bernard Dmochowski
– 7, Ryszard Brodziński – 5 Beata
Sak - 4, Waldemar Konefał – 2, Grażyna Karpowicz, Aleksander Poznański, Stanisław Turek, Henryk
Kmieć, Barbara Pietrusz, Władysław
Nadkierniczny, Mirosław Łapuć,
Halina Jagiełka, Lucyna Wolska, Jan
Białkowski, Beata Sak, Halina Jagiełka, Lucyna Wolska.

OKRĘG NR 2
Roman Soroczyński – 2, Mieczysław Woźniak, Wojciech Horbacz,
Iwona Lewoń, Liliana Ligęza, Hanna
Kamola, Roman Soroczyński, Jadwiga Stanisławska, Janina Pawluk, Stanisław Mosiądz.
OKRĘG NR 3
Bogusław Sowiński, Franciszek
Horbacz, Bolesław Łęcki, Stanisław Dec,
Ewa Pietraszewska, Bogumił Kołodziejczak, Wanda Reczkowska, Marek Pułkowski, Jerzy Łęcki, Mariusz Kukliński
OKRĘG NR 4
Władysław Kasprzak, Mariusz Olek,
Barbara Lisowska, Zygmunt Bławzdziewicz, Andrzej Kusyk, Elżbieta Piotrowicz, Andrzej Przymęcki, Stanisław
Adamski, Ryszard Janiec, Zofia Jezierska – Baumgardt, Beata Promińska,
Krzysztof Kaczmarek, Izabela Majewska, Jacek Sobczak, Anna Olszewska.
OKRĘG NR 5
Mirosław Szreder – 3, Piotr Bukato,
Dorota Łapsza, Roman Sidor, Marzanna
Taborska, Joanna Wiśniewska, Łucja
Podworska, Krystyna Kiryk, Edyta
Szczesiak, Lucyna Górecka, Anna Trykacz, Andrzej Szubert, Zbigniew Sidor,
Tomasz Podgórski.
Radny Powiatu
OKRĘG DOBRA – RADOWO
MAŁE: Jan Zdanowicz – 102, Ryszard
Sarna – 72, Mirosław Budzyński – 33,
Włodzimierz Szczepaniak – 29, Edward
Stanisławczyk – 16, Mieczysław Zacharski – 15, Janusz Łukomski – 13,
Benedykt Bińkowski - 7, Krzysztof
Jońca – 6, Jan Bylina – 2, Wiesław Bernacki – 2, Bernard Szczerba – 1, Barbara
Kozakiewicz – Święta – 1, Jan Sobczak
– 1, Roman Ciechański, Henryk Kulik,
Eligiusz Stasiak, Tomasz Kmieć, Andrzej Bolałek, Zygmunt Szlandakowski,
Kazimierz Łojek, Stanisław Wasilewicz,
Benedykt Binkowski, Robert Banaś,
Krzysztof Jońca, Jacek Sira.
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Nieznane
przyczyny
umorzenia
(ŁOBEZ) Na wniosek kancelarii prawnej, działającej jako pełnomocnik Spółki EMIGRES S.L.
z siedzibą w Alcora (Hiszpania),
burmistrz Łobza wstrzymał czasowo dla spółki postępowanie
egzekucyjne z tytułu posiadanych
zaległości w spłacie podatku od
nieruchomości i opłaty rocznej od
użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Łobzie
przy ul. Magazynowej.
Decyzja została zamieszczona w sprawozdaniu z działalności burmistrza za okres od 20
września do października.

Działań burmistrza nie uzasadniono w żaden sposób. Każda decyzja o umorzeniu dotycząca nawet stosunkowo niewielkich kwot jest z reguły uzasadniana. Dziwi więc jego brak
w przypadku decyzji dotyczącej większej niż zazwyczaj
sumy.
O przyczyny podjęcia takiej
decyzji pytał na ostatniej roboczej sesji rady miejskiej Bogdan
Górecki. Nie uzyskał jednak
żadnej odpowiedzi. Radny
otrzymać ma wyjaśnienia na piśmie w ciągu 21 dni.
(gp)

SPROSTOWANIE

Podatki na nowy rok
W artykule „Podatki na nowy rok” podaliśmy błędnie niektóre
stawki podatków uchwalone w gminie Łobez. Za pomyłkę przepraszamy czytelników. Publikujemy poprawione już stawki.
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od l
m2 powierzchni w kwocie 0,61 zl;
b) pod jeziorami, a także od gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od l ha powierzchni w kwocie 3,65 zł;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od l m2 powierzchni w kwocie 0,22 zł.
2) od budynków mieszkalnych lub ich części od l m2 powierzchni
użytkowej w kwocie 0,50 zł;
3) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od Im2 powierzchni
użytkowej w kwocie 16,30 zł;
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
l m2 powierzchni użytkowej w kwocie 7,70 zl;
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od l m2
powierzchni użytkowej w kwocie 3,70 zł;
6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego (m.in. garaże wolno stojące, komórki,
szopki - jeśli są budynkami w rozumieniu prawa budowlanego), od l m2
powierzchni użytkowej w kwocie 5,20 zł;
7) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
l pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
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Z myœliwymi
za pan brat!
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Akcja Szkolnego Ko³a PCK przy Gimnazjum w Wêgorzynie

Ode mnie dla Ciebie

(WĘGORZYNO) 16 października br. Szkolne Koło PCK przy Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie przyczyniło się do „Światowej
Kampanii Walki z Głodem”, organizując akcję pt. „Podziel się śniadaniem
ze swoim kolegą”.
W trakcie przerw członkowie SK
PCK pod opieką pani Ewy Adamów i
Agnieszki Kopryny częstowali swoich
kolegów słodkimi drożdżówkami,
pączkami, kanapkami z masłem czekoladowym oraz upieczonymi przez
uczniów ciastami. Te „słodkości”
otrzymaliśmy od darczyńców.
Akcja miała na celu uświadomienie
młodzieży, jakie problemy dnia dzisiejszego spotykają rodziny żyjące blisko
nas. Coraz trudniej o społeczne zrozumienie dla drugiego człowieka. Stajemy
się obojętni na los innych. Rodziny
żyjące poniżej poziomu ubóstwa to
często nowe pokolenia ludzi niezaradnych życiowo, żyjących w głodzie, borykających się z różnymi chorobami i

niestety często patologicznych. Czy
stworzona przez ubóstwo patologia dla
nich i ich bliskich nie skończy się nigdy?! Skończy się, gdy znajdą się ludzie, którzy nie będą obojętni na problemy innych, którzy uświadomią sobie, że stojąc biernie z boku również
ponoszą odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Cieszy fakt, że w naszym środowisku możemy spotkać
ludzi wrażliwych, życzliwych nieobojętnych na los drugiego człowieka, będących wzorem dla naszych gimnazjalistów.
Akcja nie odbyłaby się bez pomocy
państwa G. S. Sobańskich, T.J. Mielcarek, M. I. Wolter, I. J. Sideł, K. B. Wróbel, B. Pietrusz i A. Poznańskiego.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom. Jesteśmy pewni, że tego dnia nikt
w naszej szkole nie był głodny. Wspólnie z darczyńcami złamaliśmy stereotyp społecznej znieczulicy.
Opiekunowie SK PCK Ewa
Adamów i Agnieszka Kopryna.

G³osowanie to przywilej obywatelski,
a nie przykry przymus!
(RESKO) Myœliwi nale¿¹cy do Ko³a „Eskulap”, którego
siedziba znajduje siê w Stargardzie Szczeciñskim, chêtnie
wspó³pracuj¹ z m³odzie¿¹ szkoln¹, czego wyrazem by³a
pomoc w organizacji wycieczki reskich gimnazjalistów.
W pierwszych dniach października
nasza klasa – III A Gimnazjum w Resku,
wraz z wychowawczynią p. Elżbietą
Kuc, udała się na stadion miejski, w
dwóch bardzo przyjemnych celach.
Najpierw zbieraliśmy kasztany i
żołędzie, które zostaną przekazane
myśliwym z zaprzyjaźnionego Koła
Łowieckiego „Eskulap” ze Stargardu
Szczecińskiego. Jest to jeden z elementów naszej dwuletniej już współpracy.
W czerwcu myśliwi zaprosili nas do
swojego domku myśliwskiego w Siennie, a my przez całą jesień będziemy
zbierać “materiał” na zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej. W klasie powoli
zapełniają się kartony z kukurydzą,
ziemniakami i żołędziami, a chcemy to
przekazać myśliwym w dniu ich dorocznego święta – św. Huberta. Będzie
to dobra okazja do spotkania i podzię-

kowania myśliwym za współpracę.
Drugim celem było uczczenie Dnia
Chłopca. Nasi koledzy otrzymali drobne upominki i wiele ciepłych słów.
Dwie godziny szybko minęły, a
pieczone kiełbaski smakowały jak nigdy. Aby zatrzymać ten dzień i wspomnienia robiliśmy klasowe zdjęcia, które już niedługo (w gimnazjum jesteśmy
już ostatni rok) będą miłą pamiątką
wspólnej wycieczki.
Dziękujemy serdecznie myśliwym
z Koła Łowieckiego “Eskulap” za dofinansowanie i pomoc w organizacji bardzo udanej wycieczki.
Klasa III A: W. Jaworska, Ł. Zając,
J. Zielecka, A. Żurawik, C. Wernik, A.
Soroka, K. Zając, K. Chechła, D. Antonowicz, T. Jaworski, M. Lech, N. Wróblewska, D. Lech, Ł. Bar, A. Sołonyna,
I. Hubicka. Opiekun: E. Kuc.

M³odzi g³osuj¹ w liceum w Resku
Uczniowie kl. II b Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego
w Resku, uczestniczą w projekcie
,,Działam, więc jestem”, realizowanym we współpracy ze starostwem w
Łobzie. Jest to akcja “Młodzi Głosują”, która składa się z kilku etapów.
W październiku zalogowaliśmy się
jako uczestnicy na stronie. Podczas
wstępnej realizacji projektu, musieliśmy zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego:
gminy, powiatu oraz organizowania
kampanii wyborczej.
Uzyskaliśmy zgodę pani dyrektor i zamierzamy zorganizować publiczną debatę z udziałem kandydatów na burmistrza gminy Resko.
Będziemy rozmawiać o lokalnych
problemach, programie wyborczym kandydatów, pomysłów na
lepszą gminę. Spotkanie z kandydatami na burmistrza gminy Resko
odbędzie się 2 listopada o godzinie
8.00 w budynku liceum.

Wyrok

Sygn. akt II K 518/06 Ds. 925/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 11 października 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła, Bez
udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 11.10.2006 r. sprawy

Daniela Ochliñskiego

s. Józefa i Ireny z d. Leśniak, ur. 26 kwietnia 1976 r. w Resku; oskarżonego o to, że: w dniu 05 sierpnia 2006 r. na ul. Drawskiej w
Węgorzynie, kierował samochodem osobowym marki Fiat Tipo nr rej. ZLO -E630, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się
wynikiem 1,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Daniela Ochlińskiego uznaje uznaje za winnego popełniania zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art.
178Apar. 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Fundacji Edukacji i Techniki Ratownictwa „EDURA” w Warszawie
świadczenie pieniężne w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
V. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego
na rzecz Skarbu Państwa koszty proce3su i wymierza mu opłatę w kwocie 100 (sto) złotych.

Do tej pory przeprowadziliśmy
wywiady z kandydatami dotyczące
realizacji programu wyborczego już
po zwycięstwie. Przeprowadzimy
również w szkole Młodzieżowe
Wybory Samorządowe, które odbędą się 8 listopada.
Przygotowaliśmy liczne plakaty,
ulotki, które mogliśmy zostawić dzięki uprzejmości właścicieli w sklepach
Reska. Ich zadaniem jest zachęcenie
obywateli do głosowania. Przeprowadziliśmy także własne badania dotyczące frekwencji wyborczej podczas
wyborów samorządowych w gminie
Resko w 1998 i 2002 r.
Po ciężkich trudach zdobyliśmy
ordynację wyborczą, którą umieściliśmy na gazetce szkolnej. Frekwencja
w 1998 r. wynosiła 48,69% , głosowały 3093 osoby na 6353 uprawnionych. Natomiast w 2002 r. frekwencja wyborcza spadła do poziomu
44,53 % , głosowało 2919 osób na
6555 uprawnionych. Wnioski nasuwają się same; niestety coraz mniej
ludzi bierze udział w wyborach. Dlaczego? Ponieważ nie wierzą, że ich
głos może coś znaczyć. A może
wśród kandydatów nie znajdują odpowiedniej osoby, mogącej ich reprezentować. A może są leniwi? Mamy
jednak nadzieje, że w listopadowych
wyborach frekwencja będzie wyższa.
Nasz projekt “Młodzi Głosują” ma
wyłącznie charakter edukacyjny i nie
wspieramy żadnego z kandydatów.
Dzięki niemu chcemy jedynie budować poczucie obywatelskiej odpowiedzialności i przekonania, że warto
głosować, bo liczy się każdy głos.
Celem jest uświadomienie młodym ludziom, że głosowanie to przywilej
obywatelski, a nie przykry przymus!
Rzecznik prasowy przedsięwzięcia Anita Deuter kl. II b LO

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
Q Kupię mieszkanie w Łobzie lub
okolicy, 3-4 pokoje Tel. 508 185 556

Dajesz og³oszenie do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!! To niedrogo.

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Q Zamienię M4 własnościowe parter na własnościowe M3 - I lub II
piętro. Tel. 091 397 57 40.
Q Kupię kawalerkę w Łobzie - tylko w bloku I lub II piętro. Kontakt
tel. 091 397 09 20
Q Zamienię mieszkanie własnościowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter garaż własnościowy na domek do remontu, ewentualnie
kupię domek do 120 000zł. tel.
091 397 34 97, 601 065 102

QSprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o wysokim standardzie,
75 mkw. parter. Tel. 696 079 385.

QSprzedam mieszkanie 4 pokojowe w budynku 3 rodzinnym, bez
czynszu, osobne wejscie, parter,
garaż wolnostojący, media (osobne). Cena do uzgodnienia. Tel.
091 384 28 73.

INNE

QZamienię dom - Suliszewice na
mieszkanie w bloku w Łobzie Tel.
091 561 363 32 lub 0 602 337 835
Q Sprzedam lokal o powierzchni
167 mkw w Dobrej tel. 0 608 337
427
Q Sprzedam ogródek działkowy
(bez altanki) przy ul. Spokojnej w
Łobzie. Tel. 601 429 991.
QLokal 25 m2 w centrum Łobza wynajme 600 zł. tel. 091 3973940,
0600265547
QSprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.

QKupię domek lub 1/2 domku w Gryficach lub okolicach (091) 384 31 44.

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

QProjekty budowlane, kosztorysy,
nadzory, iwentaryzacje. Tel. 888
412 931.
Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

INNE

INNE
QSprzedam piękne pianina. Tel.
501 692 145, 501 150 894.
QSprzedam piękne pianina. Tel.
501 692 145, 501 150 894.

QSprzedam 3 miesięczne szczeniaki owczarka niemieckiego.
Cena 450 zł. Tel. 604 911 055.

QKompleksowe usługi BHP w zakładach. Tel. 0601 870 798.

QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

Q Sprzedam kraizegę na kółkach,
silnik 4 KW z kablem. Cena do
uzgodnienia. Tel. 880 181 460.
QSprzedam komputer roczny,
nagrywarkę DVD, monitor OLG”17,
głośniki, mysz - podczerwień,
antena do odbioru internetu cena
1500 zł. Spacerówkę dziecięcą cena 150 zł. Tel. 781 902 596.

REKLAMA
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Tylko Radovia
strzeli³a w tej
kolejce

To była zadziwiająca kolejka. Cztery drużyny okręgówki nie strzeliły ani
jednej bramki! Sromotna porażka
Mewy ze Świtem 7:0 powinna być
ostatnim sygnałem ostrzegawczym i
oby stała się otrzeźwiającym wstrząsem dla wszystkich piłkarzy tego klubu.
Rozczarowują bezbramkowe remisy faworytów; Sarmaty z Orkanem i Sparty z ostatnią w tabeli Iną
Ińsko. 1:0 przegrywa Światowid z
Masovią w Maszewie. Jedynym wytłumaczeniem obniżenia poziomu ligi
może być już zmęczenie sezonem. W
końcu rozpoczyna się przecież listopad, a jesień jest zwykle uciążliwa dla
organizmu swoimi zmianami pogodowymi i naturalnym rytmem przygotowującym organizm do zimy. O zmęczeniu ligą świadczą wszystkie wyniki; gra
w kratkę, porażki faworytów, kontuzje
i absencja na meczach. To przecież nie
jest liga zawodowa i według mnie powinna się już w tym momencie zakończyć. Większość gra dla przyjemności,
a co to za przyjemność grać o tej porze
w złych warunkach pogodowych, więc
trzeba zmuszać się do gry. Mam wrażenie, że niektórzy zastanawiają się – po
co i dla jakiej idei? Oprócz przyjemności z gry większa część piłkarzy nie ma
innych gratyfikacji, a więc i większej
motywacji. Być może należałoby zweryfikować pogląd na grę w takich ligach
i ostatecznie uznać, że wreszcie są one
naprawdę amatorskie. A jak amatorskie, to nie powinny podlegać regułom
sportu zawodowego.
Dzisiaj ranking zostaje bez
zmian. 2 bramki radovianom dopiszemy za tydzień.
Strzelcy lig powiatu łobeskiego
9 bramek: Marek Gradus (Mewa)
8 bramek: Paweł Graczykowski
(Sarmata),
6 bramek: Kamil Iwachniuk (Światowid)
5 bramek: Damian Padziński (Sarmata),
4 bramki: Krzysztof Śniadek (Światowid), Krzysztof Kieruzel, Emilian
Kamiński (Sarmata), Łukasz Tomaszkiewicz, Wojtek Kliś, Mateusz
Rylling (Radovia).
3 bramki: Damian Szubert, Krzysztof Gwóźdź (Sparta).
2 bramki: Łukasz Olechnowicz, Jarek
Jaszczuk, Wojtek Dorsz (Sarmata),
Kamil Kacprzak, Piotr Kiełtyka
(Światowid), Dariusz Kęsy, Mariusz
Błaszczyk, Arek Pawłowski (Mewa),
Daniel Romańczyk (Sparta).
1 bramka: Sławek Nowak, Artur Andrusieczko, Łukasz Rzepka (Sparta);
Damian Gabryś, Franciszek Wójtowicz (Mewa); Sylwester Michałowski, Wojtek Krakus, Marcin Mosiądz,
Łukasz Brona (Światowid); Mateusz
Mikołowski, Damian Dzierbicki (Sarmata); Krzysztof Kulik (Radovia).
Zespoły
29 - Sarmata Dobra
19 - Światowid Łobez
17 - Mewa Resko
13 - Radovia Radowo Małe
12 - Sparta Węgorzyno
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Kiepskie warunki,
kiepska gra, kiepski wynik

Orkan Suchañ - Sarmata Dobra 0:0

Sarmata: Brodowicz, Sadłowski, Jaszczuk, Dorsz, Surma, Olechnowicz, Kieruzel, Dzierbicki,
Mikołowski, Kamiński, Padziński oraz Bagiński, Gudełajski, Grzelak.
Trener: Tomasz Surma.
Nie udał się Sarmacie wyjazd na
mecz ligowy do Suchania. Jak to już
bywa tradycją Sarmata dostosował się
do słabego poziomu przeciwnika i zagrał bardzo słabe spotkanie. Na końcowy wynik 0:0 znaczny wpływ miały
także fatalne warunki pogodowe: silny
wiatr wiejący wzdłuż boiska, niska
temperatura powietrza, opady deszczu, a także fatalny stan boiska. Te
wszystkie czynniki pomagały w obronie drużynie słabszej, a taką w tej chwili
jest Orkan Suchań. W pierwszej połowie gospodarze grając z pomocą silnego
wiatru byli dla Sarmaty w miarę równorzędnym przeciwnikiem i udało się im
wypracować 2-3 sytuacje do zdobycia
gola, jednak przeszkodził im w tym jak
zwykle skutecznie broniący bramkarz
Sarmaty Damian Brodowicz.
Druga połowa to wyraźna dominacja piłkarzy z Dobrej. Jednak oprócz
tego, że gra przez cały czas toczyła się

pod bramką Orkana, nic więcej z tego nie
wynikło. Zawodnicy Sarmaty wypracowali kilka sytuacji bramkowych, z
których najlepszą miał Damian Padziński, jednak w momencie jego strzału na
bramkę obrońca Orkana zagrał nieprzepisowo tzw. nakładką, a przez to uniemożliwił mu prawidłowe oddanie strzału. Sędzia prowadzący to spotkanie był
tak słaby, że nawet w tej sytuacji nie
dopatrzył się przewinienia. Być może
wpływ na słabszą postawę linii ofen-

sywnych Sarmaty miała absencja z
powodów rodzinnych jej obecnie najskuteczniejszego zawodnika 19-letniego Pawła Graczykowskiego.
Następne dwa mecze Sarmata zagra
u siebie: pierwszy z Iskierką Śmierdnica, a drugi już rewanżowy z Iną Ińsko.
Juniorzy Sarmaty grając bez kilku swoich zawodników z podstawowego składu przegrali swój mecz 1:2.
Honorową bramkę strzelił Zdzisław
Szwąder.
(r)

Œwiatowid zagra z Piastem Choszczno

V rzut Pucharu Polski na wiosnê
ZZPN poinformował o terminie gier w V rzucie Pucharu Polski. Jedyna
nasza drużyna grająca w tym turnieju – Światowid Łobez wylosował piątoligowego Piasta Choszczno. Mecz odbędzie się w Łobzie, ale dopiero na
wiosnę. Mecze, w przypadku sprzyjających warunków pogodowych odbędą się 17.03.2007 roku (sobota) o godzinie 12:00.
(r)

”Polska Biega” w £obzie
(ŁOBEZ) 22 października, w samo
południe w Łobzie, w ramach ogólnopolskiej akcji “Polska Biega” odbył się
Bieg Jesieni.
W biegu uczestniczyło 18 osób.
Honorowym starterem był zastępca
burmistrza w Łobzie, pan Ryszard
Sola. Trasa biegu liczyła ponad 4 km.
Prowadziła ścieżkami leśnymi, z licznymi podbiegami, do pokonania których, potrzeba było sporego wysiłku.
Uczestnicy biegu rywalizowali w
trzech kategoriach wiekowych: do 12
lat, do 16 lat i powyżej 16.
Wśród dziewcząt w wieku do 12 lat,
najlepsza była Karolina Kamińska,
uczennica SP 2 w Łobzie. W kategorii
chłopców wygrał Krzysztof Kraus, również uczeń SP 2. Warto dodać, że Karolina
i Krzysztof, to uczestnicy “Czwartków
lekkoatletycznych”. Brali udział w finale
ogólnopolskim tej imprezy.
Wśród gimnazjalistów najlepszy
okazał się Jakub Bogdanowicz z łobeskiego gimnazjum. W kategorii kobiet

zwyciężyła p. Elżbieta Romej, nauczycielka wychowania fizycznego w SP 2.
W gronie mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Marcin Grynkiewicz.
Marcin uzyskał najlepszy czas: 13.41
min. Najmłodszymi uczestniczkami
biegu były: Marcelina Kamińska, Gabriela Rabiejewska i Sandra Sarowska,
wszystkie ze SP 2 w Łobzie.
Zwycięzcy otrzymali z rąk p. Burmistrza statuetki, a wszyscy pozostali
uczestnicy biegu pamiątkowe dyplomy.

Organizatorami imprezy byli:
Urząd Miasta i Uczniowski Klub
Sportowy “Promyk”. Sędzią głównym zawodów był p. Zdzisław Bogdanowicz. W imieniu organizatorów
zapraszamy na następną edycję,
“Bieg Zimowy”. Dokładny termin
będzie podany w prasie.
Organizator i uczestnik biegu
Kazimierz Mikul

Jakub Bogdanowicz, Marcin
Grynkiewicz, Bartek Wierzchowski
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NIE UDA£O SIÊ WYGRAÆ
NAWET Z OUTSIDEREM

INA Iñsko – SPARTA Wêgorzyno 0:0

Sparta: Przemysław Noryca - Edward Tondrik, Zbigniew Nadkierniczny, Sławomir Nowak
(Artur Andrusieczko), Marcin Nadkierniczny, Dariusz Nadkierniczny, Paweł Samal (Damian
Kopania), Andrzej Nadkierniczny, Daniel Romańczyk, Łukasz Rzepka, Damian Szubert
(Jarosław Konieczny).
Trener: Ryszard Jamroży.
Żółte kartki: Zbigniew Nadkierniczny, Edward Tondrik, Daniel Romańczyk
Czerwona kartka: Andrzej Nadkierniczny
W przedostatnim meczu wyjazdowym piąta w tabeli Sparta Węgorzyno
(po 13 kolejce przyznano walkower na
korzyść zespołu z Węgorzyna za mecz
z Iskierką Śmierdnica) udała się do Ińska, aby wywalczyć punkty z zamykającą tabelę Iną. Pierwsze minuty to nierówna i szarpana gra z obu stron. W 11
minucie prawą stroną popędził Darek
Nadkierniczny, którego strzał pewnie
wyłapał Marek Smoliński. Trzy minuty później niemal kopia akcji, z tym, że
bramkarzowi Iny pomogli obrońcy
wybijając futbolówkę. W 16 minucie
podanie z głębi pola, które otrzymuje
napastnik Iny, ale strzela zbyt lekko na

Weryfikacja
i 3 punkty
dla Sparty
(WĘGORZYNO) Po weryfikacji protokołu meczowego, ZZPN w
Szczecinie zweryfikował wynik meczu 13 kolejki Sparta Węgorzyno Iskierka Śmierdnica na korzyść węgorzyńskiego zespołu. Przypomnijmy, że Sparta przegrała ten
mecz 0:2. Jak poinformował prezes
Sparty Marcin Szostakiewicz, podstawą tej decyzji było to, że w zespole Iskierki mecz rozpoczął tylko
jeden młodzieżowiec.
(r)

bramkę Przemka Norycy. Kilkadziesiąt
sekund później Damian Szubert z 17
metrów oddaje strzał zmuszając do interwencji bramkarza Iny. Kolejne minuty, to nudna i nieciekawa gra na grząskim
i nierównym boisku w Ińsku, które na
pewno nie pomagało w skonstruowaniu
celnych i dokładnych zagrań. W 31 minucie Przemek Noryca wprowadza piłkę do gry. W okolicach środka boiska
Darek Nadkierniczny oszukał dwóch
rywali i popędził w kierunku bramki,
jednak siłą rozpędu oraz nieudanym
dryblingiem, przekroczył linię końcową boiska. Kilka minut później przysnęła obrona Sparty. Prostopadłe podanie pomiędzy dwoma zawodnikami Iny
skończyło się na skutecznej interwencji
Przemka Norycy. Dwie minuty później
gospodarze zaatakowali prawą flanką,
gdzie w polu karnym skutecznie interweniował Andrzej Nadkierniczny.
W drugiej połowie widzieliśmy
nieco żywszą jedenastkę Sparty, dążącą do zdobycia bramki. W 47 minucie znów Darek Nadkierniczny, tym
razem na lewej stronie, otrzymał dokładne podanie, jednak odegranie do
kolegi okazało się zbyt lekkie, co zadecydowało o niepowodzeniu akcji.
Kilka minut później bramce Iny zagrozili Daniel Romańczyk oraz
Łukasz Rzepka, jednak w gąszczu nóg
temu pierwszemu nie udało się oddać
precyzyjnego strzału. W 54 minucie
piłkarze Iny przeprowadzają akcję
prawą stroną, którą kasuje Przemek
Noryca. W 60 minucie sporo szczę-

II liga oldbojów

13 bramek w meczu
na zakoñczenie rundy
(DOBRA) Efektownym zwycięstwem 13:3 nad Krystanem
Drawsko Oldboje Sarmaty zakończyli jesienną rundę II Ligi
Oldbojów. Grająca pierwszy sezon drużyna Oldbojów Sarmaty
zajęła miejsce w środku tabeli. Prezes Sarmaty Robert Dudziec
pragnie podziękować wszystkim zawodnikom, którzy reprezentowali klubowe barwy w sezonie jesiennym. W meczach jesiennych wystąpili: Zbigniew Awgul, Jerzy Plewiński, Józef Kamiński, Wiesław Michalski, Janusz Górski, Andrzej Mioduszewski, Dariusz Cielica, Mariusz Pucz, Jarosław Jaszczuk,
Andrzej Jaromin, Jerzy Basiński, Krzysztof Kamiński, Tadeusz
Kontowicz, Krzysztof Zapałowski, Zdzisław Szkup, Karol Sosnowski, Marek Podbiegło, Krzysztof Sasin.
(r)

ścia mieli piłkarze trenera Jamrożego.
Edek Tondrik stracił piłkę w okolicach
pola karnego. Dośrodkowanie na 11
metr zakończyło się oddaniem niecelnego strzału na węgorzyńską bramkę.
Kolejne minuty to znów nieciekawa
gra w wykonaniu obu jedenastek. W
71 minucie błąd popełnia bramkarz
Iny Marek Smoliński, jednak z prezentu nie potrafili skorzystać zawodnicy Sparty. Trzy minuty później
lewą flanką atakują piłkarze beniaminka. Strzał zawodnika Iny pewnie wyłapuje Noryca. W 80 minucie Darek
Nadkierniczny celnie podaje do Artura Andrusieczki, który z kolei zagrał
wzdłuż linii bramkowej. Niestety,
żaden z zawodników Sparty nie zamknął tej akcji. Minutę później Darek
Nadkierniczny kopiuje akcję z Maszewa. Zawodnik z numerem 17 wślizgiem odbiera futbolówkę obrońcy
Iny, po czym zostaje podcięty przed
linią pola karnego. Za ten faul zawodnik Iny ogląda drugą żółtą kartkę i
swój udział w meczu musiał już zakończyć. Rzut wolny wykonywany z
tego miejsca był kolejną okazją do
strzelenia bramki, jednak Darek Nadkierniczny w momencie podania znajdował się na pozycji spalonej. W 90
minucie po przeciwnej stronie boiska
fauluje Andrzej Nadkierniczny. Tu
również miało miejsce napomnienie w
postaci żółtej kartki, a ponieważ była
to druga taka kartka, zespoły z wyrównanymi siłami kończyły to spotkanie. Strzał gospodarzy z rzutu
wolnego nieznacznie minął bramkę
Przemka Norycy. Spotkanie kończy się
podziałem punktów, jednak bliżej zwycięstwa byli piłkarze Sparty
(MS)

Granie w planie

Tabele i wyniki
V LIGA

Polonia Płoty - Zorza Dobrzany 6:0,
Radovia Radowo Małe - Kłos Pełczyce 2:1, Vineta Wolin - Orzeł
Trzcińsko-Zdrój 0:0, Sparta Gryfice
- Osadnik Myślibórz 3:1, Mieszko
Mieszkowice - Dąb Dębno 0:1, Pomorzanin Nowogard - Odra Chojna
0:2, Piast Chociwel - Fagus Kołbacz
0:2, Hutnik EKO TRAS Szczecin Piast Choszczno 1:3.
1. Dąb Dębno
2. Piast Choszczno
3. Vineta Wolin
4. Pomorzanin Nowogard
5. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
6. Odra Chojna
7. Polonia Płoty
8. Osadnik Myślibórz
9. Radovia Radowo Małe
10. Hutnik EKO TRAS Szczecin
11. Piast Chociwel
12. Sparta Gryfice
13. Fagus Kołbacz
14. Kłos Pełczyce
15. Mieszko Mieszkowice
16. Zorza Dobrzany

38 36-7
34 37-11
30 31-19
28 37-18
27 23-17
25 33-18
22 30-18
17 20-29
17 14-31
16 20-24
13 15-20
13 19-28
12 13-29
10 11-23
10 8-13
4 13-55

KLASA OKRÊGOWA

Masovia Maszewo - Światowid
Łobez 1:0, Iskierka Śmierdnica Korona Stuchowo 1:1, Świt Szczecin - Mewa Resko 7:0, KP Police II
- Wicher Brojce 2:4, Vielgovia
Szczecin - Dąbrovia Stara Dąbrowa 3:2, Orkan Suchań - Sarmata
Dobra 0:0, Ina Ińsko - Sparta Węgorzyno 0:0, Promień Mosty - Orzeł
Prusinowo 1:0.
1. Świt Szczecin
2. KP Police II
3. Sarmata Dobra
4. Vielgovia Szczecin
5. Promień Mosty
6. Sparta Węgorzyno
7. Dąbrovia Stara Dąbrowa
8. Iskierka Śmierdnica
9. Masovia Maszewo
10. Wicher Brojce
11. Mewa Resko
12. Korona Stuchowo
13. Światowid Łobez
14. Orkan Suchań
15. Orzeł Prusinowo
16. Ina Ińsko

29 33-12
27 34-21
26 29-17
23 25-24
22 19-16
21 15-10
21 17-19
20 26-18
18 20-20
18 18-20
17 17-30
16 19-25
14 19-27
12 9-12
11 17-24
10 14-36

V liga

4 listopad – sobota: 14:00 Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Sparta Gryfice; 14:00
Piast Choszczno - Radovia Radowo Małe; 14:00 Zorza Dobrzany - Piast Chociwel; 14:00 Dąb Dębno - Pomorzanin Nowogard; 14:00 Osadnik Myślibórz Mieszko Mieszkowice;
5 listopad – niedziela: 14:00 Kłos Pełczyce - Vineta Wolin; 13:00 Fagus
Kołbacz - Hutnik EKO TRAS Szczecin; 14:00 Odra Chojna - Polonia Płoty.

Klasa okrêgowa
4 listopad – sobota: 13:00 Mewa Resko - Promień Mosty; 15:00 Sparta
Węgorzyno - Świt Szczecin; Korona Stuchowo - Ina Ińsko; 14:00 Sarmata Dobra
- Iskierka Śmierdnica; 13:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa - Orkan Suchań; 14:00
Wicher Brojce - Masovia Maszewo;
5 listopad – niedziela: 14:00 Orzeł Prusinowo - KP Police II; 14:00 Światowid Łobez - Vielgovia Szczecin.
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DEBATA WYCHOWAWCZA W GIMNAZJUM W WÊGORZYNIE
„Wychowujemy przykładem.
Dzieci potrzebują wzorów!!!”
W gimnazjum uczy się młodzież
przeważnie w wieku 13-16 lat. To okres
dorastania i burzliwych zmian fizycznych, psychicznych i emocjonalnych.
W języku osób pracujących z młodzieżą ten okres rozwoju określa się
często jako “trudny wiek”.
Pewne problemy wychowawcze,
które obserwują nauczyciele gimnazjum, mogą wynikać z trudnego okresu
dorastania. Nie wszystkie jednak negatywne zachowania gimnazjalistów
można wyjaśnić zmianami rozwojowymi. Jednym z zauważalnych problemów, chyba nie tylko gimnazjum, jest
obniżający się poziom frekwencji
uczniów w szkole. Jakie są tego przyczyny? Kto może szkołę wspomóc w
działaniach zmierzających do poprawy
stanu obecności uczniów na zajęciach?
Te pytania zainspirowały grono
pedagogiczne Gimnazjum w Węgorzynie do zorganizowania 19 października
debaty wychowawczej o frekwencji
uczniów na zajęciach szkolnych.
Gośćmi spotkania byli: pani Joanna
Stasiak - przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w
Węgorzynie, pani Dorota Jagiełka psycholog z Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Łobzie, pan Bartosz
Tymosiewicz - prokurator Prokuratury
Rejonowej w Łobzie, pani Jadwiga
Kamińska - przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Węgorzynie, aspirant
Mirosław Staruch - kierownik Rewiru
Dzielnicowych w Węgorzynie, pan
Henryk Demko i Roman Genda – rodzice gimnazjalistów.
Debata poświęcona tematyce wychowawczej odbyła się z udziałem nauczycieli, również szkół podstawowych, i rodziców.

Uczestnicy spotkania poznali statystyczne dane o frekwencji uczniów
Gimnazjum w Węgorzynie. Dowiedzieli się, jak prawo oświatowe i karne reguluje realizację obowiązku
szkolnego przez młodzież w wieku do
18 roku życia. W szerokim zakresie
omówiono zjawisko wagarów; przyczyny i skutki ucieczek z lekcji, możliwość kontaktu z używkami w czasie
wagarów i częste przypadki wykroczeń popełnianych przez młodzież
wagarującą. Zinterpretowano proble-

my wychowawcze z młodzieżą od
strony psychologicznej. Rodzice poznali praktyczne wskazówki psychologa na temat postępowania z
młodzieżą oraz porady wychowawcze innych rodziców, którzy nie mają
problemów z wagarami dzieci bądź je
skutecznie rozwiązali.
Podsumowanie debaty stanowiły
wnioski, które w postaci ulotek przekazano rodzicom. Większość to porady wychowawcze i praktyczne
stwierdzenia:

Rodzice, dzieci biorą z Was przykład.
Bądźcie dla nich wzorem. Odpowiadacie
za frekwencję dziecka w szkole. Nie
usprawiedliwiajcie opuszczania lekcji
bez ważnego powodu. Pamiętajcie, obecność w szkole zdecydowanie wpływa na
oceny, wyniki z egzaminu, dalszą przyszłość. Bądźcie w szkole jak najczęściej.
Nie ukrywajcie nawet drobnych problemów wychowawczych. Pamiętajcie, że
wiele osób może Wam pomóc.
Barbara Krzęćko
i Dorota Stankowska-Adamów

(ŁOBEZ) Jak co roku z okazji zbliżającego się święta 1 listopada wprowadzone zostaną zmiany w ruchu drogowym
w Łobzie w okolicach cmentarza. Tak jak co roku policjanci policjanci proszą o stosowanie się do zmian w ruchu.
W pozostałych gminach powiatu nie będą wprowadzane zmiany. W Węgorzynie na tyłach cmentarza wydzielony zostanie teren do parkowania, do którego kierować będą funkcjonariusze policji.
(r)

Wyrok

Wyrok

Sygn. akt II K 526/06 Ds. 1012/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 11 października 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 11.10.2006 r. sprawy

Sygn. akt 413/06 Ds. 696/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 12 października 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Ławnicy: Zdzisław Szklarski Alicja Draczyńska,
Protokolant: Katarzyna Wesoła, przy udziale Prokuratora Bartosza Tymosiewicza, po rozpoznaniu w dniu 12.10.2006 r. sprawy

s. Edwarda i Danuty z d. Drapikowska, ur. 31 stycznia 1985 r. w Nowogardzie;
oskarżonego o to, że: w dniu 23 sierpnia 2006 r. o godz. 21.50 na drodze publicznej pomiędzy
miejscowościami Anielino – Krzemienna, gm. Dobra kierował rowerem, znajdując się w
stanie nietrzeźwości, wyrażającym się wynikiem 1,12 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Łukasza Dominika Siwińskiego uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178a par. 2 kk w zw. z art. 34 kk
i art. 35 par. 1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego
w Dobrej w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Fundacji Edukacji
i Techniki Ratownictwa „EDURA” w Warszawie świadczenie pieniężne w kwocie 50
(pięćdziesiąt) złotych;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej;
V. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o opłatach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U. Z 1983 r. Nr 49 poz. 223 z
późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza
mu opłatę w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych.

s. Jerzego i Stanisławy z d. Ceglarz, ur. 03.09.1957 r. w Starym Dzierzgoniu; oskarżonego o to, że: w dniu 21 czerwca 2006 r. w Łobzie nie zastosował się do orzeczonego
wobec jego osoby wyroku Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 29 stycznia 2004 r. sygn.
akt II K 538/03 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych
w ruchu lądowym na okres 3 lat, w tym samym miejscu i czasie nie zastosował się do
orzeczonego wobec jego osoby wyroku Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 13 lipca 2005
r. sygn. akt II K 126/05 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres 2 lat w ten sposób, esie obowiązywania zakazu kierował
rowerem na Placu Spółdzielców, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się
zawartością 0,63 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 244 kk w zb.
z art. 178A par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Zbigniewa Kolasę uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu
przestępstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karę
8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 (pięciu) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów
sądowych w całości.

£ukasza Dominika Siwiñskiego

Zbigniewa Kolasy

tygodnik łobeski 31.10.2006 r.
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NAPROMILOWANI

Ukrad³ i porzuci³
(WĘGORZYNO)
W
nocy z 25 na 26 października, w godzinach 1:00 – 6:50
w Węgorzynie przy ulicy
Nowy Świat
nieznany
sprawca z otwartego garażu
dokonał kradzieży samochodu osobowego Fiat 126p
wraz z dowodem rejestracyjnym, prawem jazdy oraz innymi przedmiotami łącznej
wartości 2.900 zł. Następnego dnia porzucony samochód, należący do Mieczysława U. odnaleziono w
Łobzie przy ul. Szosa Świdwińska.

Wypadek przy pracy
(RESKO) 25 października w Resku przy ul. Szpitalnej
1 na terenie PPU Modrzew
Sławomir Z. w czasie załadunku palet na przyczepę, stracił
równowagę i upadł na zaczep
pojazdu doznając ogólnego
urazu głowy, złamania wyrostków poprzecznych kręgów i stłuczenia okolicy lędźwiowo-biodrowej.

Ukrad³, porzuci³ i wzi¹³
dokumenty
(ŁOBEZ) W nocy z 25 na
26 października w godz. 22:00
– 3:00 w Łobzie z terenu posesji
przy ul. Drawskiej, nieustalony sprawca dokonał kradzieży
sam. marki Opel Kadett , następnie w stanie uszkodzonym
porzucił go na drodze Nr 148,
zabierając z niego dowód rejestracyjny i dowód osobisty, należące do Stanisława W.

Odkrêci³ tablicê
(ŁOBEZ) 25 października
w Łobzie na parkingu przy ul.
Bema, nieustalony sprawca
dokonał kradzieży tablicy rejestracyjnej z samochodu VW
Derby. Straty w kwocie 55 złotych poniósł Szymon J.

Pogrom silników
(KOLONIA KOŚCIELNIK) W nocy z 26 na 27 października nieznani sprawcy z
pomieszczenia gospodarczego,
znajdującego się na terenie Kolonii Kościelnik ukradli silnik
piły tarczowej, silnik pompy
wodnej, silnik szlifierki, silnik
sprężarki i 55 metrów kabla

miedzianego. Wartość skradzionych przedmiotów wyceniono na 3550 zł.

Zatrzymanie
w³amywaczy
(ŁOBEZ) 27 października
zatrzymano dwóch sprawców
włamania do samochodu Opel
Kadet. Dwudziestoletni Szymon T. i dwudziestopięcioletni
Michał N. ukradli z samochodu
radioodtwarzacz Blaupunkt.
Obaj pochodzą z terenu powiatu świdwińskiego.

Dwoje pijanych na
jeden samochód
(RESKO – ŁAGIEWNIKI) 28 października o 16:05 na
drodze Resko – Łagiewniki
policjanci zatrzymali 37 – letniego Stanisława S, prowadzącego pod wpływem alkoholu samochód Nissan. Zatrzymany miał około 1, 8 promila alkoholu we krwi. Zanim
jednak policjanci odholowali
samochód, ruszyli w pościg za
motocyklistą i zostawili samochód. Ponad godzinę później ponownie zatrzymali ten
sam pojazd, którym jechała

Wyrok
Sygn. akt II K 532/06 Ds. 485/06/s
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 11 października 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Ławnicy: Józefa Spałka Aleksander Daszkiewicz, Protokolant: Katarzyna Wesoła, Przy udziale Prokuratora Bartosza Tymosiewicza,
po rozpoznaniu dznia 11.10.2006 r. sprawy

Mateusza Czechorowskiego

s. Jana i Rozalii z d. Radawiec, ur. 24 września 1983 r. w Nowogardzie; oskarżonego
o to, że : w dniu 14 maja 2006 r. ok. Godz. 17.00 na drodze publicznej w miejscowości
Wojtaszyce, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób,
że kierował samochodem Fiat 126p nr rej. ZS 86939, nie posiadając uprawnień, a ponadto
nie zachował szczególnej ostrożności jadąc z prędkością wyższą niż dopuszczalna na
danym odcinku drogi, nieprawidłowo obserwował drogę przed pojazdem i nie zachował
bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego uczestnika ruchu, wskutek czego potrącił idącą
prawym poboczem jezdni pieszą Grażynę Jackowską, która w wyniku wypadku doznała
złamania kości nosa oraz ogólnych zasinień i otarć naskórka twarzy, a obrażenia te naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządów jej ciała jakim są nos i powłoki miękkie twarzy
na okres powyżej 7 dni, po czym zbiegł z miejsca wypadku, tj. o czyn z art. 177 par. 1
w zw. art. 178 par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Mateusza Czechrowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 177 par. 1 kk w zw. Z art. 178 par. 1 kk
wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
II. Na podstawie art. 69 par 1 i par 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej
wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4
(czterech) lat;
III. na podstawie art. 47 par. 3 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat;
IV. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Fundacji Edukacji
i Techniki Ratownictwa „EDURA” w Warszawie świadczenie pieniężne w kwocie 100 (sto)
złotych;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej;
VI. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa
koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 300 (trzysta) złotych.

(ŁOBEZ) 27 października w Łobzie zatrzymano Adama S., prowadzącego samochód VW Passat, pod wpływem alkoholu. Zatrzymany uderzył w ogrodzenie i bramę
na ulicy Chopina i wyłamał drzewo. Sprawca zdarzenia
miał około 1 promila alkoholu we krwi.
(ŁOBEZ) 28 października w Łobzie przy ulicy Segala
policjanci zatrzymali Krzysztofa S. i Rafała S. usiłujących
włamać się do baku samochodu ciężarowego Volvo. Zatrzymani mieli przy sobie kanister i sprzęt do ściągania paliwa.
(SULISZEWICE) 29 października o godzinie 21:30 w
Suliszewicach zatrzymano kierującego rowerem Rafała D.
(około 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(SULISZEWICE) 29 października zatrzymano nietrzeźwego dwudziestoczteroletniego rowerzystę (około
2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu).
(RESKO) 29 października o godzinie 1:27 na ulicy
Krakowskiej zatrzymano nietrzeźwego kierowcę Trabanta (około 1,5 promila alkoholu).
(LUBIEŃ GÓRNY – LUBIEŃ DOLNY) 29 października na drodze Lubień Górny – Lubień Dolny zatrzymano
kierującego rowerem Daniela W. Zatrzymany miał 1,5 promila alkoholu we krwi.
(ŁAGIEWNIKI) 29 października o godzinie 19:40 w
Łagiewnikach zatrzymano kierującego rowerem Janusza
K. (1,6 promila alkoholu).
Aurelia D., znajdująca się
również pod wpływem alkoholu (około dwóch promili).

Pijany i nie tylko
(RESKO
–
MIŁOGOSZCZ) 28 października o
godzinie 19:00 na drodze Resko

– Miłogoszcz Łukasz S. stracił
panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uszkodził pojazd. Kierowca był pod wpływem alkoholu (około 0,6 promila). W czasie rozmowy z policjantami przyznał się również
do spożycia około 30 grzybów
halucynogennych.

Wyrok
Sygn. akt II K 525/06 Ds. 841/D
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 11 października 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła, Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 11.10.2006 r. sprawy:

Wies³awa Koszeli

s. Mieczysława i Heleny z d. Stabmnickiej, ur. 22 grudnia 1952 r. w Łobzie; oskarżonego
o to, że:
w dniu 31 lipca 2006 r. w Łobzie nie zastosował się do orzeczonego wobec jego osoby
wyrokiem Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 1 grudnia 2005 r. (sygn. akt II K 672/05) zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres trzech lat w ten
sposób, że w okresie obowiązywania zakazu kierował rowerem po ulicy Bema, znajdując
się przy tym w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 0,51 mg/dm sześc.
Alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 244 kk w zb. Z art. 178A par. 2 kk w
zw. Z art. 11 par. 2 kk.
Orzeka:
I. oskarżonego Wiesława Koszelę uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu
przestępstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. Z art. 11 par. 3 kk wymierza mu karę
1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
II. na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk, art. 72 par. 1 pkt 5 kk i
art. 73 par. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności
warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat zobowiązując go do powstrzymania
się od nadużywania alkoholu i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora;
III. na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka od oskarżonego karę grzywny w wysokości
40 (czterdziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
IV. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej;
VI. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych – (Jed. Tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49,
poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu
i wymierza mu opłatę w kwocie 220 (dwieście dwadzieścia) złotych.
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REKLAMA

HUMOR TYGODNIA
Dowcipy o informatykach
Rozmawia dwóch informatyków:
- Stary wpadaj do mnie będzie impreza:
muzyka, drinki, panienki!
- Muzyka ok, drinki ok, a tych panienek ile będzie?
- Ze 6 GB
Wraca informatyk do domu i zastaje w łóżku żonę z
kochankiem. Spojrzał na
nich. W ich oczach dostrzegł coś chytrego i pomyślał coś jest nie tak!...
Podbiegł nerwowo do komputera - i rzeczywiście,
zmienili mi hasło !!
- Jakie są idealne wymiary kobiety informatyka ?
- 1024 x 768
Inżynierowie: mechanik, chemik i informatyk jadą
jednym samochodem.
Nagle silnik prycha, buczy, silnik gaśnie, auto staje.
- To coś z silnikiem - mówi mechanik,
- Myślę, że paliwo jest złej jakości - stwierdza chemik,
- Wysiądźmy i wsiądźmy, może to pomoże - mówi
informatyk.
Oprogramowanie jest jak katedra - budujesz, budujesz,
budujesz, budujesz, a
potem... modlisz się!
-Co jest najszybsze w kompie 286 ???
-Wiatraczek.
Przychodzi informatyk do lekarza:
- Mózg mi nie wybiega poza 4 mega.

W OBIEKTYWIE TYGODIKA:
Wêgorzyñscy radni poraz ostatni
w kolejce przy kasie

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 42
brzmiało „Przez ciernie do gwiazd”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Teresa Syjczak (Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria Szylinowicz (Łobez),
Karolina płocka (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani
Teresa Syjczak z Łobza. Gratulijemy.
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