C MY K

Praca naszych pos³ów str. 4
ZY
S
Ñ
z³
TA
0
1,7

GAZETA POWIATOWA Nr 37 (298) Rok VI 11.09.2007 r. Cena 1,70 zł (w tym 0% VAT) ISSN 1643-5761

Radni nie
chc¹ sporów
Wczoraj o godzinie 16:00 odbyła się kolejna sesja rady miejskiej w
Węgorzynie. Radni podjęli kilkanaście uchwał, o których szerzej będziemy
pisać w następnych numerach tygodnika. Sesję zakończyło wystąpienie
przewodniczącej rady Moniki Kuźmińskiej, które publikujemy w całości.
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No i doczekaliœmy siê wyborów...

Kazimierz Rynkiewicz
7 września Sejm podjął uchwałę
o przedwczesnym zakończeniu
swojej kadencji, a to oznacza, że
czekają nas wybory parlamentarne.
Ich datę wyznaczono na 21 października br.
Przedwyborczy krajobraz zmienia się dość mocno. Wydaje się, że
wszystkie działania polityczne podlegają wielkiemu ciśnieniu sondaży; ci wejdą, inni nie przekroczą
progu wyborczego. Rozpadł się
LiS, czyli Liga i Samoobrona. Samoobrona chce iść sama do wyborów i nie wiadomo, czy to samodzielność, czy samobójstwo. LPR
zawiązuje koalicję z UPR-em i Prawicą Rzeczpospolitej Marka Jurka.
Oj, przydałby się naszej debacie
parlamentarnej głos Janusza Korwina-Mikke i kilku innych polityków,
którzy w wyniku ordynacji proporcjonalnej do Sejmu nie mają szans
wchodzić.
Aleksander Kwaśniewski miał
być lokomotywą Lewicy i Demokratów, ale już na wstępie "strzelił
sobie w kolano" wywiadem dla niemieckiej gazety, w którym wezwał
Niemców, w przypadku wygranej
PiS, do twardszej polityki wobec
Polski (Niemcy powinny przemyśleć swoją powściągliwość). Kwaśniewski przeprosił, ale chyba tylko
ze względów estetycznych, bo najpierw tłumaczył, że nie było autoryzacji tekstu, a jak redaktor niemieckiego pisma potwierdził, że była,

pozostało mu już tylko robienie niewinnej miny, do złej gry. Burza z
powodu tej wypowiedzi jest pozorna dla każdego znającego życiorys
Kwaśniewskiego - taki przecież był
zawsze; od dyrektyw z Moskwy,
przez Brukselę, po Berlin.
W tym numerze przypominamy
sylwetki naszych posłów. Może i oni
nasi, a może i nie nasi, ale zapewne
niejeden zdziwi się, widząc któregoś w gazecie po raz pierwszy. Nawet nie przypuszczałem, że ta kadencja będzie podobna do poprzednich i te wybory - po raz kolejny także będą podobne do tych co były.
Podobieństwo polega na tym, że
znowu będziemy kopać studnie,
szukając wody, gdy się pali. Żadnego przygotowania organizacyjnego,
rozlazłe struktury w terenie, puste,
zakurzone biura poselskie, zniechęceni wyborcy.
Szefowie partii i posłowie ze
Szczecina znowu wyruszą w teren
łapać "zająców" na kandydatów,
by ci nabili trochę głosów na listę,
na której zajmują czołowe miejsca, potrzebnych im do zdobycia
mandatów.
Zawsze ubolewałem nad słabością prowincji, która nie umie znaleźć na to poniewieranie żadnego
politycznego i organizacyjnego
sposobu. Ale widocznie nie dopracowaliśmy się własnych polityków,
którzy by o regionie myśleli i chcieli
go reprezentować. Tłumaczyłem to
wielu ludziom w różnych miejscach, że trzeba tu budować, tu organizować, zebrać się w kupę i wybrać kogoś spośród nas do Sejmu.
To wymaga oczywiście ciężkiej i
długotrwałej pracy w regionie, ale
mało kto to rozumie. Mamy wielu
dobrych polityków na miarę gminy,
rzadziej już powiatu, ale już mało

któremu chce się myśleć w szerszych kategoriach rozwoju regionu
czy kraju. A przecież gmina i powiat
są jego częścią.
Dlatego jak zwykle na posłów
wystartuje wielu takich kandydatów, którzy rzadko zaglądają na
gminne lub powiatowe sesje, którzy
nie znają ludzi, instytucji i problemów w regionie. Ba, myślą nawet,
że można zostać posłem za poparciem swojej wioski lub miasteczka,
bo ich myślenie kończy się na opłotkach gminy lub powiatu.
Do tej pory nie stworzyliśmy
żadnej poważnej instytucji o wymiarze regionalnym, która by integrowała mieszkańców tej części
Pomorza i była intelektualną i polityczną przeciwwagą dla Szczecina,
prowadząc wielowymiarowe działania na rzecz regionu. Wyciągając
to gminne, opłotkowe myślenie na
trochę wyższy poziom. Iluż to ludzi,
którzy byli radnymi, burmistrzami,
pełnili jakieś funkcje, po odejściu ze
stanowisk lub przegranej kadencji
znika z życia publicznego, marnując
swój potencjał i doświadczenie.
Pojawią się znowu przy okazji następnych wyborów, jakby praca na
rzecz naszej społeczności sprowadzała się tylko do stanowisk i etatów
w urzędach. To wielka strata, bo
przecież życie toczy się także poza
nimi. U nas wciąż one stanowią o
możliwości realizacji jakichś celów, ale już na zachodzie jest inaczej
- tam często burmistrz pełni funkcję
społecznie i nikt specjalnie nie pcha
się na to stanowisko. My też do tego
dojdziemy, tylko trzeba ten kierunek dostrzec. Dlatego pośród zgiełku polityki i wyborów trzeba widzieć dłuższą perspektywę, by nie
zniechęcić się zupełnie do polityki.
Politycy przychodzą i odchodzą, a

Ukaza³ siê pierwszy numer „Wieœci œwidwiñskich”

Nowa gazeta w Œwidwinie
(REGION) Z przyjemnością
informujemy Państwa, że Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska, z siedzibą w Łobzie, zaczęło
wydawać nowy tytuł w powiecie
świdwińskim.
Dnia 7 września ukazał się
pierwszy numer dwutygodnika
“Wieści świdwińskie”. Gazeta
ukazuje się na terenie powiatu
świdwińskiego w gminach: Świdwin, Połczyn Zdrój, Sławoborze, Brzeżno i Rąbino. Przy okazji wydania pierwszego numeru
dowiedzieliśmy się, że dowódcą

Bazy Lotniczej w Świdwinie jest
węgorzynianin z urodzenia płk Dariusz Maciąg. Wywiad z nim mogą
nasi czytelnicy przeczytać na
łamach Tygodnika Łobeskiego,
właśnie dzięki “Wieściom świdwińskim”.
Wydanie nowej gazety to także
dobra wiadomość dla naszych ogłoszeniodawców; poszerzyliśmy teren ukazywania się ogłoszeń drobnych. Teraz dając ogłoszenie drobne do Tygodnika Łobeskiego ukaże
się ono, w tej samej cenie, również
w “Wieściach świdwińskich” oraz w
wydawanych przez nasze Wydaw-

nictwo “Gazecie Gryfickiej” i
“Tygodniku Pojezierza Drawskiego”. Zwiększa się więc zasięg
i liczba odbiorców ogłoszeń
drobnych, a tym samym ich skuteczność.
Zapraszam również firmy zainteresowane rynkiem świdwińskim do ogłaszania się na łamach
“Wieści świdwińskich”. Reklamy i ogłoszenia do wszystkich
naszych czterech tytułów można
składać w redakcji w Łobzie, przy
ul. Słowackiego 6, w godz. od
8.00 do 17.00. Zapraszam. Kazimierz Rynkiewicz – wydawca.

instytucje trwają. Dlatego trzeba je
tworzyć; szkoły, stowarzyszenia,
firmy, kluby, gazety, teatry, rzemiosło, izby muzealne i to wszystko, poprzez co realizujemy swojego ducha. Żaden polityk nie przyjedzie ze Szczecina i nam tego nie
zrobi. Wybory przemkną przez
nasz region jak rydwan, opadnie
kurz i za chwilę znowu zostaniemy
sami. Chyba, że powstaną okręgi
jednomandatowe, ale i do nich
trzeba być przygotowanym, czyli
mieć reprezentantów na miarę ojczyzny, a nie tylko płotu. Minęło
17 lat. Z doświadczeń wyborczych, a było ich już sporo, trzeba
wyciągać wnioski.
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£ukasz G. nadal ³amie prawo
i nadal jest na wolnoœci
(£OBE
Z) W ubieg³ym
(£OBEZ)
tygodniu pisaliœmy o
pochodz¹cym ze Szczecina
dwudziestopiêciolatku,
który dopuœci³ siê
na terenie £obza kilku
przestêpstw, a mimo to
nadal cieszy siê wolnoœci¹.

3 września około 18:30 już po
zatrzymaniu w związku z wybiciem szyby w jednym z samochodów zaparkowanych na ulicy Orzeszkowej, Łukasz G. postanowił się napić i „wziął” z
„Biedronki” przy ulicy Segala
0,7 l wódki „Bols”. Straty sklepu wyniosły około 27 zł.
Sprawca nadal objęty jest tylko
dozorem policyjnym.
(gp)

Przewodnicz¹ca nie mo¿e
reprezentowaæ gminy
(WÊGORZYNO)
Przewodnicz¹ca rady nie
mo¿e reprezentowaæ gminy
przed s¹dem w
postêpowaniu przeciwko
burmistrz Gra¿ynie
Karpowicz. Takie orzeczenie
wyda³ 29 sierpnia S¹d
Administracyjny w
Szczecinie, odnosz¹c siê do
za¿alenia, z³o¿onego przez
radê na decyzjê wojewody.
Wojewoda uchylił uchwałę
rady z 10 marca 2007 roku, przekazującą przewodniczącej rady Monice Kuźmińskiej rolę reprezentanta
gminy w procesie przeciwko burmistrz Karpowicz. Rada podjęła tę
uchwałę pięć dni po decyzji Sądu

Rejonowego w Łobzie. Sąd postanowił wówczas umorzyć zarzuty,
związane z przekazaniem działki
Mont – Stalowi. Umorzenie to zaskarżyła, prowadząca sprawę szczecińska prokuratura i sprawa jak na
razie rozpatrywana jest przez Sąd
Apelacyjny w Szczecinie. W razie
kontynuowania procesu, w myśl
przepisów o samorządzie gminnym,
stronę pokrzywdzoną i jednocześnie oskarżoną reprezentuje ta sama
osoba. Ten paradoks skłonił radnych do podjęcia takiej decyzji.
Sytuacji takiej nie przewidział jednak ustawodawca i dlatego też wojewoda uchylił uchwałę, a sąd oddalił zażalenie, wskazując brak odpowiednich przepisów.
Jedyne, co mogą w tej chwili
zrobić radni z Węgorzyna, to zaznajomić z tą sprawą kandydatów na
posłów do Sejmu.
(gp)

OG£OSZENIE

Zapraszamy na spotkanie z posłanką
Prawa i Sprawiedliwości

Do¿ynki
w Dobrej
(DOBRA) W najbliższą sobotę,
15 września, w Dobrej odbędą się
gminne dożynki.
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Sprzedam
nieruchomoœæ
o powierzchni 2,35 ha, z budynkami gospodarczymi o pow. 500
mkw., z placem utwardzonym, 4.5 km
od Połczyna Zdr. (obiekt po byłym
tartaku) pod działalność gospodarczą. Tel. 504 676 511.

Jak nas poinformowała burmistrz
Barbara Wilczek, w tym roku dożynki
odbędę się na placu przy ul. Kościuszki.
- Boczne boisko, na którym do tej
pory odbywały się imprezy, jest w renowacji. Została wysiana trawa i musi się
ukorzenić, więc w tym roku żadnych
imprez na tym boisku nie będzie. - powiedziała.
Dożynki rozpoczną się Mszą św. w
kościele o godz. 12. Po niej nastąpi
przemarsz na plac dożynkowy. W programie przewidziano występ kapel ludowych, uczniów szkół dobreskich,
turniej sołectw. Będą stoiska. Starostami dożynek są sołtysi Andrzej Drapikowski z Grzęzna i Marta Sadłowska z
Tuczy. Imprezę zakończy zabawa.
- Tak jak na Jarmark Doberski, tak
i na organizację dożynek pozyskaliśmy
3,5 tys. zł ze Stowarzyszenia Pomerania. - dodaje burmistrz Wilczek.
(r)

Dzieñ
Sybiraka
w £obzie
(ŁOBEZ) W piątek, 14 września
br. odbędą się uroczystości patriotyczno-religijne z okazji „Dnia Sybiraka”. Początek – Msza św. w kościele parafialnym w Łobzie o godz.
11:00. Uroczystości wiążą się z przypadającą na 17 września 68 rocznicą
napaści ZSRR na Polskę.

Mirosławą Masłowską.

Łobeskie Centrum Turystyki, ul. Konopnickiej 41,
w czwartek, 13 września, o godz. 17:00.
Udział weźmie też Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Radna
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Halina Szymańska.
REKLAMA
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Praca naszych pos³ów
(REGION) W poprzednich wyborach parlamentarnych z okręgu,
obejmującego między innymi powiat łobeski, weszło do Sejmu 13
posłów. Większość z nich pochodzi
ze Szczecina – to wynik obowiązującej obecnie ordynacji wyborczej.
Posłowie ci reprezentowali również, przynajmniej teoretycznie,
ziemię łobeską. Nie znamy jeszcze
list wyborczych poszczególnych
partii. Można jednak założyć, że
większość byłych już posłów będzie
starać się o reelekcję. Warto przyjrzeć się, choćby pobieżnie, dwuletniej pracy naszych wybrańców.
Choć trochę o ich pracowitości
świaczyć może liczba ich sejmowych wystąpień i interpelacji.
Joachim Brudziński (sekretarz
generalny PiS) –
wykształcenie wyższe, startował w
Szczecinie, otrzymał 14731 głosów.
W swojej dwuletniej pracy w parlamencie zgłosił 10
interpelacji, 19 razy zabrał głos w sejmowej dyskusji (składanie sprawozdań z prac komisji, przedstawianie ich
stanowisk, czytanie projektów ustaw,
wnoszenie poprawek), zgłosił 8 zapytań, w swoim biurze poselskim zatrudniał trzech współpracowników,
pracował w komisji infrastruktury.
Leszek
Dobrzyński (PiS) –
otrzymał 7136 głosów. Złożył 5 interpelacji, zgłosił tylko
jedno pytanie, pracował w komisjach do
spraw społecznych, polityki rodzinnej i gospodarki.
Michał
Jach
(PiS) - otrzymał 5724
głosów. Złożył 45 interpelacji, 10 zapytań i
dwa zwykłe pytania.
Zatrudniał
trzech
współpracowników.
Brał udział w pracach komisji do
spraw obrony narodowej, unii europejskiej i skarbu państwa.
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Magdalena Kochan (PO) – otrzymała 6294 głosy. Złożyła
24 interpelacje i 7 zapytań. Pracowała w
komisji spraw społecznych i rozwoju regionalnego. Zatrudniała trzech
współpracowników.
Arkadiusz Litwiński (PO) – zdobył 7794 głosy, wykształcenie wyższe
prawnicze. Zgłosił
35 interpelacji i 13
zapytań, 11 razy zabierał głos w sali
sejmowej. Pracował w komisjach: pracy, ochrony środowiska
i infrastruktury. W swoim biurze
poselskim zatrudniał dwóch etatowych współpracowników.
Mirosława Masłowska (PiS) – wykształcenie wyższe,
lekarz medycyny, w
wyborach zdobyła
7675 głosów. Zgłosiła 4 interpelacje, 57
razy zabierała głos,
złożyła 6 zapytań. Brała udział w pracach komisji: do spraw UE, zdrowia,
spraw społecznych i ochrony środowiska. Zatrudniała dwóch etatowych
współpracowników.
Grzegorz Napieralski (SLD) –
wykształcenie wyższe, politolog, zdobył 14673 głosy. W
jego sejmowym dossier widnieje naruszenie zasad etyki
poselskiej (poseł obraził posła LPR
wyzywając go do „faszystów”). W
Sejmie po raz drugi. Zgłosił 17 interpelacji, 20 wypowiedzi i 5 zapytań. Zatrudniał dwóch pracowników. Pracował w komisji spraw zagranicznych.
Sławomir
Nitras (PO) –
politolog, zdobył
14238 głosów. 7
razy
zabierał
głos na sejmowej
trybunie, złożył
36 interpelacji i
15 zapytań. Zatrudniał pięciu etatowych współpracowników. Brał udział w pracach komisji: skarbowej, administracji, kontroli państwowej oraz
dwóch nadzwyczajnych, powołanych doraźnie w celu opracowania
ustaw.

Jacek Piechota
(SLD) – w Sejmie od
1989 roku, wykształcenie wyższe, chemiczne,
zdobył 17257 głosów.
Niedoszły prezydent
Szczecina. Ma na koncie 18 wypowiedzi, 20 interpelacji i 7 zapytań.
Zatrudniał pięciu współpracowników. Pracował w komisjach gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości.
Mateusz Piskorski
(Samoobrona
RP) – kolejny politolog, zdobył 5610 głosów, rzecznik prasowy
Samoobrony. 81 wypowiedzi, 37 interpelacji i 6 zapytań – to bilans dwuletniej pracy posła. Zatrudniał trzech
etatowych współpracowników. Pracował w komisjach: regulaminowej,
spraw zagranicznych i pięciu komisjach nadzwyczajnych.
Regina Wasilewska-Kita (Samoobrona RP) – lekarz, zdobyła 6890 głosów. Posłanka ma na koncie
49 wypowiedzi, 44 interpelacje i 19 zapytań. Brała udział w pracach komisjach do spraw rodziny, zdrowia,
edukacji i etyki poselskiej. Zatrudniała trzech współpracowników.
Rafał Wiechecki
(LPR) – adwokat, jedynywtymgronieminister
(od maja 2006 roku do
upadku koalicji szef Ministerstwa Gospodarki
Morskiej), zdobył 6058
głosów. Na koncie: 84
wypowiedzi. O jego pracy w ministerstwie, tak jak i o sensie jego powstania
trudno cokolwiek powiedzieć.
Krzysztof Zaremba (PO) – politolog,
zdobył 22812 głosów,
po raz drugi w parlamencie. 9 razy zabierał głos z
trybuny sejmowej, złożył 23 interpelacje i 6 zapytań. Pracował w komisjach: obrony
narodowej i spraw zagranicznych. Zatrudniał dwóch współpracowników.
W Łobzie znajdują się biura poselskie posłów Samoobrony, PO, PiS
i LPR. Łobez odwiedzał najczęściej
poseł PO Arkadiusz Litwiński. Był tu
także kilka razy (ostatnio tuż przed
wyborami samorządowymi) poseł
PiS Michał Jach. Większej aktywności naszych posłów w terenie możemy
się spodziewać już wkrótce.
(gp)
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Bandycki
napad
(DOBRA) 2 września o godz.
2:30 w Dobrej przy ul. A.
Krajowej w lokalu „Taber”
Tomasz M., wraz z kilkoma
innymi osobami pobił, używając kija bejsbolowego Mariusza P. Wszyscy sprawcy
napadu zostali zatrzymani.
Wobec Tomasza M. Sąd Rejonowy w Łobzie zastosował środek zapobiegawczy w postaci
trzech miesięcy aresztu. Pobity
mężczyzna doznał urazów głowy
i przewieziony został do szpitala
w Nowogardzie.

Z ¯YCIA POWIATU

Komisja
w poradni
(£OBEZ) W œrodê, 12 wrzeœnia
2007 r., o godz. 12:00, w Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej
przy ul. Konopnickiej 42 odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Oœwiaty
Rady Powiatu w £obzie.
Taką informację zamieściło na
swojej stronie starostwo. Po ostatnim konflikcie wokół poradni, wyartykułowanym tak mocno na ostatniej sesji rady powiatu, może wydawać się, że radni zajmą sie zgłoszo-

20 rocznica œmierci
Ryszarda D¿amana
(ŁOBEZ) Po raz kolejny Teresa Cwynar i Czesław Szawiel zaprosili do Klubu Nauczyciela
mieszkańców Łobza na spotkanie
z cyklu „Okruchy pamięci...”.
10 września 2007 roku minęła 20
rocznica śmierci, związanego z naszym miastem, szczecińskiego pisa-
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rza Ryszarda Dżamana, autora zbioru opowiadań „Jeszcze w polu tyle
śniegu” i powieści „Powrót”.
Wspominali go: Jerzy Mechliński, Józef Klimko, Ludwik Cwynar,
Czesław Szawiel. Więcej informacji na temat spotkania w następnym
numerze.
(r)

Tylko dwóch
³awników
z Dobrej

nymi wówczas zarzutami. Jak twierdzi przewodniczący komisji radny
Henryk Musiał posiedzenie komisji
nie wiąże się z wydarzeniami ostatniej sesji.
Komisja, w skład której weszli
radni, dotychczas w radzie nie pracujący, zapoznaje się z pracą kolejnych placówek oświatowych i teraz
radni mają zapoznać się z pracą
poradni. W październiku komisja
ma szczegółowo zapoznać się z wynikami matur i sytuacją powiatowych szkół średnich.
(gp)

(DOBRA) Zewsząd dochodzą głosy o małym zainteresowaniu funkcją
ławnika w sądach powszechnych. Potwierdza to wybór ławników w Dobrej, gdzie na pięć miejsc przydzielonych mieszkańcom tej gminy, zgłosiły
się tylko trzy osoby. Wybrano dwie.
Kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Łobzie, na kadencję
2008-2011, zgłosiło się troje. Jednak
kandydatka nie spełniała wymogów
formalnych, gdyż nie miała ukończonych 30 lat. W związku tym rada rozpatrywała dwie pozostałe kandydatury i
dokonała ich wyboru na ławników.
Zostali nimi Małgorzata Kłos i Stanisław Kowalczyk z Dobrej. (r)

Wyrok
Sygn. akt II K 413/07 Ds. 797/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 czerwca 2007 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: Katarzyna Wesoła
Przy udziale Prokuratora Lucyny Kreczko – Wilk, po rozpoznaniu dnia 26
czerwca 2007 r. sprawy

Romana Macieja Pytlewskiego
s. Mariana i Jadwigi z d. Mikulska, ur. 24 lutego 1958 r. w Cedyni; oskarżonego o to, że: w dniu 24 czerwca 2007 r. o godz. 20.45 w Węgorzynie na ul.
Runowskiej kierował samochodem osobowym marki Peugeot o nr. Rej. ZLO
L537 znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażonej wynikiem 0,86 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a par. 1 kk.
Orzeka:
I. Oskarżonego Romana Macieja Pytlewskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178 a par. 1 kk
wymierza mu karę grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;
III. Na podstawie art. 63 par. 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny
zalicza wobec oskarżonego okres zatrzymania od dnia 24 czerwca 2007r. do
dnia 26 czerwca 2007r., przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia
wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny.
IV. Na podstawie art. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 24 czerwca 2007r.
V. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej
VI. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Prawniczej Adw. Romualda Sawickiego kwotę 439,20( czterysta trzydzieści dziewięć 20/100) złotych tytułem należnego podatku VAT za obronę z urzędu oskarżonego Romana
Macieja Pytlewskiego.
VII.
Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23
czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na
rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 150( sto
pięćdziesiąt) złotych.
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Radna Bogucka
chwali gminê
(ŁOBEZ) Radni miejscy
dokonali na ostatniej sesji
pierwszej merytorycznej
oceny pracy, wybranego w
ubiegłym roku burmistrza
Ryszarda Soli.
Okazją do
oceny pracy burmistrza
było
przedłożone
wcześniej radnym
sprawozdanie z
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 roku.
- Na 30 nasze
dochody kształtowały się na poziomie 56% - mówił
jeszcze na komisji
budżetowej skarbnik gminy Piotr Szymczak - Dlatego
też już w lipcu rada zwiększyła zakres wydatków. Zwiększył się wyjątkowo nasz udział w podatkach,

odprowadzanych do budżetu państwa. Sporą częścią naszych dochodów są wpływy ze sprzedaży majątku. W latach poprzednich nie było z
tym najlepiej. Jest nawet szansa na
przekroczenie dochodów w tym
polu. Dobrze też wyglądają wpływy
z lokalnych opłat i podatków. Jeżeli
chodzi o wydatki, to większość z nich realizowana
jest na bieżącą. Jednak na
30 czerwca dość słabo zaawansowane były wydatki
inwestycyjne. Wiązało się
to z przetargami, z których
jednak znaczna już część
została rozstrzygnięta.
Ocenę z wykonania budżetu wystawiła juz na sesji,
przewodnicząca komisji budżetowej radna Krystyna
Bogucka.
- Jestem pełna podziwu
dla zakresu wykonanych dotychczas
inwestycji – mówiła radna – Pomijając drobne szczegóły, uważam, że
jest to dobrze realizowany budżet.

Pogoni³ z³odzieja
(ŁOBEZ) 3 września około
godz. 19:45 w Łobzie przy ul.
Chopina, Konrad T. otworzył stojącego mercedesa i uruchomił go,
dzięki tkwiącym w stacyjce kluczykom. Nie odjechał daleko.
Po przejechaniu 4 metrów pojawił sie właściciel wozu Mieczysław W. Złodziej próbował zniechęcić go kopniakiem w klatkę
REKLAMA

piersiową. Ten nie dał jednak za
wygrana i zmusił go do ucieczki.
Wkrótce po zdarzeniu Konrada T.
złapali policjanci. Sprawcę osadzono w areszcie.
Sąd Rejonowy w Łobzie zgodził
się na zastosowanie wobec sprawcy
trzymiesięcznego aresztu tymczasowego, ustalając jednocześnie kaucję
w wysokości 7,5 tys. zł.

tygodnik łobeski 11.09.2007 r.

Co dalej z zarz¹dzaniem
mieszkaniami komunalnymi?
(ŁOBEZ) Dobiega kresu współpraca między gminą a zarządcą nieruchomości firmą "Administrator".
Jak wynika z podanych przez burmistrza Łobza informacji - firma ta wypowiedziała gminie umowę. Poniżej
publikujemy informację burmistrza
w tej sprawie.
W ramach kontroli wewnętrznej i
zewnętrznej przeprowadzono kontrolę
problemową w zakresie
sposobu realizacji umowy Nr ZP
341/19/IK.ZP/14/2006 z dnia 2 listopada 2006r. zawartej pomiędzy
Gminą Łobez a Hanną Janiec "ADMINISTRATOR" Zarządca Nieruchomości z siedzibą w Łobzie
o zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Łobez.
W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolujący w protokole z
kontroli z dnia 11.07.2007r. sformułował wniosek końcowy w brzmieniu:
Reasumując powyższe ustalenia
należy przeanalizować możliwość wypowiedzenia umowy poprzez zastosowanie § 11 pkt 6 w brzmieniu: "Każdej
ze stron przysługuje prawo wypowie-

dzenia umowy bez podania przyczyn z
zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniecmiesiąca kalendarzowego."
Dla prawidłowego rozliczenia
umowy (w trakcie okresu wypowiedzenia) można postępować
na zasadach określonych w § 1
umowy Nr ZP 341/19/IK.ZP/14/2006 z
dnia 2 listopada
2006 r. to jest przejmować mieszkaniowy zasób Gminy Łobez poszczególnymi budynkami,
w których znajdują się lokale
mieszkalne.
Burmistrz
Łobza
w
dniu
12.07.2007r. postanowił wstępnie naliczyć zarządcy karę umowną w wysokości sześć tysięcy sto trzydzieści sześć
złotych. Końcowe rozliczenie zostanie
wykonane w trakcie bilansowania salda
należnego Gminie Łobez. Pismem z
dnia 17.07.2007 r. właściciel firmy
"Administrator" Zarządca Nieruchomości zgodnie z § 11 pkt 6 wypowiedział umowę o zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Łobez. Termin
wypowiedzenia upłynie dnia 31 października 2007 r.

Chcesz szkolić,
musisz być członkiem cechu
Rzemieœlnicy zatrudniaj¹cy
pracowników w celu
przygotowania zawodowego w
rzemioœle obowi¹zani s¹
spe³niaæ warunki okreœlone odrêbnymi przepisami oraz byæ
cz³onkami z jednej z
organizacji, o których mowa w
art. 7 ust. 3 pkt l i 3 ustawy.
Art. 7 ustawy o rzemioœle
stanowi m.in., ¿e tworzy siê
samorz¹d gospodarczy
rzemios³a, który jest
niezale¿ny w wykonywaniu
swych zadañ i podlega tylko
przepisom prawa a
organizacjami samorz¹du
gospodarczego rzemios³a s¹
cechy, izby rzemieœlnicze.
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego.
REKLAMA

Wobec powyższego Ustawa z
dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle w
przytoczonym przypadku przewiduje obligatoryjny wymóg przynależności rzemieślnika do cechu lub
izby rzemieślniczej.
Odnosząc przedmiotowy przepis do treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31
sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr
190, póz. 1951), a w szczególności
do §2 ust. 2 stwierdzić należy, że w
istniejącym stanie prawnym ZWK
OHP w Szczecinie każdorazowo
przy analizie formalnej wniosków o
zawarcie umów refundacyjnych
winno obligatoryjnie badać czy
pracodawca - rzemieślnik przynależy do cechu lub izby rzemieślniczej.
OHP Szczecin

tygodnik łobeski 11.09.2007 r.

S£U¯BA ZDROWIA

NFZ odkry³ powiat ³obeski
(POWIA
T) Ostatnia sesja
(POWIAT)
rady powiatu przynios³a
przyjêcie programu
zdrowotnego dla powiatu
na lata 2007 – 2013.
Program obejmuje analizê
stanu zdrowia mieszkañców
powiatu, zakres
koniecznych dzia³añ
profilaktycznych
i dostêpnoœæ do us³ug
medycznych.
Ten ostatni punkt zainteresował
szczególnie radną Elżbietę Pilecką.
Radna zapytała się o brak dostępu
do opieki w godzinach od osiemnastej do ósmej rano.
Odpowiedzi radnej udzielił Jacek Kargul, prezes „Intermedu”
świadczącego nocną i świąteczną
opiekę lekarską w całym powiecie,
oprócz gminy Dobrej.
O sprawie pisaliśmy już w czerwcu. Wówczas to prezes w rozmowie
z tygodnikiem potwierdził zamiar
zlikwidowania nocnych dyżurów na
terenie Łobza w dni powszednie.
Argumentował to przede wszystkim
kontraktacją, jaką otrzymuje od
NFZ, która pozwala w zasadzie na
utrzymanie tylko jednego pionu. Dotychczas w powiecie znajdowały się
dwa takie piony: w Resku, przy ulicy
Szpitalnej i w Łobzie na ulicy Waryńskiego. W 2006 roku sytuacja firmy
zmieniła się, po zrezygnowaniu z
usług medycznych przez Chociwel,
Ińsko i Dobrzany, które to gminy
spółka również obsługiwała. Jak
twierdzi prezes Kargul, NFZ wymaga utrzymania jednego pionu opieki
na maksymalnie 25 tys. osób.
- Na nasze problemy złożyła się
również decyzja burmistrza Reska,
odnośnie nowej siedziby pogotowia
– mówił na sesji prezes Kargul. –
Pogotowie znalazło się w budynku
straży, a my straciliśmy, bo dotychczas pogotowie miało swoją siedzibę w szpitalu i dzięki temu nie ponosiliśmy kosztów w związku z dzierżawą pomieszczeń od pogotowia w
Łobzie. Warto uzmysłowić sobie
jak „opłacalny” jest to interes - NFZ
płaci nam 3,62 zł rocznie na każdego pacjenta objętego tego rodzaju
opieką, do tego 1,8 zł za transport
medyczny. Do czerwca dopłacaliśmy do pionu w Łobzie około 8 tys.
zł miesięcznie. Zwróciliśmy się do
gminy Łobez o pomoc w utrzymaniu
tego punktu na ulicy Waryńskiego.
Odbyłem kilka spotkań z burmistrzem i ulegając presji utrzymałem
opiekę w Łobzie. Jeżeli jednak nie
dojdzie do pomocy ze strony gminy

zlikwidujemy również i opiekę
świąteczną. Podobnie jest z innymi
gminami. Węgorzyno, jeżeli chce
mieć swój własny pion, również
musi do tego dopłacać.
Ze słów dyrektora szpitala wynika, że gmina, najkrócej mówiąc,
ignoruje sprawę nocnej opieki, a co
za tym idzie i całej służby zdrowia.
Tymczasem tego samego dnia, kilka
godzin wcześniej, w trakcie posiedzenia komisji budżetowej burmistrz Ryszard Sola informował radnych o podjętych przez siebie działaniach sferze gminnej służby zdrowia.
- Zależy mi na tym, aby przywrócić funkcjonowanie takich usług jak
USG i rentgen. Mamy do dyspozycji pomieszczenia zajmowane przez
„Administratora” i uważam, że należałoby je w racjonalny sposób wykorzystać i przeznaczyć dla jednostek świadczących usługi medyczne. O moim zamiarze poinformowałem już trzy podmioty, działające na
terenie gminy. Rozmawiałem również z właścicielką firmy, świadczącej usługi USG na terenie Świdwina. Niedługo będę chciał ogłosić
przetarg, pod kątem wykorzystania
medycznego tych pomieszczeń.
Rozmawiałem również z dyrektorem pogotowia. Dyrektor zwrócił
się do mnie z propozycją przejęcia
przez gminę pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę. Nie ukrywam, że jesteśmy zainteresowani
również przejęciem tego budynku –
stwierdził burmistrz.
O kwestii nocnej opieki rozmawialiśmy z burmistrzem Solą tuż
przed ostatnią środową sesją rady
miejskiej w Łobzie. Według burmistrza, gmina nie ignoruje sprawy, nie
ma jednak też zamiaru dopłacać do
nocnej opieki. Gmina ma zamiar zaangażować się pod koniec tego roku
w pomoc w uzyskaniu przez „Intermed” lepszych warunków w kontrakcie z NFZ. W razie niepowodzenia, dopiero w przyszłym roku gmina
będzie dopłacać do nocnej opieki.
Problemy lokalnej służby zdrowia poruszyli również na ostatniej
sesji radni gminy. Jeszcze przed
sesją wyłonili spośród siebie doraźną komisję, w skład której weszli
Helena Szwemmer, Elżbieta Kobiałka, Zbigniew Pudełko i jako jej
przewodniczący Leszek Gajda, która dokonała oceny stanu służby
zdrowia i swoje wnioski przedstawiła na sesji. Jeden z pierwszych
przedstawionych przez radnego
Gajdę wniosków dotyczył stanu
podstawowej opieki medycznej.
- Stan usług, świadczonych między ósmą a osiemnastą, uważamy za
dobry, a ich dostępność za dostateczną – mówił radny. – Inaczej jednak wygląda kwestia nocnej i świą-

tecznej opieki. W tej chwili opieka
ta funkcjonuje w ograniczonym zakresie; w weekendy jest lekarz, w
pozostałe dni jest pielęgniarka. Z informacji jakie uzyskaliśmy od burmistrza wynika, że podmiot świadczący te usługi ma zamiar przenieść
te usługi do Reska. Za tym rozwiązaniem stoją pewne kwestie ekonomiczne, tyle że Łobez ma ponad 14
tysięcy mieszkańców, a Resko 8 tysięcy. Tak nie powinno być – dodał
radny.
Radną Krystynę Bogucką zainteresował brak zawarcia kontraktu
na nocną opiekę przez łobeskie
NZOZ-y.
- Żaden z nas nie jest w stanie
pracować prawie 24 godziny – tłumaczył Marek Kubacki, szef łobeskiego „Medicora”.
Kolejny wniosek radnych dotyczył usług specjalistycznych. Według radnych, problemem jest skorzystanie z okulisty. Do tego dochodzi jeszcze stan rentgena, który od
ubiegłego wtorku jest już zamknięty.
Słaba dostępność do okulisty
jest wynikiem kontraktu NFZ, który
w tym roku „obciął” ilość punktów
przyznawanych lekarzowi. Kiepsko
wygląda również kwestia dostępności usług chirurgicznych. Na początku roku NFZ nie udzielił kontraktu, świadczącemu je dotychczas
lekarzowi i w chwili obecnej usługi
te świadczy tylko jeden podmiot z
Reska. Jedną z przyczyn nieudzielania kontraktu miał być brak odpowiedniej specjalizacji. Namacalną
przyczyną tego stanu rzeczy był jednak brak odpowiednich usług rentgenowskich. Takimi usługami miała zająć się firma ze Świdwina, ta
jednak nie mogła wejść do łobeskiej
przychodni, wobec trudności jakie
stawiał jej likwidator łobeskiego
ZOZ. Tak przynajmniej twierdzi
starostwo. Starostwo czeka w
związku z tym na rozstrzygnięcie
sądu administracyjnego, który ma
rozstrzygnąć spór między dwoma
powiatami. Takie czy inne rozstrzygnięcie sądu umożliwi odblokowanie, jak na razie zawieszonej, kwestii służby zdrowia w powiecie.
Orzeczenie korzystne dla powiatu
łobeskiego może umożliwić podjęcie inwestycji w powiatowej służbie
zdrowia i poprawienie jej materialnego stanu, decyzja przeciwna spowodować może przyspieszenie likwidacji jednostki, co może spowodować całkowite sprywatyzowanie
służby zdrowia w powiecie, zakładając jednak, że likwidator zechce
sprzedać przychodnię i szpital podmiotowi, świadczącemu usługi
zdrowotne.
Kolejny problem to pogotowie.
W razie wyjazdu jednostki w teren,
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w pogotowiu nie ma nikogo, kto
mógłby udzielić pomocy. Wielu
mieszkańców w razie potrzeby jeździ do Drawska, Reska lub Nowogardu.
Kolejny problem to raczkująca
profilaktyka, która jak dotąd opierała się jedynie na badaniach mammograficznych. Radni Marek Rokosz i
Kazimierz Chojnacki podnieśli
również problem niewystarczającej
opieki pielęgniarek szkolnych. To
również uzależnione jest od stanowiska NFZ.
Przedstawione powyżej problemy radni zawarli we wnioski, które
trafić mają do Funduszu.
***
W dyskusji o naszej służbie
zdrowia fundusz jest przyczyną
większości problemów. Problem
jest na pewno istotny, skoro, jak
usłyszeliśmy na sesji powiatu, NFZ
dopiero w tym roku dowiedział się
o istnieniu powiatu łobeskiego. Jak
jednak wygląda to w oczach zwykłego mieszkańca gminy, który z
byle zastrzykiem będzie musiał jechać niedługo do Reska?
Często wśród mieszkańców pojawia się pytanie o to, czy jako stolica powiatu mamy być tak dyskryminowani, tak jak choćby pod kątem nocnej opieki? Z drugiej strony,
mieszkańcy innych gmin, takich jak
choćby Resko, nie mają takiego szerokiego dostępu do usług medycznych jak mieszkańcy Łobza. Inna
rzecz, to zaniechania naszych
władz, które dotychczas niezbyt interesowały się stanem usług medycznych w zakresie POZ, nocnej
opieki i specjalistki. Dane o kontraktacji NFZ znane już były pod
koniec stycznia i nikt się wówczas
nie zastanawiał, czy aktualny kontrakt dla „Intermedu” jest wystarczający na utrzymanie nocnej opieki w Łobzie. Czy w urzędzie znajduje się ktoś, kto sprawy opieki zdrowotnej choćby monitorował?
Można powiedzieć, że u przyczyn
takiego stanu rzeczy leży zaniechanie
poprzednich władz powiatu, które nie
chciały przejąć ZOZ-u z o wiele
mniejszym wówczas długiem. Tylko,
czy tworzący się wówczas powiat stać
było na takie spore wydatki? Może
zamiast budować drogę z Węgorzyna
do Reska należałoby wydać pieniądze
na przejęcie przychodni i szpitala.
Teraz można sobie pogdybać. Często
pojawiają sie również głosy o zbytnim
zaangażowaniem się w szpital w Resku, a pominięciem spraw nocnej
opieki, specjalistki itd. Tyle, że załatwienie sprawy funkcjonowania szpitala było przecież sprawą „polityczną”, bo przecież bez tego nikt w
Resku nie myślałby o przyłączeniu się
do powiatu łobeskiego (sprawę i tak
rozwiązano połowicznie, a kwestia
zaległych wypłat byłych pracowników jednostki wciąż pozostaje nierozwiązana).
(gp)
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Radni nie chc¹ sporów
Wczoraj o godzinie 16:00
odby³a siê kolejna sesja
rady miejskiej w
Wêgorzynie. Radni podjêli
kilkanaœcie uchwa³, o
których szerzej bêdziemy
pisaæ w nastêpnych
numerach tygodnika. Sesjê
zakoñczy³o wyst¹pienie
przewodnicz¹cej rady
Moniki KuŸmiñskiej, które
publikujemy w ca³oœci.
„Chcę przypomnieć, że z inicjatywy burmistrz Grażyny Karpowicz
przeprowadzona została pełna procedura, której celem było pozbawienie pani Haliny Kwiatkowskiej
mandatu radnej Rady Miejskiej w
Węgorzynie. Każdy na pewno pamięta atmosferę pomówień stworzonej wokół osoby pani Kwiatkowskiej (lokalna prasa dość wyczerpująco informowała nas o tej sprawie).
Pragnę natomiast szczególnie mocno podkreślić, że podjęte przez panią
burmistrz działania skierowane
przeciwko radnej Kwiatkowskiej
były absolutnie bezpodstawne.
Przyjmując jednak, że wolą pani
burmistrz było przestrzeganie prawa, to oczekuję konsekwentnego postępowania w tym zakresie we
wszystkich czynnościach administracyjnych, a także równego traktowania wszystkich radnych.
W ostatnim czasie zebrano do-

kumenty dotyczące radnego Mariana Woltera, które jednoznacznie
wskazują na bezsporne wykorzystywanie mienia gminy w prowadzonej
działalności handlowej. Skierowałam do pani burmistrz w tej sprawie
stosowne pismo. Otrzymana odpowiedź świadczy jednak o tym, że w
tym przypadku pani burmistrz nie
podejmie inicjatywy zmierzającej
do pozbawienia pana Woltera mandatu radnego, tak jak to uczyniła
wobec radnej Kwiatkowskiej.
Wszystkich bulwersuje taka postawa pani burmistrz. Dalsza część
odpowiedzi jest skandaliczną praktyką stosowanych przez panią burmistrz pomówień, bowiem zamiast
udzielić konkretnej odpowiedzi na
moje zarzuty dopuszcza się pomówienia radnego Krzysztofa Wolskiego, że ten jakoby jest w podobnej sytuacji jak radny Wolter. Taka
postawa osoby piastującej funkcję
burmistrza jest niedopuszczalna.
Sklep radnego Wolskiego, łącznie
ze schodami, całkowicie usytuowany jest w granicach jego działki, a
frontowa ściana sklepu oddalona
jest od granicy o ok. 1,2 m. Prawdą
jest również, że sytuacja na tej nieruchomości stawia gminę w złym
świetle, ponieważ wybudowała ona
chodnik od ul. Grunwaldzkiej przebiegający przez działkę radnego
Wolskiego bez jego zgody i do dnia
dzisiejszego bezumownie korzysta
z prywatnej własności. Myślę, że
pani burmistrz powinna co najmniej
przeprosić radnego Wolskiego za
zaistniałe pomówienie.

Doszliśmy do momentu, w którym należy się zastanowić: Co dalej? O co w tym wszystkim, tak na
prawdę chodzi? Czy chodzi tylko o
to, żeby nawzajem się niszczyć,
„wykopując” z Rady? Do czego
dobrego to doprowadzi? Kolejne
wybory uzupełniające to strata tylko czasu i pieniędzy mieszkańców,
podczas gdy sprawy Węgorzyna
będą stały w miejscu. Czy naprawdę
tyle pracy, zaangażowanych sił i
energii nie można lepiej spożytkować? Dlatego też moją intencją było
i jest pokazanie, że wolą radnych
wybranych z Komitetu Wyborczego
„Gmina dla Mieszkańców” jest praworządne i bezinteresowne działanie na rzecz wspólnego dobra
wszystkich mieszkańców gminy, a
także troska o podniesienie jakości
życia w naszej gminie. Obce są nam
działania niegodne i ignorujące interes wspólnoty gminnej.
Wykazując sytuację prawną radnego Woltera pragnęłam wskazać
jaką drogę postępowania preferuje
w swoim działaniu pani burmistrz.
Myślę tu nie tylko o sprawie radnej
Kwiatkowskiej, ale też o szkodliwym dla gminy wstrzymaniu budowy gimnazjum, o szkodliwych dla
społeczności szkoły działaniach
podjętych wobec pani Marii Jędrzejczak – dyrektor szkoły w Runowie Pom. (szkoły uzyskującej w
ostatnich latach najlepsze wyniki w
gminie), czy o sposobie zadysponowania mieniem gminy u zbiegu ulic
Jagiellońskiej i Runowskiej bez zasięgnięcia opinii Rady Miejskiej,

bądź absurdalnym pomyśle wyposażenia placu 3-go Maja w chodnik
„zlepiony” z kawałków zrobionych
przez prywatnych właścicieli sąsiednich nieruchomości bez jakiejkolwiek koncepcji urbanistycznej.
Naganne jest również prowadzenie
inwestycji zajazdu autobusów
szkolnych na ulicy Sosnowskiego
bez wymaganych prawem dokumentów, a brak pozwolenia na budowę nawet kamiennego obelisku w
Runowie Pom. nazywane samowolą
budowlaną spełnia przesłanki czynu
karalnego.
W świetle powyższego oznajmiam, iż inicjatywy uchwałodawczej wobec pana Woltera w sprawie
pozbawienia go mandatu radnego
nie wprowadziłam do porządku
obrad. Liczymy natomiast, że radny
Wolter i burmistrz Karpowicz podejmą działania prowadzące do uregulowania stanu prawnego w tej
sprawie. Warto w tym miejscu jeszcze przypomnieć, iż to poprzednie
władze gminy podejmowały decyzje umożliwiające panu Wolterowi
zalegalizowanie rozbudowy sklepu.
Liczymy również, że w dalszej pracy dla pani burmistrz oraz radnych
ją wspierających nadrzędne będzie
dobro wspólne a nie osobiste urazy.”
***
Oprócz tego oświadczenia,
przewodnicząca przedstawiła również projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, pismo do Burmistrz Węgorzyna z 14.08.2007r., odpowiedź
Burmistrz Węgorzyna z dnia
04.09.2007 r. i mapę sytuacyjną. (gp)

Na Pojezierzu Iñskim lubi¹ siê stowarzyszaæ

Gmina Dobra występuje
z tajemniczego stowarzyszenia
(DOBRA) Pojezierze Iñskie
musi byæ terenem mocno
bagnistym, skoro
okoliczne gminy nie mog¹
korzystaæ z jego uroków,
a wrêcz odwrotnie, z
nazw¹ t¹ maj¹ tylko
k³opoty.
Z pierwszym kłopotem,
przynależnością do Związku
Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego, radni Dobrej rozstali
się niedawno występując z niego, chociaż do dzisiaj pozostało

po nim wiele spraw do wyjaśnienia.
Na ostatniej sesji radni rozstali
się z drugim kłopotem – przynależnością do Międzygminnego Stowarzyszenia Inicjatyw SpołecznoGospodarczych Gmin Pojezierza
Ińskiego. Kłopot polegał na tym, że
radni dowiedzieli się o istnieniu
tego stowarzyszenia dopiero wtedy, gdy do urzędu miejskiego w
Dobrej zaczęły przychodzić pisma
z sądu, w których ponaglono gminę
o złożenie sprawozdania z jego
działalności, gdyż stowarzyszenie
miało siedzibę w... Dobrej.
MSISGGPI (ufff) powstało w
czerwcu 2001 roku w Dobrej, z sie-

dzibą w bibliotece. W jego skład
weszły gminy Dobra, Ińsko, Chociwel i Węgorzyno.
- Z tego co mi wiadomo, stowarzyszenie nigdy nie podjęło działalności, ani nawet nie wybrano
władz tego stowarzyszenia, więc
dziwię się, jak zostało zarejestrowane, ale zarejestrowane zostało.
Dokumentów nie udało nam się
odnaleźć, chociaż zachowała się
uchwała o delegowaniu dwóch
przedstawicieli rady miejskiej z
Dobrej do tego stowarzyszenia.
Każde stowarzyszenie musi składać sprawozdanie ze swojej działalności i sąd zaczął się o nie dopo-

minać. Zadzwonili do nas z
Węgorzyna, że trzeba zwołać
walne zebranie stowarzyszenia.
Zdziwiliśmy się, że coś takiego
jest. Zaczęliśmy szukać dokumentów, ale nic nie znaleźliśmy.
Zadzwoniliśmy do Chociwla i
okazało się, że oni już podjęli
uchwałę o wystąpieniu z tego
stowarzyszenia. Stąd nasza decyzja, by również z niego wystąpić. - mówi burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek.
Radni
przegłosowali
uchwałę i gmina Dobra wystąpiła z „papierowego” stowarzyszenia.
KAR
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Opary kwasu siarkowego z uszkodzonej paczki podra¿ni³y 22 osoby

Paczka mia³a
trafiæ do £obza
(SZCZECIN) Od kilku dni
media informują o paczce,
która stała się przyczyną
alarmu na dworcu PKP w
Szczecinie. W paczce znajdowały się pojemniki, w których
były między innymi kwas
siarkowy i azotan rtęci
zaliczane do trucizn.
Jeden z pojemników
pękł i aż 22 osoby
zostały przewiezione do
szpitala na obserwację.
Okazało się, że paczka była
zaadresowana do mieszkańca
Łobza.
Z dotychczasowych ustaleń Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
wynika, że w dniu 7 września, około
godziny 13.00, w Szczecinie, na stacji PKP Szczecin-Główny dwóch
pracowników Centrum Usług Pocztowych Działu Ekspedycji dokonujący rozładunku pojazdu przewożącego przesyłki kurierskie znaleźli paczkę, z której wyciekała substancja
płynna. Paczka była wykonana z tektury i nie posiadała jakichkolwiek
oznaczeń określających rodzaj jej zawartości. Wewnątrz uszkodzonej
paczki znajdowały się szklane i plastikowe pojemniki z płynną zawartością. Paczki zostały zabezpieczone
przez Straż Pożarną, a następnie oddane na przechowanie firmie zajmującej się utylizacją materiałów niebezpiecznych. Ustalono, że 22 osoby,
które miały kontakt z paczkami, zostały przewiezione do szpitala na obserwację. Wśród tych osób było 13
pracowników Poczty, 5 funkcjonariuszy Straży Pożarnej, funkcjonariusz SOK i funkcjonariusz Policji.
Jak ustalono osoby te doznały jedynie
podrażnienia górnych dróg oddechowych i nie wymagały hospitalizacji.
Z wstępnych ustaleń biegłych z
zakresu chemii wynika, że wewnątrz pojemników znajdowały
się między innymi kwas siarkowy i
azotan rtęci zaliczane do trucizn,
których posiadanie wymaga specjalnego zezwolenia.
Nadawcą paczki był mieszkaniec
Warszawy Maciej B. Odbiorcą paczki miał być mieszkaniec Łobza. W
dniu 9 września br. Maciejowi B.
przedstawiono dwa zarzuty.
Pierwszy dotyczył zdarzenia na
Dworcu PKP w dniu 7 września br. w
Szczecinie i sprowadzał się do tego,
że w miejscu odbioru przesyłek sprowadził on zdarzenie zagrażające
życiu lub zdrowiu 17 osób, mające

postać rozprzestrzeniania się substancji trujących w postaci azotanu
r t ę c i oraz żrących w postaci
kwasu siarkowego i wodorotlenku sodowego, w ten sposób,
że pojemniki z
ww. środkami zapakował
do nie
oznakowanego co do rodzaju zawartości pudełka kartonowego i następnie
nadał jako przesyłkę
pocztową kurierską bez wymaganych oznaczeń, z której w wyniku
rozbicia jednego pojemnika doszło
do rozprzestrzenienia kwasu siarkowego. To przestępstwo zagrożone
jest karą pozbawienia wolności od
roku do lat 10.
Drugi zarzut dotyczy tego, że
Maciej B., w Warszawie, bez wymaganego zezwolenia przechowywał
substancje żrące w postaci wodorotlenku sodu i stężonego kwasu siarkowego oraz trucizny w postaci cyjanku
sodu lub potasu i azotanu rtęci, które
mogły spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób
albo mienia w znacznych rozmiarach. Z kolei to przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do 8 lat.
Jak poinformowała prokuratura Maciej B. (student Politechniki Warszawskiej) przyznał się do dokonania
zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że
nie posiada żadnych zezwoleń na
posiadanie substancji chemicznych.
Wobec podejrzanego zastosowano
środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 5000 zł i zakazu opuszczania kraju.
Mieszkaniec Łobza, do którego
miały trafić paczki z zawartością chemikaliów, został przesłuchany w charakterze świadka. Jak widać, młodzi
majsterkowicze nie przeszli jeszcze
kursów BHP.
(r)
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£obeskie kalendarium lata 1946 - 1970
Prezentujemy kolejn¹ czêœæ kalendarium opracowanego przez pana
Zbigniewa Harbuza
01 – 02 1946 RESKO – Komendantem MO był Kosowski.
01 1946 Z powiatu łobeskiego przesiedlonych została spora część mieszkańców niemieckich.
01 1946 Krajowa Rada Narodowa zatwierdziła ustawę o przejęciu na własność warsztatów pracy.
01 02 1946 ŁOBEZ – Pożar stodoły przy ul. Kraszewskiego 8. Z remizy
przy Szkolnej 4 sikawkę przyciągnęli ochotnicy OSP, konie nie opłaciło się
zaprzęgać.
14 02 1946 Spis ludności – pierwszy po wojnie. 22 699 , w miastach 4 939.
14 02 1946 Spis ludności wykazał, że w powiecie łobeskim znajdowało się
9773 Niemców.
19 03 1946 BONIN – Poświęcono kościół.
03 1946 RESKO – Jednostka Armii Radzieckiej przekazała szpital (częściowo spalony) dla ludności polskiej.
03 1946 WĘGORZYNO – Maria Ćwil organizuje szkołę podstawową w
obecnym budynku ośrodka zdrowia.
04 05 1946 ŁOBEZ – Strzelanina na dworcu PKP. Zastrzelono 11-letniego
Stanisława P.
14 05 1946 ŁOBEZ – Pożar domu, Bema 8.
25 05 1946 ŁOBEZ – Pożar domu, Ogrodowa 9 wzniecony przez Kazimierza M. jako zemsta na swojej żonie.
26 05 1946 SIELSKO – Gajowy Stanisław K. Został postrzelony w lesie.
29 05 1946 Rada Ministrów ujednoliciła administrację ziem zachodnich i
północnych tworząc województwa (dotychczas okręgi).
29 05 1946 SZCZECIN – Utworzenie województwa szczecińskiego w
miejsce okręgu.
29 05 1946 ŁOBEZ – Rada Ministrów utworzyła powiat łobeski w miejsce
obwodu Łobez (Ławiczka).
29 05 1946 - 05 1948 ŁOBEZ – Leopold Płachecki starostą.
05 1946 CZANOWO – Wójtem gminy był Tadeusz K.
16 06 1946 Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie.
od 28 06 1946 ŁOBEZ – Łobez i Płoty w powiecie Łobez.
od 28 06 1946 DOBRA – Miasto w powiecie Nowogard.
29 06 1946 BEŁCZNA – Poświęcono kościół. Ks. Podrohde
30 06 1946 Głosowanie ludowe (referendum) „3 x tak”.
ok. 06 1946 RESKO – Waleria Gnosińska, żona dyrektora szpitala, założyła aptekę.
06 1946 RESKO – Na koniec roku szkolnego do szkoły uczęszczało 254
uczniów. Od września przybyło 206 uczniów. Uczyło 5 nauczycieli.
06 1946 SILNOWO – Antoni Z. (brak nazwiska), administratorem majątku
w gminie Rogów.
05 07 1946 Władze PRL wydały dekret o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk, wprowadzający cenzurę prewencyjną.
13 07 1946 ŁOBEZ – Utworzono Bibliotekę Powiatową przy ul. Adama
Mickiewicza 13 (dziś ten budynek nie istnieje).
15 07 1946 WĘGORZYNO – Zorganizowano przedszkole, kierowniczką
została Wanda Rodziewicz (Śmilgin po mężu).
21 07 1946 STAROGARD ŁOBESKI – Poświęcono kościół.
26 07 1946 WĘGORZYNO – O godzinie 23.00 ok. 1 km za miastem w
kierunku Drawska został postrzelony komendant ORMO w gminie Klaryszewo, Eugeniusz C.
07 1946 Uruchomiono pociąg pośpieszny Szczecin - Gdańsk.
07 1946 ŁOBEZ – Zorganizowano Powiatowy Ośrodek Zdrowia z poradniami – przeciwweneryczną i przeciwgruźliczą; stacja opieki nad matką i dzieckiem, ambulatorium i stacją kontroli sanitarnej.
02 08 1946 ŁOSOŚNICA – Przebudowano i poświęcono kościół.
10 08 1946 DOBRZYCA – Poświęcono kościół.
Cdn.
REKLAMA
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Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie
przetargowym MSZZ „w likwidacji”
72-320 Trzebiatów Rynek 26
Uwaga! Grunty są przedmiotem prawa wieczystego użytkowania do 2094 r.
Lp. Wyszczególnienie

działka nr

1. Budynek adm. handl. gastr.
Trzebiatów Rynek 26
W tym
26/1 parter
26/2 Ratuszowa
26/3 biura
26/4 biura 3 p.
razem cz.wsp.

133
udz.
udz.
udz.
udz.

2. Dom Handlowy Neptun
Trzebiatów Witosa 10

pow.
mkw.
407

20,11%
31,51%
27,51%
20,87%

129

3. Garaże w.sam. wiata sam.
bud.pom. Trzebiatów Półwiejska 3 45
Warszt. samoch. Trzebiatów
Półwiejska 3
911/1

cz.wspól.
cz.wsp.
cz.wsp.
cz.wsp.

pow. użytk.mkw księga
wieczysta
1128,26

wartość
cena wywoławcza

5338

1 800 000,00

354,86
321,66
258,36
1 128,26

636

732,58

12 316

1 600 000,00

762

316,73

14900

250 000,00

390

117,86

9789

150 000,00

4. Budynek handlowy 23
Trzebiatów Kilińskiego 39

242

941

799,68

14777

350 000,00

5. Budynek handlowy
25-36 Trzebiatów Kilińskiego 99

241

490

90,47

20242

150 000,00

61,19
60,00

6. Lokal użytkowy nr 21
Trzebiatów Wojska P. 15
Lokal użytkowy
Budynek łącznik 21 WP 15
Trzebiatów Wojsk. Pol. 15

246
udz. w cz. wsp.
247/1

277
18,50%
68 mkw

7. Lokal użytkowy nr 27
Trzebiatów W.Pol. 27

173/19
udz. w cz. wsp.

34,15%

31,20

ks.16604
ks. lok. 35108
ks.lok 34050
ks. mac. 35098
ks. lok. 35099

350 000,00

150 000,00

8. Pawilon hanadlowy 53 Mrzeżyno
Letniskowa 9

317

1115

432,54

12318

900 000,00

9. Rest. „Krakus” Pogorzelica
Sztormowa 2

247/1

1088

232,31

21550

1 000 000,00

10. Budynek handlowy
nr 34 Pogorzelica W.P.

202

690

130,04

20632

800 000,00

11. Budynek handlowy nr 55
Pogorzelica W.Polsk. 26

240

332

86,00

14385

500 000,00

12. Budynek handlowy nr 39
Niechorze Parkowa 4 b

534/4

362

131,65

12088

500 000,00

534/1

250

154,50

ks. 30106

29,13

ks. 30106

140 000,00

13. Budynek handlowo-mieszk.
Niechorze Parkowa 4
W tym
a. lokal użytkowo handlowy
41 Niechorze Parkowa 4/1
b. lokal użytkowo handlowy 38
Niechorze Parkowa 4/2
c. lokal mieszkalny I p.
Niechorze Parkowa 4/2
d. lokal użyt. – kotłow.
Ul. Parkowa 4/3

udz.w.cz.wsp.
11,32%
534/1
udz.w cz.wsp.
33,49%
534/1
udz. w cz. wsp.
12,14%

250

86,15

ks. 30106

420 000,00

250

31,22

ks. 30106

60 000,00

udz. w cz. wsp.
3,11%

250

8,00

ks. 30106

20 000,00

Razem Niechorze Parkowa
nr 4 lokale (a, b, c ,d)
14. Pawilon handlowy 47
Pustkowo Słoneczna 21 gm. Rewal 22/2

640 000,00
1108

223,62

19298

900 000,00

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym. Zainteresowanych zapraszamy do
składania ofert na zakup w terminie do dnia 25.09.2007 r. O warunkach i terminie przetargu oferenci
zostaną poinformowani odrębnymi pismami. Informacje szczegółowe można uzyskać w siedzibie
Spółdzielni pod numerem tel. 091 387 24 72 lub 091 387 23 82.

Doberskie
laureatki
(DOBRA) Trzy uczennice doberskiego gimnazjum znalazły się w licznym gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”.
Konkurs to właściwie kampania
profilaktyczna mająca na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych, prowadzona przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, pod
patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Objęła zasięgiem prawie
900 gmin. Tym bardziej docenić trzeba
udział i wyróżnienie trzech uczennic z
Dobrej. Wśród laureatów znalazły się
uczennice klasy II b gimnazjum: Małgorzata Mrówczyńska, Łucja Olejniczak i Ola Witkowska.
(r)

Gmina
dofinansowuje
sport
(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza Ryszard Sola poinformował o kolejnym
rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Komisja konkursowa rozpatrzyła
wnioski i podzieliła 36 tys. zł. Przyznała dotacje dla:
1. TKKF „Błyskawica” - 1500 zł
2. Łobeski Klub Biegacza „Trucht”
- 500 zł
3. UKS „Badmintona” w Bełcznej –
2000 zł
4. UKS „Promyk” przy ZSG w
Łobzie – 3500 zł
5. MLKS „Światowid” - 22 000 zł
6. MKS „Olimp” - 5000 zł
7. Gminne Zrzeszenie LZS w
Łobzie – 1500 zł.

W środę
mecze
pucharowe
(REGION) Zachodniopomorski
Związek Piłki Nożnej dokonał losowania par II rzutu Pucharu Polski na
szczeblu województwa zachodniopomorskiego, region szczeciński.
Tym razem mecze pucharowe kibice będą mogli zobaczyć na własnych
stadionach, gdyż nasze zespoły są ich
gospodarzami, za wyjątkiem Sarmaty,
który jedzie na mecz z A-klasowym
zespołem Piast II Chociwel. Ten mecz
zostanie rozegrany dzisiaj, na boisku w
Lisowie, o godz. 17.00.
Światowid zagra w Łobzie z V-ligową Polonią Płoty, Sparta Węgorzyno
podejmie V-ligową Kluczevię ze Stargardu Szcz., zaś Mewa w Resku stoczy „bratobójczy” pojedynek z sąsiadem – Radovią Radowo Małe. Mecze odbędą się
12.09.2007 r. (środa) o godz. 17:00. (r)
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Jestem z Wêgorzyna
Z Dowódcą 21 Bazy Lotniczej w Świdwinie
płk dypl. pil. Dariuszem Maciągiem rozmawia
Adam Sypniewski. („Wieści Świdwińskie” nr 1)
Adam Sypniewski: Panie pułkowniku, od lipca tego roku objął
pan dowództwo 21 Bazy Lotniczej
w Świdwinie...
Płk Dariusz Maciąg: Tak, z
dniem 6 lipca objąłem obowiązki
dowódcy 21 Bazy Lotniczej.
A.S.: Niewątpliwie jest to obowiązek, lecz także dowód uznania i
docenienia przez przełożonych
przebiegu pańskiej dotychczasowej
służby. Jak zatem wyglądała droga
kariery wojskowej przyszłego dowódcy Bazy?
Płk D.M.: Urodziłem się niedaleko stąd, w Węgorzynie. Moja przygoda z lotnictwem rozpoczęła się od liceum lotniczego w Dęblinie, które
ukończyłem w 1984 roku, a następnie
wstąpiłem do Wyższej Oficerskiej
Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1988
roku zostałem promowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Po promocji dostałem przydział
do 41 pułku lotnictwa myśliwskiego
w Malborku. Cały 1989 rok latałem w
Debrznie w eskadrze szkolnej pułku
malborskiego, na samolotach Mig 21
MF. Pod koniec roku otrzymałem propozycję, by przeszkolić się na Su – 22
i wtedy trafiłem do Świdwina. Od
1990 roku pełnię służbę w garnizonie
świdwińskim, z przerwami na wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia i studia. W tym czasie zdobywałem kolejne szczeble lotniczej kariery jako starszy pilot, dowódca klucza, szef rozpoznania, szef sekcji operacyjnej,
dowódca eskadry, a w tej chwili jako
dowódca bazy lotniczej.

A.S.: Jest pan pilotem z krwi i
kości, przyzwyczajonym do służby

raczej w wyższych warstwach atmosfery, a tutaj w Świdwinie przyszło panu dowodzić jednostką zabezpieczającą loty, tworzącą zaplecze materiałowe i techniczne, jednym słowem sprawy ważne, lecz raczej przyziemne...

12-letnia Magdalena
prosi o pomoc

Magdalena Such
Magdalena Such choruje na niebezpieczną formę raka mózgu. Guz zlokalizowany jest tak głęboko, że pomimo operacji przeprowadzonej w czerwcu w szpitalu przy Unii Lubelskiej w

Szczecinie, dwunastoletnią dziewczynę czeka długie leczenie chemoterapią.
W imieniu rodziców dziewczynki prosimy naszych czytelników o pomoc finansową dla rodziców dziewczynki,
która umożliwi im pokrycie wydatków
na opiekę i leczenie.
Wpłat na rzecz pomocy w leczeniu
i rehabilitacji można dokonywać na podane poniżej konto Łobeskiej Fundacji
Pomocy Dzieciom „Święto Radości”,
która zgodziła się na jego udostępnienie w tym celu.
Bank PKO BP Drawsko Pomorskie
Oddział Łobez 10 1020 2847 0000
1002 0043 5511 z dopiskiem „Dla
Magdy”
Redakcja

Płk D.M.: Uważam to za bardzo
dobre rozwiązanie, znalazłem sie
jakby po drugiej stronie barykady.
Wcześniej byłem, poprzez poszczególne szczeble kariery lotniczej, po
tej stronie, która wymagała: dać, dać
i dać, bo to jest potrzebne i to jest

wręcz odwrotnie. Gdy jest cisza na
lotnisku to właśnie społeczność i
władze są zaniepokojone, pytają co
się dzieje, czy czasem nie rozwiązujemy garnizonu. Nie ma zresztą co
ukrywać, jednostka jest pracodawcą dla sporej grupy pracowni-

potrzebne itd. Tymczasem baza nie
jest w stanie dać wszystkiego tak
jakby się tego życzyło lub miało
niepoparte praktyką wyobrażenia.
Każdy organizm, mechanizm rządzi
się przecież swoimi prawami i taką
wiedzę daje mi obecnie dowodzenie
bazą lotniczą. Z drugiej strony jako
pilot dowodzący jednostką zabezpieczającą wiem co jest konieczne do
prawidłowego
funkcjonowania
szkolenia lotniczego. Bardzo dobrze
orientuję się i wyczuwam faktyczne
problemy i potrzeby. Jako dowódca
staram się w jak nalepszym stopniu
zabezpieczyć to szkolenie.
A.S.: Jak pan ocenia nastawienie lokalnego otoczenia, jego stosunek i relacje względem garnizonu.
Płk D.M.: Z mojego punktu widzenia współpraca z władzami samorządowymi miasta i powiatu czy
ze społeczeństwem świdwińskim
była zawsze doskonała. Nigdy nie
słyszałem narzekań. Tutaj jako odmienny przykład można przytoczyć
protesty mieszkańców poznańskich
Krzesin dotyczące hałasu czynionego przez przelatujące samoloty. W
moim przekonaniu w Świdwinie jest

ków cywilnych oraz klientem dla
okolicznych firm. Wojsko zostawia
tu w ten sposób znaczne środki finansowe.
A.S.: Na koniec standardowe
choć nieodzowne myślę pytanie: jak
wykorzystuje dowódca bazy lotniczej czas wolny, czy w ogóle pan
nim dysponuje?
Płk D.M.: (uśmiech) Kiedyś
miałem czas wolny, moim wielkim
hobby było wędkarstwo, ale od
2000 roku ze względu na stanowiska
dowódcze, studia w Akademii w
Hamburgu muszę przyznać, że ani
razu nie byłem na rybach. Brakuje
po prostu czasu. Miałem także
okres zainteresowania żeglarstwem, przez dziesięć lat jeździłem
na obozy kondycyjne do Mrągowa
na żaglówki, a od powrotu z hamburskiej Akademii, czyli od 2002
roku, zaraziłem się narciarstwem.
Teraz co roku jeżdżę na narty.
A.S.: Dziękuję zatem za poświęcenie swojego czasu czytelnikom
Wieści świdwińskich i życzę, chyba
w interesie nas wszystkich, sukcesów w dowodzeniu 21 Bazą Lotnicza Sił Powietrznych.
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Dziennik m³odej Litwinki (cz. 5)

Helena Pluplin-Stejblis
15 marzec
Tego dnia dowiedzieliśmy się,
że zmarła jedna zgwałcona kobieta. Rosjanie gwałcili ją, kiedy już
nie żyła. Jeden siadł na jej głowie
i grał na harmonijce. Ja będąc 19letnią dziewczyną strasznie to
przeżywałam. Stalin pozwolił
czerwonoarmistom robić, co będą
tylko chcieli, kiedy wejdą na niemiecką ziemię i oni robili co chcieli. Strzelali do najpiękniejszych
obrazów, rozbijali najpiękniejsze
rzeczy które spotkali w bogatych
majątkach. Pili wódkę z podłóg,
którą znaleźli w jakiejś gorzelni.
Mój tata nabrał tej brudnej wódki z
podłogi, żeby wykupić konia od
Ruskich, bo oni odbierali wszystkim konie. My, dziewczyny, siedziałyśmy na wozach pod różnymi
pakunkami. Później dowiedziałyśmy się o tych kobietach, które były
gwałcone i poumierały. Ludzie ich
zaraz zakopali, aby różne choroby
się nie rozeszły. Ruscy byli zarażeni syfilisem i wszędzie tą chorobę
zostawiali. Poznałam tylko jedną
Niemkę, która powiedziała, że ją
zarazili Ruscy syfilisem. Ona tak się
na nich zemściła, że nie odganiała
ich od siebie, tylko pozwoliła im się
gwałcić, żeby ich jak najwięcej zarazić. (Ja po wszelkich biedach w
1947-1949 uczyłam się w Białymstoku na akuszerkę, gdzie spotykaliśmy się w szpitalach z ludźmi zarażonymi syfilisem) powiem jeszcze,
że 10-letnią Niemkę napadło dużo
Rosjan. Krwawiła, zwariowała,
wlazła do stogu słomy i matka jej nie
mogła z tej słomy wyciągnąć, co się
z nią dalej stało, nie wiemy. Nam
kazali przypiąć litewskie małe flagi
i my liczyliśmy się jako ich towarzysze. Kazali nam jechać do rodzinnej
Litwy, ale wiedzieliśmy co nas tam
czeka i odkładaliśmy ten powrót.
Mama mówiła, że może jeszcze
odbiją tych Rosjan.
20 marzec
Kto wie, gdzie życie mnie zaniesie. Może zginę jak bezdomny
pies gdzieś po drodze, a może wrócę do Litwy.
27 marzec
Dzisiaj była bardzo niespokojna noc. Było bardzo dużo wojska i
oni ciągle przychodzili do nas, ale

my dziewczyny, zdążyłyśmy jeszcze wejść na strych i zaciągnąć tam
drabinę. Strachu miałyśmy dużo.
29 marzec
Przyjechał do nas taki znachor.
To był zakonnik ze Żmudzi, przebrany za zwykłego człowieka.
Umiał wróżyć z kart. On też, nas
dziewczyny, bronił od Rosjan tylko tak robił, że nasze chłopy tego
nie zrozumieli. On był z kolegą i
miał zamiar wracać na Litwę, jako
zakonnik bronić naszej wiary. On
naprawdę mówił kazania jak z ambony, choć nie wiedziałam, że jest
zakonnikiem. Słuchaliśmy go z
otwartymi z wrażenia ustami. Pamiętam że był bardzo odważny.
Jego głos brzmiał tak twardo, tak
przekonująco, że w naszej małej
kuchence nasze chłopy cicho go
słuchali. Po prostu ich oczarował.
Trochę później dowiedzieliśmy
się, że on jest zakonnikiem i biegaliśmy, żeby udzielił nam błogosławieństwa. Pamiętam, biegłyśmy z mamą przez pole, przez rów
do niego, ale niestety, więcej już
go nie zobaczyliśmy. Czy dotarł
do Litwy, czy po drodze jeszcze
dużo ludziom dał nadzieję że to się
skończy, to bezprawie, że Bóg
zwycięży, a nie Stalin.
5 kwiecień
Ja z Birutą poszłyśmy do lasu i
byłyśmy tam długo, a u nas w
domu zrobił się skandal. Przyjechali towarzysze i kazali wynosić
się z domu. Antoni biegł nas szukać, a my bałyśmy się wracać, bo
już widziałyśmy, że jest samochód. Kiedy wróciłyśmy, krzyczeli na nas, bo Rosjanie chcieli już
Antoniego zastrzelić, myśleli, że
on ucieka do lasu. Jakoś im wytłumaczył, że szedł zawołać dziewczyny, a oni chcieli też iść do lasu.
Co by to było? Ale Bóg jest z nami
i on broni nas od tych strasznych
rzeczy.
6 kwiecień
Przystanęliśmy przy dużym
gospodarstwie. Szosa daleko, niedaleko dużo drzew i lasek. Dobrze
nam tu, bo jest jakieś chore dziecko na tyfus i jego rodzice mają od
lekarza zaświadczenie, dlatego
Rosjanie nie chcą się tu zatrzymywać. Przyjechali i dzisiaj, ale wyjechali, bo była czerwonymi literami napisana tablica „Zdies bolit
tyfus”. Dziecko było już zdrowe,
ale my tę tablicę trzymaliśmy długo, bo nas broniła od ruskich. Był
tam duży piec zrobiony przy oborze w lekkiej starej szopie, na którym my pięć dziewcząt całe lato
skurczone przesiedziałyśmy. Tam

piekliśmy chleb i była zrobiona
kuchenka, gdzie w kotle gotowano bieliznę i pościelowe rzeczy.
Dom mieszkalny był duży i czysty,
ale tam mieszkali jeszcze Niemcy,
Stary człowiek i jego dwie córki.
Musieliśmy się chować u nich jak
przychodzili Ruskie i pytali czy są
„mergajki”, a Niemiec mógł powiedzieć, że są, aż pięć. Gdy jego
jedna córka schowała się bo bała
się ruskich, to druga kiedy już
była zarażona weneryczną chorobą specjalnie ruskich prowokowała, aby z nią współżyli chyba
dlatego, aby ich większą ilość zarazić. Litwini, trzymali wartę
przy bramach, a kiedy zobaczyli
że ruskie idą czy jadą, dawali nam
dziewczynom znać. Wtedy my
jak kózki skakałyśmy przez ogień
w tej małej kuchni (była tam taka
dziura) dalej za ten chlebowy piec
na niski poddaszek szopy. Tam tylko na siedząco można było przebywać. Bardzo ciemno tam nie
było, bo dach szopy nie był szczelny i my jeszcze nożem zrobiłyśmy
szpary w deskach. Modliłyśmy
się, żeby tylko jak najprędzej Rosjanie wyszli z podwórka.
7 kwiecień
Rano przyszli Rosjanie i zabrali nam oba konie. W naszej kryjówce nie stało się nic złego.
Chciałam tylko, żeby jak najprędzej to się skończyło.
8 kwiecień
Dzisiaj długo śpiewałyśmy kościelne pieśni, a potem w sadzie i
inne pieśni zaczęłyśmy śpiewać.
Pod wieczór przyjechali Rosjanie,
my ze strachu prędko skakałyśmy
do naszej kryjówki. Tam deski się
łamią, ręce się trzęsą, ledwo można wytrzymać.
21 kwiecień
Bóg nas broni. Dzisiaj cudem
zdążyłyśmy schować się do naszej
kryjówki. A Rosjanie przyszli do
tej kuchni. Była tam ciocia, która
powiedziała, że to ona biegła z
ogródka do kuchni. Rosjanie popatrzyli i uwierzyli. Pokręcili głowami, więcej nikogo nie ma, ogień
w kuchni się pali, garnki stoją. Ta
nasza dziura na piecu zasłonięta
zadymioną firanką uszło ich to
uwadze. Ciocia wciąż im mówiła
że to tylko ona biegła z ogródka.
Uwierzyli, poszli sobie, a my
wszystko słyszeliśmy i ze strachu
mało nie umarłyśmy. Padał deszcz
i nasz wartownik nie mógł stać
przy bramie i za późno nas
ostrzegł, że idą Rosjanie. Takie to
nasze życie. Kiedy i kto nas uratuje? Wszystko wygląda tak daleko.

23 kwiecień
Dzisiaj cały dzień jesteśmy w
kryjówce. Przyszedł komisarz Polak, a my już byłyśmy w kryjówce,
nas nie widział, to tylko mężczyznom kazał iść do roboty.
24 kwiecień
Jestem chora. Podczas obiadu
usłyszałam gniewny głos Rosjanina i płacz kobiety. Wieje wiatr i nie
mogłam zrozumieć słów, serce zaczęło mi mocno bić. Janek przyniósł obiad i opowiadał, że było
czterech ruskich bandytów. Strzelali i grozili, wywrócili wóz Naroszewiczom i zabrali im słoninę. Z
naszego wozu zabrali całe mięso i
jeszcze jakieś inne rzeczy. Tak będzie jeszcze nie raz, jeśli wojna się
nie skończy.
25 kwiecień
Jesteśmy w naszej kryjówce na
strychu. Takie smutne więzienie,
bo słońce świeci tylko przez małą
szparę.
26 kwiecień
Powietrze w kryjówce takie
śmierdzące. Boli głowa, jestem
jak półmartwa. Dni idą bez jakiegoś sensu. Zaczęłam się uczyć
wierszy, ale ciemno i bolą oczy.
27 kwiecień
Dzisiaj poszłyśmy do kryjówki
z samego rana. Rosjanie przyszli
po obiedzie na święto 1 maja. Ciekawe, jaki będzie maj dla nas. Tak
chcemy pobiegać po sadzie, oddychać świeżym powietrzem. Ale
cóż, to nie dla nas.
28 kwiecień
Cały dzień w kryjówce, a na
dworze w sadzie co za piękność.
Żeby tak pójść i oddychać, i
wszystko zabrać ze sobą. Wojna
nie pozwala nam podziwiać wiosnę. Tak bym chciała wycałować
każdy zieloniutki listek i poczuć w
sercu że jestem, że żyję. Boże,
pozwól nam wychodzić z ukrycia i
podziwiać piękne majowe kwiaty.
2 maj
Wczoraj całą noc Rosjanie chodzili po naszym gospodarstwie i
szukali Niemki. Nie wiadomo, gdzie
ona się schowała. Nie znaleźli.
4 maj
Jak smutno, nasza młodość w
ciemnej kryjówce. W sadzie już
kwitną wiśnie, ale my ich nie widzimy. Dzisiaj cały dzień ani na chwilę
nie wychodziłyśmy z kryjówki, bo
mama była w domu, a ona bardzo się
boi, żeby nas coś strasznego nie spotkało od Ruskich.
(cdn)
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Adres redakcji: £obez ul. S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
MIESZKANIA

Q Kupię mieszkanie dwu lub trzy
pokojowe w Łobzie lub w Drawsku.
tel 509 964 652 lub 504 521 034.
Q Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Łobzie na dłuższy
okres. Tel. 505 963 166.
Q Sprzedam mieszkanie własnościowe 56 mkw. w Dalnie 3-pokojowe w bloku na parterze + budynek
gospodarczy lub zamienię na mniejsze w Łobzie. Tel. 693 984 475.
Q Pilnie kupię mieszkanie jedno lub
dwu pokojowe w Łobzie, parter drugie piętro. Tel 600 265 547, 091
397 39 40.

Q Zamienię mieszkanie dwupokojowe własnościowe na kawalerkę
z rozliczeniem lub kupię kawalerkę (Gryfice, Trzebiatów). Tel. 091
384 48 64.
Q Sprzedam mieszkanie w Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.

Region
Q Szczecin centrum 69 mkw., ładnie wykonana adaptacja poddasza
- sprzedam lub wynajmę. Tel. 091
397 39 41, 503 136 589.

Daj¹c og³oszenie
do TTygodnika
ygodnika £obeskiego
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e

w trzech innych gazetach:
Tygodniku Pojezierza Drawskiego
Gazecie Gryfickiej
i Wieœciach Œwidwiñskich
To niedrogo - sprawdŸ.
091 397 37 30 wppp1@wp.pl

INNE

Q Korepetycje - szkoła podstawowa pełen zakres przedmiotów, gimnazjum i szkoła średnia, przedmioty humanistyczne i język niemiecki. TANIO!
Tel. 691 307 442.
Q Sprzedam tel. komórkowy Motorola L6 z kamerą i aparatem fotograficznym. Stan idealny, na gwarancji.
Cena 200 zł do uzgodnienia. Tel.
665 599 922.

Region
Q Firma zatrudni pracowników do
sortowania butelek na terenie Niemiec. Dojazd i zaakwaterowanie
bezpłatne. Kontakt 052 562 67 50.
Q Zatrudnię opiekunkę do 3-letniego dziecka w Szwecji. Kontakt. 0
692 32 94 95.

Q Sprzedam działkę pod zabudowę. Nr kontaktowy 501 845 768.
Q Do wynajęcia w Łobzie lokal handlowo-usługowo-biurowy 50 mkw.
Tel. 091 397 30 70.

Q PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TEL: 0604 - 373 - 143.

QNiemiecki - Korepetycje dla każdego 600 383 457.
QVideofilmowanie. Tel. 0605 732 267.

Region

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
Q Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

Q Sprzedam działkę handlowomieszkaniową 535 mkw. w Węgorzynie - centrum. Tel. 885 187 065.
Q Do wynajęcia pół domu na wsi - 2
pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 667
401 463.

Q Koszenie traw - Łobez i okolice.
Kosa spalinowa, kosiarka spalinowa. Zadzwoń tel. 601 344 186.

Q Łobez - wynajmę lokal usługowo
handlowy 60 mkw. Tel. 600 265 547.

Q Sprzedam drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tel. 502 649 119.

Q Sprzedam działkę budowlaną ul.
Chopina. Tel. 663 768 461.

Q Sprzedaż perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

Q Poszukuję w Gryficach i Łobzie
stoiska lub pawilonu handlowego
na odzież dziecięcą. Tel. 091 392 23
21, 696 399 244.

Q
QSprzedam RENAULT 19, 1989r.,
ubezpieczenie, przegląd do marca 2008 r. LPG. Tanio. Tel. 510 481
288 Resko.

QKupię grunty rolne.
Tel. 692 883 670

QElektryk z uprawnieniami przystąpi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.
Q Zatrudnię sprzedawców do sklepu z odzieżą dziecięco - młodzieżową. Oferty ze zdjęciem przesyłać
na adres: ofertypracy@onet.eu w
tytule wpisując „Praca - Gryfice".

NIERUCHOMOŒCI

US£UGI

Region

QSprzedam pasiekę minimum 36
rodzin. Tel. 0 602 350 007.
Q Sprzedaż używanych urządzeń
gastronomicznych (chłodziarki, zamrażarki, witryny sklepowe) sklepowych i domowych, serwis, gwarancja, transport. Tel. 091 392 16 07, 0
601 587 438.
Q Sprzedam pianino, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
091 392 16 07. 0601 587 438.

Q Sprzedam tanio działkę budowlaną w Gryficach. Tel. 601 353 075.
Q Sprzedam pawilon handlowy na
deptaku przy ulicy Wałowej. Tel.
607 581 517.

Region
Q Sprzedam mieszkanie narożne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084.
Q Domy od 40 tys. zł, technologia
amerykańska. Kredyty hipoteczne.
Tel. 791 142 303
www.najtanszy-dom.za.pl

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

Q Łobez Obiekt komercyjny - idealny pod działalność i zamieszkanie, pow. handlowa 367 mkw.,
pow. mieszkalna 83 m, pow. działki 914. Cena 550 tys. BN ATUT 600
265 547.
Q Siedlice nr 31 dwie nieruchomości bezpośrednio przylegające: I. MIESZKANIE 53 mkw. dwupokojowe po kapitalnym remoncie w budynku szer., poddasze do
adaptacji, bardzo ładne, nowa zabudowa kuchenna. Udział w
działce 1754 mkw. Cena 73 tys. zł
II. DZIAŁKA 778 mkw. zabudowana altaną murowaną, drzewa
owocowe. Cena 15 tys. zł. Preferowana sprzedaż dwóch nieruchomości łącznie CENA 88 000 zł.
BN ATUT 600 265 547.
Q Sosnówko działka rolna z warunkami zabudowy pow. 0,9 ha
pięknie położona. Cena 45 tys.
BN ATUT 600 265 547.

PI£KA NO¯NA
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Sparta pognêbi³a
Radoviê

Œwiatowid
idzie w górê
ŒWIATOWID £obez –
ZORZA Dobrzany 4:0 (1:0)
Światowid: Krystosiak – Brona,
Osiński (80’ Łań), Kacprzak, Koba,
Mosiądz, Grzywacz (25’ Momot),
Kulczyński, Duczyński (70’ Michałowski), Zielonka (55’ Wielgus),
Iwachniuk. Trener Mariusz Poniewiera.
Bramki: 44’ Zielonka, 60’ Iwachniuk, 75’ Wielgus, Kacprzak.

Światowid rozegrał ładny mecz i
gra coraz skuteczniej. Wynik 4:0 jest
imponujący i zasłużony. Zorza Dobrzany dotrzymała kroku łobezianom
tylko w pierwszej połowie, gdy ładnie
rozgrywała piłkę górując w polu piłkarskim doświadczeniem, ale w drugiej połowy zabrakło jej sił. Gdy wydawało się, że połowa zakończy się remisem, Zielonka uderzył po długim rogu
i piłka wpadła do siatki.
To dodało skrzydeł Światowidowi.
Kwadrans po przerwie Kamil Iwachniuk po ładnym prostopadłym wypuszczeniu znalazł się sam na sam z bramkarzem i pokonał go podwyższając
wynik na 2:0. Po następnym kwadransie było już 3:0. Po akcji Osińskiego
dośrodkował Michałowski, Iwachniuk przepuścił piłkę do Wielgusa, a
ten wpakował ją do siatki. Wielgus
strzelił jeszcze raz bramkę w tym meczu, ale sędzia uznał, że zrobił to ze
spalonego. Przed końcem meczu niesamowitym dryblingiem popisał się
Momot, który ograł obrońców Zorzy i
wychodząc na pozycję strzelecką został sfaulowany. Sędzia podyktował
rzut karny, który na czwartą bramkę
zamienił Kacprzak.
(r)

tygodnik łobeski 11.09.2007 r.

SPARTA Wêgorzyno – RADOVIA Radowo Ma³e 6:1 (3:0)
Sparta: Noryca Przemysław,
Michalski Artur, Jarzyna
Ryszard, Tondrik Edward
(Nadkierniczny Zbigniew), Sideł
Tomasz (Nadkierniczny
Andrzej), Konieczny Jarosław,
Samal Artur (Raj Dominik),
Grochulski Piotr, Romańczyk
Daniel, Kliś Wojciech, Gwóźdź
Krzysztof (Samal Paweł).
Bramki: dla Sparty - Gwóźdź 4',
Kliś 9 i 42', Paweł Samal 80 i
90', Grochulski 87';
dla Radovii - Drożdżewski 86'.
Drugie derby powiatu z udziałem Sparty Węgorzyno przypadły
na mecz ze spadkowiczem z V-ligi
Radovią Radowo Małe. Mimo nie
najlepszej pogody, w niedzielne
popołudnie zjawiła się dość spora
rzesza kibiców, która jak się okazało miała okazję obejrzeć aż siedem
bramek. Już w 4 minucie w dość
długo kontynuowanej akcji w polu
karnym gości, z prawej strony celnie na głowę Krzyśka Gwoździa
dogrywa Jarek Konieczny, w efekcie czego ten pierwszy otwiera wynik spotkania. W 9 minucie bramkarz Radovii wprowadza piłkę do

Wyrok
Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 sierpnia 2007r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział w składzie:
Przewodniczący: SSR Sława Miszel
Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 28.08.2007 r. sprawy

Dariusza Wagi

s. Henryka i Bronisławy z d. Kawalec, ur. 2 czerwca 1972r. w Łobzie,
oskarżonego o to, że: w dniu 13 maja 2007r. około godziny 18.50 w miejscowości Bełczna kierował samochodem osobowym marki Polonez o nr. Rej. ZLO
P 976, znajdując się w stanie nietrzeźwości, wyrażonym wynikiem 0,83 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn art. 178a par. 1 kk.
I. Oskarżonego Dariusza Wagę uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 178a par. 1 kk wymierza mu karę
grzywny w wysokości 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość
jednej stawki w kwocie 10 (dziesięć) złotych,
II. Na podstawie art. 42 par. 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych 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. 63 par. 2 kk na poczet orzeczonego wobec oskarżonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres
zatrzymania prawa jazdy od dnia 13 maja 2007 r.;
V. Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu
Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 80 (osiemdziesiąt)
złotych.

gry z linii 16 metra. Ta niczym bumerang szybko powraca na przedpole gości, skąd strzelec pierwszego gola sprytnie przedłuża lot piłki
do Wojtka Klisia, który z kilkunastu
metrów udanie lobuje Sławka Czekałę. Dwie minuty później, mocno i
minimalnie niecelnie uderzał na
bramkę rywali Piotr Grochulski. W
17 minucie na strzał decyduje się
Kliś, jednak uderza niecelnie. W 22
minucie w polu karnym Radovii
Daniel Romańczyk otrzymuje podanie. Próbę strzału skutecznie blokuje Tomasz Kmieć, po którego interwencji piłka wylądowała na siatce bramki rywali. W 28 minucie
akcję konstruuje Radovia, którą
mocnym i niewiele chybionym
strzałem finalizuje Marcin Tomaszkiewicz. Dwie minuty później na
strzał zza linii pola karnego zdecydował się Krzysiek Gwóźdź, minimalnie chybiając. W 42 minucie
Spartanie przeprowadzają akcję
lewą stroną. Tam podanie od Tomka
Sidła otrzymuje Artur Samal, zagrywa na 11 metr, gdzie z piłką mija się
dwóch obrońców Radovii, co z kolei skrzętnie wykorzystał Kliś podwyższając wynik na 3:0.
W drugiej odsłonie derbowego
spotkania oglądaliśmy kolejne
bramki, jednak te padały w końcowych minutach meczu. Nie oznacza
to jednak, że od 46 minuty widowisko było zupełnie bezbarwne. W 50
minucie podopieczni trenera Jamrożego konstruują kolejne zagrożenie,
które Kliś próbuje wykończyć strzałem, skutecznie zablokowanym
przez obrońców Radovii. Minutę
później, po niepewnej interwencji
bramkarza Radovii, strzał Artura
Samala do pustej bramki zdołał
wybić jeden z obrońców Radovii. W
52 minucie Kliś uderza głową, po
którym to strzale piłka musnęła o
poprzeczkę bramki rywali. W 60
minucie indywidualna akcja Danie-

BIEG HOPFERA

la Romańczyka lewą stroną kończy
się próbą oddania strzału w dłuższy
róg bramki Radovii, jak się później
okazało minimalnie chybionego.
Kilkadziesiąt sekund później Jarek
Konieczny bez większych problemów przedarł się na prawej stronie
pola karnego gości, jednak udanie
interweniował bramkarz rywali. W
66 minucie Krzysiek Gwóźdź
uprzedza bramkarza rywali, kierując piłkę do bramki, którą z linii
bramkowej wybił Tomasz Kmieć.
W 77 minucie mocny strzał zza linii
pola karnego oddaje Kliś, jednak
obroniony przez Czekałę.
W 78 minucie na boisku pojawia
się Paweł Samal. Podobnie jak
przed tygodniem w Dobrzanach, tak
i tym razem, chwilę po wejściu udaje mu się zdobyć gola. Tym razem
otrzymał dośrodkowanie od swojego brata Artura, który uderzył głową
kompletnie zaskakując bramkarza
przyjezdnych lokując piłkę w dłuższym rogu bramki. 120 sekund później potężne uderzenie Romańczyka o centymetry mija spojenie bramki gości. W 84 minucie z 20 metrów
mocno huknął „Grochu”, po którego uderzeniu piłka trafiła w poprzeczkę. W 86 minucie przyjezdni
zdobywają honorowe trafienie.
Rzut rożny wykonany przez piłkarzy Radovii pozwala oddał płaski
plasowany strzał pomiędzy obrońcami Sparty całkowicie dezorientując Przemka Norycę.
Ostatnie minuty to dwa kolejne
ciosy piłkarzy Sparty. W 87 min.
Piotr Grochulski przepięknym
strzałem z rzutu wolnego umieszcza
piłkę w bramce gości. W 90 zaś
minucie strzał Wojtka Klisia, obroniony pierwotnie przez Sławka Czekałę, skutecznie dobija Paweł Samal, zdobywając szóstego gola dla
swojego zespołu. Pewne i bezdyskusyjne zwycięstwo stało się faktem, co pozwoliło Sparcie pozostać
na pozycji lidera.
(msz)

TKKF „Błyskawica” w Łobzie, Łobeskie Centrum Turystyki i Łobeski Klub Biegacza „Trucht” zapraszają na IV ŁOBESKI BIEG PRZEŁAJOWY IM RED. TOMASZA HOPFERA
- Łobez, niedziela 16 wrzenia 2007 r., start godz. 11.00
- dystans 12 km
- Info: Łobeskie Centrum Turystyki, ul. Konopnickiej 42, 73-150
Łobez, tel. 0 91 3974422, 0 91 3976700, kom. 512466244, a także 0
91 3973148, e-mail: adamku@vp.pl, ewisniak10@o2.pl
regulamin biegu – www.maratonypolskie.pl (kalendarz)

tygodnik łobeski 11.09.2007 r.
Ranking strzelców
powiatu łobeskiego

5 bramek Norberta
Harasiemowicza!
Ten rekord warto odnotować w
annałach łobeskiego sportu. 18-letni Norbert Harasiemowicz - junior
Mewy Resko, strzelił w jednym
dniu 5 bramek grając w dwóch
meczach. Najpierw grając w juniorach w przedmeczu z juniorami
Fagusa Kołbacz strzelił 4 gole
(Mewa wygrała 4:1), a dwie godziny później wszedł na boisko w
meczu seniorów z Fagusem i strzelił piątego swojego gola w tym dniu.
W rankingu bez większych
zmian. Dwiema strzelonymi bramkami w meczu z Radovią Wojtek
Kliś umocnił się na pozycji lidera.
Dwie bramki zaliczył również w
tym meczu Paweł Samal. Regularnie strzela Łukasz Grygiel i wyrasta
na najlepszego strzelca Mewy. Być
może odpadnie mu konkurent w
zespole, bo jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Marek Gradus chce
przejść do Radovii. Ta musi szukać
jakiegoś sposobu na zwycięstwa,
bo sytuacja zespołu robi się tragiczna. Pierwsze tak wysokie zwycięstwo Światowida, 4:0 z Zorzą Dobrzany, po remisie z liderem i wygranej z Dąbrovią, świadczy o
zwyżkującej formie zespołu. To
zapowiada emocjonujące derby
powiatu z udziałem Sparty, Sarmaty, Mewy i Światowida. To one będą
decydować o miejscach na szczycie
tabeli.

ta)

STRZELCY
10 bramek - Wojtek Kliś (Spar-

6 bramek - Wojtek Bonifrowski (Sarmata)
5 bramek - Damian Padziński
(Sarmata)
4 bramki - Łukasz Grygiel, Marek Gradus (Mewa)
3 bramki - Mirosław Pietrowski (Mewa), Krzysztof Gwóźdź,
Piotr Grochulski, Paweł Samal
(Sparta), Krzysztof Kieruzel (Sarmata)
2 bramki - Jacek Talarowski
(Radovia), Daniel Romańczyk
(Sparta), Krzysztof Kopka (Mewa),
Łukasz Olechnowicz, Dawid Dudek (Sarmata), Paweł Wielgus,
Kamil Kacprzak (Światowid)
1 bramka - Jarek Konieczny,
Artur Samal (Sparta), Dariusz
Kęsy, Mariusz Błaszczyk, Norbert
Harasiemowicz (Mewa), Michał
Koba, Łukasz Brona, Sylwester
Michałowski, Kamil Iwachniuk,
Łukasz Zielonka (Światowid),
Emil
Pilichowski,
Marek
Drożdżewski (Radovia).
ZESPOŁY
Bramki zdobyte
24 bramki - Sparta
18 bramek - Sarmata,
16 bramek - Mewa
9 bramek - Światowid
5 bramek - Radovia

SPORT
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Cenne punkty
na „gor¹cym” terenie
VIELGOVIA Szczecin – SARMATA Dobra 0:1 (0:1)
Skład Sarmaty: Brodowicz,
Pacelt, Jaszczuk (k),
Bagiński, Surma,
Dzierbicki, E. Kamiński,
Bonifrowski, Kieruzel,
Dudek, Padziński oraz
M. Kamiński, Mikołowski,
Kaleta, Anulicz. Trener
Tomasz Surma.
Bramka dla Sarmaty:
Krzysztof Kieruzel 24’,
Sędzia Maciej Spunda.
W siódmej kolejce spotkań o mistrzostwo Klasy Okręgowej, Sarmata
Dobra wygrał 1:0 na zawsze „gorącym”
boisku w Vielgovi i nadal pozostaje
drużyną bez porażki w tegorocznym
sezonie. Spotkanie przy dużym zainteresowaniu publiczności zostało rozegrane w bardzo sportowej atmosferze,
na co główny wpływ miało wzorowe
zachowanie kibiców obu drużyn. Drużyna Vielgovii, której od 1 września
sponsorem strategicznym jest Port Lotniczy Goleniów, od początku narzuciła
ostre tempo gry i tylko znakomita postawa w bramce Sarmaty Damiana Brodo-

wicza lub mała skuteczność napastnika
Vielgovii - Skuratowskiego - sprawiły,
że trzy doskonałe sytuacje w pierwszych 10 minutach nie zostały wykorzystane. Pierwszym ostrzeżeniem dla gospodarzy była akcja w 10 minucie meczu, kiedy to kończący akcję zawodników Sarmaty Dawid Dudek przestrzelił
nad bramką Vielgovii z 2 metrów.
W 24 minucie padła jedyna bramka
tego meczu, silny strzał Emiliana Kamińskiego sparował bramkarz Vielgovii, lecz uczynił to tak niefortunnie, że
piłka spadła wprost na Krzysztofa Kieruzela, który strzałem głową z ok. 8
metrów uzyskał dla Sarmaty prowadzenie. Po zdobyciu prowadzenia stroną
atakującą i przeważającą był w dalszym
ciągu zespół Sarmaty, lecz żadnemu z
jego zawodników nie udało się podwyższyć prowadzenia. Ostatnie 15 minut
meczu to ponowna przewaga gospodarzy, lecz poprawna gra całej drużyny
Sarmaty w obronie z Jarosławem Jaszczukiem na czele w meczach wyjazdowych (w czterech meczach jedyną
bramkę, jaką stracili, padła w Łobzie ze
strzału samobójczego) sprawiły, że gospodarzom nie udało się strzelić wyrównującej bramki.
Juniorzy Sarmaty ponieśli porażkę
z Vielgovią 1:2, tracąc bramkę w ostatniej minucie meczu.
estan

5 bramek
Harasiemowicza!!!
MEWA Resko – FAGUS Ko³bacz 3:0 (1:0)
Mewa: Piotr Tichanów – Dariusz
Kęsy, Mirosław Pietrowski,
Przemek Ziemski, Artur
Andrusieczko (60’ Krzysztof
Waldon), Szymon Deuter (60’
Norbert Harasiemowicz),
Krzysztof Kopka (75’ Piotr
Ziemski), Arek Pawłowski,
Klaudiusz Wasiak, Łukasz Grygiel,
Mariusz Błaszczyk (75’ Rafał
Porębski). Trener Dariusz Kęsy.
Bramki: 30’ Grygiel, 60’
Błaszczyk, 80 Harasiemowicz.

Bohaterem tego meczu i chyba
całej kolejki został 18-letni Norbert
Harasiemowicz, który grając w
przedmeczu w juniorach strzelił 4
bramki i po wejściu w meczu seniorów zdobył bramkę w meczu z Fagusem zaliczając 5 goli w tym dniu w
dwóch meczach!
Fagus nie sprawił kłopotów
Mewie, która kontrolowała przebieg gry na boisku. W meczu nie
zagrał, po czerwonej kartce, Marcin

Libiszewski, ale zastępujący go
Piotrek Tichanów zachował czyste
konto kilka razy skutecznie interweniując w groźnych sytuacjach pod
swoją bramką.
W środę mecz Pucharu Polski.
Mewa podejmuje Radovię, w której
szeregach może pojawić się Marek
Gradus. W weekend derby - wyjazd
do Sarmaty i to będzie mecz na powiatowym piłkarskim szczycie. (r)

Klasa okrêgowa - SENIORZY
Wyniki 7 kolejki

Światowid Łobez - Zorza Dobrzany 4:0, Jantar Dziwnów - GOK
Ehrle Polska Dobra Szcz. 0:5, Wicher Brojce - Dąbrovia Stara Dąbrowa 3:1, Masovia Maszewo - Korona
Stuchowo 1:1, Mewa Resko - Fagus
Kołbacz 3:0, Promień Mosty Iskierka Śmierdnica 0:1, Vielgovia
Szczecin - Sarmata Dobra 0:1, Sparta Węgorzyno - Radovia Radowo
Małe 6:1.
1. Sparta Węgorzyno
2. GOK Ehrle Dobra Szcz.
3. Sarmata Dobra
4. Iskierka Śmierdnica
5. Mewa Resko
6. Jantar Dziwnów
7. Korona Stuchowo
8. Vielgovia Szczecin
9. Promień Mosty
10. Światowid Łobez
11. Masovia Maszewo
12. Wicher Brojce
13. Zorza Dobrzany
14. Fagus Kołbacz
15. Dąbrovia Stara Dąbrowa
16. Radovia Radowo Małe

18 23-6
17 22-3
17 18-6
17 16-4
13 16-15
10 7-15
10 8-13
9 11-9
9 10-10
8 10-9
8 6-11
7 9-16
6 5-15
4 7-15
3 4-13
2 5-17

Klasa okrêgowa – JUNIORZY
Wyniki 6 kolejki
Zorza Dobrzany - Sparta Węgorzyno 3:4, Radovia Radowo Małe Promień Mosty 0:8, Iskierka
Śmierdnica - Mewa Resko 3:3, Fagus Kołbacz - Vielgovia Szczecin
1:4, Sarmata Dobra - Masovia Maszewo 1:3, Korona Stuchowo - Wicher Brojce 3:0, Dąbrovia Stara
Dąbrowa - Jantar Dziwnów 1:1,
GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. Światowid Łobez 3:4.
1. Światowid Łobez
2. Vielgovia Szczecin
3. Promień Mosty
4. Masovia Maszewo
5. Sarmata Dobra
6. Fagus Kołbacz
7. Sparta Węgorzyno
8. GOK Ehrle Dobra Szcz.
9. Dąbrovia Stara Dąbrowa
10. Zorza Dobrzany
11. Korona Stuchowo
12. Iskierka Śmierdnica
13. Wicher Brojce
14. Mewa Resko
15. Jantar Dziwnów
16. Radovia Radowo Małe

GRANIE W PLANIE
15 września - sobota
13:30 Dąbrovia Stara Dąbrowa - Masovia Maszewo
14:00 GOK Ehrle Polska Dobra Szcz. - Wicher Brojce
16:00 Zorza Dobrzany - Radovia Radowo Małe
16:00 Sarmata Dobra - Mewa Resko
16:00 Światowid Łobez - Jantar Dziwnów
16 września - niedziela
13:30 Iskierka Śmierdnica - Sparta Węgorzyno
16:00 Korona Stuchowo - Vielgovia Szczecin
16:30 Fagus Kołbacz - Promień Mosty

18 24-8
16 18-5
15 29-10
15 27-8
10 25-10
9 18-17
9 15-22
9 27-12
8 18-13
6 13-14
6 8-37
4 19-13
4 8-17
4 11-19
4 4-40
2 4-23
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Wszystko zale¿y od nas
Zostañ rodzicem zastêpczym!
Kogo poszukujemy?
Wszystkich chętnych: rodziny, kobiety pracujące w domu, osoby samotne, które czują wewnętrzne pragnienie
niesienia pomocy dzieciom potrzebującym miłości i ciepła. Szukamy osób,
które chciałyby oddać dzieciom swój
czas i serce.
Rodzina zastępcza jest formą zastępczego środowiska rodzinnego i powstaje na mocy orzeczenia Sądu Rodzinnego. Dziecko przyjęte do takiej
rodziny nie uzyskuje statusu dziecka
rodziców zastępczych, pomiędzy nimi a
rodzicami zastępczymi nie powstają
obowiązki alimentacyjne, nie dochodzi
do dziedziczenia na mocy ustawy, nie
zmienia się jego stan cywilny i nazwisko. Rodzice zastępczy nie przejmują
pełnej władzy nad przyjętymi do siebie
dziećmi.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym:
- odpowiednie warunki bytowe,
- możliwość rozwoju fizycznego,
psychicznego i społecznego,
- możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka
- możliwość właściwej edukacji i
rozwoju zainteresowań,
- odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga:
- uzyskania pozytywnej opinii
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
kandydata do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej, wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
- odbycia szkolenia oraz uzyskania
zaświadczenia kwalifikacyjnego

Osoby i rodziny zainteresowane
pełnieniem jednej z wymienionych powyżej funkcji winny spełniać następujące warunki:
- dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
- mają stałe miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- korzystają z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
- nie są lub nie były pozbawione
władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
- wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub
innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia
sądu,
- nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
- mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
- uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania.
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Informacja
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie zaprasza MIESZKAŃCÓW GMINY RADOWO MAŁE na spotkanie w ramach poradnictwa rodzinnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym.
17 września 2007
MEDIATOR – PEDAGOG od 10.30 do 14.00
19 września 2007
PSYCHOLOG – od 8.30 do 15.00
Osoby zainteresowane konsultacją indywidualną proszone są o kontakt
z OPS w Radowie Małym tel. 091- 39-72-102
Spotkanie w ramach realizacji Programu „PRZEMOCY NIE”
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli czujecie Państwo, że są wśród
Was, Waszych kręgach i społecznościach osoby zainteresowane pomocą
dzieciom, pragnące przysposobić
dziecko, pomóc dziecku starszemu,
zostać rodziną zastępczą
ZAPRASZAMY
NA DZIEŃ OTWARTY
17 WRZEŚNIA 2007 R.
W GODZINACH OD 8.00 DO 17.30
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. Bema 27, 73 – 150 Łobez
tel. (091) 397-68-41.

Wyrok
Sygn. akt II K 480/07 Ds. 854/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 sierpnia 2007r.
Sąd rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie :
Przewodniczący: asesor sądowy Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwaśna
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29 sierpnia 2007r., sprawy:

Edwarda Oleszaka

s. Mieczysława i Reginy z d. Mikołajczyk, ur. 12 stycznia 1973r. w Drawsku Pomorskim;
Oskarżonego o to, że:
W dniu 30 czerwca 2007 około godziny 16 w miejscowości Zagórzyce
kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością
0,65 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czym z art. 178a par. 2 kk
I. oskarżonego Edwarda Oleszaka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 178a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu karę 8
(ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu miejskiego w Łobzie w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech)
lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
IV. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, w tym od
opłaty w sprawie.

Wyrok

Sygn. akt II K 489/7 Ds. 853/07
Wyro w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 sierpnia 2007r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: asesor sądowy Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwaśna
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 29 sierpnia 2007r.,
sprawy;

Marka Szczepańskiego

s. Władysława i Teresy z d. Borkowskiej, ur. 09 czerwca 1967r. w Suliszewicach; oskarżonego o to, że: w dniu 01 lipca 2007r w Łobzie na ul.
Waryńskiego kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości wyrażającym
się zawartością 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czym z
art. 178a par. 2 kk
I. oskarżonego Marka Szczepańskiego uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu czynu z art. 178a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu
karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w
Łobzie w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
II. na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3
(trzech) lat;
III. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
IV. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, w tym od
opłaty w sprawie.

POLICJA
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Jacka B. motoroweru marki Baotian, wartego 3.700 zł wraz z dowodem rejestracyjnym i dowodem
osobistym.

Teresa wymusi³a na Alinie
(ŁOBEZ) 1 września około
godz. 15:30 w Łobzie na skrzyżowaniu ul. ul. Niepodległości i Segala, Teresa B., kierująca samochodem Opel Corsa wymusiła pierwszeństwo przejazdu na kierującej
samochodem Mercedes Alinie K.
Uszkodzeniu uległy pojazdy.

Zaparkowa³
(RESKO) 1 września około godz.
9:30 w Resku na ul. Rynek, nieznany
kierująca samochodem Opel cofając
z parkingu uderzyła w prawidłowo
zaparkowany samochód Polonez,
należący do Dymitra Cz.

W drzewo
(LESIĘCIN) 1 września około
godz. 11:50 na drodze 151, na
skrzyżowaniu z drogą do Lesięcina,
Tomasz J. kierujący samochodem
Skoda Octawia wymusił pierwszeństwo przejazdu na samochodzie
Seat Toledo, kierowanym przez
Marcina D. Kierujący Seatem w
celu uniknięcia zderzenia zjechał na
pobocze i uderzył w drzewo niszcząc pojazd.

Z³omiarz okrad³ skup
(DOBRA) Między 28 sierpnia, a
1 wrzesnia w Dobrej przy ul. Piłsudskiego, nieznany sprawca po
uprzednim wybiciu otworu w murze
magazynu punktu skupu złomu,
dokonał kradzieży 8 sztuk bel sprasowanych puszek aluminiowych o
łącznej wadze 250 kg. Straty w
kwocie 1250 zł poniósł Ireneusz A.

Po¿ar
(SARNIKIERZ) 2 września
około północy w Sarnikierzu w nieustalonych okolicznościach spłonął
budynku gospodarczego wraz z ciągnikiem rolniczym i drewnem opałowym. Straty w wysokości ok.
30000 zł poniósł Jan O.

Nie wymin¹³
(ŁOBEZ) 3 września około
godz. 10:50 w Łobzie na parkingu
przy ul. Obr. Stalingradu Zbigniew
J., kierujący samochodem Toyota,
podczas manewru wymijania uderzył w zaparkowany samochód Ford
Uszkodzeniu uległy pojazdy.

Cofki
(ŁOBEZ) 3 września około
godz. 18:05 w Łobzie na skrzyżowaniu ul. Niepodległości – Segala
Wiesław K, kierując samochodem
Ford Fiesta, podczas manewru co-

fania uderzył w prawidłowo jadący
samochód Opel Astra, kierowany
przez Andrzeja Ś. Uszkodzeniu uległy pojazdy.
(ŁOBEZ) 7 września około
godz. 17:30 w Łobzie na parkingu
przed sklepem POLO, Marian M.
podczas manewru cofania samochodem Ford Escort uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód
Opel Movano należący do Gracji S.
Uszkodzeniu uległy pojazdy.

Kradzie¿ ziemniaków
(LUBORADZ) Między 31
sierpnia, a 3 września z pola w Luboradzu nieznany sprawca dokonał
kradzieży 200 kg ziemniaków, wartych 200 zł, czym działał na szkodę
Jerzego J.

Ukrad³ œmietnik
(RESKO) W nocy z 1na 2 września 2007 r. w Resku przy ul. Sucharskiego nieustalony sprawca
dokonał kradzieży pojemnika na
śmieci wartości 40 zł.

Jazda z zakazem
(ŁOBEZ) 6 września o godz.
16:00 w Łobzie na ul. Niepodległości
Arkadiusz T. kierował rowerem
wbrew zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i rowerowymi wydanemu przez SR Łobez

Rozpoznanie butów
(ŁOBEZ) 6 września o godz.
13:30 w Łobzie przy ul. Rapackiego
z terenu nieczynnego młynu Bogdan S., Jerzy I. oraz nieletni Daniel
G. dokonali kradzieży złomu, wartości 60 zł. Prowadzący czynności
policjant rozpoznał na nogach zatrzymanego Daniela G. buty sportowe, które ten ukradł dwa dni wcześniej w Łobzie przy ul. Niepodległości z klatki schodowej.

„Dziupla” w lesie
(ORZESZKOWO) 8 września
ok. godziny 17:10 w kompleksie
leśnym niedaleko Orzeszkowa
ujawniono skradziony w nocy z 26
na 27 sierpnia 2007 r. z terenu powiatu grufickiego samochód osobowy VW Golf, należący do Emilia J.
Ujawnienia dokonał policjant Posterunku Resko i strażnik leśny
Nadleśnictwa Resko.

Motorower
(RESKO) 8 września godz.
20:50 – 21:05 w Resku przy ul. Jedności Narodowej nieznany sprawca
dokonał kradzieży, należącego do

Domki letniskowe ci¹gle
w modzie
(KONIE) Między 2, a 8 września w miejscowości Konie, nieznany sprawca po wyłamaniu drzwi
domku letniskowego, dokonał kradzieży 2 butli gazowych, telewizora, piecyka metalowego typu
„koza”, wiertarki elektrycznej oraz

Napromilowani
(RADOWO MAŁE) 1 września o godz. 23:30 w Radowie
Małym Jan F kierował rowerem
znajdując się w stanie po spożyciu
alkoholu (ponad 0,3 promila).
(SIEDLICE – REKOWO) 2
września o godz. 15:00 na drodze
Siedlice - Rekowo Zbigniew O.
kierował rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwości (1,8 promila).
(ŁOBEZ) 2 września o godz.
19:45 w Łobzie na ul. Niepodległości Mateusz G. kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,3 promila).
(WĘGORZYNO – PODLIPCE) 1 września o godz. 20:40 na
drodze Węgorzyno - Podlipce Bożena P. kierowała rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,2 promila).
(RESKO) 2 września około
godz. 0:30 w Resku na ul. Chopina
Krystian Z. kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (2,14 promila).
(RESKO) 2 września roku
około godz. 00:45 w Resku na ul.

radioodtwarzacza z dwiema kolumnami głośnikowymi. Straty w kwocie 530 zł poniósł Henryk C.

Ryzykant
(ŁOBEZ – ŚWIDWIN) 7 września około godz. 12:00 na drodze
Łobez – Świdwin Henryk R., kierując ciągnikiem Ursus wjechał na
przejazd kolejowy, pomimo włączonej sygnalizacji świetlnej uniemożliwiającej wjazd na ten przejazd, w
wyniku czego w przyczepę, którą
ciągnął uderzył przejeżdżający pociąg relacji Szczecin-Białystok.
W. Polskiego Kamil K. kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (około 2 promili).
(PRZEMYSŁAW – BEŁCZNA)
8 września o godz. 19:20 na drodze
Przemysław - Bełczna Tomasz M.
kierował rowerem znajdując się w
stanie nietrzeźwości (2, 2 promila).
(PRUSIM – STAROGARD) 8
września o godz. 19:10 na drodze
Prusim - Starogard Marcin L. kierował rowerem, znajdując się w
stanie nietrzeźwości (około 1,2
promila).
(DOBRA) 6 września ok.
Godz. 23:05 w Dobrej na ul. Armii
Krajowej Przemysław M. kierował
rowerem, znajdując się w stanie
nietrzeźwości (1,19 promila).
(BEŁCZNA) 8 września o godz.
19:20 w Bełcznej Piotr W. kierował
rowerem znajdując się w stanie po
spożyciu alkoholu (0,26 promila).
(TRZEBAWIE – CHWARSTNO) 7 września około godz. 23:30
na drodze Trzebawie – Chwarstno,
Ryszard L. kierował rowerem,
znajdując się w stanie nietrzeźwości ( około 1,9 promila).

Wyrok
Sygn. akt II K 463/07 Ds. 768/07
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 sierpnia 2007 r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: asesor sądowy Karolina Szabo
Protokolant: Katarzyna Kwaśna
W obecności Prokuratora asesora Moniki Post, po rozpoznaniu dnia 23
sierpnia 2007 r. sprawy:

Piotra Kręplewskiego,

s. Jana i Haliny z d. Kudełko, ur. 05 grudnia 1969 r. w Goleniowie; oskarżonego o to, że: w dniu 05 czerwca 2007 r. o godz. 18.05 prowadził na drodze
wojewódzkiej, oznaczonej numerem 146, pomiędzy miejscowościami Dobra
– Krzemienna, rower znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się
wynikiem 0,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178
a par. 2 kk
I. Oskarżonego Piotra Kręplewskiego uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu czynu z art. 178 a par. 2 kk i na tej podstawie wymierza mu
karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrej w
wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
II. Na podstawie art. 42 par. 1 i 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 3 (trzech)
lat;
III. Na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej;
IV. Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie.
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Informacje dotyczące rejestracji iprzyjmowania pacjentek na badania
mammograficzne.
W ramach programu profilaktyki raka piersi
Na badania będą przyjmowane pacjentki:
1. W wieku od 50 do 69 lat; (Przy określeniu wieku należy wziąć pod
uwagę rok urodzenia)
2. Nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
lub którym lekarz zalecił powtórzenie badania po upływie 12 miesięcy;
3. W wieku od 50 do 69 lat, u których wystapił nowotwór piersi w
rodzinie;
4. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe piersi.

HUMOR

NAGRODA

Miesiêczna pr
enumer
at
Tygodnik
kiego”
prenumer
enumerat
ataa „„T
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 35 brzmiało:
“W gronie naturystów nie spotkasz nudystów”

Poprawne rozwiązania nedesłali: Lucyna Bobowicz (Łobez),
Elżbieta Ustyjczuk (Węgorzyno), Joanna Michniewicz (Łobez), Stefania Taube (Węgorzyno), Zofia Janicka (Łobez), Karolina Płocka
(Łobez), Maria Szylinowicz (Łobez), Aleksander Rachwał (Resko),
Antonina Kaczmarek (Dobra), Telesfor Waliszewski (Rogowo).
Nagrodę wylosowała pani Stefania Taube z Węgorzyna.
Gratulujemy.

Rzymkie igrzyska, Nero, Tygellin,
wyjąca hołota, legia i Ligia.. te rzeczy...
Nero do Tygellina: „wypuścić lwy”
Lwy wypuszczono wielkie groźne
i wygłodniałe
Nero do Tygellina: „wypuścić
chrześcijan”
Zagoniono na piasek areny grupę
milczących postaci.
Lwy, chrześcijanie i widzowie ryknęli. Lwy sie rzuciły, podniósł się
kurz i pył.
Gdy kurz i pył opadł na arenie zostali ludzie i trupy lwów z przegryzionymi gardłami.
Nero do Tygellina: „Ty idioto, kazałem Ci wypuścić chrześcijan a
nie tych z ZChN-u”

