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Z drugiej strony

Jakby nie g³osowaæ i tak wyjdzie
PZPER (Powiatowa Zjednoczona
Partia Etatowych Radnych)

Kazimierz Rynkiewicz
Ostrzegałem swego czasu, że zacieranie różnic politycznych w polityce to unicestwienie samej polityki
– publicznej sfery wyrażania różnych, często sprzecznych, interesów i celów, ale także wartości. I stało się. Szybszego pędu do stanowisk
jak w obecnej radzie powiatu chyba
jeszcze nie oglądaliśmy. Już na
pierwszej sesji uzgodniono wszystko, ale nastąpił mały zgrzyt, bo zapomniano o dwóch radnych, którzy
dołączyli po przegranych wyborach
na burmistrzów. Po dokonaniu korekty, na drugiej części tej sesji,
wszystko poszło jak z płatka. Nie
poczekano nawet na przyjęcie w
poczet rady dwójki pozostałych radnych. Rozdzielono stanowiska i to
jednomyślnie. Wyborcy, którzy z
wypiekami na twarzy po wrzuceniu
głosów na swoje ulubione ugrupowania kalkulowali po wyborach, kto
będzie rządził, kto ma większość, a
kto mniejszość, kto z kim stworzy
koalicję, a kto będzie w opozycji,
mogli poczuć się oszukani. Jakby nie
głosowali, i tak wyszło, że wygrała
PZPER, czyli Powiatowa Zjednoczona Partia Etatowych Radnych. Po co
więc było się wysilać? Jedynymi
zawiedzionymi było dwoje radnych
Samoobrony; Elżbieta Pilecka i Andrzej Bolałek, którzy nie dopchali się
do stanowisk, więc olali posiedzenie
i po prostu na sesję nie przyszli.
Może takich radnych było więcej,
ale nikt nie zaryzykował tego okazać
publicznie, bo przecież przed nimi
cała kadencja, więc jeszcze można
się na coś po drodze załapać.
Ze starej ekipy w zarządzie nie zasiądzie nikt. Rządzili tamci, to teraz
porządzimy my – zdaje się mówić
nowa ekipa. Jedyną przejętą regułą
po poprzednikach jest podział

Wyjaœnienie
W artykule „Sola leśnik burmistrzem Łobza” padły dwa sprzeczne stwierdzenia; na wstępie, że wybrany na burmistrza Ryszard Sola
pokonał konkurenta przewagą 888
głosów, a dalej w tekście, że tenże
Sola pozyskał w drugiej turze 888
głosów więcej, niż otrzymał w
pierwszej. Oczywiście prawdziwe
jest to drugie stwierdzenie. Ryszard Sola leśnik wygrał z konkurentem różnicą 797 głosów. KAR

miejsc w zarządzie według gmin.
Przejęto nawet to, że będzie w nim
jeden członek spoza rady (Jan Olszewski) i w dodatku etatowy (w
miejsce Henryka Kmiecia). Niechęć
do pozbycia się tego zbędnego etatu w zarządzie pokazuje, że nawet na
początku kadencji nie dyskutuje się
o zmianach, jakie trzeba dokonać po
przejęciu władzy, tylko dzieli posady, więc co będzie na jej końcu? Aż
strach pomyśleć.
Żenujące jest to, że nikt spośród
tylu radnych nie ma odwagi domagać się tych zmian, zweryfikować merytorycznie działalność poprzedniej
rady i zarządu, odwagi na recenzowanie rozdającej karty większości, tylko
wszyscy się do niej hurtem zapisali.
Nie jest to krytyka bezpodstawna. Dyskusja chociażby o zbędnym
etacie w zarządzie, z którego pieniądze mogłyby posłużyć mieszkańcom powiatu, była niemożliwa w
poprzedniej radzie z tego samego
powodu – czystego konformizmu
radnych i tym samym podszytego
tłumaczenia o solidarności i spójności wokół działań na rzecz powiatu.
Jedno nie wyklucza drugiego, jak to
pokazała zgodność na poziomie krajowym rządu i opozycji w sprawie
veta Polski w UE przeciwko Rosji,
jeżeli aż tak daleko sięgać, by pokazać standard działań w demokracji.
PZPER wypracowanych w demokracji standardów nie uznaje. Nikt nie
chce pełnić roli opozycji, bo to się
nie opłaca. Kogo więc wybraliśmy
do rady powiatu? Oto jest pytanie,
na które wyborcy będą musieli odpowiedzieć sobie za cztery lata.
Przyznam, że sarkastycznie proponowałem, by radni minionej kadencji, wyznający jedność w radzie ponad wszystko, poszli do wyborów w

jednym komitecie wyborczym, poddając swoje osiągnięcia pod osąd
wyborców. Bo czemu nie? Jedność
w radzie = jedność w wyborach. A tu
ci sami radni w różnych komitetach.
Więc albo jedność w radzie była
fikcją, albo różnorodność komitetów
miała zmylić wyborców. Pierwsza sesja pokazała, że bliższe prawdy było
to drugie. Na kogo nie zagłosujesz, i
tak wychodzi PZPER. Walka rozgrywa się już tylko między frakcjami i
grupami w tym samym obrębie myślenia o zagospodarowaniu stanowisk.
Standard demokracji, w której
istnieją ścierające się partie, nie jest
jakimś wymysłem z sufitu. Zapobiega zanikowi myślenia, stanowiąc
motor podkręcający dynamikę rozwoju, weźmy na to takich Stanów
Zjednoczonych. Gdy rządzący czują
na plecach oddech opozycji – pracują; gdy przestają czuć – rozleniwiają się i następuje marazm. Gdy
opozycja krytykuje, popełnia się
mniej błędów, bo opozycja je wyłapuje na etapie projektów podczas
dyskusji. Gdy opozycja patrzy na
ręce, rządzący nie grzęzną w korupcję i nepotyzm. Gdy opozycja artykułuje odmienne wizje i pomysły, nie
pozwala to rządzącym popaść w
mniemanie o własnej nieomylności.
Jak widać rola opozycji jest szalenie
ważna i odpowiedzialna. To, że niewielu dzisiaj chce ją pełnić świadczyć może o zaniku charakterów i
myślenia demokratycznego, ale też
można to wytłumaczyć panującą w
Polsce biedą. Wszyscy są tak do
bólu biedni, że każdy tylko marzy, by
coś na byciu w radzie zarobić.
Dzisiaj nie wybrano do rady Konefała i Ciechańskiego, w następnych wyborach może wejdą oni w
miejsce Sarny i Drozdowskiego, ale
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dla 60 procent wyborców, którzy nie
poszli na wybory i dla tych 40, którzy
poszli, będzie to kompletnie bez znaczenia. Bez znaczenia będzie, czy
zagłosują na PO, Samoobronę, dawne SLD, czy były SKL i coś tam jeszcze. Kto by nie wszedł – jakoś się dogadają i będą razem rządzić. By to
zmienić musi pojawić się w powiecie
nowa jakość polityczna, która zdynamizuje naszą scenę polityczną.
Oczywiście nakreślone tu wady
naszej lokalnej demokracji nie muszą
od razu prowadzić do stagnacji. Być
może ambicje dzisiejszych politycznych liderów, by zapisać się w historii powiatowego samorządu, będą
wystarczającym napędem ich działań do zmian na lepsze. Truizmem
będzie przypominanie, że radni zostali wybrani po to, by działać na
rzecz wyborców, a odpowiedzialność polityków polega na dbaniu o
słabszych, mniej wykształconych,
biedniejszych w sensie stwarzania
dla nich szans rozwoju, ale my będziemy o tym przypominać.
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100 lat pani Marceliny Michniewicz
(ŁOBEZ) Pani Marcelinie Michniewicz z Łobza
stuknęło 100 lat. Od czasu, gdy w 1956 roku
Antoni i Marcelina przyjechali z trójką dzieci
do Łobza, ród Michniewiczów rozrósł się do
6 wnuków, 11 prawnuków i praprawnuka.

Marcelina i Antoni
Michniewiczowie
koniec lat 70.

Pani Marcelina
z synem Stanis³awem
4.12.2006r.

Pani Marcelina trzyma się dobrze,
jak na wiekową kobietę, chociaż ma
trudności z chodzeniem i bardzo słabo
słyszy. Opiekuje się nią najmłodszy
syn, pan Stanisław. Doskonale pamięta
czasy przedwojenne w Polsce na kresach i powojenne, które spędzili już w
ZSRR. Pani Marcelina urodziła się 28 listopada 1906 roku w miejscowości
Kozaki (z domu Rudziecka). Mieszkali
w pobliskim Starym Dworze, w rejonie
Lidy. Ojciec Antoni był gajowym i tylko dzięki temu, że mieszkali na uboczu,
pod lasem, nie wywieziono ich na Syberię. Zmarł w Łobzie w 1991 roku w wie-

ku 94 lat. Pracował w
Nadleśnictwie, a
pani Marcelina prowadziła dom i wychowywała dzieci,
później pomagała
przy wnukach i prawnukach.
Wytrzymali w
ZSRR do 1958 roku. Po „odwilży” w
1956 mogli wrócić do Polski, więc wsiedli w pociąg i przyjechali do Łobza,
gdzie po wojnie osiadł brat pana Antoniego – nieżyjący już Jan Michniewicz.
Jak wspomina pan Stanisław – za-

Radni ³obescy ruszaj¹ do pracy
(ŁOBEZ) Łobeska rada miejska bierze się do pracy. Pierwsze wspólne
posiedzenie komisji odbędzie się w czwartek o godzinie 15:30.
(r)

Zaprzysiê¿¹
wójta
(RADOWO MAŁE) W
środę odbędzie się tutaj druga
sesja rady gminy. Na pierwszej
radni wybrali przewodniczącego i jego zastępców. Na tej Józef Wypijewski zostanie zaprzysiężony na wójta. Rozpoczęcie sesji o godz. 12.00. (r)
REKLAMA
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Zjazd
Powiatowego
Zwi¹zku OSP
(RESKO) Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łobzie
informuje, że w dniu 08.12.2006 r. o
godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej
w Resku ul. Wojska Polskiego odbędzie się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
(r)

mieszkali przy ul. Bema, na przeciwko
wyjazdu z Browarnej, tam gdzie teraz
stoją garaże. Starszy brat (73 lata) i siostra (70 lat) mieszkają w Łobzie do dzisiaj. Pani Michalina doczekała 6 wnuków, 11 prawnuków i praprawnuka.
Część sporej już rodziny mieszka i
pracuje w Łobzie, część wyjechała. Ci
co tu przyjechali i zostali, współtworzyli jego powojenną, polską historię.
Ich dzieci ją kontynuują. Pani Michalina z okazji urodzin otrzymała życzenia i kwiaty od burmistrza Marka Romejki i za jego pośrednictwem od premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dąłączamy do życzeń.
Redakcja
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 1.12.2006r.
O P.H. „AUTEX” w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę-konsultanta części samochodowych Tel. (091) 39 -734-11
O F.H.U “TYMPOL” zatrudni: kierowcę samochodu ciężarowego Kat.
C + E, mechanika samochodów osobowych Tel. (091) 397-40-56

Sesja w Resku

Komisje obsadzone

(RESKO) W środę na wspólnym
posiedzeniu rady i burmistrza radni
Reska wyłonili spośród siebie skład
poszczególnych komisji i ich przewodniczących. Spór powstał od
razu wokół składu komisji budżetowej i rolnictwa. Sprawami budżetu
zaoferowali zajmować się radni Jan
Czaban i Barbara Basowska. Nikt
jednak po za nimi nie kwapił się na
początku wejść w skład komisji.
Natomiast do komisji rolnictwa zgło-

O Transport Zarobkowy Stanisław
Żuczkowski zatrudni: kierowcę samochodu ciężarowego Kat. C + E.
Tel. 604 - 561- 854
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 “RASTE” w Poradzu zatrudni: Stolarza meblowego Kom.505116543,
502257419
O USŁUGI TRANSPORTOWE I
HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI
w Węgorzynie zatrudnią: Kierowcę
Kat. C+E Tel. (091) 397-26-29
O „Quartet” z Nowogardu zatrudni w
zakładzie krawieckim w Łobzie na stanowiska: krawiec, szwaczka Osoby
zainteresowane prosimy o zgłaszanie
się do Powiatowego Urzędu Pracy w
Łobzie pok. nr.5/tel.(091) 577-70-30.
O P.P.H.U. “OKNO PLAST” w Łobzie
zatrudni: Przedstawiciela handlowego Tel. (091) 397-63-10

Oferty pracy
spoza powiatu łobeskiego:
O “EUROTRANSPORT” w Gryficach
zatrudni: Kierowcę kat. C+E Tel.
(091)384-25-27
O “MERITUM” –Technologie Informatyczne w Szczecinie zatrudni: Instalatora sieci teleinformatycznych i/
lub elektrycznych Tel. (091) 488-33-02
O “RABEN ”zatrudni: Pracownika
magazynowego Tel. (61) 650-68-62
(miejsce pracy : Gądki k. Poznania)
REKLAMA
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siło się więcej chętnych od liczby
miejsc w komisji. Gdy w końcu wyłoniono ich skład, rozgorzał kolejny
spór wokół obsady funkcji przewodniczącego komisji rolnictwa. Na to
stanowisko zgłosili się Stanisław
Buczek i Zbigniew Pałubiak.
Głos w dyskusji zabrał radny
Adam Seredyński.
- Jest pan sołtysem, szefem gminnych kółek rolniczych i chce pan
zostać przewodniczącym komisji
rolnictwa – zwrócił się do radnego
Buczka – Myślę, że może pan mieć
problem z piastowaniem kolejnej
funkcji.
- Pan nie wie co będzie jutro, ja
natomiast wiem – odpowiedział tajemniczo radny Buczek.
W ciągu pół roku od wyboru
nowej rady winny odbyć się wybory
na sołtysów – o to zapewne chodziło
sołtysowi. Nie chciał jednak
powiedzieć czy będzie
w tych wyborach
brał
czynny
udział.
Przewodniczącego komisji
radni
ustalili w
drodze
głoso-

Radny Stanis³aw Buczek

Burmistrz po podwy¿ce

(RESKO) Rescy radni na
pierwszym wspólnym roboczym posiedzeniu postanowili
dać podwyżkę burmistrzowi Arkadiuszowi Czerwińskiemu. Poprzedni burmistrz Jan Olszewski
zarabiał 7810 zł brutto. Radni
Andrzej Nowak i Adam Seredynski stwierdzili, że skoro poprzedni burmistrz dostawał tyle,
to nowy powinien otrzymać
więcej, niejako na zachętę do
dalszej ciężkiej pracy. W porozumieniu ze skarbnikiem gminy
radni ustalili zarobki burmistrza
na 8204,30 zł brutto.
(gp)

wania. Radny Pałubiak uzyskał 5
głosów poparcia, natomiast radny
Buczek – 8 i to on został przewodniczącym komisji rolnictwa.
W końcu w drodze uchwały radni jednogłośnie ustalili skład poszczególnych komisji.
Przewodniczącą komisji budżetowej została Maria Wietrzykowska.
Razem z nią w komisji pracować będą
Barbara Basowska, Jan Czaban,
Marek Wierzbowski i Paweł Gradus.
W komisji rolnictwa, oprócz radnego Buczka pracować będą także
radni: Wiesława Bąk, Andrzej Nowak, Artur Furman i Zbigniew Pałubiak. Komisja zdrowia, polityki socjalnej, oświaty, sportu i wypoczynku pracować będzie pod kierownictwem radnej Renaty Kulik w składzie: Maria Paprocka – Wall, Adam
Seredyński i Dariusz Kęsy.
W najbliższym okresie komisje
ustalą plan prac na najbliższy rok.
W związku z tym burmistrz Arkadiusz Czerwiński zaproponował
wprowadzenie zmian w trybie prac
komisji. Zaproponował zwiększenie ilości spotkań tematycznych
rady, podporządkowanym zagadnieniom właściwym danej komisji.
Stwierdził również, że warto organizować wspólne posiedzenia komisji, przy omawianiu spraw poruszanych później na sesjach. Radni
przychylnie przyjęli wnioski burmistrza i uznali je za rozwiązania
usprawniające pracę rady.
(gp)

WYKOPA£
KOŒCI

(BŁĄDKOWO) 27 listopada około godz. 12:00 w Błądkowie pan Jarosław przekopując
swój ogród warzywny natrafił
na szczątki ludzkie, a dokładniej
na czaszkę i kość udową. O swoim niecodziennym znalezisku
poinformował policję, ta zaś prokuraturę. Prokurator Rejonowy
w Łobzie zlecił powołanie biegłego w celu zbadania zwłok. (r)

tygodnik łobeski 5.12.2006 r.

Z ¯YCIA POWIATU

Str
Str.. 5

Wicestarost¹ Ryszard Brodziñski; w zarz¹dzie Sarna, Zdanowicz i Olszewski

Antoni Gutkowski
starost¹ powiatu

(£OBEZ) W ubieg³y pi¹tek odby³a siê druga czêœæ, przerwanej w poniedzia³ek,
sesji powiatu. Tym razem zainteresowanie wyborami w radzie by³o o wiele
ni¿sze, bo na sesji pojawi³o siê niewiele goœci, mimo ¿e decyzje podjête w
pi¹tek by³y co najmniej równie wa¿ne, jak te podjête w poniedzia³ek.
Frekwencja była niska zarówno
wśród gości, jak i radnych i członków byłego zarządu. Zabrakło byłej
już starosty Haliny Szymańskiej,
nieobecny był również członek zarządu Henryk Kmieć i jego partyjni
koledzy z Samoobrony, radni Elżbieta Pilecka i Andrzej Bolałek. Radni
przystąpili do pracy w 11-osobowym składzie, gdyż nie przewidziano na tej sesji ślubowania radnych,
którzy weszli do rady w miejsce radnych wybranych na burmistrzów w
Łobzie i Węgorzynie. Wybranego
na burmistrza Łobza Ryszarda Solę
ma zastąpić Zdzisław Bogdanowicz,
a wybraną na burmistrza Węgorzyna Grażynę Karpowicz zastąpi Zofia
Makarec.
Już na początku sesji radni wprowadzili do przegłosowanego w poniedziałek porządku obrad punkty
o wyborze starosty, jego zastępcy
i członków zarządu. Po przegłosowaniu zmian, radni wybrali najpierw wiceprzewodniczących
rady. Radny Antoni Gutkowski
zgłosił Ryszarda Solę i Józefa
Drozdowskiego. Wobec braku innych kandydatur radni przystąpili
do głosowania w trybie tajnym.
Obie kandydatury uzyskały poparcie wszystkich radnych.
Po wyborze wiceprzewodniczących rada przystąpiła do wyboru
starosty. Pierwszy swoją propozycję zgłosił radny Andrzej Gradus.
- Moja propozycja może niektórych zaskoczyć, ale jest ona jak najbardziej przemyślana. Myślałem o
panu Gutkowskim, Olszewskim i
panu Soli. Większość mieszkańców, z którymi rozmawiałem i którzy
zobligowali mnie do zgłoszenia tej
kandydatury opowiedziała się za
panem Ryszardem Solą. Przepraszam, że pana wcześniej nie uprzedziłem, ale zgłaszam pańską kandydaturę.
Drugiego kandydata zgłosił
przewodniczący rady Marek Kubacki. Radny zaproponował na stanowisko starosty radnego Antoniego Gutkowskiego.
Do propozycji radnego Gradusa
odniósł się wiceprzewodniczący
rady Ryszard Sola.

- Jestem zaskoczony pańską
propozycją. Jednakże w związku z
tym, że jestem już po pewnych
ustaleniach, muszę odmówić. –
stwierdził.
W tajnym głosowaniu radny
Gutkowski otrzymał 10 głosów. W
związku z tym rada powołała go na
stanowisko starosty.
- W mojej pracy na tym stanowisku będą kierował się jedną zasadą: każdą złotówkę będziemy
wspólnie oglądać z każdej strony,
zanim ją wydamy. – powiedział w
swoim pierwszym wystąpieniu
nowo wybrany starosta.
Kolejnym punktem obrad był
wybór wicestarosty i członków zarządu powiatu. Starosta zaproponował na stanowisko wicestarosty
Ryszarda Brodzińskiego, zaś na
członków zarządu radnych Ryszarda Sarnę i Jana Zdanowicza oraz
Jana Olszewskiego spoza rady (w

Zarz¹d powiatu ze starost¹ Antonim Gutkowskim

Ryszard Brodziñski
wicestarosta

Jan Zdanowicz

Jan Olszewski

wyborach nie uzyskał mandatu).
Po wyborze nowej komisji skrutacyjnej, do której weszli radni Jan
Michalczyszyn, Ryszard Sola i
Zdzisław Trojga, radni przystąpili
do głosowania nad zaproponowanym składem zarządu. Ryszard
Brodziński otrzymał 11 głosów i
będzie wicestarostą. W nowym
zarządzie powiatu znaleźli się
wszyscy zaproponowani przez
starostę kandydaci; Ryszard Sarna i Jan Zdanowicz otrzymali po 11
głosów, Jan Olszewski – 10. (gp)

Ryszard Sarna

Prezydium Rady Powiatu £obeskiego

Józef Drozdowski
wiceprzewodnicz¹cy

Kubacki Marek
przewodnicz¹cy

Ryszard Sola
wiceprzewodnicz¹cy
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Historia policji i Syberii
w obrazach w £CT
(ŁOBEZ) Do 14 grudnia czynna będzie w Łobeskim Centrum Turystyki
wystawa edukacyjna zorganizowana przez centrum i
Komendę Powiatową Policji
w Łobzie, przedstawiająca
historię policji. Na wy-

stawie znalazły się także
obrazy autorstwa Bogdany Winnickiej – sybiraczki mieszkającej obecnie
w Drawnie, która do kraju powróciła dopiero w
1959 roku. W ekspozycji
znalazły miedzy innymi

się hełmy policyjne z początków ubiegłego wieku
i spis poległych w naszym regionie milicjantów w pierwszych latach
po wojnie. Wystawa poświęcona jest także historii policjantów i ich
rodzin w czasie drugiej
wojny światowej. Z tą tematyką wiążą się rówREKLAMA

nież obrazy inspirowane
zesłańczymi wspomnieniami Bogdany Winnickiej. Ich głównym atutem
jest mocny przekaz. Na
jednym z nich symbolicznie przedstawiona Matka
Boska (Katyńska?) tuli do
siebie postać z przestrzeloną z tyłu głową.
Warto obejrzeć. (gp)

WIOŒ
nie chce
gruzu
(ŁOBEZ) Sprawa nielegalnego wywozu gruzu z
terenu dawnego „Kosmosu” pozostaje nadal niezamknięta. Jak pisaliśmy
wcześniej - Inspektorat
Nadzoru Budowlanego nie
znalazł żadnych nieprawidłowości w rozbiórce tego
budynku. Sprawą miał zając się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ten jednak nie
wszczął postępowania,
twierdząc, że wyciągnięcie
konsekwencji wobec odpowiedzialnych za nielegalny wywóz leży w gestii
gminy. Poprzedni burmistrz Marek Romejko
twierdził, że w sprawę nie
mógł być zamieszany
żaden z jego urzędników i
mimo
zapowiadanego
śledztwa, w tej sprawie nie
zrobił w zasadzie nic. Wobec
nikogo nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje.
Być może zajmie się tym
nowy burmistrz.
(gp)

WYDARZENIA

tygodnik łobeski 5.12.2006 r.

Protest wyborczy z Dobrej czeka na rozpatrzenie

FA£SZERSTWO CZY FRUSTRACJA
(DOBRA) Zadzwoni³ do nas wczoraj mieszkaniec Dobrej
z pytaniem, czy wiemy coœ o protestach wyborczych
w jego gminie.
- Ludzie mówią, że są protesty i
unieważnią wybory, a my nic nie
wiemy. Nie wiemy kto złożył i o co
chodzi. Napiszcie coś o tym. - mówił
rozgorączkowany.
Sprawa okazała się o tyle trudna,
że nie udało nam się wczoraj ustalić,
który komitet złożył protest. Oficjalnie żaden z nich nas o tym nie poinformował. Wygląda na to, że komitety zeszły do wyborczego podziemia
i tam oczekują na obalenie wyniku
wyborczego.
O tym jednak zdecyduje Sąd

Okręgowy w Szczecinie. Jak się dowiedzieliśmy, takich protestów wyborczych wpłynęło do niego około
20. Komisarz wyborczy Marian Szabo powiedział nam wczoraj, że sąd
przekazuje mu rozpatrzone protesty
i takich otrzymał już 5, ale nie ma
wśród nich protestu z Dobrej. W
Sądzie Okręgowym potwierdzono
nam, że protest z Dobrej wpłynął, ale
czeka w kolejce na rozpatrzenie. Jak
sąd rozstrzygnie – nie wiadomo.
Protest może złożyć każdy, kto
czuje się pokrzywdzony wynikiem

wyborów i uważa, że doszło do nieprawidłowości lub fałszerstwa. By
wygrać, musi sądowi przedstawić
dowody, a nie tylko wyrazić przekonanie, że do fałszerstwa doszło.
Obecnie najczęstszą przyczyną
składanych protestów są nieprawidłowości wynikające z braku dobrego przygotowania członków wskazanych przez komitety do pracy w
komisjach wyborczych. Do fałszerstw dochodzi coraz rzadziej,
gdyż w komisjach zasiadają przedstawiciele komitetów wyborczych,
którzy są tam po to, aby pilnować,
by do nich nie dochodziło. Odpowiadając mieszkańcowi Dobrej radzimy spokojnie czekać na rozstrzygnięcie sądu i jak się tylko czegoś
dowiemy – poinformujemy. KAR

Burmistrz zaprzysiê¿ony

Ireneusz Kabat
wiceburmistrzem

Burmistrz Ryszard Sola
(ŁOBEZ) Wczoraj na sesji
rady miejskiej radni pożegnali
się z Markiem Romejką i Ryszardem Solą synem Józefa. Na
stanowisko burmistrza zaprzy-

Sala by³a pe³na goœci

siężony został Ryszard Sola syn
Stefana. Świeżo zaprzysiężony
burmistrz w krótkim wystąpieniu obiecał spełnienie przedwyborczych obietnic i ogłosił swój

Ireneusz Kabat jeszcze sekretarzem urzêdu
za chwilê zostanie wiceburmistrzem

wybór na stanowisko zastępcy
burmistrza. Nowym wiceburmistrzem zostanie dotychczasowy sekretarz gminy Ireneusz Kabat.
(gp)
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15 grudnia
Gra¿yna
Karpowicz
bêdzie
burmistrzem
(WĘGORZYNO) Nowo wybrana burmistrz zostanie zaprzysiężona na stanowisko prawdopodobnie 15 grudnia o godzinie
14:00, podczas zaplanowanej na
ten dzień sesji rady.
Ustępujący juz burmistrz na
objecie stanowiska czekał 26 dni
od momentu wyboru.
(gp)
REKLAMA
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Gaz w Resku cd.

OGRZEWANIE
NA KREDYT

(RESKO) Kwestia zmiany
ogrzewania w reskich blokach
„Jutrzenki” nadal pozostaje
nierozstrzygnięta. W ubiegłym
tygodniu zarząd spółdzielni
przeprowadził konsultacje
wśród mieszkańców budynków
przy ulicy Prusa, dotyczące
warunków mającego być zaciągniętego w przyszłości kredytu
na termomodernizację. Zarząd
uzależnia realizację podjętej 26
czerwca uchwały od zdania
mieszkańców.
- To gra na zwłokę – twierdzi jeden z chcących zachować
anonimowość mieszkańców –
Tutaj to jest już trzecia tego
typu „ankieta” i w tej sprawie w
dalszym ciągu nie dzieje się nic.
W czasie spotkań z mieszkańcami pojawiły się również
głosy o błędach w samej uchwale. Zarzuty te dotyczą braku
konkretnego zapisu o ogrzewaniu etażowym, którego jeszcze
w czerwcu domagała się większość mieszkańców oraz braku
konkretnego zapisu w uchwale.
Poprosiliśmy zarząd spółdzielni o ustosunkowanie się do
sformułowanych na spotkaniach wątpliwości.
- W dniach 21-23.11.2006r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie
zorganizował spotkania z
mieszkańcami budynków przy
ul. B. Prusa w Resku.
Celem spotkań było przekazanie mieszkańcom materiałów, w których Zarząd zamieścił informacje dotyczące przewidywanego zarysu kosztów
inwestycji oraz przedstawił
warunki kredytu, tj. okres jego
spłaty oraz prognozowane odsetki i inne koszty związane z
obsługą kredytu.
Uchwała ZPCz z dnia
23.06.2006r. została przekazana do realizacji Zarządowi.
Uchwała ta precyzyjnie określa
formę zmiany sposobu ogrzewania – ze źródła zewnętrznego
na ogrzewanie indywidualne
REKLAMA

(zgodnie ze słownikiem wyrazów obcych oznacza to „właściwe tylko danej jednostce;
osobiste; jednostkowe; osobnicze; odrębne; swoiste”), jednoznacznie wskazuje również formę zabezpieczenia kredytu –
zabezpieczenie hipoteką, czyli
za jego spłatę odpowiedzialne
będą osoby posiadające tytuł
prawny do lokali w budynkach
przy ul. B. Prusa.
Działając zgodnie z prawem
(Ustawa o Spółdzielniach
Mieszkaniowych art. 6 pkt 4),
aby zrealizować tę uchwałę i
uzyskać kredyt hipoteczny,
potrzebna jest zgoda 50% + 1
osób posiadających tytuły
prawne do lokali w danej nieruchomości.
W związku z tym, mieszkańcy otrzymali oświadczenia opracowane przez Zarząd,
w których mieli wyrazić bądź
nie wyrazić zgody na zaciągnięcie kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomościach, gdyż to od ich decyzji
zależeć będzie dalsza realizacja Uchwały.
Poprosiliśmy mieszkańców o zwrot oświadczeń w
terminie 7 dni. O ich wynikach jeszcze nie możemy
Państwa
poinformować,
gdyż nie wszystkie oświadczenia wpłynęły do Spółdzielni . – odpowiedział nam
zarząd Jutrzenki.
(gp)

tygodnik łobeski 5.12.2006 r.

Osmêdusze w koœciele

(RADOWO MAŁE) Widowisko poetyckie przygotowywane na Wszystkich
Świętych miało odbyć się
na cmentarzu. Plany pokrzyżował deszcz. Wystawiono je więc w Dniu
Niepodległości w radowskim kościele.
Osmędusze to spektakl poetycki oparty na tekście Mirona Białoszewskiego, opowiadający o błąkających się duszach i
miłości, która przywraca do
życia. Przygotowany na zaduszki, miał być przedstawiony na cmentarzu, ale deszcz pokrzyżował plany. Odbył się w
kościele, 11 listopada. Ksiądz
Grzegorz Kalamarz cieszył się
z roli gospodarza. Pomagał,
ustawiał ławki.
Ludzie siedzieli w półmroku i oglądali spektakl przygotowany przez gimnazjalistów
pod okiem młodej polonistki
Anny Kowalewskiej. Muzykę
zagrali weterani łobeskiej orkiestry. Przejmująco zabrzmiał, w
murach kościoła, dźwięk trąbki
Dariusza Ledziona. Powinien

brzmieć częściej. Odsyła w inne
wymiary. To wszystko co się tu
przez chwilę dzieje jest z innego wymiaru. Też powinno dziać
się częściej. Młodzi radowianie są spragnieni kultury. Z

Ścieki do Regi cd.
(ŁOBEZ) Kilka tygodni
temu na sprawę wylewania
ścieków do Regi z terenu dawnego TOS – u zwróciła nam
uwagę jedna z mieszkanek
Łobza. Po ukazaniu się na
naszych łamach artykułu,
poświęconego dziwnym
urządzeniom kanalizacyjnym, sprawą tą zajął się powiatowy Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Go-

spodarki Nieruchomościami.
Pracownicy wydziału na podstawie przedstawionej im dokumentacji stwierdzili, że oba
znajdujące się tam zakłady pobierają więcej wody niż wydalają ścieków. Wobec możliwości
wyciekania ścieków do Regi
wydział zobowiązał oba zakłady do zabezpieczenia zbiorników odpływowych, a wyniki
kontroli z prośbą o interwencję

przesłał do burmistrza Łobza.
Jeden z istniejących tam zakładów zaślepił otwór odpływowy betonowego zbiornika,
znajdującego się na tyłach zakładu i przeprowadził inwentaryzację instalacji wodno – kanalizacyjnej.
Drugi zakład do końca grudnia ma czas na zastosowanie się
do zaleceń wydziału. Wyciągnięcie ewentualnych konse-

takim wejściem w życie codzienne wioski. Pani Anna Kowalewska znakomicie to wyczuła i zrobiła spektakl z młodymi
ludźmi. Oby wytrwała w swoim
zapale. Kazimierz Rynkiewicz

kwencji i faktyczne zabezpieczenie rzeki przed ściekami pozostaje w gestii gminy.
Cała sprawa mogła ujrzeć światło dzienne o wiele wcześniej. Co kwartał
bowiem PWiK przedstawia
burmistrzowi bilans dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Jak
widać nikt nie czytał go
zbyt wnikliwie.
(gp)

tygodnik łobeski 5.12.2006 r.

Sesja w Dobrej

Radni wybior¹ komisje

(DOBRA) Dzisiaj w Dobrej w budynku Biblioteki Miejskiej o godzinie 16:00 odbędzie się druga sesja rady miejskiej.
Radni wybiorą spośród siebie członków pięciu komisji,
wyznaczą delegatów gminy do Zgromadzenia Celowego
Związku Gmin R – XXI i dokonają zmian w budżecie. (r)

Wyrok
Sygn. akt II K 567/06 Ds. 1060/D
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 08 listopada
2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 08.11.2006
r. sprawy

Tadeusza Karkuszewskiego
s. Tadeusza i Heleny z d. Grabarczyk, ur. 31 października 1960
r. w Resku; oskarżonego o to, że: w dniu 4 września 2006 r. w
Łobzie kierował samochodem osobowym marki Volkswagen
Golf nr rej. SCH 9376, po ulicy Niepodległości, znajdując się
w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 1,17
mg/dm sześc. alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn
z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Tadeusza Karkuszewskiego uznaje
za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za
to na podstawie art. 178 a par. 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych
ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu)
złotych;
II. na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Fundacji Edukacji i Techniki Ratownictwa
„EDURA” w Warszawie świadczenie pieniężne w kwocie
50 (pięćdziesiąt) złotych;
IV. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
V. na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskarżonego zakazu prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 04 września 2006 r.
VI. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych –
(jed. Tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza
od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu
i wymierza mu opłatę w kwocie 60 (sześćdziesiąt) złotych.
REKLAMA
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Miecz Ziobry nad Wêgorzynem – ci¹g dalszy

PROKURATURA
POSTAWI£A ZARZUTY
BURMISTRZ WÊGORZYNA
I JEJ BY£EMU ZASTÊPCY
(WĘGORZYNO) To czego nie była w stanie zrobić
przez dwa lata łobeska prokuratura, w dwa miesiące
zrobiła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.
Miesiąc temu napisaliśmy,
że ręka Ziobry zawisła nad
Węgorzynem. Dzisiaj możemy
powiedzieć, że w tej ręce pojawił się miecz sprawiedliwości.
Była burmistrz Grażyna Karpowicz (i wybrana ponownie na
obecną kadencję), sprawująca
władzę w gminie Węgorzyno w
kadencji 1998-2002 zasłynęła z
tego, że w wyniku przeprowadzonych wtedy operacji zabudowane działki w Runowie Pomorskim (obręb Połchowo) trafiły do prywatnych spółek
Mont Stal i Bioetanol. Władze,
które objęły po niej rządy w
kadencji 2002-2006 uznały, że
było to klasyczne „przewłaszczenie” i skierowały wnioski,
również w innych sprawach, do
Prokuratury Rejonowej w
Łobzie, zawiadamiając o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ta umarzała je, a władze
składały zażalenia do Prokuratury Okręgowej. Ta cofała
wnioski do ponownego rozpatrzenia, a w Łobzie ponownie
były umarzane. W końcu władze Węgorzyna zainteresowały
sprawą senatora Jacka Sauka,
który w tej sprawie złożył

oświadczenie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Odpowiedział mu zastępca
Prokuratora Generalnego Jerzy
Engelking, który poinformował, że sprawę „węgorzyńską”
polecono nadzorowi Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.
Od tego czasu śledztwo nabrało
przyspieszenia.
Toczące sie w V Wydziale
Karnym prace zostały sfinalizowane pod koniec ubiegłego
miesiąca postawieniem zarzutów czterem osobom: burmistrz
Węgorzyna w kadencji 1998 –
2002, jej zastępcy, pełnomocnik gminy odpowiedzialnej za
przejęcie nieruchomości przez
prywatną spółkę i jednemu z lokalnych biznesmenów.
22 listopada prokuratura
przedstawiła zarzuty Andrzejowi P. - zastępcy ówczesnej
burmistrz, Annie O. - pełnomocnik gminy i przedsiębiorcy
Mariuszowi S.
Andrzejowi P. i Annie O.
przedstawiono zarzut z artykułu 18 w związku z art. 296
kodeksu karnego o popełnienie
przestępstwa poprzez przekazanie mienia należącego do gmi-

ny firmie Bioetanol, co naraziło
gminę na straty związane z
wypłatą odszkodowania dla
ANR. Mieli się oni przyczynić
do odstąpienia działki w Połchowie, wiedząc, że przez 10
lat nie może być ona sprzedana,
bądź przekazana na inne cele,
niż komunalne. Mariuszowi S.
postawiono zarzut prowadzenia prac budowlanych bez pozwolenia. Za przeprowadzone
przez oskarżonego prace oświetleniowe odpowiadał również
wiceburmistrz Andrzej P., któremu również postawiono taki
sam zarzut. Cała trójka nie zgadza się z zarzutami.
29 listopada prokurator
postawił zarzut byłej (i obecnej) burmistrz Grażynie K.
Zarzut ten dotyczy, tak jak w
przypadku jej zastępcy Andrzeja P., udziału w przekazaniu działki w Połchowie prywatnej spółce.
- Podejrzana odmówiła odniesienia się do zarzutów. - powiedziała nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej
Małgorzata Wojciechowicz.
Wobec wszystkich podejrzanych prokuratura zastosowała środek zabezpieczający w
postaci zabezpieczenia majątkowego i zakazu wyjazdu poza
teren kraju. Sprawy mają
wkrótce trafić do sądu. (gp)
Czytaj strona 10-11
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WÊGORZYNO

KALENDARIUM DZIA£AÑ W SPRAWIE
MONT – STALU I BIOETANOLU
W czasie kampanii wyborczej Komitet Wyborczy
Wyborców „Powiat, Gmina – Wspólna Sprawa”, wraz
z panią Grażyną Karpowicz – kandydatką tegoż Komitetu na stanowisko burmistrza Węgorzyna, publikuje materiały wyborcze, w których próbuje podważyć wiarygodność radnych Rady Miejskiej, wymienionych z imienia i nazwiska. Komitet zarzuca radnym kadencji 2002 – 2006, że byli niechętni inwestycji planowanej przez spółkę BIOETANOL.
W tej sytuacji czuję się zmuszony do tego by
podać do publicznej wiadomości wszystkie fakty,
dotyczące obrotu obiektami po byłej suszarni zboża
w Runowie Pomorskim, przejętej w 1999 roku przez
gminę Węgorzyno od Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa.
Decyzje, jakie w tej sprawie podejmowała ówczesna burmistrz Węgorzyna, pani Grażyna Karpowicz oraz ówczesna Rada Miejska przyniosły swoje
negatywne konsekwencje w latach 2003 – 2006. Po
pierwsze, już samo nieodpłatne przejęcie przez
gminę nieruchomości od Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa, z oczywistym zamiarem wyprowadzenia jej do prywatnej spółki, było działaniem wysoce nierozważnym i niegospodarnym, bowiem w
świetle obowiązujących przepisów i podpisanej
przez burmistrz Grażynę Karpowicz umowy nieodpłatnego przejęcia suszarni i zbycie tej nieruchomości groziło koniecznością zapłaty AWRSP równowartości przejętego majątku. A zatem decyzje podejmowane były z pełną świadomością co do przyszłych
konsekwencji grożących gminie. Ponadto, zbywając
tę nieruchomość w 1999 roku na rzecz spółki MONTSTAL, Zarząd Gminy był w posiadaniu dwóch opinii

prawnych, dwu różnych kancelarii prawnych, w których jasno napisane było, iż konsekwencją zbycia
nieruchomości może być konieczność zapłaty na
rzecz AWRSP równowartości zbywanego majątku.
Przedsiębiorców bezwzględnie należy wspierać,
ale na gruncie obowiązującego prawa oraz z zachowaniem zasady równości każdego podmiotu wobec
prawa. Nie do przyjęcia jest sposób polegający na
nieodpłatnym przejęciu przez gminę majątku
skarbu państwa, a następnie nieodpłatnym przekazaniu go spółce prywatnej jako udziałów gminy,
a w szczególności, gdy udziałowcami tej spółki są
między innymi członkowie Zarządu Gminy. Tak
było w przypadku Bioetanolu. Zarząd Gminy Węgorzyno w składzie: Grażyna Karpowicz – przewodnicząca, Andrzej Popiołek – zastępca przewodniczącej, Krasnodębska Jadwiga – członek i
Kuźmiński Franciszek – członek, przekazał w formie udziałów gminy spółce BIOETANOL nieruchomość o wartości 152.500 zł. Współwłaścicielami
spółki BIOETANOL były osoby prywatne, a wśród
nich członkowie Zarządu Gminy Węgorzyno: Grażyna Karpowicz, Andrzej Popiołek i Franciszek
Kuźmiński. Jak zatem w tej sytuacji można mówić
o bezstronności i nadrzędności interesu gminy przy
podejmowaniu decyzji przez Zarząd Gminy, skoro
majątek gminy przekazuje się spółce, w której członkowie Zarządu Gminy mają prywatne udziały?
Konsekwencją takiego działania Zarządu Grażyny
Karpowicz jest zapłacone dla Agencji Nieruchomości Rolnych odszkodowanie w wysokości 491.500 zł.
Stanisław Konarski Burmistrz Węgorzyna
(tekst pochodzi ze strony internetowej UMiG Węgorzyno)
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SPÓŁKA BUD-DOM,
a następnie MONT - STAL
28 stycznia1999r. Rada Miejska
wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie
nieruchomości w Runowie Pom. od
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP).
23 lutego 1999r. Dyrektor AWRSP
w Szczecinie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie nieruchomości z
zastrzeżeniem, że w razie sprzedaży
lub przeznaczenia na inny cel, Agencji
przysługuje zwrot równowartości.
12 marca 1999r. Rada Miejska w
Węgorzynie utworzyła gminną spółkę
pod nazwą BUD-DOM.
15 marca 1999r. Gmina Węgorzyno nabyła nieodpłatnie od AWRSP własność nieruchomości w Runowie Pom.
w celu produkcji elementów budowlanych dla potrzeb komunalnego budownictwa mieszkaniowego. Wartość nabytych nieruchomości wraz z urządzeniami i infrastrukturą wynosiła
930.366 zł.
26 kwietnia 1999r. Zarząd Gminy
zawarł porozumienie z Zarządem Spółki MONT-STAL w Policach, w którym
gmina zobowiązuje się do sprzedaży
90% udziałów ze spółki BUD-DOM na
rzecz Spółki MONT STAL, za kwotę
247.021 zł, płatną w 9 rocznych ratach.
Wyjaśnienie: Zarząd Gminy nie miał
prawa do zawarcia takiego porozumienia. W dniu 26 kwietnia 1999r, gminna
spółka BUD – DOM nie dysponowała
jeszcze takimi udziałami, ponieważ dopiero 29 kwietnia 1999r. Rada Miejska
podjęła uchwałę w tej sprawie, a akt
notarialny zawarty został w dniu 5 maja
1999r. Ponadto Zarząd Gminy mógł
zawrzeć porozumienie tylko na podsta-

tygodnik łobeski 5.12.2006 r.
wie upoważnienia udzielonego przez
Radę Miejską. Rada Miejska w Węgorzynie decyzję w tej sprawie podjęła dopiero 31 sierpnia 1999r.
29 kwietnia1999r. Rada Miejska
wyraziła zgodę na przekazanie spółce
BUD-DOM nieruchomości o wartości 274.470 zł, jako wkładu niepieniężnego (aportu).
05 maja 1999r aktem notarialnym
została utworzona gminna spółka z
o.o. pod nazwą BUD-DOM, której
kapitał zakładowy wynosił 275.000
zł. Spółkę reprezentował zarząd w
spólni: Grażyna Karpowicz – prezes,
Andrzej Popiołek, Jadwiga Krasnodębska i wspólników Franciszek Kuźmiński jako członkowie zarządu.
10 lipca 1999r. Rada Miejska podejmuje uchwałę o zmianie wartości
nieruchomości stanowiącej udział gminy w spółce, z kwoty 274.470 zł na
320.000 zł. Sąd Rejestrowy odmówił
wpisu tej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego jako niezgodnej z
prawem.
03 sierpnia 1999r. Zarząd Spółki
MONT-STAL i Zarząd Gminy zmieniają treść porozumienia z dnia
26.04.1999r, podwyższając cenę
sprzedaży 90% udziałów na kwotę
288.000 zł.
31 sierpnia 1999r. Rada Miejska
wyraziła zgodę na zbycie 90% kapitału
zakładowego Spółki BUD-DOM na
rzecz Spółki MONT-STAL.
17 listopada 1999r. radca prawny
Roman Janił sporządził opinię prawną
w sprawie zbycia udziałów, w której
zawarł stwierdzenie, że „(…) Należy
przy tym zauważyć, że zastrzeżenie
sprzedaży wynikające z §4 aktu wspólników rodzi skutki w postaci zwrotu dla
zbywcy równowartości za przeniesioną
na Gminę wspólników (…)”.
19 listopada 1999r. aktem notarialnym sporządzonym w Policach
Gmina Węgorzyno przenosi własność zabudowanej działki nr 1/6 o
pow.2,5862 ha o wartości 275.000 zł
na rzecz Spółki BUD-DOM.
24 listopada 1999r. Zgromadzenie
wspólników Spółki BUD-DOM podejmuje uchwałę w sprawie zezwolenia na
zbycie 247 udziałów za cenę 288.000 zł.
30 listopada 1999r. Kancelaria
Radcy Prawnego Krzysztofa Judek
wydaje opinię prawną w sprawie zbycia udziałów, w której stwierdza (podobnie jak mec. Roman Janił), „(…) iż
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa może wystąpić z żądaniem zapłaty
wartości nieruchomości nieodpłatnie
przekazanej w marcu gminie”.
03 grudnia 1999r. Zarząd Gminy
Węgorzyno zawarł z Zarządem Spółki
MONT – STAL umowę o zbyciu 247
udziałów w spółce BUD-DOM na
rzecz Spółki MONT-STAL za cenę
288.000 zł.
Komentarz: Pomimo posiadanych opinii prawnych dotyczących skutków zbycia udziałów Zarząd Gminy z
pełną świadomością sprzedał udziały
gminy w spółce BUD – DOM na rzecz
spółki MONT – STAL.
18 lipca 2002r. Zarząd Gminy
upoważnia burmistrz Grażynę Karpowicz, by w sądowym postępowaniu układowym umorzyć Spółce
MONT – STAL należność wobec
gminy w kwocie 156.628,38 zł.
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II. SPÓŁKA „BIOETANOL”
23 lipca 2002r. sporządzono operat szacowania nieruchomości zabudowanej (dz. nr 1/7, o pow. 0,8707 ha) w
Runowie Pom.
30 lipca 2002r. Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do
spółki z o.o. „Bioetanol” i wyraża zgodę na wniesienie do niej wkładu niepieniężnego w postaci zabudowanej działki nr 1/7 w Runowie Pom., o pow.
0,8707, o wartości 152.710 zł.
14 sierpnia 2002r. aktem notarialnym została zawarta umowa spółki z
o.o. „Bioetanol”
28 sierpnia 2002r. Gmina Węgorzyno aktem notarialnym przeniosła
własność zabudowanej działki nr 1/7 o
pow. 0,8707 ha na rzecz Spółki z o.o.
„Bioetanol” jako pokrycie wkładu niepieniężnego.
01 października 2002r. Zarząd
Gminy zawarł z Zarządem Spółki „Bioetanol” umowę użyczenia (prawo nieodpłatnego użytkowania) na działki od
1/8 do 1/15 i od 1/17 do 1/21 oraz na 2/
1, 4/8 i 9 w Runowie Pomorskim, o
łącznej pow.14,8031 ha, na okres 3 lat,
na cele produkcyjno handlowe.
16 czerwca 2003 r. Zarząd Spółki
„Bioetanol” składa wniosek o wydzierżawienie na 15 lat działek nr 1/17, 1/18,
1/19,1/20 i 1/21 o pow.4,4544 ha, od dnia
01.07.2003r, za odpłatnością w wysokości 100 zł/1ha za rok dzierżawy, bez
prawa do wypowiedzenia, nie naliczania
innych kosztów dla spółki, o „odrolnienie” tych gruntów, o jej kupno po paru
latach dzierżawy. Jednocześnie w piśmie
tym zawarte zostało ultimatum następującej treści: „nie załatwienie ostateczne
spraw związanych z odrolnieniem w/w
działek oraz umowy dzierżawy do dnia
30 czerwca 2003r spowoduje rezygnację
Spółki „Bioetanol” z dalszej działalności na terenie gminy Węgorzyno”
23 czerwca 2003r. Burmistrz Węgorzyna udziela odpowiedzi, że wydzierżawienie wnioskowanych nieruchomości od dnia 01.07.2003r., w świetle obowiązujących przepisów, jest niemożliwe, pod rygorem nieważności ewentualnej umowy. W tym samym piśmie, burmistrz ponownie (w przeprowadzonej
miesiąc wcześniej rozmowie informował
już przedstawicieli „Bioetanolu” o nie
istnieniu takiego problemu) potwierdza
nie istnienie problemu „odrolnienia”,
powołując się przy tym na pismo Starosty Łobeskiego z dnia 05.06.2003r, w
którym stwierdzono, że dla przedmiotowych nieruchomości nie jest wymagana decyzja zezwalająca na wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej.
Wyjaśnienie: W przypadku gruntów rolnych wyższych klas bonitacyjnych wymagana jest decyzja organu wyrażająca zgodę na wyłączenie gruntów
produkcji rolnej (odrolnienie) tychże
gruntów, co wiąże się z koniecznością
ponoszenia stosownych opłat. W przypadku gruntów w Runowie, ze względu
na niską jakość gruntów, decyzja taka
nie jest wymagana i nie ma też konieczności ponoszenia opłat.
25 czerwca 2003r. Zarząd Spółki
Bioetanol składa wniosek o podjęcie
przez Radę Miejską decyzji o zmianie
obowiązującej w gminie stawki czynszu za dzierżawę gruntu, z kwoty
3,25zł do 0,01zł za 1mkw. rocznie.

WÊGORZYNO
27 czerwca 2003r. Rada Miejska
wyraża zgodę na wydzierżawienie
działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21
na okres 15 lat oraz obniżenie, w ciągu
pierwszych 4 lat, czynszu dzierżawnego do 100 zł za 1 ha rocznie.
04 lipca 2003r. spotkanie przedstawicieli Gminy i Bioetanolu przy udziale radców prawnych obu stron, na którym przedstawiono projekt umowy
dzierżawy i porozumienie o rozwiązaniu umowy użyczenia.
Wyjaśnienia:
1.Zarząd Spółki Bioetanol nie był w
stanie podpisać umowy ze względu na
jego niekompletność. Skład Zarządu
Bioetanolu został uzupełniony podczas
Walnego Zgromadzenia w dniu 10 lipca
2003r.
2. Za radą reprezentantów gminy i za porozumieniem stron rozwiązana została umowa z dnia 1 października 2002r., ponieważ nieodpłatne użyczenie na 3 lata, w istocie
rzeczy było udzieleniem Spółce pomocy
publicznej
w
kwocie
1.820.426zł (14,8031ha, czyli
148.031mkw. x czynsz dzierżawny
za 1mkw. obowiązujący w kolejnych
latach), a w przypadku niewykorzystania jej zgodnie z celem zapisanym
w umowie gminie przysługiwało
roszczenie w tej kwocie. A zatem ten
rodzaj umowy był poważnym zagrożeniem dla Spółki Bioetanol.
15 lipca 2003r. przesłanie do Bioetanolu kolejnego projektu umowy,
uwzględniającego poprawki wynikające z uzgodnień przeprowadzonych w
dniu 4 lipca.
16 lipca 2003r zawarcie umowy
dzierżawy na okres 15 lat, na warunkach satysfakcjonujących Zarząd
Spółki Bioetanol. Umowa wchodzi
w życie z dniem 25.07.2003r. i zawiera zobowiązanie Gminy do przeniesienia prawa własności tych nieruchomości w formie bezprzetargowej, pod warunkiem, że zostaną one
zabudowane przez dzierżawcę na
podstawie pozwolenia na budowę.
Czynsz roczny ustalono w kwocie
541,73 zł.
04 sierpnia 2003r wniosek Bioetanolu zawierający wariantowe propozycje zmiany umowy z dnia 16 lipca,
ze względu na fakt, iż dla banku kredytującego inwestycję, umowa dzierżawy nie jest wystarczającym tytułem
władania gruntem. Zarząd Bioetanolu
zaproponował:
- kupno gruntu za „symboliczną
złotówkę”;
lub
- wyrażenie przez gminę zgody na
dokonanie przez Bank wpisu hipoteki
na wydzierżawionej nieruchomości.
08 sierpnia 2003r. Burmistrz pisemnie poinformował Spółkę o braku
podstaw prawnych do zbycia nieruchomości za symboliczną złotówkę,
oraz, że może ono nastąpić jedynie w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy. Odmówiono również zgody na hipoteczne obciążenie dzierżawionych nieruchomości, będące w istocie poręczeniem majątkowym udzielonym prywatnej firmie przez gminę. Zaproponowano nabycie nieruchomości w formie oddania w wieczyste użytkowanie oraz obciążenie hipoteką własnych nieruchomości.

22 września 2003r. Zarząd „Bioetanolu” występuje z wnioskiem by działki
o nr od 1/17 do 1/20 w Runowie Pomorskim gmina wniosła aportem do spółki.
24 września 2003r odbyło się spotkanie burmistrza i członków obu Komisji Rady Miejskiej z Zarządem Spółki Bioetanol, w sprawie zbycia nieruchomości w formie użytkowania wieczystego. Ustalono:
- podjęcie przez Radę Miejska
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w użytkowanie wieczyste
działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 o pow.
4,4404 ha;
- podjęcie przez Radę Miejska
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
obniżenie wysokości pierwszej opłaty
rocznej z 25 na 15% (dopuszczalne
prawnie minimum);
- zobowiązanie burmistrza do ustanowienia w akcie notarialnym terminów do rozpoczęcia budowy (2 lata) i
do jej zakończenia ( kolejne 2 lata) pod
warunkiem wykorzystania nieruchomości wyłącznie pod budowę i eksploatację zakładów przetwórstwa produktów roślinnych rolnictwa.
26 września 2003r. Rada Miejska
jednogłośnie przyjmuje uchwały o treści uzgodnionej z Zarządem Bioetanolu
w dniu w 4 września.
W związku z powyższym:
Burmistrz podał do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
(wymóg ustawowy).
Burmistrz wydał zarządzenie w
sprawie ustalenia formy i warunków
przetargu.
Burmistrz wystosował pismo do
Bioetanolu informujące o treści Uchwały Rady Miejskiej, oraz o wyznaczeniu
terminu przetargu na dzień 21.10.2003r.,
a także o wstępnie ustalonym terminie
zawarcia
aktu
notarialnego
(21.10.2003r., godz. 15.00).
Komentarz: W świetle powyższych
faktów nieprawdziwe są zarzuty KWW
„Powiat, Gmina – Wspólna Sprawa”, że
radni byli niechętni inwestycji Bioetanolu.
Radni jedynie nie wyrażali zgody na
sprzedaż nieruchomości za „symboliczną złotówkę”.
04 października 2003r. Ogłoszenie
Burmistrza o terminie I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w wieczyste użytkowanie działek nr 1/17, 1/
18, 1/19, 1/20 w Runowie Pomorskim.
14 października 2003r. wpłata
wadium przez Bioetanol na przetarg.
18 października 2003r. Walne
Zgromadzenie Spółki Bioetanol nie
udziela zgody na nabycie nieruchomości.
20 października 2003r. Bioetanol
składa wniosek o rozwiązaniu w trybie
natychmiastowym umowy dzierżawy
na dz. nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 o
pow.4,4404 ha, zawartej w dniu
16.07.2003r. na okres 15 lat.
21 października 2003r Burmistrz
informuje BIOETANOL, że jednostronne rozwiązanie umowy w tym trybie jest nieskuteczne, albowiem zawarta
ona została na czas określony. Jej rozwiązanie może nastąpić tylko na podstawie porozumienia stron. Dla spełnienia
życzenia spółki proponuje wskazanie
terminu spotkania w celu sporządzenia
i podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy za zgodą stron.
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BIOETANOL
nie przystępuje do przetargu
29 października 2003r. rozwiązanie w całości umowy dzierżawy zawartej 16 lipca, z zapisem „z inicjatywy i
na życzenie dzierżawcy”.
07 stycznia 2004r. Spółka Bioetanol składa wniosek o sprzedaż działki nr
4/8 o pow.0,1477 ha, zabudowanej budynkiem wagi wozowej, za 500 zł.
12 stycznia 2004r. burmistrz informuje Spółkę, iż zbycie wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską, a cena
za jaką nieruchomość może być zbyta
nie może być mniejszą od wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę.
A ponadto Gmina uzyskana kwotę
musi zwrócić ANR.
30 stycznia 2004r. Rada Miejska
wyraża zgodę na zbycie nieruchomości.
19 marca 2004r. pismo informujące
Bioetanol o przedłużeniu procedury
zbycia z uwagi na tragiczną śmierć rzeczoznawcy.
30 marca 2004r. data sporządzenia
operatu szacowania.
5 kwietnia 2004r. data podania do
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży.
30 kwietnia 2004r. ogłoszenie Burmistrza o ustaleniu terminu i warunków
I przetargu.
17 maja 2004r. data wpłaty wadium
przez Bioetanol i p. Stanisława Turka.
21 maja 2004r. termin I przetargu.
Sporządzenie protokołu. Wygrał p. Stanisław Turek. Cena wywoławcza 5.150
zł. Przebicie 60 zł.
Przebieg licytacji: Turek 5.210zł,
Bioetanol 5.270 zł, Turek 5.330zł. Licytacja zakończona.
21 maja 2004r. skarga Bioetanolu
na czynności przeprowadzenia przetargu (uczestnik Komisji opuścił
przetarg).
28 maja 2004 pismo Burmistrza
odrzucające skargę jako bezzasadną.
14 czerwca 2004 Termin zawarcia
aktu notarialnego
ODSZKODOWANIE
DLA
AGENCJI
NIERUCHOMOŚCI
ROLNYCH ZA WYKORZYSTANIE
NIERUCHOMOŚCI W RUNOWIE
POMORSKIM NIEZGODNIE Z CELEM, KTÓRY DEKLAROWAŁA
GMINA
29 marca 2004r. dyrektor delegatury NIK w Szczecinie pisze w skierowanym do burmistrza Węgorzyna
wystąpieniu pokontrolnym, min.:
(…)Działania Zarządu Gminy dotyczące tej nieruchomości podejmowane w latach 1999 – 2002, a polegające
na dysponowaniu majątkiem Skarbu
Państwa, z naruszeniem obowiązujących przepisów i zasad racjonalnej
gospodarki, NIK ocenia negatywnie
– jako nielegalne i niegospodarne.(…)
Październik 2005r. Dyrektor Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych
w Szczecinie wzywa gminę Węgorzyno
do zapłaty odszkodowania za nieruchomość w Runowie Pomorskim z powodu
zadysponowania nią w sposób niezgodny z celem określonym w akcie
darowizny.
Grudzień 2005r. Gmina płaci
ANR odszkodowanie w wysokości
491.500 zł. (BiP UMiG Węgorzyno)
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LAS ROŒNIE, CZAS LECI,
A MYŒLIWI WCI¥¯
ZAPRASZAJ¥ DZIECI…
(RESKO) Współpraca
mojej klasy, IIIA, Gimnazjum
w Resku, z Kołem Łowieckim
“Eskulap” ze Stargardu
Szczecińskiego ma już swoją
dwuletnią historię. Młodzież,
zapraszana przez myśliwych,
brała udział w różnych akcjach i spotkaniach. Zobowiązana miłym przyjęciem
chętnie wiosną sadziła topinambur, wykonywała drobne prace porządkowe wokół
ostoi w Żerzynie, jesienią

sława Kwiatkowskiego podziękowanie za dotychczasową pomoc i zrozumienie.
Zapewniła zgromadzonych
myśliwych o gotowości do
dalszej współpracy. Członkowie koła byli bardzo mile
zaskoczeni niespodziewaną
wizytą. Prezes koła wyraził
nadzieję, że działania ekologiczne myśliwych znajdą
gorących
propagatorów
wśród uczniów, a idea myślistwa będzie się kojarzyła z

zbierała kasztany i żołędzie
na zimowe dokarmianie zwierzyny.
4 listopada odwiedziliśmy myśliwych z okazji ich
dorocznego święta – świętego Huberta. Spotkanie odbyło się w domku myśliwskim w
Żerzynie. Delegacja klasy w
składzie: Klaudia Chechła,
Kamila Wiza, Natalia Wróblewska i Anna Żurawik złożyła na ręce prezesa p. Cze-

mądrą gospodarką łowiecką.
Razem z uczniami mojej
klasy mam nadzieję, że nasza
współpraca będzie się rozwijać i już dziś dziękujemy za to
myśliwym z “Eskulapa”.
Darz Bór!
Elżbieta Kuc
Gimnazjum w Resku
K. Chechła wręcza podziękowanie na ręce prezesa p. Czesława Kwiatkowskiego

Wyrok

tygodnik łobeski 5.12.2006 r.

Fina³ „Bezpiecznego
Przedszkolaka„

(ŁOBEZ) 28 listopadaw przedszkolu nr 1 imienia Krasnala Hałabały odbyło się spotkanie policjantów, dzieci i członków
Stowarzyszenia
Bezpieczny Powiat Łobeski,
kończące roczny program
„Bezpieczny Przedszkolak”. Dzieci zaprezentowały program artystyczny,
pokazując jednocześnie nabyte w ciągu raku umiejętności z zakresu dbania o
bezpieczeństwo własne i
innych. W ciągu minionego
roku programu poznawały
podstawy z zakresu dbania
o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, korzystając z
pomocy
policjantów,
członków stowarzyszenia i
wychowawców.
Na koniec 120 – osobowa grupka dzieci przeszła
ulicami Łobza, bezpiecznie
przechodząc przez pasy.
Dzieci otrzymały również
odblaskowe opaski zakupione przez stowarzyszenie i Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Warta”. (r)

Wyrok

Sygn. akt II K 546/06 Ds. 842/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 08 listopada 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:
SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 08.11.2006 r. sprawy

Sygn. akt II K 538/06 Ds. 815/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 08 listopada 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:
SRR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 08.11.2006 r. sprawy

s. Eugeniusza i Janiny z d. Wijatyk, ur. 24 stycznia 1970 r. w Węgorzynie; oskarżonego
o to, że: w dniu 23 lipca 2006 r. o godz. 18.55 w Resku na ulicy Wojska Polskiego, kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 0,71 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Grzegorza Soroczyńskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karę grzywny
w wysokości 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10
(dziesięciu) złotych;
II. napodstawieart.42par.1ipar.2kkorzekawobecoskarżonegozakazprowadzeniawszelkich
pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973
r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 100 (sto) złotych.

s. Józefa i Wacławy z d. Ryśkiewicz, ur. 08 kwietnia 1951 r. w Grądach; oskarżonego
o to, że: w dniu 22 lipca 2006 r. o godzinie 23.45 w Radsowie Małym, na drodze
publicznej kierował rowerem w stanie nietrzeźwym wyrażającym się 0,45 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Jerzego Lorenta uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu
przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karę grzywny w
wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w
kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r.
o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty
procesu i wymierza mu opłatę 50 (pięćdziesiąt) złotych.

Grzegorza Soroczyñskiego

Jerzego Lorenta

tygodnik łobeski 5.12.2006 r.

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA

Q Sprzedam mieszkanie w Węgorzynie, pow. 57 mkw. (3 pokoje)
podwyrzszony standard. Tel. 508
910 793, 501 960 725.
Q Kupię mieszkanie w Łobzie 4 lub
3 pokoje, I piętro. Tel. 0505 373 703.
Q Firma kupi mieszkania 1,2 i 3
pokojowena terenie Łobza Zadzwoń 091397 43 42 Kom. 0 600
265 547.
Q Kupię mieszkanie - 1,2,3 lub
4 pokoje w Łobzie. Tel. 0 693
543 205.
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

US£UGI
Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

INNE

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

NIERUCHOMOŒCI
QSprzedam dom wolnostojący na
działce o pow. 1000 mkw., Łobez ul.
Sienkiewicza 6. Tel. 608 374 997.
QDo wynajęcia w Łobzie lokal użytkowy 60 mkw. Cena 500 zł/miesiąc.
Tel. 091 397 43 42, 0600 265 547.
QLokal 25 m2 w centrum Łobza wynajme 600 zł. tel. 091 3973940,
0600265547
Q Sprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
QSprzedam działkę budowlaną o
powierzchni 796 mkw. w Resku
przy ul. Sucharskiego. Tel. 091
395 17 45, 602 608 410.

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

US£UGI

QWykonam usługi tokarskie. Tel.
697 429 534.

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.

MOTORYZACJA
QSprzedam Bus Turbo diesel LT
28, rocznik 1994, Opel Kadet Clasic
1.6 benzyna. Cena do uzgodnienia.
Tel. 091 397 31 16.

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.
QKupię owies, owies bezłuskowy,
pszenicę, żyto. Tel. 0693 841 304.

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

TERMINARZ ROZGRYWEK DALP 2006/2007
“ŁAŁ BOYS” Nowogard
“NIEDŹWIADKI” Dobra
LZS Ostrzyca
“GALAKTIKOS” Dobra
“PARASOL” Nowogard
ABC BLOKERSI Dobropole
“DRAGON” Krzemienna
“KOLIBER 44”
“ŻYWCZYK” Bienice

Mecze pkt.
2
6
2
6
1
3
2
3
2
3
2
3
1
0
2
0
2
0

bramki
13:4
7:0
9:1
8:7
7:6
5:9
0:3
2:9
3:15

Wyniki z I rundy - 03.12.2006 r.
“NIEDŹWIADKI” Dobra - “DRAGON” Krzemienna
“KOLIBER 44” - ABC BLOKERSI Dobropole
“ŁAŁ BOYS” Nowogard - “GALAKTIKOS” Dobra
“PARASOL” Nowogard - “ŻYWCZYK” Bienice
“NIEDŹWIADKI” Dobra - “KOLIBER 44”
ABC BLOKERSI Dobropole - “ŁAŁ BOYS” Nowogard
“GALAKTIKOS” Dobra - “PARASOL” Nowogard
LZS OSTRZYCA - “ŻYWCZYK” Bienice
“DRAGON” Krzemienna
LZS Ostrzyca

tygodnik łobeski 5.12.2006 r.

I Otwarty Turniej Bryd¿a Sportowego
o Puchar Prezesa TKKF B³yskawica

Drawszczanie
przed ³obezianami;
bêdzie rewan¿

3:0
2:5
6:4
6:2
4 :0
0:7
4:1
9:1
- pauza
- pauza

Liderzy strzelców:
5 – Marcin Miklas (“ŁAŁ BOYS”)
4 - Wojciech Bonifrowski (“ŁAŁ BOYS”), Damian Padziński (“NIEDŹWIADKI”),
Krzysztof Szkup (“NIEDŹWIADKI”), Marcin Piątkowski (“PARASOL”),
3 – Krzysztof Korol (ABC BLOKERSI), Mateusz Skorodyński (“ŻYWCZYK”), Łukasz Olechnowicz, Daniel Kubski (LZS OSTRZYCA).
TERMINARZ ROZGRYWEK DALP 2006/2007
Termin II - 10.12.2006r.
“KOLIBER 44” - “ŁAŁ BOYS” Nowogard
“PARASOL” Nowogard - LZS Ostrzyca
“ŁAŁ BOYS” Nowogard - “NIEDŹWIADKI” Dobra
“KOLIBER 44” - “DRAGON” Krzemienna
ABC BLOKERSI Dobropole - “ŻYWCZYK” Bienice
“PARASOL” Nowogard - “NIEDŹWIADKI” Dobra
“DRAGON” Krzemienna - LZS Ostrzyca
“ŻYWCZYK” Bienice - “GALAKTIKOS” Dobra
“GALAKTIKOS” Dobra - pauza
ABC BLOKERSI Dobropole – pauza
Termin III - 17.12.2006r.
“NIEDŹWIADKI” Dobra - “ŻYWCZYK” Bienice
“KOLIBER 44” - “GALAKTIKOS” Dobra
LZS Ostrzyca - ABC BLOKERSI Dobropole
“PARASOL” Nowogard - “DRAGON” Krzemienna

10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
12.30
12.55

10.00
10.25
10.50
11.15

“ŁAŁ BOYS” Nowogard - “ŻYWCZYK” Bienice
LZS Ostrzyca - “KOLIBER 44”
“GALAKTIKOS” Dobra - “DRAGON” Krzemienna
“PARASOL” Nowogard - ABC BLOKERSI Dobropole
“NIEDŹWIADKI” Dobra
“ŁAŁ BOYS” Nowogard
Termin IV - 07.01.2007r.

11.40
12.05
12.30
12.55
- pauza
- pauza

“ŁAŁ BOYS” Nowogard - “DRAGON” Krzemienna
“GALAKTIKOS” Dobra - ABC BLOKERSI Dobropole
LZS Ostrzyca - “NIEDŹWIADKI” Dobra
“PARASOL” Nowogard - “KOLIBER 44”
“ŁAŁ BOYS” Nowogard - LZS Ostrzyca
“DRAGON” Krzemienna - ABC BLOKERSI Dobropole
“NIEDŹWIADKI” Dobra - “GALAKTIKOS” Dobra 12.30
“KOLIBER 44” - “ŻYWCZYK” Bienice
“PARASOL” Nowogard
“ŻYWCZYK” Bienice

10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
12.05
12.55
- pauza
- pauza

Termin V - 14.01.2007r.
“DRAGON” Krzemienna - “ŻYWCZYK” Bienice
“NIEDŹWIADKI” Dobra - ABC BLOKERSI Dobropole
“ŁAŁ BOYS” Nowogard - “PARASOL” Nowogard
LZS Ostrzyca - “GALAKTIKOS” Dobra
“KOLIBER 44”

10.00
10.25
10.50
11.15
– pauza.

(ŁOBEZ) W niedzielę, 3 grudnia, w
Łobeskim Domu Kultury odbył się I
Turniej Brydża Sportowego. Organizatorem imprezy było Ognisko TKKF
“Błyskawica” w Łobzie. Udział wzięło
8 par z Łobza, Węgorzyna i Drawska
Pom. Zawody sędziował Krzysztof
Żurek, sędzia ze Złocieńca. Po kilkugodzinnych zmaganiach bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy z Drawska
Pom. - Andrzej Krompiewki i Waldemar
Wileński, którzy zdobyli 101 pkt. Kolejne miejsca zajęli: II - Bogdan Bednarczyk i Marian Czaprowski (94 pkt.), III
- Jan Makowiecki i Władysław Nadkierniczny (91 pkt.), IV - Roman Biernacki i Piotr Kozłowski (86 pkt.). Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki
oraz nagrody rzeczowe. Ponadto w turnieju udział wzięli: Zenon Milewicz i
Ireneusz Milewicz (V m., 84 pkt.),
Adam Chruściel i Zbigniew Druch (VI
m., 83 pkt.), Władysław Kutynia i

Marek Woniak (VII m., 82 pkt.) oraz
Eligiusz Kędzierski i Hieronim Wójtowicz (VIII m.). Warto zwrócić uwagę na
niewielką różnicę punkową pomiędzy
IV a VII miejscem.
Pragnieniem organizatorów jest,
aby impreza rozwijała się i zdobyła
trwałe miejsce w łobeskim kalendarzu
sportowo-kulturalnym. Szkoda, że tak
niewielka grupa zawodników wzięła
udział w zawodach. W imprezie nawet
nie wzięli udziału wszyscy łobescy
brydżyści. Być może to za sprawą
Mistrzostw Świata w Siatkówce odbywających się w tym samym czasie. …
strata tych, którzy nie wzięli udziału w
naszej imprezie.
Organizatorzy dziękują Urzędowi
Miejskiemu za współfinansowanie nagród oraz udostępnienie sali na zawody.
Wszystkim entuzjastów brydża zapraszamy już dziś na drugą edycję turnieju
Adam Kogut
w przyszłym roku.

SPORT

tygodnik łobeski 5.12.2006 r.
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Otwarty Turniej Halowej Pi³ki Siatkowe o Puchar Prezesa TKKF B³yskawica

W £obzie zagrali przed fina³em w Japonii

(ŁOBEZ) W niedzielę mecz w finale MŚ w Japonii grała reprezentacja Polski. Natomiast w sobotę, 2
grudnia 2006r., w hali widowiskowo-sportowej w
Łobzie odbył się Otwarty Turniej Piłki Halowej. Organizatorami imprezy byli Urząd Miejski i Ognisko
TKKF “Błyskawica” w Łobzie. Rozegrano 11 spotkań. Udział wzięły drużyny z Łobza, Szczecina i
Dobrej. Zawody sędziowali Mariusz Włodarz, Mo-

nika Trabszo oraz Marian Szyjka i Andrzej Belina.
Zawody rozgrywano na dwóch boiskach równocześnie. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano
Bartosza Drulę. Zwycięzcy uhonorowani zostali
pamiątkowymi pucharami.
Organizatorzy dziękują pracownikom hali za
przygotowanie obiektu za zawody.
Ze sportowym pozdrowieniem Adam Kogut

Wyniki turnieju:
grupa pierwsza
I - Enterprise Szczecin – kpt. Batek Drula
II - Studenci Szczecin – kpt. Rafał Szyliński
III - Liceum Łobez – Michał Wołoszyn
grupa druga
I - Dobra – kpt. Arkadiusz Siwiński
II - Kamar Szczecin – kpt. Kamil Koprowski
III - Gwiazdy Łobez – kpt. Kamil Duczyński
mecz o V miejsce
Gwiazdy - Liceum 0 : 2
półfinał
Dobra - Studenci - 0 : 2
Kamar - Enterprise - 1 : 2
mecz o III miejsce
Dobra - Kamar 2 : 0
finał - mecz o I miejsce
Studenci – Enterprise 1 :3
Gratulujemy drużynie Enterprise zwycięstwa.

Jesienny Turniej Badmintona

Sukcesy lotkarzy z Be³cznej i £obza

(NAWODNA k. Chojny) Młodzi
badmintoniści reprezentujący UKS
Badmintona w Bełcznej i MKS Olimp
w Łobzie skorzystali ze sportowego
zaproszenia biorąc udział w Jesiennym
Turnieju Badmintona w Nawodnej k.
Chojny, rozgrywanym 26.11.2006 r.
Do tradycji już należy, że podopieczni
Kazimierza Pawelca z każdej imprezy
lotkarzy wracają z sukcesami. Podobnie było w miniony weekend.
Do współzawodnictwa w 6. edycji
Jesiennego Turnieju Badmintona w
małej miejscowości przygranicznej
Nawodna koło Chojny zgłosiło się 82

zawodników z klubów: Relaks Chojna,
UKS Badmintona Bełczna, MKS
Olimp Łobez oraz licznej niemieckiej
ekipy z GTB Schwedt.
Turniej przeprowadzono w 3 grupach wiekowych z podziałem na
dziewczęta i chłopców.
12 – osobowa reprezentacja gminy Łobez spisała się bardzo dobrze.
Łącznie zdobyli 5 miejsc medalowych, w tym dwukrotnie I miejsce.
Tytuły mistrzów Jesiennego Turnieju wywalczyli – Krysia Kielan wśród
młodziczek i Patryk Bernaś wśród
juniorów.

Wyniki zawodników UKS Badmintona Bełczna w kategorii młodzików do lat 13,
dziewczęta:
I m. – Krystyna Kielan, III m. – Agata Kielan, IV m. –Anna Dąbro,
chłopcy:
III m. – Patryk Jachym, IV m. – Tomasz Galczak.
Wyniki zawodników MKS Olimp Łobez w kategorii juniorów do lat 16,
chłopcy:
I m. – Patryk Bernaś, II m. – Marcin Szypułek, IV m.- Wojciech Cierzniak,
V m. – Paweł Afeltowicz,
dziewczęta:
IV m. – Ilona Dąbro, V m. – Dorota Sosnowska.
Teraz działacze sportu badmintonowego pod kierownictwem Kazimierza
Pawelca organizują własną imprezę pn. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego 2006. Turniej odbędzie się 9.11.2006 r. (sobota) o godzinie 10.00 w
szkolnej sali gimnastycznej w Bełcznej.
(ZB)
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Z ¯YCIA POWIATU
Spotkanie Zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku Inwalidów Wojennych

Wydobyæ z kart historii
ludzi i wydarzenia

Dnia 6 listopada 2006 roku odbyło
się wyjazdowe Posiedzenie Plenarne
Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w jednostce wojskowej w Choszcznie. Spotkanie to
odbyło się na zaproszenie dowódcy
tamtejszej jednostki wojskowej pułkownika Andrzeja Kupisa.
W spotkaniu uczestniczyli między
innymi: dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie generał
Andrzej Gwadera, prezydent
Szczecina Marian Jurczyk, płk Andrzej Kupis – d-ca Jednostki Wojskowej w Choszcznie, płk Lech Jakubowski - pełnomocnik wojewody d/
s kombatantów, ppłk Zbigniew Sułkowski - szef sztabu, płk Guszczyński - straż graniczna, ppłk Stanisław
Kimszal - prezez ZIW RP w Szczecinie, mjr Jerzy Błaszkowski – sekretarz Zarządu ZIW RP w Szczecinie,
starosta pow. choszczeńskiego Tadeusz Puczyński, dr Irena Skorynko lekarz medycyny leczący inwalidów
wojennych, mgr Kmetyk - dyrektor
Szpitala Rehabilitacyjnego w
Choszcznie oraz inni zaproszeni goście i wszyscy prezesi Oddziałów
ZIW RP z województwa zachodniopomorskiego.
Początkiem posiedzenia było odśpiewanie hymnu państwowego i
uczczenie minutą ciszy zmarłych
członków inwalidów wojennych od
ostatniego posiedzenia ZIW RP.
Następnie zabiera głos prezes Zarządu Okręgowego ZIW w Szczenienie,
który w bardzo serdecznych słowach
przywitał zebranych. Podziękował
panu płk. Andrzejowi Kupisowi za

gościnność, za serce dla inwalidów, do
których ma wielki szacunek i przyjaźń
za ich walkę w czasie II wojny Światowej, za męstwo i oddanie zdrowia, a
nieraz życia dla Ojczyzny. Następnie
prezes omówił działalność Zarządu
Okręgowego od ostatniego plenarnego
posiedzenia. Stwierdził, że w dalszym
ciągu jest wspaniała współpraca pomiędzy Zarządem Okręgowym a administracją samorządową oraz Oddziałami
ZIW w terenie. Złożył podziękowanie
tym, którzy doceniają zasługi inwalidów wojennych, służą pomocą i poparciem w różnego rodzaju działalności.
Jak zawsze szeroko omówił sprawy nurtujące nasz Związek. Nie ma jak
do tej pory poprawy w zaopatrzeniu w
leki, w lecznicy ustalenie terminów
trwa nawet do roku.
- Przecież jesteśmy w tym wieku, że
możemy tego terminu nie doczekać. powiedział. Poruszył sprawy socjalne
członków. Okrojono bardzo drastycznie zapomogi dla inwalidów wojennych. Przyznawany do tej pory PFK 12 zł na jedną osobę wydaje się być
“żartem” ze strony przyznającego fundusz kombatancki. Poruszył także wiele innych spraw wynikających z codziennej pracy społecznej.
Ponieważ Plenarne Posiedzenie
ZIW wypadało przed zbliżającą się 88
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia.
- Mając na uwadze bogactwo historyczne, możemy dziś wspólnie zastanowić się nad naszą przeszłością, wydobyć z kart historii ludzi i wydarzenia,
które spowodowały, że jesteśmy tu, że

możemy czuć się spadkobiercami
chlubnego dziedzictwa naszych przodków. 88 lat historii Polski, to czas znaczony tysiącami mogił poległych żołnierzy, bojowników o wolność za
świętą sprawę Niepodległości, to wielka danina krwi życia po to, aby Polska
miała swoje godne miejsce wśród Narodów Europy, Narodów Świata - powiedział płk. Kimszal.
W dalszej części wystąpili koledzy Andrzej Cyprus - prezes ZIW z
Myśliborza,Tadeusz Barański - prezes ZIW w Łobzie, płk Henryk Leszczyński - wiceprezes Zarządu Oddziału ZIW Szczecin. Wszyscy zabierający głos w dyskusji ustosunkowali
się do działalności organizacyjnej naszego związku. Stwierdzili, że praca
merytoryczna jest bardzo dobra i
efektywna, co jest to zasługą Zarządu
Okręgowego ZIW Szczecin. Na zakończenie prezes płk Stanisław Kimszal jeszcze raz zabrał głos.
- Dla nas, inwalidów wojennych, dla
ludzi w mundurach, tradycje polskiego
oręża od wieków są źródłem głębokich
patriotycznych treści, których dziedziczenie i popularyzowanie pomaga
kształtować szlachetne postawy inwalidzkie, pobudzać do dalszego wysiłku
dla dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. To dzięki Rodakom, to
dzięki byłym i dzisiejszym żołnierzom
w codziennej nieustającej pracy dla
dobra Ojczyzny, najlepsze wartości
wypisane są na sztandarach “Bóg, Honor i Ojczyzna” i znajdują i potwierdzają w codziennym życiu ponadczasowe treści.
Tadeusz Barański

Wyrok
Sygn. akt II K 533/06 Ds. 1011/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej w składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna
Wesoła, Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 08.11.2006 r. sprawy

Roberta Sêdek
s. Eugeniusza i Marii z d. Zyggiel, ur. 25 grudnia 1978 r. w Nowogardzie; oskarżonego o to, że w dniu 23 sierpnia 2006
r. o godzinie 21.15 w miejscowości Krzemienna gm. Dobra, kierował rowerem, znajdując sie w stanie nietrzeźwym, wyrażającym sie wynikiem 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Roberta Sędek uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie
art. 178 a par. 2 kk wymierza mu karę 1 (jednego0 roku pozbawienia wolności;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk, 72 par. 1 pkt 5 kk i art. 73 par. 1 kk wykonanie orzeczonej
wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 5 (pięciu) lat zobowiązując go do
powstrzymania się od nadużywania alkoholu i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk orzeka wobec oskarżonego kare grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych
ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
IV. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
V. na podstawie art. 49 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 100 (sto) złotych na
rzecz Fundacji i Techniki Ratownictwa „EDURA” w Warszawie;
VI. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
VII.
na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o
opłatach w sprawach karnych – (Jedn. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na
rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych.
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NAPROMILOWANI
(RESKO) 29 listopada o
godz. 3:32 w Resku na ul. W.
Polskiego Dawid P. kierował
samochodem marki Toyota w
stanie po spożyciu alkoholu,
wyrażonym wynikiem 0,4 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
(SMÓLSKO) 30 listopada
o godz. 16:52 w Smólsku Waldemar S. kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażony wynikiem 1
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(ZWIERZYNEK) 30 listopada o godz. 19:20. w Zwierzynku
Marek M. zam. Z., pow. łobeski,
kierował samochodem m-ki Renault będąc w stanie po użyciu
alkoholu, pierwsza próba godz.
19.34. 0,4 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.
(STAROGARD) 30 listopada o godz. 20:30. w Starogardzie
Bogusława M. kierowała rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (1,7‰ alkoholu w wydychanym powietrzu).
(DOBROPOLE – CHOCIWEL) 30 listopada o godz.
21:00 na drodze DobropoleChociwel, gm. Dobra, Mariusz
Ś. kierował samochodem VW
Golf będąc w stanie nietrzeźwości (0,58‰ alkoholu w wydychanym powietrzu).
(MIESZEWO) 1 grudnia o
godz. 17:25 w miejscowości
Mieszewo, Bogusław B. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwym (0,53 mg/l. alkoholu we krwi)
(ŁOBEZ – SULISZEWICE)2 grudnia o godz. 16:30. na
drodze Łobez - Suliszewice,
Adam K. ., kierował rowerem
będąc w stanie nietrzeźwości
odpowiadającemu pierwsza 1,1
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
(WĘGORZYNO) 2 grudnia
o godz. 00:45 na ul. Kościuszki w
Węgorzynie, Łukasz W. kierował samochodem Fiat 126p nie
posiadając uprawnień, bez ważnego ubezpieczenia pojazdu,
znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,6 promila).
(LUBIEŃ GÓRNY – RESKO) 3 grudnia około godz.
16:05 na drodze Lubień Górny Resko, Ewa M. kierowała rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (2,3 promila).
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Je¿d¿¹ z zakazami
(ŁOBEZ) 27 listopada o godz.15:50
w Łobzie na ul. Przyrzecznej, Ryszard
K. kierował samochodem VW Golf
wbrew obowiązującemu wobec niego
zakazowi sądowemu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
(ŁOBEZ) 27 listopada o godz.
16:15 w Łobzie na ul. Przyrzecznej,
Krzysztof K. kierował rowerem wbrew
obowiązującemu wobec niego zakazowi sądowemu prowadzenia pojazdów
mechanicznych i rowerowych.
(WEGORZYNO) 27 listopada
około godz. 23:15 w Węgorzynie na ul.
Grunwaldzkiej, Błażej S. kierował samochodem Opel Kadett pomimo orzeczonego przez sąd zakazu kierowania
pojazdami mechanicznymi.

Manewry
(WĘGORZYNO – ŁOBEZ) 27 listopada roku około godz. 12:20 na drodze K - 20 Węgorzyno - Łobez, kierujący samochodem Ford Marian S. nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi Honda, którego kierowca
Tomasz D. rozpoczął manewr wyprzedzania sam. Ford. Uszkodzeniu
uległy pojazdy.
(ŁOBEZ) 29 listopada około godz.
13:00 w Łobzie przy ul. Obr. Stalingradu Jacek S. wyjeżdżając z parkingu samochodem BMW, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu Jarosławowi P. jadącemu samochodem Opel Astra, w
wyniku czego doszło do zderzenia i
uszkodzenia obu pojazdów.

Kradzie¿ siatki na raty
(RUNOWO POM.) W okresie od
10 do 26 listopada w Runowie Pomorskim z terenu ogrodów działkowych
przy ul. Kolejowej, nieustalony sprawca dokonał kradzieży siatki ogrodzeniowej wartości 150 zł.

Uratowa³a go barierka
(WĘGORZYNO – CHOCIWEL) 27 listopada około godz. 12:20
na drodze Węgorzyno - Chociwel,
Waldemar R. kierując samochodem
VW Passat nie zachował ostrożności
w wyniku czego na łuku drogi zjechał
na pobocze i bokiem pojazdu uderzył
w barierę energochłonną. Uszkodzeniu uległ pojazd.

Kradzie¿ zak³adzie
(ŁOBEZ) Między 27, a 28 listopada w Łobzie przy ul. Waryńskiego na
terenie zakładu Bo-De, nieznany
sprawca z niezamkniętej szafki pracowniczej dokonał kradzieży etui z
dowodem osobistym, prawem jazdy i
dowodem rejestracyjnym samochodu
VW, nalezących do Sławomira S.

Kradzie¿ w szkole
(WĘGORZYNO) 28 listopada
około godz. 10:00 w Węgorzynie przy
ul. Grunwaldzkiej, na terenie Szkoły
Podstawowej nieznany sprawca dokonał kradzieży portfela z 13 zł, należącego do nieletniej Magdaleny C.

(POLICKO) W nocy z 29 na 30 listopada w Policku nieznany sprawca
z budowanego domu Andrzeja D dokonał kradzieży 4 telewizorów, 700 m
przewodu miedzianego, butli gazowej, maszyny do szycia, wartych
łącznie 2 tys. zł.

dokonali włamania do altanki na działce
nr 77, przez zerwanie kłódki zabezpieczającej drzwi wejściowe i skradli opryskiwacz ogrodowy wartości 50 zł.
Cała trójka dokonała także w okresie od 30 listopada do 2 grudnia w
Łobzie przy ul. Armii Krajowej, na terenie ogródków działkowych kradzieży
wanny metalowej wartości 100 zł.

Za szybko

Wypadek na prostej drodze

Wyniós³ pó³ domu
Zderzenie lusterkami
(ŁOBEZ) 28 listopada o godz.
17:15. w Ługowinie Wiesław S. kierując
samochodem VW Passat, nie zachował
należytej ostrożności i przekroczył oś
jezdni w wyniku czego doprowadził do
zderzenie się lusterkami z samochodem
Daewoo kierowanym przez Rafała S.

Maluchem po drzewka
(WĘGORZYNO – SIEDLICE)
29 listopada około godz. 14:50 przy
drodze Węgorzyno - Siedlice nieznany sprawca poruszający się samochodem osobowym Fiat 126p dokonał kradzieży czterech sztuk drzewek wysokości około 60 cm sztuka
wraz z listewkami podtrzymującymi. Straty w kwocie 250 zł poniósł
Zarząd Dróg Powiatowych w
Łobzie.

Ubój z kradzie¿¹
(PODLIPCE) 29 listopada w godz.
1:20 - 4:20 w Podlipcach nieustalony
sprawca z otwartej chlewni dokonał
kradzieży po uprzednim zabiciu maciory o wadze 170 kg, wartej 1.000 zł,
należącej do Józefa K.

Betoniarz
(IGLICE) W okresie od 17 do 27
listopada z terenu pola uprawnego w
pobliżu miejscowości Iglice nieustalony sprawca dokonał kradzieży 3
szt. kręgów betonowych i 1 szt pokrywy betonowej o łącznej wartości
około 1000 zł, działając na szkodę
firmy „SWISSPOLARGO” sp. z.o.o
w Słowikowie.

Zatrzymany w³amywacz
(ŁOBEZ) 30 listopada o godz. 2:55
w Łobzie przy ul. Kraszewskiego Kamil Ś. usiłował dokonać kradzieży z
łamaniem do samochodu marki Renault
Clio, należącego do Marty M. w ten
sposób, że po uprzednim wybiciu szyby bocznej dostał się do wewnątrz. Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na
zatrzymanie przez patrol policji.

Pobili za 10 z³
(ŁOBEZ) 29 listopada około godz.
21 w Łobzie na ul. Kościuszki Michał P.
lat 18 z nieznanymi osobami pobił i
okradł Jana B. Sprawcy zabrali poszkodowanemu 10 zł.

Nieletni z³omiarze
(LUBIEŃ GÓRNY) W okresie 1
sierpnia do 29 listopada w Lubieniu
Górnym trzej nieletni Kamil M., Mateusz S., Jan Ś., działając wspólnie i w
porozumieniu, dokonali kradzieży
złomu, wartego ponad 250 zł, działając na szkodę Agencji Nieruchomości
Rolnych w Szczecinie.

(ŁOBEZ) 1 grudnia o godz. 13:50
w Łobzie na ul. Niepodległości, kierujący samochodem osobowym VW
Szymon K. nie dostosował prędkości
do panujących warunków na drodze i
najechał na tył zwalniającego przed
skrzyżowaniem samochodu Renault,
którym kierował Bogusław C. Uszkodzeniu uległy oba pojazdy.

Dzia³kowi rabusie

(SIEDLICE – BORKOWO WIELKIE) 2 grudnia około godz. 12:00 na
drodze Siedlice - Borkowo Wielkie,
Dariusz J., kierując samochodem Citroen nie zachował należytej ostrożności i
na prostym odcinku drogi zjechał na
lewe pobocze do przydrożnego rowu.
W wyniku zdarzenia obrażeń ciała w
postaci ogólnych potłuczeń doznała
pasażerka Agnieszka J., która została
przewieziona do szpitala w Resku.

(ŁOBEZ) W okresie od 26 listopada
do 2 grudnia w Łobzie przy Armii Krajowej na terenie ogródków działkowych, Elżbieta S. lat 18 wraz z dwoma
nieletnimi: Piotrem S. oraz Sebastianem
N. dokonała włamania do pomieszczenia gospodarczego i skradła taczkę,
wartości 60 zł. Wymienieni sprawcy

(SIEDLICE – MIESZEWO) 2
grudnia około godz. 9:00. na drodze Siedlice - Mieszewo niezidentyfikowany
pojazd zajechał drogę Aldonie S. kierującej samochodem Opel Corsa, w wyniku czego samochód wjechał do przydrożnego rowu i uległ uszkodzeniu.

Wyrok
Sygn. akt II K 540/06 Ds. 764/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 08 listopada 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29.08.2006 r. sprawy

Leona £ukaszewskiego
s. Adama i Bronisławy z d. Marchewka, ur. 12 stycznia 1947 r. w
miejscowości Blinów; oskarżonego o to, że: w dniu 8 lipca 2006 r.
o godz. 19.55 na drodze publicznej w Wojtaszycach, gm. Dobra,
kierował rowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 0,77 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Leona Łukaszewskiego uznaje za winnego
popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art.
178 a par. 2 kk w zw. z art. 34 kk i art. 35 par. 1 kk wymierza mu
karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując
go do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrej w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i
rowerów na okres 3 (trzech) lat;
III.
na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w prasie lokalnej;
IV.na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ust. 2
ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
– (Jed. tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza
od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych.
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REKLAMA

HUMOR
TYGODNIA
Szatnia w łaźni. Na wieszakach wiszą ubrania.
W pewnym momencie w jednym z nich dzwoni
telefon komórkowy. Rozbierający się obok mężczyzna wyciąga komórkę:
- Cześć kochanie, o co chodzi? (...)
- A ile to futro kosztuje? 5000? Trochę drogo, ale,
dobrze, kup sobie.
Po zakończeniu rozmowy facet bierze komórkę i
wchodzi do pomieszczenia łaźni. Już od drzwi
wola:
- Chłopaki, czyj to telefon?

Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta:
- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel!
- Co się stało? Napadli go?
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował...

Młody nauczyciel i stary idą razem na lekcję.
Młody - stosy kserówek, teka wypchana książkami, dziennik w zębach. Stary idzie na luzaka,
niesie tylko klucz od sali.
Młody mówi z podziwem:
- No no, po tylu latach pracy, to pan ma to
wszystko w głowie?
- Nie synu, w dupie...

W OBIEKTYWIE TYGODNIKA:
Milicyjne zabytki w £CT

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 47
brzmiało: „Smutnemu sercu lekarstwo”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Antonia Kaczmarek (Dobra), Telesfor
Waliszewski (Rogowo), Płocka Karolina
(Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez),
Włodzimierz Buczkowski (Łobez), Zofia
Janicka (Łobez), Lucyna Kędzierska
(Łobez), Justyna Kołodziejska (Łobez),
Barbara Kapcio (Rynowo), Stefania Zamojska (Łobez).
Nagrodę wylosował
Włodzimierz Buczkowski z Łobza. Gratulujemy.
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