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W NIEDZIELÊ WYBORY
SAMORZ¥DOWE
W najbli¿sz¹ niedzielê,
12 listopada, wybierzemy
nowych burmistrzów,
wójtów, radnych gmin,
powiatów i sejmików.
Oni zdecyduj¹ na
poziomie lokalnym
w jakim kierunku
potocz¹ siê sprawy
w ma³ych ojczyznach
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Czas na zmiany

Kazimierz Rynkiewicz
Czas wyborów to czas społecznego
obrachunku. Plakaty, ulotki, debaty,
rozmowy w domach, na ulicach, w urzędach i firmach. Zastanawiamy się, co
kto robił, zostało zrobione, co można
zrobić i kto to zrobi. Oceniamy dotychczasowe osiągnięcia, ale i zaniedbania i
zaniechania poszczególnych ludzi
sprawujących władzę, zastanawiamy
się nad nowymi kandydatami, czy mają
cechy i osobowość, by mogli zastąpić
tych, co się nie sprawdzili.
DEPOZYTARIUSZE NADZIEI
Głównym motorem napędzającym
wybory jest nadzieja. Nadzieja, że
możliwe jest lepsze jutro. Gdyby jej nie
było, nikt nie poszedłby głosować.
Oprócz tych, którzy we władzy upatrują stanowisk i traktują ją jako miejsce
pracy. Gdyby tak było, wystarczyłby
casting lub nabór wedle reguł urzędu
pracy. Jednak sprawowanie władzy to
coś więcej, niż stanowiska i wykonywanie pracy. Od tego są urzędnicy i biurokracja. Wybory wyłaniają depozytariuszy nadziei, którzy mają być motorem zmian, wyznaczać kierunki rozwoju, myśleć o społeczności w jej wszystkich dziedzinach, zaspokajać, oprócz
bytu, także nasze potrzeby duchowe i
kulturowe, estetyczne i etyczne.
CZAS NA SAMORZĄD
Obecne wybory samorządowe są
inne od poprzednich za sprawą dojścia
do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Ta
partia potrafiła odnowić społeczną nadzieję, odwołując się do elementarnych
– wydawałoby się, utraconych - wartości ożywiających każdą demokrację; w
sens prawa, sprawiedliwości, uczciwości, niepodległości, czyli decydowania
o własnych sprawach. Nazwała jasno
to, co zżerało Polskę przez minione 17
lat i przystąpiła do zmieniania tego. Bez
względu na to, jak potoczą się losy tej
partii i całej koalicji, czy sprosta postawionemu sobie wyzwaniu naprawy
Rzeczpospolitej, czy też przegra lub
sprzeniewierzy się własnym ideałom,
wyznaczona została granica wobec tego
co było, a co powinno być. Nadzieja
została ożywiona i już to jest wartością
sama w sobie, nie do przecenienia. To
ona przecież ożywia ludzkie działania
na każdym poziomie społecznym, a
gdy umiera, następuje rozkład, degrengolada. Teraz przychodzi czas na zagospodarowanie tej nadziei na wszystkich poziomach życia zbiorowego.
Czas na samorząd. Nikt nie przyjedzie
z Warszawy i nie naprawi nam ulicy,
chodnika, płotu, nie zadba o właściwe
wydawanie pieniędzy z budżetu. Musimy zrobić to sami. Zagospodarować
nadzieję tak jak potrafimy.

KRES POLITYCZNEGO
KLIENTELIZMU
To nie kto inny, jak właśnie Jarosław
Kaczyński określił dobrych kilka lat
temu zmiany wyborcze w Polsce jako
TKM. Przestrzegł przed tym własną
partię. Po 1990 roku prawie wszystkie
partie przejęły styl rządzenia uprawiany w PRL. Określono go mianem politycznego klientelizmu. Tak jak za komuny szło się do sekretarza i załatwiało, tak
teraz szło się do znajomych w rządzącej
partii i też załatwiało. Polityka nie była
oparta na wartościach, lecz na znajomościach i układach. To spowodowało, że
od życia publicznego i gospodarczego
zostało odsuniętych wielu wartościowych i uczciwych ludzi. TKM musiał
spowodować kryzys, gdyż zamiast promować ambitnych i zdolnych, promował
miernych, ale wiernych. Partie III RP
przejęły patologię PRL. Problem polega
na tym, że wielu nowych ludzi weszło w
to i nabyło właśnie takie rozumienie polityki. Problem nie polega na tym, że PiS
obsadza stanowiska swoimi ludźmi, lecz
czy otwiera szansę dla innych; czy odblokowuje mechanizm wolnorynkowej gry i
awansu najzdolniejszych; czy niszczy
pomysły i inicjatywy obywatelskie, czy
jednak umożliwia ich realizację. Czy
przecina patologie, czy się w nie wpisuje.
Niestety, politycznym klientelizmem zaraziło się wielu lokalnych działaczy, także młodych i także z partii
rządzącej i koalicyjnych. Mechanizm
przecież jest uwodzicielski, zwłaszcza
dla ludzi o słabo wykształconej etyce i
charakterach. Ale tak było zawsze i tak
będzie, ważne, czy teraz przełamiemy
ten mechanizm.

POTRZEBNA ODWAGA
I NIEZALEŻNOŚĆ
By tak się stało, trzeba wybrać w
wyborach ludzi odważnych i niezależnych. Dzisiaj wszelkie inne cechy są
drugorzędne. Co z tego, że ktoś ma
wykształcenie, jest popularny, sprawował wiele funkcji, jeżeli nie ma odwagi i
jest zależny od układów, nie zmieni ich.
Nie zmieni niczego. Może poprawić to
lub tamto, mieć nawet sukcesy gospodarcze, ale jeżeli nie odblokuje możliwości i potencjału tkwiącego w mieszkańcach, nie zachęci ich do współrządzenia
i nie uruchomi narzędzi dla społecznej
aktywności, ostateczny bilans niewiele
będzie różnił się od bilansu poprzedników. Może tylko statystyką, słupkami,
cyframi. Nie one są miarą sukcesu, choćby były najlepsze, lecz poziom uczestnictwa i zadowolenia obywateli.
KTO SIĘ ODWAŻY NA ZMIANY?
W Łobzie mamy sześciu kandydatów na burmistrza. Na gospodarza miasta i gminy. Dotychczasowi burmistrzowie Marek Romejko i Ryszard Sola startują z dotychczasowym, czteroletnim
dorobkiem. Najpierw muszą się z niego
rozliczyć, by mogli uzyskać zaufanie na
następną kadencję. Jest na to szansa w
dzisiejszej, publicznej debacie kandydatów, chociaż ci co śledzili minioną kadencję mają zapewne wyrobione zdanie.
Przyznam, że cenię wyraziste postaci w polityce. Mój kandydat powinien
mieć jasny ogląd sytuacji, czyli wyro-

bioną diagnozę obecnej sytuacji i twarde
postanowienie zmian. To warunek
wstępny, by w ogóle ubiegać się o wybór.
To trochę przypomina pracę lekarza –
właściwa diagnoza wyznacza właściwe
leczenie. Fałszywa – nawet zgon. Jak ktoś
potrafi ocenić, gdzie są błędy i zaniechania, umie nazwać po imieniu lenistwo,
brak kompetencji, arogancję i egoizm, wie,
gdzie marnują się pieniądze, gdzie jaki
wydział źle funkcjonuje, kto kieruje się w
pracy zyskiem, a nie służbą, jak funkcjonują podległe struktury, ten wie, co trzeba
zmienić. Dopiero ta wiedza pozwala szukać narzędzi do tych zmian. Tylko niezależność i odwaga powodują, że można je
skutecznie zrealizować. To drugi warunek. Co z tego, że niektórzy kandydaci
wiedzą, ale nie mają determinacji, bo są
uwikłani w różne układy; rodzinne, koleżeńskie, biznesowe, więc tych zmian nie
gwarantują. Już z ich wypowiedzi można
wyczytać, co będzie dalej; mówią oględnie, próbują tłumaczyć oczywiste zło,
unikają jasnych deklaracji i ocen. Przykładów jest wiele; wniosek Komisji Rewizyjnej o zarządzaniu mieniem komunalnym miał trafić do prokuratury – nie trafił.
Co z tego, że wielu ludzi się napracowało,
że odkryto ewidentne fakty marnotrawstwa publicznych pieniędzy – zabrakło
odwagi, zadziałały układy. Przykład z
powiatu; zatrudniono pana Romana Ciechańskiego w ŁCT do pozyskiwania inwestorów. Pamiętam sesję, na której radni
zdecydowali, że przekażą na jego działalność 38.400 zł. To było na początku
kwietnia 2005 roku. Niedługo miną dwa
lata. - To stanowisko funkcjonuje i daje
efekty. Część tych efektów była omówiona przy okazji debaty nad poszukiwaniem inwestorów. - mówił wtedy wicestarosta Wiesław Bernacki. Przeciwny
wydawaniu tych pieniędzy był wtedy
Marian Płóciennik. Poparło go tylko
trzech radnych. Przez te dwa lata nic nie
usłyszeliśmy o inwestorach, ani nawet o
staraniu się o nich. Po prostu “przechowano” Ciechańskiego do następnych wyborów. Sytuacja jest taka, że ten, co wtedy miał rację, nie startuje w wyborach,
Roman Ciechański – owszem, na wójta
Radowa Małego, chociaż powinien najpierw rozliczyć się z pieniędzy, które
zostały na niego wydane. Naszych pieniędzy. Chyba, że pan były wójt uważa,
że należy mu się dożywotnia renta z budżetu z tytułu jakichś zasług. Po prostu
niech to powie, może społeczeństwo
ufunduje mu taką rentę.
CZAS NA LUDZI
Nie wiem skąd się to bierze, ale niektórzy myślą, że społeczeństwo powinno
ich utrzymywać, a najlepszym sposobem
na to jest zdobywanie władzy. Niestety,
jak widać, znajdują zrozumienie u innych.
Tym sposobem tworzy się przechowalnie i reprodukuje patologie władzy. Tak
tworzy się układ. O tym układzie krążą po
Łobzie legendy. Dorzucę kamyczek, bo
jest zdumiewający. Założyłem się o pół litra, że jest to niemożliwe. Co? Ano to, że
pan Ryszard Sola, wiceburmistrz, startował do rady powiatu, jeszcze do Stargardu Szcz. z komitetu Haliny Szymańskiej.
Przegrałem zakład. Niewiele później poparł Marka Romejkę na burmistrza, z
który z kolei ostro walczył z Szymańską.

No tak, czy mam iść do wice, by oddał mi
flaszkę, bo trudno było mi zrozumieć sens
jego zachowania? Człowiek się ciągle
uczy... A dopiero wczoraj przeczytałem
wywiad w NTŁ z Elą Pilecką, która chce
zwiększyć bezpieczeństwo i porządek
publiczny. Redakcjo, litości!
Zacząłem od PiS-u, jako promotora
zmian, i na nim zakończę. Łobeski PiS to
największe rozczarowanie naszych lokalnych wyborów. Nie zaistniał i tylko
zachodzę w głowę – dlaczego? Może nie
miał zaistnieć, bo silny mógłby zagrozić
łobeskim układom. Wielka strata. Gdy
zawodzą partie pozostaje odwołanie do
obywateli. I do nich się odwołuję. Wybierajcie takich, którzy będą bronić tego
miasta przed upadkiem, upadkiem miejsc
pracy, którzy będą was szanować i dbać
o wasze interesy. I waszą godność. Od
tego zaczyna się normalna demokracja.

Debata z
kandydatami na
burmistrza £obza
(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.
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(ŁOBEZ) Wczoraj, z samego
rana, łobescy policjanci weszli do
trzech mieszkań w Łobzie i zatrzymali młodych mężczyzn, których podejrzewali o handel narkotykami. W jednym z mieszkań

Umorzenie
œledztwa
w tartaku
(ŁOBEZ) Prokuratura Rejonowa w Łobzie umorzyła w ubiegłym tygodniu śledztwo w sprawie mającego miejsce na początku lipca wypadku na terenie tartaku przy ulicy Waryńskiego. Niezatrudniony tam (jak twierdził
właściciel zakładu) 19 – letni chłopak stracił część palców prawej
dłoni. Prokuratura umorzenie
sprawy uzasadnia brakiem znamion czynu zabronionego. (gp)

znaleźli amfetaminę i marihuanę.
Sprawa może mieć dalszy ciąg.
Wczoraj, tuż po godzinie 6:00,
w Łobzie, policjanci KPP weszli
do trzech mieszkań i zatrzymali
trzech podejrzanych o rozprowadzanie w Łobzie narkotyków.
Policjanci zatrzymali Marcela Ś.,
Jacka T. i Kamila H. W mieszkaniu Marcela Ś. znaleziono 36 gramów amfetaminy i 16 gramów
marihuany, w porcjach przygotowanych już do sprzedaży oraz
wagę. Wartość czarnorynkowa
zatrzymanego towaru to około 2
tys. zł. Handlarze mają po dwadzieścia parę lat, wszyscy pracują
zawodowo, a jeden z nich znany

był wcześniej policji. Przy zatrzymanych znaleziono również telefon komórkowy, pochodzący z
kradzieży w Koszalinie. W czasie
zatrzymania użyto psa do wykrywania narkotyków, sprowadzonego wraz z przewodnikiem ze
Szczecina. W trakcie trwającego
około miesiąca śledztwa policjanci
odkryli, że cześć z ich klientów nie
miała jeszcze osiemnastu lat. Za
sprzedaż narkotyków nieletnim
grozi im kara pozbawienia wolności powyżej trzech lat. Policjanci
nie wykluczają dalszych aresztowań. Do sądu wpłynie również
wniosek o zatrzymanie dilerów w
areszcie tymczasowym.
(gp)

Stypendia Prezesa
Rady Ministrów

Trupy
w baga¿niku
(RADOWO MAŁE) 31 października około godz. 2:30 na drodze w
okolicy Radowa Małego, funkcjonariusze policji zatrzymali Krzysztofa B. W bagażniku jego samochodu
policjanci znależli tuszę łani jelenia o
wadze 88 kg oraz tuszę byka daniela
o wadze 61 kg z odcięta głową z porożem. Sprawca został zatrzymany i
osadzony w PdOZ.
(p)
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(ŁOBEZ-SZCZECIN) Uczniowie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w
Łobzie - Tomasz Sola z kl. III LO i Jarek Bobowicz z kl. III LP otrzymali
w Szczecinie z rąk wojewody Roberta Krupowicz i kuratora oświaty
Macieja Kopcia stypendia ufundowane przez premiera i ministra edukacji narodowej. Uroczystość odbyła się 20 października br. w II Liceum
Ogólnokształcącym w Szczecinie
. (r)
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List otwarty
do
burmistrza
Niżej podpisani mieszkańcy
ulicy Nowe Osiedle, położonej
w Łobzie, prosimy o wyjaśnienie - dlaczego nigdy nie było
pieniędzy na położenie powierzchni asfaltowej czy kostki na naszej ulicy? Mieszkamy
przy tej ulicy od 1945 r. i jak
dotąd brak jakiegokolwiek zainteresowania się naszym problemem.
Wykładało się kostką nowe
ulice B. Chrobrego, a obecnie
bardzo ładnie kostką przedłużenie ulicy Chopina przy nowo
wybudowanym osiedlu mieszkaniowym.
Nasza ulica jak była wyboista, tak i jest. Czy to zależy od
tego, kto mieszka na jakiej ulicy? Też jesteśmy mieszkańcami miasta Łobza, a ulica Nowe
Osiedle jest ulicą miejską. Więc
dlaczego?
Proszę przyjechać i zobaczyć ulicę, a także ludzi tam
mieszkających.
Pod listem podpisało się 40 osób.
Nazwiska do wiadomości redakcji.
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Jak dot¹d w naszym powiecie jedynym zyskiem przemian
ustrojowych i demokracji jest prawo wolnego wyboru
Do odległych wspomnień
należą czasy, gdy mogliśmy się
pochwalić swoim miastem. Wtedy
Łobez przodował w województwie
pod względem gospodarności,
czystości, inicjatyw społecznych.
Zazdroszczono nam ukwieconych
skwerów, promenady nad Regą,
pięknej sali widowiskowo-kinowej, przytulnej kawiarenki „Jubilatka”, tętniacej życiem restauracji
„Kosmos”, prężnie działającego
Domu Kultury, zadbanego dworca
PKP, a nawet porządnej miejskiej
toalety w centrum miasta. Łobez
znany był i rozpoznawalny dzięki
Stadninie Ogierów w Świętoborcu. Właśnie PSO zapewniało pracę wielu ludziom, a miastu darmową reklamę nie tylko w Polsce,
ale i poza jej granicami. Wydawało
się, że po przemianach ustrojowych władze miejskie i powiatowe
zechcą utrzymać i rozwinąć to, co
przyczyniało miastu chwały, dobrze zarządzą wspólnym majatkiem, w mądry sposób wykorzystają napływające pieniądze,
stworzą miejsca pracy, by zatrzymać młodych wykształconych ludzi. Niestety nepotyzm i prywata
wzięły górę nad dobrymi chęciami.
Ludzie, którym powierzaliśmy władzę nad miastem i powiatem, mami-

OG£OSZENIE
BURMISTRZ RESKA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o ogólnej powierzchni użytkowej 455,27 m2 położona w m. Resko przy ulicy 1 Maja
5w obrębie starego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod poz.78.
W działce oznaczonej nr 159/2 o pow. 0,2831ha.
Cena wywoławcza - 369.900,00 złotych /zwolnione z podatku VAT/
Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2006 roku o godz. 1000
w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić,do
dnia 04.12.2006 roku na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w
Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice
O/Resko. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż
przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy
sobie okazania granic jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu
Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/ Resko kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała
wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

li obietnicami, okłamywali, a potem
celowo bądź przez swoją nieudolność doprowadzali do strat i niszczenia naszego wspólnego majątku.
Czy ktoś się zastanowił, dlaczego
miasto nie przejęło funkcjonalnej i
jedynej w Łobzie sali widowiskowej
kina Rega. W zamian mamy kosztowny bubel, czyli halę sportowo – widowiskową nadającą się na widowiska tylko dla głuchych.
Koszt utrzymania tej hali bardzo
obciąża budżet miasta, a pożytku
niewiele. Wspólnym majatkiem trzeba mądrze zarządzać, nie wyprzedawać mienia za grosze. Ciekawe, ile
zarobiła firma poznańska, która za
bezcen kupiła od gminy targowisko
miejskie, by z wielokrotnym zyskiem
odsprzedać „Biedronce”? Jeśli ktoś
mami wyborców obietnicami, że zlikwiduje bezrobocie, a potem doprowadza powiat do niechlubnego,
ostatniego miejsca, to powienien
zejść ze sceny politycznej i usunąć
się w cień, a nie rozwieszać plakatów
wyborczych z pustymi obietnicami.
O bezmyślności i bezradności dotychczasowych władz powiatowych świadczy historia szpitala w
Resku. O co trwał ten bój i po co
przez tyle lat pracownicy szpitala i
ZOZ dawali się wpuszczać w maliny? Dziwi więc upór, bezkrytycz-

ność, a może bezczelność tych,
którzy będąc na odpowiedzialnych stanowiskach doprowadzili
miasto i powiat do ruiny, a teraz
znów pchają się do władzy. Dlaczego nie mówią o swoich dokonaniach? Bo ich nie mają! Im chodzi tylko o stołki, ciepłe posadki
dla siebie i swoich, dodatkowe
dochody z diet. Wystarczy zajrzeć
do oświadczeń majątkowych radnych powiatu i gminy, by przekonać się, że na rzetelne wypełnianie
zadań niektórym brakuje doby.
Zdumiewa fakt, że w powiecie o
najwyższym procencie bezrobocia są ludzie uprzywilejowani, którym umożliwia się pobieranie pieniędzy z kilku źródeł. U jednej z
radnych doliczyliśmy się aż 8
źródeł dochodu.
Ciekawe ilu byśmy mieli kandydatów na radnych, gdyby zlikwidować diety i wprowadzić
kary za nieusprawiedliwione nieobecności?
Jak dotąd w naszym powiecie
jedynym zyskiem przemian ustrojowych i demokracji jest prawo
wolnego wyboru. Z tego prawa
należy korzystać, ale mądrze, po
głębszym zastanowieniu - na kogo
powinniśmy oddać swój głos.
Wyborcy

OG£OSZENE WYBORCZE

PSL i LPR – wspólne poparcie
dla pani Krystyny Boguckiej
W związku z niewystawieniem własnych kandydatów z ramienia
PSL i LPR postanowiliśmy udzielić wspólnego poparcia niezależnej
kandydatce na burmistrza Łobza – pani Krystynie Boguckiej.
Pani Krystyna deklaruje daleko idącą niezależność, tak bardzo potrzebną na scenie samorządowej Łobza, a priorytetem jej władzy ma
być racjonalna gospodarka mieniem wspólnym. Program wyborczy
pani Boguckiej jest bliski programom samorządowym naszych partii, jest chyba najbliższy naszym oczekiwaniom.
- LPR i PSL w pełni popierają praworządność na każdym szczeblu władzy samorządowej.
- kandydatka zna problemy wsi, zwłaszcza podatki, ubezpieczenia rolnicze, wie jak wykorzystać należne fundusze unijne.
- PSL i LPR łączy z „naszą” kandydatką chrześcijańska troska o
każdą rodzinę, o każdego człowieka.
Apelujemy do wszystkich, którzy pragną nowej jakości władzy samorządowej, wolnej od układów, otwartej na każdego mieszkańca naszej gminy, o
poparcie pani Krystyny Boguckiej w wyborach na burmistrza Łobza.
Prezes PSL Jan Woźniak
Prezes LPR Bronisław Micek
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DEBATA SAMORZĄDOWA

(RESKO) Dnia 2 listopada 2006
roku, odbyła się w budynku Liceum
Ogólnokształcącym debata, z udziałem
kandydatów na burmistrza gminy Resko. Swoją obecnością zaszczycili nas
panowie: Arkadiusz Czerwiński, Zbigniew Gromek oraz Adam Seredyński.
Spotkanie zostało zorganizowane w
ramach programu „Młodzi głosują”, realizowanego przez szkołę we współpracy ze starostwem w Łobzie i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Wzięła w nim udział młodzież
klas maturalnych, potencjalni wyborcy,
którzy 12 listopada po raz pierwszy
będą mogli skorzystać z przysługujących im praw wyborczych. Debatę
prowadziła uczennica klasy IIb Anita
Deuter.
Na wstępie, zgodnie z harmonogramem spotkania, kandydaci przedstawili się, powiedzieli czym aktualnie zajmują się zawodowo, następnie każdy z
nich podjął się przedstawienia swojego
programu wyborczego.
Pierwszy zabrał głos pan Zbigniew
Gromek, który opowiedział o swoich
planach. Podzielił je na tak zwane panele, były to między innymi: bezpieczeństwo, nauka, praca, zdrowie, fundusze unijne. W kwestii bezpieczeństwa, kandydat widzi potrzebę ścisłej
współpracy gminy z odpowiednimi
instytucjami np. strażą pożarną. Uważa, że należy odpowiednio wyposażyć jednostki ratownicze w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Życie ludzkie
jest najważniejsze. Zamierza intensywniej aktywizować zawodowo bezrobotnych. Widzi potrzebę objęcia
opieką i podstawowymi badaniami
dzieci. Fundusze unijne chce wykorzystywać w oparciu o grupę fachowców, odpowiedzialnych za pisanie
aplikacji unijnych.
Podkreślał, że jest niezależny, nie
jest uwikłany w żadne układy, że miastu potrzebny jest nowy gospodarz,
który wprowadzi przejrzyste zasady
zarządzania.

Arkadiusz Czerwiński - dotychczasowy zastępca burmistrza Reska, opowiadał o priorytetach gminy zawartych
w strategii gminy. Wymienił przede
wszystkim bazę oświatową i kanalizację. W przyszłości jako burmistrz gminy
ma zamiar dokończyć budowę boiska
przy gimnazjum, rozpocząć budowę
nowej sali gimnastycznej w Łosośnicy.
Wsie w jego programie to także wodociągi, świetlice środowiskowo-terapeutyczne, przeciwdziałanie ich wyludnianiu. Chce, by ludność gminy czuła się
bezpiecznie, zamierza ściśle współpracować z policją, zwłaszcza w kwestii fotoradarów, egzekwowania prawa. Uważa, że w szkołach powinni na stałe urzędować ochroniarze, pełnić nad młodzieżą stały nadzór.
Kandydat na burmistrza widzi potrzebę przyciągnięcia do Reska turystów poprzez podniesienie atrakcyjności miasta i gminy - budowę przystani dla
kajakarzy.
Jako ostatni wystąpił Adam Seredyński, który opowiedział młodzieży,
czym dla niego jest „Czas na zmiany”. W
swoim 9-punktowym programie stawia
przede wszystkim na poprawę wizerunku gminy - chce urzędu przyjaznego obywatelom, w którym zatrudni fachowców
od prawa samorządowego, ze znajomością języków obcych.
W kwestii oświaty podkreślał wielo-

ZAPROSZENIE
Komitet Wyborczy Wyborców
GMINA, POWIAT – WSPÓLNA SPRAWA
zaprasza mieszkańców Łobza na spotkanie,
które odbędzie się w stołówce Łobeskiego
Centrum Turystyki przy ulicy Konopnickiej 42
w dniu 8 listopada (środa) o godzinie 1800.
Spotkanie prowadzić będzie nasz kandydat na burmistrza
Ryszard Sola s. Józefa, obecny zastępca Burmistrza Łobza.
Komitet Wyborczy Wyborców
GMINA, POWIAT – WSPÓLNA SPRAWA
Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na naszej
stronie internetowej www.wspolnasprawa.lobez.net

krotnie, że jej rozwój jest naszą szansą,
ma nadzieję na dalsze wyrównywanie
szans edukacyjnych młodzieży. Można
to osiągnąć poprzez mniej liczne klasy,
zorganizowanie klasy sportowej i wykorzystanie budującej się jeszcze hali sportowej, umożliwienie młodzieży dojeżdżającej korzystanie w szerszym
stopniu z zajęć pozalekcyjnych. Ważna
jest również w jego programie wyborczym turystyka. Podkreślał w swoim
wystąpieniu utrudnienia w jej rozwoju:
kiepską infrastrukturę, bazę noclegową,
gastronomiczną. Jeśli zostanie burmistrzem, będzie wspierał pomysły przedsiębiorczych ludzi, które będą likwidować te bariery.
Każdy z kandydatów podkreślał, że
zamierza kontynuować podjęte przez
aktualna radę zobowiązania, wynikające
ze strategii gminy.
Dyskusja przebiegała w spokojnej,
kulturalnej atmosferze. Każdy z jej
uczestników miał okazję i sposobność
przedstawić potencjalnym wyborcom
swój program wyborczy, wypunktować mocne strony, odeprzeć ataki
kontrkandydatów. Przy okazji każdy z
nich został wzięty w tzw. krzyżowy
ogień pytań. Nie zawsze „trudne” pytania doczekały się pełnej odpowiedzi.
Młodzież pytała o korzystanie z hali
sportowej, budowę chodników na ulicy
Leśnej, do Ługowiny, czy należy

uczestniczyć w wyborach.
Debata zakończyła się pomyślnie,
mamy nadzieję, że nikt nikogo nie obraził.
Celem spotkania było uświadomienie młodym wyborcom, że głosowanie
to przywilej obywatelski, a nie przykry przymus. Staraliśmy się także o zachowanie obiektywnego i neutralnego
charakteru przeprowadzonej debaty.
Ze szczególnym naciskiem organizatorzy – uczniowie klasy IIb, podkreślają,
że nie forują żadnego kandydata ani komitetu wyborczego.
W akcji „Młodzi Głosują” najważniejszy jest dla nich, towarzyszący
projektowi, proces edukacyjny.
Agata Popielarz
koordynator programu
Tak jak zaplanowaliśmy, 2 listopada odbyła się debata z udziałem kandydatów na burmistrza gminy Resko.
Kandydaci przedstawili nam swoje
programy wyborcze, opowiedzieli co
zamierzają zrobić gdy wygrają wybory.
Debata była bardzo ciekawa i interesująca. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem, a szczególnie maturzyści, bo
przecież oni oddadzą swój głos w tegorocznych wyborach.
Myślę, że powiódł się nasz plan.
Teraz czekamy na 8 listopada, kiedy to
przeprowadzimy Młodzieżowe Wybory Samorządowe. A oto jak wypowiedziała się jedna z koleżanek – Magda
Szawdenis na temat debaty: - Uważam,
że nasze przedsięwzięcie uświadomiło
nam, że naprawdę warto głosować, ponieważ każdy głos się liczy. Kandydaci
podczas debaty byli szczerzy, otwarci,
a także odpowiadali na wszystkie pytania uczniów. Choć zaskoczyło ich jedno
pytanie o pacta conventa. Sądzę, że każdy obywatel powinien
oddać swój głos. Maturzystom będzie
teraz łatwiej, po debacie, na której zapewne wiele się dowiedzieli. Obywatele uwierzcie w siebie i głosujcie, bo każdy głos się liczy.
Rzecznik prasowy przedsięwzięcia
Anita Deuter kl. II b LO
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KWW POWIAT DLA GMIN LISTA NR 13
KANDYDACI DO RADY POWIATU ŁOBESKIEGO

Okrêg nr 1 - £obez

LISTA NR 13

Zdzis³aw Bogdanowicz

Czes³aw Burdun

W³odzimierz Ciuka

Antoni Gutkowski

Marek Kubacki

Roman Kutynia

Henryk Musia³

Stanis³aw Muszalski

Zbigniew Rokosz

Wies³aw Rymszewicz

Tadeusz Sikora

Ryszard Sola

Adam Szatkowski

Jan Olszewski

Andrzej Gradus

Jan Michalczyszyn

Pawe³ Manowiec

Anna Bogdañska

Wies³aw Bernacki

Benedykt Biñkowski

Edward Stanis³awczyk Stanis³aw Wasilewicz

Waldemar Konefa³

Józef Drozdowski

Aleksander Poznañski

Okrêg nr 2
Resko

LISTA NR 13

Okrêg nr 3
Dobra Radowo

LISTA NR 13

Jan Zdanowicz

Okrêg nr 4
Wêgorzyno

LISTA NR 13

Jan Bia³kowski

Stanis³aw Turek

Ryszard Brodziñski

PROGRAM KWW POWIAT DLA GMIN
I. Rozwój powiatu – zmniejszanie bezrobocia.
1. Wspólnie z gminami utworzenie strefy lub stref inwestycyjnych.
2. Zabieganie o środki unijne na poprawę infrastruktury, szczególnie dróg powiatowych.
3. W ciągu 4 lat utworzenie kilkudziesięciu miejsc pracy, kilkanaście małych
zakładów pracy.
II. Remonty dróg i ulic powiatowych.
1. Dalszy remont drogi Węgorzyno – Resko wraz z mostem na Redze w Resku.
2. Remont ulic i chodników powiatowych w uzgodnieniu z gminami.
3. Objazd centrum Łobza.
III. Szkolnictwo i edukacja.
1. Zakończenie remontów budynku Zespołu Szkół w Łobzie (wymiana okien,
ocieplenie i elewacja).
2. Zagospodarowanie terenów wokół szkoły (dziedziniec, plac rekreacyjny).
3. Dalsze wyposażanie gabinetów przedmiotowych (gabinet geograficznoastronomiczny, gabinety językowe).
4. Utrzymanie grantów na zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne.
5. Zacieśnienie współpracy z domem kultury (zwiększenie kółek zainteresowań,
miejsce spotkań dla młodzieży).
6. Reaktywowanie (powiatowej) Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego.
IV. Pomoc rodzinie – profilaktyka zdrowotna.
1. Wybudowanie nowego lub adaptacja odpowiedniego obiektu na Dom Dziecka
w Łobzie.
2. Zakończenie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Resku.
a. utworzenie warsztatu terapii zajęciowej.

3. Dalsze prace nad likwidacją barier architektonicznych (w domach i w urzędach, szkołach i placówkach kulturalnych.
4. Propagowanie powstawania rodzin zastępczych i zwiększenie im pomocy.
5. Objęcie szczepieniami ochronnymi wychowanków z Domu Dziecka oraz ze
szkół prowadzonych przez Starostę.
6. Opieka lekarska w szkołach.
V. Bezpieczeństwo.
1. Współfinansowanie remontów lub zakupu samochodów gaśniczych
dla PSP.
2. Wprowadzenie monitoringu w szkołach.
3. Współfinansowanie ,monitoringu w Łobzie.
4. Podłączenie terenu powiatu do tanich, trwałych połączeń internetowych.
VI. Promocja i turystyka.
1. Rzeka Rega – trasą turystyczną (budowanie stanic, oczyszczanie rzeki).
2. Propagowanie turystyki rowerowej – rodzinnej.
3. Budowa infrastruktury na szlaku turystyki konnej Łobez – Bonin – Biały Bór.
4. Wydatna poprawa jakości promocji powiatu.
5. Zwiększenie liczby masowych imprez rekreacyjno-sportowych.
6. Utworzenie muzeum regionalnego w Łobzie.
7. Renowacja zabytków Ziemi Łobeskiej.
VII. Ochrona zdrowia.
1. Utrzymanie szpitala w Resku.
a. pomoc w tworzeniu nowych oddziałów.
2. Opieka lekarska w szkołach.
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Nadchodzi czas myœlenia
o rowoju ca³ego regionu

Tygodnik Łobeski rozmawia z
Przemysławem Kowalewskim Dyrektorem Powiatowego Centrum Rozwoju
Gospodarczego
Czym się zajmuje i po co właściwie jest Centrum?
Centrum powstało ponad trzy lata
temu z inicjatywy starosty a przy
wsparciu wszystkich burmistrzów i
wójtów powiatu. Powołanie wydziału
miało na celu zintensyfikowanie działań
zmierzających do integracji gmin, ale
również innych podmiotów i środowisk takich jak chociażby przedsiębiorcy czy rolnicy. Jednakże najważniejszym zadaniem było pozyskiwanie
funduszy europejskich…….
No właśnie co z tymi funduszami?
Zanim o funduszach to może pierw
o Stajni Augiasza….Nie, to był żart, ale
faktycznie podstaw do ubiegania się o
jakiekolwiek fundusze europejskie specjalnie nie było. Po pierwsze powiat nie
miał partnera zagranicznego i nie czynił
żadnych starań aby go pozyskać. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków
było zerowe. Nie było ludzi, którzy potrafili pisać wnioski. Internet w urzędzie znajdował się na dwóch komputerach…Trzeba było to wszystko zrewolucjonizować. Połączyliśmy wydziały kultury, sportu, rozwoju gospodarczego w jedno centrum. Szybko na-

pisaliśmy pierwsze wnioski w ramach
programu Cooperation Fund by zdobyć
środki na doposażenie w sprzęt komputerowy i w ten sposób uruchomiliśmy za pieniądze z zewnątrz punkt
doradztwa rolniczego Agro Info. Byliśmy pierwsi na Pomorzu Zachodnim.
W pierwszym roku funkcjonowania
dzięki wnioskom napisanym w Centrum prawie wszystkie gminy uruchomiły Gminne Centra Informacji. Znowu
byliśmy najlepsi w regionie. Później
były już Programy Współpracy Przygranicznej PHARE i następnie Interreg.
Kilkanaście projektów.
Nie tylko pozyskujecie fundusze?
Nie…Organizujemy duże imprezy
kulturalne i sportowe. Przyświeca nam
jednak podstawowa zasada - to co kulturalne może być również atrakcyjne
turystycznie. Dlatego też Dni Powiatu
Gryfickiego nazywają się Krainą Gryfitów i wędruje do gmin biedniejszych
południowych po to by zciągnąć turystów znad morza. Postanowiliśmy, iż
każda impreza kulturalna winna służyć
lokalnym społecznościom dając im
możliwość nie tyle, potańczenia i skonsumowania piwa, ale po prostu zarobienia pieniędzy na zjeżdżających na tego
typu jarmarki, turystach.
Tym samym kierowaliśmy się opracowując sieć ścieżek rowerowych o
nazwie Gryfland, które ciągną się znad
wybrzeża Bałtyku po Resko, Łobez

czy Nowogard. Oczywiście jesteśmy
na początku drogi, na razie są ścieżki,
tablice informacyjne z mapami, później
będą drogi rowerowe i mała architektura. To jest proces. Warto jednak mówić
o tym głośno gdyż dzięki gryflandowi
turyści z Rewala mogą wybrać się na
dłuższe wycieczki by odwiedzić studzienkę św. Ottona w Cerkwicy czy
Zamek w Płotach…A jeżeli już tak daleko pojadą to muszą coś zjeść, gdzieś
spać i tu się otwiera szansa dla tych
małych, barwnych miejscowości,
ośrodków agroturystycznych,
małych sklepików Gs-owskich,
taka Polska też jest piękna.
No dobrze więc proszę mi powiedzieć co robi w tych małych miejscowościach człowiek, z miasta, stypendysta
Uniwersytetu w Wielkiej Brytanii,
przecież stąd wszyscy uciekają.…
I właśnie dlatego warto tu być,
mieszkać i zmieniać rzeczywistość.
Przecież wiele z dużych miast ma ograniczone możliwości rozwoju, chociażby poprzez funkcjonowanie w wielkich
aglomeracjach, z ograniczoną możliwością ekspansji. Proszę zwrócić uwagę
chociażby na Gryfice, w odległości kilometra od siebie jest centrum miasta,
rynek poniemiecki otoczony kamieniczkami, piękny park z widokiem na
rzekę, rozlewisko Regi otoczone lasami,
przypominające wiele miejsc na Pojezierzu Drawskim, kilka kilometrów
dalej jest szpital, droga na Rewal lub
Mrzeżyno…Przecież to miejsce jest
skazane na sukces! Dla porównania
proszę pojechać do Szczecina i ze śródmieścia dostać się do Puszczy Bukowej
lub nad Głębokie, bez samochodu nie
radzę…Te miejsca wymagają tylko pomysłu i dobrego zarządzania…
Dlatego też chce Pan zostać radnym
sejmiku zachodniopomorskiego?
W skrócie, bo wierzę, że właśnie na
poziomie Sejmiku zapadną kluczowe
decyzje dla naszego regionu. Bez silnego głosu w Szczecinie, Regionalny Program Operacyjny będzie służył wielkim tzw. ośrodkom metropolitarnym,
czyli po naszemu pieniądze z programów operacyjnych otrzymają w przygniatającej większości Szczecin, Stargard, Koszalin. Jeżeli nasze lokalne samorządy nie otrzymają wsparcia w Sejmiku, nikt się nie upomni o drogę w
Cerkwicy czy Prusinowie nie mówiąc
już o poważnych inwestycjach w postaci obiektów o znaczeniu rozwojowym,
kompleksach sportowych czy też marinach. Poza tym wierzę, iż nadchodzi
czas myślenia o rowoju całego regionu
zachodniopomorskiego ze szczególnym
uwzględnieniem terenów wiejskich.
Dotychczas taka filozofia nie działała.
Przytoczę fakty.
Na zlecenie Banku Gospodarstwa
Krajowego i Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wykonał ekspertyzę dotyczącą rozwoju polskich województw w latach 1999 – 2004, czyli od

początku istnienia województw samorządowych. Badania dotyczyły dynamiki rozwoju: gospodarki, infrastruktury
technicznej, kapitału ludzkiego, warunków życia oraz funkcjonowania samorządów. W ocenie dynamiki rozwoju
gospodarki województwo zachodniopomorskie zajęło ostatnie miejsce!!!!
Województwo najgorzej oceniono pod
względem dynamiki PKB, zmian warunków pracy oraz rozwoju otoczenia biznesu. Zachodniopomorskie sklasyfikowano na 14 miejscu w zakresie zmian infrastrukturalnych, a hamulcem okazało się
tempo poprawy wyposażenia w infrastrukturę drogową i komunalną. To są
fakty. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, zapraszam do Brojc, Karnic czy sołectw gryfickich. Pomimo ogromnej roboty jaką wykonują tam wójtowie, bez pomysłu regionalnego, infrastruktura pozostanie tam
taka sama jak dziś, czyli niewystarczająca
do szybkiego skoku gospodarczego.
I Pan jak rozumiem wie jak to
zmienić?
Wiem tyle, że chcę to zmienić…Szybko się uczę, więc myślę, że
zabierze mi to mniej czasu niż dotychczas rządzącej lewicy.
Przemek Kowalewski jest magistrem politologii i nauk społecznych,
ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim w
zakresie marketingu i zarządzania. Jest
stypendystą prestiżowego University
of Exeter w Wielkiej Brytanii. Był
dziennikarzem Kuriera Szczecińskiego,
Przeglądu Uniwersyteckiego, Pisma
Studenckiego “Dlaczego”. Później redaktorem naczelnym miesięcznika zachodniopomorskiego “Nowy Kurier”.
Przez blisko dwa lata pracował w administracji rządowej, zajmował się przydzielaniem stypendiów pomostowych
dla biednej młodzieży z terenów popegeerowskich. Od ponad trzech lat jest
dyrektorem Centrum Marketingu w
Gryficach. Do dziś Centrum pozyskało
na różne działania kulturalne i sportowe
około miliona złotych. W ciągu trzech
lat Centrum zorganizowało kilkadziesiąt szkoleń, w których łącznie uczestniczyło półtora tysiąca mieszkańców
powiatu gryfickiego.
Przemek jest ojcem trzyletniego
Konrada i mężem Agnieszki, nauczycielki nauczania zintegrowanego w języku angielskim.
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Nowy statut niezgodny
z orzeczeniem TK
Zapis obowiązujący od 3.10.06 r. w
nowym Statucie SM „Jutrzenka” jest
niezgodny z orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego z 19 lipca 2006 r.
O tym, że zapis w dziale II rozdziału 1 par. 93 p. 5 jest niezgodny z
Ustawą o Rachunkowości i art. 121
Ustawy “Prawo Bankowe” z 31. I. 89
r. (Dz. U. 1989 r. nr 4 poz. 21) i z poczuciem sprawiedliwości społecznej
wnioskowałem, jako delegat na ZPCz
już 23.06.06 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał
na wniosek NKR, LPR i Samoobrony
skargę dotyczącą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zaskarżono m. in. przepis o ustawowej 50%
bonifikacie dla spółdzielców, którzy
zamierzają wyodrębnić na własność
mieszkania. Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy nakazujące zapłatę sztywnej
50% różnicy między wartością rynkową mieszkania a zwaloryzowanym wkładem mi w odrębną własność (ust. 1 pkt 5 art. 111 i 112). Od
kilku lat tłumaczyłem na zebraniach
w Łobzie, Resku, że jest to haracz
niesłusznie ściągany od członka
spółdzielni. Nawoływałem, aby
wstrzymać się z przekształceniami,
czy to na własne, czy to na spółdzielcze własnościowe. Niestety jedna
osoba z Reska, mówiono mnie, przekształciła i zapłaciła. Te pieniądze
będą chyba nie do odzyskania. Wniosek – trzeba do bólu ciągle powtarzać.
REKLAMA

O kredytach
Trybunał uznał, że przy przekształceniu prawa do lokalu obowiązek
spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości,
w których znajduje się lokal, jest łamanie konstytucyjnego prawa dostępu do
własności o równego traktowania (art.
111 ust. 1 pkt 3 art. 1714 art. 39 ust. 1
pkt 2 art. 48 ust. 1). Spółdzielca, który
chce przekształcić prawo lokatorskie w
odrębną własność lub spółdzielcze w
odrębną własność – nie mogą być zmuszani do zapłaty kredytu zaciągniętego
przez Zarząd. Jeszcze będą próby, bo
świadomość społeczna swoich praw
jest niska a i sprzedajnych ludzi nie
brakuje. Trybunał zwrócił uwagę, że
członkowie chcący przekształcić swoje mieszkania wpłacały dotąd i nadal
będą wpłacać pieniądze na fundusz remontowy, a to z tego właśnie funduszu
spłacane są kredyty. Stanowisko Trubynału wyeliminuje praktykę, że zarząd zaciąga kredyt na remont, przeznacza go na inne cele a członek spółdzielni musi go spłacać, mimo że równolegle dokonuje wpłat na fundusz remontowy. Na tej zasadzie po zmianie
regulaminu narzuconego nam przez
Radę Nadzorczą okna, jako zewnętrzna część elewacji będąc finansowana z
funduszu remontowego. Trzeba skończyć, że dla kolesiów robiło się za darmo a reszta dopłacała. Jeszcze trochę
wody upłynie.
Antoni Moroz
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REKLAMA

ŒRODKI FINANSOWE
Z FUNDUSZU
INICJATYW OBYWATELSKICH

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, stworzyli rządowy program dotacyjny w celu pobudzania oraz wzmacniania inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Współistnienie” napisało
projekt „Start w dorosłość”.
Do konkursu ogółem zgłosiło się
1698 instytucji, z czego w pierwszej
fazie oceny formalnej zostało wyłonionych 1166 wniosków, które przeszły
do kolejnego etapu oceny merytorycznej. W ocenie tej pozytywnie ocenionych zostało 730 wniosków. Wśród
nich znalazł się projekt „Start w dorosłość”, który uzyskał aprobatę i jest realizowany w okresie od września do
grudnia 2006 r.
CELEM PROJEKTU jest prowadzenie działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację
dzieci i młodzieży prowadzącą do zaREKLAMA
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radności społecznej. Każde dziecko
ma prawo do życia i wychowania we
własnej Rodzinie, ale bardzo często
zdarza się, że dziecko z różnych przyczyn zostaje umieszczone w placówce
opiekuńczo – wychowawczej. Dziecko w Rodzinie, w przeciwieństwie do
dziecka umieszczonego w placówce,
uczy się współżycia w Rodzinie, nabiera takich umiejętności jak: współodpowiedzialność za losy rodziny, samodzielność i inne, poznaje i wchodzi w
role społeczne: brata, siostry, wnuka,
wnuczki itp. Natomiast osoba opuszczająca placówkę bardzo często jest
niedostosowana do pełnienia podstawowych ról społecznych.
REALIZACJA PROGRAMU
obejmuje zagadnienia z zakresu aktywizacji zawodowej, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, nabycie codziennych umiejętności życia codziennego. Jest on realizowany formie m.in. spotkań
szkoleń, warsztatów i prelekcji.
We wrześniu i październiku br. w

budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bema 27 miały
miejsce spotkania pod wspólnym tytułem „DBAJMY O SIEBIE” z udziałem
pracownika sanepidu Pani Stanisławy
Podymy. Poruszano zagadnienia z zakresu zdrowego żywienia oraz ekonomicznego gospodarowania środkami finansowymi w budżecie domowym. Doświadczenie i umiejętności, w liczbie 20
osób, zdobywali młodzi ludzie z Domu
Dziecka w Zajezierzu i Rodzin Zastępczych, którzy ukończyli 18 lat. „Startujący w Dorosłość” spotkali się także
z panią psycholog Dorotą Jagiełką, która wprowadziła ich w tematykę fizycznego i psychicznego zdrowia, m.in. pogadanką na temat „Zagrożenia współczesnego świata – alkoholizm i narkomania” oraz „Zagrożenia wynikające z
przedwczesnego podejmowania życia
płciowego”. Opiekę nad sprawnym
przebiegiem spotkania sprawowali
pracownicy socjalni PCPR w Łobzie –
Panie Anita Grabska, Bożena Wielgus,
Ewelina Poniewiera, na co dzień zajmujące się problemami młodzieży.

SPODZIEWANE EFEKTY to nabycie umiejętności dbania o swoje zdrowie, odpowiednie odżywianie, prowadzenie aktywnego stylu życia. Nabycie
umiejętności rozwiązywania trudnych
sytuacji życiowych. Propagowanie
spędzania czasu wolnego w sposób
twórczy i aktywny.
HARMONOGRAM ROGRAMU
przewiduje także prelekcje z udziałem
Policji, Prokuratury i kuratora zawodowego na temat „Skala przestępczości z
udziałem dzieci i młodzieży na terenie
powiatu łobeskiego”, „Czyny karalne a
prawo”, z udziałem psychologa i pracownika socjalnego na temat „Wpływ
subkultur i sekt na rozwój młodego człowieka”, „Odpowiedzialność karna za
popełniane przestępstwa”. Wykłady w
ramach poradnictwa zawodowego z
udziałem doradcy zawodowego na temat
„Jak dokonać trafnego wybory zawodu”
oraz warsztaty w ramach poradnictwa
zawodowego z udziałem doradcy zawodowego na temat „Umiejętne poruszanie
się młodzieży na rynku pracy”.
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INFORMACJE

Spotkania i modlitwy przy grobach

SPROSTOWANIE
W artykule „Nieznane przyczyny
umorzenia” Tygodnika Łobeskiego z
dnia 31 października 2006 roku zostały
zamieszczone informacje na temat
Spółki EMIGRES z siedzibą w Hiszpanii. Nie wszystkie z tych informacji są
zgodne z prawdą.
Na wniosek wymienionej spółki
Burmistrz Łobza, biorąc pod uwagę
przedstawione argumenty, wstrzymał
wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do zaległości z tytułu
podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania. Należy podkreślić, że wstrzymanie postępowania
egzekucyjnego nie ma nic wspólnego z
umorzeniem zaległości, co mógłby sugerować tytuł artykułu i sama jego treść.
Autor artykułu zarzuca, iż działanie
Burmistrza nie zostało w żaden sposób
uzasadnione. Trzeba zaznaczyć, iż
Ustawa o Finansach Publicznych z 30
czerwca 2005f. (Dz. U. Nr 249, póz.
2104) nie narzuca obowiązku podawania
do informacji publicznej uzasadnień decyzji Burmistrza. Ponadto radny - Pan
Bogdan Górecki, który na ostatniej sesji
roboczej zadał pytanie o przyczynę
podjęcia takiej decyzji przez Pana Burmistrza otrzymał wyczerpującą odpowiedź na piśmie 27 października 2006 r.
Należy dodać, iż decyzja Burmistrza Łobza w niniejszej sprawie, w
żaden sposób nie wpłynęła negatywnie
na stan budżetu gminy, gdyż istniejąca
wówczas zaległość została przez spółkę EMIGRES już uregulowana.
Kolejny raz prosiłbym bardzo o
większą rzetelność dziennikarską i dokładniejsze sprawdzenie zamieszczanych informacji.
Od redakcji
Jedyne do czego możemy się przyznać to dość niefortunny tytuł sugerujący, że sprawa dotyczyła umorzenia, nie
zaś wstrzymania postępowania egzekucyjnego. W treści artykułu nie znalazłem
jednak nic co należałoby prostować, a w
myśl prawa prasowego sprostowania
dotyczą jedynie faktów. Interpretacja
artykułu i wrażenia po jego przeczytaniu są indywidualną kwestią każdego
odbiorcy i takie kwestie porusza się w
polemikach, a nie w sprostowaniach.
Burmistrz nie uzasadnia swojej decyzji, bo nie musi. Jednakże w imię
zasady przejrzystości każda decyzja
urzędu powinna być w jakiś sposób
uargumentowana. Wystarczy przeczytać sprawozdanie z działalności burmistrza i zobaczyć w jaki sposób uzasadniane są decyzje dotyczące umorzeń dla
zwykłych mieszkańców gminy. W uzasadnieniach podawane są nawet szczegóły z życia rodzinnego wnioskodawców. Wszystko to zapewne w myśl
przejrzystości. Tyle, że będąc w sytuacji
osoby, która stara się o umorzenie podatku od nieruchomości w związku z trudną
sytuacją rodzinna, nie chciałbym by
szczegóły mojego życia rodzinnego
były dostępne do informacji publicznej.
Nie napisałem również, że radny
Górecki nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Napisałem, że nie otrzymał jej na
sesji i że może ją otrzymać w ciągu 21
dni. Informację tą zaczerpnąłem w biurze rady. Burmistrz twierdzi, że radny
otrzymał taką odpowiedź 27 października i twierdzi, że jest ona wyczerpująca. To czy odpowiedź jest wyczerpująca stwierdzić może sam radny.
(gp)
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(ŁOBEZ) Tradycyjnie w dniu Wszystkich Świętych łobezianie całymi rodzinami odwiedzali swoich
zmarłych na cmentarzu miejskim. Wzięli
udział w Mszy świętej,
odprawionej na cmentarzu, modlili się za
dusze
zmarłych,
wspominali... Do tradycji dostosowała się
też pogoda; po długiej
suszy
przyszedł
deszcz i ochłodziło
się, a wieczorem mieliśmy nawet pierwszy
atak zimy.
(r)

List do redakcji
W nawiązaniu do artykułu „Pierwsze piwnice mają być przypisane do 30 listopada” z dnia 24.10.2006r., w którym
Pan M. omawia przebieg procesu sądowego Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Jutrzenka” w Łobzie informuje, że w
podjętych tematach zostały podane błędne informacje. Mianowicie:
1. Spółdzielnia przystąpiła do przydzielenia piwnic jako pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych zgodnie z treścią uchwały ZPCZ Nr 17/2006 z dnia 23.06.2006r., która została podjęta zgodnie z wolą Członków, a nie z nakazu
wyroku Sądu (taki wyrok nie istnieje).
2. Informacja o wyroku Sądu Najwyższego w sprawie przydzielenia piwnic jako części przynależnych do lokali
mieszkalnych została przesłana wszystkim Przedstawicielom (w tym również Panu Morozowi) w materiałach na ZPCZ
w czerwcu b.r. Z tego co pisze Pan Moroz wynika, że najwidoczniej nie zapoznał się z tymi materiałami.
3. Zarząd Spółdzielni oświadczył w Sądzie, że dokumentacja jednego bloku związana z przydzieleniem piwnic jako
części przynależnych do lokali mieszkalnych zostanie dostarczona do Starostwa do końca listopada b.r. celem uzyskania
zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych
4. Po uzyskaniu decyzji administracyjnej Zarząd niezwłocznie przystąpi do aneksowania uchwał i zawierania aktów
notarialnych.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie.
Od redakcji
Informacja o wyroku Sądu Najwyższego była faktycznie nadesłana w materiałach na ZPCZ, o czym również pisaliśmy,
traktując to już wówczas jako swego rodzaju sugestię. To że pan Moroz tak odebrał wystąpienie pani prezes na łamach
Nowego Tygodnika Łobeskiego jest wyłącznie sprawą jego interpretacji. Co do oświadczenia zarządu złożonego w sądzie,
to w dostarczonym nam protokole z posiedzenia z 18 października brzmi ono trochę inaczej:
„Prezes Zarządu pozwanej Spółdzielni oświadcza, że na dzień dzisiejszy jest zinwentaryzowanych 20 budynków z dokumentacją, pozostało jeszcze 20 budynków. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona do końca listopada. Musimy złożyć ponownie dokumentację do Starostwa celem wydania nowych decyzji. Aneksy do uchwał
planujemy podjąć do końca marca, lecz jest to uzależnione od Starostwa”.
(gp)
REKLAMA
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
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

Q Zamienię dwupokojowe nowe,
komunalne na 3 pokojowe budownictwo powojenne. Tel. 606 982 098,
094 363 41 01.
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

NIERUCHOMOŒCI
QLokal do wynajęcia 25 mkw. Resko. Tel. 091 395 10 87,
694 432 456.
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.

MOTORYZACJA
Q Sprzedam samochód Honda
Civic. poj. 1493, rok prod. 1993,
Cena 5.600 zł. Tel. 692 421 531,
091 397 14 21.

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

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.
REKLAMA

Q Sprzedam Opel Kadet Kombi,
rok 1992 poj. 1,4 benzyna, biały,
Hak holowniczy. Cena 2.200 zł - do
uzgodnienia. Tel. 602 424 942.

US£UGI

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

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

INNE

QSprzedam piękne pianina. Tel.
501 692 145, 501 150 894.
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

US£UGI

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

Q Sprzedam kraizegę na kółkach,
silnik 4 KW z kablem. Cena do
uzgodnienia. Tel. 880 181 460.
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PRAWYBORY 2006
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Prawybory „Samorz¹d 2006” - ostatnia edycja

Mój burmistrz, mój radny

Dzisiaj ostatynie wydanie przedwyborcze. Podajemy
kandydatów, z poœród których wyborcy dokonaj¹
wyboru. ¯yczymy im, i sobie, by wybrali w³aœciewie.
Kazimierz Rynkiewicz
SEJMIK.
Halina Szymańska – 153,
Mariusz Wijatyk – 120, 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 – 134,
Tadeusz Jóźwiak – 87, Wiesław
Bernacki – 68, Ryszard Sola (leśnik) – 18, Jan Olszewski – 8,
Wiesław Rymszewicz – 6, Beata Sak – 4, Henryk Musiał – 3,
Henryk Kmieć – 3, Ryszard
Sola (wiceburmistrz) – 2.
ŁOBEZ
Burmistrz: Ryszard Sola
(wiceburmistrz) – 179, Krystyna Bogucka – 174, Ryszard Sola
(leśnik) – 147, Bogdan Górecki
– 136, Elżbieta Pilecka – 3,
Marek Romejko – 2.
Radny Miasta i Gminy:
OKRĘG NR 1
Krystyna Bogucka – 77,
Roman Witulski – 76, Kazimierz Sutkowski – 39, Jarosław
Żuk – 29, Helena Szwemmer –
11, Bogumiła Górna – 10, Jadwiga Berent – 9, Jerzy Rakocy
– 4, Małgorzata Zieniuk – 3,
Dariusz Braun – 2, Elżbieta
Kobiałka – 3, Robert Kazienko
– 1, 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 – 33,
Leszek Gajda – 24, Romuald
Dubicki – 29, 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 – 1, Piotr
Stankiewicz, Grażyna Karłowska, Michał Skawroń, Piotr
Ćwikła, Krzysztof Ilewicz,
Renata Śmigasiewicz, Antoni
Moroz,
OKREG NR 3
Henryk Stankiewicz – 49,
Marcin Bas – 47, Marek Felsztukier – 15, Bogdan Górecki 21, Jolanta Nienierza – 6, Teresa Żabska – 5, Kazimierz Chojnacki – 11, 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 –
26, Antoni Kużel – 8, Zdzisław
Zielonka – 8, Bożena Zarecka 7, Bogdan Miłek - 10, Anna
Różycka – 1, Marek Rokosz –
4, Barbara Kordyl – 13, 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 – 101, Ryszard Sola
(wiceburmistrz) – 77, Henryk
Musiał - 39, Ewa Ciechańska
– 49, Ryszard Sola (leśnik) – 25,
Zdzisław Bogdanowicz – 12,
Tadeusz Jóźwiak - 9, Marian
Kopka – 7, Małgorzata Rutkowska – 5, Wojciech Grzeszczak – 2, Wiesław Małyszek –
1, Czesław Burdun – 1, Wiesław
Pokomeda – 1, Zbigniew Rokosz – 1, Eugeniusz Szymoniak
– 3, 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 – 19, Włodzimierz Buczkowski, Kazimierz Malicki,
Tadeusz Brzeziński, Gerard
Kęćko. Tadeusz Jóźwiak – 4?
RESKO
Burmistrz:
Arkadiusz
Czerwiński - 132, Zbigniew
Gromek – 3, Adam Seredyński.
Radny Miasta i Gminy:
OKRĘG NR 1
Barbara Basowska – 60,
Roman Gojlik – 1, Marek Mańkowski, Mirosław Ostrowski,
Rozalia Znamierowska, Jan
Czaban , Lidia Czyż, Henryk
Grygiel, Urszula Dzieżak – 3,
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 – 12,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 – 103, Maria Paprocka-Wall – 15, Jan Olszew-

ski – 15, Paweł Manowiec – 12,
Adam Szatkowski – 8, 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 – 127, Włodzimierz Szczepaniak – 14, Janusz Skrobiński
– 4, Stanisław Maknia, Piotr
Hebda, Robert Dudziec.

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 – 5, 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.

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 4
Wanda Wierzchowska, Ewa
Dmochowska, Barbara Kośmińska, Stanisław Kaliciński,
Jadwiga Kamińska, Maria Misiur, Zbigniew Wilk, Stanisław
Roślik.

OKRĘG NR 2
Damian Padziński – 5, Piotr
Gałka – 5,Zbigniew Brzeziński,
Mirosław Łukasiuk, Alicja Ankowska, Ryszard Szczerba,
Henryk Gurtowski,: Dorota
Grzywacz, Danuta Jaworska,
Adrian Dubaj, Władysław Jałowik, Mirosław Jawny, Władysław Mielewczyk, Teresa Wojciechowska.

OKRĘG NR 6
Jan Mazuro – 4, Marcin
Organka, Bolesław Fiszer, Mirosław Kłosiński, Małgorzata
Szestowicka,
Joanna Stasiak.

OKRĘG NR 3
Łukasz Olechnowicz – 1,
Adam Kaczmarek, Tomasz
Grenda, Elżbieta Owsińska,
Henryk Śmigiel
OKRĘG NR 4
Małgorzata Ilnicka, Stanisław Gromadzki, Marta Sadłowska.
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 – 156, Barbara Pietrusz
– 61, Ryszard Brodziński – 48.

OKRĘG NR 5
Zbigniew Sobczyk – 2, Janusz Kowalski, Irena Szewczuk, Halina Kwiatkowska,
Hieronim Cierpisz,

Radny Powiatu: Paweł
Bot – 97, Zofia Makarec – 30,
Jan Białkowski – 21, Józef
Drozdowski – 20, 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.
RADOWO MAŁE
Wójt: Józef Wypijewski –
102, Roman Ciechański – 68,
Wiesław Lorent – 7, Władysław
Adamski, Tomasz Kmieć.
Radny Gminy:
OKRĘG NR 1
Eugeniusz Puta – 30, Józef
Lewandowski – 18,Władysław
Bławzdziewicz, Waldemar Sosnowski, Teresa Ratajczyk,
Andrzej Gierszewski, Ryszard
Onufrijuk, Jan Adamski, Elż-

tygodnik łobeski 7.11.2006 r.

(cz. 10)
bieta Kłosowiak, Elżbieta
Feluś, Grzegorz Hlib, Krzysztof Borkowski, Artur Mały – 3,
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 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

anna 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 – 115, Ryszard Sarna – 79,
Mirosław Budzyński – 34,
Włodzimierz Szczepaniak – 34,
Mieczysław Zacharski – 23,
Edward Stanisławczyk – 20,
Janusz Łukomski – 13, Benedykt Bińkowski – 11, Krzysztof Jońca – 6, Roman Ciechański – 3, Jan Bylina – 2, Wiesław
Bernacki – 2, Bernard Szczerba
– 1, Barbara Kozakiewicz –
Święta – 1, Jan Sobczak – 1,
Henryk Kulik, Eligiusz Stasiak,
Tomasz Kmieć, Andrzej Bolałek, Zygmunt Szlandakowski,
Kazimierz Łojek, Stanisław
Wasilewicz, Benedykt Binkowski, Robert Banaś, Krzysztof Jońca, Jacek Sira.

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, Jo-

Stypendia
przyznane

(POWIAT) 27 października odbyły się posiedzenia Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o
przyznanie stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu łobeskiego w roku akademickim 2006/2007 oraz dla młodzieży wiejskiej uczącej się w Zespole Szkół im T.
Kościuszki w Łobzie i Zespole Szkół w Resku
Przyznano 45 stypendiów dla studentów oraz
183 stypendia dla uczniów.
Wszystkie osoby składające wnioski na stypendium zostaną poinformowane pisemnie o decyzji Komisji Stypendialnej.
(r)
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W³aœciciele gara¿y strasz¹ gminê s¹dem
(ŁOBEZ) W 38 numerze tygodnika opisaliśmy bałagan panujący przy garażach na
ulicy Bocznej. Do niedawna stały tam dwa śmietniki, z których korzystali legalnie właściciele garaży i część mieszkańców miasta, która nie ma ochoty płacić za wywóz śmieci. Jak
dowiedzieliśmy się od właścicieli garaży, kilka dni po ukazaniu się artykułu władze gminy
podjęły radykalne kroki i usunęły oba kontenery. Nie rozwiązało to jednak problemu. Około
150 mieszkańców Łobza wystosowało do burmistrza Łobza pismo, którego całość zamieszczamy poniżej.
Szanowni
Burmistrzowie Łobza
Właściciele garaży przy ul. Bocznej zwracają się do władz gminy o natychmiastowe
podjęcie działań dotyczących naprawy dróg na terenie garaży m.in naprawa powierzchni,
a także wyprofilowanie dróg tak, aby woda nie zalewała garaży. Tak wyboistych dróg nie ma chyba
w całym województwie. Nasze interwencje jak dotąd nie odniosły skutku.
O ile nie będzie reakcji na nasze pismo ze strony administracji Urzędu Miejskiego to będziemy
dochodzić swoich, praw przed sądem,
Kategorycznie żądamy rozwiązania problemu pojemników na śmieci i częstotliwości
wywożenia śmieci. Już była zbyt mała ilość pojemników, a o częstotliwości ich wywożenia to
Już jest brak słów, żeby o tym mówić. Ostatnie dwa pojemniki na śmieci zostały zabrane.
Śmieci są wyrzucane poza garaże. Interwencje ustne nie odnoszą rezultatu. Brak jest nawet
reakcji urzędu na artykuły prasowe ze zdjęciami.
Czy jest. ktoś zatrudniony w urzędzie kto się tymi sprawami zajmuje, prosimy o nazwisko
do kontaktów. Brak też jest reakcji ze strony straży miejskiej na zaśmiecanie wokół garaży.
Prosimy o wyjaśnienie powyższego.
Sądząc po rozbudowaniu zatrudnienia administracji w urzędzie to nie może być brak
środków finansowych, tym bardziej, że były pieniądze na wybudowanie części nowej drogi
przy ul. Chopina.
Prosimy o rzetelne wyjaśnienie powyższych zarzutów.
Pod pismem podpisało się ponad 150 osób mających tam garaże.

Jak widać cierpliwość mieszkańców już się powoli wyczerpuje. Pismo tej treści zostało
także wysłane do Państwowego Terenowego Inspektoratu Sanitarnego w Łobzie. (gp)

INFORMACJA
O SPOSOBIE G£OSOWANIA I WARUNKACH WA¯NOŒCI G£OSU
W WYBORACH ZARZ¥DZONYCH NA DZIEÑ 12 LISTOPADA 2006 R.
W WYBORACH BURMISTRZA ŁOBZA
• karta do głosowania jest koloru różowego
• wyborca głosuje stawiając znak “x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata
Głos jest nieważny jeżeli wyborca:
• odda głos na więcej niż jednego kandydata
• nie postawi znaku “x” w żadnej kratce
W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE
• karta do głosowania jest koloru białego
• można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu lub na mniejszą
liczbę kandydatów
(w okręgach nr 1, nr 3 i nr 4 wybieramy po czterech radnych, natomiast w okręgu nr 2 trzech
radnych)
• wyborca głosuje stawiając znak “x” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej
listy lub z różnych list (aby głos był ważny należy postawić znak X w kratce obok nazwiska co
najmniej jednego kandydata ale nie więcej niż liczba wybieranych radnych w okręgu)
Głos jest nieważny jeżeli wyborca:
• odda głos na większą liczbę kandydatów niż radnych jest wybieranych w okręgu
• nie postawi znaku “x” w żadnej kratce
• postawi znak “x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
W WYBORACH DO RADY POWIATU
• karta do głosowania jest koloru żółtego
• wyborca głosuje stawiając znak “x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata
z jednej tylko listy
Głos jest nieważny jeżeli wyborca:
• odda głos na kandydatów z różnych list
• nie postawi znaku “x” w żadnej kratce
• postawi znak “x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
• karta do głosowania jest koloru niebieskiego
• wyborca głosuje stawiając znak “x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata
z jednej listy
Głos jest nieważny jeżeli wyborca:
• odda głos na kandydatów z różnych list
• nie postawi znaku “x” w żadnej kratce
• postawi znak “x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Min¹³ pó³metek
ligowych
zmagañ
Odpowiedzią na bramkową
„posuchę” ubiegłej kolejki było
strzelenie w tej aż dwunastu bramek. Dały one niestety satysfakcję
tylko dwóm zespołom; Sarmacie,
która zaliczyła aż 5 trafień oraz
Światowidowi, który wciąż gra nierówno. Co ciekawsze, trochę zaczyna upodabniać się do Sarmaty, tzn.
wygrywa z lepszymi (niedawno z
samym Sarmatą, teraz z Vielgovią),
a traci punkty z przeciętniakami.
Wśród strzeleckiej czołówki zastój; Gradus nie strzelił karnego i już
trzecią kolejkę drepce z 9 bramkami
na koncie. Podobnie Graczykowski i
Iwachniuk. Wykorzystał to Damian
Padziński, który dwoma trafieniami
wdarł się na trzecią pozycję rankingu. Z góry przepraszam strzelców
Radovii, ale nie zdążyłem ustalić ich
trafień z powodu... wyborczego nawału pracy, a wiem, że trafienia zaliczył Citko i koledzy – w sumie cztery w dwóch meczach, więc za tydzień znacząco pójdą w górę.
Przed nami jeszcze dwie kolejki,
przełożone z wiosny. Żartobliwie
można powiedzieć, że ta, w najbliższą sobotę, będzie przedwyborcza, bo w niedzielę wybory samorządowe. Oczywiście zachęcam, by
piłkarze i kibice poszli głosować i
wybrać ludzi, którzy zadbają o
sport i rekreację w ich gminach, ale
także o uporządkowanie otoczenia,
w jakim ten sport jest uprawiany.
Oby tylko pogoda dopisała. Na
meczach i podczas wyborów. KAR
Strzelcy lig powiatu ³obeskiego
9 bramek: Marek Gradus (Mewa)
8 bramek: Paweł Graczykowski (Sarmata),
7 bramek: Damian Padziński (Sarmata),
6 bramek: Kamil Iwachniuk (Światowid)
5 bramek: Krzysztof Kieruzel, Emilian
Kamiński (Sarmata),
4 bramki: Krzysztof Śniadek (Światowid), Łukasz Tomaszkiewicz, Wojtek
Kliś, Mateusz Rylling (Radovia).
3 bramki: Damian Szubert, Krzysztof
Gwóźdź (Sparta), Jarek Jaszczuk (Sarmata), Mariusz Błaszczyk (Mewa).
2 bramki: Łukasz Olechnowicz, Wojtek
Dorsz (Sarmata), Kamil Kacprzak, Piotr
Kiełtyka, Łukasz Brona (Światowid), Dariusz Kęsy, Arek Pawłowski, Damian Gabryś (Mewa), Daniel Romańczyk (Sparta).
1 bramka: Sławek Nowak, Artur Andrusieczko, Łukasz Rzepka, Dariusz Nadkierniczny (Sparta); Franciszek Wójtowicz (Mewa); Sylwester Michałowski,
Wojtek Krakus, Marcin Mosiądz, Marcin
Grzywacz (Światowid); Mateusz Mikołowski, Damian Dzierbicki (Sarmata);
Krzysztof Kulik (Radovia).
Zespo³y
34 - Sarmata Dobra
21 - Światowid Łobez
19 - Mewa Resko
17 - Radovia Radowo Małe
13 - Sparta Węgorzyno
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ZGASILI ISKIERKÊ

SARMATA Dobra – ISKIERKA Œmierdnica 5:1 (2:1)

Sarmata: Wierzchowski, Dorsz, Jaszczuk, Sadłowski, Dzierbicki,
Olechnowicz, Mikołowski, Kieruzel, Graczykowski, Kamiński, Padziński
oraz Bagiński, Surma, Gudełajski, Budziński, Pabiś.
Bramki: Padziński 15’ i 30’; Kamiński 50’; Jaszczuk 60’ (karny); Kieruzel 84’.
Tradycji stało się zadość. Kolejny
dobry przeciwnik i kolejny dobry mecz
Sarmaty. Dobrego poziomu meczu,
szczególnie w wykonaniu zawodników
Sarmaty nie obniżyła nawet fatalna
pogoda, intensywne przed meczowe
opady deszczu, które sprawiły, że boisko stało się bardzo „ciężkie”, a pod
bramkami błotniste. Mecz ten pokazał,
że w tej chwili w Sarmacie nie ma praktycznie słabych punktów, wszyscy zawodnicy grają na dobrym, solidnym poziomie. W meczu tym na skutek absen-

cji bramkarza Damiana Brodowicza
(żółte kartki) szansę debiutu otrzymał
19-letni Marcin Wierzchowski. I mimo,
że zapłacił „frycowe” przepuszczając
bramkę na 1:1, to później zaliczył kilka
udanych interwencji i jego występ należy uznać za udany.
Zawodnicy z Dobrej pokazali w
całym meczu mnóstwo pięknych,
szybkich i kombinacyjnych akcji,
strzelili pięć bramek i stworzyli jeszcze
kilka dogodnych sytuacji strzeleckich,
których niestety, nie udało się im wyko-

Mistrzostwa Powiatu
w biegach prze³ajowych

(RADOWO MAŁE) 30 października w Radowie Małym rozegrane zostały Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego w Biegach Przełajowych
szkół podstawowych i gimnazjalnych. W zawodach tych dobrze wypadli
uczniowie łobeskiego gimnazjum.

Podajemy najlepsze miejsca naszych uczniów:

Karolina Galas
Ariel Różański
Malwina Kużel
Paweł Burchardt
Mateusz Zduńczyk

- II miejsce w biegu na dystansie 2000 m
- II miejsce w biegu na dystansie 1500 m
- III miejsce w biegu na dystansie 1200 m
- III miejsce w biegu na dystansie 1500 m
- IV miejsce w biegu na dystansie 2500 m

W/w uczniowie, zakwalifikowali się na zawody wojewódzkie, które odbędą się na wiosnę.
Wśród uczniów ze szkół
podstawowych najlepsze wyniki uzyskali zawodnicy SP 2 w
Łobzie.
Krzysztof Kraus
– I miejsce w biegu
na dystansie 1200 m
Karolina Kamińska
– II miejsce w biegu
na dystansie 1000 m
Również Karolina i Krzysztof zakwalifikowali się na zawody wojewódzkie.
Kazimierz Mikul

rzystać. Dla porównania zawodnikom
Iskierki, oprócz dalekiego strzału, po
którym zdobyli bramkę, nie udało się
stworzyć ani jednej tzw. 100 % pozycji
strzeleckiej. Sobotnie zwycięstwo dało
Sarmacie pozycję wicelidera po rundzie
jesiennej i stwarza poważną szansę na
czołową lokatę na koniec sezonu.
Juniorzy Sarmaty przegrali 0:1 z
wyżej notowanymi i starszymi juniorami Iskierki.
(r)

Sarmata
na pó³metku
Zakończyła się jesienna runda rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Klasy Okręgowej sezonu 2006/2007. Drużyna “Sarmaty” Dobra zajmując 2 miejsce
po rundzie jesiennej osiągnęła
najlepszy wynik w historii jej
występów w klasie okręgowej.
Sprzyjająca atmosfera na rzecz
Klubu kreowana przez obecną
Burmistrz Barbarę Wilczek, aktywna praca dla Klubu obecnego
Prezesa Roberta Dudźca, a także
wielkie zaangażowanie trenerów,
zawodników i działaczy na rzecz
sportowego sukcesu, niewątpliwie zaowocowały pozycją Klubu
dającą powody do satysfakcji.
Osobne słowa podziękowania
należą się dla Doberskich Kibiców, którzy w ostatnim okresie
dają dowód poprawnego kibicowania, i to zarówno dla swojej jak
i innych drużyn.
Już za kilka dni odbędą się
nowe wybory samorządowe. Nie
chciałbym, aby w wyniku tych
wyborów powtórzyła się historia
sprzed 4 lat, kiedy ówczesny
nowo wybrany burmistrz poprzez swoją “politykę” wobec
Klubu “Sarmata” doprowadził
do takiego kryzysu, że drużyna
„Sarmaty” mająca po rundzie jesiennej 2002 roku miejsce premiowane awansem do V ligi, nie
tylko nie osiągnęła awansu, lecz
sezon 2003/2004 rozpoczęła od 6
kolejnych porażek, co było najczarniejszą serią w historii Klubu.
Skutki jego “działalności” trzeba
było naprawiać przez prawie trzy
następne lata.
Życzyłbym całej Naszej
Sportowej Społeczności, a także
sobie, aby Burmistrz wybrany
przez społeczeństwo w zbliżających się wyborach, mimo natłoku swoich obowiązków, znalazł
także czas, aby aktywnie zainteresować się działalnością Klubu.
Z poważaniem
Edward Stanisławczyk
Wiceprezes M-G LKS
„Sarmata”
P.S. Powyższy tekst jest moim
osobistym stanowiskiem.
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ULEGLI LIDEROWI

SPARTA Wêgorzyno – ŒWIT Szczecin 1:3 (1:2)

Sparta: Przemysław Noryca - Sławomir Nowak, Marcin Nadkierniczny, Łukasz Rzepka (Damian Szubert), Dominik Raj (Damian Kopania), Paweł Samal (Kacper Skrobiński), Dariusz Nadkierniczny,
Andrzej Nadkierniczny, Grzegorz Romańczyk, Jarosław Konieczny, Artur Andrusieczko. Trener Ryszard Jamroży.
Zółte kartki: Edward Tondrik, Sławomir Nowak; czerwona - Sławomir Nowak.
Bramka: 32' Dariusz Nadkierniczny.
Ostatnia kolejka rundy jesiennej
skonfrontowała ze sobą lidera tabeli
Świt Szczecin Skolwin z węgorzyńską
Spartą. Spotkanie przebiegało w fatalnych warunkach atmosferycznych.
Rzęsisty deszcz, grząskie boisko oraz
silny wiatr sprawiały, że gra w niektórych momentach wyglądała gorzej niż
źle. W 5 minucie Grzesiek Romańczyk
wpada w pole karne i uderza po dłuższym rogu, po czym futbolówka odbija
się od słupka. Kilka minut później goście uderzają z dystansu, strzał pewnie
broni Przemek Noryca. W 14 min. goście stworzyli nieco groźniejszą sytuację, po której uderzona piłka głową
przez jednego z graczy gości minimalnie
minęła słupek. Przez kilkanaście kolejnych minut nie oglądaliśmy za ciekawych akcji pod obiema bramkami. Za to
między 30 a 37 minutą oglądaliśmy aż
trzy. W 30 minucie rzut wolny wykonują goście. Mocny strzał z około 30
metrów wypuszcza z rąk Noryca i czyhający na dobitkę zawodnik Świtu z
dwóch metrów dopełnił formalności. Po
120 sekundach rzut wolny po przeciwległej stronie boiska egzekwował Sławek Nowak. Dośrodkowanie na dłuższy słupek oraz niepewna interwencja
bramkarza pozwala Darkowi Nadkiernicznemu oddać strzał w przeciwległy
róg bramki, doprowadzając tym samym

do wyrównania. Minutę później Przemek Noryca mija się z dośrodkowaniem
na 11 metrze, jednak w tym przypadku
futbolówka nie zmierzała w światło
bramki. W 37 minucie goście zdobywają
drugą bramkę. Dośrodkowanie z lewej
strony na piąty metr, do niepilnowanego zawodnika pozwala zdobyć strzałem
głową drugiego gola. W 42 minucie Grzesiek Romańczyk próbował skopiować
akcję z 5 minuty, jednak stracił równowagę faulując przy tym rywala, co zaważyło na niepowodzeniu całej akcji.

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

Cenne zwyciêstwo

Iwanicki wyci¹ga karnego
ŒWIATOWID £obez – VIELGOVIA Szczecin 2:1 (2:0)
Światowid: Iwanicki – Łań, Zielonka, Koba, Kulczewski (45'
Kiełtyka), Grzywacz, Brona, Mosiądz, Osiński, Śniadek, Iwachniuk (85' Patryk Pawluk).
Bramki: Brona i Grzywacz.

Światowid wygrał z Vielgovią i trzeba to uznać za
dużą niespodziankę. Tym
bardziej, że już w pierwszej
połowie prowadził 2:0. W

Stracona szansa
na 3 punkty
MEWA Resko – PROMIEÑ Mosty 2:2 (2:0)
Mewa: Libiszewski – Kęsy, Ziemski Piotr, Pawłowski Arek, Waldon,
Gradus, Wasiak, Grygiel (75' Porębski), Konczewski Kuba, Gabryś Damian, Błaszczyk.
Trener: Dariusz Kęsy.
Bramki: Błaszczyk i Gabryś.
Mewa przystąpiła do meczu bez
czterech podstawowych zawodników i
już to mogło rodzić obawy o wynik
spotkania. Jednak pierwsza połowa
pokazała, że wprowadzeni młodzi zawodnicy doskonale dają sobie radę, a
zespół jest w stanie w każdym składzie
walczyć o punkty.
Mewa rozegrała bardzo dobrze
pierwszą połowę meczu i po strzałach
Błaszczyka i Gabrysia prowadziła
2:0. Wydawało się, że będzie niespodzianka na miarę trzech punktów i
wysokiego zwycięstwa. Jednak nie
wytrzymała psychicznie i nie potra-

Po przerwie zawodnicy trenera
Jamrożego szukali wyrównującej
bramki. Przez kolejne minuty goście
stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji, jednak albo piłka zatrzymywała się w błocie, albo strzały były
niecelne. W 83 min. rozstrzygają się
losy tego spotkania. Na prawej stronie zawodnik Świtu ogrywa Dominika Raja, który stracił równowagę,
następnie wyłożył piłkę koledze,
który bez problemów z bliska skierował ją do bramki. Chwilę później za
uderzenie przeciwnika Sławek Nowak zostaje wyrzucony z boiska. Pomimo porażki, zawodnicy trenera
Jamrożego zaprezentowali się całkiem przyzwoicie na tle kandydata
do awansu. Decyzją wydziału gier
ZZPN, rozegrane zostaną dwie kolejki z rundy wiosennej. W sobotę Spartanie podejmować będą czwarty w
tabeli Promień Mosty.
MS
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fiła „dobić” Promienia i obronić przewagi. Wszystko zaczęło się od fatalnego wykonania rzutu karnego przez
Marka Gradusa. Strzelił zbyt słabo i
zbyt schematycznie i golkiper z Mostów wybił piłkę. Mogło by być 3:0 i
– jak mówią – po meczu. Ale nie było.
Promień przystąpił po przerwie do
ofensywy, a z reszczan dla odmiany
uszło powietrze i nastąpiła demobilizacja. Promień strzelił, wyrównał, i
wywiózł – raczej zadowolony – jeden
punkt z Reska. Teraz na zamknięcie
sezonu jesiennego dwa mecze w Resku; z Prusinowem i Policami. (r)

tym była duża zasługa
bramkarza
Iwanickiego,
który wyłapał karnego. W
drugiej połowie nieudana
próba łapania na spalonego i napastnik Vielgovii wychodzi sama na sam z Iwanickim i tym razem strzela
kontaktowego gola. Jednak
Światowidowi udaje się dowieźć wynik do końca i tym
sposobem powoli odbija się
od dna tabeli.
(r)

41 39 - 9
37 43 - 13
33 34 - 19
30 26 - 17
28 36 - 20
28 39 - 21
22 32 - 21
20 21 - 29
19 23 - 25
17 16 - 37
16 23 - 21
13 19 - 31
12 14 - 32
10 11 - 26
10 8 - 14
4 14 - 63

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

15. Orzeł Prusinowo
16. Ina Ińsko

32 36 - 13
29 34 - 18
28 37 - 24
23 21 - 18
23 26 - 26
21 16 - 13
21 19 - 22
21 20 - 20
20 27 - 23
19 24 - 28
18 20 - 22
18 19 - 32
17 21 - 28
15 12 - 14
12 20 - 27
10 17 - 41

Granie w planie
V liga
11 listopada rozegrane zostaną następujące mecze:
13:00 Osadnik Myślibórz - Pomorzanin Nowogard, 14:00 Dąb Dębno Polonia Płoty, 14:00 Zorza Dobrzany - Hutnik EKO TRAS Szczecin, 14:00
Piast Choszczno - Vineta Wolin, 13:00 Kłos Pełczyce - Orzeł Trzcińsko-Zdrój
Dzień później zagrają
13:00 Sparta Gryfice - Mieszko Mieszkowice, 14:00 Odra Chojna - Piast
Chociwel, 13:00 Fagus Kołbacz - Radovia Radowo Małe

Klasa okregowa
11 listopada zagrają
13:00 Wicher Brojce - Vielgovia Szczecin, 13:00 Dąbrovia Stara Dąbrowa
- Iskierka Śmierdnica, 14:00 Sarmata Dobra - Ina Ińsko, 14:00 Korona
Stuchowo - Świt Szczecin, 14:00 Sparta Węgorzyno - Promień Mosty,
13:00 Mewa Resko - Orzeł Prusinowo
12 listopada odbędą się mecze
14:00 KP Police II - Masovia Maszewo, 14:00 Światowid Łobez - Orkan
Suchań
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 30.10.2006r.
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 Zakłady Naprawcze Mechanizacji
Rolnictwa w Łobzie zatrudni: Spawacza Tel. (091) 397-40-43
O F.H.U „TYMPOL” zatrudni: - kierowcę samochodu ciężarowego Kat.
C + E, mechanika samochodów osobowych Tel. (091) 397-40-56
O Transport Zarobkowy Stanisław
Żuczkowski zatrudni: kierowcę samochodu ciężarowego Kat. C + E,
Tel. 604 - 561- 854
O „EKO-FARB” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C+E Tel. (091) 397-66-42
O „POLARIS-HURT” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę-kierowcę kat. C
Tel.(091) 397-45-94 Kom. 604-214-766
O „RIVAL” w Łobzie zatrudni: Lakiernika Tel. (091) 397-62-21
O F.H.U. „CARTEL” w Łobzie zatrudni: Kierowcę kat. B Tel. (091) 397-09
O WYDAWNICTWO „PLAKAT” w
Łobzie zatrudni: Przedstawiciela
handlowego Kom. 601-480-705
O „TESCO” w Stargardzie Szczecińskim zatrudni w sklepie w Łobzie: z-ca
kierownika sklepu, pracownika ds.
administracji, pracownika ds. cen,
pracownika ds. zamówień, kasjerasprzedawcę. Osoby zainteresowane
prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie pok. nr 5/tel.
(091) 577-70-30 lub w Centrum Rekrutacyjnym przy ul. Wybickiego 1
pok.103/tel. (091) 397-32-13.
O „Quartet” z Nowogardu zatrudni w
zakładzie krawieckim w Łobzie na stanowiska: krawiec, szwaczka Istnieje
możliwość zatrudnienia osób, które nie
posiadają wyżej wymienionych kwalifikacji. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego
Urzędu Pracy w Łobzie pok. nr.5/
tel.(091) 577-70-30.
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
O „EUROIMREX TRADE” w Poznaniu zatrudni na stanowiska: Cieśla,
Murarz, Zbrojarz, Betoniarz, Glazurnik Tel. (061) 858-10-00
O „EUROTRANSPORT” w Gryficach
zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel.
(091)384-25-27

SPORT - REKREACJA

Biegali Wzgórzami Moreny
Czo³owej w Iñsku na 11 km tra(IŃSKO-ŁOBEZ) W sobotę
28.10.2006r. odbył się Bieg Przełajowy
Wzgórzami Moreny Czołowej w Ińsku
z okazji Dni Trzeźwości. Organizatorami przełaju byli Centrum OświatowoKulturalne – Szkoła Podstawowa w
Ińsku oraz Łobeskie Centrum Turystyki w Łobzie. Udział wzięło 41 sympatyków biegania z Białogardu, Złocieńca, Drawska Pom., Chociwla, Łobza i
Ińska. Do pokonania mieli własne słabości i trudną pagórkowatą trasę.
Zawodnicy szkół podstawowych
biegali na dystansie 1400 m, gimnazjaliści 4000 m, a dorośli 11.500 m. Pogoda
była wyśmienita – ciepło i słonecznie.
Atrakcją był piękny kolorowy dywan z
liści. Trasa biegu prowadziła wzgórzami moreny czołowej po Ińskim Parku
Krajobrazowym koło stadniny koni.
Zwycięzcą biegu głównego został
Karol Baliński (Drawsko Pom) przed
Leszkiem Gałanem (Złocieniec) i Wiesławem Wójcikiem (Chociwel). Na dalszej pozycji uplasowali się Mieczysław Janiszewski (Szczecin), Marian
Ostrowski (Złocieniec) i Dariusz Kulak
(Chociwel). Wśród pań triumfowała
Daria Turek przed Joanną Gałan (obie
ze Złocienca) i Elżbietą Wiśniewską z
Łobza. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Iza Gisel przed Izą
Ledzińską i Beatą Kacperską (wszystkie z Ińska). Wśród chłopców zwy-

cięzcą został Adam Dziemiańczyk
przed Adamem Trelą i Dawidem Bieleckim (uczniowie ińskiej szkoły). W kat
gimnazjalistów najlepszym chłopcem
okazał się Kacper Baliński (Drawsko
Pom.) przed Mateuszem Szwedem
(Złocieniec) i Michałem Żółtakiem
(Drawsko Pom.). W kategorii dziewcząt
I miejsce przypadło Justynie Kopacewicz (Złocieniec), drugie Laurze Polewczak, trzecie Joannie Warsińskiej (obie
z Ińska). Najstarszym uczestnikiem
biegu był Bolesław Kostrubiec ze
Szczecina. Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami i medalami, a
niespodzianką było losowanie nagród
wśród uczestników biegu.
Sędziami biegu byli nauczyciele ińskiej szkoły. Trasę biegu przygotowali i
oznaczyli nauczyciele z Ińska, a zabezpieczała młodzież na rowerach. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do sprawnego przeprowadzenie imprezy. Słowa podziękowania należą się również sponsorom, a także działaczom, którzy nie ceniąc swego
czasu włączyli się w pomoc zorganizowania tak pięknej, cyklicznej imprezy.
Propagowanie sportowego i zdrowego
stylu życia, a w szczególności biegania
rekreacyjnego i rozrywkowego, staje się
coraz bardziej modne w naszym kraju.
Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Wiśniewska

Wspomnienie zmar³ych

PIESZY RAJD
ZADUSZKOWY

W niedzielę 5 listopada 2006r. także turyści z Łobeskiego Centrum Turystyki
i TKKF Błyskawica wyruszyli, aby uczcić pamięć zmarłych i zapalić symboliczne światło na łobeskich grobach i pomnikach. Pomodlić się za ludzi, którzy żyli
kiedyś w Łobzie, zginęli w walkach toczonych na tej ziemi oraz za tych którym
nigdy nie dane było tutaj przyjechać - “wrócić” z wojennej zawieruchy. Byliśmy
pod pomnikiem w Świętoborcu, przy głazie Otto Puchsteina i lapidarium przed
bramą cmentarza upamiętniającym dawnych mieszkańców Łobza. Zatrzymaliśmy się też przy trzech krzyżach, poświęconym Sybirakom, żołnierzom walczącym o Polskę i ludziom deportowanych do prac niewolniczych. Było szaro i smutno. Padał deszcz. Pogoda sprzyjała nastrojowi powagi i refleksji.
Pamiętamy.
A.K., E.W.
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Zakończenie
rundy jesiennej
rozgrywek oldbojów
i trampkarzy
(DOBRA) W dniu 28 października
został rozegrany ostatni mecz I rundy
Pomorskiej Ligi Oldbojów w sezonie
2006/2007. Nasza drużyna Sarmata
Oldboje zagrała mecz z Drawskiem
Pomorskim, który wygrała wysoko
wynikiem 13:3. Ogólnie podsumowując, chcę podkreślić, że jest to niezły
debiut doberskich oldbojów, przy czym
w kilku meczach pokazaliśmy tak naprawdę na co nas stać, wygrywając z
rywalami posiadającymi znacznie
większe doświadczenie i ogranie w lidze. Cała drużyna włożyła wiele sił i poświęcenia w rozgrywane mecze. Z powodu braku treningów wielokrotnie
brakowało sił do walki z rywalem, jednak drużyna oldbojów nigdy się nie
poddała i zawsze rozgrywała mecze do
końca. Tu chciałbym przypomnieć
mecz z Ikarem Krosino (0:2), z którym
graliśmy w dziesiątkę, i który do końca
pierwszej połowy nie mógł nam strzelić
bramki. Gdyby nie ewidentny błąd sędziego, kto wie, jakby się ten mecz zakończył. Osobiście wierzę, że w następnej rundzie będziemy rozgrywali
mecze na jeszcze wyższym poziomie,
niż obecnie. Mam nadzieję, że uda się
powiększyć skład drużyny o następnych zainteresowanych graczy, przy
czym gorąco zapraszam do uczestnictwa w rozgrywanych meczach.
Aktualny skład drużyny Oldbojów:
Józef Kamiński, Mariusz Pucz, Piotr
Gałka, Norbert Borsiak, Zbigniew Górski, Janusz Górski, Andrzej Jaromin,
Andrzej Mioduszewski, Jarosław Jaszczuk, Dariusz Cielica, Jerzy Plewiński,
Tadeusz Kontowicz, Zbigniew Awgul,
Krzysztof Kamiński, Janusz Mioduszewski, Zdzisław Szkup, Krzysztof
Zapałowski, Arkadiusz Gołaszewski,
Karol Sosnowski, Marek Podbiegło,
Zbigniew Kwiatkowski, Henryk Łuczak
oraz Wiesław Michalski. Ponadto deklaracje uczestniczenia w turnieju podpisali jeszcze Jerzy Basiński, Mirosław
Naglik oraz Krzysztof Sasin.
W imieniu Klubu oraz wszystkich
działaczy chciałbym podziękować całej
drużynie Oldbojów za zaangażowanie
w uczestnictwo oraz walkę w meczach.
Podziękowania należą się również Markowi Kowalczykowi za sponsoring oraz
aktywne uczestnictwo w zawodach,
Antoniemu Kontowiczowi za zaangażowanie w organizowanie meczy oraz
Edwardowi Stanisławczykowi i Łukaszowi Kamińskiemu, którzy zawsze
pomagali przy obsłudze drużyny.
Zakończyliśmy również rundę I w
sezonie 2006/2007 w grupie Trampkarzy. Chciałbym podziękować najmłodszym zawodnikom naszego klubu, którzy bardzo mocno angażują się w rozgrywane mecze. Przychodzą systematycznie na treningi w coraz liczniejszych grupach młodych ludzi. W zeszłym sezonie
wyróżnienie otrzymał Wojtek Góźniczak, w aktualnej rundzie wyróżniliśmy
Seweryna Września. Oczywiście na
wyróżnienie zasługują wszyscy zawodnicy, którym serdecznie dziękujemy.
Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes M-G LKS „SARMATA”
Robert Dudziec
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NAPROMILOWANI

Kwasem w samochód
(ŁOBEZ) 30 października w godz.
18:50 – 19:30 w Łobzie przy ul. Węgorzyńskiej nieznany sprawca oblał samochód Opel Vectra, należący do Dominiki M. substancją żrącą. Poszkodowana oszacowała straty na 3 tys. zł.

Kradzie¿ w piekarni

(TROSZCZYNO) 30 października około godz. 23:50 w Troszczynie z
pomieszczenia szatni w piekarni, nieznany sprawca wykorzystując nieobecność pracowników dokonał kradzieży telefonów komórkowych marki
Sagem i Siemens AX 75. Poszkodowani
oszacowali straty na 800 zł.

Zatankowa³ i pojecha³

(RESKO) 30 października około
godz. 19:30 w Resku przy ul. Chopina,
na stacji paliw HENGAZ, nieznany
sprawca po zatankowaniu 65,28 l. benzyny bezołowiowej odjechał nie płacąc
za paliwo. Poszkodowany Henryk A.
oszacował straty na 250 zł.

Zbiera czêœci na samochód

(BIENICE) 31 października między godz. 4:00 a 5:00 w Bienicach nieznany sprawca, po uprzednim wybiciu
szyby samochodu BMW, zabrał radioodtwarzacz, wartości 450 zł; w tym

samym czasie i miejscu z otwartego
pomieszczenia gospodarczego dokonał
kradzieży silnika samochodowego,
wartości 700 zł oraz tablicę rejestracyjną, wartości 80 zł.

Lusterka

(RESKO) W nocy z 31pażdziernika na 1 listopada w godz. 22:00 - 6:00 w
Resku przy ul. B. Prusa, nieznany
sprawca dokonał kradzieży lusterek
zewnętrznych z samochodu Opel Kadett. Straty w kwocie 200 zł poniósł
Jerzy M.

CB - maniak

(ŁOBEZ) W nocy z 3 na 4 listopada
w godz. 20:00 – 7:30 w Łobzie przy ul.
Szosa Świdwińska, na terenie cegielni
nieznany sprawca po uprzednim
otwarciu zamka drzwi samochodu ciężarowego MAN n/n narzędziem dokonał kradzieży radia CB i gaśnicy.
Następnie, po otwarciu kabiny innego
samochodu ciężarowego MAN dokonał kradzieży radia CB; w samochodzie ciężarowym Scania sprawca nie
zdołał otworzyć drzwi kabiny pomimo uszkodzenia wkładki zamka, wyłamał korek wlewu paliwa - w zbiorniku nie było paliwa, z samochodu
Scania sprawca zabrał zewnętrzna antenę radia CB. Łączna wartość strat
wyniosła około 700 zł na szkodę Arkadiusza K.

Kradzie¿ silnika
(KARNICE) W okresie od 4 do 5
listopada w godz. 16:00 - 07:00 w
Karnicach, n/n sprawca po usunięciu
kłódki z drzwi pomieszczenia gospodarczego, dokonał kradzieży silnika
elektrycznego 7,5 kW. Straty w kwocie
1.000 zł na szkodę Jana J.

Wielobran¿owiec

(UNIMIE) W okresie od 1 października do 5 listopada w Unimiu nieznany
sprawca po uprzednim wyrwaniu pałąka z framugi drzwi wejściowych mieszkania oraz skobla z drzwi wejściowych
do pomieszczenia gospodarczego, dokonał kradzieży segmentu meblowego
tzw. goleniowskiego zapakowanego w
paczkach, parnika stalowego, z otwartej stodoły śrutownika, sieczkarni oraz
drobnych narzędzi i elementów maszyn
rolniczych. Łączne straty w kwocie
2.300 zł poniósł Czesław K.

Z³omiarz

(GOZDNO) W okresie od 1 do 27
października w miejscowości Gozdno
nieznany sprawca z niezamkniętej stodoły dokonał kradzieży silnika elektrycznego o mocy 7,5 kw wraz z 20 m
przewodu elektrycznego 4 żyłowego
oraz z terenu posesji 9 grzejników
żeliwnych. Łączne straty w kwocie
4.000 zł na szkodę Zbigniewa F.

(STAROGARD – MOŁSTOWO) 1 listopada około północy na
drodze Starogard – Mołstowo Marek G. kierował motorowerem ROMET CHART znajdując się w stanie nietrzeźwości (2,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 3 listopada roku o
godz. 16:25 w Łobzie na ul. Obr.
Stalingradu, Zbigniew W. kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwym (1 promil).
(STARA DOBRZYCA) 3 listopada o godz. 14:00 w Starej Dobrzycy, Paweł P. kierując motocyklem m-ki WSK 125, w momencie
wymijania się z sam. m-ki Toyota,
którym kierowała Małgorzata K.,
stracił panowanie nad pojazdem i
uderzył w lewy bok w/w pojazdu
powodując zadrapanie lakieru.
Motocyklista był w stanie nietrzeźwym (1,5 promila alkoholu).
(DOBRA) 3 listopada około
godz. 23:00 w Dobrej na ul. Ofiar
Katynia, Andrzej M. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,2 promila). Sprawca naruszył jednocześnie sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.
(DOBRA)5 listopada o godzinie 1:40 na ulicy Kościuszki w
Dobrej Paweł J. kierował samochodem Opel znajdując się w stanie
nietrzeźwości wyrażony wynikiem - 0,64 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Wyrok

Wyrok

Sygn. akt II K 273/05, Ds. 1102/04
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 28 września 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Ławnicy: Leszek Post, Jan Rzeszutek
Protokolant: Katarzyna Wesoła, Przy udziale Prokuratora Bartosza Tymosiewicza, po
rozpoznaniu dnia: 30.03.2006 r., 17.05.2006 r., 01.06.2006 r., 14.06.2006 r., 22.06.2006
r. i 21.09.2006 r. sprawy:

Sygn. akt II K 504/0629, Ds. 858/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 17 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 17.10.2006 r. sprawy

Edwarda Kiedrowskiego,

s. Józefa i Bronisławy z d. Mogą, ur. 13 października 1963 r. w Dołgiem;
oskarżonego o to, że
VII w nocy z 3 na 4 listopada 2004 r. w miejscowości Bełczna, gm. Łobez, działając
wspólnie i w porozumieniu ze sobą, po uprzednim wyciągnięciu szyby z okna warsztatu
weszli do jego wnętrza, skąd zabrali następnie w celu przywłaszczenia 80 lemieszy od
pługa, 6 korpusów od pługa i inne części metalowe o łącznej wartości 1.000 złotych, czym
działali na szkodę Marcina Świątka, tj. o czyn 279 par. 1 kk.
XXII w dniu 19 stycznia 2005 r. w miejscowości Bełczna, gm. Łobez, kierował rowerem
po drodze publicznej znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością
0,27 mg/dm sześc. alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk.
Orzeka:
IV Oskarżonego Edwarda Kiedrowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanych
mu czynów i tak: za czyn opisany w pkt. VII aktu oskarżenia na podstawie art. 27 par.
1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, zaś za czyn opisany w
pkt. XXII aktu oskarżenia na podstawie art. 178A par. 2 kk wymierza mu karę 3 (trzech)
miesięcy pozbawienia wolności;
V Na podstawie art. 85 kk, art. 86 par. 1 kk orzeka wobec oskarżonego Edwarda
Kiedrowskiego karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
VI Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego Edwarda Kiedrowskiego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 1
(jednego) roku;
VII Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskarżonego Edwarda Kiedrowskiego
podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
XV Na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego Edwarda
Kiedrowskiego kary pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania od dnia 08 listopada
2004 r. do dnia 09 listopada 2004 r., przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia
wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;
XVIII Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonych: Edwarda Kiedrowskiego
od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

Juliana Zachwieji

s. Eugeniusza i Wandy z d. Kwiatkowska, ur. 28 stycznia 1957 r.
w Resku; oskarżonego o to, że w dniu 29 lipca 2006 r. o godz. 21.50
w Węgorzynie na Jagiellońskiej kierował samochodem osobowym
marki Fiat 126p o nr rej. ZLO M 0,66, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażonej wynikiem 1,44 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Juliana Zachwieję uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk
wymierza mu kare 5 (pięciu) 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 proby 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę
grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych ustalając
wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;
V. 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;
VI. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
VII. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3
ust. 2 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 150 9sto pięćdziesiąt) złotych.
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REKLAMA

HUMOR TYGODNIA
Dowcipy o informatykach cz. 2
„Prawdziwy programista wiesza się razem ze swoim
programem”
- Czym się różni kobieta informatyk w spódnicy od
kobiety informatyka w
spodniach?
- Czasem dostępu.
- A czym się różni kobieta informatyk z obrączką na
palcu od kobiety
informatyka bez obrączki?
- Prawami dostępu.
- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła
nauczycielka.
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać
dwadzieścia jeden
komputerów? ...
W kawiarence internetowej:
- Są wolne komputery?
Odpowiedź właściciela:
- Nie, mamy same szybkie!
Młody człowiek został skazany na dwa lata więzienia za
handel pirackim
oprogramowaniem. Przy wejściu do celi współwięzień
pyta:
- Grypsujesz?
Pytany odpowiada z oburzeniem:
- W życiu żadnej nie zepsułem!

W OBIEKTYWIE TYGODIKA:
Zawody Lekkoatletyczne 10.10.2006

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 43
brzmiało: „Dobra kura zawsze tłusta”
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Joanna Michniewicz (Łobez), Barbara
Kapcio (Rynowo), Telesfor Waliszewski
(Rogowo), Jolanta Nadzieja (Radowo Małe),
Antonina Kaczmarek (Dobra), Maria Szylinowicz (Łobez), Karolina Płocka (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani
Joanna Michniewicz z Łobza. Gratulujemy.
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