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W ci¹gu dwóch godzin wybili szyby w 6 autach

(ŁOBEZ) W nocy z piątku na sobotę dwóch młodych
mieszkańców Łobza i trzeci nieletni urządzili sobie
chuligańską zabawę w centrum miasta. Wracając z
popijawy wybijali szyby w napotkanych samochodach.
Policja zatrzymała dwóch sprawców. Trzeci ukrywa się.

Czytaj na stronie 5
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Do chuligańskich wybryków
doszło w nocy z piątku na sobotę,
między godz. 1.00 a 3.00. Dwóch
młodych mężczyzn, Marek M. i
Przemysław W. oraz 16-letni Daniel G., wszyscy z Łobza, urządzili
sobie zabawę w wybijanie szyb w
napotkanych autach. Szli i tłuki
kijem przypominającym kij bejsbolowy.
W Łobzie na parkingu przy ul.
Głowackiego i Okopowej, jeden ze
sprawców wybił tylną szybę w
Toyocie. Właściciel Marian L.
wycenił ją na 600 zł. Następnym
samochodem, który nie spodobał
się chuliganom był Mitsubishi
Lancer. Wybili w nim przednią szybę. Właściciel Marek B. wycenił
straty na 500 zł. W samochodzie
Andrzeja C., VW Polo, wybili
boczną tylną szybę wartości 200

zł, a następnie przednią w samochodzie VW Golf o wartości 150 zł
na szkodę Stanisława C. Następnie
Stanisław S. stracił tylną szybę w
swoim Fiacie Uno. Oszacował
szkodę na 200 zł.
Na koniec któremuś z nich nie
spodobał się stojący na ul. Budowlanej Nissan, więc z kopa pozbawił
go dwóch tylnych lamp.
Policja już na drugi dzień
ustaliła sprawców zniszczeń.
Nieletni Daniel G. trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Zatrzymany
został również Przemysław W. W
poniedziałek trwały jeszcze poszukiwania Marka M., który
ukrył się przed policjantami. Po
jego zatrzymaniu wszyscy odpowiedzą za zniszczenie mienia,
za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności.
(r)
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Kazimierz Rynkiewicz
W Łobzie ustępujący burmistrzowie sami przebrali się za Mikołajów i
obdarowali ekwiwalentami za zaległe
urlopy. Każdy znalazł pod choinką z
tego tytułu dodatkowe coś około 10
tys. zł brutto. Burmistrz Romejko był
większym szczęściarzem, bo znalazł
jeszcze drugą paczkę, w której było coś
około 15 tys. zł odprawy. Razem to
około 25 tys. zł. To i tak mało, jak na
menedżera, który osierocił politycznie rzesze bidaków w gminie dostających po 50 złotych zapomogi z opieki
społecznej, zapewne których głosami
został cztery lata temu burmistrzem.
Teraz zapewne będzie mógł z dumą
przechadzać się pośród nich po chodnikach, które z takim mozołem kładł w
całym mieście i opowiadać im legendy
o trudach rządzenia i złym wilku w postaci Tygodnika, który ciągle mu prze-

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Co Miko³aj przyniós³ burmistrzom
szkadzał; a to w wydawaniu jeszcze
większych pieniędzy na zarządzanie
mieniem komunalnym, a to w wydawaniu jeszcze większych pieniędzy na
studiowanie urzędników, a to w wydawaniu jeszcze większych pieniędzy na
modernizację ZEC, jeszcze większych
na zakupy do świetlic itp. itd. Bidaki
jak mieli cztery lata temu po 45 złociszów na miesiąc z opieki, tak teraz mają
po 50. Burmistrzowie w tym czasie
postawili sobie domy i na odchodne
wypłacili tyle, ile wielu bidakom nie
marzy się zarobić przez rok, dwa lub
całą ich kadencję. A przecież mogli
normalnie pójść na urlopy, zająć się
budową lub kampanią wyborczą, bo
przecież nikt nie uwierzy, że było tyle
pracy. Wiceburmistrz Sola mógł zostać
w urzędzie nawet do dzisiaj i wziąć
urlop albo zabrać go ze sobą do ZEC i
tam urlopować do woli, bo jakoś przez
te 4 lata jego zastępca Józef Michałkiewicz dawał sobie radę bez dyrektora.
No właśnie, jak to jest z tym ZEC-em?
Nie było Soli i funkcjonował, to do
czego teraz ZEC-owi Sola potrzebny?
Łatwo policzyć, jakie to są koszty –
bez wahania można powiedzieć – zbędne. Na dniach dołożono ZEC-owi 30
tys. zł, z pieniędzy podatników, bo na
coś mu zabrakło. Jak przyjdzie wypła-

cać pensję dyrektorowi Soli, to ile zabraknie na koniec roku? Samorządowa
ekonomia kompletnie nie trzyma się
kupy. Tak będzie, dopóki politycy
będą robić ludzi w ciula. Tak jak z tymi
urlopami, tak jak z powrotem Soli do
ZEC. Przecież to jest jasne i oczywiste, że jest to robienie w ciula, ale niektórym wydaje się, że jak się głośno o
tym nie powie, to tego nie ma, to ludzie
udają, że nie rozumieją o co chodzi, są
ciulami bez logiki i pomyślunku i można im każdy kit wcisnąć. W normalnej,
liczącej koszty i zyski firmie byłoby to
nie do pomyślenia. W samorządowej
jest. Może pierwszym sygnałem zmiany są wyborcze wyniki pokazujące, że
jednak ludzie widzą; może nie wszystko i od razu, ale widzą. I będą pamiętać.
Drugim – ludzie, którzy doszli do władzy i chcą pracować, zaczynają porządki. Będzie im ciężko, bo po Mikołajach zastali puste worki i masę długów do spłacenia. Ale jak będą umieli
wyjść z tego, to ludzie wybiorą ich na
następną kadencję. To jest obietnica, że
warto się starać, by nie skończyć jak
poprzednicy.
Wójtowi Radowa Małego Józefowi Wypijewskiemu, Wiesław Lorent,
przebrany za Mikołaja, przyniósł
worek zaległych i nierozwiązanych

25 rocznica stanu wojennego

Władza wystąpiła przeciwko własnemu narodowi
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981
r. dekretem Rady Państwa w Polsce
wprowadzono stan wojenny. Przemówienie gen. Jaruzelskiego nadawane już od 6 rano przez pierwsze
programy radia i telewizji poruszyło
machinę, która pochłonęła ok. 100
ofiar. Do dziś nie postawiono pod
sąd żadnego z jego przywódców.
Stan wojenny oficjalnie uzasadniony był załamaniem gospodarczym
kraju, groźbą zamachu w kraju i przejęciem władzy przez Solidarność.
Godność człowieka, ochrona
życia, humanitarne traktowanie oraz
dobra osobiste to jedne z podstawowych wolności i praw człowieka i
obywatela w tamten czas nagminnie
łamanych. Ograniczono swobodę
poruszania się. Zakazano organizowania zgromadzeń i strajków oraz
rozpowszechniania jakichkolwiek
wydawnictw. Przerwano nauczanie
w szkołach i uczelniach wyższych.
Wprowadzono ścisłą kontrolę korespondencji oraz godzinę policyjną
pomiędzy 22 a 6 rano. Na ulicach i
drogach pojawiły się oddziały wojska i milicji. Internowano około 10
tys. osób, wśród których byli czołowi działacze Solidarności, działacze
opozycji, naukowcy, ludzie kultury i
sztuki.
Społeczeństwo nie było obojętne wobec sytuacji, w jakiej się znalazło. Choć opór był znaczny, strajki
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brutalnie tłumiono m. in. w czasie
akcji protestacyjnej w kopalni Wujek
w Katowicach 16 grudnia 1981 r., kiedy zastrzelono dziewięciu górników.
Rocznica stanu wojennego nastraja do zadumy, jest okazją do oddania hołdu dla ówczesnych działaczy Solidarności oraz ludzi, którzy
narazili swoje zdrowie i życie w obronie praw zagwarantowanych przez
Konstytucję. Dla świadków i bezpośrednich uczestników wydarzeń
grudniowych, z którymi spotykamy
się często na co dzień, są to sprawy
wciąż żywe i bolesne. Do tej pory
społeczeństwo jest nadal podzielone na zwolenników i przeciwników
tragicznej decyzji. W znaczący spo-

sób odbiła się ona na naszej historii
i jak jest powszechnie wiadomo, niewiele w tej kwestii uległo zmianie.
Żyjemy obecnie w innej rzeczywistości, gdzie młodemu człowiekowi
ani w głowie patrzenie na świat przez
pryzmat minionych wydarzeń. Zadbajmy więc o to, aby dla najmłodszego pokolenia zapisana karta historii ubiegłego stulecia nie została
zapomniana. Choćby przez chwilę
warto o tym porozmawiać w szkole.
Czy doczekamy czasu, kiedy
wszystkie ciemne sprawki zostaną
wyjaśnione i osądzone? Wydaje się,
że dzisiaj jesteśmy na najlepszej drodze ku temu. Czas przynosi nowe
fakty i zmienia oceny.
(fam)

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

problemów z minionej kadencji. Gdy
wydawało się, że ich już prawie nie
ma, wysypały sie z worka jak kartofle. Są i trzeba je rozwiązywać, bo
zamiatane pod dywan lub zapominane wracają jak bumerang i przyprawiają o ból głowy.
Burmistrzowi Reska Arkadiuszowi Czerwińskiemu Mikołaj dopiero
przyniesie... wiceburmistrza. Młodego, przystojnego, wykształconego
menedżera, który ściągnie z zagranicy
potężnego inwestora i wtedy burmistrz będzie żył długo i szczęśliwie.
Burmistrz Dobrej Barbarze Wilczek Mikołaj przyniósł rózgę, by mogła wychłostać wszystkie niegrzeczne dzieci. Jedno już wychłostała.
Reszta się rozbiegła. Lepiej rózgę
wsadzić w ziemię. Urośnie więcej i
starczy na dłużej.
Burmistrz Węgorzyna Grażynie
Karpowicz Mikołaj przyniesie zawiadomienie o rozprawie w sądzie.
Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że pani
burmistrz kogoś mi przypomina. Ciągle jeszcze nie mogę się zdecydować –
Marka Romejkę, czy Ryszarda Solę.
Syna Józefa oczywiście. Ten sam genialny kontakt z bidakami, a później
długo, długo nic. Sam przecież byłe
świadkiem za jej kadencji zakładania
jakiegoś towarzystwa pomocy byłym pracownikom pegeerów; genialny pomysł, piękne przemówienia, a
potem długo, długo, nic.
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Ryszard Sola wróci³ do ZEC

Ostatnie
poprawki
w bud¿ecie

(ŁOBEZ) Ryszard Sola, były wiceburmistrz Łobza,
po przegranych wyborach na burmistrza powrócił
na stanowisko dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej.
Gdy Ryszard Sola, będąc dyrektorem ZEC został zatrudniony przez Marka Romejkę
na stanowisku wiceburmistrza, wziął bezpłatny urlop. Jak się okazało – na cztery lata.
Przez te cztery lata burmistrz Marek Romejko nie zatrudnił nikogo na to stanowisko, a
obowiązki dyrektora ZEC pełnił przez ten czas zastępca Soli - Józef Michałkiewicz. Po
przegranych wyborach burmistrz Marek Romejko tuż przed swoim odejściem rozwiązał
z Ryszardem Solą umowę o pracę, czym umożliwił mu wzięcie ekwiwalentu za niewykorzystane 27 dni urlopu w wysokości prawie 10 tys. zł brutto. Po zwolnieniu z urzędu
Ryszard Sola powrócił na swoje dawne stanowisko pracy – dyrektora ZEC.
(kr, gp)

Druga sesja rady powiatu

Diety
i wynagrodzenie
starosty
(ŁOBEZ) Na jutro, 13
grudnia br., zaplanowano
drugą sesję rady powiatu.
Radni zbiorą się w środę o godz.
16.00 w sali starostwa. Po raz pierwszy
wysłuchają sprawozdania z prac nowo
wybranego zarządu powiatu w okresie
pomiędzy sesjami. Przyjmą w poczet
rady Zdzisława Bogdanowicza (na miejsce po wygasłym mandacie Ryszarda
Soli, który został burmistrzem Łobza)
oraz Zofię Makarec (na miejsce Grażyny Karpowicz, która została burmistrzem Węgorzyna). Radni ustalą składy
stałych komisji rady, wysokość własnych diet i wynagrodzenie starosty. (r)

Gmina zap³aci 35 tys.
z³ by³ym burmistrzom
(ŁOBEZ) Były burmistrz Łobza i
jego zastępca nie wykorzystali przysługujących im urlopów wypoczynkowych. Dlatego też w ostatnich w tym
roku zmianach do budżetu zamieszczono ten wydatek. Przykuł on uwagę radnych, obecnych w czwartek na połączonych komisjach.
- Miesięczne wynagrodzenie obu
burmistrzów wynosiło łącznie 15,5 tys.
zł. Jeżeli jest to ekwiwalent za półtora
roku, to powinno to być około 20 tys.
zł. – stwierdziła radna Helena Szwemmer. – Chyba że jest to ekwiwalent za
dłuższy okres.
- Co stało na przeszkodzie, by obaj
panowie mogli wykorzystać zaległy urlop
jeszcze przed objęciem urzędu przez nowego burmistrza? – pytał radny Gajda.

Komisarz Wyborczy
zmienia termin sesji
(WĘGORZYNO) Wbrew wcześniejszym decyzjom ustalającym zaprzysiężenie nowej burmistrz na 15
grudnia, uroczysta sesja w Węgorzynie
odbędzie się już dziś o godzinie 14:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Węgorzynie.
Głównym tematem sesji będzie zaprzysiężenie Grażyny Karpowicz na
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stanowisko burmistrza. Radni będą mogli również złożyć interpelacje i pytania.
Wcześniejszy termin ustalony był z
Komisarzem Wyborczym w Szczecinie. Jednak wbrew zawartym z przewodniczącą rady ustaleniom, komisarz
nakazał zwołać sesję wcześniej, mimo
że podano już termin i rozesłano materiały z datą na 15 grudnia.
(gp)

REKLAMA

Uwaga!!!!
Teraz już nie musisz jechać do Szczecina...
Organizujemy Kursy Zawodowe
na Przewóz Rzeczy i Przewóz Osób na miejscu
Konkurencyjne Ceny
Szczegó³owe informacje pod nr telefonu: 509 910 772 oraz 091 392 74 67

- Poprzedni burmistrz wypowiedział umowę o pracę swojemu zastępcy
jeszcze przed objęciem przeze mnie
urzędu. – odpowiedział burmistrz Ryszard Sola.
- Skąd zatem te 30 tys. zł? – pytała
radna Krystyna Bogucka.
- Jest to ekwiwalent i zaległa kwota
odprawy. – odpowiedział Ireneusz Kabat – Były burmistrz miał 28 dni zaległego urlopu, zaś jego zastępca – 27.
Już po tej komisji dowiedzieliśmy
się, że burmistrz Marek Romejko odchodząc z urzędu dostał około 10 tys. zł
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
i 15.200 zł odprawy. Wiceburmistrz
Ryszard Sola otrzymał za zaległy
urlop prawie 10 tys. zł (brutto).Wrócił
na stanowisko dyrektora ZEC. (gp)

Miko³ajki
w Resku
(RESKO) 16 grudnia o godzinie 10:00, na placu przed
urzędem miejskim w Resku odbędzie się, organizowana dla
najmłodszych dzieci, impreza
mikołajkowa „I ty możesz zostać
świętym Mikołajem”.
(r)

(ŁOBEZ) Dzisiaj o godzinie 15:00 w Urzędzie Miejskim
w Łobzie zbiorą się radni na
pierwszej, roboczej już sesji.
Radni zajmą się ostatnimi poprawkami do budżetu na 2006
rok, uchwalą procedury ustalania nowego budżetu oraz
zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego działek przy ulicy Chopina.
(r)
REKLAMA
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 8.12.2006r.
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
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 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
O SKLEP MEBLOWY “AGA” w
Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Kom.
515-175-819
O SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY “CHROBRY” w Łobzie zatrudni: Sprzedawcę Kom. 509-564-491
O “AR TRANS” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C+E Tel. (091) 397-6208 Kom. 693-843-818
O P.H.U. “VIKING” w Łobzie zatrudni: Stolarza meblowego Kom. 509179-125
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)
O “SANTECH” S.C w Szczecinie zatrudni: Hydraulika, Spawacza Tel.
(091) 487-58-65 Kom. 601-700-884
O SUPERMARKET INTERMARCHE w Goleniowie zatrudni: Rzeźnika
wędliniarza Tel. (091) 407-20-00

Z ¯YCIA POWIATU
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Sekretarz urzêdu Robert Dudziec odwo³any przez radê

BURMISTRZ STRACI£A ZAUFANIE,
SEKRETARZ STANOWISKO
(DOBRA) Gdy urzędujący sekretarz urzędu Robert
Dudziec zdecydował się konkurować w wyborach
na burmistrza ze swoim pracodawcą Barbarą
Wilczek, wiadomo było, że jego dni w urzędzie są
policzone. Jedyne, co mógł zrobić, by ocalić pracę,
to wygrać. Przegrał.
Na reakcję nie trzeba było długo
czekać. Już na drugiej sesji rady miejskiej burmistrz Wilczek wniosła o
zmianę porządku obrad i wprowadzenie do niego projektu uchwały o
odwołaniu sekretarza. Rada przyjęła
wniosek i sprawa stanęła na sesji.
Większością 10 głosów sekretarz
urzędu Robert Dudziec został odwołany ze stanowiska. Trzech radnych
było przeciw, a jeden się wstrzymał.
Sekretarz na sesji nie pojawił się.
Głównym argumentem za odwołaniem sekretarza, przedstawionym radnym przez burmistrz
Wilczek, była utrata zaufania do
niego, co jest wystarczającym
powodem na stanowiskach obsadzanych z powołania.

- Sekretarz w urzędzie pełnił
ważną rolę, prawie zastępcy, gdyż
u nas nie ma stanowiska wiceburmistrza. Gdy zaczął konkurować w
wyborach okazało się, że ma inny
pogląd na prowadzenie urzędu i
gminy, niż ja. Trudno razem
współpracować mając odmienne
wizje i cele. - powiedziała nam
burmistrz Wilczek.
Robert Dudziec został zatrudniony w urzędzie w wydziale gospodarki nieruchomościami przez
byłego burmistrza Stanisława Glina.
Na sekretarza powołała go burmistrz Wilczek. Po podjęciu uchwały o odwołaniu z tego stanowiska
otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Robert Dudziec
Odejdzie więc z pracy z końcem
marca. Do tego czasu, jak powiedziała burmistrz, wróci do wydziału
i będzie zajmować się gospodarką
nieruchomościami.
KAR

Szeœæ komitetów podwa¿a wyniki wyborów w Dobrej

PROTEST WYBORCZY
JEST „ENIGMATYCZNY”

(DOBRA) Sześć komitetów wyborczych
zakwestionowało wynik wyborów w Dobrej i wspólnie
podpisało się pod protestem wyborczym złożonym
w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Jednak nie ma
w nim konkretnych zarzutów, lecz tylko wątpliwości
co do prac komisji obwodowych.
Sąd wyznaczył już datę rozpatrzenia protestu na 20 grudnia br.
na godz. 13.10. Trudno powiedzieć, czy już wtedy zapadnie rozstrzygnięcie, bo jak się dowiedzieliśmy, komitety zgłosiły bardzo
dużo świadków do tej sprawy.
Protest wyborczy podpisało
sześciu pełnomocników komitetów, które brały udział w wyborach; Jerzy Będzelewski z KWW
Młodzi Demokraci Dobrej Nowog., Piotr Hebda z KWW
Wspólna Gmina w UE; Maria
Maknia z KWW Uczciwie i Sprawiedliwie w Gminie Dobra;
Krzysztof Będzelewski z KWW O

Rozwój Gminy Dobra oraz Adam
Hlib w imieniu Samoobrony.
Protestu nie podpisał tylko
pełnomocnik komitetu Włodzimierza Szczepaniaka, z którego
do rady nie dostał się żaden kandydat oraz KW PSL, który ma
jednego radnego.
Na 20 protestów, które wpłynęły po wyborach samorządowych, Sąd Okręgowy przyjął do
rozpatrzenia 5, które spełniały
wymogi formalne.
Zapytana o meritum złożonego protestu z Dobrej sędzia Sądu
Okręgowego Halina Musiał powiedziała nam, że wnioskodaw-

cy nie sformułowali konkretnych zarzutów pod czyimkolwiek adresem i są one raczej
„enigmatyczne”. Twierdzą ogólnikowo, że komisje obwodowe
źle policzyły karty lub źle zapisały ich ilość w protokołach i jest
to raczej ich analiza tego, co powinno w nich się znaleźć, a co
się nie znalazło. Ogólnie kwestionują wynik wyborów twierdząc,
że więcej kart wyjęto z urn, niż
powinno się w nich znaleźć, co –
ich zdaniem – mogło mieć wpływ
na ostateczny wynik wyborów.
Wszystko zależy od tego, czy i
jakie dowody zostaną na sprawie
przedstawione.
Jeżeli sąd uzna, że doszło do
wyborczego oszustwa, może
unieważnić wyniki wyborów.
Jeżeli stwierdzi błędy formalne
w pracach poszczególnych komisji rozstrzygnie, czy miały
one istotny wpływ na wyniki, a
może też uznać zarzuty za bezpodstawne.
KAR
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Nowy regulamin organizacyjny urzêdu

Likwidacja wydzia³u i stanowisk

(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza i jego zastępca
rozpoczęli swoje urzędowanie od
przeprowadzenia zmian w regulaminie urzędu
miejskiego. Nowy regulamin organizacyjny
ma wejść w życie po jego zaopiniowaniu we
wtorek przez radnych, od 1 stycznia 2007
roku. Planowane zmiany nie spowodują
jednak żadnych zwolnień w urzędzie.
Radni z planami burmistrzów zapoznali się już
w czwartek na wspólnym posiedzeniu komisji.
Dziś rada ma je zaopiniować. Opinia rady nie
ma jednak formalnego znaczenia i jej
sprzeciw nie będzie wiązał rąk burmistrzowi.
Wydział dla inwestorów
Burmistrz Ryszard Sola z
zastępcą Ireneuszem Kabatem
zamierzają wyłączyć z Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierowanego przez Ewę Ciechańską, zadania dotyczące inwestycji, remontów i planowania przestrzennego. Zadania te
przeniesione mają być do Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, na którego czele stoi
Elżbieta Sikora. Wydział ten
otrzymać ma nową nazwę –
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Lokalnego, a jego nowy szef ma
zostać wyłoniony w drodze
konkursu jeszcze w styczniu
2007 roku. Wiceburmistrz Ireneusz Kabat argumentował taki
sposób przekazania kompetencji koniecznością stworzenia
jednego wydziału obsługującego kompleksowo ewentualnych inwestorów.
Likwidacja drogówki
Zlikwidowane ma zostać
stanowisko ds. drogownictwa,
sprawowane przez Mariana
Kozioryńskiego, a zakres jego
działań dodany zostanie do
Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. Ten pomysł wzbudził
sprzeciw części radnych. Radny Henryk Stankiewicz wyraził swoje obawy co do trybu załatwiania związanych z drogami spraw, w przypadku wejścia
w życie takiego rozwiązania.
Wiceburmistrz stwierdził jedREKLAMA

nak, że ułatwi to podejmowanie
decyzji dotyczących całości
mienia komunalnego. Przyjęcie
tego rozwiązania będzie powrotem do stanu sprzed lipca
2005 roku, kiedy to gminne drogi podlegały wydziałowi komunalnemu.
Świetlice do ŁDK,
redukcja „alkoholówki”
Największe, dla niektórych
nawet rewolucyjne, zmiany dotyczyć będą Łobeskiego Domu
Kultury, świetlic i wydziału,
zwanego popularnie „alkoholówką”. Wydział Profilaktyki
Uzależnień i Współdziałania
Środowiskowego zostanie zlikwidowany. W jego miejsce powstanie Stanowisko ds. Profilaktyki Uzależnień, które
przejmie zadania z zakresu
profilaktyki alkoholowej i narkomanii. Jest to niejako powrót
do stanu sprzed wprowadzonych w czerwcu br., jeszcze
przez burmistrza Marka Romejkę zmian, które spowodowały między innymi utworzenie tego wydziału. Niejako, bowiem burmistrzowie idą w
swoich planach dalej. Zadania z
zakresu ochrony zdrowia, które dotychczas podlegały temu
stanowisku przeniesione zostaną do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji.
Świetlice wiejskie i miejskie
przekazane mają zostać w zakres działań Łobeskiego Domu
Kultury. Jak twierdzi burmistrz
ich działalność opiera się na

ustawie o działalności kulturalnej, a nie ustawy o samorządzie
gminnym i umiejscowienie ich
w urzędzie jest w związku z
tym niezasadne. Przeniesienie
świetlic wywołało największe
emocje.
- Co roku jesteśmy obarczani coraz to nowymi zadaniami.
– stwierdził dyrektor ŁDK Dariusz Ledzion. – Dlaczego druga placówka kulturalna istniejąca w gminie nie ma nowych zadań? – pytał oburzony.
- Nie odbędzie się to z dnia
na dzień. – uspokajał wiceburmistrz. – Do ŁDK oddelegowany zostanie pracownik, który
będzie stopniowo wdrażał kadrę palcówki do tego typu zadań. Chcemy, by świetlice były
również placówkami kulturalnymi. Mogą stać się dzięki temu
niejako filiami domu kultury –
argumentował.
Przeniesienie
świetlic
wzbudziło również wątpliwości
sołtysów, dotyczące głównie
przekazywanych na ich działalność pieniędzy, pochodzących
z funduszu „alkoholówki”.
- Pieniądze te będą przekazywane nadal. – odpowiadał Ireneusz Kabat. – Nie za-

mierzamy również zwalniać
świetlicowych.
Pojawiły się również dalej
idące propozycje.
- Myślę, że powinni panowie pomyśleć nad utworzeniem jednego centrum, z jednym
dyrektorem, któremu podlegałyby wszystkie nasze placówki kulturalne. – stwierdził radny Kazimierz Chojnacki.
Koniec „Wiadomości
Łobeskich”
W ramach reform w ŁDK z
lokalnego rynku wydawniczego zniknąć mają „Wiadomości
Łobeskie”.
- Na rynku mamy dwa tygodniki, więc jeżeli chodzi o informowanie mieszkańców, to
„Wiadomości” nie są w stanie
konkurować i przynoszą same
straty. – argumentował burmistrz Ryszard Sola. – Planujemy utworzenie, przy pomocy
pracowników gminy, typowo
informacyjnego
biuletynu
gminnego, wydawanego co najmniej dwa razy w miesiącu.
Likwidacja kontrolera
Stanowisko ds. kontroli
wewnętrznej i zewnętrznej,

na którym pracował dotychczas Mirosław Sola przestanie istnieć. Zadania te włączone zostaną w zakres działań Wydziału Finansowo –
Budżetowego.
To już druga w tym roku
zmiana regulaminu urzędu
miejskiego. Pierwsza miała
miejsce w czerwcu, kiedy to z
samodzielnych
stanowisk
utworzono wydziały sportu i
uzależnień. Podjęte przez
Marka Romejkę decyzje wywołały wzburzenie części radnych. Oliwy do ognia dolała
wówczas informacja o podwyżce, jakiej burmistrz udzielił swojej żonie, kierującej
utworzonym „wydziałem alkoholowym” i kierownikowi
wydziału sportowego. Podwyżka ta wynosiła po 500 zł i
jak twierdził ówczesny burmistrz, była konieczna z uwagi
na wykonywanie przez te osoby funkcji kierowniczych.
Niesmak jednak pozostał, a
głosy o zabezpieczaniu żonie
posady przez odchodzącego
burmistrza długo jeszcze odbijały się echem po zakamarkach
łobeskiego magistratu. (gp)
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POMÓ¯MY KASZTANOWCOM
(RESKO) W okresie od
27 listopada do 01 grudnia
2006r. trwała ogólnopolska
akcja pod nazwą “Pomóżmy
kasztanowcom”
Na apel Nadleśnictwa w
Resku odpowiedziała m.in.
Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim, której wszyscy
uczniowie i pracownicy w
dniu 29 listopada wzięli czynny udział w akcji ratowania
kasztanowców.
Na początku przeprowadzono edukację ekologiczną, polegającą na
ogólnoszkolnym spotkaniu z p. Stanisławem Daśko - leśniczym .
Pan Daśko bardzo ciekawie omówił historię i rozwój
owada – szrotówka kasztanowcowiaczka, który to, jest
głównym sprawcą niszczenia drzew kasztanowców.
Omówił sposoby walki z tym
owadem, z których najtańszym i najbardziej bezpiecznym dla drzew, jest wygrabianie i niszczenie liści ,bo to w
nich zimują larwy tego
szkodnika. Dzieci miały wiele
pytań związanych z samym
REKLAMA

owadem, jak również z przeprowadzaniem takich akcji.
Po lekcyjnej prelekcji 69
uczniów, 11 pracowników i
stażystów wymaszerowało
,odpowiednio wyposażonych w sprzęt typu grabie na
“aleję kasztanową”, która
znajduje się przy drodze
Łabuń Wielki – Iglice.

Przez trzy godziny grabienia uprzątnięto liście pod
70 drzewami kasztanowców,
liście pakowano do worków,
które zapewniło i sprzątnęło
Nadleśnictwo.
Łącznie napakowano aż
260 worków. Szkoda tylko
,że nie zdołano uprzątnąć liści z całej alei, ale po pierw-

sze : nie dopisała na tyle
pogoda, po drugie: zabrakło już worków.
Na koniec wszyscy posilili się gorącą grochówką oraz
pieczonymi kiełbaskami, które ufundowało Nadleśnictwo w Resku.
Uczestnicy akcji byli
bardzo zadowoleni z efek-

tów swojej pracy, i mimo
częściowego zziębnięcia
mamy świadomość, że w
dużym stopniu pomogliśmy naturze.
Mamy nadzieję, że na
wiosnę, a w szczególności w
okresie matur, znowu zakwitną piękne kasztany.
Elżbieta Korgul

Z ¯YCIA POWIATU
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Rozstrzygnięcie
konkursu
„W krzywym zwierciadle”

Z ZEC – u na Chopina

(POWIAT) Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łobzie zaprasza
osoby, które wzięły udział w konkursie
fotograficznym pt. „W krzywym
zwierciadle” na rozstrzygnięcie wyników dnia 18.12.06. o godz. 11.00 w
Łobeskim Centrum Turystyki.

(ŁOBEZ) Na jutrzejszej sesji
radni Łobza zajmą się wprowadzeniem ostatnich zmian w budżecie
na 2006 rok. Najistotniejsze przesunięcia nastąpiły w wydatkach na
modernizację Zakładu Energetyki
Cieplnej. Z 4,5 mln przeznaczonych
początkowo na ten cel wykorzystano jedynie 960 tys. zł. Zmniejsza
się również zadłużenie gminy, która wspomniane środki uzyskać
miała w formie kredytu. Pod koniec
roku ogłoszono przetarg na modernizację techniczną i przeprowadzenie prac budowlanych. Rozstrzygnięto jedynie przetarg budowlany. Firma wyłoniona w nim już kończy prace, jednak na modernizację
techniczną trzeba będzie jeszcze

Zapraszenie
na wernisaż

(ŁOBEZ) Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie zaprasza na wernisaż, który obędzie się
dnia 15, 18 grudnia 2006r. w Łobeskim
Centrum Turystyki. Zostaną wystawione dekoracje przygotowane przez Dom
Pomocy Społecznej w Resku i Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie.

Podatki na nowy rok

(RESKO) 1 grudnia rescy radni uchwalili stawki podatków od nieruchomości, które mieszkańcy płacić będą w 2007 roku.

1.Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
zakwalifikowanie w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł za mkw.,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie
wodne – 3,65 za ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności organizacji pożytku publicznego – 0,25 zł za mkw.

2. Od budynków lub ich czêœci:

a) mieszkalnych – 0,52 zł za mkw.,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie takiej działalności –
14,88 zł za mkw.,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 3,75 zł za mkw.,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł za mkw.,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności organizacji pożytku publicznego – 4,65 zł za mkw.

3. Od budowli – 2% wartoœci

poczekać. Wobec nie zaciągnięcia
całej kwoty kredytu gmina zaoszczędziła również 90 tys. zł przeznaczonych wcześniej na obsługę długu. Zaoszczędzoną kwotę burmistrz ma zamiar przekazać na ostateczne rozliczenie powstałej niedawno drogi przy ulicy Chopina.
Cała ta inwestycja wyniosła 480
tys. zł. Dzięki staraniom byłego wiceburmistrza właściciel sklepu
„Biedronka”, znajdującego się nieopodal dopłacił do niej 176 tys. zł.
Płatności związane z tą inwestycją
pierwotnie miały zostać uregulowane do końca w przyszłym roku.
Nowo wybrany burmistrz nie chce
jednak, by tworzony właśnie budżet gminy na 2007 rok był obciążony tego typu zaległościami i
postanowił spłacić wszystko jeszcze w tym roku.
Sprawa dalszej modernizacji
ZEC będzie przedmiotem prac radnych i burmistrza już w przyszłym
roku. W przyszłym roku burmistrz
zajmie się także bieżącymi wydatkami zakładu. Na wspólnym
czwartkowym posiedzeniu komisji
rady nowy – stary dyrektor zakładu, Ryszard Sola, złożył wniosek o
dofinansowanie zakładu na sumę
30 tys. zł. Kwota ta ma pokryć
wydatki, jakie poniósł zakład między innymi na remont komina i założenie przyłącza energetycznego.
Firma była zmuszona do założenia
własnego przyłącza po tym, jak
Provimi wypowiedziała jej umowę.
Projekt zmian do budżetu nie zakłada jednak tego wniosku i pieniądze
te trafią do zakładu później. (gp)

17 bloków zg³oszono do starostwa

Zarz¹d doda aneks
do swojej uchwa³y
(ŁOBEZ) Sprawa przyporządkowania piwnic zdaje się mieć już swój
końcowy etap, chociaż co rusz pojawiają się pewne wątpliwości związane
głównie ze stanem formalno – prawnym
kwestii przyporządkowania piwnic do
mieszkań. W związku z tym zapytaliśmy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” o to, czy w związku z
podjęciem przez Zebranie Przedstawicieli Członków w czerwcu br. uchwały
przypisującej piwnice do mieszkań, zarząd uchylił swoją poprzednią uchwałę,
przypisującą je do części wspólnych i
czy podjął nową.
Zarząd spółdzielni miał do 30 listopada dostarczyć do starostwa dokumentację jednego z bloków, związaną z
przydzieleniem piwnic jako części
przynależnych do lokali mieszkalnych.

Zarząd odpowiada:
- Uchwała ZPCz w sprawie przyporządkowania piwnic do pomieszczeń przynależnych jest w trakcie realizacji. A mianowicie – do Starostwa
Powiatowego, Wydziału Architektury,
została dostarczona dokumentacja 17
nieruchomości celem uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali. Po
ich uzyskaniu Zarząd przystąpi do zawierania aktów notarialnych z zainteresowanymi członkami ustanawiając odrębną własność lokali mieszkalnych.
Jeśli chodzi o podjęte uchwały
Zarządu w sprawie odrębnej własności tj. bez pomieszczeń wspólnych,
po przeanalizowaniu sprawy z prawnikami, Zarząd podejmie na swoim
posiedzeniu aneksy do wcześniej
podjętych uchwał tj. zawierać one

będą nowe załączniki, co umożliwi w
najbliższym czasie zawieranie aktów
notarialnych. Natomiast uchylenie tych
uchwał wiązało by się z rozpoczęciem
na nowo całej procedury (zgodnie z
art. 43 ustawy o Spółdzielniach
Mieszkaniowych) związanej z wyłożeniem najpierw projektów uchwał
itd., co znacznie wydłużyłoby cały
proces dot. ustanawiania odrębnej
własności lokali mieszkalnych. (gp)

Str. 7

Trzepi¹ domki
letniskowe
(STARA DOBRZYCA) W
nocy z 8 na 9 grudnia w Starej Dobrzycy, nieustalony sprawca, po
uprzednim podważeniu kraty zabezpieczającej okno, a następnie
wypchnięciu okna, dokonał włamania do wnętrza domku letniskowego
Mirosława N., skąd dokonał kradzieży sprzętu RTV i AGD w postaci dwóch telewizorów m-ki Axion i
Philips, odkurzacza i roweru turystycznego. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wynosi
3.440 zł. Jeszcze tej samej nocy
sprawca dostał się do wnętrza drugiego domku letniskowego, należącego do Beaty G., z którego dokonał
kradzieży telewizora oraz dwóch
kocy o łącznej wartości 200 zł.
REKLAMA
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Dzieci pod kuratel¹ Miko³aja

(ŁOBEZ) Łobescy kuratorzy sądowi wpadli na pomysł zorganizowania “swoim” dzieciom choinki z prawdziwym Mikołajem i paczkami. “Swoim”, czyli tym, których mają w powiecie pod
kuratelą.

Siedmiu kuratorów zawodowych i 50 społecznych
pracujących na terenie powiatu łobeskiego zabrało się
do pracy i efektem był zabawa Mikołajkowa, na którą
przybyło 160 dzieci. Ta liczba
dzieci, tylko ze szkół podsta-

Œwiêty Miko³aj
przyszed³ z liceum

wowych, obrazuje skalę problemów wychowawczych w
naszym powiecie oraz biedy,
która najczęściej leży u ich
podłoża. Dobrze więc się stało, że tym dzieciom ktoś sprawił taką niespodziankę.
Kuratorzy zaprosili do
współpracy Stowarzyszenie
Bezpieczny Powiat Łobeski,
a ten mając w składzie policjantów wytropił i dowiózł

Mikołaja. I to nie byle jakiego
– z paczkami dla wszystkich
dzieci. Dopisali sponsorzy,
którzy odpowiedzieli na
prośby
organizatorów.
Ufundowali pączki i napoje
oraz “wkład” do paczek na
prawie pięć tysięcy złotych.
Gminy udostępniły autobusy do przewozu dzieci z gmin.
Wszystkie spotkały się w sali
Łobeskiego Domu Kultury i

przeżyły niesamowity dzień.
Były w centrum uwagi, bawiły się, zajadały słodycze, gawędziły z Mikołajem.
- Jeździmy po domach i
widzimy, jaka jest tam bieda.
Niejednokrotnie paczka,
którą teraz dostały, będzie
jedynym prezentem w te
święta. - mówi szefowa łobeskich kuratorów Małgorzata
Puzyrewska.
KAR

Miko³ajki przy fontannie
(ŁOBEZ) 6 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołajkach brali udział wolontariusze z łobeskiego liceum. (r)

(ŁOBEZ) 6 grudnia o
godzinie 16:00 na placu obok
Urzędu Miejskiego odbyła
sie mikołajkowa impreza zorganizowana przez Łobeski
Dom Kultury, Radę Osiedla i
burmistrza. Dzieci miały podwójną frajdę z uwagi na
pojawienie się aż dwóch
świętych Mikołajów, którzy

wkroczyli na plac przy akompaniamencie łobeskiej orkiestry. Dość licznie zgromadzone dzieci bawiły się
świetnie i każde z nich otrzymało upominek.
(gp)
Zarząd rady Osiedla pragnie podziękować za okazaną ofiarność w przygoto-

waniu paczek zarządowi
Spółdzielni Mieszkaniowej
“Jutrzenka”, Danucie Bas,
Halinie Dubickiej, Arkadiuszowi Duch, Marioli Andrusieczko, Wiesławie Wrzesień, Sławomirowi Kmieciowi, Grzegorzowi Bieńkowskiemu, Markowi Cymbale i
Leszkowi Rokoszowi.

Z ¯YCIA POWIATU
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Trzech radnych poza komisjami

Zmiany w komisjach, to
zmiany w kulturze politycznej
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Sesja robocza,
zamiast uroczystej

(DOBRA) W Dobrej działają tylko dwie merytoryczne
komisje rady. Na ostatniej sesji radni ustalili ich skład
osobowy oraz wybrali radnych do Komisji Rewizyjnej.
Niestety, trzech radnych nie „zmieściło się” w żadnej z nich.
W statucie rady zapisane były dwie
komisje merytoryczne rady i trzecia
rewizyjna o określonych liczebnie składach – po pięć osób. Na drugim swoim
posiedzeniu rada zdecydowała, że Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa będzie liczyć sześć osób.
Wcześniej radny Stanisław Jurczak
wnioskował, był powołać odrębną komisję zajmującą się rolnictwem, bo
uważał, że rada za mało w tej rolniczej
gminie poświęca mu czasu. Radni postanowili jednak, że tylko powiększą
skład tej komisji o jedną osobę.
Po tej poprawce rada wybrała spośród siebie członków komisji. I tak będą
w nich zasiadać:
KOMISJA BUDŻETU,
ROZWOJU GOSPODARCZEGO
I ROLNICTWA
1. Jerzy Smela – przewodniczący,
2. Zbigniew Awgul
3. Antoni Kontowicz
4. Janusz Królewicz
5. Dorota Grzywacz
6. Stanisław Jurczak
KOMISJA SPOŁECZNA,
OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
1. Dorota Grzywacz - przewodnicząca
2. Damian Padziński
3. Wiesław Graczykowski
4. Alina Soborska
5. Danuta Jaworska
KOMISJA REWIZYJNA
1. Elżbieta Owsińska - przewodnicząca
2. Zbigniew Awgul
3. Alina Soborska
4. Stanisław Jurczak
5. Wiesław Graczykowski
Do komisji byli także zgłoszeni
dwaj radni – Piotr Gałka do Społecznej
i Marek Kowlaczyk do Budżetowej, ale
nie uzyskali poparcia innych radnych i
odpadli w głosowaniach. Radnego
Grzegorza Miłka nie było. Ci trzej radni
nie będą więc pracować w komisjach,
podczas gdy radna Dorota Grzywacz
będzie zasiadać w dwóch komisjach
merytorycznych. Wydaje się, że rządząca większość, tak jak w przypadku
Węgorzyna, słabo rozumie pojęcie demokracji i powagę rady, jako ciała
przedstawicielskiego. Takim posunięciem robi sobie sama kłopoty, bo “wypchnięci” poza komisje radni będą o
wszystko pytać na sesji, no bo gdzie?

Sesje więc wydłużą się zupełnie niepotrzebnie i zamienią się w pole walki,
zamiast – na komisjach – w merytoryczną debatę nad problemami i sprawami gminy, gdzie jest właściwe miejsce na walkę, ale na argumenty. Tylko
taka walka ma sens i jest uprawniona w
demokracji. Co prawda ten układ komisji funkcjonuje w Dobrej od niepamiętnych czasów, ale może ta rada okazała
by się trochę mądrzejsza od poprzedników i zmieniła go. Nie wyobrażam sobie, by wszyscy radni nie brali udziału
w komisjach, na których dyskutuje się
o problemach i wyjaśnia sprawy. Jak
taki radny ma później głosować nie
znając tematów? Co prawda może brać
w nich udział jako widz, ale pozbawianie go prawa głosu w głosowaniu i diety
za posiedzenie jest karą głupią i niepotrzebną (jeżeli zamierzoną). Bubel pozostał po poprzednich radach i trzeba
go naprawić. Nie apeluję o miłosierdzie
dla radnych wykluczonych z komisji
(tu każdy powinien kierować się swoim
sumieniem), ale o przywrócenie demokratycznego standardu działania legalnie wybranych przedstawicieli w pracach rady i jej komisjach merytorycznych. Za taką nie należy uznawać Komisji Rewizyjnej, która pracuje w zupełnie innym trybie. Radni powinni
jeszcze raz sprawę przemyśleć i tak
ustalić składy komisji (np. 7 i 8 osób),
by zmieścili się w tych dwóch komisjach wszyscy radni. Trzeba w końcu
zacząć budować normalność w Dobrej,
trzeba przełamać złe obyczaje i pleniące się chuligaństwo polityczne. Wybory pokazały, że ludzie mają już tego
dość i rada mając taki kredyt zaufania
powinna podjąć wysiłek przywrócenia
normalności i dobrych obyczajów.
Wbrew i pomimo nagonce, pomówieniom i bezpardonowej walce opozycji.
Ma siłę i czas, więc może zbudować coś
więcej; nie tylko uchwałami, ale także
postawą – wykształcaniem kultury
politycznej, etosu radnego i służby
publicznej. Tak, by następne wybory
odbyły się z powagą dla spraw publicznych, a nie były tylko okazją dla politycznego chuligaństwa, jak to się działo
ostatnio. Ludzie patrzą – i wybierają.
Codziennie. To wielkie wyzwanie, ale
w Dobrej może ważniejsze, niż załatanie kilku dziur w ulicy.
Kazimierz Rynkiewicz

Wojciechowski Jan
(RADOWO MAŁE) Podczas drugiej już w tej kadencji
sesji rady w Radowie Małym Józef Wypijewski złożył
ślubowanie i został zaprzysiężony na stanowisko wójta.
W porządku obrad uwzględniono także interpelacje i zapytania radnych i sołtysów, tak że sesje przerodziła się z uroczystej w roboczą.
Radni i sołtysi pytali się wójta miedzy innymi o remonty dróg, chodników. Przeciągająca się robocza cześć
uroczystej w końcu sesji wprawiła w
zdenerwowanie jednego z radnych.
- Większość z poruszanych tu
problemów omówić można po za
sesją – stwierdził radny Jan Wojciechowski – To uroczysta sesja, więc
po co zajmujemy się tutaj – przepraszam za wyrażenie – tymi duperelami. Konieczna jest nowa forma pracy
rady, by móc zajmować się poważniejszymi sprawami, a takie problemy rozwiązywać na osobnych spotkaniach – dodał, zwracając się do
sołtysów.
- W porządku obrad zamieszczono punkty dotyczące wniosków i
pytań, więc nie do nas proszę mieć
pretensje – stwierdził jeden z sołtysów.
- Pracujemy właśnie nad nową
formą pracy rady, spotkania nasze na
pewno odbywać się będą później.
Możemy też więcej problemów omawiać na spotkaniach roboczych –
stwierdził przewodniczący.

Jeszcze przed sesją radni i sołtysi
wypełnili ankietę, dotyczącą godzin
obradowania. W oparciu o nią przewodniczący rady opracuje nowy
program pracy rady.
Po zakończeniu obrad radni wybrali spośród siebie przewodniczących komisji. Przewodniczącym
komisji budżetowo – gospodarczej
został Jan Wojciechowski. W komisji pracować z nim będą: Elżbieta
Piotrowicz, Roman Soroczyński,
Stanisław Dec i Alicja Kołodziejczyk. Komisji rolnictwa, ochrony
środowiska i praworządności
przewodniczyć będzie Stefan Remiśko. Sprawami rolnictwa zajmować będzie się Władysław Bławzdziewicz, Zofia Jezierska – Baumgardt, Tomasz Podgórski i Marek
Pulkowski. Komisją ochrony zdrowia, oświaty, kultury i spraw społecznych kierować będzie Małgorzata Budzyńska. Współpracować
będą z nią radne Krystyna Kiryk,
Marzanna Taborska i Janina Pawluk. W komisji rewizyjnej znaleźli
się: Krystyna Kiryk, Zofia Jezierska – Baumgardt i Jan Wojciechowski. Komisja ta nie ma jeszcze
przewodniczącego.
(gp)
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Krzysztof Paluch nowym prezesem powiatowym OSP
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Stra¿acy ochotnicy ¿yj¹ zgodnie

(RESKO) W nowej, 5-letniej kadencji,
oddziałowi powiatowemu Związku OSP
będzie przewodził druh Krzysztof Paluch
z Węgorzyna. Dotychczasowy prezes
Wiesław Rymszewicz wraz z seniorami
OSP przekazali pałeczkę młodszemu
pokoleniu strażaków.

- Z uporem będę dążył do tego,
żeby efekty były widoczne. powiedział w swoim pierwszym wystąpieniu nowy prezes Krzysztof Paluch.

Drugi zjazd powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się w
Resku. Zjechali delegaci ze
wszystkich gmin oraz zaproszeni goście. Tych ostatnich było tyle samo, co
pierwszych, co świadczy, że
strażacy w każdej gminie są
szanowaną i uznawaną za
ważną w każdej społeczności organizację.
Zjazd otworzył ustępujący prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Wiesław Rymszewicz, który na wniosek
Teofila Kapli poprowadził
spotkanie. Zaprosił do prezydium zjazdu członka Zarządu Okręgu, burmistrza Gryfica Andrzeja Szczygła, proStra¿acy - delegaci

boszcza ks. dr Tadeusza
Uszkiewicza, szefów zarządów gminnych OSP; gospodarza zjazdu - burmistrza Reska Arkadiusza Czerwińskiego i wicestarostę Ryszarda
Brodzińskiego.
Ks. Tadeusz Uszkiewicz
poświęcił obraz przedstawiający patrona strażaków
św. Floriana, który własnoręcznie namalował.
- Rama z Niemiec, płótno
z Francji, ręka z Reska. - powiedział o obrazie.
W części sprawozdawczej, z 5-letniej kadencji zarządu, o działalności w tym okresie mówił wiceprezes ZOP
Krzysztof Paluch. Stan obecny OSP w gminach, działalność i osiągnięcia jednostek
zaprezentował w tabelach i
liczbach za pomocą rzutnika.
Dane były znakomicie opracowane i szczegółowo przedstawione; pokazano remizy i
ich wyposażenie, wozy bojowe, podano szczegółowe informacje o ich stanie, otrzymywanych środkach finansowych, udziale w zawodach,
przeprowadzanych konkursach dla uczniów.
- Żaden ze strażaków nie
stracił zdrowia ani życia, powiedział chyba najważniejszą rzecz dla wszystkich co świadczy o dobrym wyszkoleniu i przygotowaniu
do działań.
Strażacy – delegaci, a
wśród nich wójt Radowa
Małego Józef Wypijewski,
byli przygotowani do zjazdu

Prezydium zjazdu: Szef PSP w £obzie Andrzej Kuzon, ustêpuj¹cy prezes ZOSP Wies³aw Rymszewicz, ks. dr Tadeusz Uszkiewicz,
burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiñski, cz³onek Zarz¹du Okrêgu Andrzej Szczygie³ i wicestarosta Ryszard Brodziñski.

i obyło się bez wyborczego
zamieszania. Sprawnie przeprowadzili wybór nowego
zarządu, a ten spośród siebie
wybrał nowego prezesa.
- Proponuję na tę funkcję
pana Krzysztofa Palucha,
który tak sprawnie przygotował sprawozdanie i pokaz
multimedialny. - rekomendował ustępujący prezes Wiesław Rymszewicz podczas
konstytuowania się nowego
zarządu, któremu przez chwilę udało nam się towarzyszyć
z aparatem. Zarząd propozycję przyjął. Zdecydował także, że będzie trzech wiceprezesów. W nowej kadencji
będą nimi: Teofil Kapla z
Łobza, Bernard Dmochowski z Węgorzyna i Marcel
Dubaj z Dobrej. Sekretarzem
został Zbigniew Gromek z
Reska. Skarbnikiem jest nadal Józef Wypijewski. Członkowie zarządu: Jan Stanisławczyk, Wiesław Rymszewicz, Stefan Mazur, Kazimierz Szczepański, Ryszard
Brodziński, Eugeniusz Kołodyński, Tadeusz Słomiński,
Jarosław Strózikowski, Jan

Posiedzenie nowego zarz¹du.

Skrzypa, Paweł Adamiak, Jerzy Smela, Ryszard Szkup,
Mirosław Szreder, Roman
Soroczyński i Eugeniusz
Kwiatkowski.
W Komisji Rewizyjnej
będą pracować; Marian Kopka - przew., Paweł Guzik – z-ca,
Andrzej Przymędzki jako sekretarz i Grzegorz Kapka.
Na zjeździe wojewódzkim
powiat łobeski będą reprezentować wiceprezesi ZOP
ZOSP Teofil Kapla i Marcel
Dubaj. Prezes Paluch jest
delegatem do zarządu wojewódzkiego.
Podziękowano Wiesławowi Rymszewiczowi za dotychczasowe prezesowanie
Związkowi OSP, a on podziękował za współpracę strażakom i władzom.
- Nie było tak, że jak się nie
pogadało z władzami miejskimi
lub powiatowymi, to tych pieniędzy – może i skromnych –
nie można było dostać.
- Z uporem będę dążył do
tego, żeby efekty były widoczne. - powiedział w swoim pierwszym wystąpieniu
nowy prezes Krzysztof Pa-

luch. - Nie zamykajcie drzwi
przed nami – zwrócił się do
przedstawicieli władz – bo
wszystko co robimy, robimy
dla mieszkańców.
- Po wysłuchaniu sprawozdania jestem pod wrażeniem. My jesteśmy już pokoleniem starszym. Trzeba obejrzeć się za siebie, na synów, na
młodych, bo wchodzi do
użytku sprzęt bardzo nowoczesny i nie będzie miał go kto
obsługiwać. - powiedział
przedstawiciel Zarządu Okręgu ZOSP Andrzej Szczygieł.
W kuluarach mówiło się
o wymaganiach, jakim trzeba sprostać w związku z wejściem Unii Europejskiej.
Nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim
związanych z przepisami
przeciwpożarowymi i wymogami w zakresie bezpieczeństwa strażaków, czyli
ich przydatności do udziału
w akcjach i wzrastającej odpowiedzialności za ich własne zdrowie i życie. KAR
PS. Więcej o stanie OSP w
powiecie za tydzień, w numerze świątecznym.
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O kasie z unii na sesji
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Od redakcji:
Zamieszczona we wspomnianym artykule informacja dotycząca wykorzystania pieniędzy unijnych, pochodziła z serwisu PAP. Agencja podała
ranking gmin, w którym sklasyfikowano je pod kątem wykorzystania środków na dofinansowanie projektów. Ranking ten podawał stan na czerwiec
2006. Nie napisaliśmy, że gmina w ogóle nie korzysta z takich środków.
Sposobów ich wykorzystania i przekazywania jest wiele.
Niestety musimy także potwierdzić obawy wójta co do kontroli nad
unijnymi środkami. W ubiegłym tygodniu Sejm zadecydował, że wojewodowie będą mogli zgłaszać veto, jeżeli stwierdzą nieprawidłowości przy
wyłanianiu w konkursach projektów finansowanych między innymi ze
środków unijnych. Innymi słowy, jeżeli wójtowi uda się pozyskać jakieś
pieniądze ze środków unijnych z urzędu marszałka, to może ich nie dostać
gdy sprzeciwi się temu wojewoda. W sytuacji gdy wojewoda jest namaszczony przez rząd, a marszałek wyłoniony będzie z opanowanego w większości przez opozycyjne PO sejmiku, walka o środki unijne (tak prawie
wszystko w tym kraju) przybierze formę sporu politycznego.
(r)

(RADOWO MAŁE) Tematem ostatniej sesji w Radowie
Małym były środki unijne ich wykorzystanie przez gminę. Przewodniczący
rady
Zygmunt
Bławzdziewicz, nawiązując do
artykułu zamieszczonego w 48
numerze naszego tygodnika
“Kasa z Unii – lek na wszystko w
rękach polityków”, zapytał wójta
Józefa Wypijewskiego o wykorzystanie przez gminę środków
unijnych.
- Czy prawdą jest, że nasza
gmina nie wykorzystała żadnych
środków z unii? – zapytał przewodniczący.
- Nie wiem co napisane było w
artykule. Jeżeli napisano, że nie
wykorzystaliśmy żadnych środków, to jest to nieprawdą. Przez
całą kadencję pozyskaliśmy 3,7
mln zł – odpowiedział wójt.
- Tyle, że 2 mln z tych środków pozyskano dopiero niedawno i będą one wykorzystane dopiero w następnym roku –
REKLAMA

wtrącił radny Remiśko. – Jeszcze na początku poprzedniej
kadencji proponowałem, żeby
w urzędzie gminy utworzyć
stanowisko dla osoby, która
mogłaby pisać wnioski o pozyskanie unijnych funduszy i niestety moje propozycje nie zostały przyjęte – dodał.
- To nie jest tak, że takie wnioski pisze się cały czas. Piszemy je
wtedy, kiedy mamy na to odpowiednie terminy – odpowiedział
wójt – Sam mam certyfikat z pozyskiwania środków. Piszemy je
razem z panią skarbnik i sekretarz, zaś głównym motorem naszych działań w tym zakresie jest
pan Piotrowicz. Takich wniosków piszemy tutaj wiele. Wiele z
nich jest niestety odrzucanych
niestety bez podania przyczyn.
Pozyskiwanie tych środków nie
jest rzeczą łatwą, a sytuacja może
się jeszcze bardziej pogorszyć
gdy o ich przydziale decydować
będzie rząd, a nie samorządy. (gp)

REKLAMA
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Skok na wzgórza
morenowe
Wielokrotnie poruszaliśmy na łamach lokalnych
pism („Wiadomości Łobeskie”, „Tygodnik Łobeski”) problemy ochrony
drzew na terenie naszego
miasta, gminy, powiatu.
Zwracaliśmy uwagę fachowcom od ochrony
przyrody i leśnikom, że
niektóre ich działania
szkodzą interesowi publicznemu, a to co dzieje się
z drzewami na obrzeżach
miasta można uznać za sabotaż ekologiczny. Temat
ogołacania lasów z drzew
wraca jak bumerang.
Szczególnie bulwersował
nas (lata 2000-2004) i bulwersuje obecnie sposób
gospodarki leśnej w unikatowym bukowym lesie parkowym – tuż przy mieście.
Las porasta obszar ciągu
przepięknych wzgórz morenowych, o dużym nachyleniu stoków, rozciągających się od miasta, wzdłuż
rzeki Regi w kierunku poł. zach. Obszar wzgórz był
ongiś zaprojektowany i zagospodarowany tak, by służył jako przyjazny miastu
teren rekreacyjny. Tak
było! - ale tylko do czasu,
gdy stanowisko nadleśniczego w Łobzie objął pan
W. Rymszewicz. I tu kilka
refleksji:
- Tyle dorodnych dębów i buków – to łakomy
kąsek!
- Pal licho z ochroną
przyrody, którą regulują
przepisy o Lasach i Lasach
Ochronnych
- Nie ważne, że jest to
teren glebo i wodochronny,
że przepisy nakazują ochronę walorów krajobrazowych i przyrodniczych, że
jest to teren kwaśnej buczyny – prawnie chronionej.
REKLAMA

Dla nadleśniczego W.
Rymszewicza ważny jest
jego plan urządzenia lasu i
pieniądze jakie otrzyma nadleśnictwo za cenne gatunki
drewna (buki i dęby). Czyżby w swoim planie nie
uwzględnił funkcji ochronnych tego terenu? I gdzież tu
choć odrobinka patriotyzmu lokalnego?
Tak więc w wyniku kolejnych działań jego podwładnego – leśnika Zielińskiego ogałaca się obecnie z
drzew kolejne wzgórza
dawnego, rozległego parku
leśnego, niszcząc podłoże i
zakłócając tym stosunki
wodne i pozostałe składniki
ekosystemu. Jak się ma
taka niszczycielska działalność do treści umieszczonych przez nadleśnictwo na
nowej tablicy – zaraz przy
wejściu do lasu – parku:
„Pozwól obudzić w sobie
serce przyrodnika i naucz
się żyć w harmonii z przyrodą. Nie niszcz tego co powstało dla ciebie”.
Nasuwa sie refleksyjne
pytanie:
- Dla kogo mają być
przeznaczone te hasła?
- Czy Łobeskie Lasy
Państwowe, które obecnie
„podniosły głowę” (jak
można domniemywać) i
butnie ruszyły do ataku na
wzgórza morenowe i las
ochronny tuż przy mieście, czują sie tak bezkarne
ze względu na to, że pracownik nadleśniczego – leśnik Ryszard Sola został
burmistrzem?
Czasami można się
przeliczyć?!
Społeczny Komitet
Ochrony Przyrody Koło
Polskiego Klubu
Ekologicznego w Łobzie
REKLAMA
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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

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

INNE

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

NIERUCHOMOŒCI
QDo wynajęcia 2 garaże o wym.
8,4x4,3 m przy ul Niepodległości
(obok stacji obsługi samochodów). Tel. 0515 175 821, 091 397
37 98 po 20.00.
QSprzedam sklep w Łobzie koło
ośrodka zdrowia-biały. Tel. 091
397 35 37 po 20.00.
QSprzedam dom wolnostojący na
działce o pow. 1000 mkw., Łobez ul.
Sienkiewicza 6. Tel. 608 374 997.

US£UGI

QWykonam usługi tokarskie. Tel.
697 429 534.

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 owies, owies bezłuskowy,
pszenicę, żyto. Tel. 0693 841 304.

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

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.

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 Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

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
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Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
woj. zachodniopomorskiego 2006
Głównym celem tego przedsięwzięcia była aktywizacja działań
pozaszkolnych SKE,
w tym poszerzanie wiedzy na temat rozwoju
swojej miejscowości czy gminy w
związku
z członkostwem w UE.
Dlatego też reprezentacje szkół zostały poproszone o przygotowanie
prezentacji na temat „W jakim stopniu członkostwo w UE wpłynęło na
rozwój mojej miejscowości czy gminy”, które miały być prezentowane
przez uczniów w pierwszej części
Zjazdu. Prezentacja miała zawierać
jeden z podanych poniżej aspektów:
· przykłady projektów zrealizowanych ze środków UE w gminie lub
mieście (np. inwestycje, ale i festiwale, spotkania, programy dla bezrobotnych czy aktywizujące poszczególne grupy społeczne itp.)
· przykłady projektów kultural-

nych i oświatowych zrealizowanych
ze środków UE zrealizowanych w
mojej gminie lub mieście,
· przykłady inwestycji budowlanych, przebudowy, remontów itp.
Szkolny Klub Europejski „Euroforum” z Liceum Ogólnokształcącego w Resku reprezentowały uczennice klasy IIb: Anita Deuter, Małgosia Jaworska, Magda Szewdenis.
Zgodnie z sugestiami dokonały prezentacji działalności klubu. Opowiadały o działaniach w ramach klubu,
polegających przede wszystkim na
pogłębianiu i promowaniu wiedzy o
UE, rozwijaniu idei integracji Europy, co czyniono przez podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć.
Poinformowały innych uczestników o realizacji programu „Działam,
więc jestem - aktywny obywatel”.
Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym,

Geometra
bêdzie mierzy³
(ŁOBEZ) W wyniku przetargu nieograniczonego na
„Wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy
Łobez” wyłoniono firmę, która
będzie w najbliższym czasie
wykonywała te prace dla urzędu miejskiego w Łobzie. Za naj-

korzystniejszą została uznana
oferta złożona przez firmę Usługi Geodezyjno – Kartograficzne
„GEOMETRA” Teresa Jankiewicz, Mirosław Tomczyk z siedzibą w Łobzie, przy ul. Niepodległości 74. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. (r)

Rodzina razem przeciw AIDS

Tematem tegorocznej społecznej
kampanii multimedialnej dotyczącej
profilaktyki HIV/AIDS ma być promowanie wartości rodzinnych. Honorowy patronat nad kampanią objęli: Minister Zdrowia, Minister Edukacji oraz Główny Inspektor Sanitarny. Istotnym elementem kampanii
jest uświadomienie każdemu, że problem HIV/AIDS dotyczy wszystkich, także naszych rodzin. Na
kształt kampanii miały wpływ badania, z których wynika, że wzrasta
liczba zakażeń przenoszonych
drogą kontaktów seksualnych
szczególnie wśród ludzi młodych.
W Polsce do końca 2005 roku 50%
zakażeń to grupa wiekowa 20 - 29
lat, a 25% 30 - 39 lat. Tegoroczna
kampania przebiega pod hasłem „
Rodzina razem przeciw AIDS”. W
czasie kampanii promowany jest
model rodziny, w którym związek
dwojga ludzi oparty jest na wzajem-

nej miłości, wierności zaufaniu. Nie
ma w nim miejsca na ryzykowne
zachowanie, a najważniejsze jest
dobro drugiego człowieka. Tylko
silna i wzajemnie wspierająca się
rodzina może dać każdemu z jej
członków poczucie bezpieczeństwa. Najważniejszym miejscem
gdzie kształtuje się osobowość
młodego człowieka jest dom. Pogłębianie więzi rodzinnych opartych
na wzajemnym szacunku, zaufaniu
i otwartości oraz rozumienie i dostrzeganie potrzeb dziecka, stanowi podstawę właściwego rozwoju, a
tym samym pomoc przy podejmowaniu właściwych decyzji. Informacje na temat kampanii można znaleźć również na stronie internetowej
www.aids.gov.pl oraz pod numerem
telefonu 022 692 82 26. Najważniejsze jednak to rozmawiać, rozmawiać,
rozmawiać. W ten sposób osiągniemy najwięcej.
S.Podyma

realizacja programu polegała na zorganizowaniu grupy „obywateli”,
którzy podjęli się przeprowadzenia
akcji społecznej, politycznej na rzecz
szkoły, środowiska. Założenia podjętych działań osiągnięto po przez
wzbudzenie w młodych ludziach,
uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej w Resku, odpowiednich postaw obywatelskich, które
wiązały się bezpośrednio z odpowiedzialnością za przyszły wizerunek
powiatu, regionu, kraju.
Młodzież uświadomiła sobie konieczność aktywnego funkcjonowania w rzeczywistości lokalnej,
przejęcia inicjatywy przez świadomych swych celów ludzi.
W ramach projektu podjęto konkretne akcje i działania, zwłaszcza
wobec niepokojących zjawisk w
tym: spadku zaufania do instytucji
życia publicznego, niskiego stopnia
zaangażowania w życie publiczne,
korupcji, braku wiary w praworządność państwa.
Projekt umożliwił niepełnoletnim
uczniom oddanie głosu w wyborach
organizowanych równolegle do
wyborów państwowych, a tym samym dał im możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego kraju
sprawach. W tym roku uczniowie
zorganizowali w swojej szkole wybory samorządowe, głosując na te
same ugrupowania i tych samych
kandydatów, co pełnoletni obywatele. Wyniki zebrane ze wszystkich
szkół zostały ogłoszone na kilka dni
przed wyborami powszechnymi na
stronie CEO.
Następnie podały przykład wykorzystania funduszy unijnych w postaci inwestycji budowlanych - zrealizo-

wano projekt „Przebudowa ulicy dojazdowej B. Prusa do gimnazjum w Resku”. Współfinansowany przez UE z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa w
ramach zintegrowanego programu
operacyjnego rozwoju regionalnego.
Droga przejazdowa kosztowała
700 tys., 75 % tej kwoty miasto otrzymało z funduszy unijnych. Budowę
nadzorowała firma ZUBWIT Mętlowie. Nowe władze samorządowe w
podobny sposób zamierzają dokonać przebudowy dróg w mieście i
gminie, środki unijne prawdopodobnie pozwolą również na budowę
boisk w dwu wiejskich szkołach.
Druga część Zjazdu poświęcona
była możliwościom, jakie daje młodzieży udział w wolontariacie europejskim. Zajęcia przeprowadzili
przedstawiciele Stowarzyszenia
„Europa Młodych” z Koszalina, z
doświadczeniem w organizacji wymian młodzieżowych oraz wyjazdów
na wolontariat europejski w ramach
programu Młodzież. Zaprezentowali możliwości uczestnictwa w tego
typu przedsięwzięciach, oraz w ramach wymiany doświadczeń, przedstawili młodych wolontariuszy, którzy przebywali w krajach europejskich i podzieli się z uczestnikami
swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieli na ich pytania.
Spotkanie młodzieży zaowocowało wymianą doświadczeń, pomysłów na działalność, nowymi znajomościami, odbywało się w niezwykle miłej atmosferze.
Przedsięwzięcie zrealizowano
w ramach dotacji UKIE „Europa bliżej nas 2006”.
A. Popielarz

Kultura fizyczna i sport w projekcie bud¿etu na 2007 rok

Ile w sporcie na sport,
ile na koszty i pensje?
(ŁOBEZ) W listopadzie pojawił się projekt budżetu gminy
Łobez na 2007 rok, przygotowany
jeszcze przez poprzedniego burmistrza. W dziale „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” zaplanowano wydatki w kwocie 590.566 zł.
Utrzymanie obiektów sportowych ma kosztować 463.566
zł. Z tej sumy na utrzymanie hali
widowiskowo-sportowej i stadionu zaplanowano 458.566 zł;
na co składają się wynagrodzenia i pochodne – 242.686 oraz

fundusz socjalny w wysokości
6.480 zł, zaś wydatki rzeczowe
(zakup energii, materiałów i
usług) mają pochłonąć kwotę
209.400 zł.
Na zadania inwestycyjne przeznaczono 5.000 zł, w tym budowa boiska w Zajezierzu. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu zaplanowano 127.000, w
tym dotacje dla klubów i stowarzyszeń ma wynieść 107.000 zł.
Teraz nad tym projektem budżetu
będzie pracować nowa rada. (r)

SPORT
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Miko³ajkowy Turniej po raz szósty

Niewiarygodna gra Grzeœka Sobañskiego

(RADOWO MAŁE) W hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Radowie
Małym 8 grudnia rozegrany został VI Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
chłopców klas IV i młodszych.
Ten tradycyjny o tej porze turniej
gościł chłopców z Chociwla, Węgorzyna, Reska i Radowa Małego.
Uczestników imprezy w progu hali
serdecznie witał Św. Mikołaj z workiem pełnym owoców cytrusowych,
słodyczy, napojów ufundowanych
przez właściciela sklepów spożywczych p. Patryka Spurka oraz p. Ewy
Radanowicz - dyrektor szkoły
życząc wielu emocji sportowych i
miłego pobytu w naszej szkole.
Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym” po 12 minut
gry. Po rozegraniu wszystkich poje-

dynków najlepszym zespołem - bez
porażki - zostali chłopcy z Radowa
Małego, dzięki bardzo dobrej grze
bramkarza Grześka Sobańskiego,
który został najlepszym bramkarzem
turnieju. II miejsce zajęła SP Resko,
z najlepszym strzelcem Arkiem Brykiem, III m. SP Węgorzyno, IV m. SP
Chociwel. Zespoły otrzymały puchary oraz pamiątkowe dyplomy
ufundowane przez UKS „Mini Gier”,
a młodzieżowi organizatorzy tego
klubu na czele z Norbertem Dobrzańskim byli organizatorami turnieju.
Pojedynki chłopców cechowała

Siatkówka powiatowa
w nik³ej obsadzie
(POWIAT) W ubiegłym tygodniu rozegrano powiatowe zawody szkół
podstawowych i gimnazjów w piłce siatkowej. Niestety, ta dyscyplina nie
cieszy się w szkołach większym zainteresowaniem, o czym świadczyła mała
ilość zespołów biorących udział w rozgrywkach.
Mistrzostwa gimnazjów
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt szkół gimnazjalnych
odbyły się 5 grudnia br. Wyniki:
1. m. – Gimnazjum w Łobzie
2. m. – Gimnazjum w Radowie Małym
3. m. – Gimnazjum w Węgorzynie
Mistrzostwa szkół podstawowych
Mistrzostwa Powiatu w Minipiłce Siatkowej Dziewcząt szkół podstawowych odbyły się 6 grudnia br. Wyniki:
1. m. – SP nr 2 w Łobzie
2. m. – SP w Radowie Małym
3. m. – SP w Bełcznej
4. m. – SP 1 w Łobzie

wielka spontaniczność, walka
wszerz i wzdłuż boiska do końcowego gwizdka, ale mecz pomiędzy zespołami z Radowa i Reska na długo
pozostanie w pamięci nauczycielom

- opiekunom i licznym kibicom z racji
niewiarygodnej gry bramkarza z Radowa, przy której chłopcy Dariusza
Kęsego byli bezradni, by choć raz
umieścić piłkę w bramce i stać się
zwycięzcami całego turnieju. wp

TABELA ROZGRYWEK
DALP 2006/2007
“ŁAŁ BOYS” Nowogard
LZS OSTRZYCA
“GALAKTIKOS” Dobra
“PARASOL” Nowogard
“NIEDŹWIADKI” Dobra
ABC BLOKERSI Dobropole
“KOLIBER 44”
“DRAGON” Krzemienna
“ŻYWCZYK” Bienice
Termin II 10.12.2006r.
“KOLIBER 44”
“PARASOL” Nowogard
“ŁAŁ BOYS” Nowogard “KOLIBER 44”
ABC BLOKERSI Dobropole ABC BLOKERSI Dobropole “PARASOL” Nowogard
“DRAGON” Krzemienna “ŻYWCZYK” Bienice
“GALAKTIKOS” Dobra
-

Mecze pkt.
4
12
3
7
3
6
4
6
4
6
3
6
4
3
3
1
4
0

bramki
18:6
14:4
20:7
12:10
8:5
14:12
6:14
3:7
6:36

“ŁAŁ BOYS” Nowogard
LZS OSTRZYCA
“NIEDŹWIADKI” Dobra
“DRAGON” Krzemienna
pauza
“ŻYWCZYK” Bienice
“NIEDŹWIADKI” Dobra
LZS OSTRZYCA
“GALAKTIKOS” Dobra
pauza

1:3
2:4
2:1
3:2
9:3
3:0
1:1
0 : 12

Liderzy strzelców:
8 - Wojciech Bonifrowski (“ŁAŁ BOYS”),
7 - Krzysztof Korol (ABC BLOKERSI),
6 - Marcin Miklas (“ŁAŁ BOYS”), Daniel Kubski (LZS OSTRZYCA),
5 - Marcin Piątkowski (“PARASOL”), Krzysztof Szkup, Emil Kamiński
(“GALAKTIKOS”),
4 - Damian Padziński (“NIEDŹWIADKI”),DamianDzierbicki (ABCBLOKERSI)
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ŚRODKI FINANSOWE
Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej – Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, który jest rządowym programem dotacyjnym, powstałym 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”.
REALIZACJA PROGRAMU
obejmuje zagadnienia z zakresu aktywizacji zawodowej, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, nabycie codziennych umiejętności życia codziennego. W formie
m.in. spotkań szkoleń, warsztatów i
prelekcji.
W listopadzie br. w budynku
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie miały miejsce spotkania w ramach poradnictwa młodzieżowego z

udziałem Doradcy Społecznego
Pani Marii Sola, na temat „Wpływ
subkultur i sekt na rozwój młodego
człowieka”, oraz Joanny Mały i
Bożeny Wielgus „Zagrożenia
współczesnego świata – alkoholizm
i narkomania”. Poruszano zagadnienia definiujące tematykę spotkania,
aby utrwalić młodym ludziom pojęcia używane często w języku potocznym, a których tak naprawdę
niewiele wiedzą. Subkultury, Sekty, Alkohol i Narkotyki stanowią
realne zagrożenie dla jeszcze nie
ukształtowanych
osobowości
„Startujących w Dorosłość”, dzięki
takim spotkaniom, młodzież zyskuje informację pozwalającą obiektywnie ocenić wpływy jakim poddawani są w swoich środowiskach.
Uczestnicy spotkań to młodzi ludzie z Domu Dziecka w Zajezierzu i
Rodzin Zastępczych, którzy ukończyli 18 lat. Odbyły się także prelekcje z udziałem Pana Roberta Kazien-

Wyrok

ko - specjalisty w zespole ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii, Policji w Łobzie na temat:
„Skala przestępczości z udziałem
dzieci i młodzieży na terenie powiatu łobeskiego”, „Czyny karalne a
prawo”, „Odpowiedzialność karna
za popełniane przestępstwa”, „Prawo na co dzień”. Celem spotkań jest
działanie profilaktyczne mające na
celu zapobieganie wykluczeniu
społecznemu. Opiekę nad sprawnym przebiegiem spotkania sprawowali pracownicy socjalni PCPR

w Łobzie - Panie Ewelina Poniewiera oraz Anita Grabska zajmujące się
problemami młodzieży.
HARMONOGRAM ROGRAMU przewiduje także wykłady w ramach poradnictwa zawodowego z
udziałem doradcy zawodowego na
temat „Jak dokonać trafnego wybory zawodu” oraz warsztaty na temat:
„Umiejętne poruszanie się młodzieży na rynku pracy”.
Odbędzie się także spotkanie w
praktyczny sposób przybliżające tradycje świąteczne Wigilijnego stołu.

Wyrok

Sygn. akt II K 579/06 Ds. 1048/06/D
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 16 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 16.11.2006 r. sprawy

Sygn. akt II K 578/06 Ds. 1073/06/D
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 16 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 16.11.2006 r. sprawy

s. Czesława i Stanisławy z d. Kruk, ur. 28 lipca 1954 r. w Dobieszewie; oskarżonego
o to, że: w dniu 19 września 2006 r. w Łobzie kierował rowerem po Placu Spółdzielców, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 1,43 mg/
dm sześc. alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Henryka Kowalczyka 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 7 (siedmiu) miesięcy ograniczenia
wolności zobowiązując go do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie w wymiarze 20 (dwadzieścia)
godzin w stosunku miesięcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 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 ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskarżonego
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 29 września 2006 r.;
V. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów
sądowych w całości.

s. Wacława i Władysławy z d. Pawelec, ur. 05 stycznia 1959 r. w Łobzie; oskarżonego o to, że w dniu 22 września 2006 r. w Łobzie kierował rowerem po ulicy
Mickiewicza, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażającym się zawartością 0,91 mg/dm sześc. alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art.
178 a par. 2 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Wiesława Gębickiego 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 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności
zobowiązując go do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz
Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w
stosunku miesięcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2
(dwóch) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 64 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów
sądowych w całości.

Henryka Kowalczyka

Wies³awa Gêbickiego
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Okradli PKS
(ŁOBEZ) 4 grudnia w Łobzie przy
ul. Kolejowej nieznany sprawca po
uprzednim usunięciu zabezpieczenia
okienka punktu kasowego dokonał kradzieży telefonu i przyrządów biurowych o łącznej wartości 100 zł, działając na szkodę PKS Gryfice.

Nieuprzejmy kierowca
(ŁOBEZ) 4 grudnia około godz.
20:30 w Łobzie na ul. Waryńskiego Janina Z. zam. W., pow. łobeski, wyjeżdżając z parkingu samochodem Nissan nie udzieliła pierszeństwa przejazdu Tomaszowi D., kierującemu samochodem Opel Kadett, który jechał ulicą
Waryńskiego.

Tania energia
(RESKO) Między 2, a 4 grudnia w
Resku przy ul. Kościuszki 7 nieznanych sprawców, po uprzednim zerwaniu kłódek przy drzwiach pomieszczenia gospodarczego, dokonało kradzieży
150 litrów oleju napędowego i czterech
11- kilogramowych butli gazowych.
Straty w kwocie 1080 zł, poniosła firma
“Arktyka” w Kamieniu Pom.

Pilarz
(RADOWO MAŁE) 25 listopada w
miejscowości G., gm. Radowo Małe,
Kazimierz M. dokonał kradzieży pilarki
spalinowej Husqwarna wartości 500 zł i
prostownika prądu 12V wartości 100 zł,
działając na szkodę Władysława K.

Wyniós³ grzejniki
(RESKO) 5 grudnia około godz.
15:30 w Resku przy ul. Woj. Polskiego
Damian B. po uprzednim wybiciu szyby w oknie, wszedł do wnętrza mieszkania, skąd dokonał kradzieży dwóch
grzejników CO o łącznej wartości 600
zł. Sprawcę zatrzymano.

RzeŸ brzóz
(SARNIKIERZ) W okresie od 1 do
5 grudnia w miejscowości Sarnikierz
nieznany sprawca dokonał wycięcia i
kradzieży 640 brzózek średnicy od 5 do
35 cm, wartych łącznie około 10.000 zł.
Straty poniosła Janina Z.

Kradn¹ nawet ³odzie
(ŁOBEZ) W okresie od 25 października do 7 grudnia w Łobzie przy ul.
Węgorzyńskiej Marcin N. i Adrian B.
po uprzednim wybiciu szyby w oknie
garażu, dokonali kradzieży silnika elektrycznego, felg aluminiowych, oraz
pozostawionej na terenie posesji łodzi.
Łączne straty w kwocie 1.150 zł poniósł Jacek S. Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w PdOZ.

Ogrodnik
(DALNO) Między 4/6.12.2006 r. w
godz. 16:00 - 11:00 z działki nr... na
terenie ogródków działkowych Dalno
II n/n sprawca dokonał kradzieży bramki metalowej, wierzby japońskiej i juki
karolińskiej. Łączne straty w kwocie
220 zł na szkodę Stanisławy P.

Atak dzika na karetkê
(ŁOBEZ) 7 grudnia około godz.
17:45 na drodze Łobez - Drawsko Pom.

na wysokości skrzyżownia do Bonina,
z przydrożnego rowu wybiegł dzik
wprost przed jadącą karetkę Pogotowia
Ratunkowego kierowaną przez Piotra
R. Uszkodzeniu uległ pojazd.

Polowanie samochodem
(GRABOWO) 8 grudnia o godz.
16:20 Krzysztof N. kierując samochodem Fiat Punto jadąc z miejscowości
Świdwin do Łobza, przed skrzyżowaniem do miejscowości Grabowo uderzył w sarnę uszkadzając pojazd.

Kradzie¿ piwa
(ŁOBEZ) 8 grudnia około godz.
17:00 w Łobzie przy ul. Obrońców Stalingradu w sklepie spożywczym nieznany sprawca dokonał kradzieży 8 piw
puszkowych wartości 25 zł na szkodę
właściciela sklepu Zbigniewa W.

Zatankowa³
(WEGORZYNO) W nocy z 7 na 8
grudnia w Węgorzynie przy ul. Szkolnej nieznany sprawca po uprzednim
przecięciu przewodów i odkręceniu
pływaka zbiornika samochodu ciężarowego marki Volvo dokonał kradzieży
250 l oleju napędowego wartości 875 zł,
działając na szkodę Andrzeja Z.

Kradzie¿ kabla
(PRZYTOŃ) W nocy z 7 na 8 grudnia
na terenie tartaku w miejscowości Przytoniu nieznany sprawca dokonał kradzieży 105 metrów przewodu elektrycznego,
wartości 1.273 zł na szkodę Jana P.

Wyniós³ kamerê
(RESKO) Między 30 listopada, a 6
grudnia w Resku przy ul. Dąbrowszczaków nieznany sprawca ukradł z
mieszkania Anny P. kamerę video Samsung, wartą 1.400 zł.

K³ody pod ko³a
(GINAWA) 8 grudnia około godz.
22:20 w Ginawie Leszek M. zam.
Szczecin, kierując samochodem Opel
Vectra, najechał na leżącą na jezdni gałąź
w wyniku czego uszkodził samochód.

Brutalne pobicie
(RESKO) 8 grudnia w godz. 19:30 –
20:00 w Resku na ul. Wojska Polskiego,
Krystian Z. dopuścił się uszkodzenia
ciała nieletniego Dawida K. w ten sposób,
że uderzając go rękoma po twarzy, oraz
głową, spowodował u niego podejrzenie
wstrząśnienia mózgu i złamania kości
nosa, oraz ukruszenie zęba.

Rozrywki nieletnich
(ŁOBEZ) W nocy z 8 na 9 grudnia
w Łobzie na parkingu przy ul Budowlanej, nieustalony sprawca przy użyciu
nieustalonego przedmiotu dokonał
wybicia dwóch kloszy w tylnych lam-

pach w samochodu osobowego NISSAN Terrano, należącego do Adama P.
Ustalono 4 nieletnich sprawców jednego z nich zatrzymano w Policyjnej
Izbie Dziecka w Szczecine.
(ŁOBEZ) 9 grudnia około godz.
24:00 w Łobzie na ul. Browarnej przy
barze „10-tka” dwóch sprawców wykręcając ręce Katarzynie T., dokonali
kradzieży telefonu komórkowego Nokia 6020 wartego 150 zł. Sprawcami
okazli się dwaj nieletni mieszkańcy
Łobza - jeden ze sprawców został zatrzymany i umieszczony w Policyjnej
Izbie Dziecka.

Kradzie¿ kukurydzy
(UNIMIE) W nocy z 8 na 9 grudnia
przy drodze Łobez - Unimie, nieustalony sprawca po uprzednim wyłamaniu
desek w ścianie budynku stodoły dokonał włamania, następnie z jej wnętrza
dokonał kradzieży 300 kg kukurydzy o
wartości 100 zł, działając na szkodę
koła łowieckiego „CYRANKA” w
Łobzie.

Okrad³ elektrowniê
(WIEWIECKO) W okresie od 1 do
9 grudnia w Wiewiecku nieustalony
sprawca po uprzednim wycięciu 720
metrów napowietrznej aluminiowej linii energetycznej dokonał jej kradzieży.
Starty powyżej 250 zł poniósł Rejon
Energetyczny ENEA S.A w Gryficach.

Pocz¹tkuj¹cy w³amywacze
(STARA DOBRZYCY) W nocy z 7
na 8 grudnia w Starej Dobrzycy, nieustalony sprawca przy użyciu łoma
dokonał zerwania kłódek przy kracie
zabezpieczającej drzwi wejściowe do
domku letniskowego Bożeny D., na-

stępnie usiłował wyważyć drzwi wejściowe jednak nie zdołał pokonać rygli
i zamków zabezpieczających drzwi.
(ŁOBEZ)
W
okresie
od
25.11.2006r. do 10.12.2006r. godz.
11.00. w Łobzie przy ul. Szosa Świdwińska na terenie ogródków działkowych, n/n sprawca po uprzednim wyłamaniu drzwi altanki, wszedł do środka, jednak po spenetrowaniu wnętrza
niczego nie skradł.

Altanka
(WIEWIECKO) W okresie od 26
listopada do 10 grudnia w Wiewiecku
nieznany sprawca, po uprzednim wyrwaniu desek zewnętrznych i wypchnięciu paneli ściennych, dokonał
włamania do altanki i skradł kuchenkę
gazową. 2 szt. butli gazowych, narzędzia ogrodowe w postaci wideł, grabi
szpadli, siekier, łącznej wartości 700 zł
na szkodę Emilii R.

NAPROMILOWANI
(ŁOBEZ – STRZMIELE) 9
grudnia roku o godz. 13:30 na
drodze Łobez - Strzmiele, Dariusz M. lat 40 kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwym (2‰) naruszając jednocześnie orzeczony wobec niego
sądowy zakaz prowadzenia rowerów.
(DALNO) 10 grudnia około
godz. 0:45 w Dalnie, Kazimierz B.
kierował samochodem Peugeot
znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,1‰).

Wyrok
Sygn. akt II K 335/06 Ds. 463/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 30 listopada 2006 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczacy:
SSR Sława Miszel, Ławnicy; Wanda Biela, Jan Rzeszutek, Protokolant:
Katarzyna Wesoła Przy udziale Prokuratora Anny Brzózka, po rozpoznaniu w dniu 30.11.2006 r. sprawy

Zdzis³awa Sierociuka

s. Aleksandra i Józefy z d. Chmiel, ur. 10 stycznia 1942 r. w Arbasach;
oskarżonego o to, że: w dniu 07 maja 2006 r. o godzinie 20.00 na drodze
publicznej Węgorzyno – Podlipce, kierował rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwości, wyrażonej wynikiem 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par 2 kk.
Orzeka:
I.
Oskarżonego Zdzisława Sierociuka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestepstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 2 kk
wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
II.
Na podstawie art. 42 par. 1 i par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym i rowerów na okres 2 (dwóch) lat;
III.
Na podstawie art. 50 orzeka wobec oskarżonego podanie wyroku
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
IV.
Na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w całości.
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TYDZIEÑ W OBIEKTYWIE:

Miko³aj przy fontannie

W oczekiwaniu na Miko³aja
mo¿na pojeŸdziæ samochodzikiem

A w £abuniu
pomaga³y kasztanowcom

NAGRODA
Miesiêczna prenumerata

„Tygodnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”

Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 48
brzmiało: „Daremna walka z wiatrakami”.
Poprawne odpowiedzi nadesłali:
Włodzimierz Buczkowski (Łobez), Bogdan Charowski (Łobez), Telesfor Waliszewski (Rogowo), Zofia Janicka (Łobez), Karolina Płocka (Łobez), Maria Szylinowicz
(Łobez), Justyna Kołodziejczyk (Łobez),
Bartłomiej Kędzierski (Łobez), Władysława
Różańska (Łobez), Mirosława Gawlik
(Łobez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Roman Galczak (Łobez).
Nagrodę wylosowała pani Mirosława
Gawlik z Łobza. Gratulujemy.
CMYK

HUMOR TYGODNIA
Dwóch Anglików w średnim wieku gra w golfa. W pewnej
chwili obok pola golfowego przechodzi kondukt żałobny.
Jeden z grających odkłada kij i zdejmuje czapkę.
- Cóż to - dziwi się drugi - przerywa pan grę?
- Proszę mi wybaczyć, ale, bądź co bądź, byliśmy 25 lat
małżeństwem.
***
Zabraniam ci wracać tak późno do domu. Masz dopiero 17 lat.
Ja w twoim wieku... - Wiem, wiem. - przerywa córka
- Siedziałaś stale w domu... Bo ja miałam pięć miesięcy...
***
Mąż nad ranem wraca do domu, po całej nocce gry w pokera.
Żona zaczyna robić mu wyrzuty, a mąż spokojnie na to:
- Już nie musisz się więcej denerwować z mojego powodu.
Pakuj swoje rzeczy. Przegrałem cię w karty i należysz teraz
do mojego kumpla...
Żona zaczyna wrzeszczeć: - Ty chamie! Jak można w ogóle
wpaść na taki wstrętny pomysł !?!
- A myślisz, że mi było łatwo, pasować przy czterech asach z ręki...

CMYK

