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W chwili
objêcia urzêdu
wiedzia³em,
¿e nie mam
pieniêdzy
Nowy burmistrz £obza Ryszard Sola mówi Tygodnikowi
o tym, dlaczego wybra³ Ireneusza Kabata, co zasta³ w
gminnej kasie, jakie zmiany zacz¹³ wprowadzaæ i czy
bêd¹ nowe mieszkania.
Czytaj strona 8-9
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Powrót cz³owieka
bez w³aciwoci

Gdy Sybiracy po wojnie zasiedlali Pomorze wielu mia³o poczucie
krzywdy, ¿e nie mo¿e wróciæ do rodzinnych domów, w miejsca, które
ukochali, w których siê urodzili. Pomorze mia³o staæ siê ich Now¹ Ziemi¹. Po tym co przeszli, ka¿de miejsce wydawa³o siê lepsze do Syberii.
Zaczynali wiêc ¿ycie od nowa. Nie
by³o czasu na rozdrapywanie ran,
rozpamiêtywanie przesz³oci, ale
te¿ klimatu do rozmów o tych sprawach. Na temat wywózek, tak jak
Katynia i ca³ej historii niepodleg³ociowej na³o¿ono polityczny kaganiec. Dlatego dzisiaj, gdy Sybiracy
spotykaj¹ siê przy takich okazjach
jak odebranie Krzy¿y, niektórzy s¹
zdziwieni, ¿e tylu ich jest, ¿e tylu
stamt¹d, ¿e nawet ten i tamten znajomy, s¹siad, te¿ tam by³. Kiedy siê
o tym nie mówi³o. Przez wiele lat
milczeli, jakby pogodzeni, ¿e tamten
wiat, jak koszmar, min¹³ i nie wróci.
Jakby milczenie mog³o wymazaæ z
historii tê czarn¹ dziurê, w któr¹
wpadli. Trudno siê dziwiæ, ¿e to pokolenie, z którym tak tragicznie obesz³a siê historia, chcia³o o tej historii zapomnieæ. W dodatku wielu
zosta³o do tego zmuszonych, by
móc normalnie ¿yæ, by znowu nie
powtarzaæ tego piek³a.
Ale bez ich historii, nasza staje
siê dziurawa; jakbymy wypadli

Wêgorzyno na
widokówkach
Staraniem w³adz miejsko 
gminnych w Wêgorzynie wydanych zosta³o cztery rodzaje widokówek ukazuj¹cych najciekawsze fragmenty miasta i okolicy. Kolorowe zdjêcia wykona³
Jan Stoncel, przedstawiaj¹
obiekty architektoniczne, w tym
tak¿e sakralne oraz przyrodnicze. Na ka¿dej widokówce centraln¹ czêæ zajmuj¹ mapki  województwa, okolic Wêgorzyna,
podzia³u powiatu na gminy oraz
plan miasta. Widokówki uzupe³niaj¹ herby i tradycyjna reklama
w postaci napisu to warto zobaczyæ. Wydawc¹ jest firma z Lisin ko³o Tucholi.
Zbigniew Harbuz
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sroce spod ogona. Tam Syberia, tu
Pomorze i to wszystko co siê na
tych ziemiach sta³o trzeba jako
skleiæ ze sob¹, by historia zachowa³a swoj¹ ci¹g³oæ, a wiêc by mo¿na
by³o j¹ rozumieæ. By wiat nie jawi³
siê nam jako zbiór przypadkowych
zdarzeñ, lecz bymy widzieli w nim
przyczyny i skutki, wybory i decyzje konkretnych ludzi i konsekwencje, jakie powodowali. Dostrzeganie ci¹g³oci historii pozwala pytaæ
o motywy wyborów, o warunki, w
jakich by³y podejmowane, ich cenê
i ich s³usznoæ, czyli prawdê. Mówi¹c krótko  dostrzeganie tej ci¹g³oci pozwala stawiaæ pytania o
sam¹ naturê cz³owieka, o prawdê o
nim, przejawiaj¹c¹ siê poprzez tê
historiê, o jego dowiadczenie i
wiadczenie temu, w czym uczestniczy³. Wtedy historia mo¿e byæ nauczycielk¹ ¿ycia. Bo gdyby ni¹ nie
by³a, to sens straci³oby rodzenie
dzieci, którym przecie¿ przekazujemy nasze dowiadczenia, naukê z
naszego ¿ycia, w co je na przysz³oæ wyposa¿amy... Bo gdyby nie
one, to na co bymy te dowiadczenia gromadzili, na co ta nasza ca³a
krz¹tanina wokó³ ¿ycia, zdobywana
wiedza, udzielane nauki... Pró¿ne i
daremne by³oby to nasze ¿ycie.
Takie mo¿e jawiæ siê, gdy historiê przestajemy rozumieæ, gdy traci
ona dla nas ci¹g³oæ. Staje siê wtedy zbiorem przypadkowych zdarzeñ, poród których jestemy jako
licie miotane na wietrze w ró¿ne
strony; nie rozumiej¹cy wiata i siebie samych. Ahistorycznoæ jednostkowa i spo³eczna ma jedn¹
stronê przyjemn¹, zdejmuje z cz³owieka i narodów odpowiedzialnoæ
za przesz³oæ i przysz³oæ. Dla cz³o-

wieka ¿yj¹cego w teraniejszoci
jedyn¹ miar¹ ¿ycia staje siê mno¿enie przyjemnoci, które spychaj¹ w
niebyt pytania o sens ¿ycia, sens
cierpienia, rodzenia i umierania.
Ahistorycznoæ uniewa¿nia wysi³ek pokoleniowej edukacji. Jakikolwiek wysi³ek na rzecz dobra wspólnego. Cz³owiek teraniejszy, doczesny, który utraci³ odniesienie do
przesz³oci i tym samym przesta³
wierzyæ w przysz³oæ, przesta³ dowierzaæ samemu sobie, swojej wiedzy i dowiadczeniu, których nie
jest w stanie skonfrontowaæ z przesz³oci¹, której nie ufa. Nie ufa tak¿e sobie, st¹d nie jest w stanie przekazaæ swoich dowiadczeñ dzieciom. Zachowuje siê tak, jakby mia³y one wszystko zaczynaæ od nowa.
Zaczynaj¹, i wszystko im siê rozpada, roz³azi, rozje¿d¿a. Metoda prób
i b³êdów stosowana z ¿yciu jest
bardzo bolesna. wiat staje siê nieprzewidywaln¹ gr¹ indywidualnych i grupowych interesów; gr¹ o
przyjemnoci, czyli - Niech ¿yje bal,
drugi raz nie zaprosz¹ nas wcale.
Cz³owiek doczesny, bez historii,
jest cz³owiekiem bez w³aciwoci.
Pierwszy egzemplarz takiego cz³owieka wyprodukowali komunici w
1917 roku, póniej faszyci w 1934.
Ludzie mieli byæ podobni do siebie,
tak samo ubrani, tak samo myl¹cy,
tak samo pos³uszni. Ró¿nice niwelowa³o siê odcinaj¹c je wraz z g³owami.
I gdy wydawa³o siê, ¿e mamy to za
sob¹, nastêpuje powrót cz³owieka
bez w³aciwoci. Co prawda nie ma
dyktatorów, ale jest dyktatura. Jej
imiê to polityczna poprawnoæ. W
jej imieniu nadchodz¹ce wiêta maj¹
przestaæ byæ chrzecijañskie, bo to
mo¿e uraziæ inne wyznania, inaczej

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

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

wierz¹cych lub niewierz¹cych. Maj¹
byæ po prostu wiêta i to wszystko.
wiêta bez w³aciwoci. Konstytucja europejska te¿ mia³a byæ bez takich odniesieñ, czyli bez w³aciwoci. Bez w³aciwoci s¹ kobiety z
kolorowych ok³adek i seriale telewizyjne. Bez w³aciwoci ma byæ jedzenie, bo komu nie podobaj¹ siê
kiszone ogórki i oscypki. Bez w³aciwoci ma byæ w koñcu historia, bo
ju¿ trwaj¹ zabiegi, by w niej pojednaæ
napastników z napadniêtymi, katów
z ofiarami. Najlepsz¹ metod¹ staje
siê przemilczanie. Tak rodzi siê jêzyk
bez w³aciwoci. Nie bêdzie mo¿na
nazwaæ kogo g³upcem, chamem,
prostakiem, dziadem, ma³p¹, z³odziejem, pijakiem, k³amc¹, leniem, oszustem, nawet je¿eli bêdzie to prawda.
Ka¿dy z nich ma przecie¿ swoj¹ godnoæ. Oczywicie bez w³aciwoci.
Weso³ych wi¹t. Jakich? Zgadnijcie, nie przypisuj¹c im okrelonych w³aciwoci.
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Starosta
bêdzie mia³
zarobki
z poziomu
2002 roku
(£OBEZ) Na drugiej sesji
powiatu radni ustalili
zarobki starosty
Antoniego Gutkowskiego.
Radni postanowili nie podnosiæ wydatków na pensjê starosty i uznali, ¿e nowo wybrany starosta bêdzie zarabia³ tyle,
co jego poprzedniczka Halina
Szymañska. Radni, przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym,
ustalili zarobki starosty na
8427 z³ miesiêcznie brutto.
Na p³acê starosty sk³adaæ
siê bêdzie wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4200 z³,
dodatek funkcyjny  1420 z³,
dodatek za wieloletni¹ pracê w
wysokoci wynagrodzenia zasadniczego  840 z³ i dodatku
specjalnego w wysokoci 35%
wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego - 1967 z³.
Zarobki nowego starosty równaæ siê bêd¹ zarobkom Haliny
Szymañskiej z pocz¹tków jej
kadencji. Poprzednia starosta
zarabia³a 8385 z³. Ró¿nica miêdzy dwiema kwotami wynika z
d³u¿szego sta¿u pracy Antoniego Gutkowskiego.
(gp)
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Nowi radni
powiatu
(£OBEZ)
Podczas
ostatniej sesji powiatu zaprzysiê¿ono dwoje nowych
radnych, którzy weszli na
miejsce wybranych na burmistrzów Ryszarda Soli i
Gra¿yny Karpowicz. Na
miejsce Ryszarda Soli zaprzysiê¿ony zosta³ Zdzis³aw
Bogdanowicz z £obza, natomiast w miejsce burmistrz Wêgorzyna wesz³a
Zofia Makarec z Wêgorzyna. Na tej samej sesji rada
przeg³osowa³a wyganiêcie
mandatu Ryszarda Brodziñskiego, który po wyborze na
wicestarostê sam z³o¿y³
mandat. W jego miejsce na
najbli¿szej sesji z³o¿y lubowanie na radnego Waldemar
Konefa³ z Wêgorzyna. (gp)

REKLAMA

Uwaga!!!!
Teraz ju¿ nie musisz jechaæ 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

wiate³ko
Pokoju

(£OBEZ) Harcerze z 1 Dru¿yny
Strszoharcerskiej £obeskie W³óczykije zapraszaj¹ wszystkich chêtnych 22 grudnia 2006 r. na godzinê
18.00 ko³o pomnika, gdzie przeka¿¹
Betlejemskie wiate³ko Pokoju.
REKLAMA
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OFERTY PRACY

AKTUALNE NA DZIEÑ 18.12.2006r.
● - P.H. AUTEX w £obzie zatrudni:
Sprzedawcê-konsultanta czêci samochodowych Tel. (091) 39 -734-11.
● - F.H.U TYMPOL zatrudni: - kierowcê samochodu ciê¿arowego Kat.
C + E, mechanika samochodów osobowych Tel. (091) 397-40-56
● - Transport Zarobkowy Stanis³aw
¯uczkowski zatrudni: kierowcê samochodu ciê¿arowego Kat. C + E
Tel. 604 - 561- 854
● - POLARIS-HURT w £obzie zatrudni: Sprzedawcê-kierowcê kat. C
Tel.(091) 397-45-94. Kom. 604-214766
● - RIVAL w £obzie zatrudni: Lakiernika Tel. (091) 397-62-21
● - US£UGI TRANSPORTOWE
I HANDEL ART. PRZEMYS£OWYMI w Wêgorzynie zatrudni¹: Kierowcê Kat. C+E Tel. (091) 397-26-29
● - AR TRANS w £obzie zatrudni:
Kierowcê kat. C+E Tel. (091) 39762-08, Kom. 693-843-818
● - P.H.U. VIKING w £obzie zatrudni: Stolarza meblowego Kom. 509179-125
● - FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA TRÓJKA w Wêgorzynie zatrudni: Kierowcê kat. C+E Tel. (091)
397-16-54
Oferty pracy
spoza powiatu ³obeskiego:
● - EUROTRANSPORT w Gryficach zatrudni: Kierowcê kat. C+E Tel.
(091)384-25-27
● - MERITUM Technologie Informatyczne w Szczecinie zatrudni: Instalatora sieci teleinformatycznych i/ lub elektrycznych Tel. (091)
488-33-02
● - RABEN zatrudni: Pracownika
magazynowego Tel. (061) 650-68-62
(miejsce pracy : G¹dki k. Poznania)
● - SANTECH S.C w Szczecinie zatrudni: Hydraulika, Spawacza Tel.
(091) 487-58-65 Kom. 601-700-884
● - SUPERMARKET INTERMARCHE w Goleniowie zatrudni:
Rzenika wêdliniarza
Tel. (091) 407-20-00
● - ENERGOAPARATURA S.A. w
Katowicach zatrudni: Elektromontera, Elektromontera uk³adów pomiarowych i automatyki
Tel.(032) 728-54-20

Z ¯YCIA POWIATU
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Zniknê³y pieni¹dze
z alkoholówki
(£OBEZ) Jednym z punktów ostatniej sesji, który
wrêcz zelektryzowa³ radnych, by³o zadane ju¿ w wolnych
wnioskach, przez radnego Bogdana Góreckiego,
pytanie o pieni¹dze z alkoholówki.
- Czy prawd¹ jest, ¿e nie
wszystkie so³ectwa otrzyma³y
przys³uguj¹ce im w tym roku pieni¹dze z funduszu? - zapyta³ radny.
- Od 5 grudnia pe³niê funkcjê pe³nomocnika do spraw profilaktyki 
odpowiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat  Z tego co ju¿ dzisiaj wiem,
to pieni¹dze alkoholówki zosta³y
ju¿ w tym roku wydane z nawi¹zk¹.

- Jednak czêæ so³ectw nie dosta³a tych rodków.  zauwa¿y³a przewodnicz¹ca El¿bieta Kobia³ka.
- Kto za to odpowiada?  dopytywa³ siê radny Leszek Gajda.
- Dowiedzielimy siê o tym dopiero dzisiaj rano.  powiedzia³ burmistrz
Ryszard Sola.  Mówilimy ju¿ o tym
jeszcze dzi na spotkaniu z so³tysami,
na którym by³a równie¿ obecna pani

Wies³awa Romejko. W ci¹gu tygodnia wyjanimy te sprawê.
- Je¿eli tak jest, to dosz³o tutaj
do z³amania uchwa³y rady, poniewa¿ czêæ so³ectw tych pieniêdzy
nie dosta³a.  doda³ radny Kazimierz Chojnacki.
Braki w kasie wi¹¿¹ siê z nietrafionymi wydatkami wydzia³u. Na najbli¿szej sesji radni uzyskaj¹ zapewne szczegó³owe informacje dotycz¹ce wydatków wydzia³u. Czêæ wystawionych ju¿ faktur nie zostanie
sp³aconych, bo nowy burmistrz nie
zatwierdza³ tych wydatków. Czy wobec sprawców z³amania dyscypliny
finansowej wyci¹gniête zastan¹ konsekwencje, tego dowiemy siê prawdopodobnie jeszcze w tym roku. (gp)

Podpalacz zatrzymany
(£OBEZ) Policja zatrzyma³a
m³odego mê¿czyznê, Grzegorza L.,
23-letniego mieszkañca £obza,
który w minion¹ niedzielê, oko³o
szóstej rano, podpali³ dywan w
korytarzu budynku przy ul. Niepodleg³oci 42. Zniszczeniu uleg³a porêcz oraz czêæ drewnianej
pod³ogi. Po¿ar zagra¿a³ ¿yciu i
zdrowiu mieszkañców, którzy na
szcêcie w porê zorientowali siê w
zagro¿eniu i ugasili go. Motywem
dzia³ania sprawcy jest konflikt z
mieszkañcem usytuowanego na
poddaszu mieszkania.
Sprawca podpalenia zosta³ zatrzymany. By³ ju¿ wczeniej znany
policji, kilkukrotnie notowany za
niszczenie mienia, w tym dewastacjê
radiowozu i wybijanie szyb na terenie miasta. Miesi¹c wczeniej, w tym
samym budynku, w nocy z 17 na 18
listopada, mia³o miejsce podobne
zdarzenie. Wtedy kto podpali³ wycieraczkê, jednak  jak nam powiedzia³ rzecznik prasowy KPP w £obzie
Robert Kazienko - funkcjonariusze
nie mieli dostatecznych dowodów
na udowodnienie winy.
W wyniku poprzedniego podpalenia spali³a siê stoj¹ca na klatce schodowej szafka, nadpali³a siê pod³oga
oraz zniszczone zosta³y ciany korytarza. W wyniku niedzielnego podpalenia dywanu spali³a siê porêcz, a klatka
schodowa uleg³a zniszczeniu.
- Niedawno klatkê odnowilimy,
a tu taki prezent na wiêta. - powiedzia³a nam jedna z lokatorek.
Tym razem podpalacz nie zosta³
bezkarny. Zatrzymany Grzegorz L.

przyzna³ siê do pope³nienia zarzucanych mu czynów. Komenda Powiatowa Policji w £obzie wystosowa³a

wniosek o tymczasowy areszt do
S¹du Rejonowego. Dzisiaj s¹d wyda
decyzjê w jego sprawie.
(fam)
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w. Miko³aj
MAGAZYN
w sutannie
SPIRYTUSU
POD RESKIEM
(RESKO-KRAJ) Oko³o 61 tys. litrów
ska¿onego spirytusu oraz aparaturê do jego
oczyszczania zabezpieczyli w województwie
zachodniopomorskim szczeciñscy policjanci
oraz funkcjonariusze z bia³ostockiego
zarz¹du Centralnego Biura ledczego KGP.

W poniedzia³ek, 11 grudnia, z rana wspó³dzia³aj¹cy
funkcjonariusze wkroczyli
do kilku mieszkañ i firm na
terenie powiatu goleniowskiego i gryfickiego. Zatrzymanych zosta³o tam 5 przedsiêbiorców w wieku od 24 do
47 lat podejrzewanych o
dzia³alnoæ w zorganizowanej grupie przestêpczej trudni¹cej siê przestêpczoci¹
skarbow¹. Od pocz¹tku tego
roku podlascy policjanci z
CB prowadzili w tej sprawie
ledztwo pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Bia³ymstoku. Z dotychczasowych ustaleñ wynika, ¿e zatrzymani mê¿czyni zaanga¿owani byli w nielegalny obrót alkoholem. Sprawcy kupowali bêd¹cy w legalnym
obrocie rozcieñczalnik, a nastêpnie poprzez specjaln¹
obróbkê zawartego w nim
ska¿onego spirytusu uzyskiwali oczyszczony alko-

hol. Ten z kolei ju¿ jako produkt spo¿ywczy najprawdopodobniej by³ nastêpnie rozprowadzany na terenie kraju
i poza jego granicami. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Urzêdu Celnego i
Urzêdu Kontroli Skarbowej
ze Szczecina przeszukali pomieszczenia nale¿¹ce do zatrzymanych oraz wynajmowane przez nich magazyny.
W dwóch z nich zabezpieczone zosta³y tysi¹clitrowe
pojemniki, w których ³¹cznie
by³o oko³o 61 tys. litrów ska¿onego spirytusu oraz filtry i
urz¹dzenia s³u¿¹ce do jego
oczyszczania. Funkcjonariusze odnaleli równie¿ setki etykiet i przeznaczone do
rozlewania gotowego wyrobu plastikowe butelki o pojemnoci jednego i piêciu litrów. Piêciu zatrzymanym
mê¿czyznom przedstawione
zosta³y zarzuty udzia³u w
zorganizowanej grupie prze-

stêpczej maj¹cej na celu pope³nianie przestêpstw skarbowych. S¹d Rejonowy w
Bia³ymstoku tymczasowo
aresztowa³ na 3 miesi¹ce
trzech sporód zatrzymanych mê¿czyzn. W stosunku
do 2 pozosta³ych zastosowany zosta³ rodek zapobiegawczy w postaci porêczenia maj¹tkowego i zakazu
opuszczania kraju.
Zabezpieczony spirytus
trafi³ pod pieczê szczeciñskiego Urzêdu Celnego. Jakie straty z tytu³u nielegalnej
dzia³alnoci zatrzymanych
poniós³ Skarb Pañstwa wyjani¹ funkcjonariusze Urzêdu
Kontroli Skarbowej ze Szczecina. Policjanci z bia³ostockiego zarz¹du Centralnego
Biura ledczego KGP z pewnoci¹ ustal¹ równie¿ dok³adny zakres przestêpczej
dzia³alnoci oraz kto i od kiedy uczestniczy³ w tym procederze. Sprawa ma charakter
rozwojowy i nie wykluczamy
dalszych zatrzymañ. - poinformowa³ nas podisnp. Andrzej Baranowski z bia³ostockiej komendy. Nam uda³o siê ustaliæ, ¿e wród zatrzymanych s¹ mieszkañcy
P³otów, a jeden z magazynów,
w którym przechowywano i
destylowano spirytus znajdowa³ siê pod Reskiem. (r)

(RESKO) Proboszcz reskiej parafii
ks. dr Tadeusz Uszkiewicz wprowadza
nietuzinkowe pomys³y wychowawcze w
swojej parafii. Ostatnio zakupi³ dzieciom
dziesiêæ gitar akustycznych i pozwoli³ im
zabraæ je do domu.

Kinga Migryt
To nie lada prezent dla
dzieci, których czêsto nie
staæ na taki wydatek, a które
marz¹, by nauczyæ siê graæ
na tym instrumencie. Ksi¹dz
wypo¿ycza gitary wszystkim takim zapaleñcom pod
warunkiem, ¿e bêd¹ siê
uczyæ i szanowaæ instrument. Gdy komu znudzi siê,
oddaje instrument z powrotem i trafia on do nastêpnego dziecka. Gdy kto wytrwa
i sporo osi¹gnie, mo¿e otrzy-

maæ gitarê na w³asnoæ.
Jedn¹ z obdarowanych instrumentem, Kingê Migryt,
spotkalimy w domu kultury, gdy z grup¹ innych adeptów uczy³a siê graæ kolêdy.
Pomys³ wietny, bo muzykalnoæ w narodzie zanika.
M³odzi reszczanie powiedzieli nam, ¿e ksi¹dz Tadeusz
zamierza zakupiæ jeszcze
wiêcej instrumentów. Mo¿e
kiedy powstanie z nich reska orkiestra?
KAR
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Nowy
burmistrz
z nowymi
zarobkami
(£OBEZ) 12 grudnia radni podcza sesji rady ustalili zarobki nowego burmistrza. Ryszard Sola
otrzymywaæ bêdzie 4430 z³ wynagrodzenia zasadniczego, 1500 z³
dodatku funkcyjnego, 880 zl za
wysluge lat i 1186 z³ dodatku specjalnego. £¹cznie nowy burmistrz
otrzymywaæ bêdzie za sw¹ pracê
8002 z³ miesiêcznie brutto. (gp)

NAPROMILOWANI
(RESKO) 15 grudnia o godz.
19:45 w Resku na ul. Buczka, Rafa³
C lat 16 kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewym (0,66
mg/l alkoholu we krwi)
(RESKO) 17 grudnia o godz.
2:00 w Resku na ul. Prusa, Grzegorz
B, kierowa³ samochodem marki VW
Passat, wbrew obowi¹zuj¹cemu zakazowi s¹dowemu bêd¹c w stanie
nietrzewoci (0,64 mg/l)
REKLAMA
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Pamiêtny 13 grudzieñ 1981 roku

Stan wojenny
w ³obeskich zbiorach

(£OBEZ) Dobrze siê sta³o,
¿e w £obzie pamiêtano o
tej rocznicy. 13 grudnia
minê³o 25 lat, gdy w 1981
roku gen. Wojciech
Jaruzelski og³osi³ w Polsce
stan wojenny i zdusi³
Solidarnoæ.
13 grudnia 1981 roku partia wojskowych pod szyldem Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego
(WRON) internowa³a wtedy oko³o 5
tysiêcy dzia³aczy Zwi¹zku. Solidarnoæ zesz³a do podziemia. Panuj¹ce
wówczas w spo³eczeñstwie nastroje
pokazuje wystawa przygotowana
przez nauczyciela liceum i radnego
pana Kazimierza Chojnackiego. W sali
wystawowej biblioteki pedagogicznej wyeksponowa³ plakaty, pisma,

ulotki z tamtego okresu, które posiada³ w swoim prywatnym archiwum.

- Ta wystawa ma pokazaæ m³odzie¿y kawa³ek naszej najnowszej
historii. - mówi autor.
Nie ma tu niestety akcentów ³obeskich. Dlaczego? Bo z tamtego okresu
autor takich nie posiada. Jedynym, ale
ju¿ odleg³ym, s¹ pisma redagowane
przez urodzonego w £obzie Wies³awa
Parchimowicza, który w m³odym wieku wyjecha³ do Szczecina i póniej
zaanga¿owa³ siê w Solidarnoæ. By³
internowany w Wierzchowie, na poligonie drawskim, gdzie siedzia³ równie¿ Tadeusz Mazowiecki.
Kazimierz Chojnacki korzystaj¹c z wystawy, przeprowadza w bibliotece lekcje wiedzy o spo³eczeñstwie i historii. Zachêca innych do skorzystania z tej formy
edukacji. Wystawê mo¿na ogl¹daæ
w godz. 8.00  15.00 w sali wystawowej ³obeskiego CDiDN.
(r)
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Rozpoczyna siê dyskusja o weryfikacji powiatów

POWIAT £OBESKI DO LIKWIDACJI ?
(POWIAT) Powiat ³obeski do likwidacji. Tak twierdz¹ autorzy artyku³u
zamieszczonego 15 grudnia w G³osie
Szczeciñskim. Powo³uj¹c siê na nieoficjalne ród³a pisz¹ o zaplanowanej w
najbli¿szym czasie weryfikacji istniej¹cego podzia³u administracyjnego kraju,
w ramach której z mapy województwa
zachodniopomorskiego znikn¹æ ma
miêdzy innymi powiat ³obeski (tak¿e
gryficki, pyrzycki, myliborski, widwiñski). Autorzy tekstu powo³uj¹ siê
na pos³a Dawida Jackiewicza z Wroc³awia (PiS), przewodnicz¹cego sejmowej
komisji samorz¹du terytorialnego, który twierdzi ¿e istniej¹cy podzia³ administracyjny kraju powinien zostaæ poddany powa¿nym korektom. W artykule
brakuje jednak informacji o nowym
podziale, a informacjê o likwidacji powiatu czerpi¹ od anonimowego pracownika MSWiA.
Tego typu balony informacyjne
pojawiaj¹ siê co jaki czas i na razie jednak nic z nich nie wynika. Jednak¿e
problem weryfikacji powiatów pojawia
siê co jaki czas. Jeszcze jesieni¹ ubieg³ego roku mówi³ o tym wicepremier
Ludwik Dorn. Na razie jednak jedyny
poselski projekt dotycz¹cy zmian z administracji, z³o¿ony przez pos³ów Samoobrony, dotyczy powstania województwa rodkowopomorskiego. W
planach MSWiA nie ma równie¿ mowy
o jakichkolwiek zmianach w administracji terytorialnej.
Weryfikacja powiatów nie jest jednak ¿adnym balonem. Jeszcze podczas wprowadzania nowego podzia³u w
1998 roku przez rz¹d AWS  UW, na rok
2008 przewidziano szeroko zakrojon¹
weryfikacjê istniej¹cych jednostek samorz¹dowych. W grudniu wspomniana
komisja pracowaæ ma nad ocen¹ finansowania i organizacji samorz¹du terytorialnego.
Przysz³oæ powiatu ³obeskiego w
du¿ej mierze zale¿eæ bêdzie od oceny
jego dotychczasowych osi¹gniêæ, ale
tak¿e od jego oceny w oczach mieszkañców. Czy dzi, tak jak przed omioma
laty mieszkañcy £obza wyszliby na
tory na wieæ o likwidacji powiatu?
Trudno powiedzieæ. W naszej przestrzeni publicznej zabrak³o dyskusji
nad ocen¹ wywalczonego z trudem dobra, jakim jest dla wielu ten powiat.
Chocia¿ dla czêci naszych lokalnych
polityków sukcesem jest samo jego istnienie, nie za cele jakie dziêki niemu
mo¿na zrealizowaæ. Odchodz¹cy zarz¹d powiatu przedstawi³ swoje osi¹gniêcia w korzystnym wietle i trudno
siê temu dziwiæ, bowiem rzadko która
w³adza przyznaje siê do b³êdów, czy
braków, otwarcie o nich mówi¹c. W
zakoñczonej kampanii wyborczej tematem wiod¹cym by³y wybory na w³odarzy poszczególnych gmin, zabrak³o
natomiast debaty na temat powiatu,
jego obecnych problemów i przysz³oci. Startuj¹ce w wyborach do rady

powiatu dwa najsilniejsze ugrupowania
nie stara³y siê zbytnio akcentowaæ ró¿nic miêdzy sob¹, co mog³oby wywo³aæ
dyskusjê nad kszta³tem powiatu i koniecznymi w nim zmianami. Ten brak
ró¿nic okaza³ siê niedawno zrozumia³y,
gdy wspomniane ugrupowania wspólnie przejê³y w³adzê w starostwie.
W oczach wyborców powiat nie
jest te¿ chyba traktowany jako wspólne dobro i kandyduj¹cy ponownie radni byli oceniani raczej pod k¹tem tego
co zrobili w powiecie dla swoich gmin,
ni¿ pod wzglêdem ich dzia³alnoci w
ca³ym powiecie. Trudno powiedzieæ
te¿, czy poza samym £obzem powiat
przedstawia dla wszystkich jednakow¹ wartoæ. W Dobrej jeden z kandydatów na burmistrza postulowa³
wrêcz od³¹czenie gminy od powiatu.
Kandydat ten przegra³, a wyborcy
skupieni chyba bardziej na lokalnych
problemach obdarzyli po raz drugi kredytem zaufania kandydatkê, która
obecne umiejscowienie gminy uwa¿a
za korzystne.
Trudno te¿ powiedzieæ, czy istnieje jaka wyrana grupa ludzi
(poza powiatowymi samorz¹dowcami), która mo¿e byæ spoiwem powsta³ej przecie¿ niedawno tkanki.
Spoiwem tym mia³y byæ instytucje.
Utworzone przez Halinê Szymañsk¹
PCPR, £CT, CIS, PUP i DPS w Resku mia³y umocniæ powiat i niejako go
uprawomocniæ, bo wbrew pozorom
podstawy do jego powstania nie
by³y zbyt mocne. Jednym z warunków by³a choæby liczba mieszkañców, która wynosiæ mia³a 50 tys., by
powiat móg³ powstaæ. £¹czna liczba
mieszkañców wszystkich piêciu
gmin tworz¹cych powiat nigdy tej
wartoci nie osi¹gnê³a, a teraz nawet
spad³a poni¿ej 40 tys. Do powstania
powiatu potrzebnych by³o jednak
jeszcze wiele innych warunków, które mimo wszystko spe³niono.

Powiat w koñcu powsta³. Powsta³
miêdzy innymi po to, by poprawiæ
sytuacjê jednego z najbiedniejszych regionów niezbyt zamo¿nego województwa. Na pewno czêæ osób odczu³a
poprawê. Kilkadziesi¹t osób znalaz³o
zatrudnienie w starostwie i podleg³ych
mu jednostkach. Dla miejscowych polityków powiat sta³ siê  jak sami
twierdz¹ nieoficjalnie niektórzy z nich
 swego rodzaju przechowalni¹. Swoist¹ regu³¹ staje siê w³¹czanie w struktury w³adzy polityków, którzy w gminach okazali siê przegranymi. Tutaj
zreszt¹ wiele rzeczy jest ³atwiejszych.
Niektórzy z naszych samorz¹dowców
w prywatnych rozmowach, porównuj¹c swoj¹ pracê w gminach do pracy w
powiecie, okrelaj¹ ten ostatni mianem
sanatorium.
Na pewno te¿ w jakiej mierze zwykli mieszkañcy skorzystali na utworzonych instytucjach. Czêæ z nich utworzono niejako z klucza, czêæ jednak
wynik³a z wizji na kszta³t powiatu jak¹
mia³ ówczesny zarz¹d z Halin¹ Szymañsk¹ na czele. Z wizj¹ t¹ mo¿na siê
nie zgadzaæ. Mo¿na negowaæ z zasady
próby organizowania spo³eczeñstwa
poprzez tworzenie instytucji. Mo¿na
jednak te¿ po prostu oceniæ konkretnie
ka¿d¹ z nich. Tutaj uczucia s¹ co najmniej mieszane. O ile dzia³alnoæ PUP,
czy CIS w znaczny sposób wp³ywa
pozytywnie na ¿ycie przynajmniej
czêci mieszkañców, o tyle jednak dzia³alnoæ £CT nie wychodzi niestety po
za dzia³alnoæ us³ugowo  hotelarsk¹ i
promocja turystyki jest tu jeszcze mocno w powijakach.
Wielkim sprawdzianem dla nowych w³adz powiatu bêdzie równie¿
s³u¿ba zdrowia w powiecie. Pomylne
sfinalizowanie walki o szpital mo¿e
przemówiæ korzystnie za dalszym istnieniem powiatu. W³asna profesjonalna palcówka opieki zdrowotnej mo¿e
staæ siê najistotniejszym czynnikiem

powiatotwórczym, przemawiaj¹cym
za jego dalszym istnieniem. Mo¿e ale
nie musi. Niewiele bowiem wiemy na
temat kryteriów, jakie przyjm¹ rz¹dz¹cy w Warszawie podczas przeprowadzania weryfikacji.
(gp)
REKLAMA
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W chwili objêcia urzêdu wiedzia³em,
Nowy burmistrz £obza Ryszard Sola mówi
Tygodnikowi o tym, dlaczego wybra³
Ireneusza Kabata, co zasta³ w gminnej kasie,
jakie zmiany zacz¹³ wprowadzaæ i czy bêd¹
nowe mieszkania.
Redakcja  Nasz¹ rozmowê chcielibymy zacz¹æ od
pañskiej pierwszej decyzji, po
objêciu stanowiska. Wybra³
pan na swojego zastêpcê sekretarza urzêdu Ireneusza
Kabata. Mylê, ¿e naszych
czytelników interesuj¹ motywy takiego wyboru. Dla wielu
by³o to zaskoczenie, zw³aszcza, ¿e czêæ osób myla³a, ¿e
pañskim zastêpc¹ bêdzie kto
z PO lub komitetu wyborczego. Pada³y ró¿ne nazwiska...
Ryszard Sola  Mia³em do
wyboru a¿ szeæ osób. Dwie z
nich same do mnie siê zg³osi³y,
a o czterech pozosta³ych sam
myla³em. Dlaczego akurat taki
wybór? Myla³em ju¿ o tej osobie jeszcze przed wyborami,
wiedzia³em du¿o o jego zaanga¿owaniu w pracê, poczuciu
obowi¹zku i dyscyplinie. Przewa¿y³a potrzeba posiadania
fachowca z odpowiednim sta¿em i wykszta³ceniem.
 Móg³ pan jednak powo³aæ kogo innego na to stanowisko i razem z panem Kabatem, na stanowisku sekretarza pracowaæ na rzecz gminy.
RS  Mo¿na by³o tak zrobiæ. Zastanawia³em siê jednak
nad funkcj¹ wiceburmistrza, nie
za funkcj¹ sekretarza. Tej
funkcji zreszt¹ do czerwca nie
bêdziemy obsadzaæ. Na razie
poradzimy sobie we dwóch. W
tej chwili zreszt¹ nie mamy nawet pieniêdzy na powo³anie
kogo na to stanowisko.
 Jak pañski wybór przyjê³o pañskie rodowisko?
RS  Mia³em ju¿ spotkanie z
zarz¹dem Platformy, gdzie w
wiêkszoci gratulowano mi tego
wyboru. Osoba mojego zastêpcy
zosta³a pozytywnie przyjêta.
 Nie by³o ¿adnych nacisków ze strony politycznego
zaplecza?
RS  Nie, nie by³o. Mia³em
zupe³n¹ swobodê i przy rozmowach z potencjalnymi kandydaREKLAMA

tami mówi³em wyranie, ¿e bêdzie to tylko i wy³¹cznie moja
decyzja. Nie kierowa³em siê tutaj
wyborem politycznym. Zreszt¹
na szczeblu gminny potrafiê
wspó³pracowaæ z ka¿dym rodowiskiem. Ju¿ po trzech tygodniach mogê stwierdziæ, ¿e dokona³em w³aciwego wyboru.
 Pan Kabat jest niew¹tpliwie dobrym urzêdnikiem i
takie opinie o nim s³yszelimy z ró¿nych stron. Jednak
pojawiaj¹cym siê argumentem przeciwko jego kandydaturze by³a jego d³uga obecnoæ w urzêdzie i wi¹¿¹ca siê
z tym za¿y³oæ z pracownikami, co mo¿e zniechêcaæ go do
wprowadzania zmian.
RS  Argument ten pada po
naszych ostatnich dokonaniach
w urzêdzie. S¹ one konieczne i
nie ma od nich odwrotu.
 Mo¿e pan jej jeszcze raz
przedstawiæ?
RS  Przenosimy ciê¿ar
dzia³ania i podnosimy jednoczenie rangê domu kultury,
przesuwaj¹c wietlice pod nadzór dyrektora Dariusza Ledziona. Wiem, ¿e czêæ mieszkañców wsi mia³a w zwi¹zku z tym
pewne obawy. Tutaj muszê je
rozwiaæ. Nie bêdziemy nikogo
zwalniaæ, wrêcz przeciwnie,
wietlicowe wsparte zostan¹
pracownikami £DK. Pomoc
otrzyma równie¿ dyrektor tej
placówki. W lutym zamierzamy zatrudniæ kilka m³odych
osób z wykszta³ceniem pedagogicznym, muzycznym, plastycznym. Pracownicy ci pe³niæ bêd¹ rolê instruktorów, bêd¹
te¿ wspomagaæ wietlice. Nie
chcemy ca³ego ciê¿aru zwaliæ na
barki dyrektora. Damy mu czas
na oswojenie siê z sytuacj¹ i
wczucie siê w now¹ rolê.
 Zwiêkszenie zatrudnienia spowoduje jednak
wzrost wydatków.
RS  Pamiêtam doskonale
funkcjonowanie tego domu

jeszcze za czasów, nie¿yj¹cej
ju¿ dyrektor Kilian. W tych
czasach £DK têtni³ ¿yciem.
Odbywa³y siê w nim ró¿nego
rodzaju spotkania dzieci, m³odzie¿y, nie brakowa³o spotkañ
z ludmi ze wiata kultury. Nie
oznacza to jednak, ¿e nie doceniam dzia³alnoci obecnego dyrektora. Jego zas³ug¹ jest choæby obecny stan orkiestry. Pragnê jednak, by ta placówka dawa³a wiêcej mieszkañcom. Nie
bêdzie to jednak zbytnim obci¹¿eniem dla bud¿etu. Nie zamierzamy nikogo zwalniaæ, co
wi¹za³by siê z odprawami.
Czêæ osób w przysz³ym roku
odchodzi na emeryturê. Na ich
miejsce znaleæ bêdzie mo¿na
m³odych ludzi. Oprócz tego
skorzystamy na pewno z dowiadczenia emerytowanych,
b¹d bêd¹cych na rencie nauczycieli i pedagogów. Zaplanowalimy równie¿ pieni¹dze
na t¹ placówkê. Chcemy choæ
czêciowo odnowiæ i doposa¿yæ budynek.
 Czy te zaplanowane na
luty konkursy obejmowaæ
bêd¹ tak¿e stanowisko dyrektora?
RS  Nie konkursy nie bêd¹
dotyczyæ tego stanowiska. Nie
idziemy w stronê wymiany kierowników i dyrektorów placówek. Bêd¹ oczywicie konkursy na kierowników nowych
wydzia³ów. Wszelkie przyjêcia
bêd¹ odbywaæ siê na zasadach
konkursu. W najbli¿szym czasie bêdziemy szukaæ osoby
posiadaj¹cej wy¿sze wykszta³cenie budowlane, znaj¹cej siê
równie¿ na budowie dróg.
 Kto zajmowa³ siê tym
dotychczas?
RS  Tymi sprawami zajmowa³ siê pan Kozioryñski,
który pracowa³ na samodzielnym stanowisku. Jego stanowisko w³¹czamy teraz do wydzia³u. Do tej pory musia³ pracowaæ
w terenie i zajmowaæ siê dokumentacj¹, co przychodzi³o mu z
trudem. Po za tym ma do wykorzystania zaleg³y urlop i wykorzysta go zaraz na pocz¹tku
roku. Nie chcemy doprowadzaæ do przek³adania urlopów.
Wszyscy pracownicy wykorzystaj¹ swoje urlopy najpóniej w pierwszym kwartale
przysz³ego roku.

 Czy zmiany dotyczyæ
bêd¹ równie¿ miejskiej biblioteki?
RS  Rozwa¿alimy funkcjonowanie ka¿dej naszej placówki, ponoszone na nie nak³ady i to co chcemy osi¹gn¹æ. Nie
ukrywam, ¿e szukamy równie¿
oszczêdnoci.
 Pod koniec roku zasta³
pan pust¹ kasê. Czy prze³o¿y³o siê to na konkretne decyzje? Komu tych pieniêdzy
zabraknie?
RS  Zabrak³o niektórym
so³ectwom. Dowiedzia³em siê o
tym ju¿ w pi¹tek. W poniedzia³ek kaza³em sprawdziæ wszystkie ostatnie wydatki i faktury.
Okaza³o siê, ¿e rzeczywicie
nie mamy ju¿ pieniêdzy na
dzia³alnoæ wietlic. We wtorek
powiedzia³em to otwarcie so³tysom. Na spotkaniu tym obecna by³a równie¿ pani Wies³awa
Romejko.
 Jaki jest powód tych
braków?
RS  Nie dopilnowano
spraw zwi¹zanych z wydatkami. W dalszym ci¹gu sp³ywaj¹
do nas niezap³acone faktury.
 Mówimy tutaj o wydziale profilaktyki?
RS  Wydatki te dotycz¹
równie¿ tego wydzia³u. Ogólnie
rzecz bior¹c by³y one zlecane
przez wczeniejsz¹ w³adzê.
Nie mielimy wp³ywu na te
wydatki. W tej chwili odsy³amy
te faktury. Nie zlecalimy ich,
wiêc nie bêdziemy za nie p³aciæ.
Ju¿ w chwili objêcia przeze
mnie urzêdu wiedzia³em, ¿e nie
mam pieniêdzy w bud¿ecie.
Mielimy tak¿e niezaplanowane wydatki, zwi¹zane choæby z
ekwiwalentami za urlopy. Nie
uregulowana by³a równie¿
kwestia wyp³aty trzynastek
i premii jeszcze z 2005 roku.
 Czy zdo³acie zamkn¹æ
tegoroczny bud¿et?
RS  Ju¿ po objêciu urzêdu
zapozna³em siê z list¹ d³u¿ników gminy. Wiem kto i ile nam
jeszcze zalega. Na ostatniej sesji rada umo¿liwi³a mi dokonywanie przesuniêæ miêdzy dzia³ami finansowymi. Gdyby tego
nie uchwalono, mielibymy
du¿y problem.
 Twierdzi pan, ¿e nie nast¹pi¹ ¿adne zwolnienia ze
stanowisk dyrektorów i kie-

rowników. Czy oznacza to, ¿e
nie rozliczy pan konkretnych osób, choæby za nierealizowanie uchwa³ rady, a tym
przecie¿ jest choæby brak pieniêdzy dla so³tysów.
RS  Zamykam kartê zapisan¹ w poprzedniej kadencji i
otwieram czyst¹ kartê, na której zapisywaæ bêdziemy osi¹gniêcia urzêdników. Mam zbyt
ma³¹ wiedzê, by dokonywaæ
takich drastycznych posuniêæ.
Nie bêd¹ sugerowa³ siê ró¿nymi
opiniami, docieraj¹cymi z zewn¹trz. Chcê sobie sam wyrobiæ zdanie na temat moich podw³adnych. Co wiêcej, zamierzam broniæ swoich urzêdników. Natomiast je¿eli stwierdzê, ju¿ w czasie swojego urzêdowania, naruszanie dyscypliny, to bêdê ¿¹da³ wyci¹gniêcia
konsekwencji. Jestem wymagaj¹cy w stosunku do siebie, wiêc
bêdê równie¿ sporo wymaga³
od nich. Je¿eli chodzi o sprawy
poprzedniej kadencji, to uwa¿am, ¿e s¹ od tego odpowiednie
organy. Sami niedawno przeprowadzilimy kontrolê w placówkach gminy. Mylê, ¿e tak¹
rolê spe³niæ mog¹ równie¿ radni
z komisji rewizyjnej, którzy
maj¹ do tego pe³ne prawo. Radni poprzedniej kadencji maj¹
przecie¿ wiêksz¹ ode mnie wiedzê na temat maj¹cych miejsce
nieprawid³owoci. S¹ tak¿e
inne organy, które maj¹ prawo
dokonywaæ kontroli i je¿eli
uznam to za konieczne, bêdê siê
nawet tego domaga³.
 Wróæmy do bud¿etu:
Macie zamiar zaj¹æ siê nim
ju¿ 28 grudnia. Czy bêdzie to
bud¿et przetrwania czy
rozwoju?
RS  Mimo, ¿e mamy spore
zobowi¹zania finansowe, nie
bêdzie to bud¿et przetrwania.
Wszelkie mo¿liwe do sp³acenia
zad³u¿enia chcemy sp³aciæ jeszcze w tym roku. W projekcie
bud¿etu chcemy dokonaæ wiele
zmian. Znalelimy sporo pieniêdzy w dzia³ach, które nie
uwa¿amy za priorytetowe.
Mylê, ¿e pieniêdzy powinno
nam wystarczyæ. Zamierzamy
du¿o zrobiæ pod warunkiem, ¿e
rada przychyli siê do naszych
pomys³ów.
 Jakie kryterium przyjêlicie w stosunku do ulic,
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¿e nie mam pieniêdzy

chodników? Wiemy, ¿e takich wniosków do bud¿etu
jest najwiêcej.
RS  Bêdziemy zaczynaæ
od tych ulic i chodników, które
czekaj¹ najd³u¿ej. W przysz³ym roku rozpoczynamy
prace od ulicy Rolnej. Nie zapomnimy równie¿ o wsiach. Je¿eli
zaczniemy Roln¹, rozpoczniemy równie¿ prace w Prusinowie, gdzie mieszkañcy na drogê
czekaj¹ szeæ lat. Po Rolnej i
Nowym Osiedlu zaczniemy
prace na Przechodniej, Podgórnej, S³onecznej i na Osiedlu
Ksi¹¿¹t Pomorskich.
Kolejnym wa¿nym tematem jest ZEC. Wstrzymujemy
podjête przez poprzedni¹ ekipê dzia³ania, nie zaci¹gamy
kredytu, nie bêdziemy inwestowaæ w zak³ad. Byæ mo¿e
pójdziemy w kierunku prywatyzacji.
 Czy myli pan, ¿e w
koñcu po omiu latach kwestia ZEC zostanie ostatecznie
za³atwiona?
RS  Nie bêdziemy czekaæ z
tym do koñca kadencji.
 Czy s¹ jakie plany w
stosunku do szkó³?
RS  W SP nr 1 musimy
wymieniæ okna, bo mog¹ za
chwilê wylecieæ. W dwójce
nale¿y je z zewn¹trz obrobiæ.
 Mówi pan, ¿e znalelicie sporo pieniêdzy w bud¿ecie. Gdzie konkretnie?
RS  W tym bud¿ecie znalelimy naprawdê du¿o pieniêdzy, które przeznaczone by³y
na cele, co do których mamy
zupe³nie inne plany.
 To s¹ te bie¿¹ce bol¹czki. Co z wiêkszymi inwestycjami?
RS - Idziemy w kierunku
budowy mieszkañ. Mamy ju¿
gotowe projekty. Rozwa¿amy
dwie lokalizacje na ich postawienie. Dok³adniej powiem o
nich na najbli¿szej sesji. Mamy
naprawdê dobry pomys³ na
znalezienie na ten cel pieniêdzy.
Chcemy ju¿ w tym roku rozpocz¹æ konkretne dzia³ania w tym
zakresie. Musz¹ to byæ mieszkania o niskich kosztach utrzymania. Mylimy na razie o dwunastu mieszkaniach w zabudowie szeregowej. Wa¿ne jest
równie¿ to w jaki sposób bêdziemy je przydzielaæ. W
REKLAMA

pierwszej kolejnoci dostan¹ je
ci, którzy zasiedlaj¹ nasze
gminne mieszkania, dbaj¹ o nie
i utrzymuj¹ je w dobrym stanie.
 Te wszystkie sprawy s¹
drugorzêdne w stosunku do
oczekiwañ mieszkañców dotycz¹cych pracy. Pozyskiwanie inwestorów jest trudnej
ka¿da gmina ma tutaj z tym
problem. Czy £obez jest przygotowany infrastrukturalnie
na przyjêcie ewentualnych
inwestorów? Czy mamy szanse na ich ci¹gniêcie?
RS  Jedn¹ z pierwszych
moich decyzji by³o zlecenie
przygotowania wykazu nieruchomoci, które nadawa³yby
siê pod inwestycje. Wbrew
pozorom nie jest wcale tak le.
Gmina dysponuje jeszcze ca³kiem atrakcyjnym zasobem.
Mia³em ju¿ goci ze Szwecji,
którzy ogl¹dali tereny by³ego
POM-u. W tym tygodniu rozmawialimy z inwestorami
niemieckimi, którzy zainteresowani s¹ postawieniem na
naszym terenie elektrowni
wiatrowych. Mylimy o zagospodarowaniu obiektu w
Prusinowie.
- Co mo¿e pan zrobiæ, by ci
inwestorzy u nas jednak zostawali?
RS  Nie mo¿na siedzieæ i
czekaæ, a¿ kto przyjedzie.
Musimy wspó³pracowaæ z
gminami i powiatem. Trzeba
wyjæ poza gminê, spotkaæ
siê z wojewod¹, marsza³kiem, a nawet prezydentem.
Pierwsze takie spotkanie ze
starost¹ i burmistrzami okolicznych gmin odbêdzie siê
ju¿ 21 grudnia.
 Z inwestycjami wi¹¿e siê
pozyskiwanie z zewn¹trz pieniêdzy. Wiemy, ¿e bêdzie teraz
du¿o pieniêdzy unijnych i bêdzie o nie ostra walka.
RS  Mamy w gminie odpowiedni¹ do tego komórkê. Pamiêtajmy równie¿ o tym, ¿e
takie nagromadzenie rodków
w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat
mo¿e siê ju¿ nie powtórzyæ.
Nie mo¿emy tej szansy zaprzepaciæ. Napisanie dobrego projektu, to za ma³o. Trzeba jeszcze umieæ go przeforsowaæ. Bêdziemy razem z zastêpc¹ jedziæ do Szczecina. Wiêcej mogê
o naszym pomyle powiedzieæ

na najbli¿szym posiedzeniu
rady. Pamiêtajmy, ¿e ka¿da
szko³a, ka¿da jednostka mo¿e
pisaæ programy i pozyskiwaæ
jakie pieni¹dze.
 Jaki ma pan pomys³ na
sport w gminie?
RS  Szczerze mówi¹c
sportem zbytnio siê nie interesujê. Jednak¿e mam wiadomoæ istniej¹cych tutaj problemów. Niew¹tpliwie sytuacja
wiatowida powinna byæ lepsza. Naszym g³ównym atutem
jest hala, która powinna staæ siê
równie¿ widowiskowa. Do tego
obiektu i tak dop³acamy, dlatego te¿ postanowi³em obni¿yæ o
po³owê stawki za korzystnie z
hali. Niektóre organizacje
bêd¹ mog³y korzystaæ z niej
za symboliczn¹ z³otówkê.
Mo¿na zrezygnowaæ z pieniêdzy na rzecz zwiêkszenia zainteresowania sportem.
 Co zmieni pan w
funkcjonowaniu urzêdu
pod wzglêdem obs³ugi
mieszkañców?
RS  Jeszcze w
styczniu wprowadzimy rejestr spraw. Bêdzie
to rejestr z prawdziwego
zdarzenia. Pilnowa¿ bêdziemy terminowoci
spraw. Musimy zadbaæ o
wizerunek urzêdu. Sam
staram siê dawaæ przyk³ad urzêdnikom. Codziennie rano mam odprawê z zastêpc¹ i skarbnikiem. Co wtorek bêdziemy
przeprowadzaæ takie odprawy z kierownikami wydzia³ów i dyrektorami jednostek.
Sam czêsto wychodzê z
urzêdu o dziewiêtnastej i ka¿d¹
godzinê pracy mam zaplanowan¹. Doæ szybko odnalaz³em
siê w tej roli i mam du¿o zapa³u
do tej pracy.
 Co chcia³by pan dostaæ
pod choinkê?
RS - To wie ju¿ moja ¿ona,
ale pewnie teraz tego siê nie dowiemy. wiêta spêdzamy u moich rodziców, a nastêpnie u rodziców ¿ony.
- Dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawiali:
Kazimierz Rynkiewicz
i Grzegorz Paciorek.
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Losy ³obeskich rodzin; Janina Lenkiewicz i Tadeusz Barañski

Ten kto tam nie by³,
ten kto by³, nie chce
(£OBEZ) Spotkali siê podczas
wrêczania Krzy¿y Sybiru. Niby wszyscy tu siê znaj¹, ale ci¹gle co zaskakuje, zdziwienie, ¿e s¹siad, znajomy,
te¿ Tam by³, te¿ Stamt¹d przyjecha³,
a przez tyle lat nic o tym nie mówi³.
Przez chwilê krótkie uciski, strzêpy
rozmów, ³za, ucisk pod sercem i wracaj¹, ka¿dy do swojej pamiêci 
osobno. Opowiadanie o tym jest
zbyt bolesne, o pó³ wieku spónione, wydaje siê niepotrzebne nikomu. Zreszt¹, czy da siê To opowiedzieæ? Czy zrozumie to kto, kto Tam
nie by³, kto Tego nie widzia³, nie
prze¿y³? Mo¿e dlatego tak rzadko
rozmawiaj¹ o Tym ze sob¹, bo do
porozumienia wystarczy kilka zdañ
 hase³; kipiatok, buran, ³agier,
g³ód, strach, które jak przycisk uruchamiaj¹ sekwencjê syberyjskich
obrazów, o¿ywiaj¹ tamten wiat i
jego emocje. Tu nie trzeba niczego
ubarwiaæ, podkrêcaæ, zmylaæ, by
wywo³aæ, tak jak w kinie  rodkami
artystycznymi, emocje u s³uchacza.
Wrêcz odwrotnie; sucho opisuj¹
fakty, daty, miejsca podró¿y, nazwiska, o rzeczach potwornych mówi¹
takim samym tonem jak o pracy,
transporcie wagonami, ch³odzie i
g³odzie. Jakby intuicyjnie chroni¹c
siê za tymi ch³odnymi relacjami, jakby przeczuwaj¹c, ¿e ka¿da próba
wyra¿enia tamtych emocji spowoduje rozpadanie siê wszystkiego,
czym s¹ dzisiaj; powtórne zejcie
do piek³a, do tego niewyobra¿alnego wiata upodlenia i totalnego
upadku cz³owieka.
MY Z JEDNEGO REJONU
Pan Tadeusz Barañski, pani Janina Lenkiewicz i pani¹ P³uciennik-Sikorska na chwilê przystaj¹ razem do
wspólnej fotografii.
- My z jednego rejonu.  mówi pan
Tadeusz. Tak siê odnajduj¹. Wywiezieni z kresów, trafiaj¹ do jednego
rejonu na Syberii, póniej, czêsto tym
samym transportem, do £obza.
Rodzina Lenkiewiczów mieszka³a
we wsi Bobrowicze. Matka umiera po
d³ugiej chorobie w padzierniku 1939
r. 17 grudnia 1939 r. Rosjanie zabieraj¹
ojca. W 15-hektarowym gospodarstwie pozostaj¹ dzieci; W³adka ma 16
lat, Janka  13, Walenty 10, a najm³odszy Józek zaledwie 6. Od tej pory
musz¹ radziæ sobie sami. Jednak wywiezienie ojca nie zadowala Rosjan.
Pewnej kwietniowej nocy 1940 r. do

domu przybiega chrzestny dzieci z
ostrze¿eniem, ¿e przyjd¹ Rosjanie zabieraæ. Dzieci rozpierzchaj¹ siê po kryjówkach. Rosjanie maj¹ na to sposób.
Gro¿¹ stryjowi, ¿e jak nie odnajdzie
dzieci, to zabior¹ jego rodzinê. Stryjek
p³acze i prosi dzieci o ujawnienie. Dzieci zg³aszaj¹ siê do Rosjan, którzy
mówi¹, ¿e zabior¹ je do ojca. Trafiaj¹ na
stacjê do Juraciszek, gdzie zwo¿¹ Polaków z ca³ej okolicy. Jest 17 kwietnia.
£aduj¹ wszystkich do wagonów towarowych i rusza drugi wielki transport
na Syberiê.
Dzieæmi opiekuje siê nauczycielka, pani Gierejówna. Co ich ³¹czy.

Jej m¹¿ zosta³ aresztowany razem z
Bojarczukiem. Wioz¹ ich dwa tygodnie, przeprawiaj¹ przez Irtysz i wy³adowuj¹ w Kujbyszewie, w paw³odarskiej ob³asti. Józka i Walka zabieraj¹ do radzieckiego sierociñca.
W³adzia i Janina nadaj¹ siê do pracy,
wiêc wysy³aj¹ je do sowchozu.
- Czeka³owski sowchoz, ferma
nomer czetyry.  pani Janina recytuje nazwê jak tabliczkê mno¿enia.
Gdy w 1942 roku genera³ W³adys³aw Sikorski podpisuje z Sowietami
umowê o wyjciu Polaków z Rosji,
ojciec rusza na poszukiwanie dzieci,
by je zabraæ do Polski. W Paw³odarze

dopada go tyfus i o ma³o nie umiera.
Dziêki opiece polskiej pielêgniarki
dochodzi do siebie, ale przepada okazja wyrwania siê z Rosji. Gen. Anders
wyprowadza armiê i granice zostaj¹
zamkniête.
Gdy Józek i Walek dowiaduj¹
siê, ¿e ojciec jest w Paw³odarze,
uciekaj¹ z sierociñca i pieszo, pokonuj¹c 50 kilometrów, docieraj¹ do
ojca. W dzieñ maszeruj¹, noce, z
obawy przed wilkami spêdzaj¹ na
drzewach. Odnajduj¹ dziewczynki i
po dwóch latach roz³¹ki wreszcie
wszyscy s¹ razem. Jest 1942. W 1946
wyje¿d¿aj¹ do Polski, do £obza.
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nie zrozumie,
do tego wracaæ
FERMA NR 4 - KARABUZA£
Przez te dwa lata roz³¹ki pani Janka, maj¹c 14 lat, pracuje w czeka³owskim sowchozie. Miejscowi mówi¹ o
nim  Karabuza³. To kilkanacie lepianek z gliny postawionych w stepie. Osada Kirgizów, których uspo³eczniaj¹ Sowieci, przemianowuj¹c
ich na Kazachów. Z wêdrownego,
koczowniczego ludu maj¹ staæ siê
uwiadomionymi robotnikami buduj¹cymi w stepie komunizm. Dorzucaj¹ tu innych wiêniów; dwie rodziny Bu³garów, kilka rodzin Polaków,
Ukraiñców, Niemców. W 1944
dowo¿¹ Czeczenów.
¯yj¹ w tragicznych warunkach.
Lepianki z gliny nie chroni¹ przed
zimnem, nie ma pokojów, wody, pr¹du, na stepie nie ma drzew, wiêc pal¹
krowim ³ajnem i traw¹.
- Niemców przywieli po napaci
Hitlera na Rosjê. Wczeniej mieszkali
pod Moskw¹, Stalin ba³ siê, ¿e przyst¹pi¹ do wojny, ¿e go zdradz¹, wiêc
wysiedli³ ich w g³¹b Rosji. Nie byli
odporni na takie warunki i masowo
umierali z chorób i g³odu. Z nas, Polaków, nikt nie umar³ z g³odu, bo czasami dostawalimy paczki z UNRY, a
oni byli obywatele radzieccy, wiêc im
siê nie nale¿a³o. Pamiêtam, ¿e z g³odu
zmar³a jedna Rosjanka. Nas uratowa³o to, ¿e przy cielakach by³a Polka,
Czesia Protasiewicz. Przyszed³ pomór i cielaki masowo zdycha³y. Ona
potajemnie wykrada³a miêso z tych
padniêtych ciel¹t i zaopatrywa³a nas.
Jak przysz³a zima, przyszed³ g³ód.
Jedna Niemka mia³a córeczkê, która
zmar³a, to ona j¹ zjad³a. Wykopali dó³,
p³ytki, bo ziemia by³a zmarzniêta, i kto
umiera³, tam ich sk³adali, g³ównie
Niemców. Kiedy sta³am przy biurze
i ona posz³a do tego do³u i wyr¿nê³a
wnêtrznoci z tych ludzi. Oszala³a z
g³odu. Póniej zmar³a.
Nami opiekowa³a siê w. pamiêci
pani Lejowa, przyjecha³a razem z nami
transportem, tak¿e rodzina Paprockich. Bardzo dobrzy ludzie. Ich matka
pojecha³a szukaæ chleba na Syberii i
zamarz³a.  wspomina pani Janka.
Sowieci wymylili, ¿e wyci¹gn¹
ze stepów co siê da, czyli ¿ywnoæ.
Nie maj¹c ¿adnych narzêdzi produkcji zast¹pili je niewolnikami.
Tam gdzie nie by³o wody, mieli
uprawiaæ zbo¿a i hodowaæ zwierzêta. Eksperyment okaza³ siê tragiczny w skutkach. Step poch³on¹³ miliony ludzkich istnieñ.

- Przez prawie dwa lata bawi³am
Kirgizom dzieci. Jak podros³am, kazali oraæ. Oralimy zaprzêgaj¹c krowy i byki. Biedne krowy by³y tak
os³abione, ¿e w szeæ nie mog³y
poci¹gn¹æ p³uga, to rozpalali ogieñ
pod ogonami, by sz³y. I tak nie da³y
rady. Nie mia³y co jeæ. W stepie
by³a tylko sucha trawa.  mówi.
- W takim razie jakie by³o zbo¿e.
 pytam.
- O, takie.  pokazuje d³oñmi na
wysokoæ 30-40 centymetrów. 
Przed wyjazdem do Polski poszlimy
7 kilometrów na pole pozbieraæ k³oski. By³ maj, one wyros³y po zimie.
Zbieralimy ca³y dzieñ. Ko³chonik
widzia³, jak zbieramy. Wyczeka³,
przyjecha³ i zabra³ nam worki. Wraca³ymy i ca³¹ drogê p³aka³ymy. 
mówi i mieje siê, ¿e Sybiracy dlatego tak d³ugo ¿yj¹, bo wszystkie g³ody prze¿yli.
Pan Tadeusz Barañski to chodz¹ca historia Paw³odarczyków. Szefuje ³obeskim inwalidom wojennym,
bierze udzia³ w zjazdach klubu
Paw³odarczyków. Gdy rozmawiamy,
wyci¹ga albumy ze zdjêciami, tymi
starymi i tymi najnowszymi, sprzed
kilku lat, ale te¿ stamt¹d, z Syberii,
miejsc, gdzie by³ w dzieciñstwie i które odwiedzi³ po latach. Na pó³kach
ksi¹¿ki, mapy, relacje Sybiraków, na
cianie wisi kilka odznaczeñ. Opowiada³by o tych wszystkich sprawach godzinami, ale coraz rzadziej
chce siê komu tego s³uchaæ. Zastanawiam siê, co siê stanie z tymi
wszystkimi pami¹tkami, gdy odejdzie
od nas; co siê sta³o z tyloma pami¹tkami po tych, którzy ju¿ odeszli.
Przed wojn¹ mieszkali w Iwie
ko³o Lidy. Ojciec by³ policjantem,
wiêc jak weszli Sowieci, by³ pierwszym do wywózki. Mieli sporz¹dzone listy, adresy, ustalon¹ kolejnoæ
aresztowañ.
Zabrali ojca i do dzisiaj nie wiadomo, gdzie spoczê³o jego cia³o. Póniej przychodzi 17 kwietnia 1940 r. i
podzielaj¹ los tysiêcy rodzin zabranych wczeniej ojców. Wywo¿¹ ich
transportem na wschód mówi¹c, ¿e
zabieraj¹ ich do ojca. Zabrali do
Paw³odaru. Dalej poci¹gi ju¿ nie jecha³y, bo nie by³o torów. Dalej pojechali ciê¿arówkami. Ale zanim ruszyli us³yszeli od radzieckiego ¿o³nierza, ¿e s¹ polskimi panami i dlatego
tu zostawi¹ swoje koci. Dzieci nie
rozumia³y jeszcze grozy tych s³ów.

FERMA NR 4
IM. CZEKA£OWA
Trafiaj¹ do czeka³owskiego
sowchozu na fermê nr 4. Tu buduj¹ lepianki z gliny. Ubijaj¹ co
na kszta³t cegie³, glinê ze s³om¹. Na takie ceg³y Kozaki mówili samany. - przypomina sobie pan
Tadeusz. - A Czeka³ow by³ bohaterskim lotnikiem radzieckim. dodaje. Te¿ pamiêta Paprockich.
To wspólni znajomi.
Póniej trafiaj¹ do Krasnokucka. Tutaj jest sowchoz wielobran¿owy. Pan Tadeusz ma 11 lat. Uczy
siê garncarstwa. - Dzisiaj siadam i
robiê. - mieje siê pan Tadeusz.
Struga ³y¿ki drewniane dla wojska, póniej robi walonki z owczej
we³ny. Latem ³owi ryby w pobliskiej rzece, zim¹ drobn¹ zwierzynê. Gdy panuje g³ód, wybieraj¹
ptakom pisklêta i piek¹ na ogniu,
spod stogów siana wy³apuj¹ gronostaje i suliki. Dziêki temu prze¿ywaj¹.
- To by³a nieludzka ziemia i ja
siê nie dziwiê, ¿e tak j¹ nazwali. mówi. - Ten kto tam nie by³, nie
zrozumie, ten kto by³, nie chce do
tego wracaæ. - mówi.
Gdy skoñczy³a siê wojna, na
punkcie zbiorczym za³adowano
ich do wagonów i ruszyli do Poksli. To w tych wagonach pozna³
pani¹ Janinê. W £obzie zbieg³y
siê ich drogi.
Kazimierz Rynkiewicz
REKLAMA
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Z ostatniej chwili

Po¿ar w
Strzemielach
(STRZMIELE) Jak
siê dowiedzielimy w
ostatniej chwili, w budynku
Archiwum Pañstwowego
w Strzmielach wybuch³
wczoraj po¿ar. Poparzeniu
podczas jego gaszenia uleg³a pani kierownik zarz¹dzaj¹ca budynkiem i trafi³a
do szpitala. Po¿ar ugasili
stra¿acy wezwani przez
mieszkañców, którzy zobaczyli dym wydostaj¹cy
siê z budynku.
(r)

Wybrano
marsza³ka
województwa
(WOJEWÓDZTWO) Podczas
wczorajszej, II Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
III kadencji wybrano Zarz¹d Województwa Zachodniopomorskiego w
nastêpuj¹cym sk³adzie: Norbert Obrycki - Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego, W³adys³aw
Husejko  Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego,
Jan Krawczuk, Wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego, Marek Tomasz Hok - Cz³onek
Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego i Witold Jab³oñski Cz³onek Zarz¹du Województwa Zachodniopomorskiego.
(r)

INFORMACJE

Odprawy
trochê mniejsze
(£OBEZ) W poprzednim numerze tygodnika pisalimy o prezencie, który sprawili sobie odchodz¹cy burmistrzowie. Za niewykorzystane urlopy obaj panowie mieli
dostaæ ³¹cznie nieco ponad 20 tys. z³, plus oko³o 10 tys.
dodatku z odprawy. Na ostatniej wtorkowej sesji okaza³o
siê, ¿e dodatek ten bêdzie jednak mniejszy o 3,5 tys. z³.
Zawsze to co.
(gp)

Trzeci
Wielka
kradzie¿ szybot³uk
w m³ynie zatrzymany

(£OBEZ) M³yn przy Rapackiego w £obzie okradziono
w ci¹gu pó³tora miesi¹ca na 100
tys.z³.
Miêdzy 1 listopada, a 15
grudnia nieznani sprawcy, b¹d
sprawca, ukrad³ z pomieszczenia hali produkcyjnej m³ynu 20
silników elektrycznych, elementów szaf sterowniczych i
nieustalonej iloci przewodów
elektrycznych. Spó³ka ROLM£YN Golczewo ponios³a straty
w kwocie 100 tys. z³.
(r)
REKLAMA

(£OBEZ) Trzeci sprawca niedawnych nocnych
wandalizmów zosta³ zatrzymany 15 grudnia w £obzie.
Prokurator Rejonowy w
£obzie zastosowa³ wobec
Marka M. rodek zapobiegawczy w postaci dozoru
policyjnego. Zatrzymany
wraz z dwoma innymi podejrzany jest o rozbicie szyb w
samochodach na ul. G³owackiegiego i Okopowej. (r)
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Gra¿yna Karpowicz,
burmistrz Wêgorzyna
Urodzi³a siê w Nowej Hucie. Jej
rodzice pochodz¹ z Tatr. Od 1978
roku mieszka z rodzin¹ w Wêgorzynie. Ma troje dzieci: dwie córki i syna.
M¹¿ pani burmistrz pochodzi z Gdañska. Pañstwo Karpowiczowie poznali siê w Niemczech, w by³ej NRD,
gdzie pracowali na wielkiej budowie
socjalistycznej. Pani Karpowicz
pracowa³a jako magazynier, wychowawca przedszkola, urzêdnik administracji pañstwowej i administrator
mieszkañ komunalnych. By³a cz³onkiem ZSMP i PZPR, nastêpnie SdRP.
W latach 90 - tych zapisa³a siê do Demokratycznej Unii Kobiet, utworzonej przez Danutê Waniek. Pos³ance
SLD pomaga³a w organizacji kampanii wyborczej i by³a jej spo³eczn¹ asystentk¹ w latach 1996 - 98. W I kadencji by³a radn¹ i przewodnicz¹c¹
rady miejskiej, w II pracowa³a jako
cz³onek Zarz¹du, a w III kadencji
by³a radn¹ powiatu stargardzkiego do
chwili powstania powiatu ³obeskiego. W kadencji 1998-2002 roku by³a
burmistrzem Wêgorzyna. To wtedy,
w wyniku jej zabiegów, dzia³ka prze-

Foto archchiwum T£ 2003
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kazana przez ANR na potrzeby gminy trafi³a do prywatnej spó³ki, za co dzisiaj prokuratura postawi³a jej zarzuty i czeka j¹
rozprawa s¹dowa. Po przegranych wyborach znalaz³a pracê w Agencji Nieruchomoci Rolnych w £obzie, póniej w
Stargardzie Szcz. Teraz ponownie wygra³a wybory na burmistrza Wêgorzyna i
obejmie funkcjê 20 grudnia br.
(gp)

INFORMACJE
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Nie bêdzie sesji w Niemczech!
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CZEKA£ KONARSKI,
TERAZ KARPOWICZ

(WÊGORZYNO) Wybrana w wyborach na
burmistrza Gra¿yna Karpowicz nie zosta³a
zaprzysiê¿ona, gdy¿ nie odby³a siê sesja, na
której mia³o do tego dojæ. Wiêkszoæ
radnych zbojkotowa³a obrady i nie przysz³a.
Ju¿ na drugi dzieñ wybuch³a nowa afera 
posz³a fama, ¿e sesja odbêdzie siê w...
Niemczech. Pani burmistrz znowu nie zosta³a
by zaprzysiê¿ona, bo prokuratura zabroni³a jej
wyje¿d¿aæ poza granice kraju. Plotka zosta³a
zdementowana. Sesja odbêdzie siê 20
grudnia o godz. 14.00, ale dzisiaj chyba nikt
nie jest w stanie powiedzieæ, jak siê skoñczy.

Wêgorzyno sta³o siê aren¹ totalnej
konfrontacji dwóch obozów politycznych i wydaje siê, jakby kampania
wyborcza trwa³a tutaj w najlepsze.
Zapowiedziana na 15 grudnia sesja rady
miejskiej zosta³a nagle, na polecenie
komisarza wyborczego, przyspieszona i zwo³ana na 12 grudnia. Bardzo
mo¿liwe, ¿e taki obrót sprawy zirytowa³ radnych, którzy uznali, ¿e kto w
tym przyspieszaniu terminu sesji macza³ palce. Jak siê póniej okaza³o, nie
tylko o to chodzi³o.
Na sesjê przysz³a spora grupa wyborców Gra¿yny Karpowicz. Pojawi³ siê u jej
boku, nieod³¹cznie towarzysz¹cy jej w
ró¿nych poczynaniach podczas jej poprzedniego burmistrzowania policjant
Marek Paszkowski, po cywilnemu oczywicie. Tylko radnych brakowa³o. Piêciu
z ugrupowania pani burmistrz siedzia³o
za sto³em i czeka³o. Na kilka minut przed
rozpoczêciem obrad dotar³ radny Adam
Hlib, ale nadal nie by³o kworum potrzebnego do otwarcia sesji. Przewodnicz¹ca
rady Monika Kumiñska poprosi³a o
akademicki kwadrans. Powiedzia³a, ¿e
kilku radnych usprawiedliwi³o swoj¹ nieobecnoæ. Gdy min¹³ czas, stwierdzi³a, ¿e
nie mo¿e otworzyæ sesji i przenosi j¹ na
nastêpny termin  20 grudnia.
O g³os poprosi³a pani Gra¿yna Karpowicz.

- Chcia³abym wyraziæ moje oburzenie, ¿e zwo³ana na dzi sesja nie mo¿e
dojæ do skutku. Widz¹ pañstwo te puste krzes³a. Wydaje mi siê, ¿e jest to celowa nieobecnoæ spowodowana tym,
¿e dzisiaj mia³am z³o¿yæ lubowanie i
obj¹æ obowi¹zki burmistrza. Mieszkañcy mnie wybrali i czekaj¹, a¿ za³atwiê ich
sprawy. - mówi³a Karpowicz.
Mieszkañcy rzeczywicie czekali.
Rozpêta³a siê burza.
- Ludzie wybierali, a nie wy. Banda
dzikusów. - zaczê³a krzyczeæ pani Gra¿yna Gunia z Wiewiecka.

Gdy g³os chcia³ zabraæ burmistrz
Stanis³aw Konarski pan Jan Stopczyñski krzykn¹³  Z³odzieje! Burmistrz
g³osu nie zabra³. Wyszed³ z sali. Gdy
póniej zapytalimy go, co chcia³ powiedzieæ, stwierdzi³, ¿e rada jest wolna
i tê wolnoæ, w przeddzieñ 25 rocznicy
stanu wojennego zamanifestowa³a.
- Wtedy tamta w³adza zamyka³a
ludziom usta. Teraz mog¹ mówiæ, co
myl¹. - powiedzia³. Przypomnia³, ¿e
obecna sytuacja ma swoje pod³o¿e w
zachowaniu komitetu wyborczego
podczas kampanii wyborczej, w której
pomówiono radnych, a gdy s¹d nakaza³
opublikowanie przeprosin, pani Karpowicz zrobi³a to dopiero po wyborach.
Radni poczuli siê tamtymi k³amstwami
obra¿eni i teraz nie przyszli. Uwa¿a, ¿e
mieli prawo wyraziæ swój stosunek do
tej pani. Sam zrezygnowa³ z udzia³u w
wyborach.
Ludzie jeszcze przez kilkanacie
minut dyskutowali o tym wydarzeniu na
korytarzu i przed urzêdem i rozeszli siê.

pani Karpowicz przez przewodnicz¹c¹
rady Monikê Kumiñsk¹. Wyda³o nam
siê to ma³o prawdopodobne, ale sprawdzilimy. Przewodnicz¹ca poinformowa³a nas, ¿e to nie ona dzwoni³a, ale pani
Karpowicz do niej z propozycj¹ przyspieszenia sesji. W rozmowie pad³a
sugestia, ¿e sesja mog³aby byæ zwo³ana
w zaprzyjanionym z Wêgorzynem
miecie Lubenow, co zapewne mia³o
byæ ponurym ¿artem pod adresem pani
Karpowicz, której prokuratura zakaza³a opuszczania kraju.
Kumiñska poinformowa³a, ¿e sesja odbêdzie siê zgodnie z planem,
czyli 20 grudnia o godz. 14.00, a radni
dostali materia³y sesyjne zgodnie z 7dniowym terminem poprzedzaj¹cym
sesjê. Liczy, ¿e pojawi¹ siê wszyscy
radni, bo jest kilka uchwa³ do podjêcia,
w tym zaplanowano dyskusjê nad projektem bud¿etu. Potwierdzi³a, ¿e w
zwi¹zku z plotkami o sesji w Niemczech do rady wp³yn¹³ oficjalny protest w tej sprawie.

NIE BÊDZIE SESJI
W NIEMCZECH
Na drugi dzieñ zadzwoni³ do redakcji radny Mielcarek oburzony tym, ¿e
jak siê dowiedzia³, nastêpna sesja mia³aby odbyæ siê w... Niemczech. Ponoæ o
tym zosta³a oficjalnie poinformowana

JAK KUBA BOGU...
Zaprzysiê¿enie na burmistrza pani
Gra¿yny Karpowicz przeci¹gnê³o siê w
czasie, ale i tak nast¹pi szybciej, ni¿
by³o to w przypadku zaprzysiê¿enia
cztery lata temu Stanis³awa Konarskiego. Ustêpuj¹ca wtedy z urzêdu burmistrz Karpowicz odda³a w³adzê po 26
dniach od wyborów. I ponoæ do ostatnich chwil podpisywa³a dokumenty i
umowy, które póniej musia³, chcia³
czy nie chcia³, realizowaæ burmistrz Konarski. Pozostawi³a po sobie pust¹ kasê
i ba³agan w papierach. Ale ludzie, tacy
jak Guniowa i Stopczyñski, i tak uwielbiaj¹ swoj¹ pani¹ burmistrz i bêd¹ jej
broniæ jak lwy. Mo¿e nawet pojad¹ pod
budynek s¹du, gdzie na wokandzie stanie wkrótce sprawa o przew³aszczenie
gminnej dzia³ki do prywatnych zasobów. Niestety, nie do ich zasobów. Po
raz który s¹ uwodzeni, po raz który
bêd¹ porzuceni, zanim zrozumiej¹, ¿e
tu gra toczy siê o inne interesy, ni¿ oni
mogliby sobie nawet pomyleæ.
Kazimierz Rynkiewicz
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Fina³ powiatowego konkursu

Wszystkie strony www
naszego wiata

(POWIAT) 5 grudnia 2006 r. zakoñczono realizacjê programu Wszystkie strony www naszego wiata realizowanego w ramach Rz¹dowego Programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2006 r. Aktywizacja i wspieranie jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych w
zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu 5 grudnia 2006 r. w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Resku odby³ siê fina³ Konkursu Stron WWW.
W konkursie uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum w
Wêgrzynie, Zespo³u Szkó³ w Resku oraz Zespo³u Szkó³ im.
T. Kociuszki w £obzie. Swoje prace przedstawi³o 15
uczniów. G³ównym celem konkursu jest ukazanie mo¿liwoci stosowania technik informatycznych w ¿yciu codziennym, a tak¿e sprawdzenie umiejêtnoci zwi¹zanych
z grafik¹ komputerow¹, przetwarzaniem danych, telefoni¹
i multimediami oraz kszta³towanie postawy przedsiêbiorczoci. Zadaniem konkursu by³o nie tylko wykonanie pracy, ale tak¿e jej omówienie, przedstawienie i wymiana dowiadczeñ zdobytych przy jej realizacji. Tematyka prac
dotyczy³a szko³y, rodowiska i zainteresowañ uczniów.
Komisja konkursowa w sk³adzie: Teresa £añ, Ryszard
Brodziñski, Remigiusz Kowalec, Marek Jaskulski, Edward
Kowaliñski i S³awomir Brzozowski obejrza³a i oceni³a prace uczniów bior¹cych udzia³ w konkursie. Po dyskusji i
przeprowadzeniu g³osowania og³osi³a wyniki i wrêczy³a
nagrody nastêpuj¹cym uczniom:
1.Piotr Tkacz & Iga Sikorska
2.Arek Kozio³ & Maciej Juchniewicz
3.Tomasz. Bujny & Daniel Zawadzki
4.Ma³gorzata Jaworska & Bartosz Konopski
5.Marek Kowalczyk & Magdalena Kowal
6.Bartosz Gruszka & Magdalena Kot
7.Magdalena Piñska & Marcin Pawelec
7.Damian Procak
8. Marcin Wierzbicki
9.Arkadiusz Nowakowski & Micha³ Sie³acz
10.Karol Wójcie & Katarzyna Wotalska
11.Kamil Andrzejczak & Mariusz Bylewski
12. Magda Kurszewska
12. Krzysztof Romaszko
13.Kamila £ukasik

REKLAMA

Z ¯YCIA POWIATU
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PWiK powraca
jak bumerang

(£OBEZ) Kwestia PWiK i zwi¹zane z zak³adem kontrowersje
powróci³y jak bumerang podczas ostatniej sesji rady miejskiej.
We wtorek podczas czêci powiêconej wolnym
wnioskom radny Henryk
Stankiewicz ponownie poruszy³ kwestiê wodoci¹gów.
- Nie chcê tutaj rozpoczynaæ ¿adnej dyskusji, ani te¿ z
nikim siê spieraæ  stwierdzi³
na samym pocz¹tku radny 
Stawiam wniosek o wypowiedzenie przez gminê umowy z PWiK. W umowie zawartej jeszcze w 1991 roku istnieje zapis, pozwalaj¹cy zak³adowi wrzucaæ sobie 20%
kosztów ogólnozak³adowych w koszta wyprodukowania wody. Jest to dla mnie
niedopuszczalne z uwagi na
istniej¹cy w ustawie o dostarczaniu wody zapis, który
mówi wyranie o tym, ¿e zak³ad ma obowi¹zek produkowania wody jak najtañszym
kosztem  argumentowa³.
Po poruszeniu innych tematów przez radnych, do
wniosku radnego odnios³a
siê kierownik wydzia³u infrastruktury Ewa Ciechañska.
- Nowe warunki prawne,
dotycz¹ce umowy sprawdza³a radca prawna Ewa
Wójcik, która stwierdzi³a, ¿e
nie ma koniecznoci zawierania umowy ponownie 
stwierdzi³a kierownik  20%
kosztów ponoszonych przez
REKLAMA

zak³ad jest rzecz¹ normaln¹ i
kwesti¹ wzglêdn¹ jest to co
jest du¿o, a co to jest ma³o.
- Wystarczy przeczytaæ
artyku³ nr 16 ustawy  odpowiedzia³ radny Stankiewicz 
Dostawca ma obowi¹zek dostarczania wody najtañszym
kosztem, a te zapisane w
umowie 20% pozwala zak³adowi na robienie tego co mu
siê ¿ywnie podoba.
- Tyle ¿e ta ustawa nie ma
wp³ywu na treæ umowy 
stwierdzi³a radca prawna Ewa
Wójcik.
- Mo¿na jednak aneksowaæ umowê i zmieniæ zapis na
do 20% - zauwa¿y³a przewodnicz¹ca El¿bieta Kobia³ka.
- Nic nie stoi na przeszkodzie, by j¹ aneksowaæ 
stwierdzi³ radny Leszek Gaj-

da  Byæ mo¿e w tym roku
PWiK bêdzie mia³ tak¿e rozs¹dne propozycje dotycz¹ce
taryf. Dzisiejsza cena wody
jest niedopuszczalna.
- Stawki te by³y wywa¿one  stwierdzi³ prezes Józef
Misiun  Zreszt¹ uchwali³a je
poprzednia rada.
- Stawki te wprowadzi³ w
¿ycie poprzedni burmistrz 
poprawi³a go przewodnicz¹ca.
- Z tymi stawkami bywa³o
ró¿nie, panie dyrektorze 
odpowiada³ radny Gajda 
gdy w 2003 roku bada³a je
komisja rewizyjna nie by³y
one takie idealne.
- Mo¿emy te wszystkie
problemy spokojnie w najbli¿szej przysz³oci przedyskutowaæ  stwierdzi³ ugodowo prezes PWiK.
(gp)
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
n Firma kupi mieszkania 1,2 i 3
pokojowe na terenie £obza Zadzwoñ 091397 43 42 Kom. 0 600
265 547.
n Zamieniê mieszkanie w³asnociowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter gara¿ w³asnociowy na domek do remontu, ewentualnie
kupiê domek do 120 000z³.
Tel. 091 397 34 97, 601 065 102

US£UGI
n Wykonam us³ugi tokarskie. Tel.
697 429 534.

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

NIERUCHOMOCI
n Do wynajêcia 2 gara¿e o wym.
8,4x4,3 m przy ul Niepodleg³oci
(obok stacji obs³ugi samochodów). Tel. 0515 175 821, 091 397
37 98 po 20.00.

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

n Sprzedam sklep w £obzie ko³o
orodka zdrowia-bia³y. Tel. 091
397 35 37 po 20.00.

n Kupiê grunty rolne. Tel. 609 311
340.

n Sprzedam dom wolnostoj¹cy na
dzia³ce o pow. 1000 mkw., £obez ul.
Sienkiewicza 6. Tel. 608 374 997.
n Do wynajêcia w £obzie lokal u¿ytkowy 60 mkw. Cena 500 z³/miesi¹c.
Tel. 091 397 43 42, 0600 265 547.
n Lokal 25 m2 w centrum £obza wynajme 600 z³. tel. 091 3973940,
0600265547

n Projekty budowlane, inwentaryzacje, kierowanie budowy, adaptacje,
kosztorysy, prowadzenie formalnoci urzêdowych. Tel. 888 412 931
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

n Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

NIERUCHOMOCI

n Sprzedam 1/2 domu (piêtro) w
Wêgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
powierzchni 796 mkw. w Resku
przy ul. Sucharskiego. Tel. 091
395 17 45, 602 608 410.

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

REKLAMA

INNE
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

n Na trasie Drawsko - widwin
wezmê kogo lub przy³¹czê siê do
kogo. Tel. 0665 371 881.
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OG£OSZENIA

BURMISTRZ DOBREJ
OG£ASZA KONKURS OFERTOWY
na administrowanie cmentarza komunalnego
zlokalizowanego w Dobrej przy ul. Ofiar Katynia
(dzia³ka nr 74, pow. 2,8451ha, obrêb Dobra)
Us³uga zarz¹dzania i utrzymania cmentarza komunalnego w Dobrej
obejmowaæ bêdzie wykonywanie nastêpuj¹cych czynnoci:
1. Sprawowanie nadzoru i opieki nad cmentarzem w celu utrzymania
go w stanie zgodnym z przepisami okrelonymi ustaw¹ o cmentarzach
i chowaniu zmar³ych oraz przepisami sanitarnymi, zasadami ppo¿. i BHP.
2. Zapobieganie niszczeniu nagrobków.
3. Sta³a dba³oæ o estetykê cmentarza, a w szczególnoci:
a) systematyczne sprz¹tanie ogólnodostêpnych czêci cmentarza,
alejek oraz terenów niewykorzystanych na mogi³y
b) systematyczne wywo¿enie nieczystoci
c) konserwacja i bie¿¹ce remonty ogrodzenia cmentarza
d) utrzymanie zieleni, wykaszanie traw na cmentarzu
i terenie przyleg³ym,
e) utrzymanie zimowe alejek cmentarza (odnie¿anie
i zwalczanie liskoci przez posypywanie piaskiem ca³ej
powierzchni alejek utwardzonych)
4. Inwentaryzacja mogi³, prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z przepisami prawnymi.
5. Dba³oæ o wygl¹d i wykonywanie bie¿¹cych remontów i konserwacji
w celu zapobiegania niszczeniu obiektów przekazanych w u¿ytkowanie:
- kaplicy na cmentarzu w Dobrej.
5. Op³acanie wszelkich kosztów zwi¹zanych z bie¿¹cym wykonywaniem us³ug (wywóz nieczystoci, op³aty za wodê, energiê elektryczn¹,
wyposa¿enie cmentarza w pojemniki na odpady, ubezpieczenie prowadzonej dzia³alnoci- us³ug zarz¹dzania cmentarzem i odpowiedniego
pod wzglêdem bhp, ppo¿ i sanitarnym utrzymania cmentarza od roszczeñ osób poszkodowanych w wyniku nieodpowiedniego utrzymania,
b¹d nienale¿ytego zabezpieczenia terenu cmentarza).
6. Pobieranie op³at za zajêcie i korzystanie z cmentarza zgodnie ze
stawkami okrelonymi w Uchwale Rady Miejskiej i przekazywanie ich
w cyklu comiesiêcznym na konto Urzêdu Miejskiego w Dobrej.
7. Prowadzenie ksi¹g cmentarnych.
8. Udostêpnianie terenu cmentarza oraz kaplicy cmentarnej podczas
kontroli sanitarnej przeprowadzanej przez Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w £obzie.
9. Utrzymanie urz¹dzeñ technicznych cmentarzy (punkty czerpania
wody, sieci wodoci¹gowej, budynku kaplicy).
10. Przewo¿enie zw³ok na zlecenie Policji lub Prokuratury w ka¿dym
czasie.
11. Nadzór nad prawid³owym korzystaniem z cmentarza  dokonywaniem pochówków i ekshumacji oraz wykonywaniem nagrobków.
12. Zapewnienie porz¹dku i ³adu na terenie cmentarza oraz zawiadomienie w³aciwych organów porz¹dkowych, w przypadku niemo¿liwoci zapewnienia porz¹dku we w³asnym zakresie.
Umowa obejmowaæ bêdzie okres 1 roku
tj. od 05.01.2007 r. do 05.01.2008 r.
Zamawiaj¹cy do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenê brutto uwzglêdniaj¹c¹ podatek od towarów i us³ug. Jednoczenie Zamawiaj¹cy
owiadcza, ¿e zamierza przeznaczyæ na realizacjê zamówienia  na
wynagrodzenie dla Zarz¹dcy kwotê 22.000,00 z³ brutto ( s³ownie: dwadziecia dwa tysi¹ce z³otych brutto) za ca³y okres umowy.
Oferta winna zawieraæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1. aktualny odpis z w³aciwego rejestru albo aktualne zawiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
2. uprawniaj¹ce do zarz¹dzania nieruchomociami gminnymi ( oferent powinien taki dokument posiadaæ lub zatrudniaæ osoby bêd¹ce zarz¹dcami nieruchomoci).
3. aktualne zawiadczenie w³aciwego naczelnika urzêdu skarbowego oraz w³aciwego oddzia³u Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ¿e
Wykonawca nie zalega z op³acaniem podatków oraz sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo³eczne,
4. polisê lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj¹cy, ¿e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
Oferty nale¿y sk³adaæ w kopertach z dopiskiem ,,Administrowanie
cmentarza komunalnego w Dobrej w siedzibie zamawiaj¹cego p. nr 8
(sekretariat) lub przes³aæ na adres Urzêdu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek
1, 72-210 Dobra, nie póniej ni¿ do dnia 04.01.2007 r. do godz. 15.30.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 05.01.2007 r.
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Obwieszczenie - druga licytacja nieruchomoci po³o¿onych w Wêgorzynie
Komornik S¹dowy przy S¹dzie Rejonowym w Gryficach ul. Armii Krajowej 3 tel. 091 384 46 23 zawiadamia na podstwie art. 953 kpc w zwi¹zku z art. 983 kpc, ¿e w dniu 9 lutego 2007 r. o godz. 11.00 w
Wydziale Cywilnym S¹du Rejonowego w £obzie odbêdzie siê:

Druga licytacja nieruchomoci po³o¿onych w Wêgorzynie,
ul. Runowska 47 i 48 oraz Jagielloñska 10, bêd¹cych do 5.12.2089 r.
w u¿ytkowaniu wieczystym d³u¿ników w udzia³ach po 1/2:
Rydzewska Henryka, 73-155 Wêgorzyno, ul. Runowska 48/2
Szostek Szczepan, 73-155 Wêgorzyno, D³usko 10.
Nieruchomoci stanowi¹:
1. KW 12540  dzia³ki gruntu nr 132 i 133 o powierzchni 2593 mkw
budynki gospodarcze nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
oszacowana na kwotê 65.123,00 z³
2. KW 12542  dzia³ki gruntu nr 131 o powierzchni 2416 mkw
budynek mieszkalny sk³adaj¹cy siê z 3 lokali mieszkalnych
budynek gospodarczy  gara¿  o powierzchni 13 mkw
budynek gospodarczy o powierzchni 179 mkw
oszacowana na kwotê 59.934,00 z³
3. KW 12541  dzia³ki gruntu nr 123 i 124 o powierzchni 8176 mkw
budynek wagowy o powierzchni 36 mkw
dwa magazyny zbo¿owe o powierzchni 461 mkw i 963 mkw
dwa silosy na zbo¿e
baza paliw  nie funkcjonuj¹ca, oszacowano na kwotê 140.922,00 z³
Dla nieruchomoci ksiêgi wieczyste nr 12540, 12541, 12542 prowadzi S¹d Rejonowy w £obzie.
W dziale III ksiêgi wieczystej nr 12540 i nr 12541 wpisano prawo u¿ytkowania nieruchomoci
na rzecz Pekao Leasing Sp. z o.o. w Warszawie.
Bli¿sze informacje o nieruchomoci na stronie internetowej www.komornik.net .
Cena wywo³awcza w powy¿szej licytacji wynosi: dwie trzecie wartoci oszacowania tj.:
ad. 1. 43.415,00 z³
ad. 2. 39.956,00 z³
ad. 3. 93.948,00 z³
Przystêpuj¹cy do licytacji zobowi¹zany jest z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoci 10% ceny
oszacowania nieruchomoci na konto Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w
Gryficachw: Powszechna Kasa Oszczêdnoci Bank Polski S.A. w Ko³obrzegu nr: 48 1020
2821 0000 1602 0025 6404 podaj¹c na dowodzie wp³aty numer sprawy KM 2255/02 oraz
dok³adny adres wp³acaj¹cego.
Nieruchomoæ tê mo¿na ogl¹daæ codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, za operat szacunkowy nieruchomoci znajduje siê do wgl¹du w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie bêd¹ przeszkod¹ do przeprowadzenia licytacji i przys¹dzenia na
w³asnoæ na rzecz nabywcy bez zastrze¿eñ, jeli osoby te przed rozpoczêciem licytacji
nie zg³osz¹ dowodu, ¿e wnios³y powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomoci
lub innych przedmiotów razem z ni¹ zajêtych od egzekucji i uzyska³y w tym zakresie
orzeczenie wstrzymuj¹ce egzekucjê.
U¿ytkowanie, s³u¿ebnoci i prawa do¿ywotnika, je¿eli nie s¹ ujawnione w ksiêdze wieczystej
lub przez z³o¿enie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostan¹ zg³oszone najpóniej na
trzy dni przed rozpoczêciem licytacji, nie bêd¹ uwzglêdnione w dalszym toku egzekucji i
wygasn¹ z chwil¹ uprawomocnienia siê postanowienia o przys¹dzeniu w³asnoci.

Obwieszczenie - druga licytacja nieruchomoci po³o¿onych w Boninie
Komornik przy S¹dzie Rejonowym w Gryficach ul. Armii Krajowej 3 tel. 091 384 46 23 zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w zwi¹zku z art. 983 kpc, ¿e w dniu 9 lutego 2007 r. o godz. 12.00 w Wydziale
Cywilnym S¹du Rejonowego w £obzie odbêdzie siê:

druga licytacja nieruchomoci rolnych w miejscowoci Bonin gm. £obez
stanowi¹cych w³asnoæ d³u¿nika;
Rasiñski Czes³aw i Rasiñska Wanda Budziszcze 6 73-150 £obez
Nieruchomoci stanowi¹ dzia³ki rolne niezabudowane:
1. nr 107 o pow. 4,95 ha wyceniona na kwotê 25.814 z³
2. nr 123 o pow. 0,83 ha wyceniona na kwotê 5.121 z³
3. nr 177 o pow. 3,83 ha wyceniona na kwotê 21.314 z³
dla których ksiêgê wieczyst¹ nr 12243 prowadzi S¹d Rejonowy w £obzie
4. nr 124 o pow. 0,77 ha wyceniona na kwotê 4.878 z³
5. nr 176 o pow. 3,37 ha wyceniona na kwotê 19.249 z³
dla których ksiêgê wieczyst¹ nr 3375 prowadzi S¹d Rejonowy w £obzie
Bli¿sze informacje o nieruchomoci na stronie internetowej www.komornik.net
Cena wywo³awcza w powy¿szej licytacji wynosi: dwie trzecie wartoci oszacowania tj. kwotê:
ad. 1. 17.209,00 z³
ad. 2. 3.414,00 z³
ad. 3. 14.209,00 z³
ad. 4. 3.252,00 z³
ad. 5. 12.833,00 z³
Przystêpuj¹cy do licytacji zobowi¹zany jest z³o¿yæ rêkojmiê w wysokoci 10% ceny
oszacowania nieruchomoci na konto Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w
Gryficach w: Powszechna Kasa Oszczêdnoci Bank Polski S.A. w Ko³obrzegu nr: 48 1020
2821 0000 1602 0025 6404 podaj¹c na dowodzie wp³aty numer sprawy KM 1322/00 oraz
dok³adny adres wpl¹caj¹cego.
Nieruchomoæ tê mo¿na ogl¹daæ codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, za operat szacunkowy nieruchomoci znajduje siê do wgl¹du w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie bêd¹ przeszkod¹ do przeprowadzenia licytacji i przys¹dzenia na
w³asnoæ na rzecz nabywcy bez zastrze¿eñ, jeli osoby te przed rozpoczêciem licytacji
nie z³o¿¹ dowodu, ¿e wnios³y powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomoci
lub innych przedmiotów razem z ni¹ zajêtych od ogzekucji i uzyska³y w tym zakresie
orzeczenie wstrzymuj¹ce egzekucjê.
Uzytkowanie, s³u¿ebnoci i prawa do¿ywotnika, je¿eli nie s¹ ujawnione w ksiêdze
wieczystej lub przez z³o¿enie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostan¹ zg³oszone najpóniej na trzy dni przed rozpoczêciem licytacji, nie bêd¹ uwzglêdnione w
dalszym toku egzekucji i wygasn¹ z chwil¹ uprawomocnienia siê postanowienia o
przys¹dzeniu w³asnoci.

SPORT - INFORMACJE

tygodnik ³obeski 19.12.2006 r.

Str. 17

TABELA ROZGRYWEK
DALP 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

£A£ BOYS Nowogard
LZS OSTRZYCA
GALAKTIKOS Dobra
PARASOL Nowogard
NIEDWIADKI Dobra
ABC BLOKERSI Dobropole
KOLIBER 44
DRAGON Krzemienna
¯YWCZYK Bienice

Termin III
17.12.2006r.
NIEDWIADKI Dobra
KOLIBER 44
LZS OSTRZYCA
PARASOL Nowogard
£A£ BOYS Nowogard
£A£ BOYS Nowogard
LZS OSTRZYCA
GALAKTIKOS Dobra
PARASOL Nowogard
NIEDWIADKI Dobra
-

Mecze
5
5
5
6
5
5
6
5
4

pkt.
15
13
12
9
9
9
3
1
0

bramki
27:9
20:5
30:12
15:15
20:7
20:19
9:19
5:14
11:57

¯YWCZYK Bienice
GALAKTIKOS Dobra
ABC BLOKERSI Dobropole
DRAGON Krzemienna
pauza
¯YWCZYK Bienice
KOLIBER 44
DRAGON Krzemienna
ABC BLOKERSI Dobropole
pauza

12 : 2
3:4
5:1
1:0
9:3
1:0
6:2
2:5

Liderzy strzelców:
15 - Wojciech Bonifroski(£A£ BOYS),
12 - Krzysztof Korol(ABC BLOKERSI),
10 - Damian Padziñski(NIEDWIADKI),
9 - Emil Kamiñski(GALAKTIKOS),
8 - Krzysztof Szkup(GALAKTIKOS),
7 - Daniel Kubski(LZS OSTRZYCA), Krystian Zdunek(¯YWCZYK),
6  Marcin Pi¹tkowski(PARASOL), Marcin Miklas(£A£ BOYS),
5 - Damian Dzierbicki(ABC BLOKERSI), £ukasz Olechnowicz(LZS OSTRZYCA),

Lipy kontra mur  salomonowe rozstrzygniêcie! Ping  pongici
z Dobrej
najlepsi

List do redakcji
Sprawê niszczej¹cego i zagra¿aj¹cego bezpieczeñstwu ludzi p³otu
przy ul. Obroñców Stalingradu poruszali mieszkañcy wielokrotnie na
³amach prasy lokalnej i na sesjach.
Z³a wola, czy bezradnoæ i kolejny dowód niekompetencji kierownika infrastruktury  Ewy Ciechañskiej, powoduje limaczenie siê
dzia³añ w tej sprawie. Chyba, ¿e
skutecznym dzia³aniem nazwiemy
zabezpieczenie zabytkowego murku kolorow¹ tam¹.
Tygodnik £obeski z dn.
12.09.2006 r. cytuje wypowiedzi pani
kierownik podczas sesji gminnej:
(...) Lipy s¹ do zachowania pod
warunkiem likwidacji chodnika. Je¿eli chodnik pozostawimy  wówczas trzeba bêdzie wyci¹æ lipy...
Awersja do wszystkich drzew to  za
rz¹dów E. Ciechañskiej  normalnoæ!
- Lipy zostan¹ uratowane bo
s¹ piêkne i zdrowe, pozostanie
chodnik i p³ot  powiedzia³ nam nieoficjalnie burmistrz Ryszard Sola.

(POWIAT) 12 grudnia odby³y
siê Mistrzostwa Powiatu w tenisie
sto³owym uczniów szkó³ gimnazjalnych.
WYNIKI :
Dziewczêta
1. miejsce  gimnazjum w Dobrej
2. miejsce  gimnazjum w Wêgorzynie
3. miejsce  gimnazjum w £obzie

Wystarczy³o, ¿e nowy burmistrz
logicznie i po gospodarsku podszed³ do tej sprawy. Znalaz³ wyjcie
ze skomplikowanej, dla pani Ciechañskiej, sytuacji.
- Wystarczy, ¿e p³ot przesunie siê
tylko o 50 cm, a zachowane zostan¹
wszystkie sporne elementy: lipy,
chodnik.
£obeska pere³ka architektury 
budynek przy feralnym murze  te¿

wo³a o ratunek. Piêkna zabytkowa
elewacja budynku rozpada siê.
Mamy nadzieje, ¿e nowy burmistrz zaradzi i temu problemowi
wyrêczaj¹c
kompetentnych
urzêdników lub goni¹c ich do rzetelnej pracy.
Spo³eczny Komitet Ochrony Przyrody
Ko³o Polskiego Klubu
Ekologicznego w £obzie

Ch³opcy
1. miejsce  gimnazjum w Dobrej
2. miejsce  gimnazjum w Wêgorzynie
3. miejsce  gimnazjum w £obzie
Opiekunowie:
Dobra  Krzysztof Motyliñski, Arkadiusz Siwiñski
Wêgorzyno - Andrzej Stasiak
£obez  Grzegorz Pawlak
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Trójki Giertycha w liceach
(POWIAT) Program maj¹cy poprawiæ bezpieczeñstwo w szko³ach obj¹³
swoim zasiêgiem równie¿ nasze powiatowe licea. Program ma na celu  jak twierdzi
minister edukacji  poprawê bezpieczeñstwa w szko³ach i zapoznanie siê z problemami uczniów i nauczycieli.
W obu powiatowych palcówkach 5
i 6 grudnia mia³y miejsce spotkania nauczycieli, uczniów i rodziców z przedstawicielem kuratorium zachodniopomorskiego starszym wizytatorem Dariuszem Siemaszem. i przedstawicielem KPP w £obzie. Jeszcze wczeniej
wicestarosta i kierownik wydzia³u edu-

kacji spotkali siê z wizytatorem. Wnioski ze spotkañ wizytator przedstawi
prawdopodobnie w ogólnym opracowaniu dotycz¹cym ca³ego województwa. Nieoficjalnie jednak wizytator
stwierdzi³, ¿e nie spotka³ siê z wiêkszymi problemami.
Jeszcze przed zapowiedzianymi
przez ministerstwo zmianami w programie nauczania historii, starostwo
przeznaczy³o dodatkowe rodki na
wyjazdy do Muzeum Historycznego,
teatru i filharmonii. Uczniowie z
£obza i Reska odbêd¹ 10 takich wyjazdów w semestrze.
(gp)

III Gminny Konkurs Plastyczny na kartkê wi¹teczn¹, stroik i szopkê

Bo¿onarodzeniowy konkurs
rozstrzygniêty
(RUNOWO POM.) W ubieg³y pi¹tek zosta³ rozstrzygniêty
III Gminny Konkurs Plastyczny Szkó³ Podstawowych
i Przedszkoli zorganizowany przez Szko³ê Podstawow¹
w Runowie Pomorskim.
Celem tej edycji konkursu jak i poprzednich jest propagowanie i podtrzymywanie wród dzieci polskich tradycji bo¿onarodzeniowych oraz wyszukiwanie i
rozwijanie talentów plastycznych.
M³odzi adepci rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych klas 0  III, IV
 VI.: Do 8 grudnia kieruj¹c siê wodzami w³asnej wyobrani oraz twórcz¹ inwencj¹
uczniowie zmagali siê podczas zajêæ szkolnych tworz¹c kartki wi¹teczne, stroiki
wigilijne oraz szopki bo¿onarodzeniowe. Patronat honorowy nad konkursem
objê³a Rada Miejska w Wêgorzynie. Prace plastyczne mog³y byæ wykonane w dowoln¹ technik¹ i przy u¿yciu ró¿norodnych materia³ów. Choæ wrêczenie laureatom
nagród odbêdzie siê dopiero w styczniu, ju¿ dzi sk³adamy gratulacje i ¿yczymy
kolejnych sukcesów.
Jak wiadomo wszystkie prace zas³uguj¹ na wyró¿nienie, ale zwyciêzców trzeba wybraæ. Prace oceni³o jury w sk³adzie: Grzegorz Stefanowski, Zofia Ungerman,
Wies³awa Komicka i Irena Paraszczak. Przyzna³o nagrody i wyró¿nienia:
Kategoria 0 - III
szopka bo¿onarodzeniowa:
1. Kacper Bronowicki uczeñ II kl. SP Runowo Pom., filia Mieszewo
2. Grupa Kotki z Przedszkola Publicznego w Wêgorzynie
stroik wigilijny:
1. Grzegorz Jakubowski - kl III SP Runowo Pom.
2. Tomasz Biernat  kl. 0 SP Runowo Pom., filia Mieszewo
3. Paulina Plewa  kl. 0  Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie
wyró¿nienie otrzymali: - Micha³ Szestowicki  kl. IIa SP Wêgorzyno; Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie  oddzia³ 0; Gracjan Pu³aski  kl. 0 Przedszkole
Publiczne w Wêgorzynie
kartka wi¹teczna:
1. Julia Kowalczyk  oddzia³ 0 Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie
2. Milena Szczypu³kowska  kl. II SP Runowo Pomorskie
wyró¿nienie:
- Krzysztof Lipniewicz  oddzia³ 0 Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie
- Przedszkole Publiczne w Wêgorzynie
Kategoria IV  VI
szopka bo¿onarodzeniowa:
1. Barbara Maciupa, Pawe³ Maciupa, Paulina Wullert  kl. VIa SP Wêgorzyno
2. Natalia Paraszczak  kl. IVc SP Wêgorzyno oraz Patryk Rokosz i Krzysztof Sobañski  kl. IV SP Runowo Pomorskie
3. Paulina Jakubowska  kl. VIb SP Runowo Pom.
stroik wigilijny:
1. Justyna Plewa  kl. Vb SP Runowo Pom.
2. Ma³gorzata Ka³amañska kl. IV SP Runowo Pom.
3. Micha³ Krz¹czkowski  kl. Vb SP Runowo Pom.
wyró¿nienie: Paulina Wullert  kl. VIa SP Wêgorzyno
kartka wi¹teczna:
1. Kamil Doburzyñski  kl. Vb SP Wêgorzyno
2. Krzysztof Osmalek  kl. VIb SP Runowo Pom.
3. Daria Stasiak  kl. VI a SP Wêgorzyno
wyró¿nienie: Emilia Grabaryczyk  kl. Vb SP Wêgorzyno; Patrycja Jackiewicz
 kl. Vb SP Runowo Pom., Justyna Plewa  kl. V b SP Runowo Pom. i Weronika
Piec  kl. V b SP Wêgorzyno.
(fam)

Kradzie¿ w stodole
(£OBEZ  UNIMIE) W nocy z 11
na 12 grudnia przy drodze £obez Unimie nieznany sprawca po
uprzednim wy³amaniu desek z drzwi
stodo³y dokona³ kradzie¿y 200 kg
kukurydzy, wartoci 100 z³ na szkodê Ko³a £owieckiego Cyranka w
Szczecinie.
Okradziona w domu
(£OBEZ) W nocy z 10 na 11
grudnia w £obzie przy ul. Hanki Sawickiej nieznany sprawca z segmentu meblowego dokona³ kradzie¿y
4.000z³ i 4.500 euro, dzia³aj¹c na
szkodê Haliny M.
Domki letniskowe
ci¹gle modne
(STARA DOBRZYCA) 12
grudnia w Starej Dobrzycy nieznany sprawca po uprzednim wy³amaniu okiennicy i wybiciu okna
domku letniskowego dokona³ kradzie¿y podgrzewacza wodnego
wartoci 600 z³, dzia³aj¹c na szkodê Aleksandry Z.
Wyniós³ telewizor
(£OBEZ) 13 grudnia o godz.
15:00 w £obzie z mieszkania Weroniki L. przy ul. Kraszewskiego nieustalony sprawca dokona³ kradzie¿y telewizora Daewoo wartoci 600 z³.
¯wirem po oczach
(RESKO) 13 grudnia o godz.
8:05 w Resku na ul. Jednoci Narodowej, z naczepy sam. ciê¿arowego, którym kierowa³ Jaros³aw K.
sypi¹cy siê na jezdniê ¿wir spowodowa³ uszkodzenie przedniej szyby w jad¹cym za nim sam. osob. m-
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ki Citroen, którym kierowa³ Czes³aw F. Uszkodzeniu uleg³a przednia szyba sam. osobowego.
Fordem w Forda
(£OBEZ) 14 grudnia o godz. 9;30
w £obzie na ul. Rapackiego Ryszard
K. kieruj¹c samochodem marki Ford
, nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci
i najecha³ na ty³ samochodu Ford,
kierowanego przez Stanis³awa A
Kradzie¿ w £CT
(£OBEZ) 13 grudnia w £obzie
przy ul. Konopnickiej w pokoju hotelowym £CT, Karolina R. dokona³a
kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 1500
z³. i telefonu komórkowego marki
Nokia wartoci 100 z³. Sprawczyniê
zatrzymana do wyjanienia, telefon
odzyskano.
Volkswagenem w Volvo
(£OBEZ  BE£CZNA) 14 grudnia o godz. 6:30 na drodze £obezBe³czna, Alfred Sz, kieruj¹c samochodem marki VW, nie zachowa³
nale¿ytej ostro¿noci, uderzy³ w ty³
samochodu ciê¿arowego Volvo, kierowanego przez Roberta Ch.
Rowerem z zakazem
(£OBEZ)15 grudnia o godz. 2:25 w
£obzie na ul. Siewnej Krystyna M. kierowa³a rowerem wbrew zakazowi s¹dowemu wydanemu przez SR £obez

Wyrok

Wynieli pó³ zak³adu
(WÊGORZYNO) W okresie
miêdzy 14, a 15 grudnia w godz.
19:00  07:00 w Wêgorzynie, przy
ul. Kociuszki nieznany sprawca
po uprzednim wy³amaniu desek zabezpieczaj¹cych drzwi Zak³adu
Produkcyjnego MASZ, dokona³
kradzie¿y kabli elektrycznych 4
¿y³owych o ³¹cznej d³ugoci 40 m,
szlifierki k¹towej i wiertarki marki
BOSCH, pilarki spalinowej marki
HUSQVARNA, przed³u¿acza na
bêbnie z kablem o d³ugoci 30 m,
spawarki elektrycznej, akumulatora 140 Amph i kompletu narzêdzi.
£¹czne straty w kwocie 5 500 z³
ponios³a Marzena Sz.
Okrad³ DPS
(RESKO) W okresie od 11 do
15 grudnia w Resku przy ul. Wojska Polskiego 40, ze ciany budynku gospodarczego Domu Pomocy Spo³ecznej nieznany sprawca zerwa³ przewód elektryczny 4
¿y³owy oraz szafkê bezpiecznikow¹. Straty domu wynios³y
³¹cznie oko³o 250 z³.
Kradie¿ krzewów
(KLÊPNICA) 16 grudnia w
Klêpnicy z terenu dzia³ki rekreacyjnej nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 10 szt. krzewów
ozdobnych, wartoci 200 z³, dzia³aj¹c na szkodê Barbary N.

Nocny amator cudzych ko³paków
(£OBEZ) W nocy z 15 na 16
grudnia w £obzie przy ul. Orzeszkowej nieznany sprawca z samochodu
marki Peugeot, nale¿¹cego do Jaros³awa H. dokona³ kradzie¿y 4 ko³paków, wartoci 200 z³.
Volkswagenem w Hondê
(£OBEZ) 15 grudnia oko³o godz.
16:00 w £obzie na ul. Ogrodowej kieruj¹cy samochodem marki VW cofaj¹c doprowadzi³ do uszkodzenia zaparkowanego samochodu marki
Honda Civic nale¿¹cego do Adama
U.
El¿bieta zarysowa³a Jadwidze
(RESKO) 16 grudnia o godz.
12:30 w Resku na ul. Wojska Polskiego El¿bieta J. kieruj¹ca samochodem marki Hundai wykonuj¹c manewr cofania zarysowa³a bok zaparkowanego samochodu marki Renault nale¿¹cego do Jadwigi C.
Lusterkiem w rowerzystkê
(K¥KOLEWICE  KRANIK)
17 grudnia o godz. 14:20 na drodze
K¹kolewice  Kranik Iwona P. kieruj¹c samochodem marki Peugot,
wykonuj¹c manewr wyprzedzania
rowerzystki nie zachowa³a nale¿ytej
ostro¿noci i odleg³oci wyniku
czego zawadzi³a lusterkiem o rower
i kolano kieruj¹cej rowerem Mieczys³awy ¯.

Wyrok

Sygn. akt II K 625/06 Ds. 1201/06
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 29 listopada 2006 r.
S¹d Rejonowy w £obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie;
Przewodnicz¹cy: SSR S³awa Miszel
Protokolant: Katarzyna Weso³a
Bez udzia³u Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29.11.2006 r. sprawy

Sygn. akt II K 568/06 Ds. 870/06/s
Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 29 listopada 2006 r. S¹d Rejonowy w
£obzie II Wydzia³ Karny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: ASR Wojciech D¹browski,
£awnicy: El¿bieta Piotrowicz, Marianna Szczerba, Protokolant: Katarzyna Kwana, W
obecnoci Prokuratora Anny Brzózki, po rozpoznaniu dnia 29 listopada 2006 r. sprawy:

s. Zdzis³awa i Wandy z d. Makuch, ur. 27 marca 1983 r. w Szczecinie;
oskar¿onego o to, ¿e; w dniu 01 padziernika 2006 r. w £obzie na ul. Szosa
widwiñska kierowa³ samochodem marki Ford Fiesta o nr rej. ONG 6594,
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci, wyra¿aj¹cym siê wynikiem 0,82 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskar¿onego Sylwestra Jurczyñskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanego mu przestêpstwa i za to na podstawie art. 178 a par.
1 kk wymierza mu karê 6 (szeciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. Na podstawie art. 69 par. 1 i par. 2 kk, 70 par. 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego kary pozbawienia wolnoci warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat;
III. Na podstawie art. 71 par. 1 kk wymierza oskar¿onemu karê
grzywny w wysokoci 60 (szeædziesiêciu) stawek dziennych ustalaj¹c
wysokoæ jednej stawki w kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
VI. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust.
1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o op³atach w sprawach karnych 
(Jedn. Tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z pón. zm.) zas¹dza od
oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty procesu i wymierza mu
op³atê w kwocie 240 (dwiecie czterdzieci) z³otych.

s. Tadeusza i Stanis³awy z d. Sobierajska, ur. 10 czerwca 1961 r. w Szczecinie,
oskar¿onego o to, ¿e:
I. w dniu 24 lipca 2006 r. o godz. 24.00 w Resku na ul. Ko³obrzeskiej kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cej siê zawartoci¹ 0,75 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu naruszaj¹c tym samym zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerowych orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z dnia
15.12.2004 r. sygn. akt II K 561/02, który uprawomocni³ siê w dniu 23.12.2004 r. na okres
3 lat tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
II. w dniu 4 sierpnia 2006 r. o godz. 12.05 w Resku na ul. Rynek kierowa³ rowerem
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci wyra¿aj¹cym siê zawartoci¹ 1,01 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, naruszaj¹c tym samym zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego w £obzie z
dnia 15.12.2004 r. sygn. akt II K 561/02, który uprawomocni³ siê w dniu 23.12.2004 r. na
okres 3 lat tj. o czyn z art. 178 a par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk
Orzeka:
I. oskar¿onego Ryszarda Winiewskiego uznaje za winnego pope³nienia zarzucanych mu czynów przy przyjêciu, ¿e stanowi¹ one ci¹g przestêpstw w rozumieniu art.
91 par. 1 kk i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 91 par. 1 kk wymierza karê
10 (dziesiêciu) miesiêcy pozbawienia wolnoci;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 7 (siedmiu) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomoci
poprzez og³oszenie w prasie lokalnej;
IV. na podstawie art. 624 par. 1 kpk zwalnia oskar¿onego od ponoszenia kosztów
s¹dowych, w tym od op³aty w sprawie.

Sylwestra Jurczyñskiego

Ryszarda Winiewskiego
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tygodnik ³obeski 19.12.2006 r.

W te
wiêta
piewajmy
kolêdy

Bóg siê rodzi, moc truchleje
Bóg siê rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obna¿ony.
Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskoñczony.
Wzgardzony okryty chwa³¹,
miertelny Król nad wiekami;
A S³owo cia³em siê sta³o
I mieszka³o miêdzy nami.
Có¿ masz niebo, nad ziemiany?
Bóg porzuci³ szczêcie twoje,
Wszed³ miêdzy lud ukochany,
Dziel¹c z nim trudy i znoje.
Niema³o cierpia³, niema³o,
¯emy byli winni sami.
A S³owo...
W nêdznej szopie urodzony,
¯³ób Mu za kolebkê dano.
Có¿ jest, czym by³ otoczony ?
Byd³o, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotka³o,
Witaæ Go przed bogaczami;
A S³owo...
Podnie rêkê, Bo¿e Dzieciê!
B³ogos³aw Ojczyznê mi³¹.
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj Jej si³ê Sw¹ si³¹,
Dom nasz i majêtnoæ ca³¹.
I wszystkie wioski z miastami!
A S³owo..

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
Tygodnika £obeskiego
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 49
brzmia³o: Pierwsze przymrozki
Poprawne rozwi¹zanie nades³ali:
Roman Galczak (£obez),Telesfor Waliszewski (Rogowo), El¿bieta Maciejewska
(£obez),Marianna Krzykalak (Przytoñ), Barbara Kapcio (Rynowo), Karolina P³ocka
(£obez), Maria Szylinowicz (£obez), Justyna
Ko³odziejczyk (£obez), Bogdan Kêdzierski
(£obez), Antonina Kaczmarek (Dobra), Janina
Syjczak (£obez), Halina Kujawa (Krzemienna).
Nagrodê wylosowa³a pani:
Marianna Krzykalak z Przytonia. Gratulujemy.
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HUMOR TYGODNIA

- Mamo, choinka siê pali!
- wo³a Jasio z pokoju do matki zajêtej w kuchni.
- Choinka siê wieci, a nie pali
- poprawia matka.
Za chwile ch³opiec krzyczy:
- Mamo, mamo, firanki siê wiec¹!
***
Nauczyciel do uczniów przed wiêtami:
- ¯yczê wam dzieci, weso³ych wi¹t, du¿o radoci i abycie wrócili
po wiêtach m¹drzejsi.
- Nawzajem  odpowiada klasa chórem.
***
Jasio pisze list do wiêtego Miko³aja:
- Chcia³bym narty, ³y¿wy, sanki i grypê na zakoñczenie ferii
wi¹tecznych!
***
List do wiêtego Miko³aja:
- Drogi Miko³aju proszê o podwójne egzemplarze zabawek,
bo ja te¿ chcê siê bawiæ kiedy tata jest w domu.
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